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िनवेदन 
 

मराठी भाषेला िव�ापीठाचा दज� येण्याकिरता मराठीत िवज्ञान, त�वज्ञान, सामािजक शासे्तर् आिण 
तं�िवज्ञान या िवषयावंरील �ंथाचंी रचना मो�ा �माणात होण्याची आवश्यकता आहे. वरील िवषयावंर 
केवळ पिरभाषा-कोश अथवा पा�-पुस्तके �कािशत क�न अशा �कारचा दज� मराठी भाषेला �ाप्त 
होणार नाही. सवर्सामान्य सुिशिक्षतापंासून तो �ज्ञावतं पंिडतापंय�त मान्य होतील अशा �ंथाचंी रचना 
व्हावयास पािहजे. मराठी भाषेत िंकवा अन्य भारतीय भाषामंध्ये िवज्ञान, सामािजक शासे्तर् व तं�िवज्ञान या 
िवषयाचें �ितपादन करावयास उपयुक्त अशा पिरभाषा-सूची िंकवा पिरभाषा-कोश तयार होत आहेत. 
पिरभाषा िंकवा शब्द याचंा �ितपादनाच्या ओघात समपर्कपणे वारंवार �िति�त लेखातं व �ंथातं उपयोग 
केल्यानेच अथर् व्यक्त करण्याची त्यातं शक्ती येते. अशा तऱ्हेने उपयोगात न आलेले शब्द केवळ कोशातं 
पडून रािहल्याने अथर्शून्य राहतात. म्हणनू मराठीला आधुिनक ज्ञानिवज्ञानाचंी भाषा बनिवण्याकिरता 
शासन, िव�ापीठे, �काशन-संस्था आिण त्या त्या िवषयाचें कुशल लेखक यानंी �ंथरचना करणे आवश्यक 
आहे. 
 

वरील उ�ेश ध्यानात ठेवनू महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृित मंडळाने आपला वाङ् मयीन 
कायर्�म आखला आहे. मंडळाच्या वाङ् मयीन काय�चा एक भाग म्हणनू ‘िवज्ञानमाला’ सु� केली असून 
सामान्य सुिशिक्षत वाचकवग�किरता िवज्ञानिवषयक सुबोध भाषेत िलिहलेली पुस्तके �कािशत क�न स्वल्प 
िंकमतीत देण्याची व्यवस्था केली आहे. या मालेत आजवर िविवध शास्तर्ीय िवषयावंर एकूण तेरा पुस्तके 
मंडळाने �कािशत केली आहेत. सािहत्य आिण संस्कृित मंडळाच्या या िवज्ञानमालेतील डॉ. िव. �य.ं 
आठवलेसपंािदत ‘अणुयुग’ हे चौदाव े पुष्प होय. या िवषयातील उ� अिधकारी व्यक्तींनी मराठीत 
िलिहलेल्या लेखाचें हे पुस्तक मराठीत केवळ पिहलेच म्हणाव ेलागेल. 
 

 ल�मणशास्तर्ी जोशी 

१९ ऑक्टोबर १९६९ अध्यक्ष 

 महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृित मंडळ 

 सिचवालय, मंुबई 
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�ास्तािवक 
 

वैज्ञािनक के्ष�ातील काही शोध व घटना अशा असतात की त्याचंा मानवी जीवनावर सखोल आिण 
व्यापक पिरणाम होतो. बौि�क व तािं�क के्ष�ातंील �गतीला त्यामुळे वगेळीच कलाटणी िमळून �गतीची 
िदशा व वगे दोन्हीही बदलतात. केवळ किवकल्पना वाटाव्या अशा गो�ी सुयोग्य अशा शास्तर्ीय प�तीने 
साध्य होण्यासारख्या आहेत असा दुदर्म्य आशावाद मानवाच्या मनात सचंा� लागतो आिण मानवी 
आशाआकाकं्षाचंी िक्षितजे अिधक दूरवर िवस्तारली जाऊन त्या आकाकं्षा सफल व्हाव्यात यासाठी नवीन 
जोमाने �यत्न सु� होतात. एक नवीन युग सु� झाले असा �त्यय येतो आिण म्हणूनच अशा शोधानंा 
‘युग�वतर्क’ (Epoch−making) असे संबोधले जाते. अग्नीचा वा बंदुकीच्या दा�चा शोध, वाफेचे इंिजन, 
फॅरेडेने केलेली �व�तत िव�ुत् �वाहाची िन�मती, डा�वनचा उत्�ािंतवाद तसेच आइन्स्टाइनचा सापेक्षता 
िस�ातं हे असे युग�वतर्क शोध होत. अणुशक्तीचा शोध ही िवसाव्या शतकातील एक मह�वाची घटना 
समजली जाईल व वर सािंगतलेल्या युग�वतर्क शोधातं त्याची गणना करावी लागेल. म्हणजे आता आपण 
अणुयुगात वावरत आहोत असे म्हटले पािहजे. 
 

डॉ. जेिकल व हाइड हे जसे एकाच पु�षाच्या िव�� मनोवस्था दशर्िवतात तसाच अगदी िव�� 
आिवष्कार अणुशक्तीचा होऊ शकतो. आपणासं या शक्तीची �थम ओळख १९४५ साली िहरोिशमा शहरावर 
टाकलेल्या अणुबाँबच्या भयानक स्व�पात झाली. हे भयानक स्व�प पनु्हा न िदसता या शक्तीचा मानवी 
उत्कष�साठीच उपयोग व्हावा यासाठी अिव�ातं पिर�म गेल्या दोन तपातं झालेले आहेत. ही अणुशक्ती 
म्हणजे काय व ितची व्यापकता केवढी आहे हे या पसु्तकात सागंण्याचे योिजले आहे. 
 

तसे पाहता हे काही अणुशक्तीवरील पिहलेच पसु्तक नाही. डॉ. गो. रा. पराजंपे याचें ‘अणुशक्ती’, 
डॉ. ना. वा. कोगेकर याचें ‘अणुयुगाची पहाट’, डॉ. चं. रा. तळपदे याचें ‘अणुशक्ती’, �ी. द. क. केळकर 
याचें ‘अणुगभ�तील अगाध शक्ती’ तसेच हे पुस्तक िलहीत असतानाच �िस� झालेले �ी. �भाकर सझंिगरी 
याचें ‘अणूचे अंतरंग’ हे सुंदर पुस्तक, इत्यादी पुस्तके मराठीत यापूव�च �िस� झालेली आहेत. शास्तर्ीय 
िवषय सोप्या शब्दातं साधारणपणे सव�ना समजावा हाच वरील लेखकाचंा हेतू होता. िवषय सुकरपणे 
सागंणे ही गो� जरी िनरिनराळ्या लेखकाचं्या शलैीवर असली तरीही तो सोपा करताना त्यापैकी कोणालाच 
एका िविविक्षत मय�देपलीकडे खोलात जाणे शक्य होत नाही. या पसु्तकालाही तशाच काही मय�दा 
पडतात. म्हणून या िनत्य िवकिसत होणाऱ्या नव्या तं�िव�ेचा शक्य िततका सव�कष पिरचय क�न 
देण्यासाठी हे पुस्तक िलिहले आहे. एकूण िवषयाची व्याप्ती व खोली फार मोठी असल्याने �त्येक भाग 
पा�पुस्तका�माणे समजावनू देण्याची दृ�ी न ठेवता या िवषयाच्या नानािवध पैलंूची केवळ तोंडओळख 
क�न देण्याचा �यत्न या पुस्तकात आहे. 
 

इं�जीत या िवषयावर लहानमोठी पसु्तके िलिहली गेली आहेत. त्यातं केवळ शास्तर्ीय दृि�कोनातून 
अभ्यासण्यासारखे म्हणनू समॅ्यूएल ग्लास्टन याचं्या ‘Source Book on Atomic Energy’ या पुस्तकाचा 
उ�ेख करता येईल. तसेच युनायटेड स्टेट् स ॲटॉिमक एनज� किमशन, िड�व्हजन ऑफ टे�क्नकल 
इन्फम�शन, ओक िरज यानंी या िवषयातील िनरिनराळ्या भागासंंबधंी ४०-५० पु�स्तका �िस� केलेल्या 
आहेत. इतर देशातंही अशा पु�स्तका �िस� झालेल्या आहेत. 
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१९६२ च्या स�ेंबरात मंुबई मराठी �ंथसं�हालयाच्या महाराष्� �बोधन शाखेचे कायर्वाह डॉ. पु. ज. 
देवरस याचं्या �ेरणेने ‘अणुयुग’ या िवषयावर एक पाच िदवसाचंा पिरसंवाद झाला होता. ती भाषणे 
पुस्तक�पाने छापावी अशी मंुबई मराठी �ंथसं�हालयाची इच्छा होती. परंतु त्याचं्यामाफर् त ही इच्छा 
त्यावळेी पूणर् न होऊ शकल्याने त्यानंी हे िलखाण महाराष्� शासनाच्या सािहत्य−संस्कृित मंडळाकडे १९६६ 
साली �काशनासाठी सुपूतर् केले. १९६२ साली झालेल्या पिरसंवादातील आिण रोज नवी �गती होत 
असलेल्या अणुशक्तीसारख्या िवषयावरील भाषणे, १९६६ साली जशीच्या तशीच �िस� करणे 
सािहत्य−संस्कृित मंडळाला उिचत वाटले नाही. तसेच हा मजकूर भाषणाऐवजी पुस्तक�पात िलहावा व 
मािहती अ�यावत व्हावी अशी सूचना व आ�ह त्याचेंकडून केला गेल्याव�न हे पसु्तक िलिहले जात आहे. 
 

अणुशक्ती हे एक सवर्व्यापी शास्तर् आहे. तेव्हा त्यावरील मािहती एकाच व्यक्तीला पिरपूणर् असणे 
शक्य नाही. म्हणनू या मािहतीचे संकलन करताना भाभा अणुसशंोधन कें �ातील अनेक मंडळींचे सहकायर् 
घेतले गेले आहे. पिहल्या �करणात डॉ. रा. म. साठे, डॉ. मो. �. नवलकर, �ी. �ी. कृ. सदावत� व �ी. 
िव. अ. पेठे याचंी; दुसऱ्या �करणात �ी. �ी. रा. पराजंपे, �ी. वा. का. वागदरीकर, डॉ. हेमंत बंबेवाले, 
�ी. व. िव. िशरवाईकर व डॉ. ग. रा. उदास याचंी; ितसऱ्या �करणासाठी �ी. र. ग. देशपाडें, डॉ. गं. वा. 
रहाळकर, डॉ. िन. िव. आपटे याचंी व चौथ्या �करणासाठी �ी. स.दा. सोमण, �ी. �. रा. कामत व �ी. 
द. शा. िम�गो�ी याचंी बहुमोल मदत झालेली आहे. 
 

मजकूर सकंिलत झाल्यावर तो वाचून योग्य ते फेरफार सुचिवणे व सकंलनाच्या कामात इतर जी 
बहुिवध मदत लागते ती देणे या दृ�ीने डॉ. रा. म. साठे यानंी िवशषे सहाय्य िदले हे नमूद करण्यास आनंद 
वाटतो. पिरभाषा, सूची या संबंधात �ी. िम�गो�ी याचेंबरोबर झालेल्या िवचारिविनमयाचा मोठाच फायदा 
झाला. पसु्तकातील आकृत्या काढण्याचे कायर् �ी. जी. एन् . मेलवानी, �ी. ल. रा. झारापकर व �ी. रा. 
द. काळे यानंी हौसेने केले. पुस्तकात िदलेल्या १·२, १·१८, २·५, २·१९, २·२०, ३·६, ३·८ ते ३·१६.३·१९ ते 
३·२२ या आकृत्या युनायटेड स्टेट् स ॲटॉिमक एनज� किमशन, िड�व्हजन ऑफ टे�क्नकल इन्फम�शन 
यानंी, त्यानंी �िस� केलेल्या काही पुस्तकातूंन घेण्यास परवानगी िदली. १·२८ ते १·३१ या आकृत्या डॉ. 
सीबोगर् याचं्या Man−made Transuranic Elements या पसु्तकातून घेण्यास �ेंिटस−हॉल, एंजलवुड 
�क्लफ् , न्यू जस� यानंी परवानगी िदली. तसेच इंटरनॅशनल ॲटॉिमक एनज� एजन्सीने त्यानंी �िस� 
केलेल्या अणभुट्�ाचं्या िडरेक्टरीमधून २·६ ते २·९ हे आराखडे पुस्तकात घेण्यास परवानगी िदली. डॉ. 
भाभा याचंा फोटो �िस� करण्यास �ी. आर् . आर् . भार�ाज यानंी संमती िदली. अणुशक्ती सबंंधात 
भारताने काय �गती केली आहे याची मािहती वळेोवळेी �िस� झाली आहे. ती मािहती, िच�े व आराखडे, 
भाभा अणसुंशोधन कें �ाचे डायरेक्टर �ी. एच् . एन् . सेठना याचें परवानगीने �ंथात समािव� केलेले आहेत. 
संपादक या सव�चा ऋणी आहे. 
 

सािहत्य−संस्कृित मंडळ, महाराष्� राज्य याचें आभार िनराळ्या कारणाकंिरता मानावयास हवते. 
कारण हे पुस्तक संकिलत करण्यास त्यानंी आ�ह केला नसता तर हे िलखाण झाले असते अगर नाही 
याब�ल आम्ही साशकं आहोत. 
 

भारताचे अणुशक्तीच्या काय�त पदापर्ण, महान वैज्ञािनक व ��े कै. डॉ. होमी भाभा याचेंमुळे झाले 
हे सवर्�ुत आहे. डॉ. भाभा याचंी दृ�ी िकती व्यापक व दूरगामी होती हे खालील गो�ीव�न सहज ध्यानात 
येईल. टाटा मौिलक संशोधन संस्था (Tata Institute of Fundamental Research), १९४५ साली सु� 
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झाली व अणुशक्ती खात्यात जे काही काम सु�वातीस केले गेले त्यातील बरेचसे या संस्थेतील शास्तर्ज्ञानंीच 
केले. लक्षात घेण्यासारखी गो� म्हणजे वरील ससं्था स्थापण्याची िनकड व उि�� सागंताना जे प� माचर् 
१९४४ मध्ये, म्हणजे िहरोिशमावर बाँब पडण्यापूव� एक वषर् अगोदर, डॉ. भाभा यानंी सर दोराब टाटा 
�स्टच्या िव�स्तानंा िलिहले त्यात ते म्हणतात, “.....जगात इतर� आढळणाऱ्या वैज्ञािनकाशंी तुल्यबल 
असा वास्तव शास्तर्ज्ञाचंा संच कालातंराने या बीज�प ससं्थेमधून िनम�ण करण्याची माझी मनीषा आहे.” 
(.... an embryo from which I hope to build in course of time a school of physics comparable 
to the best any where.) 
 

पुढे ते म्हणतात, “पुढील सुमारे दहा−वीस वष�त अणुशक्ती जेव्हा िवजेच्या उत्पादनासाठी यशस्वी 
रीतीने लगामी लावली जाईल त्यावळेी या काय�साठी भारताला परदेशीय तज्ज्ञाचं्या तोंडाकडे बघाव े
लागणार नाही. ती जबाबदारी आपल्या िशरावर घेण्यासाठी भारतीय शास्तर्ज्ञच िस� असलेले 
आढळतील.” (When nuclear energy has been successfully applied for power production in say 
a couple of decades from now, India will not have to look abroad for its experts but will find 
them ready at hand.) 
 

भाभा अणुसंशोधन कें �ाकडे आज नजर टाकल्यास डॉ. भाभाचं्या या ��ेपणाची पुरेपरु �चीती येते. 
 
 
ऑक्टोबर १९६९  िव. �य.ं आठवले 
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भाग पिहला 
 

अणुिवज्ञान 
 

१·१ ऐितहािसक 
 
अणुकल्पना 
 

िव�ातील कोणतेही पदाथर् अखंड नसून ते असंख्य लहान लहान कणाचें बनलेले आहेत हे ज्ञान 
फार परुातन काळापासून मानवास होते. आपल्याकडील किपल इत्यादी ऋषींच्या त�वज्ञानातूंन व नंतर 
�ीसमधील त�वव�ेयाचें िलखाणातं इ. स. पूव� २५०० वष� अगोदर अशा �कारचे उ�ेख सापडतात. परंतु 
तकर् शास्तर्ावर आधारलेले हे िनष्कषर् �ायोिगक रीत्या िस� करण्याचे �यत्न झाल्याचे उ�ेख नाहीत. 
 

असे असूनही, यानंतरच्या सुमारे २००० वष�च्या काळात, वस्तुमा� केवळ पृथ्वी, आप, तेज, वायू व 
आकाश या पाच त�वापंासून बनले आहे याच िवचाराचा पगडा पौव�त्य व पाि�मात्य देशातं होता. हीन 
धातंूचे, सोन्यात �पातंर करण्याचे काही शतके चाललेले िनष्फळ �यत्न, या िंकवा अशाच समजुतीवर 
आधािरत होते. अणिूवषयक आजच्या पिरपूणर् ज्ञानामुळे, एका धातूचे दुसऱ्यात �पातंर करणे आता साध्य 
झाले आहे ही गो� िनराळी. 
 

अणूिवषयक ज्ञानाची शास्तर्शु� माडंणी डाल्टन या वैज्ञािनकाने १८०८ साली �थम केली असे 
म्हणाव े लागेल. त्यानंतर कॅिनझॅरो, ॲव्होगा�ो इत्यादी वैज्ञािनकाचं्या संशोधन काय�मुळे पदाथ�च्या 
घटनेसबंंधी कल्पना अिधकच स्प� झाल्या. 
 
मौले व संयुगे (Elements and Compounds) 
 

भौितक सृ�ीतील वस्तुमा�ाचें मौले (Elements) व संयुगे (Compounds) असे वग�करण करता 
येते. सोन्याची वीट, कोळशाचा तुकडा वा हवतेील ऑ�क्सजन वायू ही मौले िंकवा मूल�व्ये होत. मौलाचं्या 
एकमेकावंरील िवि�येने बनली ती सयुंगे. संयुगाचें गुणधमर् ज्या मौलापंासून ती बनली त्याचं्या गुणधम�पेक्षा 
सवर्तोपरी वगेळे असतात. पाणी, साखर, उच्छ् वासातून बाहेर पडणारा काबर्न डायऑक्साईड ही सवर् संयुगे 
होत. िविवधतेने व वैिच�याने नटलेल्या या वसुधंरेत अशी अनंत सयुंगे िवखुरलेली असली तरी ती सवर् 
केवळ ९२ मौलापंासून बनलेली आहेत. 
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अणू व रेणू (Atom and Molecule) 
 

ज्यामध्ये मूळ मौलाचें सवर् गुणधमर् कायम आहेत अशा मौलाचं्या सू�मतम कणास अणू (Atom) तर 
संयुगाच्या लहानातं लहान पण संयुगाचे सवर् गुणधमर् असलेल्या घटकास रेणू (Molecule) म्हणतात. 
म्हणजेच िभ� िभ� अणूंच्या सयंोगाने लहानमोठे रेणू बनलेले असतात. उदाहरणाथर् है�ोजनचे दोन व 
ऑ�क्सजनचा एक अशा अणूचं्या मीलनापासून पाण्याचा रेणू (H2O) तयार होतो तर साखरेच्या एका रेणूत 
काबर्नचे बारा, है�ोजनचे बावीस व ऑ�क्सजनचे अकरा अणू असतात(C12H22O11). तसेच एकाच मौलाचे 
दोन अगर जास्त अणू संयोग पावनूही त्या मौलाचा रेणू बनतो. वातावरणातील ऑ�क्सजन, नै�ोजन, 
अणु�प नसून त्याचेच २–२ अणू िमळून झालेल्या रेणू�पात असतात. जसे O2, N2, इत्यादी. 
 

डाल्टनच्या अणूिवषयक िस�ातंाचे सहाय्याने मौलापासून संयुगे कशी बनतात त्याचे िनयम 
ठरिवले गेले. मौलाचंी नाव ेव ती दशर्िवण्याच्या संज्ञा (Symbols) तसेच संयुगे सू�ाने दशर्िवण्याच्या प�ती 
ठरल्या आिण मौले व सयुंगे याचं्या गुणधम�चा अभ्यास जारीने सु� झाला. िवशषे म्हणजे मौलाचें अण ूव 
संयुगाचें रेणू याचें भार िनि�त करण्याचे �यत्न सु� झाले. 
 
मेंडेलीफचे मौलाचें आवतर् को�क 
 

९२ पैकी फारच थोडी मौले १८६० पय�त माहीत होती. त्यावळेी ज्ञात असलेल्या सवर् मौलाचंी 
त्याचं्या अणुभाराचं्या चढत्या �माने माडंणी क�न मेंडेलीफ यानंी १८६८ साली आठ रकान्याचें एक आवतर् 
को�क तयार केले. या रचनेत त्याला एक िविश� �कारची संगती आढळून आली. ती अशी की, �त्येक 
उभ्या रकान्यात येणाऱ्या मौलाचें गुणधमर् एकमेकाशी जुळणारे असतात पण आडव्या रकान्यातील मौलाचं्या 
गुणधम�पेक्षा ते बरेच िभ� आहेत. मेंडेलीफची ही रचना सु�वातीस दोषरिहत नव्हती. पण कालातंराने 
नव्या मौलाचंा शोध लागल्यावर, तसेच अणूंचे एकस्थ (Isotope) व अणु�माकं (Atomic Number) 
यािवषयीच्या कल्पना स्प� झाल्यावर वरील रचनेतील दोष िनघून गेले व माडंणीच्या प�तीतही फरक 
पडला. सध्या ज्या तऱ्हेने ही माडंणी केली जाते ती (भाग पिहला, अणिुवज्ञान, १·१ ऐितहािसक) वरील 
को�क �माकं १·१ मध्ये िदली आहे. एकस्थ व अणु�माकं म्हणजे काय ते ओघाने येईलच. 
 
संख्या दशर्िवण्याची शास्तर्ीय प�त. 
 

पुढील सवर् िववचेनात फार मो�ा संख्याचंा तसेच अित सू�म अपूण�काचंा सबंधं येणार आहे. ते 
समजण्यास सोपे जाव ेम्हणनू या संख्या कशा दशर्िवतात ते को�क �माकं १·२ मध्ये िदले आहे. 
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को�क �माकं. १·२ 
(सखं्या िलिहण्याची शास्तर्ीय प�त) 

वजन, लाबंी, वेळ सागंताना सखं्या काही वेळा फार मो�ा तर काही वेळा फारच लहान असतात. त्या दशर्िवण्याची शास्तर्ीय प�त 
      आकडे सागंण्याची प�त 
    १०० ..  १०²  

    १/१०० ..  १०-²  

पृथ्वीचे सूय�पासून सरासरी अंतर .. ९३,०००,००० मैल= १४९७०,०००,०००,००० सें. मीटर १¿४९७×१०¹³ सें.मीटर 
सूय�चा सरासरी व्यास .. ८६४,००० मैल= १३८,०००,०००,००० सें. मीटर १¿३८×१०¹¹ सें.मीटर 
पृथ्वीचा व्यास .. ८,००० मैल= १२८०,०००,००० सें. मीटर १¿२८×१०⁹ सें.मीटर 
मनुष्याची उंची .. ६  फूट= १८३ सें. मीटर १¿८३×१०² सें.मीटर 
सेंिटमीटर ..  ... १ सें. मीटर १ सें.मीटर 
टाचणीचे डोके ..  ... १/१० सें. मीटर १×१०-¹ सें.मीटर 
ताबं�ा रक्तपेशींचा आकार ..  ... ४/१००० सें. मीटर ४×१०-³ सें.मीटर 
इन्फ्ल्युएंझा व्हायरस, आकार ..  ... १२/१०००००० सें. मीटर १¿२×१०-⁵ सें.मीटर 
अणूचा बाहेरील व्यास ..  ... १/१०००००००० सें. मीटर १×१०-⁸ सें.मीटर 
अणुगभ�चा व्यास ..  ... १/१०००००००००००० सें. मीटर १×१०-¹² सें.मीटर 
है�ोजन अणचेू वजन ..  ... १/६·०२×१०²³ �ॅम १¿६६×१०-²⁴ �ॅम 
युरेिनअम –२३८ अणचेू अध�यन ..  ... ४५१००००००० वष� ४¿५१×१०⁹ वष� 
पोलोिनअम –२१४ अणचेू अध�यन ..  ... ०·०००१६ सेकंद १¿६×१०–⁴ सेंकद 
 
अणूचे सू�मत्व 
 

को�क �. १·१ मध्ये अणूंचे जे अणुभार दशर्िवले आहेत ते सापेक्ष असून त्याकिरता ऑ�क्सजनचा 
अणुभार १६ असा �माण धरला आहे. मग वजन �ॅममध्ये असो अगर पौंडात असो. �त्यक्षात अणू फारच 
सू�म आहेत. त्याचें मापन ॲव्होगा�ो याचं्या संशोधनामुळे सुकर झाले. त्याचा थोडक्यात िनष्कषर् असा की 
मापन प�ती जर �ॅम धरली तर अणुभाराइतक्या अगर रेणुभाराइतक्या �ॅममधील वजनात ६·०२×१०²³ 
एवढे अणू िंकवा रेणू असतील. अणुभाराच्या अगर रेणुभाराच्या �ॅममध्ये दशर्िवलेल्या वजनाला त्या मौलाचा 
अगर सयुंगाचा अनु�मे �ॅम ॲटम (Gram Atom) व �ॅम मोल (Gram Mole) संबोधण्यात येते. त्याव�न 
�त्येक अणूचें वजन काढले तर �त्यक्षात ते िकती भरेल ते काही मौलाचें बाबतीत को�क �माकं १·३ मध्ये 
िदले आहे. आकाराचे सू�मत्व कळाव ेम्हणून अणू पूणर् गोल आहे असे समजून त्या गोलाची ि�ज्याही िदली 
आहे. 
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को�क �माकं १·३ 

अणंूचे सू�मत्व 

अणू  एका अणूचे वजन �ॅम ि�ज्या सें. मीटर 
एक �ॅम वजनातील 

अणंूची संख्या 

काबर्न .. २·०० × १०-²³ ०·७७ × १०-⁸ ५·०२ × १०²² 

सोिडअम .. ३·८२ × १०-²³ १·९ × १०-⁸  

मगॅ्नेिशअम .. ४·०४ × १०-²³ १·६ × १०-⁸  

ॲल्युिमिनअम .. ४·४८ × १०-²³ १·४५ × १०-⁸ २·२३ × १०²² 

पोटॅिशअम .. ६·५० × १०-²³ २·३५ × १०-⁸  

िशसे .. ३·४४ × १०-²² १·७५ × १०-⁸  

युरेिनअम .. ३·९६ × १०-²² १·३९ × १०-⁸ २·५३ × १०²² 
 
 
डाल्टनचे िस�ातं 
 

रसायनशास्तर्ाच्या संशोधनात, वर िदल्या�माणे �गती होत होती तरी अणूंच्या अंतरंगाब�ल मा� 
त्या काळी काहीच कल्पना नव्हती. त्यामुळे डाल्टनने माडंलेल्या अणिूवषयक कल्पनाच २० व्या शतकाच्या 
सु�वातीपय�त आधारभतू मानल्या जात होत्या. त्या कल्पना अशा : 
 

(१) अणू हाच मौलाचा अंितम घटक असून त्याचे पढेु िवभाजन करता येत नाही. 
(२) कोणत्याही एका मौलाचे अणू सवर्तोपरी सारखेच असतात. 
(३) एका मौलाच्या अणूचे दुसऱ्या मौलाच्या अणूत �पातंर करता येत नाही. रसायनशास्तर्ाच्या 

कके्षत ज्या �ि�या येतात त्या बाबतीत वरील कल्पना आजही �ा� असल्या तरी २० व्या शतकाच्या 
पिहल्या २५−३० वष�त िवज्ञानाचे के्ष�ात जे अनेक मह�वपूणर् शोध लागले त्याव�न वरील कल्पना पूण�शाने 
बरोबर नाहीत असे आढळून आले. हे कसे झाले ते पाहू. 
 
अणूचे अतंरंगात 
 
इलेक्�ॉन (Electron) 
 

अणूंचेही आणखी सू�म घटक असतील ही कल्पना ‘कॅथोड’ िकरणामुंळे आली. एखादी काचेची बंद 
नळी बव्हंशी िनव�त क�न, त्या नळीत बसिवलेल्या िव�ुद�ातून िवजेचा �वाह सोडला तर ऋणा�ाकडून 
धना�ाकडे अदृश्य असे िकरण जातात व काचेवर ज्या िठकाणी ते पडतात तेथे चमकदार िहरवा �काश 
िदसतो. हे िकरण काचेच्या बाहेर येऊ शकत नाहीत. वैिजक अगर चुंबकीय के्ष�ात ही नळी ठेवल्यास या 
िकरणाचंी िदशा बदलते. वैिजक के्ष�ात ती धना�ाकडे झुकते (आ. �. १·१अ) तर चुंबकीय के्ष�ात 
खालील बाजूस झुकते (आ.�. १·१ब). या कॅथोड िकरणाचंा सखोल अभ्यास करता असा िनष्कषर् िनघाला 
की हा ऋणिव�ुत् धारी कणाचंा झोत असून त्याचंा वगे �काशिकरणाचं्या वगेाच्या साधारण अध� असतो. 
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आकृती �. १·१ 

कॅथोड िकरणाचें अपसरण : (अ) िव�ुत्  के्ष�ात, (ब) चंुबकीय के्ष�ात 

अिधक संशोधन क�न या कणाचें वस्तूमान व िव�ुदु�य (Electric Charge) याचंी मोजणी 
करण्यात आली. त्याव�न असे अनुमान िनघाले की ऑ�क्सजनचा भार १६ धरल्यास या �त्येक कणाचे 
वस्तूमान ०·०००५५ िंकवा सव�त हलका अणू जो है�ोजन (अणुभार १·००८०) त्याच्या १/१८४० आहे. 
तसेच त्याचा िव�ुदु�य मोजला गेला तो १·६×१०-¹⁹ कूलंब िंकवा िव�ुत−�स्थती एककात (Electrostatic 
Unit) ४·८०×१०-¹⁰ असा िनघाला. 
 

लक्षात ठेवण्यासारखी गो� म्हणजे अशी की, वरील कणाचें हे वस्तूमान अगर िव�ुदु�य, नळीत 
कोणता वायू होता, ऋणा� म्हणून कोणते मौल वापरले होते अगर �योग कोणत्या �कारे केला या 
कशावरही अवलंबून नव्हते. तसेच हे कॅथोड िकरण, नेहमीच िव�ुत् भारयुक्त असून त्यानंा वैिजक दृष्�ा 
उदासीन करणे शक्य नाही हेही िदसून आले. थोडक्यात ऋणिव�ुदु�य हा त्याचंा स्थायीभाव आहे. या 
कणानंा इलेक्�ॉन (Electron) म्हणून संबोधले जाते. 
 

इलेक्�ॉन कसा असतो ते वणर्न क�न सागंता येत नाही. आज उपलब्ध असलेल्या ज्ञाना�माणे 
इलेक्�ॉनवरील िव�ुदु�य हा िव�ुदु�याचा लहानातं लहान एकक असून इतर वस्तंूवरील िव�ुदु�य हा 
त्याच्या काही पूणर् पटीत असतो. 
 

वर िदलेला �योग हेच काही इलेक्�ॉन िमळिवण्याचे एकमेव साधन नाही. िवजेचा �वाह हा मूलतः 
इलेक्�ॉनचा �वाह आहे. तसेच टंग् स्टनसारखे धातू तापिवल्यास त्यातून िंकवा नीलातीत �काशिकरण 
अगर क्ष−िकरण काही अल्कली धातूवर टाकल्यास त्यातून, इलेक्�ॉन बाहेर पडतात. अनेकिवध 
पदाथ�मधून होणारा इलेक्�ॉनचा उत्सार, ते सवर् �कारच्या अणूचें मूलभतू घटक असावते हेच दशर्िवते. 
 
क्ष−िकरण (X−Rays). 
 

१८९५ साली राँटजेन हे कॅथोड िकरणामुळे काचेवर होणाऱ्या अनुस्फुरणासंबधंी (Fluorescence) 
संशोधन करीत असता त्यानंा त्या वळेपय�त अज्ञात अशा क्ष-िकरणाचंा शोध लागला. या िकरणात 
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फोटो�ाफीच्या काचेवर पिरणाम करण्याची तसेच अनेक पदाथ�त अनुस्फुरण उत्प� करण्याची शक्ती 
होती. क्ष-िकरणाचंी ओळख त्याचं्या वै�कीय उपयुक्ततेमुळे आता सव�नाच आहे. हे िकरण फार भेदक 
असून �काशाला अपायर् अशा काडर्बोडर्, लाकूड, पातळ प�े अशा वस्तंूतून जाऊ शकतात. परंतु घनता 
जास्त असलेल्या िशशासारख्या मौलाच्या जाड प�याने मा� ते अडिवले जातात. 
 

कोणत्याही धातूवर कॅथोड िकरण टाकल्याने त्यापासून क्ष-िकरण िमळतात. फरक इतकाच की या 
उत्सािरत क्ष-िकरणाचंी भेदनशक्ती धातूधातूगिणक कमीजास्त असते. कॅथोड िकरण चुंबकीय अगर वैिजक 
के्ष�ात जसे वाकतात तसे क्ष-िकरण वाकत नाहीत. याचाच दुसरा अथर् म्हणजे त्याचेंवर धन िंकवा ऋण 
असा कोणताच िव�ुदु�य नसतो. सूयर्�काशात जसे उपारक्त, दृश्य, नीलातीत अशा �काशलहरी 
असतात त्या�माणेच क्ष-िकरणसु�ा फार कमी तरंगलाबंी असलेले श�क्तशाली �काशिकरणच आहेत. 
 

या िकरणाचंा मह�वाचा गुणधमर् म्हणजे त्याचंी वायचेू िवदलन (Ionisation) करण्याची शक्ती. हे 
िकरण वायतूून गेल्यास ऋणिव�ुत् धारी व धनिव�ुत् धारी िवदले िंकवा आयन िनम�ण होतात व त्यामुळे वाय ू
िव�ुत् वाहक होतो. अशी िवदले वायूत होतात याव�न इलेक्�ॉन हे अणचेू भाग असावते याला दुजोरा 
िमळतो. कारण क्ष-िकरणाचे आघाताने अणू अगर रेणूपासून इलेक्�ॉन िनराळे झाल्यामुळे शषे रािहलेला 
अण ूअगर रेणू धनिव�ुत् धारी आयन बनतो. त्याचबरोबर काही अणू अगर रेण,ू बाजूस झालेले हे इलेक्�ॉन 
�हण क�न, ऋणिव�ुत् धारी आयन बनतात. 
 

 
आकृती �. १·२ 

 
क्ष-िकरणामुळे होणारे वायचेू िवदलन–– 
 

(अ)  क्ष-िकरणाच्या शक्तीचा काही अशं इलेक्�ॉन मुक्त करण्याच्या कामी येतो. उरलेल्या 
क्षीण शक्तीचा (अिधक तरंग लाबंीचा) क्ष-िकरण िवखिरत होतो. 

(ब)  क्ष-िकरण पूणर्पणे शोषला जातो. त्याची सवर् शक्ती इलेक्�ॉन मुक्त करण्यात व त्यास 
गितजन्य शक्ती देण्यात खच� पडते. 

 
अणूंच्या अंतरंगासंबधंीच्या संशोधनात अणूच्या क्ष-िकरण तरंगलेखाचा मोठा वाटा कसा आहे हे 

यथावकाश कळेलच. 
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िकरणोत्साराचा शोध 
 

अनेक शोध, �यत्नपूवर्क केलेल्या संशोधनाचा पिरपाक असतात; तर काही अचानक लागतात. 
िकरणोत्साराचा शोध अशा अचानक लागलेल्या शोधापंकैीच आहे. क्ष-िकरणाचं्या  शोधानंतर एक वष�ने ही 
घटना घडली. बेकेरेल हे युरेिनअमच्या काही संयुगावंर सशंोधन करीत होते. काही कारणाने त्याचें 
�ावरमध्ये फोटो�ाफीच्या न वापरलेल्या काचा एका काडर्बोड�चे डब्यात होत्या व त्यावर एक िक�ी 
पडलेली होती. त्यावर ही युरेिनअमची सयुंगे ठेवली गेली व ती तेथे तशीच रािहली. काही िदवसानंंतर या 
काचा धुतल्यावर असे आढळून आले की, काचा धुरकटलेल्या होत्या व त्यावर िक�ीचा आकार िदसत 
होता. युरेिनअमची संयुगे सूयर्�काशाचे शोषण क�न कालातंराने ती पुन्हा बाहेर टाकत असावीत अशी 
त्यावळेी कल्पना होती. पण बंद �ावरमध्ये अंधारातही वरील �कार घडून आल्याने बेकेरेल यानंी त्याव�न 
असा िनष्कषर् काढला की पदाथ�ना भेदून जाणाऱ्या क्ष-िकरणासारख्या िकरणाचंा उत्सार ही युरेिनअमची 
संयुगे आपल्या अंतरंगातूनच करीत असावीत व त्याचंी शक्ती काडर्बोडर्सारख्या पदाथ�स भेदून जाण्यास 
समथर् असली तरी ती लोखंडासारख्या पदाथ�ना भेदून जाण्यास असमथर् असावी. यानंतर थो�ाच 
िदवसानंी मादाम क्यरूी यानंाही थोिरअम संयुगात असेच गुणधमर् िदसून आले. मादाम क्यरूी याचें 
सूचनेव�न या गुणधम�ला िकरणोत्सार (Radioactivity) व असे गुणधमर् दाखिवणाऱ्या मौलानंा 
िकरणोत्सारी मौले िंकवा उत्सारी मौले (Radioactive Elements) असे नाव देण्यात आले. 

या अचानक लागलेल्या शोधामुळे अणूिवषयक ज्ञानात मोठीच भर पडली. मादाम क्यरूी यानंी नंतर 
अनेक युरेिनअम सयुंगापंासून िमळणाऱ्या िकरणोत्सारावर संशोधन क�न काही िनष्कषर् काढले ते असे : 
 

(१)  िकरणोत्सार हा गुणधमर् युरेिनअमच्या अणूचा असून सयुंगात इतर कोणतेही मौल असले 
तरी त्याचा उत्सारावर काही पिरणाम होत नाही, व 

(२)  उत्साराची ती�ता युरेिनअमच्या �माणात असते. 
 

त्यानंा असेही िदसून आले की शु� युरेिनअम संयुगापासून होणाऱ्या उत्सारापेक्षा युरेिनअमच्या 
नैस�गक खिनजापासून िमळणारा उत्सार, त्यात युरेिनअमचे �माण अित कमी असले तरीही, फार जास्त 
असतो. त्याव�न असे अनुमान िनघाले की या नैस�गक खिनजात युरेिनअमिशवाय इतर काही 
िकरणोत्सारी मौले असणार. म्हणून अनेक टन िपचब्लेंड (युरेिनअमचे खिनज) घेऊन त्यापासून अत्यंत 
िकरणोत्सारी पण अत्यल्प �माणात असलेली रेिडअम व पोलोिनअम ही मौले ितने िमळिवली. 
 

रेिडअमच्या रासायिनक व इतर गुणधम�चे िवशषे संशोधन केले गेले. रासायिनक दृष्�ा त्याचे 
गुणधमर् मेंडेलीफच्या आवतर् को�कातील दुसऱ्या रकान्यातील बेिरअम मौलासारखे आहेत. युरेिनअमपेक्षा 
त्याची उत्सारक्षमता लक्षावधी पटींनी जास्त असून त्याची संयुगे अंधारात चमकतात. त्याचं्या साि�ध्यात 
फोटो�ाफीच्या काचा धुरकटतात, पाणी व अमोिनया याचें िवघटन होते व ऑ�क्सजनपासून ओझोन 
िमळतो. वरील रासायिनक ि�या होण्यासाठी जी शक्ती लागते ती रेिडअमपासून िमळते. रेिडअमपासूनच्या 
उत्सारामुळे बरेच पदाथर् चमकू लागतात. काहींत िव�ुत् वाहकता येते. शरीरातील पेशींचा नाश होतो व 
जीवजंतू मरतात. 
 

बरीच शक्ती सातत्याने बाहेर टाकण्याची रेिडअमची िकमया लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. एक �ॅम 
रेिडअमपासून दर तासास सुमारे १३७ कॅलरी इतकी उष्णता िनघत असते व ही त्याची क्षमता अनेक वष� 
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िटकते. अल्पाशंानेही कमी न होता सातत्याने शक्ती बाहेर टाकत राहण्याचा व शक्तीच्या अक्षयता 
िस�ातंािव�� असलेला रेिडअमचा हा गुणधमर् अलौिकक वाटल्याने अणचू्या अखंडत्वाब�ल साशकंता 
वाढून या िवषयावरील संशोधन अिधकच वाढले. 
 
िकरणोत्साराचे स्व�प 
 

आकृती �माकं १·३ मध्ये दाखिवल्या�माणे रेिडअमचे एखादे सयुंग, वर फट असलेल्या िशशाच्या 
भा�ंात ठेवले तर उत्साराचा झोत फटीतून सरळ वर जाईल. बाजूला जाणारा िकरणोत्सार िशशामुळे 
अडवला जातो. फटीचे वर काही अंतरावर फोटो�ाफीची काच ठेवनू मग ती धुतली तर िकरण काचेवर 
जेथे आघात करतील तेथे एक काळा डाग िदसेल. नंतर फटीच्या वरील तोंडाशी जर लोहचुबंकाचा उ�र 
�ुव आणला व मग पिहल्या�माणेच फोटो�ाफीची काच ठेवली तर काचेवर एकाऐवजी तीन डाग िदसतील. 
एक डाग पिहल्या �योगाने पडला ितथेच सरळ वर व दुसरे दोन त्याच्या दोन बाजंूस िदसतील. याचा अथर् 
असा की �थमतः सरळ वर गेलेले िकरण एक�प नव्हते व चुंबकीय के्ष�ात त्याचंी तीन गटातं िवभागणी 
झाली. चुंबकीय के्ष�ातही सरळ वर गेले ते गमॅा िकरण (Gamma; γ) . उरलेले जे दोन िव�� िदशासं 
गेले त्यापंैकी एक बीटा (β; Beta) व दुसरा अल्फा (α; Alpha) यापंैकी गमॅा िकरण हे क्ष-िकरणासंाखेच 
पण अिधकच भेदक असून ते ३० सें. मी. जाड लोखंडातूनही पार जाऊ शकतात. �काशिकरणापंकैीच ते 
आहेत. 
 

बीटा िकरण हे कॅथोड िकरणाच्या जातीचे म्हणजे थोडक्यात, ऋणिव�ुत् धारी इलेक्�ॉन कण 
आहेत. परंतु कॅथोड िकरणातील इलेक्�ॉनची गती दर सेकंदास १५०,००० िकलोमीटर (िक. मी.) असली 
तर या इलेक्�ॉनची गती त्याहून फारच जास्त व िकत्येक वळेा जवळजवळ �काशिकरणाचं्या गतीइतकी 
म्हणजे दर सेकंदास ३००,००० िक.मी. एवढी असते. बीटा िकरण ३ िम.मी. जाड ॲल्युिमिनअमच्या 
प�यातून जाऊ शकतात. िंकबहुना त्याचंी शक्ती ते िकती जाडीच्या ॲल्युिमिनअममधून जाऊ शकतात 
त्यावर ठरिवता येते. 
 

अल्फा िकरण वरील दोहोंहून फार िनराळे आहेत. हे जड व धन िव�ुत् धारी कण असून बीटा 
िकरणापेक्षा त्याचंी गती बरीच कमी असली तरी काही वळेी ती दर सेकंदास २०,००० िक. मी. इतकीही 
असते. त्याचंी भेदनशक्ती बरीच कमी असून ०·१ िम. मी. जाडीच्या प�यानेही ते पूणर्पणे अडवता येतात. 
पुढील िववचेनात याचंा अल्फा-, बीटा-, व गमॅा-िकरण असा उ�खे वळेोवळेी झाला तरी त्यापंकैी पिहले 
दोन कण�प असून फक्त गमॅा हेच िकरण�प आहेत हे ध्यानात ठेवाव.े 
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आकृती �. १·३ 

िकरणोत्सारी �व्यातून बाहेर पडणारे अल्फा, बीटा व गॅमा िकरण 

 
चुंबकीय व वैिजक के्ष�ात अल्फाकण िकती वाकतात याव�न त्याचेंवरील िव�ुदु�याचे त्याचं्या 

वस्तुमानाशी काय �माण आहे ते काढणे शक्य आहे. यासाठी, इलेक्�ॉनवरील िव�दु�य हा वैिजक एकक 
व ऑ�क्सजनचे वस्तुमान सोळा असे धरता, अल्फाकणावरील िव�ुदु�याचे त्याच्या वस्तुमानाशी �माण १:२ 
असे िमळते. िव�ुदु�याचे �त्यक्ष मापन करता तो इलेक्�ॉनच्या दुप्पट िनघाला. याव�न अल्फाकणाचे 
वस्तुमान २ × २ म्हणजे चार असे िनघते. चार वस्तुमानाचंा अणू म्हणजे हेिलअम. याचा थोडक्यात अथर् 
असा की अल्फाकण हा हेिलअम अणूतून दोन इलेक्�ॉन बाजूस झाल्याने शषे रािहलेला धनिव�ुत् धारी 
हेिलअम आयन आहे. हा हेिलअमचा आयन दोन इलेक्�ॉन परत �हण क�न हेिलअमचा उदासीन अणू बनू 
शकतो ही गो� कालातंराने स�योग िस� केली गेली. 
 

नवीन उपलब्ध साधनानंी असा �त्येक अल्फाकण मोजता येतो व त्याव�न असे िदसले की एक 
�ॅम रेिडअम घेतल्यास त्यापासून दर सेकंदास ३·७ × १०¹⁰ इतके अल्फाकण बाहेर पडत असतात. 
 
िकरणोत्सारी मौलाचंा ऱ्हास 
 

रेिडअमपासून जसा अल्फाकण व गमॅा िकरण याचंा उत्सार होतो तसाच त्यापासून ‘रेिडअम 
इमनेॅशन’ हा आणखीही एक वाय�ूप पदाथर् उत्प� होतो. याचे रासायिनक गुणधमर् पडताळून पाहाता तो 
वैिजक दृष्�ा उदासीन असून त्याची कोणत्याच मौलाबरोबर रासायिनक िवि�या होत नाही. मेंडेलीफच्या 
को�कातील याच रकान्यात असलेल्या िनऑन, आर् गॉन, हेिलअम, या वायु�प मौला�माणेच 
इमनेॅशनचेही रासायिनक गुणधमर् असून, हेही एक मौलच आहे असे ठरले व त्याला रेडॉन (Rn) असे नाव 
देण्यात आले. रेडॉन हा रेिडअमपासून (वस्तूमान २२६) चार वस्तुमानाचा अल्फाकण बाहेर टाकून उत्प� 
झाला त्याअथ� त्याचे वस्तुमान २२६ – ४ = २२२ असे असाव.े �त्यक्ष मापनाने ते तसे आढळलेही. याचा 
िनष्कषर् असा की रेिडअमचा ऱ्हास होऊन हेिलअम व रेडॉन ही मौले तयार झाली : 
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Ra²²⁶ → Rn²²² + He⁴ 

 
हा रेडॉन वायूही फार वळे िटकत नाही तर त्यापासून पुन्हा एक अल्फाकण बाहेर पडून एक 

घन�प पदाथर्—त्यास ‘रेिडअम ए’ म्हणू या—तयार होतो असे िदसून आले. या ‘रेिडअम ए’ चाही 
टप्प्याटप्प्याने पुढे ऱ्हास (Decay) होऊन आणखी नवीन िकरणोत्सारी मौले तयार होतात. अगोदरच शोध 
लागलेले पोलोिनअम हे मौल ऱ्हासाचं्या वर सािंगतलेल्या टप्प्यापंैकी एक आहे. 

 
�ा सवर् गो�ी अित काळजीपूवर्क व िनि�तपणे िस� करण्यात आल्या. त्यामुळे िकरणोत्सारी 

मौलाचें अणू ऱ्हास पावनू त्याचें दुसऱ्या मौलाचें अणूतं �पातंर होते ही अशक्य वाटणारी गो� शक्य आहे 
याची खा�ी पटली. 
 

एका अणूचा ऱ्हास होऊन दुसरा अणू िनम�ण होण्याची ही �ि�या रासायिनक िवि�येपेक्षा 
संपूणर्तया िनराळी आहे. रासायिनक िवि�याचंा वगे हा पदाथ�चे तपमान, त्याचेंवरील दाब इत्यादी 
�ायोिगक पिर�स्थतीवर नेहमीच अवलंबून असतो. याउलट आतापय�त ज्ञात असलेल्या कोणत्याही 
अंकुशाचा िकरणोत्सारी मौलाचं्या या ऱ्हास होण्याच्या ि�येवर ताबा नाही. हे बदल पूणर्पणे स्वयंभ ूआहेत. 
तपमान िकतीही वाढवा अगर कमी करा, िकरणोत्सारी मौले िनव�त पा�ात ठेवा अगर त्यावर कशाचाही 
मोठा दाब �ा, अंधारात ठेवा अगर उजेडात, कोणत्याही पिर�स्थतीत या ऱ्हासाच्या ि�येच्या वगेात 
य�त्कंिचतही फरक पडत नाही. 
 
�दरफोडर् याचें संशोधन 
 

थोडेसे िवषयातंर क�न अणूचं्या अंतर् रचनेचा िवचार क�. 
अत्यल्प वस्तुमान व ऋणिव�ुदु�य असलेले इलेक्�ॉन अणचेू एक घटक असावते ही कल्पना 

आतापय�तच्या शोधाव�न दृढ झालेली होती. अण ू वैिजक दृष्�ा उदासीन आहेत आिण जर 
ऋणिव�ुदु�य असलेले इलेक्�ॉन अणूंचे भाग असतील तर सबधं अण ू उदासीन राहण्यासाठी 
इलेक्�ॉनच्या वैिजक तोलाचा पण धनिव�ुदु�य असलेला दुसरा भाग अणूतं असावयास पािहजे हे 
ओघानेच येते. अल्फाकण पदाथ�तून जाताना जे पिरणाम िदसतात त्याव�न अणूमधील या धनिव�ुत् धारी 
भागाचंा शोध �दरफोडर् यानंी १९११ साली लावला. 
 

िकरणोत्सारी मौलातूंन िनघालेले अल्फाकण हे धनिव�ुत् धारी हेिलअम आयन असून त्याचंी गती 
दर सेकंदास २०,००० िक.मी. असते हे अगोदर सािंगतलेच आहे. अशा अवाढव्य गतीने जेव्हा हे कण 
हवतूेन जातात तेव्हा वाटेत येणाऱ्या वायूच्या रेणूवर आपटून त्या रेणूंतून इलेक्�ॉन बाहेर फेकले जातात व 
शषे रेणू धनिव�ुत् धारी बनतो. हे बाहेर फेकलेले इलेक्�ॉन मग वायूच्या इतर रेणूंत जखडले जाऊन त्यानंा 
ऋणिव�ुत् भार देतात. अल्फाकणाचें हवतेील माग�वर अशा तऱ्हेने ऋण व धनिव�ुत् धारी आयन तयार 
होतात. 
 

अल्फाकण िंकवा इतर श�क्तशाली �ारणे (Radiations) अणूरेणूवर आपटली तर काय �ि�या 
होतात याचा अभ्यास अनेक नवीन इलेक्�ॉिनक उपकरणे उपलब्ध असल्याने सध्या शक्य असला तरी त्या 
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काळी मा� जरा अवघड होता. कारण ती �ारणे व भाग घेणारे अणूरेणू सवर्च अदृश्य आहेत. तरीसु�ा 
१९११ साली िवल्सन यानंी मेघ पेटी (Cloud Chamber) म्हणून जे उपकरण तयार केले त्या�ारे केलेल्या 
�योगानंी त्या वळेच्या संशोधनात फारच मोठी �ातंी घडून आली. आज घटकेलाही ते एक उपयुक्त 
उपकरण म्हणून समजण्यात येते. आकृती �. १·४ मध्ये ‘अ’ या जागेत बाष्प-संतृप्त (Saturated) झालेली 
हवा भरली आहे. ‘ब’ या दट्�ावर बाहे�न असलेला दाब एकदम कमी क�न तो खाली आणल्यास ‘अ’ 
मधील हवचेा आकार एकदम वाढेल. वायूचा आकार असा एकदम वाढल्यास त्याचे तपमान कमी होते असा 
िनयम आहे. तेव्हा वरील �योगात तपमान असे कमी झाल्यामुळे त्यातील बाष्प, या कमी तपमानास हवा 
संतृप्त होण्यास पुरणाऱ्या बाष्पाच्या �माणाबाहेर जास्त झाल्याने, हवा अिततृप्त होईल. अशा वळेी हवते 
जर धूिलकण असतील तर हे जास्तीचे बाष्प त्यावर स�ंिवत होईल. पावसाचे ढग अशा रीतीनेच बनतात हे 
सव�ना माहीत आहे. 
 

 
आकृती �.१.४ 

िवल्सन मेघपेटी 

 
िवल्सन यानंी असे िस� केले की, पाण्याचे असे संघटन होण्यासाठी धूिलकणाचंीच आवश्यकता 

असते असे नाही तर असे सघंटन िव�ुत् धारी आयनही क� शकतात. त्यामुळे अल्फाकण अगर क्ष-िकरण 
अशा पेटीतून पाठिवल्यास आपल्या माग�वर आयन उत्प� करतो व िकरण ज्या माग�ने जातात तो मागर्, 
आयनवरील बाष्प स�ंवनामुळे ढगाच्या एखा�ा रेषेसारखा िदसतो. त्याचे कॅमेऱ्याने फोटोही घेता येतात. 
 

अल्फाकण हवतूेन जात असताना घेतलेल्या फोटोव�न त्याचे मागर् एकदम सरळ िदसतात. (आ. 
�. १·५). हवते हे कण साधारणतः ११ सें. मी. अंतरापय�त जाऊ शकतात. एव�ा अंतरात, माग�तील 
हवचे्या लक्षावधी रेणूंशी या कणाचं्या टकरा होत असणारच. तरीसु�ा कणाचंी सरळ (Rectilinear) गती 
कायम राहत. याव�न हे कण अणूच्या आरपार जातात की काय अशी शकंा येणे साहिजकच आहे. अिधक 
संशोधनानंतर असे िदसले की, अल्फाकणाचंी समातंर शलाका पदाथ�तून सोडल्यास कणाचंा समातंरपणा 
नाहीसा होऊन ते फाकल्यासारखे िदसतात. कणाचें माग�त अशा रीतीने बदल घडून आला म्हणजे कणाचें 
िवखरण (Scattering) होते असे म्हणतात. 
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आकृती �. १·५ 

अल्फाकणाचंा हवेतून सरळ रेषेत �वास 

 
सोन्याचे पातळ वख�तून अल्फाकणाचे अशा रीतीने िवखरण होताना �दरफोडर् यानंा असे आढळून 

आले की, सरासरी आठ हजारातंील एखा�ा कणाचा मागर् वाटेत काही अडथळा आल्यासारखा बराच 
बदललेला िंकवा जवळजवळ पराव�तत झाल्यासारखा िदसतो (आ. �. १·६-अ). अल्फाकणाचं्या िदशते 
िदसणारे हे कमी जास्त फरक ज्या अणूमधून हे कण जातात त्या अणूमधील िव�ुत् धारी भाग व अल्फाकण 
याचं्या परस्परावरील �ि�येने होतात हे उघड आहे. अल्फाकण इलेक्�ॉनच्या अगदी जवळून गेले तरी 
त्याचं्या माग�त फारसा फरक होणार नाही. कारण इलेक्�ॉनचे वस्तुमान अल्फाकणाच्या १/७५०० एवढेच 
असते. म्हणून अल्फाकणाचें िदशते मोठा बदल झालाच तर तो ज्याचे वस्तुमान अल्फाकणाच्या तोलाचे 
आहे अशा अणूमधील धनिव�ुत् धारी भागामुळेच असणार असा िनष्कषर् िनघतो. 
 

 
आकृती �.१·६ 

(अ) �दरफोडर्चा �योग : 

 (१) अल्फाकणाचंी शलाका, (२) सोन्याचा वखर्, 

 (३) दूरदशर्क, (४) अनुस्फुरणक्षम काच 

(ब) अल्फाकणाचें िवखरण 
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�दरफोडर्�णीत अणुकल्पना 
 

तोपय�तच्या संशोधनाव�न �दरफोडर् यानंी अणरुचनेची एक कल्पना पुढे माडंली ती अशी. अणूंच्या 
मध्यभागी धनिव�ुत् धारी असे अणुगभर् असून सूयर्मालेत सूय�भोवती जसे �ह तसे या अणुगभ�भोवती 
इलेक्�ॉन काही अंतराव�न कक्षातूंन िफरत असावते. ज्याअथ�, इलेक्�ॉनचे वजन उपेिक्षण्याइतके कमी 
आहे त्याअथ�, अणूचे सवर् वजन अणुगभ�तच कें ि�त असाव.े सबधं अणचूा व्यास जर सुमारे १०-⁸ सें. मी. 
असेल तर अणुगभ�चा व्यास सुमारे १०-¹³ सें. मी. इतका म्हणजे अणूच्या एक लक्षाशंाहून लहान असतो 
िंकवा आकाराची तुलनाच करावयाची तर अणू जर पृथ्वीच्या आकाराचा समजला तर अणुगभ�चा आकार 
एखा�ा मो�ा इमारतीएवढाच भरेल. 
 

अल्फाकणाचें िवखरण अणूच्या वरील रचनेव�न सहज समजू शकते. अणूने व्यापलेल्या एकंदर 
जागेत अणुगभर् व इलेक्�ॉन यानंी व्यापलेली जागा अत्यल्प असल्याने पुष्कळसे अल्फाकण िवखरण न होता 
सरळ अणूबाहेर जाऊ शकतात. जेव्हा एखादा अल्फाकण अणुगभ�च्या फार जवळून जाईल िंकवा त्यावर 
आपटेल तेव्हाच खरी त्याचे िवखरण होण्याची शक्यता असते. आकृती �. १·६-ब मध्ये अणुतील इलेक्�ॉन 
व अणुगभर् दाखिवले आहेत. क्ष आिण य हे अल्फाकण इलेक्�ॉनजवळून गेल्याने त्याचें अत्यंत अल्प िवखरण 
होते पण म आिण न हे कण धनिव�ुत् धारी अणुगभ�वर सरळ गेल्याने त्याचे जास्त िवखरण होऊन ते बाजूस 
फेकले जातात. 
 

�दरफोडर् यानंी व�णलेले अणूंचे हे िच� आजही थो�ाफार फरकानंी �ा� आहे. 
 
अणुगभ�वरील िव�ुदु�य––अणु�माकं 

 
अणुगभ�वर धनिव�ुदु�य आहे असे ठरल्यानंतर िनरिनराळ्या अणूंत तो िकती हे शोधल्यास 

त्याव�न त्या अणूंत इलेक्�ॉन िकती हेही आपोआप समजेल. हा �श्न िनरिनराळ्या अणूंचे क्ष-िकरण रेखा 
तरंगपट घेतल्याने सुटला व त्याचे �ये मोसले यानंा देता येईल. एखा�ा मौलावर इलेक्�ॉनचा मारा 
केल्यास त्या मौलातून िविश� शक्तीचे क्ष-िकरण बाहेर पडतात याचा उ�ेख अगोदर आलाच आहे. हे क्ष-
िकरण तरंगपट कसे घेतात या खोलात न िशरता एवढे सािंगतल्याने पुरे की �त्येक मौलाचे अणू ‘के’, ‘एल ्’ 
व ‘एम् ’ या नावानंी ओळखल्या जाणाऱ्या �ेणीचे रेखा तरंगपट देतात. असे िदसून आले की मेंडेलीफच्या 
आवतर् को�कातील अणूंपैकी अणुभाराच्या �माने एकापुढील एक अणूचंा असा तरंगपट घेतला तर वर 
उ�ेख केलेल्या के, एल ्, अगर एम्  �ेणींपकैी कोणत्याही एका �णेीतील तरंगलेखपटात आकृती �. १·७-
अ मध्ये दाखिवल्या�माणे सतृी (Shift) िदसून येते. 
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आकृती �. १·७-अ आकृती �. १·७-ब 

िनरिनराळ्या मौलापंासून िनघणाऱ्या मौलाचंा अणु�माकं व त्यापासून 

क्ष-िकरणाचं्या रेखा िनघणाऱ्या क्ष-िकरणाचंी कंपनसंख्या 

तरंगपटातील सृती यासंबंधीचा िनयम 

 
याव�न मोसले यानंी मौलाच्या िविश� क्ष-िकरणाचंी तरंगलाबंी ƛ व मौलाचा आवतर् को�कातील 

�माकं याचंी संगती लावनू जो िनयम बसवला तो आकृती �. १·७-ब मधील आलेखाने दशर्िवला आहे. 
याव�न ही तरगलाबंी िनरिनराळ्या अणूंचा एक भौितक गुणधमर् दशर्िवते ही गो� िस� झाली. 

 
काही ताि�वक (Theoretical) कारणास्तव केवळ अणुभारावर आधारलेल्या अणूंच्या आवतर् 

को�कातील �माचंा, त्या अणूंच्या अणुगभ�वरील िव�ुदु�याच्या �कष�शी (Intensity) संबंध असावी अशी 
कल्पना मोसले याचं्या वरील �योगापूव�ही होतीच. िनरिनराळ्या धातंूच्या पातळ प�यातून अल्फाकणाचं्या 
िवखरणासंबधंी केलेल्या सशंोधनाव�न �दरफोडर् यानंी असे अनुमान काढले होते की इलेक्�ॉनचा 
िव�ुदु�य एक धरल्यास हलक्या अणूंच्या अणुगभ�वरील धनिव�ुदु�य साधारणपणे अणुभाराच्या िनम्मा 
असतो िंकवा िनदान हलक्या अणूंचे बाबतीत तरी आवतर् को�कातील अणूंचा �माकं त्याचं्या अणुभाराच्या 
िनम्मा असतो. 

 
चॅडिवक यानंी १९२० मध्ये ताबं,े �पे, प्लॅिटनम या मौलाचंा अणिुव�ुदु�य �त्यक्ष मोजला. वरील 

सवर् संशोधनाव�न असा िनष्कषर् िनघाला की, अणूचा अणुगभ�वरील धनिव�ुदु�य हा त्या अणूच्या आवतर् 
को�कातील �माकंाएवढा असतो. अशा रीतीने मोसले याचें �योगाव�न अणुगभ�वरील धनिव�ुदु�याचे 
मापन झाले एवढेच नव्हे तर अणूच्या वैिजक उदासीनतेमुळे त्या अणतू अणुगभ�भोवती िकती इलेक्�ॉन 
िफरतात त्याचंी संख्याही िनि�त झाली. 
 
�ोटॉन (Proton) 
 

अत्यल्प वस्तुमानाचा व एकक ऋण िव�ुदु�य असलेला कण इलेक्�ॉनच्या �पात सापडल्यावर 
तसाच, पण धनिव�ुदु�य असलेला कण शोधण्यासाठी फार संशोधन झाले. कॅथोड िकरण जसे काचेच्या 
नळीत वैिजक िवसजर्न (Discharge) क�न शोधले तशाच धत�वर धनिव�ुत् धारी कणाचंा शोध करता असे 
िदसून आले की कमीत कमी धनिव�ुदु�य असलेल्या कणाचें वस्तुमान जवळपास है�ोजन अणूच्या 
वस्तूमानाएवढे िंकवा इलेक्�ॉनच्या १८४० पट आहे. हा कण म्हणजे इलेक्�ॉन बाहेर पडून उरलेला 
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धनिव�ुत् धारी है�ोजन आयन असणार ही खा�ी झाली व �दरफोडर् याचं्या सूचनेव�न त्यास �ोटॉन 
(Proton) असे नाव देण्यात आले. 

 
इलेक्�ॉन�माणेच अत्यल्प वस्तुमान असलेला पण धनिव�ुत् धारी कण शोधून काढण्याचे �यत्न 

मा� १९३२ सालापय�त यशस्वी झाले नाहीत पण नंतर तसा कण सापडल्यावरत्यास पॉिझ�ॉन (Positron) 
असे नाव देण्यात आले. 
 
अणुगभ�ची घडण––न्य�ूॉनचा शोध 
 

अणूच्या अणुभारात इलेक्�ॉनचा वाटा उपेिक्षण्याइतका कमी आहे. तेव्हा अणूचे सवर् वस्तुमान 
अणुगभ�तच साठिवलेले असणार. हा अणुगभर् धनिव�ुत् धारी �ोटॉनचा बनलेला आहे हे आपण पािहले. 
आपण असेही पािहले की �ोटॉनचे वस्तुमान है�ोजनच्या अणुभाराइतके म्हणजे एक आहे. याचा अथर् असा 
की, अणूचा अणुभार ‘A’ या अक्षराने दशर्िवला तर िततके �ोटॉन अणुगभ�त हव.े अणु�माकं काढण्याचे 
प�तीव�न अणुगभ�त िकती धनिव�ुत् धारी कण आहेत ते आपणासं कळते. हा आकडा जर ‘Z’ समजला 
तर A व Z हे दोन्ही सारखेच हवते. परंतु �त्यक्षात अणु�माकं अणुभारापेक्षा कमी असतो हेही आपण 
पािहले. म्हणून हा िहशबे जमिवण्यासाठी अशी कल्पना केली गेली की अणुभार व अणु�माकं यातील 
फरकाएवढे (A–Z) इलेक्�ॉन अणगुभ�तही असावते. तसे झाल्यास अणुगभ�तील वस्तुमानात जवळजवळ 
काहीच फरक पडणार नाही. िशवाय A इतक्या �ोटॉनपकैी (A–Z) इतके �ोटॉन इलेक्�ॉनमुळे उदासीन 
झाल्याकारणाने अणुगभ�चा �त्यक्ष िव�ुदु�यही Z या अणु�माकंाबरोबर होईल. या समजुतीला दुजोरा 
िकरणोत्सारी मौलातून जे बीटा कण बाहेर पडतात त्यामुळे िमळाला व ते अणुगभ�तून येत असावते अशी 
कल्पना केली गेली. जरी त्यावळेी उद् भवलेल्या समस्येला तेव्हापय�त उपलब्ध असलेल्या मािहतीचे आधारे 
वरील�माणे उ�र िदले गेले तरीही, अणुगभ�त �ोटॉन व इलेक्�ॉन एक� सुटे कसे राहू शकतील ही शकंा 
होतीच. 
 

�दरफोडर् यानंी १९२० सालीच अशी सूचना केली होती की �ोटॉन व इलेक्�ॉन याचेंिशवाय 
�ोटॉन�माणेच एक वस्तुमानाचे पण वैिजक दृष्�ा उदासीन असलेले आणखी एक �कारचे कण 
अ�स्तत्वात असावते. यानंा न्य�ूॉन (Neutron) असे नाव त्यानंी िदले. परंतु अशा कणाचें अ�स्तत्व स�योग 
िस� झाले नव्हते. 
 

१९३० मध्ये, बोथे व बेकर यानंा असे आढळून आले की, बेिरिलअमसारख्या लहान अणूवर 
अल्फाकणाचंा मारा केल्यास यापूव� न आढळलेला असा अत्यंत भेदक िकरणोत्सार त्यापासून िमळतो. 
तसेच या नवीन िकरणोत्साराचा मारा है�ोजन हेिलअम, काबर्न, हवा इत्यादींवर केल्यास या पदाथ�पासून 
�ोटॉन बाहेर पडतात. 
 

या अज्ञात िकरणोत्सारातील कणाचंा वगे व त्याचे वस्तुमान िवचारात घेता चॅडिवक यानंी १९३२ 
साली असे सािंगतले की, �दरफोडर् यानंी कल्पना केलेले न्यू�ॉन कण ते हेच. त्याचे वस्तुमान १·००८०३ 
इतके म्हणजे जवळपास �ोटॉन इतकेच असून त्यावर धन अगर ऋण असा कोणताच िव�ुदु�य नसतो. 
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न्यू�ॉनच्या शोधामुळे अणचूी घडण कशी हे तर सुस्प� झालेच पण िशवाय अणुभार, अणु�माकं या 
सव�ची संगतीही लागली. समजा एखा�ा अणूचा अणभुार––म्हणजेच वस्तुतः अणुगभ�चे वस्तुमान–– 
‘A’ असेल व त्यात ‘Z’ या अणु�माकंाइतके �ोटॉन असतील तर ‘A–Z’ हे वस्तुमान शून्य वैिजक भार 
असलेल्या न्य�ूॉनमुळे असेल. मग पूव� जसे इलेक्�ॉन अणुगभ�त असाव ेअशी कल्पना करावी लागली, ती 
करण्याचे �योजन नाही. मग न्यू�ॉन व �ोटॉन असलेला हा अणुगभर् मध्यभागी व त्याभोवती संख्येने 
अणुगभ�तील �ोटॉनइतकेच इलेक्�ॉन बाहेरील कक्षातं, असे अणूचे सुसंगत िच� पुढे उभे राहाते. इलेक्�ॉन 
व �ोटॉनची संख्या समान असल्याने सबधं अणू वैिजक दृष्�ा उदासीन असतो व अणूचा अणुभार त्याच्या 
अणुगभ�तील �ोटॉन व न्य�ूॉन याचं्या बेरजेइतका असतो. उदाहरणाथर्, ऑ�क्सजनचा अणुभार १६ व 
अणु�माकं ८ आहे. म्हणजे त्याचे अणुगभ�त ८ न्यू�ॉन व ८ �ोटॉन व बाहेरील कक्षातं ८ इलेक्�ॉन 
िफरतात. वरील वणर्नावर आधारलेली काही लहान अणूंची रचना आकृती �माकं १·८ मध्ये िदलेल्या 
िच�ाव�न स्प� होईल. 
 

 
आकृती �. १·८ 

अणंूतील इलेक्�ॉनची माडंणी. संयुगी इलेक्�ॉन वतुर्ळािंकत केले आहेत. 
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को�क �माकं १·४ 

नैस�गक िकरणोत्सारी मौलाचा ऱ्हास 

 
 

अध�यन : व. = वष�, िद. = िदवस, ता.= तास, िम. = िमिनटे, से.= सेकंद. 
आणवीय वस्तुमान कंसात िदले आहे. अल्फा = α; बीटा = β 

 
अणुगभ�त इलेक्�ॉन नसतात हे जरी न्य�ूॉनच्या शोधामुळे स्प� झाले तरी िकरणोत्सारी मौलातून 

िनघणारे इलेक्�ॉन अणुगभ�तूनच कसे येतात त्याचा खुलासा पढेु येईल. 
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िकरणोत्सारी मौलाचंा ऱ्हास 
 

िवषयातंर करताना िकरणोत्सारी मौलाचंा िवचार आपण बाजूस ठेवला होता. युरेिनअम, रेिडअम 
इत्यादी िकरणोत्सारी मौलाचंा काही कण बाहेर टाकून दुसऱ्या िकरणोत्सारी मौलात कसा ऱ्हास होतो ते 
अगोदर सािंगतले. त्यावळेी असेही सािंगतले की या ऱ्हासाच्या ि�येवर कशाचाच ताबा चालत नसून तो 
आत्मिस� असतो. अिधक संशोधनानंतर असे िदसून आले की िनसग�त अशी तीन मौले आहेत की जी, 
एका िकरणोत्सारी मौलापासून दुसऱ्यात व नंतर ितसऱ्यात अशा १२–१५ टप्प्याने ऱ्हास पावतात. 
ितन्हींतही ऱ्हासाचा शवेटचा टप्पा नैस�गक मौल िशसे हा असतो. ही तीन मौले म्हणजे युरेिनअम, थोिरअम 
व ॲ�क्टिनअम. या ितन्हींचा ऱ्हास कसा कसा होतो ते को�क �माकं १·४ व�न ध्यानात येईल. 
 

हे संशोधन जेव्हा चालू होते तेव्हा एका मौलापासून नवीन तयार झालेले मौल कोणते ते न�ी 
समजणे शक्य नसल्याने त्यानंा जी तत्कालीन नाव ेिदली गेली तीच आज या सबंंधात �ढ असून को�क 
�माकं १·४ मध्ये िदली आहेत. जसे : युरेिनअम Ⅰ पासून युरेिनअम Ⅹ१ मग युरेिनअम Ⅹ२ मग युरेिनअम Ⅱ 
इत्यादी. को�कात, हा ऱ्हास होताना उत्प� होणारा कण दशर्िवला असून �त्येकासमोर कंसात मौलाचा 
अणुभार व खाली अध�यन िदले आहे. 
 

िकरणोत्सारात गमॅा िकरणाचंा उत्सार होतो असे पूव� िलिहले पण या को�कात त्याचा उ�खे 
नाही. याचे कारण म्हणजे गमॅा िकरणाचंा उत्सार हा दुय्यम आहे. काही मौलाचं्या ऱ्हासात अल्फा अगर 
बीटा उत्सारानंतर शषे अणुगभर् काहीशा क्षोभावस्थेत (Excited State) राहात असल्याने ते आपली शक्ती 
गमॅा उत्सार�ारा बाहेर टाकतात. गमॅा िकरणाचंी िन�मती त्यामुळे होते. 
 

एखा�ा िकरणोत्सारी मौलातून जेव्हा नवीन मौल तयार होते तेव्हा त्या नवीन मौलाला ‘अपत्य 
मौल’ (Daughter Element) व ज्यापासून ते बनले त्यास ‘िपतृ मौल’ (Parent Element) म्हणण्याची 
�था आहे. 
 
अध�यन (Half Life) 
 

िकरणोत्सारी मौलाचं्या ऱ्हासाचा िवचार करताना अध�यनाचा नेहमी सबंधं येतो. �त्येक 
िकरणोत्सारी ऱ्हासाचा हा एक मह�वाचा गुणधमर् आहे. मग तो ऱ्हास िनसग�त आढळणाऱ्या मौलाचंा असो 
की पढेु वणर्न करण्यात येणाऱ्या कृि�म िकरणोत्सारी मौलाचंा असो. िकरणोत्सारी मौलाचंी सपूंणर् ओळख 
िंकवा त्याचे व्य�क्तत्व, त्याचे अध�यन, त्यातून बाहेर पडणारा कण अगर िकरण व त्या कणाची अगर 
िकरणाची शक्ती, याव�न िनि�त होते. वरील तीनही गो�ी या संबंधात सदैव लक्षात ठेवावयास हव्यात. 
पैकी अध�यन काय ते पाहू. 
 

िकरणोत्साराच्या ि�येवर कशाचाच ताबा नाही हे पूव� सािंगतलेच. हा ऱ्हास एका ठरािवक 
िनयमाने होत असतो. रेडॉन व रेिडअम याचंा ऱ्हास आ. �. १·९ यात दशर्िवला आहे त्याव�न हा िनयम 
लक्षात येईल. 
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आकृती �. १.९ 

िकरणोत्सग� अणंूचा त्याचं्या िविश� अध�यना�माणे होणारा ऱ्हास 
 

िकरणोत्सारी मौलातून एखा�ा िविश� क्षणी होणाऱ्या उत्साराचा वगे, त्यात त्या क्षणी िश�क 
असलेल्या अणूंच्या सखं्येच्या �माणात असतो. मोजण्यास सु�वात केली तेव्हा रेडॉनचे १२८ अणू आहेत 
असे धरल्यास ३·८५ िदवसानंी त्यातील अध� म्हणजे ६४ नाहीसे झाले असतील. आणखी ३·८५ िदवसानंी 
म्हणजे ७·७ िदवसानंी ते ६४ च्या अध� म्हणजे ३२, नंतर आणखी ३·८५ िदवसानंी ३२ च्या अध� म्हणजे १६ या 
िनयमानुसार ते नाहीसे होत जातात. म्हणजे दर ३·८५ िदवसानंी, सु�वातीस िजतके असतील त्यातील 
अध� ऱ्हास पावतात. म्हणनू रेडॉनचे अध�यन ३·८५ िदवस झाले. 
 

रेिडअमचे अध�यन १५९० वष� आहे. म्हणजे सु�वातीस त्याचे १२८ अणू असतील तर १५९० वष�नी 
६४, ३१८० वष�नी ३२, ४७७० वष�नी १६, ६३६० वष�नी ८ व ७९५० वष�नी ४ एवढे रेिडअमचे अणू ऱ्हास न 
होता िश�क राहतील. िकरणोत्सारी मौलाची अध�यने लक्षाशं सेकंदपासून को�ावधी वष� इतकी िभ� 
असतात. को�क �माकं १·४ मध्ये दशर्िवल्या�माणे थोिरअम Ⅽ’चे अध�यन ३ × १०-⁷ सेकंद तर युरेिनअम Ⅰ 
चे ४·५१ × १०⁹ वष� आहे. 
 
१·२ एकस्थ 
 
िकरणोत्सारी एकस्थ (Radio Isotope). 
 

को�क �माकं १·४ कडे लक्ष िदल्यास असे िदसेल की अध�यन, िविश� कणाचंा उत्सार व त्या 
उत्साराची शक्ती यामुळे स्वतं� व्य�क्तत्व दशर्िवणारे सुमारे ४० पदाथर् आहेत. रेिडअम G चा अणुभार सव�त 
कमी म्हणजे २०६ तर युरेिनअम Ⅰ चा सव�त जास्त म्हणजे २३८ आहे. अणुभारा�माणे त्याचंी माडंणी 
मेंडेलीफच्या आवतर् को�कात करावयाची म्हणजे अणु�माकं ८२ पासून अणु�माकं ९२ पय�त ११ जागातंच 
करावयास हवी. हे ४० पदाथर् स्वतं� मौले असल्यास त्यानंा या केवळ ११ जागातं कसे बसवाव ेही एक मोठी 
समस्या होती. 
 

त्यामुळे या को�कातील पदाथ�च्या गुणधम�चा काळजीपूवर्क अभ्यास केला गेला. त्याव�न असे 
िदसले की, त्यातील काही पदाथर् त्याचं्या अणभुार, अध�यन इत्यादी गुणानंी जरी स्वतं� वाटले तरी 
रासायिनक दृष्�ा ते सारखेच आहेत. उदा. ८६ अण�ुमाकंाखाली येणारे ॲ�क्टनॉन, रेडॉन व थोरॉन हे 
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तीनही पदाथर् वायु�प असून त्याचंा इतर कोणत्याही मौलाबरोबर रासायिनक संयोग होत नाही िंकवा ८२ 
अणु�माकंाचे पदाथर् ॲ�क्टिनअम D, रेिडअम G िंकवा थोिरअम D हे रासायिनक दृष्�ा संपूणर्पणे नैस�गक 
मौल जे िशसे त्या�माणेच आहेत. िकबंहुना वरील को�कात एकाच अणु�माकंाचे समोर जे जे पदाथर् 
िलिहले आहेत ते ते रासायिनक दृष्�ा एकाच मौलाची �पे आहेत. त्यामुळे आवतर् को�कात त्याचंी माडंणी 
एकाच जागेत होते. ४० पदाथर् ११ च जागेत सामावण्याचा �श्न अशा रीतीने सुटला. 
 

आवतर् को�कात हे जे पदाथर् एकाच जागेत ठेवले गेले त्यानंा एकस्थ िंकवा समस्थानीय 
(Isotope) असे नाव आहे. मग �श्न असा पडतो की या िनरिनराळ्या पदाथ�ना एकच मौल जर म्हणावयाचे 
तर त्याचंा अणुभार िनराळा कसा? याचा संबधं िकरणोत्सग� अणू जेव्हा ऱ्हास पावतो तेव्हा त्यातून बाहेर 
पडणाऱ्या कणाशंी अगर िकरणाशंी आहे हे आकृती �. १·१० व�न कळेल. अल्फाकणाचा िव�ुदु�य २ 
असून त्याचे वस्तुमान ४ आहे. असा कण एखा�ा मौलातून बाहेर पडल्यास नवीन अणूचे वस्तुमान ४ नी 
कमी होईल. तसेच नवीन अणूचा िव�ुदु�य २ ने कमी होईल. याचाच दुसरा अथर् असा की त्यात २ �ोटॉन 
कमी असतील िंकवा त्याचा अणु�माकं २ ने कमी असेल. याउलट िकरणोत्सारी मौलातून जर बीटा िकरण 
बाहेर पडले तर तो अणुगभ�तून येत असल्याने अणुगभ�चा धनिव�ुदु�य एकाने वाढेल. याचाच अथर् 
त्याच्या अणुगभ�त �ोटॉनची संख्या एकाने वाढेल िंकवा नवीन मौलाचा अणु�माकं मूळ मौलापेक्षा एकाने 
जास्त होईल. परंतु बाहेर येणाऱ्या इलेक्�ॉनचे वस्तुमान अत्यल्प असल्याने अणचेू वस्तुमानात मा� फरक 
पडणार नाही. या कारणासाठी वरील आकृतीत अल्फाकणाचे उत्सारानंतर नवीन मौलाचे आवतर् 
को�कातील स्थान दोन घरे मागे व बीटाकणाचे उत्सारानंतर एक घर पुढे जाते. युरेिनअम, थोिरअम िंकवा 
ॲ�क्टिनअमपासून ऱ्हासाने उत्प� झालेली िकरणोत्सारी मौले आवतर् को�काच्या एकाच जागेत का व कशी 
येतात व तरीही त्याचें वस्तुमान िनराळे कसे असते हे आकृतीव�न ध्यानात येईल. 
 

 
आकृती �. १·१० 

 
ज्यावळेी एकाच मौलाच्या अणुभारात वरील�माणे फरक िदसतो तेव्हा पिर�स्थती खालील�माणे 

असते. मौल एकच असल्याने त्या सवर् अणूंत इलेक्�ॉनची संख्या म्हणजे त्याचें अणुगभ�तील �ोटॉनची 
संख्या सारखीच असते. परंतु अणुगभर् हा �ोटॉन व न्यू�ॉन याचंा बनलेला असल्याने एकस्थ अणूअणूंतील 
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वस्तुमानाचा फरक केवळ त्यातील कमी जास्त न्य�ूॉन संख्या दशर्िवतो एवढेच. हे सवर् एकस्थ अणू एकाच 
मौलाचे असून रासायिनक दृष्�ा पूणर्पणे सारखे असतात. थोडा फरक असतो तो त्याचे वस्तुमानात. 
 
�स्थर एकस्थ (Stable Isotopes). 
 

िकरणोत्सारी मौलात एकस्थ कसे होतात हे आपण पािहले. त्या�माणे अल्फा िंकवा बीटा उत्साराचे 
आधारे त्याचें वस्तुमान िकती हव ेतेही आपणासं समजले. ही वस्तुमाने �त्यक्ष मोजावयाची म्हणजे �त्येक 
एकस्थाचे काही िकमान �व्य तरी �योगास हव.े म्हणून युरेिनअम व थोिरअमची खिनजे घेऊन शास्तर्ज्ञानंी 
त्यापासून िशसे बाजूस क�न त्याचंा अणुभार मोजला व �त्यक्ष मापनात तो २०६·१ व २०७·९९ असा म्हणजे 
त्या त्या �ेणीच्या शवेटी दाखिवला आहे तेवढाच आला. नैस�गक खिनजातील िशशाचा अणभुार मा� 
२०७·२ असा आढळतो. त्यामुळे हे िशसे २०६, २०७ व २०८ वस्तुमानाच्या एकस्थाचें िम�ण असाव ेअशी 
कल्पना करण्यास वाव िमळाला. 
 

त्यामुळे इतर �स्थर मौलाचेंही एकस्थ आहेत की काय ते पाहण्याकडे साहिजकच दृ�ी वळली व 
त्यासाठी याच वळेी वस्तुमान िव�ेषक(Mass Spectrograph) म्हणून जे उपकरण बाधंण्यात आले त्याचा 
मोठाच उपयोग झाला. 
 
धन िकरण व वस्तुमान िव�ेषक 
 

कॅथोड िकरण कसे िमळतात ते पूव� आकृती �माकं १·१ मध्ये दाखिवले आहे. अशाच कॅथोड 
िकरण नळीत बसिवलेल्या ऋणा�ाला जर िछ�े ठेवली (आकृती �माकं १·११) व िव�ुत्  �वाह सोडला तर 
कॅथोड िकरणाचं्या िदशचे्या िव�� िदशलेा अदृश्य असे िकरण जात असतात. हे िकरण, नळीत जो वाय ू
असेल त्या वायूच्या अणू अगर रेणतून एक अगर जास्त इलेक्�ॉन बाहेर पडून शषे जो धनिव�ुत् धारी भाग 
(आयन) राहतो त्याचे बनलेले असतात. त्यास धनिकरण (Positive Rays) असे नाव आहे. यावर 
धनिव�ुत् भार असल्याने ते िव�ुत्  के्ष� अगर चुंबकीय के्ष�ातून पाठिवल्यास त्याचंी िदशा बदलते. िदशतेील 
हा बदल िंकवा बाक िकती होईल ते या आयनाचें वस्तुमान व त्याचेंवरील िव�ुदु�य यावर िंकवा त्यापेक्षा 
जास्त काटेकोरपणे म्हणजे त्याचं्या वस्तुमान/िव�ुदु�य (m/e) या �माणावर अवलंबनू राहते. 
 

 

आकृती �. १¿११ 

धनिकरणाचंी िन�मती 

 
वरील त�वाचा उपयोग क�न िनरिनराळ्या वस्तुमानाचें आयन एकमेकापंासून िनराळे करण्याचा 

एक मागर् िमळाला. या गो�ीचा फायदा घेऊन जे उपकरण बनिवले गेले त्याला वस्तुमान िव�ेषक िंकवा 
मास स्पेक्�ो�ाफ म्हणतात. त्याचा �थम उपयोग थाँपसन यानंी िनऑन वायूवरील �योगासाठी केला. 
नैस�गक िनऑनचा अणुभार २०·२ असा आहे. वस्तुमान िव�ेषण�ारा थाँपसन यानंा असे आढळले की 
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त्यात दोन िनराळ्या वस्तुमानाचें िनऑन एकस्थ आहेत. पुष्कळसे अण ू२० वस्तुमानाचें व थोडेसे अणू २२ 
वस्तुमानाचें. 
 

वस्तुमान िव�ेषकाची रचना पुढे कारणपरत्व ेबदलत गेली व थाँपसन याचें िशष्य ॲस्टन यानंी जे 
उपकरण पुढे तयार केले त्याची कल्पना आकृती �माकं १·१२ व�न येईल. 
 

आकृती �. १·१२ 
वस्तुमान िव�ेषक–मास 

स्पेक्�ो�ाफ 

 
 

या उपकरणात ज्या मौलाच्या एकस्थाचें संशोधन करावयाचे त्याचे धनिकरण िमळवनू, �थम ते 
प१, प२ या िव�ुत्  के्ष�ातून व मग म या चुंबकीय के्ष�ातून पाठिवले जातात. तसे जाताना िच�ात 
दशर्िवल्या�माणे वैिजक व चुंबकीय के्ष�ामुळे त्याचंी िदशा दोनदा बदलून हे आयन फ या फोटोच्या काचेवर 
पडतात. या उपकरणाची रचना अशी केलेली असते की, एकच वस्तुमान असलेले आयन एकाच जागी 
पडावते. तसे झाले की, वगेवगेळ्या वस्तुमानाचें आयन असल्यास ते िततक्या िनरिनराळ्या िठकाणी पडून 
फोटोच्या काचेवर िततक्या रेषा उमटतात व त्याचें �माण काचेवरील ती ती रेषा िकती कमी अगर जास्त 
काळी झाली त्याव�न कळते. िनऑन वायूचे असे पृथक् करण करता त्यात २० व २२ अशा दोन वस्तुमानाचे 
अणू असून त्याचें �माण १०:१ आहे असे िदसले. याव�न िहशबे करता िनऑनचा अणभुार २०·२ असा येतो 
व तो �त्यक्ष मापन केलेला िनऑनचा अणुभार २०·१८ याच्याशी चागंला जुळतो. 

 
मग इतर माग�नी ॲस्टन यानंी िनऑनचे हे दोन एकस्थ िनराळेही केले. 

 

को�क �माकं १·५ 
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यानंतर इतर अनेक मौलाचं्या एकस्थाचंा शोध केला गेला. को�क �माकं १·५ मध्ये अशा �स्थर 
मौलाचं्या एकस्थाचंी नोंद िदली आहे. यात एक गो� चटकन ध्यानात येईल की िवषम अणु�माकंी 
मौलाचं्या एकस्थाचंी संख्या कमी आहे. सम अणु�माकंी मौलाचें एकस्थ बरेचसे आहेत. मेंडेलीफच्या आवतर् 
को�काकडे नजर टाकली तर पुष्कळ मौलाचें अणुभार अपूण�कातं आहेत असे िदसेल. नैस�गक मौलात 
त्याच अणूचे पण िनरिनराळ्या अणुभाराचें एकस्थ असतात हा शोध एकदा लागल्यावर, वर िनऑनच्या 
उदाहरणात दाखिवल्या�माणे, अशा सवर् अपूण�कात असलेल्या अणुभाराचंी संगती लागते. 
 
एकस्थ दशर्िवण्याची प�त 
 

अणूंचे एकस्थ आहेत हे कळल्यानंतर ते दशर्िवण्याची काही प�त हवी. या प�तीत �थम अणचूी 
संज्ञा िलहून त्याच्या खाली डाव्या बाजूस अणु�माकं व वर उजव्या बाजूस त्याचे वस्तुमान िलिहतात. काही 
उदाहरणे खाली िदली आहेत : 
 

मौल  एकस्थ 

है�ोजन .. ₁H¹; ₁H²; ₁H³ [हा कृि�म व िकरणोत्सारी एकस्थ आहे. युरेिनअमचे सवर् एकस्थ िकरणोत्सारी 

आहेत.] िंकवा ₁H¹; ₁D²; ₁T³ 

ऑ�क्सजन .. ₈O¹⁶; ₈O¹⁷; ₈O¹⁸ 

कॉपर (ताबं)े .. ₂₉Cu⁶³; ₂₉Cu⁶⁵ 

युरेिनअम .. ₉₂U²³⁴; ₉₂U²³⁵; ₉₂U²³⁸ 

 
यात व नंतरही, मौलाचंी सजं्ञा इं�जी शब्दातं िदलेली असून अण�ुमाकं व वस्तुमान मा� मराठी 

प�तीने िदलेले आहेत. हीच प�त पढुील िलखाणात वापरण्यात येईल. 
 

याचंा बोलताना, ऑ�क्सजन १६, ऑ�क्सजन १८, कॉपर ६५, कॉपर ६३ असा उ�ेख केला जातो. 
है�ोजनच्या एकस्थानंा, त्याचं्या भारामधील सापेक्ष फरक इतराचें मानाने बराच मोठा असल्याने ₁H¹ ला 
है�ोजन, ₁H² ला �ुटेिरअम (₁D²) व ₁H³ ला ि�िटअम (₁T³) अशी स्वतं� नाव ेआहेत. साध्या पाण्याचे 
सू� H₂O असे िलिहले तर �ुटेिरअमपासून बनलेल्या पाण्याचे सू� D₂O असे िलिहतात. है�ोजनच्या जड 
अणूपासून ते बनले म्हणनू त्यास जड पाणी (Heavy Water) असेही संबोधण्यात येते. (काही िठकाणचे 
पाणी पचनास जड आहे असे म्हणतात. त्या जडपणाचा या जड पाण्याशी काहीही संबंध नाही.) िनसग�त 
सापडणाऱ्या पाण्यात त्याच्या १ लाख भागातं १४ भाग जड पाणी असते हे, त्याचा पुढे संदभर् येणार 
असल्याने, लक्षात ठेवलेले बरे. 
 
एकस्थाचें पृथक् करण 
 

एकस्थाचें िव�ेषण (Analysis) करणे शक्य झाले तरी त्याचें पृथक् करण (Separation) करणे 
एवढे सोपे नाही. समान गुणधम�मुळे रासायिनक प�तींचा एकस्थाचं्या पृथ�रणात फारसा फायदा नाही. 
एकस्थाचं्या वास्तवीय गुणधम�त अित अल्प का होईना पण फरक असतो व त्यावरच त्याचें पथृक् करण 
आधारलेले असते. गुणधम�तील फरक अत्यल्प असल्याने हे कायर् बरेच िजिकरीचे व खच�चेही असते. 
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कोणत्याही गो�ीचा उपयोग जसजसा वाढत जातो तसतसे ती साध्य करण्याच्या कृतीत सुधारणा होत 
जाते. एकस्थाचं्या पृथ�रणाचे बाबतीतही तसेच झाले; कारण अलीकडे त्याचें उपयोग फार मो�ा 
�माणावर होत आहेत. 
 

पृथ�रणाची एखादी प�त िकती यशस्वी होईल ते त्या प�तीत साध्य होणाऱ्या पथृ�रणाच्या 
गुणपदाव�न कळते. एकस्थाचं्या गुणधम�तील फरक केवळ नाममा� असल्याने कोणत्याही प�तीत एका 
टप्प्यात पूणर् पृथक् करण अशक्यच असते. पृथक् करण प�तीच्या एका चरणानंतर िंकवा टप्प्यानंतर िविश� 
एकस्थाचे �माण मूळ �माणाच्या िकती पटीने वाढते ते पथृ�रणाच्या गुणपदाने दशर्िवले जाते. जसे— 
 

पृथ�रणाचे गुणपद (क्ष) = 
एकस्थाचे िनराळ्या केलेल्या भागातील �माण  
त्याचे मूळ मौलातील अगर िम�णातील �माण  

 
यात अंश व छेद सारखेच असतील तर क्षची िंकमत एक येईल म्हणजे पृथक् करण मुळीच साध्य झालेले 
नाही. क्ष िजतका मोठा िततके पृथक् करण चागंले. क्षची िंकमत एकच्या िजतकी जवळ त्या �माणात 
पृथ�रणाचा तोच तोच �योग वारंवार करावयास हवा. 
 

एकस्थाचं्या पृथ�रणाच्या आता अनेक प�ती उपलब्ध आहेत. परंतु स्थलाभावी अणुशक्तीच्या 
संबंधात उपयोगात असलेल्याचंाच फक्त िवस्ताराने िवचार क�न बाकीच्याचंा �ोटक उ�खे करण्यात 
येईल. 
 
(१) वायुिविकरण (Gaseous Diffusion). 

 
ही सव�त जुनी प�त असून अजूनही मो�ा �माणावर वापरली जाते. अणुबाँबसाठी युरेिनअम-

२३५ या युरेिनअमच्या एकस्थाचा जो उपयोग झाला तो एकस्थ या व िव�ुत् कषुर्कीय प�तीने युरेिनअम-
२३८ पासून िनराळा केला गेला. मोठमोठे कारखाने आजही हे उत्पादन करील आहेत. 
 

वायुिविकरणातील मुख्य त�व असे की, एखा�ा स�च्छ� �ितबधंातून िनरिनराळ्या वस्तुमानाचें 
वायु�प पदाथर् जाऊ िदले तर त्याचं्या त्यातील िविकरणाचा वगे, त्या त्या पदाथ�च्या घनतेच्या वगर्मुळाच्या 
व्यस्त �माणात असतो. रेणू िजतके हलके िततका त्याचंा वगे जास्त. समजा एखा�ा वायु�प मौलाच्या 
दोन एकस्थाचंी अगर संयुगाचं्या रेणूंची वस्तुमाने म₁ व म₂ आहेत, तर स�च्छ� �ितबधंातून जाण्याचा त्याचंा 

वगे  व  या �माणात असेल. समजा हे दोन एकस्थ िम�णात होते व त्याचें या प�तीने योग्य असे 
पृथक् करण झाले तर या पृथ�रणाचे आदशर् गुणपद  असे येईल. खालील को�क �माकं १·६ मध्ये 
काही िम�णाचंी आदशर् गुणपदे िदली आहेत : 
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को�क �माकं १·६ 

काही िम�णाचंी वायुिविकरणासाठी आदशर् गुणपदे 

िम�ण  रेणुभार आदशर् ‘क्ष’ 

है�ोजन-ऑ�क्सजन .. २ व ३२ �३२/२ = ४·०० 

है�ोजन-हेिलअम [हेिलअम व िनऑन वायचूा रेणूभार 

अणुभाराइतकाच असतो.] 
.. २ व ४ �४/२ = १·४१४ 

[हेिलअम व िनऑन वायूचा रेणूभार अणभुाराइतकाच असतो.] 

िनऑन �स्थर एकस्थ 
.. २० व २२ �२२/२० = १·०४९ 

क्लोिरन �स्थर एकस्थ ३५ व ३७ है�ोजन 
क्लोराइड (H Cl) �पात. 

 ३६ व ३८ �३८/३६ = १·०२८ 

युरेिनअम २३५ व २३७ एकस्थ 
हेक्झाफ्लुराइड (UF₆) �पात. 

 ३४९ व ३५२ �३५२/३४९ = १·००४३ 

 
को�क �. १·६ व�न काही गो�ी लक्षात याव्या त्या अशा : 

 
(१) दोन वस्तुमानातं िजतका जास्त फरक िततके आदशर् गुणपद मोठे; (२) एकाच मौलाच्या दोन 

एकस्थाचें वस्तुमानातील फरक साधारणपणे थोडा असल्याने गुणपद लहान असते व (३) रेणुभार जसा 
जास्त होतो त्या �माणात त्या एकस्थाचं्या पृथ�रणाचे गुणपद कमी होत जाते. 
 

सदर को�कात िविकरण प�तीने होणाऱ्या पृथ�रणाची आदशर् म्हणजे कमाल गुणपदे िदली 
आहेत. �त्यक्ष व्यवहारात ती आणखी कमी होत असल्याचे आढळून येते. यामुळे इ� समृ�ी िंकवा पूणर् 
पृथक् करण अनेक टप्प्यानंंतर िंकवा चरणानंंतरच साध्य होऊ शकते. यासाठी इ�च्छत एकस्थ पिहल्या 
चरणात ज्या भागात समृ� झाला असेल त्याचेच नंतरच्या चरणात वारंवार पृथक् करण कराव ेलागते. क्ष या 

आदशर् गुणपदाऐवजी �ाप्त गुणपद क्षʹ हे बरेच कमी (जवळजवळ एक एवढेच) असले तरीही पृथक् करण 
प�तीतील चरणसंख्या वाढवनू त्याची भरपाई करता येते. ही चरणसंख्या ‘न’ इतकी असेल तर एकूण 
गुणपद खालील�माणे सू�ानुसार वाढते : 
 

एकूण गुणपद = (क्षʹ)न 
 
युरेिनअम-२३५ च्या समृि�करणात हे कसे केले गेले याव�न हे िववचेन स्प� होईल. 

 
वायुिविकरण प�तीने अनेक हलक्या मौलाचं्या एकस्थाचें पृथक् करण झालेले होते. अणुबाँबच्या 

िनिम�ाने १९४० चे सुमारास युरेिनअम-२३५ च्या पृथ�रणाचा �श्न �ामुख्याने पढेु आला. को�क �. १·६ 
व�न एक गो� स्प� होईल की वायुिविकरण प�त या एकस्थाचें पृथ�रणाला त�वतः मुळीच योग्य नाही. 
या पृथ�रणाचे आदशर् गुणपदच १·००४३ इतके कमी आहे. �त्यक्षात तर ते आणखीच कमी असणार. परंतु 
या प�तीिशवाय मो�ा �माणावर पृथक् करण करण्याची प�त माहीत नसल्याने या प�तीचाच उपयोग 
केला गेला. ही प�त वापरावयाची म्हणजे युरेिनअमचे एखादे वायु�प सयुंग हव.े युरेिनअम हेक्झफॅ्लुराइड 
हे एक असे संयुग आहे. हे संयुग है�ोजन फ्लुराइड वाप�न करतात. १९४० सालापय�त मो�ा �माणावर 
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व स्वस्त िंकमतीत ते करण्याच्या प�ती नव्हत्या व त्याचेच �थम संशोधन कराव ेलागले. तसेच युरेिनअम 
हेक्झॅफ्लुराइडचे थो�ाशा बाष्पसाि�ध्यातही िवघटन होऊन थोडे है�ोजन फ्लुराइड बनते व त्यामुळे 
अनेक धातू व िम�धातू गंजतात. त्यासाठी वायुिविकरण ि�या ज्या उपकरणात करावयाची त्याकिरता 
लागणाऱ्या लायक पदाथ�चीही �थम िन�मती करावी लागली. नैस�गक युरेिनअममध्ये केवळ ०·७२ ट�ेच 
यु-२३५ हा एकस्थ असतो, बाकीचा यु-२३८. िविकरणाकिरता घेतलेले युरेिनअम हेक्झॅफ्लुराइड (UF₆) हे 
या दोन एकस्थाचं्या हेक्झफॅ्लुराइडचे िम�ण आहे. त्याचें रेणुभार अनु�मे २३५ + ६ × १९ = ३४९ व २३८ 
+ ६ × १९ = ३५२ असे येतात. (६ × १९ म्हणजे ६ फ्लुरीन अणूंचा भार) या पृथ�रणाचे आदशर् गुणपद 
१·००४३ असले तरी �त्यक्ष �योगात ते १·००१४ एवढेच सापडले. हे गुणपद वाढिवण्यासाठी िकती टप्पे 
लागतील याचा िहशबे करता असे िनघते की यु-२३५ चे ०·७२ ट�े मूळ �माण दहापट वाढिवण्यासाठी 
िविकरणाचे १८०० टप्पे व ते ९९ ट�े होण्यासाठी सुमारे ४००० टप्पे लागतील. 
 

या प�तीत जे स�च्छ� �ितबंध लागतात त्याचाही थोडा िवचार करणे ज�र आहे. वायु�प 
�स्थतीत रेण ूबऱ्याच वगेाने इतस्ततः जात असतात. एक रेणू दुसऱ्या रेणूवर आदळण्यापूव� सरासरीने जेवढे 
अंतर काटतो त्याला सरासरी मुक्त मागर् (Mean Free Path) असे म्हणतात. पृथक् करण यशस्वी 
होण्यासाठी स�च्छ� �ितबधंातील िछ�ाचंा व्यास या मुक्त माग�च्या एक दशाशंापेक्षा कमी लागतो. या 
िहशबेाने या िछ�ाचंा आकार सेंिटमीटरच्या एक दशलक्षाशंाहून कमी असावयास हवा. म्हणजे इतकी 
बारीक िछ�े असलेले असे हजारो �ितबधं हवते. असे �ितबंध तयार करणे हेच एक मोठे िदव्य आहे. ही सवर् 
पथ्ये साधून युरेिनअम-२३५ च्या पृथ�रणासाठी एक कारखाना अमेिरकेत ओक िरज या गावी १९४३ साली 
बाधंण्यास सु�वात झाली व केवळ दोन वष�त अवश्य तेव�ा यु-२३५ चे उत्पादन त्यात होऊ लागले. या 
एका कारखान्याचा व्याप शकेडो एकर जिमनीवर पसरला असून त्यात हजारो मलै लाबंीच्या नळ्या 
वापरल्या आहेत. या एका कारखान्याला लागणारी वीज एका लहान शहराला पुरेल इतकी आहे. शास्तर्ज्ञ व 
यं�ज्ञ याचंी िचकाटी, िवज्ञानात झालेले अनेक �योग व �गती व यु-२३५ लवकर िमळिवण्याची िनकड 
यामुळे हे काम दोन वष�च्या अल्पावधीत पूणर् झाले. 

 
या युरेिनअमचा उपयोग जसा अण्वस्तर्िन�मतीत तसा अणभु�ीतील संव�धत िंकवा सकस 

(Enriched) इंधनासाठीही होतो. अशा इधंनात अथ�त पूणर् शु� यु-२३५ नसतो. असे अनेक कारखाने आता 
अमेिरका, रिशया तसेच इगं्लंड व �ान्समध्ये आहेत. चीनने नुकत्याच ज्या अणबुाँबची चाचणी केली 
त्यासाठी लागणारा यु-२३५ एकस्थ याच प�तीने िमळिवला गेला. 
 
(२) नॉझल पृथक् करण प�त (Nozzel Separation Method). 
 

या प�तीत पृथक् करण करावयाचे वायु�प पदाथर् वातावरणापेक्षा कमी दाबाने एका मो�ा होत 
जाणाऱ्या नळीतून सोडले जातात. हलक्या वस्तुमानाच्या पदाथ�ची गती जास्त जास्त असल्याने ते पदाथर् 
वायुझोताच्या बाहेरील भागात व जड वस्तुमानाचे झोताच्या मध्य भागातून वाहतात. झोताच्या मध्यभागापुढे 
एखादी नळी ठेवल्यास जड वस्तुमानाच्या पदाथ�चे हलक्या वस्तुमानाच्या पदाथ�पासून पृथक् करण शक्य 
होते. 
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(३) िव�ुत्  कषुर्कीय प�त (Electro-magnetic Method) . 
 

मास स्पेक्�ॉमीटर या उपकरणाचे सहाय्याने िनरिनराळ्या वस्तुमानाचे पदाथर् कसे वगेळे होतात 
त्याचे वणर्न अगोदर आलेच आहे. दुसऱ्या महायु�ाचे सु�वातीस लष्करी िनकड म्हणून युरेिनअम-२३५ व 
२३८ या एकस्थाचें पृथक् करण या प�तीने केले गेले. युरेिनअमकिरता आता ही प�त वापरात नाही. परंतु 
या प�तीच्या सुटसुटीतपणामुळे लहान �माणावर करावयाच्या पृथ�रणात सध्या ही प�त सुमारे ५० 
हलक्या मौलाचं्या एकस्थाचं्या पृथ�रणात वापरली जात आहे. 
 
(४) घूणर्कीय प�त (Centrifugal Method). 
 

गु�त्वाकषर्णाची �ेरणा पदाथ�च्या वस्तुमानाच्या �माणात असते. म्हणनूच है�ोजन, 
हेिलअमसारखे हलके वाय ू वातावरणाच्या वरच्या थरात, तर नै�ोजन, ऑ�क्सजनसारखे जड वाय ू
खालच्या थरात असतात. घूणर्क यं�ाची आपणासं कल्पना असेलच. यात एक भाडें स्वतःभोवतीच खूप 
वगेाने िफरत असते. �मणामुळे जी कें �ोत्सारी �ेरणा उत्प� होते त्यामुळे आतील पदाथर् कें �ापासून बाहेर 
फेकले जातात. ही �ेरणा गु�त्वाकषर्ण शक्तीपेक्षाही जास्त वाढिवता येते. अशा तऱ्हेच्या बंद भा�ंात 
वगेवगेळ्या वस्तुमानाचे वायु�प पदाथर् भरले तर जास्त वस्तुमानाचे पदाथर् भा�ंाचे बाहेरील िंभतीकडे व 
कमी वस्तुमानाचे �मणाच्या आसाच्या बाजूला मध्याकडे राहतील. घूणर्काच्या रचनेत इ� ते फेरफार क�न 
हे कमी जास्त वस्तुमानाचे पदाथर् िनराळे करणे शक्य आहे. या िठकाणी एक िवशषे मह�वाची गो� म्हणजे 
अशी की यात पृथ�रणाचे गुणपद केवळ वस्तुमानातील सापेक्ष नव्हे तर �त्यक्ष फरकावरच अवलंबनू आहे. 
म्हणजे है�ोजन व �ुटेिरअम या दोन वस्तूमानाचं्या एकस्थापेक्षा या प�तीने य-ू२३५ व य-ू२३८ या दोन 
एकस्थाचें पृथक् करण अिधक सोपे होईल. युरेिनअम एकस्थाचं्या पृथ�रणासाठी ही प�त पि�म जमर्नीत 
�थम यशस्वी रीत्या वापरली गेली. पण त्यासबंंधीचा तपशील बाहेर आलेला नाही. 
 
(५) औ�ष्णक िविकरण (Thermal Diffusion). 
 

यातील त�व असे की वायु�प पदाथर् एखा�ा भा�ंात ठेवनू भा�ंाचा एक भाग बाकीच्या 
भागापेक्षा गरम ठेवला तर हलक्या वस्तुमानाचे पदाथर् भा�ंाच्या गरम बाजूकडे जास्त �माणात साचतात. 
या उपकरणाची सवर्साधारण रचना म्हणजे एका लाबं नळीत मध्य भागी एक चागंली गरम तार ठेवलेली 
असते. कमी वस्तुमानाचे पदाथर् गरम तारेकडे नळीच्या मध्याकडे गोळा होतात व ते बाजूस करण्याची काही 
कृती काढता येते. या प�तीने क्लोरीन, काबर्न, नै�ोजन, ऑ�क्सजन, ि��ॉन, झेनॉन इत्यादींचे एकस्थ 
िनराळे केले गेले आहेत. 
 
(६) ऊध्वर्पातन प�त (Distillation Method). 
 

जर दोन एकस्थ अगर त्याचंी संयुगे �व �स्थतीत असून त्याचं्या उत्कलन िंबदूत फरक असेल तर 
भागात्मक ऊध्वर्पातनाने त्याचें पृथक् करण करणे शक्य आहे. तसेच काही वायु�प पदाथर्ही �व�प अवस्थेत 
आणता येत असल्याने त्याचेंही ऊध्वर्पातन प�तीने पृथक् करण करता येते. अशा रीतीने िनऑन वायू �व�प 
�स्थतीत आणून त्याच्या एकस्थाचें पृथक् करण करण्यात आले. साधा ऑ�क्सजन �व�प क�न त्यापासून 
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ऑ�क्सजन-१८ एकस्थ आिण �व अमोिनयापासून संयुग�पात नै�ोजन-१५ एकस्थ िनराळे केले गेले 
आहेत. िवशषेतः है�ोजन व �ुटेिरअम याचें या प�तीने पृथक् करण करण्याची शक्यता िदसते. 
 

साधे पाणी (H₂O) व जड पाणी (D₂O) याचं्या उत्कलन िंबदूत १·४ सें. इतकाच का होईना पण 
फरक आहे. त्यामुळे भागात्मक बाष्प स�ंवनासाठी (Fractional Condensation) योग्य तऱ्हेने स्तंभ 
उभारल्यास हे पृथक् करण शक्य आहे. मो�ा �माणावर हे पृथक् करण केलेही गेले. पण नवीन स्वस्त प�ती 
आता उपलब्ध असल्याने ही प�त जड पाण्याच्या पृथ�रणात आता फारशी वापरीत नाहीत. 
बाष्पीभवनातील फरकावर आधा�न पारा, क्लोरीन, िंझक व पोटॅिशअम याचें एकस्थ थो�ा फार 
�माणावर िनराळे केलेले आहेत. 

 
(७) िव�ुत् िवच्छेदनप�त (Electrolytic Method). 
 

पाण्यात थोडा दाहक सोडा घालून त्याचे िव�ुत् िवच्छेदन केल्यास ऋणा�ाचे बाजूस है�ोजन वाय ू
िमळतो. साध्या पाण्याच्या एक लक्ष भागात १५ भाग जड पाणी असते. म्हणजे िव�ुत् िवच्छेदनात उत्प� 
होणाऱ्या है�ोजनमध्ये पाण्यातील जड पाण्याच्या �माणात �ुटेिरअम वायू असावा. पण तसे न होता बराच 
वळे िव�ुत् िवच्छेदन केल्यावर जे शषे पाणी राहते त्यात जड पाण्याचे �माण मूळच्यापेक्षा वाढलेले असते. 
म्हणजेच साध्या पाण्याचा िव�ुत् िवच्छेदन होण्याचा वगे जड पाण्याच्या िव�ुत् िवच्छेदनापेक्षा जास्त असतो. 
परंतु यात िवजेचा खप फार होतो म्हणून नॉव�सारख्या देशात, जेथे वीजिन�मती स्वस्त आहे, त्याच िठकाणी 
ही प�त फायदेशीर पडते. िलिथअम संयुगाचं्या िव�ुत् िवच्छेदनाने त्याचे एकस्थ िनराळे केलेले आहेत. 
 
(८) रासायिनक िविनमय प�त (Chemical Exchange Method). 
 

पृथ�रणाच्या वरील बहुतेक प�ती एकस्थाचं्या वास्तवीय गुणधम�तील फरकावर आधािरत 
होत्या. त्या सव�पेक्षा िनराळी व जास्त यशस्वी ठरलेली अशी प�त म्हणजे रासायिनक िविनमय ही होय. 
या प�तीने काबर्न-१३, नै�ोजन-१५, या व अशा इतर एकस्थाचें पृथक् करण झाले असले तरी अणुशक्तीत 
ितचे मह�व साधे पाणी व जड पाणी याचं्या पृथक् करणासाठी असल्याने ितचा जरा सिवस्तर िवचार क�. 
एक (१) वस्तुमानाचा है�ोजन व दोन (२) वस्तुमानाचा �ुटेिरअम असे है�ोजनचे दोन एकस्थ असून 
त्यापासून साधे पाणी (H₂O) व जड पाणी (D₂O) तयार होते. वायु�प है�ोजन जड पाण्याचे साि�ध्यात 
ठेवल्यास त्याची जड पाण्यातील �ुटेिरअमबरोबर अदलाबदल होते. जसे–– 

 
H₂ (वाय)ू + D₂O (�व) → D₂ (वाय)ू + H₂O (�व) ... (१); 

 
तसेच �ुटेिरअम वायू व साधे पाणी याचंीदेखील अशीच अदलाबदल होते. जसे–– 

 
H₂ (वाय)ू + D₂O (�व) ← D₂ (वाय)ू + H₂O (�व) ... (२). 

 
वरील दोन्ही �ि�यातं घटक तेच पण �ि�येची िदशा िनराळी आहे. पण दोहोंत एक मह�वाचा फरक आहे. 
तो असा की �ि�यातं भाग घेणाऱ्या पदाथ�चे आशयमान (Concentration) दोन्ही �ि�यातं सारखेच 
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असेल तर दुसरी �ि�या पिहलीच्या ितप्पट वगेाने होते. दोन्ही �ि�यातं सरते शवेटी एक समतोल 
(Equilibrium) येतो. जसे–– 
 

H₂ (वाय)ू + D₂O (�व) ⇄ D₂ (वाय)ू + H₂O (�व) ... (३). 
 
असा समतोल आल्यावर समीकरणाच्या डाव्या बाजूकडील पदाथ�चे �माण उजव्या बाजूकडील पदाथ�च्या 
�माणापेक्षा जास्त असेल. म्हणजेच �ुटेिरअमचे पाण्यातील �माण तीन पटीने जास्त होईल. या 
पृथक् करणाचे वरील तीन हे गुणपद फार फायदेशीर आहे. यात एकच अडचण अशी की हा समतोल 
येण्याकिरता फार वळे लागतो. एखादा िनदेशक (Catalyst) वाप�न मा� हा समतोल लवकर साधणे 
शक्य झाले आहे. 

 
जड पाण्याच्या उत्पादनात अशीच आणखी एक उपयुक्त िविनमय �ि�या म्हणजे पाणी व है�ोजन 

सल्फाइड वायू याचंी. या �ि�या खालील�माणे िलिहता येतील : 
 

H₂O(�व) + D₂S (वाय)ू ⇄ D₂O (�व) + H₂S (वाय)ू. यात �ुटेिरअम D₂O या जड 
पाण्याच्या �पात जास्त समृ� होतो. 
 

अणशुक्ती िन�मतीकिरता अणुभट्�ाचं्या ज्या काही िविवध प�ती आहेत त्यापंैकी काहींत जड 
पाणी हा एक मह�वाचा घटक आहे. िंहदुस्थानात िवजेच्या िन�मतीकिरता ज्या अणभुट्�ा �थम बाधंण्यात 
येणार आहेत त्याकंिरता जड पाण्याचे उत्पादन करणे ज�रीचे आहे. सध्याच भा�ा-नान्गल येथे दर वष� 
सुमारे ११ टन जड पाणी तयार होत आहे. या उत्पादनात �थम िव�ुत् िवच्छेदन प�तीने जड पाण्याचे 
आशयमान वाढिवण्यात येते. त्या पाण्यापासून मग है�ोजन व �ुटेिरअम वाय ूिमळवनू, ते �व�प क�न 
ऊध्वर्पातन प�तीने �ुटेिरअम वगेळा केला जातो. तो ऑ�क्सजनबरोबर जाळून जे पाणी तयार होते त्यात 
जड पाण्याचे �माण ९९·८ ट�े असते. याहून मो�ा �माणावर, दर वष� सुमारे १०० टन उत्पादन होईल 
असा, जड पाणी करण्याचा कारखाना उभारण्याचा सकंल्प आहे. राणा �ताप सागर येथे अणुशक्तीपासून 
जी वीजिन�मती होईल ती या कामी वापरली जाईल. या उत्पादनात �थम है�ोजन सल्फाईड वाप�न 
रासायिनक िविनयम प�तीने जड पाण्याचे �माण ०·०१४ टक्क्यापासून १५ टक्क्यापंय�त वाढिवले जाईल. 
त्यापासून नंतर िनव�त ऊध्वर्पातन प�तीने शु� जड पाणी िमळिवण्याची योजना आहे. यासंबधंी सवर् 
�ायोिगक काम भाभा अणुसंशोधन कें �ामधील केिमकल इंिजिनअिंरग िवभागातफ�  होत आहे. 
 
१·३ अणुगभर्�ि�या—मूल�व्यातंर 
 

अणूच्या घटनेचे असे सम्यक्  ज्ञान झाल्यावर त्यापासून असा िनष्कषर् िनघतो की वगेवगेळ्या 
मौलाचं्या अणूंतील फरक हा जाती िवशषेक नसून संख्या िवशषेक आहे. म्हणजे अणगुभ�त िविश� संख्येचे 
�ोटॉन असले तर एक �कारचा अण ूव वगेळी संख्या असली तर दुसरा अणू. उदाहरणाथर्, अणुभार काही 
का असेना पण अणुगभ�त सात �ोटॉन असतील तर तो अण ूनै�ोजनचा व तीच संख्या आठ असेल तर तो 
अण ूऑ�क्सजनचा. म्हणजे काही उपायानंी अणुगभ�तील �ोटॉनची संख्या जर आपण बदलू शकलो तर 
एका मौलाचे दुसऱ्या मौलात �पातंर करणे शक्य होईल. िकरणोत्सारी मौलाचें अणूत असे मौल�पातंर 
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आपोआपच होत असते ते आपण पािहले. �श्न असा होता की हेच मौल�पातंर आपणासं �स्थर मौलाचें 
बाबतीतसु�ा करता येईल काय? 

 
िकरणोत्सारी मौलातून जे अल्फाकण बाहेर पडतात त्याचंी शक्ती बरीच असते हे अगोदर 

सािंगतलेच आहे. या कणाचंा नै�ोजन वायूवर मारा क�न �दरफोडर् यानंी १९१९ साली असे स�योग िस� 
केले की नै�ोजनपासून या माऱ्यामुळे �ोटॉन कण बाहेर पडतात व ऑ�क्सजन हे मौल तयार होते. ही 
�ि�या खालील�माणे माडंता येईल : 
 

 ₇N¹⁴ + ₂He⁴  → ₈O¹⁷ + ₁H¹  
  (अल्फाकण)  (�ोटॉन)  

 
�योगशाळेत असे एका मौलाचे दुसऱ्या मौलात �पातंर करणे हा वैज्ञािनकाचंा मोठाच िवजय होता. 

या िठकाणी एक गो� नीट लक्षात घेतली पािहजे ती अशी की या �ि�येत नै�ोजनच्या बा� कक्षातंील 
इलेक्�ॉनचा काहीही सबंंध नव्हता. जी �ि�या झाली ती अणुगभ�ची झाली. यासाठी अशा �ि�यानंा 
अणुगभर् �ि�या (Nuclear Reactions) असे म्हणतात. तसेच एका मौलाचे दुसऱ्या मौलात �पातंर झाले 
म्हणून त्याला मौलातंर िंकवा मूल�व्यातंर (Transmutation) असेही नाव आहे. 

 
अशाच �कारच्या अणुगभर् �ि�या यशस्वी रीतीने बोरॉन, फ्लोरीन, सोिडअम, ॲल्युिमिनअम 

इत्यादी मौलावंर क�न त्या मौलाचें मूल�व्यातंर �दरफोडर् यानंी घडवनू आणले. यात एक गो� अशी 
िदसून आली की, आर् गॉन (अ. �माकं १८) या मौलाहून जास्त अणुभाराचं्या मौलाचें असे �पातंर 
नैस�गक अल्फाकणाचें सहाय्याने करता येत नाही. याचे कारण असे की अणु�माकं जसा वाढतो तशी 
अणुगभ�तील �ोटॉनसंख्या व त्यामुळे त्याचा िव�ुदु�य वाढतो. त्यामुळे सजातीय धनिव�ुत् धारी अल्फाकण 
अपसरणामुळे अणुगभ�पय�त पोहच ूशकत नाहीत. 

 
श�क्तशाली कण अणुगभ�त घुसवनू मूल�व्यातंर घडवनू आणता येते हे एकदा कळल्यावर इतर 

कण वाप�न अनेक �योग केले गेले. बिेरिलअमवर अल्फाकणाचंा मारा केल्याने खालील अणुगभर् �ि�या 
होते व त्यात काबर्नचा अण ूव न्यू�ॉन (₀n¹) िमळतो. ही �ि�या खालील�माणे होते : 
 

₄Be⁹ + ₂He⁴ → ₆C¹² + ₀n¹ 
 

वरील समीकरणात व त्या�माणेच सवर् अणुगभर् �ि�यातं समीकरणाच्या दोन्ही बाजंूची वस्तुमाने व 
िव�ुदु�य सारखेच असतात. 
 

वरील �ि�येत उत्प� झालेले न्य�ूॉनही इतर अणुगभर् �ि�या करण्यासाठी वापरता येतात. पण ते 
सागंण्यापूव� या �ि�या िलिहण्याची प�त �थम पाहू. 
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अणुगभर् �ि�या िलिहण्याची प�त 
 

अणुगभर् �ि�या िलिहण्याच्या संिक्षप्त प�तीत ज्या मौलावर �ि�या केली त्याची संज्ञा �थम 
िलिहतात. त्यापुढे कंसात �थम ज्या कणाचा मारा केला तो व मग �ि�येत बाहेर पडेल तो कण िलहून 
कंसाबाहेर, जे नवीन मौल तयार झाले त्याची संज्ञा, असे िलिहण्याची प�त आहे. वर व�णलेल्या नै�ोजन 
व बेिरिलअम अण ूवरील अल्फाकणाचें माऱ्याने झालेल्या �ि�या या प�तीने खाली माडंल्या आहेत : 

 
₇N¹⁴ (α; p) ₈O¹⁷; ₄Be⁹  (α; n) ₆C¹² 

 
अशा अनेक अणुगभर् �ि�या अभ्यासल्या गेल्या आहेत. जसे–– 
 
(α; p), (α; n), (n ; Υ), (n ; p), (n ; 2n) इत्यादी. अल्फा, पी (α; p) �ि�या म्हणजे ज्यात 

अल्फाकणाचंा मारा केला व पी म्हणजे �ोटॉन बाहेर पडला ती. तसेच एन्  गमॅा (n ; Υ) �ि�या म्हणजे 
जीत एन्  म्हणजे न्यू�ॉनचा मारा केला व गमॅा िकरण उत्प� झाले ती. 

 
न्य�ूॉनच्या अणुगभर् �ि�या 
 

अल्फाकण धनिव�ुत् धारी असल्याने अपसरणाने ते पषु्कळ वळेा अणुगभ�पय�त पोहोचू शकत 
नाहीत. न्य�ूॉनवर िव�ुदु�य नसल्याने तो अणुगभ�त सुलभपणे जावा हा तकर् , अशा अनेक �ि�या यशस्वी 
झाल्याने खरा ठरला. त्याच्या चार तऱ्हेच्या �ि�या संिक्षप्त �पाने खाली िदल्या आहेत : 
 

(१) ₁₃Al²⁷ + ₀n¹ → ₁₂Mg²⁷ + ₁H¹ िंकवा Al²⁷ (n ; p) Mg²⁷ 

(२) ₈O¹⁶ + ₀n¹ → ₆C¹³ + ₂He⁴ िंकवा O¹⁶ (n ; γ) C¹³ 

(३) ₁₁Na²³ + ₀n¹ → ₁₁Na²⁴ + γ िंकवा Na²³ (n ; γ) Na²⁴ 

(४) ₁₀K³⁹ + ₀n¹ → ₁₉K³⁸ + 2₀n¹ िंकवा K³⁹ (n ; 2n) K³⁸ 

 
वरीलपैकी (३) व (४) या �ि�येत त्याच मौलाचा एकस्थ (पण तीनमध्ये जास्त वस्तूमानाचा व 

चौथीत कमी वस्तूमानाचा) तयार झाला हे िदसून येईल. 
 

न्यू�ॉनच्या बाबतीत आणखी एक िवशषे गो� िदसून आली ती अशी की त्याचंा वगे कमी क�न मारा 
केल्यासही काही मौलातं अशा अणुगभर् �ि�या घडवनू आणता येतात. 
 
कृि�म िकरणोत्सारी मौले 
 

िविवध श�क्तशाली कणाचें आघातानंी एका मौलाचे दुसऱ्या मौलाच्या एखा�ा एकस्थात कसे 
�पातंर होते ते आपण पािहले. त्यानंतर अणसुंशोधनात एक मह�वाचा शोध १९३४ साली लागला. इिरन 
क्यरूी आिण ज्योिलओ हे बोरॉन, मगॅ्नेिशअम, ॲल्युिमिनअम अशा हलक्या अणुगभ�वर अल्फाकणाच्या 
माऱ्याचे संशोधन करीत असता त्यानंा असे िदसले की या �ि�येत वरील मौलापासून जे नवीन अणू तयार 
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होतात ते अ�स्थर असून त्यापासून िकरणोत्सार िमळतो. म्हणजे िकरणोत्सारी मौले जशी िनसग�त 
सापडतात तशीच ती कृि�मरीत्याही करता येतात. हे कसे होते ते पाहू. 
 

मगॅ्नेिशअमवर अल्फाकणाचा मारा केल्यावर असे िदसून आले की या �ि�येत न्य�ूॉन व िशवाय 
आणखी एक धनिव�ुत् धारी पण वस्तुमानाने मा� इलेक्�ॉनएवढाच असा पॉिझ�ॉन हा कण तयार होतो. 
िशवाय असेही िदसले की अल्फाकणाचंा मारा थाबंवला तर न्य�ूॉन बाहेर पडावयाचे थाबंतात पण 
पॉिझ�ॉनचा उत्सार पढेु काही काळ तसाच चालू रहातो. हा पॉिझ�ॉनचा उत्सार हळूहळू कमी होतो. परंतु 
एखा�ा िकरणोत्सारी मौलाचे दुसऱ्यात �पातंर होताना जो एक अध�यनाचा िनयम सािंगतला त्याच 
िनयमा�माणे या पॉिझ�ॉन उत्साराचे �माण कमी होत असते. थोडक्यात िनष्कषर् असा िनघतो की वरील 
�योगात मगॅ्नेिशअमवरील अल्फाकणाचें माऱ्याने एखादे कृि�म िकरणोत्सारी मौल तयार झालेले असणार. 
या �ि�या अशा दाखिवता येतील : 
 
 ₁₂Mg²⁴ + ₂He⁴ → ₁₄Si²⁷ + ₀n¹  

+₁e⁰ = पॉिझ�ॉन 
 ₁₄Si²⁷ → ₁₃Al²⁷ + +₁e⁰    
 
पिहल्या �ि�येत ₁₄Si²⁷ हा िसिलकॉनचा एकस्थ व न्य�ूॉन िमळाला. िसिलकॉनचा हा एकस्थ िकरणोत्सारी 
असून एक पॉिझ�ान बाहेर टाकून त्याचे �स्थर िंकवा नैस�गक ॲल्युिमिनअममध्ये (Al) �पातंर होते. �थम 
झालेला िसिलकॉनचा एकस्थ िकरणोत्सारी असल्याने त्याला ‘रेिडओ िसिलकॉन’ असे नाव िदले. 
वरील�माणेच ॲल्युिमिनअमपासून ‘रेिडओ फॉस्फरस’ (अध�यन ३ िम. १५ से.), व बोरॉनपासून ‘रेिडओ 
नै�ोजन’ (अध�यन १४ िम.) तयार होतात. 
 

कृि�म िकरणोत्सारी मौलानंा वर सािंगतल्या�माणे रेिडओ िसिलकॉन, रेिडओ फॉस्फरस अशी नाव े
देणे योग्य नाही असे लवकरच लक्षात आले. कारण िनरिनराळ्या अणुगभर् �ि�यानंी एकाच मौलाचे 
िकरणोत्सारी व िनरिनराळ्या वस्तुमानाचे एकस्थ तयार केले गेल्याने केवळ रेिडओ या उपपदाव�न त्या 
�त्येकाचा िनराळेपणा दशर्िवणे शक्य नव्हते. त्यामुळे या एकस्थानंा आता मौलाचे नाव, एकस्थाचे वस्तुमान 
व त्याचे अध�यन याव�न ओळखले जाते. 
 

या संशोधनाला मग बरीच गती आली व आज िमतीला िनरिनराळ्या मौलाचें िमळून सुमारे २००० 
एकस्थ ज्ञात असून त्यातील सुमारे २८० �स्थर व १७०० िकरणोत्सारी आहेत. हे िकरणोत्सारी एकस्थ 
िनरिनराळ्या अणुगभर् �ि�यानंी तयार केले आहेत. 
 

कृि�म िकरणोत्सारी मौले करण्याच्या या �ि�या �स्थर मौलावर अल्फाकण, �ोटॉन, �ुटेरॉन, 
न्यू�ॉन िंकवा क्ष-िकरण याचं्या माऱ्यामुळे घडवनू आणल्या गेल्या. िंकबहुना अगोदर ज्या अणुगभर् �ि�या 
म्हणून वणर्न केल्या होत्या त्यातही काही वळेा िकरणोत्सारी मौले तयार झाली असण्याची शक्यता होती. 
सवर्साधारणपणे (p ; d) व (p ; α) �ि�यातं झालेले नवीन मौल, �स्थर मौल असण्याचीच जास्त शक्यता 
असते. कृि�म िकरणोत्सारी मौलाचं्या काही �योगातं पॉिझ�ॉनचा उत्सार होतो असे जरी िदसून आले होते 
तरी इतर बऱ्याच, िवशषेतः जास्त अणुभाराच्या अणूवरील �ि�यातं बीटािकरणाचंा उत्सारच अिधक िदसून 
येई. तसेच अशाही काही �ि�या आढळल्या की ज्यात िनरिनराळ्या �कारानंी केलेल्या �योगातं एकच 
िकरणोत्सारी एकस्थ तयार होत असे. जसे, P³⁰ हा फॉस्फरसचा एकस्थ ॲल्युिमिनअमवरील (α ; n), 
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िसिलकॉनवरील (p ; n), फॉस्फरसवरील (n ; 2n) व (γ ; n) व सल्फरवरील (d ; α) या पाच �कारानंी 
िमळाला व त्या सव�त या एकस्थाचे अध�यन सारखेच म्हणजे २·५ िमिनटेच आढळले. कृि�म िकरणोत्सारी 
एकस्थाचंी अध�यने सेकंदाहूनही फार कमी तर िकत्येक वष�पय�त दीघर् असतात. परंतु सवर्साधारणपणे 
काही िमिनटे एवढेच अध�यन जास्त पाहण्यात येते. िनसग�त हे िकरणोत्सारी एकस्थ का सापडत नाहीत 
त्याचा या कमी अध�यनाव�न खुलासा होतो. 
 
िकरणोत्सार अभ्यासण्याच्या प�ती 
 

रासायिनक (Chemical) व भौितक (Physical) या दोन्ही प�तींनी िकरणोत्सारी मौलाचंा 
अभ्यास केला जातो. रासायिनक प�ती, मौलामौला�माणे बदलत असल्याने व त्या बऱ्याच असल्याने 
त्याचंा अिधक खुलासा येथे देता येत नाही. वास्तवशास्तर्ीय िंकवा भौितक प�तीत मुख्य उ�ेश या मौलाचंी 
अध�यने व उत्सािरत कणाचंी शक्ती जाणण्याचा असतो. याकिरता गायगर-मुलर शोधक, इलेक्�ॉस्कोप 
इत्यादी उपकरणे वापरण्यात येतात. या इलेक्�ॉिनक उपकरणाचंा िवचार स्वतं�पणे होणार आहे. 
 

खाली िनरिनराळ्या कणाचं्या अणुगभर् �ि�या थोडक्यात िदल्या आहेत. परंतु पुढे अिधक संबधं 
येणार असल्याने न्यू�ॉनच्या �ि�या मा� जरा िवस्ताराने सािंगतल्या आहेत : 
 
(१) अल्फाकणाचं्या �ि�या. 
 

अल्फाकणापंासून (α ; p) व (α ; n) या �ि�यानंी कृि�म िकरणोत्सारी एकस्थ िमळतात. (α;p) 
या �ि�येने साधारणपणे �स्थर एकस्थ िमळतात पण ज्या थो�ा �ि�यातं िकरणोत्सारी एकस्थ िमळतात 
त्यात बीटा उत्सार असतो. 
 

(₋₁e⁰ = इलेक्�ॉन ; ₊₁e⁰ = पॉिझ�ॉन)  
(α;p) ₁₂Mg²⁵ + ₂He⁴ → ₁H¹ + ₁₃Al²⁸;  
 ₁₃Al²⁸ → ₁₄Si²⁸ + -₁e⁰    
(α;n) ₁₃Al²⁷ + ₂He⁴ → ₀n¹ + ₁₅P³⁰;  

 ₁₅P³⁰ → ₁₄Si³⁰ + +₁e⁰    
 

वर दाखिवलेल्या व पुढे दाखिवल्या जाणाऱ्या �ि�यातं, माऱ्यामुळे �थम तयार होणारे 
िकरणोत्सारी मौल व नंतर त्यापासून होणारे �स्थर मौल व उत्सार दाखिवले आहेत. वरील �ि�यातं तयार 
झालेले Si³⁰ व Si²⁸ हे िसिलकॉनचे एकस्थ िनसग�तही सापडतात. 
 
(२) �ोटॉनच्या �ि�या. 
 

�ोटॉनच्या (p ; n) व (p ; γ) या दोन्ही �ि�यातं, िवशषेतः पिहल्यात, िकरणोत्सारी एकस्थ 
िमळतात. (p ; d) व (p ; α) या �ि�येने मा� �स्थर एकस्थच िमळतात. 
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(३) �ुटेरॉनच्या �ि�या. 
 

शीघ् रगती �ुटेिरअमच्या �ि�यातं साधारणपणे नेहमी िकरणोत्सारी एकस्थच िमळतात. ( d ; p) 
�ि�यातं साधारणपणे इलेक्�ॉनचा उत्सार व (d ; α) �ि�येत पॉिझ�ॉनचा उत्सार होतो. जसे– 
 

(d ; p) ₁₁Na²³ + ₁D² → ₁H¹ + ₁₁Na²⁴; ₁₁Na²⁴ → ₁₂Mg²⁴ + ₋₁e⁰  

(d ; α) ₁₆S³² + ₁D² → ₂He⁴ + ₁₅P³⁰; ₁₅P³⁰ → ₁₄Si³⁰ + ₊₁e⁰  

 
िबस् मथ या मौलावर केलेल्या �ुटेिरअमच्या �ि�येने एक नैस�गक िकरणोत्सारी मौलही तयार 

केले गेले. 
 

(d ; p) ₈₃Bi²⁰⁹ + ₁D² → ₁H¹ + ₈₃RaE²¹⁰ 
 
(४) न्य�ूॉनच्या �ि�या. 
 

कृि�म िकरणोत्सारी एकस्थाचें िन�मतीत न्य�ूॉनच्या �ि�या जास्त मह�वाच्या आहेत. न्य�ूॉनच्या 
बहुतेक सवर् मौलावरील �ि�यापंासून कृि�म िकरणोत्सारी एकस्थ िमळतात. पकैी (n;α) , (n;p) व 
(n;γ) �ि�येत िमळणारे एकस्थ नेहमी इलेक्�ॉनचा उत्सार तर, (n; २n) �ि�येत िमळणारे एकस्थ 
पॉिझ�ॉन अगर इलेक्�ॉन याचंा उत्सार देतात. न्य�ूॉनच्या काही �ि�या खाली िदल्या आहेत : 
 
(n; α) = ₁₃Al²⁷ + ₀n¹ → ₂He⁴ + ₁₁Na²⁴; ₁₁Na²⁴ → ₁₂Mg²⁴ + ₋₁e⁰ 
(n; p) = ₁₁Na²³ + ₀n¹ → ₁H¹ + ₁₀Ne²³; ₁₀Ne²³ → ₁₁Na²³ + ₋₁e⁰ 
(n; γ) = ₁₈A⁴⁰ + ₀n¹→ γ + ₁₈A⁴¹; ₁₈A⁴¹ → ₁₉K⁴¹ + ₋₁e⁰ 
(n; २n) = ₁₉K³⁹ + ₀n¹ → २₀n¹ + ₁₉K³⁸; ₁₉K³⁸ → ₁₈A³⁸ + ₊₁e⁰ 
(n; २n) = ₃₇Rb⁸⁵ + ₀n¹ → २₀n¹ + ₃₇Rb⁸⁴; ₃₇Rb⁸⁴ → ₃₈Sr⁸⁴ + ₋₁e⁰ 
 

यापकैी (n; γ) �ि�या या जास्त �माणात होतात. आजकाल कृि�म िकरणोत्सारी एकस्थाचंा 
वापर अनेक �कारे केला जातो व त्याचं्या उत्पादनात (n; γ) �ि�या बऱ्याच �माणात वापरल्या जातात. 
याचे सिवस्तर वणर्न पुढे येणारच आहे. (n; γ) �ि�यातं मारा केलेल्या मौलात एक न्यू�ॉन शोषला जाऊन 
त्यावळेी फक्त गमॅा िकरणच बाहेर पडत असल्याने त्याच मौलाचा वस्तुमान एकाने जास्त असलेला एकस्थ 
तयार होतो. या कृि�म िकरणोत्सारी एकस्थाचे, इलेक्�ॉनचे उत्साराने दुसऱ्या �स्थर मौलात �पातंर होते. 
वर िदलेली (n; γ) �ि�या पहा. 
 
(५) गॅमा िकरणाचं्या �ि�या. 
 

श�क्तमान गमॅा िकरणाचंा काही अणुगभ�वर मारा केल्यास त्या मौलातून काही न्यू�ॉन बाहेर 
टाकले जातात. या �ि�येत तयार झालेले एकस्थ िकरणोत्सारी असू शकतात. िलिथअमवर अित शी�गती 
�ोटॉनची �ि�या केल्याने त्यात जो बदल होतो त्यावळेी १७ िम.ई.व्हो. शक्तीचे गमॅा िकरण बाहेर पडतात. 
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त्याचंा फॉस्फरस, कॉपर (ताबं)े, �ोमीन, िसल्व्हर (�पे) आिण इतर काही मौलावंर मारा केल्यास त्यातून 
न्यू�ॉन बाहेर पडतात. जसे–– 

 
₁₅P³¹ + γ → ₀n¹ + ₁₅P³⁰; ₁₅P³⁰→ ₁₄Si³⁰ + ₊₁e⁰ 

 
उ�ेखण्यासारखी कृि�म िकरणोत्सारी मौले 
 

नै�ोजन, िलिथअम व बोरॉनवरील न्यू�ॉनच्या माऱ्याने, बेिरिलअमवरील �ुटेिरअमचे माऱ्याने, 
तसेच दोन �ुटेिरअम अणगुभ�च्या एकमेकावंरील �ि�येने, है�ोजनचा ₁H³ हा िकरणोत्सारी एकस्थ 
तयार होतो. नैस�गक है�ोजनमध्ये तो सापडत नाही. त्याचे अध�यन १२·५ वष� असून तो बीटा उत्सग� 
आहे. 
 

४३, ६१ व ८५ अणु�माकंाची मौले िनसग�त मुळीच सापडत नसल्याने त्याचंी मेंडेलीफच्या आवतर् 
को�कातील जागा अलीकडेपय�त िरकामीच होती. पैकी ४३ �माकंाचे मौल टे�क्निशअम, 
मॉिल�ब्डनमवरील (p; n) व (d; n) �ि�येने, ६१ �माकंाचे �ोमेिथअम, िनओिडिमअमवरील (p; n), (d; 
n) व (α; p) �ि�येने व ८५ �माकंाचे ॲस्टॅटीन, िबस् मथवरील (α; २n) �ि�येने तयार होऊन आवतर् 
को�क आता पूणर् झाले आहे. 
 

अणुश�क्तिन�मतीत न्य�ूॉनचे मह�व बरेच असल्याने त्याचे सिवस्तर वणर्न ओघाने येणारच आहे. 
 
१·४ वस्तुमान, �ारणे व शक्ती (Mass, Radiations and Energy) 
 

अगोदरच्या िववचेनात क्ष-िकरण, गमॅा िकरण अशी �ारणे तसेच अनेक गितमान कण व त्याचंी 
शक्ती याचें उ�ेख आहेत. तेव्हा अणुशक्तीचा िवचार करण्यापूव� शक्ती म्हणजे काय ते �थम पाहू. 
 

जड व चेतन अशी स�ृीची दोन िभ� �पे आहेत. जड वस्तूचे ज्ञान इिं�य�ारा �त्यक्ष होते तर 
शक्तीचे अ�स्तत्व अ�त्यक्ष रीत्या जाणाव ेलागते. उदाहरणाथर् �काशामुळे आपणासं वस्तू िदसत असल्या 
तरी �त्यक्ष �काश हे जे शक्तीचे स्व�प ते दृि�गम्य नाही. वास्तवशास्तर्ात व रसायनशास्तर्ात शक्तीचे उ�खे 
वारंवार येतात व ितचे स्व�प, ितचा इतर पदाथ�वर काय पिरणाम होतो त्याव�न जाणले जाते. 

 
शक्ती इिं�यगम्य नसल्याने ती जाणण्यासाठी ज्या कल्पनेचा आधार घ्यावा लागतो ती म्हणजे 

कायर्. शास्तर्ीय पिरभाषेत कायर् या शब्दास िविश� अथर् आहे. कोणत्याही �ेरणेमाफर् त िंकवा �ेरणेिव�� 
एखा�ा वस्तूचे स्थानातंर घडून आले की कायर् सपं� झाले असे शास्तर् मानते. पाण्याची घागर उचलली 
अगर हातगाडी ढकलली म्हणजे गु�त्वाकषर्ण व घषर्ण या �ेरणािंव�� हालचाल घडवनू आणल्याने कायर् 
िस� झाले. असे कायर् कोण क� शकेल? ज्याच्याजवळ पुरेशी शक्ती असेल तो. याचाच अथर् असा की 
शक्ती म्हणजे कायर्करण्याची क्षमता. उदाहरणाथर्, पाण्याचा धबधबा, धनुष्याची ताणलेली दोरी, िवजेची 
बॅटरी, कोंडलेली वाफ, लोहचुंबक इत्यादींच्या िठकाणी तशी क्षमता असल्याने त्याचं्यातफ�  होणारे जास्तीत 
जास्त कायर् हेच त्याचं्या शक्तीचे मोजमाप धरण्यात येते. साराशं, कायर् व शक्ती या दोहोंचे मापन एकाच 
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पिरमाणाने करतात. १ डाइन �ेरणेिव�� अगर माफर् त एखादी वस्तू एक सेंिटमीटर हलिवली गेली तर १ 
अगर् कायर् झाले असे समजतात. 
 
शक्तीचे अिवनािशत्व 
 

िव�ातील शक्ती िविवध �कारे �कट होत असली तरी ितचा एकूण साठा शा�त स्व�पाचा आहे. 
त्यात भर घालता येत नाही अगर तो कमीही करता येत नाही. एका �कारच्या शक्तीचे दुसऱ्या स्व�पात 
�पातंर करता येते व एखा�ा िविश� स्व�पात ितचा ऱ्हास झाला तर तेवढीच शक्ती दुसऱ्या स्व�पात 
�कट होते. घ�ाळाला चावी देताना आतील �स्�गंच्या �स्थितस्थापक �ेरणेिव�� केलेले कायर् ताणलेल्या 
�स्�गंमध्ये साठून राहते व त्या सुप्त शक्तीमाफर् त नंतर घ�ाळाच्या का�ाचंी हालचाल होते. 
 
कायर्शक्ती (Mechanical Energy) 
 

�काश, उष्णता, िव�ुत्, चुंबकत्व ही शक्तीची िविवध �पे आपल्या पिरचयाची आहेत. 
कायर्शक्तीचे �स्थितजन्य व गितजन्य हे दोन �कार आहेत. डोंगरावर अगर धरणाआड साठलेल्या पाण्यात 
त्याच्या त्या िविश� �स्थतीमुळे अगर उ� स्थानामुळे �स्थितजन्य शक्तीचा अंतभ�व झालेला असतो. हे पाणी 
खाली पडताना त्याचे गितजन्य शक्तीत व पुढे टरबाईनचे �ारा िव�ुत् शक्तीत �पातंर होते. ‘म’ �ॅम 
वस्तुमानाचा पदाथर् गु�त्वाकषर्णािव�� ‘ह’ सेंिटमीटर उंचीवर नेऊन ठेवताना केलेले म × ग × ह अगर् (ग 
= गु�त्वाकषर्णजन्य �वगे) इतके कायर् �स्थितजन्य शक्ती म्हणून त्या पदाथ�स �ाप्त होते. ‘म’ �ॅम वस्तूस 
‘व’ हा वगे िमळाला तर ितचे िठकाणी ½ म व² इतकी गितजन्य शक्ती उत्प� होते. तसेच इलेक्�ॉनसारखा 
िव�ुत् धारी कण िव�ुत् दाबाखाली �विेगत केला तर त्याचे िठकाणीही अशी शक्ती उत्प� होते. १ व्होल्ट 
िव�ुत् दाबाखाली �विेगत केलेल्या इलेक्�ॉनची शक्ती १ इलेक्�ॉन व्होल्ट (इ.व्हो.) (Electron Volt, ev.) 
इतकी असते. कॅलरी हे उष्णता मोजण्याचे पिरमाण आहे. १ �ॅम पाण्याचे तपमान १⁰ सेंिट�ेड वाढिवण्यास 
१ कॅलरी एवढी उष्णता �ावी लागते. 
 

रवीसारख्या साधनाने पाणी घुसळले तर त्याचे तपमान वाढते. यावळेी घुसळण्यासाठी खचर् 
केलेल्या कायर्शक्तीचे उष्णतेत �पातंर होते. एक कॅलरी उष्णता िनम�ण करण्यासाठी सुमारे ४२० लक्ष अगर् 
एवढी कायर्शक्ती खच� घालावी लागते. अगर् हे पिरणाम फारच लहान असल्याने त्याऐवजी ज्या शास्तर्ज्ञाने 
उष्णतेचे हे सममूल्य िनध�िरत केले त्याच्या नावाचे ‘जूल’ हे पिरमाण व्यवहारात वापरतात. १ जूल = १०⁷ 
अगर्. इलेक्�ॉन व्होल्ट हे पिरमाण अगर्पेक्षाही लहान आहे म्हणून त्याऐवजी िमिलअन (िंकवा दशलक्ष) 
इलेक्�ॉन व्होल्ट (िम. इ. व्हो.) (Million Electron Volt, Mev) हे पिरमाण वापरतात. शक्तीच्या या 
िविवध पिरमाणाचंी व तशीच इतर मािहती को�क �माकं १¿७ मध्ये िदली आहे. 
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को�क �माकं १¿७ 

काही पिरमाणे (Standards) व मूलभूत �स्थराकं (Fundamental Units) 

अ-१.  ऊज�ची पिरमाणे 

 १ जूल = १¿० × १०⁷ अगर् 

 १ कॅलरी = ४¿१८५ जूल = ४¿१८५ × १०⁷ अगर् 

 १ इलेक्�ॉन व्होल्ट (ev. इ.व्हो.) = १¿६ × १०-¹² अगर् 

 १ िमिलअन इलेक्�ॉन व्होल्ट (Mev, िम.इ.व्हो.) = १¿६ × १०⁶ अगर् 

 १ िकलोवटॅ तास (िवजेच्या वापराचे पिरमाण) = ३¿६ × १०⁶ जूल 

 १ अ�बल = ०¿७४६ िकलोवटॅ 

 १०¹² कंपनसखं्येचा श�क्तपुंज = ६¿६२ ×१०-¹⁵ अगर् 

अ-२.  तरंगलाबंी दशर्िवणारी पिरमाणे 

 १ माय�ॉन (μ) = १०-³ िम. मीटर 

 १ िमलीमाय�ॉन (mμ) = १०-⁶ िम. मीटर 

 १ अँगस्�ॉम (A⁰) = १०-⁷ िम. मीटर = १०-⁸ सें. मीटर 

(उपारक्त तरंगलाबंी माय�ॉनमध्ये तर दृश्य व नीलातीत तरंगलाबंी िमलीमाय�ॉन िंकवा 
अँगस्�ॉमने दशर्िवतात.) 

 

 

 सोिडयम बाष्पदीपापासून येणाऱ्या �काशाची तरंगलाबंी = ५८२५ अँगस्�ॉम. 

अ-३.  वस्तुमानाचे ऊज�त �पातंर 

  १ �ॅम वस्तुमानाचा क्षय झाल्यास उत्प� होणारी ऊज� 

  = ८¿९८८ × १०²⁰ अगर् 

  = ५¿६१ × १०²⁶ िम.इ.व्हो. 

  = २¿४९७ × १०⁷ िकलोवटॅ तास. 

  १ आणव वस्तुमान एककापासूनची ऊज� 

(Energy of one atomic mass unit) } = ९३१ िम.इ.व्हो. (Mev.) 

ब काही मूलभूत �स्थराकं 

 �काशाचा वगे = दर सेकंदास १,८६,००० मलै = २¿९९ × १०¹⁰ से.मी. 

 प्लँकचा �स्थराकं = ६¿६२५ × १०-²⁷ अगर् सेकंद 

 ॲव्होगा�ोचा अंक = ६·०२५ × १०²³ 

 इलेक्�ॉनवरील िव�ुत् भार = १¿६ × १०-¹⁹ कूलंब 

 �स्थरावस्थेतील इलेक्�ॉनचा भार = ९¿११ × १०-²⁸ �ॅम 

= ५¿४९ × १०-⁴ आ. व. ए. (a.m.u.) 

 �स्थरावस्थेतील �ोटॉनचा भार = १¿६७२ × १०-²⁴ �ॅम 
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= १¿००७५९ आ. व. ए. 

 �स्थरावस्थेतील न्यू�ॉनचा भार = १¿६७५ × १०-²⁴ �ॅम 

= १¿००८९८ आ. व. ए. 

 
शक्तीच्या िविवध �पाचें एकमेकातं पिरवतर्न होत असले तरी यािवषयी एक गो� ध्यानात ठेवली 

पािहजे की कोणत्याही शक्तीचे संपूणर्तया उष्णतेत �पातंर करता येते. पण एखा�ा पदाथ�त अंतभूर्त 
असलेल्या उष्णतेचे इतर दुसऱ्या स्व�पात पूणर्पणे �पातंर करता येत नाही. िशवाय असे �पातंर 
करण्यासाठी उष्णतेचे उ� तपमानाकडून नीच तपमानाकडे सं�मण व्हाव ेलागते. अथागं समु�ाचे पाण्यात 
िकतीही उष्णता साठलेली असली तरी ितचा जसाच्या तसा उपयोग क�न जहाज चालवता येत नाही. 
 
�ािरत शक्ती (Radiant Energy) 
 

जगातील सवर् शक्तीचे उगमस्थान सूयर् होय. सूय�चे िठकाणी ही अमाप शक्ती कशी िनम�ण होते 
त्याचे थोडेसे िववचेन पुढे येणार आहे. �काश व उष्णता या स्व�पात ही शक्ती पृथ्वीवर अवतरते. सूयर्, 
िदव्याची ज्योत, तप्त पदाथर्, आकाशवाणीवरील �ेषक स्तंभ (Transmitting Tower) इ. उगमस्थानापासून 
शक्ती, लहरींच्या वा तरंगाचं्या �पाने सवर्� पसरते. लहरींना स्वतं� अ�स्तत्व नसून, सरोवराचे पाणी, 
वीणेची तार अशा कोणत्या तरी माध्यमावर त्या उमटतात असा अनुभव आहे. शक्तींच्या लहरीसाठीही 
असेच (पण िनगुर्ण व िनराकार असलेले) ईथर नावाचे माध्यम शास्तर्ज्ञानंी क�ल्पले होते. पण ईथरची 
कल्पना आता त्याज्य ठरिवली आहे. यासबंंधी अिधक खोलात न जाता एवढेच म्हणता येईल की �काशाचे 
व्यितकरण (Interference), िववतर्न (Diffraction), िदशादेशन (Polarisation) इ. आिवष्कार 
समजण्यासाठी तरंगवादाचा आ�य घेतल्यािशवाय गत्यतंर नसते. लहरीतील कोणत्याही जवळच्या दोन 
संगतिंबदंूमधील अंतरास (अ – ब अगर क – ड; आकृती �. १¿१३) तरंगलाबंी (Wave Length) असे 
म्हणतात. िविश� श�क्तस्व�पाच्या �ारणाची तरंगलाबंी िविश� पल्ल्यामंधील लहरींच्या �पाने होते. दृश्य 
�काशाची तरंगलाबंी ३¿९ × १०-⁵ सें. मी. पासून ७¿६ × १०-⁵ सें. मी. पय�त असते. िविश� लाबंीच्या लहरी 
िविश� रंगाची संवदेना उत्प� करतात. सोिडअम बाष्पदीपापासून केवळ िपवळ्या रंगाच्या व ५८९५ अँ. 
एव�ाच लाबंीच्या लहरी बाहेर पडतात. सवर्साधारणपणे ही गो� माहीत नसते की, शक्ती ज्या िविवध 
िवस्ताराच्या तरंगाच्या �ारा �ािरत केली जाते त्या सपूंणर् िव�ुत् चुंबकीय पटापकैी, मानवी दृ�ीला गम्य 
असा तरंगलाबंीचा प�ा अगदीच लहान आहे (आकृती �. १¿१४). या पटाच्या एका टोकाला अित सू�म 
तरंगलाबंीचे िव�िकरण व गमॅािकरण तर दुसऱ्या टोकाला अितशय दीघर् तरंगलाबंीच्या रेिडयो लहरी 
आहेत. तरंगलाबंी अित सू�म असो अगर अित दीघर् असो, शक्तीच्या या सवर् �ारणाचंा वगे मा� समान 
म्हणजे �काशवगेाइतकाच (दर सेकंदास २¿९९ × १०¹⁰ से. मी.) असतो. या वगेास तरंगलाबंीने भागले 
म्हणजे त्या �ारणाची दर सेकंदास कंपनसंख्या िमळते. अथ�त तरंगलाबंी िजतकी जास्त िततकी 
कंपनसखं्या लहान. 
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आकृती �.१¿१३ 

िव�ुत् चंुबकीय लहरींची तरंगलाबंी 

 

 
आकृती �. १¿१४ 

िव�ुत्  कषुर्कीय पट 

 
प्लँकचा पंुजवाद (Planck’s Quantum Theory) 
 

शक्तीचे तरंग�पाने होणारे �ारण सतत िंकवा अखंिडत प�तीने होत असते अशी कल्पना २० व्या 
शतकाच्या सु�वातीपय�त �ढ होती. परंतु कृष्णपदाथ�पासून (Black Body) िनघणाऱ्या उष्णतातरंगाचा 
अभ्यास करताना प्लँक या शास्तर्ज्ञास असे आढळून आले की, शक्तीचे उत्सजर्न (Emmission) वा शोषण 
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(Absorption) अखंिडतपणे न होता खंिडत पणे, पंुज�पाने (Quantum) होत असते. अशा पुंजातील 
श�क्तसंचय त्या िविश� �ारणाच्या कंपन संख्येवर अवलंबून असतो. 
 

शक्ती = ह × न. 
ह = प्लँकचा �स्थराकं; न = कंपनसंख्या. 

 
गमॅा िकरणाचंी तरंगलाबंी सव�त लहान (~१०-१० सें. मी.) म्हणजे कंपनसंख्या सव�त मोठी असते. 

त्यामुळे गमॅा िकरणाचंा श�क्तपुंज अितशय श�क्तमान असून त्यातील शक्ती वर िदलेल्या समीकरणाव�न 
काढता येईल. 
 

शक्ती = 
ह × �काशाचा वगे 

= 
६¿६२ × १-²⁷ × ३¿०० × १०¹⁰  

तरंगलाबंी १०-¹⁰  

 = १¿९९ × १०-⁶ अगर् = १¿२४ िम. इ.व्हो. (Mev.) 

 
िव�ुत् चुंबकीय पटाव�न व वरील समीकरणाव�न हे सहज लक्षात येईल की गमॅा िकरणाचें 

मानाने क्ष-िकरण, दृश्य�काशिकरण व आकाशलहरी याचं्या तरंगपुजंातील शक्ती अनु�मे कमी कमी होत 
जाईल. 
 

थोडक्यात, �ािरत शक्तीचे स्व�प घाण्यास जोडलेल्या बैलाच्या गती�माणे नसून 
खटक्याखटक्याने सरकणाऱ्या घ�ाळाच्या का�ा�माणे आहे. ज्या�माणे अध� िंकवा पाव (अपूण�की) 
अण ूरासायिनक िवि�येत भाग घेऊ शकत नाही त्या�माणे अपूण�की श�क्तपुजंाचे उत्सजर्न अगर शोषण 
होऊ शकत नाही. 
 

प्लँकचा �स्थराकं ‘ह’ (h) हे िव�ातील ि�येचे मूलभतू पिरमाण आहे. शक्ती व वळे अगर 
चलनमान (Momentum) व अंतर याचं्या गुणाकारास ि�या (Action) म्हणतात. सवर् �कारची ि�या ‘ह’ 
च्या पूण�की गुणकातच घडून येत असते. वर सािंगतल्या�माणे साधे घ�ाळ जसे सेकंदापेक्षा कमी वळे 
दाखव ूशकणार नाही त्या�माणे या िव�ाच्या घ�ाळात ‘ह’ पेक्षा कमी व अपूण�की ि�या घडू शकत नाही. 
‘ह’ हे पिरमाण अितसू�म (६¿६२ × १०-²⁷ अगर् सेकंद) असल्यामुळे सामान्य व्यवहारात ि�येवरील ही 
मय�दा आपणालंा जाणवत नसली तरी अणूच्या अंतरंगात घडणाऱ्या घटनाचंी संगती लावताना ही मय�दा 
सदासवर्काळ लक्षात घ्यावी लागते. 
 
तरंग की कण 
 

श�क्तपुजंाच्या या कल्पनेमुळे तरंगवादास जोराचा धक् का बसला. तरंगवाद पुढे येण्याआधी �काश 
कणस्व�पी आहे अशी न्यटूनसारख्या शास्तर्ज्ञाचंीही कल्पना होती. बंदुकीच्या गोळ्या�ंमाणे �काशाच्या 
उगमस्थानापासून शक्तीचे कण बाहेर पडून आपल्या ने�पटलावर आघात करतात व त्यामुळे आपणासं 
�काशाचे ज्ञान होते असे न्यटूनचे मत होते. पण मागे सािंगतल्या�माणे व्यितकरण, िववतर्न इत्यादी 
आिवष्कार तरंगवादािशवाय उकलून सागंता येत नाहीत. म्हणून कण की तरंग हे शक्तीच्या स्व�पाचे गूढ 
अजूनही कायम आहे. यासंबधंी एक-दोन मह�वाच्या शोधाचंा उ�खे करणे ज�र आहे : 
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(१) कॉम्पटनचा शोध (१९३३).—काबर्न अगर तत्सम हलक्या पदाथ�तील इलेक्�ॉनवर क्ष-
िकरण येऊन आदळले तर आघातानंतर मूळ क्ष-िकरणाचंी तरंगलाबंी वाढल्याचे िदसून येते. क्ष-िकरण हे 
तरंग�प नसून, ह × न (न = क्ष-िकरणाचंी कंपनसंख्या) एव�ा श�क्तसंचयाचे कण आहेत व कोणत्याही 
गोलाकार जड वस्तूच्या एकमेकावंरील आघाता�माणे त्याचंी इलेक्�ॉनशी टक् कर घडून येते असे मानून 
कॉम्पटन यानंी क्ष-िकरणाचं्या तरंगलाबंीच्या वाढीचा तंतोतंत िहशबे लावनू दाखिवला (आकृती �. १¿२ 
पहा). तरंगाचे कणस्व�प अशा रीतीने िस� झाले. अशा कणानंा तेजाणू (Photons) अशी संज्ञा आहे. 

 
(२) वर वणर्न केल्या�माणे तरंग जर कणस्व�प �कट करतात तर ज्यानंा आपण कणस्व�प 

मानतो ते इलेक्�ॉन, न्यू�ॉन इ. जड �व्याचे मूलभतू घटकही तरंग�प धारण करीत असले पािहजेत अशी 
कल्पना डी �ॉग्ली या �ें च शास्तर्ज्ञास सुचली व वरील �कारच्या कणाशंी सबं� असलेल्या तरंगाची लाबंी 
िकती असेल या िवषयीचे समीकरणही त्यानंी माडंले ते असे— 
 

 तरंगलाबंी =  
प्लँकचा �स्थराकं  
कणाचे चलनमान  

 
(३) यानंतर तीन-चार वष�नीच डे�व्हसन व जमर्र या अमेिरकन व जी. पी. थाँपसन या इ�ंग्लश 

शास्तर्ज्ञानंा असे िनदशर्नास आले की वगेवान इलेक्�ॉन धातूच्या पातळ प�यातून जाताना क्ष-िकरणा�माणे 
त्याचें िववतर्न होऊन पलीकडे ठेवलेल्या फोटोच्या काचेवर वगेवगेळी समकें �ी वतुर्ळे उमटतात. याव�न 
इलेक्�ॉन हे कणही तरंग�प धारण करतात हे िस� झाले. िवशषे गो� अशी की काचेवर उमटलेल्या 
वतुर्ळाचें सहाय्याने या तरंगाची लाबंी काढल्यास ती वर डी �ॉग्लीने िदलेल्या समीकरणाव�न काढलेल्या 
तरंगलाबंीशी जुळते असे आढळून आले. 

 
जड �व्याच्या कणाशंी संब� असलेले हे तरंग क्ष-िकरणासारख्या तरंगाशी वर दाखिवल्या�माणे 

जरी जुळणारे असले तरी हे तरंग िव�ुत् चुंबकीय पटात अंतभूर्त असलेल्या तरंगापेक्षा संपूणर्पणे िभ� आहेत. 
या �व्य तरंगाचें (Matter Waves) िनि�त स्व�प अजून आपल्याला माहीत झालेले नाही. 
 
जड व चेतन याचें अ�ैत 
 

आइन्स्टाईन या थोर जमर्न शास्तर्ज्ञाने �ितपािदलेला सापेक्षतावाद हा आधुिनक िवज्ञानातील अत्यतं 
मह�वाचा व तसाच गहन िस�ातं आहे. त्याची सागंोपागं चच� न करता त्या वादाचे केवळ िनष्कषर् येथे 
सागंणे इ� ठरेल. 
 

कोणत्याही वस्तूतील �व्यसमु�यास आपण वस्तुमान असे संबोधतो. हे वस्तुमान बदलत नाही 
अशी सवर्सामान्य कल्पना आहे. सापेक्षतावादानुसार मा� कोणत्याही पदाथ�चे वस्तुमान त्याच्या गतीवर 
अवलंबून असते. �स्थर व गितमान वस्तूच्या वस्तुमानाचा संबंध खालील समीकरणाने दाखिवता येतो : 
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यात म = गितमान वस्तूचे वस्तुमान.  
म₀ = वस्तू �स्थर असतानाचे वस्तुमान.  
व = वस्तूचा वगे.  
क = �काशाचा वगे.  

 
वस्तूचा वगे जसजसा �काशाचे वगेाइतका होईल िंकवा व/क हा अपूण�क जसजसा एककडे 

जाईल तसतसे गितमान वस्तुमान म हे म₀ या �स्थर वस्तुमानाच्या, आकृती �माकं १·१५ मध्ये 
दाखिवल्याइतक्या पटीने वाढेल. म्हणजे इलेक्�ॉन �काशाच्या एक-दशाशं वगेाने गेल्यास त्याचे गितजन्य 
वस्तुमान १·००५ म₀, ८/१० वगेाने गेल्यास १·६६ म₀ आिण ९९/१०० वगेाने गेल्यास म₀ च्या ७·१० पट 
होईल. �काशवगेाने इलेक्�ॉन गेल्यास त्याचे वस्तुमान अनंत असेल. 
 

 
आकृती �. १·१५ 

वेगात वाढ झाल्याने वस्तुमानात होणारा फरक 

 
वरील समीकरणाव�न असे दाखिवता येईल की,— 

 

 म — म₀ = Δ म = 
गितजन्य शक्ती  

(�काशाचा वगे) ²  
 
यात Δ म = वस्तुमानातील वाढ. 

 
वस्तुमान व शक्ती याचेंमध्ये िदसून येणारा हा संबधं सापेक्षतावादाव�न िनघणारा अत्यंत 

आ�यर्कारक व �ािंतकारक िनष्कषर् आहे. याव�न जड �व्य व शक्ती ही दोन स्वतं� त�व े नसून 
िव�ातील अंितम सत्याची दोन दशर्ने आहेत असे िस� होते. जड �व्य मूलतः जड नसून शक्तीचे ते गोचर 
स्व�प मा� आहे. �कृती आिण प�ुष एकच आहेत या शकंराचाय�च्या अ�ैतवादाची या िठकाणी आठवण 
झाल्यावाचून रहात नाही. 

 
पदाथ�चे वस्तुमान व त्यात भ�न रािहलेली शक्ती याचे समीकरण अत्यतं छो�ा व सोप्या सू� 

�पाने आइन्स्टाईन यानंी माडंले : 
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शक्ती = वस्तुमान × (�काशाचा वगे) ² 
 

हे समीकरण आइन्स्टाईन यानंी बऱ्याच वष�पूव� �ितपािदले असले तरी �त्यक्षात वस्तुमानाचे 
शक्तीत �पातंर कसे घडवनू आणता येईल याची शास्तर्ज्ञासं कल्पना नव्हती. अणुशक्ती म्हणजे अशाच 
�कारे वस्तुमानाचा क्षय होऊन त्याचे शक्तीत झालेले �पातंर होय. यासंबधंी िवशषे खुलासा पढेु येईल. 

 
वस्तुमानाचे नेहमीचे पिरमाण �ॅम असले तरी वरील समीकरणाचा उपयोग करताना यापेक्षा खूपच 

लहान असे पिरमाण उपयोगात आणतात. है�ोजनच्या एका �ॅम वजनात ॲव्होगा�ोच्या अंकाइतके म्हणजे 
६·०२५ × १०२३ इतके अणू असतात. म्हणजे है�ोजनच्या एका अणूचे वजन १/६·०२५ × १०²³ = १·६६ × 
१०-²⁴ �ॅम इतके असते. यास आणव वस्तुमान एकक (आ.व.ए.) (Atomic Mass Unit, a.m.u.) असे 
म्हणतात. इतक्या वस्तुमानाचा क्षय झाला तर त्यापासून ९३१ दशलक्ष इलेक्�ॉन व्होल्ट (९३१ िम.इ.व्हो.) 
इतकी शक्ती उत्प� होते. 
 
१·५ शक्तीची िन�मती 

 
रासायिनक िवि�यातंील शक्ती 
 

वगेवगेळ्या अणू व रेणूंच्या एक�ीकरणापासून नवीन गुणधम�ची सयुंगे तयार होतात. या ि�येस 
रासायिनक िवि�या असे म्हणतात. दाहक सोडा व है�ोक्लोिरक आम्ल यापासून मीठ व पाणी तयार होणे 
िंकवा साखर आंबून त्याचे म�ाक�त �पातंर होणे या सवर् रासायिनक िवि�या आहेत. या रासायिनक 
िवि�याचंी घडण त्या ज्या दोन अगर अिधक अणूंच्या संयोगाने होतात, त्याचं्या बा� कक्षातूंन िफरणाऱ्या 
इलेक्�ॉनची सखं्या व रचना यावंर अवलंबनू असते. िंकवा असेही म्हणता येईल की िभ� अणूंचा रासायिनक 
संयोग होते वळेी या बा� कक्षातंील इलेक्�ॉनची पुनरर्चना व सम्मीलन होऊन रासायिनक दुव े वा बंध 
िनम�ण होतात. अशा सवर् रासायिनक िवि�येत अणुगभ�चा य�त्कंिचतही संबधं येत नसून मूळ अणूंतील 
अणुगभ�चे स्व�प संयुग झाल्यानंतरही नवीन बनलेल्या रेणूत तसेच असते. 
 

िनसग�तील सवर् �कारच्या �ि�याबंाबत आढळून येणारा िनयम रासायिनक िवि�यानंाही लागू 
आहे. तो िनयम असा की स�ृीतील �त्येक घटक आपली अंगभतू शक्ती बाहेर टाकून कमीत कमी अंतगर्त 
शक्ती असलेल्या अवस्थेत जाण्याची खटपट करतो. िकमान अंतगर्त शक्तीची अवस्था ही त्या घटकाचंी 
सव�त �स्थर अशी अवस्था होय. [काही िठकाणी अंतगर्त शक्ती बाहेर टाकण्याऐवजी बा�शक्ती �हण 
क�नही रासायिनक िवि�या घडून येतात. पण यावळेी घटकाचंी अंगभतू शक्ती वाढलेली असली तरी 
त्यानंा अिधक व्यितकार (Entropy) लाभलेला असतो. िकमान अंतगर्त शक्ती िंकवा कमाल व्यितकार या 
दोहींचा योग्य समन्वय ही वस्तुमा�ाची खरीखुरी �स्थरतम अवस्था होय.] झाडाव�न पडणारे फळ, 
कमळाच्या पानावरील चमकणारा थेंब िंकवा वामकुक्षी घेणारा इसम, याच िनसगर्िनयमाचें पालन करीत 
असतात. 
 

कोणत्याही रासायिनक िवि�येत, मूळ घटक रेणूपेक्षा कमी अंतगर्त शक्ती असलेले रेणू तयार 
होतात व याच वळेी िशलकीची शक्ती उष्णतेच्या स्व�पाने बाहेर पडते. आपणासं आतापय�त उपलब्ध 
होणाऱ्या शक्तीचा उगम अशाच �कारच्या रासायिनक िवि�यापंासून होतो. कोळशाचे अगर बश�न गसॅ वा 
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पे�ोलचे ज्वलन या सवर् रासायिनक िवि�या आहेत. १०० �ॅम केरोसीन जाळल्याने एक दशलक्ष िंकवा १०⁶ 
कॅलरी इतकी उष्णता उत्प� होते. आइन्स्टाईनच्या समीकरणा�माणे एवढी उष्णता येण्याकिरता िकती 
वस्तुमानाचा क्षय झाला असता असे गिणत केले तर हा क्षय शभंर �ॅममध्ये ४·९५ × १०-⁸ �ॅम, म्हणजे वजन 
न करता येण्याइतका कमी भरतो. म्हणूनच रासायिनक िवि�याचें बाबतीत वस्तुमानाच्या अक्षयत्वाचा 
िस�ातं �ा� मानण्यात येतो. 
 

िनम�ण झालेल्या शक्तीचे दृ�ीने एखा�ा वस्तूचे साधे ज्वलन िंकवा त्याच वस्तूचा स्फोट या दोहोंत 
फरक मुळीच नाही. पे�ोल उघ�ावर पेटवल्यास संथपणे जळेल. परंतु मोटारीच्या िसिंलडरमध्ये 
तेव�ाच पे�ोलच्या वाफेवर िठणगी पडताच स्फोट होऊन दट्�ा हलतो व मोटार चालते. या स्फोटात 
रासायिनक िवि�येत बाहेर पडणार होती तेवढीच शक्ती, पण फार थो�ा वळेात बाहेर पडल्याने स्फोट 
झाला. हीच �स्थती बंदुकीची दा� अगर टी.एन्.टी. सारख्या स्फोटक �व्याचंी. या सवर् िठकाणी व्हावयाची 
तेवढीच शक्ती उत्प� होत असते पण ती थो�ा वळेात उत्प� झाल्याने स्फोट होतो. 

 
अणुगभर् �ि�यापासूंन शक्ती 

 
रासायिनक �ि�याचें मानाने अणुगभर् �ि�यातं खूप मो�ा �माणावर शक्तीची िन�मती होऊ शकते 

हे शास्तर्ज्ञाचं्या ध्यानात आले होते. उदा. िलिथअमवर �ुटेरॉनचा मारा केल्यावर होणारी �ि�या पहा : 
 

₃Li⁶ + ₁D² → २ ₂He⁴ + २२·५ िम.इ.व्हो. 
 
या िठकाणी २० हजार इ.व्हो. इतकीच शक्ती असणारे �ुटेरॉन २२·५ दशलक्ष इ.व्हो. इतकी शक्ती िनम�ण 
क� शकतात. कागदावर िलिहताना श�क्तिन�मतीचा हा �कार सोपा वाटत असला तरी व्यावहािरक रीत्या 
अणुगभर् �ि�यातूंन शक्ती उत्प� करण्याच्या माग�त अडथळे काय, याची शास्तर्ज्ञानंा कल्पना होती. लॉरेन्स 
(सायक्लो�ॉनचे जनक) यानंी १९३८ साली िदलेल्या भाषणात तर असे �ितपािदले की वस्तुमानाचा क्षय 
क�न अणुगभर् �ि�याचं्या �ारा शक्तीची िन�मती करण्याचा �यत्न, महासागरानंा थंड क�न त्याचंी 
उष्णता जहाजे चालिवण्यासाठी वापरण्याच्या �यत्नाइतकाच अशक्य�ाय आहे. 

 
वर ज्या अणगुभर् �ि�या सािंगतल्या त्या नैस�गक िकरणोत्सारी मौलापासून िमळणारे अल्फाकण 

िंकवा मो�ा खच�ची उपकरणे वाप�न �विेगत केलेल्या �ोटॉन, �ुटेरॉन, इत्यादी कणामुंळे घडवनू 
आणल्या होत्या. येथे एक मह�वाची गो� लक्षात ठेवली पािहजे की, जेव्हा को�ावधी वगेवान कण सोडाव े
तेव्हा त्यातले काही थोडेच अणुगभ�वर आपटून अणुगभर् �ि�या घडवनू आणतात. सवर्साधारणपणे दहा 
हजारातंील एखादाच कण अणुगभ�त घुसतो. अवाढव्य खचर् क�न उत्प� केलेल्या कणापंकैी बाकीचे 
९९९९ वायाच जातात. धन कणाचें माऱ्यापेक्षा न्य�ूॉनने केलेला मारा जास्त सोयीस्कर. कारण त्याचं्या 
अपसरणाची भीती नसल्याने अणुगभर् �ि�या घडून येण्याची शक्यता जास्त. पण त्यातही अडचण आहे ती 
अशी की न्य�ूॉन कृि�म रीत्या अणुगभर् �ि�येनेच �थम उत्प� कराव ेलागणार. व्यावहािरक दृष्�ा माफक 
खच�त न्य�ूॉन उत्प� करण्याची कोणतीही प�त उपलब्ध नव्हती. न्यू�ॉनचा अणुगभर् �ि�या करण्यासाठी 
उपयोग करावयाचा तर ते सहजसुलभ रीतीने उत्प� होण्याचा चमत्कार व्हावयास हवा व असे न्यू�ॉन 
हाताशी आले तरच अणुशक्तीचा काही व्यावहािरक उपयोग होण्याची शक्यता होती. असा चमत्कार १९३९ 
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साली हान व स्�ासमन याचं्या शोधामुळे होऊन आज सव�ना पिरिचत असलेल्या अणुशक्तीचा पाया घातला 
गेला. 
 
भंजन �ि�या 
 

अणगुभर् �ि�यामुंळे एका मूल�व्याचे दुसऱ्यात �पातंर करता येते असे कळल्यानंतर अनेक 
मौलावंर िनरिनराळ्या कणाचंी काय �ि�या होते ते अभ्यासले गेले. न्य�ूॉनची युरेिनअमवरील �ि�या फम� 
यानंी १९३५ सालीच अभ्यासली होती. पण त्यानंा िमळालेले िनष्कषर् फारसे िनि�त नव्हते. सवर्साधारणपणे 
तोपय�तचा असा अनुभव होता की अणुगभर् �ि�येत जे मौल घ्याव े त्याच्या अणु�माकंाने मागील अगर 
पुढील जवळपासचे मौल तयार होत असे. त्यावळेी मारा करण्यासाठी उपलब्ध कणानंा फार तर ८-१० 
िम.इ.व्हो. एवढी शक्ती देणेच शक्य होते. अणुगभ�तील दर न्य�ूक्लऑनची बंधनशक्ती ७-८ िम.इ.व्हो. 
इतकीच असते. याचा सिवस्तर खुलासा पढेु येणार आहे. त्यामुळे, मारा करणाऱ्या कणामुळे युरेिनअमच्या 
अणुगभ�तून एखादाच कण बाहेर पडेल एवढीच अपेक्षा त्यावळेी फम� याचं्या अभ्यासात होती. 
 

त्यानंतर हान, क्यरूी व सा�व्हच यानंीही हा अभ्यास केला व त्याव�न युरेिनअमवरील न्य�ूॉनच्या 
�ि�येने युरेिनअमपासून अणु�माकंाने फार लाबंचा रेिडओ-लँथनॅम हा अणू होत असावा असे अनुमान 
त्यानंी काढले. अणुगभर् �ि�येने युरेिनअमपासून केवळ ५७ अणु�माकंाचा लँथनॅम हा अणू िमळतो हे 
अनुमान काढणे धाडसाचे होते. परंतु १९३९ साली हान व स्�ासमन यानंी या �ि�येत बेिरअम व लँथनॅमचे 
अणू होतात असा खा�ीलायक पुरावा िमळिवला. पुढे अनेक लोकानंी हे �योग क�न पािहले व त्याव�न 
असे िदसून आले की, वरील �ि�येत अणु�माकं ९२ च्या युरेिनअमपासून, अणु�माकं ३० चे मौल िंझक ते 
अणु�माकं ७१ चे मौल ल्युटेिशअम यामधील अनेक मौलाचें अणू उत्प� होतात. यातून सरळ अथर् असा 
िनघतो की न्य�ूॉन युरेिनअमच्या अणूत िशरल्यावर त्या अणूची साधारण सारख्या आकाराचंी दोन छकले 
होतात. ही जी नवीन �ि�या घडून आली ितला ‘अणुभंजन �ि�या’ िंकवा ‘भंजन �ि�या’ (Fission 
Reaction) असे नाव देण्यात आले. (आकृती �. १·१६ पहा.) 
 

रासायिनक दृष्�ा खा�ीलायक पुरावा िमळाला तरी ०·०३ इ. व्होल्ट इतक्या कमी शक्तीच्या 
न्यू�ॉनमुळे अणुगभ�चे अशा �कारे दोन तुकडे पडतात या गो�ीवर वास्तवशास्तर्ज्ञाचंा िव�ासच बसेना. 
आपले िनष्कषर् �िस�ीसाठी पाठिवल्यानंतरही पोस्टाच्या पेटीतून ते कागदप� काढून घ्यावते अशी ती� 
इच्छा मनात येऊन आपण फार अस्वस्थ झाल्याचे हानने स्वतः नमूद क�न ठेवले आहे. मोठमो�ा 
तोफानंा न जुमानणारी तटबदंी िंपगपाँगच्या चेंडूने उद्ध्वस्त होते असे म्हणण्यासारखा हा हास्यास्पद �कार 
आहे असे त्यावळेी वाटत होते. पण युरेिनअमच्या अणूचे भजंन होते असे खा�ीलायक अनुमान धाडसीपणाने 
�िस� करण्याचा पिहला मान हानची िव�ा�थनी माइटनर िहने पटकावला. 
 
भंजन �ि�येचे मह�व 
 

ही भजंन �ि�या अनेक दृ�ीने वगेळी व अणुश�क्तिन�मतीचे दृ�ीने मह�वाची आहे. �थम म्हणजे 
ही ि�या घडवनू आणण्यास न्यू�ॉनची शक्ती अवघी ०·०३ इ.व्हो. इतकी कमी असली तरी चालते. दुसरे 
असे की इतक्या कमी शक्तीचे न्यू�ॉन वाप�नसु�ा दर भजंनामागे सुमारे २०० िम. इ. व्हो. म्हणजे २० 
कोटी इ. व्हो. इतकी शक्ती उत्प� होते. ही शक्ती वस्तुनाशामुळे उत्प� झालेली असते. या �ि�येत भाग 



 अनु�मिणका 

घेणारा यु-२३५ हा एकस्थ व न्यू�ॉन, तसेच भजंनानंतर तयार झालेले मॉिल�ब्डनम-९५ व लँथनॅम-१३९ हे 
अणू व दोन न्य�ूॉन या सव�ची �त्यक्ष वस्तुमाने लक्षात घेता वस्तुनाशामुळे उत्प� होणाऱ्या शक्तीचा िहशबे 
करता येईल. जसे— 
 
वस्तुमाने : 

 U²³⁵ + ₀n¹ → Mo⁹⁵ + La¹³⁹ + २₀ n¹ + शक्ती  
 २३५ॱ११८ + १ॱ००९ → ९४ॱ९३६ + १३८ॱ९५० + २ × १ॱ००९ + शक्ती  

  →    
 २३६ॱ१२७ → २३५ॱ९०४   
 न� वस्तुमान २३६·१२७ − २३५·९०४ = ०·२२३ आ. व. ए.  
    ०·२२३ × ९३१ = २०८ िम.इ.व्हो. शक्ती  

 
म्हणजे यु-२३५ व न्य�ूॉन याचंी �त्यक्ष वस्तुमाने व तयार झालेले मॉिल�ब्डनम, लँथनॅम व न्यू�ॉन 

याचंी वस्तुमाने यात ०·२२३ एवढे वस्तुमान न� झाले. त्याला ९३१ ने गुणल्याने २०८ िम. इ. व्हो. इतकी 
शक्ती उत्प� होते असे िनघते. भजंन �ि�येतील ितसरी व अत्यतं मह�वाची गो� म्हणजे या �त्येक 
भजंनात कधी दोन तर कधी तीन म्हणजे सरासरी दोनपेक्षा जास्त न्यू�ॉन उत्प� होतात. अगोदर वणर्न 
केलेल्या अणुगभर् �ि�येत आपण असे पािहले की दहा हजार वगेवान कणातंील कदािचत एखादाच कण 
अणुगभर् �ि�या घडवनू आणतो, बाकीचे वाया जातात. या भजंन ि�येत मा� एका न्य�ूॉनने भजंन घडवनू 
आणले तर दोन ि�याशील न्यू�ॉन उत्प� होतात. त्या दोहोंनी पुन्हा भजंन घडवनू आणले तर पुढील वळेी 
चार न्यू�ॉन उत्प� होतील. वस्तुनाशामुळे शक्ती उत्प� होते हा तर अणुभजंनातील एक मोठा फायदा 
आहेच. पण िशवाय भजंनात न्यू�ॉन पैदाशीचा दोन िंकवा त्याहून जास्त असणारा गुणक हा त्याहूनही मोठा 
फायदा आहे. िजतके न्य�ूॉन तयार होतील िततक्या अणूंची भजंने झाली तर वाढत्या �ेणीची न्यू�ॉन 
जननाची व युरेिनअम अणूचं्या भजंनाचंी एक साखळीच तयार होईल. यास्तव या �ि�येला ‘शंृखला 
�ि�या’ िंकवा ‘भंजन मािलका’ (Chain Reaction) असे नाव आहे. भजंनामुळे उत्प� झालेल्या न्य�ूॉनचे, 
ती घडवनू आणण्याकिरता वापरलेल्या न्य�ूॉनशी असलेल्या �माणास न्य�ूॉनचा ‘उत्प�ी गुणक’ 
(Multiplication Factor) म्हणतात. हा उत्प�ीगुणक एकापेक्षा बराच मोठा असेल तर ही शृखंला �ि�या 
आवाक्याबाहेर जाऊन स्फोट होईल. उत्प�ीगुणक एकच्या थोडा वर ठेवला तर शृखंला �ि�या मय�देत 
राहून शक्तीची िनयिं�तपणे िन�मती करता येईल. अणुबाँब व अणुभ�ी यातील मूलभतू फरक हाच. 
अिनयंि�त व िनयंि�त शृखंला �ि�या, आकृती �. १·१७ (अ) व (ब) यात दाखिवली आहे. 
 
खंड �व्ये 
 

अणुभजंनाच्या वर िदलेल्या उदाहरणात युरेिनअमची छकले होऊन मॉिल�ब्डनम व लँथनॅम ही 
मौले झाल्याचे सािंगतले. परंतु �त्येक भजंनात हीच दोन मौले होतील असे नाही. नारळ िकतीही 
काळजीपूवर्क फोडला तरी नेहमीच जसे सारख्या आकाराचे भाग होतील असे नाही, तसेच काहीसे येथे 
घडते. भजंनात वस्तुमान ९५ चा मॉिल�ब्डनम व वस्तुमान १३९ चा लँथनॅम हे जास्त �माणात होत असले 
तरी कमी अिधक �माणात ७२ वस्तुमानापासून १६१ वस्तुमानापय�त कोणतेही अणू तयार होतात. हे 
�ाथिमक भजंन सुमारे ३० �कारे होऊ शकते व त्यापासून िनरिनराळ्या वस्तुमानाचें िनरिनराळ्या मौलाचें 
एकस्थ िमळणे शक्य आहे. यानंा ‘खंड �व्ये’ (Fission Products) असे नाव आहे. खंड �व्ये म्हणून उत्प� 
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झालेले हे सवर्च अणू िकरणोत्सारी असून त्याचंी अध�यने सहस्तर्ाशं सेकंदापासून ९८ वष�पय�त आहेत. 
काहींची त्याहूनही जास्त �माणात आहेत पण ते अणू फार अल्प �माणात िनम�ण होतात. िनम�ण झालेल्या 
खंडाचंाही पुढे ऱ्हास होऊन अिधक िकरणोत्सारी अणू तयार होतात. (आकृती �. १·१८ पहा.) या खंड 
�व्याचंा उ�खे अणुशक्तीचे जे घातक पिरणाम आहेत त्या संबधंात पुढे येणार आहे. 

 
भंजन �ि�येचा अिधक िवचार 
 

वर िदलेली भजंन �ि�या अिधक सशंोधन करता �थमदशर्नी वाटली िततकी सरळ नाही असे 
आढळते. नैस�गक युरेिनअम मौलात यु-२३८, यु-२३५ व यु-२३४ असे तीन एकस्थ असतात. पैकी यु-२३८ 
चे �माण ९९·३ टक् के व यु-२३५ चे केवळ ०·७२ टक् के असते. यु-२३४ अित थोडा असतो. यापकैी यु-२३५ 
हाच मह�वाचा भजंनक्षम एकस्थ आहे. या एकस्थाचे अित मंदगती व शी�गती न्यू�ॉनमुळे भजंन होऊ 
शकते. यु-२३८ या एकस्थाचेही न्य�ूॉनमुळे भजंन होते. परंतु भजंनापेक्षा त्यात न्यू�ॉनचे शोषण होण्याची 
शक्यताच जास्त. तसे झाल्यास शोषण झालेल्या न्य�ूॉनपासून अिधक न्यू�ॉन िमळण्याची शक्यता शून्य. 
यासाठी वर वणर्न केलेली शृखंला �ि�या चालू रहावयास हवी असेल तर यु-२३५ एकस्थ, यु-२३८ 
एकस्थापासून िनराळा करावयास हवा. हे एकस्थ वगेळे न करताही अणुशक्ती कशी िमळते त्याचे सिवस्तर 
वणर्न दुसऱ्या भागात येईल. 
 

 
आकृती �. १·१८ 

यु-२३५ चे भंजनापासून खंड �व्याचंी उत्प�ी : सरासरी ५ �ुत गॅमा िकरण व २·५ न्य�ूॉन (९९% �ुत व 
१% िवलंिबत) बाहेर पडतात. एकूण २०० िकरणोत्सग� मौलाचंी उत्प�ी (याचंा अणु�माकं ३० ते ६४ व 

अणुभार ७२ ते १६१ च्या दरम्यान असतो). 

 
मानविन�मत मौले 
 

मंदगती न्य�ॉनमुळे यु-२३८ चे भजंन होत नसले तरी इतर ज्या अणुगभर् �ि�या होतात त्याही 
मह�वाच्या आहेत. युरेिनअम-२३८ वर असे मंदगती न्य�ूॉन सोडले तर एक न्यू�ॉन अणुगभ�त सामावला 
जाऊन यु-२३९ हा नवीन एकस्थ तयार होतो. या अ�स्थर अणुगभ�तून तात्काळ एक बीटा कण बाहेर पडून 
नेपच्यिूनअम हे मानविन�मत ९३ अणु�माकंाचे मौल तयार होते. हा अणूही अ�स्थर असून त्यातून आणखी 
एक बीटा कण बाहेर पडून प्लुटोिनअम या ९४ अणु�माकंाचे आणखी एक मानविन�मत मौल तयार होते. 
(आकृती �माकं १·१९ पहा.) या �ि�या खालील�माणे दाखिवता येतील : 
 

 बीटा कण  बीटा कण   

₉₂यु²³⁸+₀n¹→₉₂यु²³⁹  ₉₃नेपच्युिनअम²³⁹  ₉₄प्लुटोिनअम²³⁹  
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या प्लुटोिनअम मौलाचे गुणधमर् तपासता असे आढळून आले की यु-२३५ �माणे त्याचेही न्यू�ॉनमुळे 
भजंन होत असून अवाढव्य शक्तीची िन�मती होते. 
 

वर यु-२३८ पासून जसे भजंनक्षम प्लुटोिनअम तयार होते तशीच �ि�या थोिरअम-२३२ या 
अणूवरही होते. ती �ि�या अशी— 

 बीटा कण  बीटा कण  

₉₀थोिरअम²³²+₀n¹→₉₀थोिरअम²³³  ₉₁�ोटोॲ�क्टिनअम²³³  ₉₂युरेिनअम²³³ 

 
म्हणजेच थोिरअम-२३२ पासून युरेिनअम-२३३ हा युरेिनअमचा एकस्थ तयार होतो. हा 

युरेिनअमचा एकस्थही मानविन�मत असून िशवाय भजंनक्षम व म्हणून श�क्तदायक आहे. या मानविन�मत 
प्लु-२३९ व यु-२३३ पासूनही भजंनानंतर अिधक न्यू�ॉन बाहेर पडतात व शृखंला �ि�या साध्य होऊ 
शकते. 
 
अणुइधंन व जनक �व्ये 
 

यु-२३५, यु-२३३ व प्लु-२३९ हे सवर् अणू भजंनक्षम (Fissile) असून त्यापासून शक्ती िमळत 
असल्याने अणुशक्तीचे संदभ�त त्याचंा उ�खे ‘अणुइधंन’ (Atomic Fuel) िंकवा नुसता ‘इधंन’ (Fuel) 
असा होतो. यु-२३८ व थो-२३२ पासून वरील भजंनक्षम अणू िमळत असल्याने त्यानंा ‘जनक �व्य’ (Fertile 
Material) असे संबोधण्यात येते. 
 

अणुभजंनाचा शोध दुसरे महायु� सु� होण्यापूव� काही िदवस अगोदर लागला. या �ि�येत २-३ 
अिधक न्यू�ॉन बाहेर पडतात ही गो� उघड झाल्याबरोबर त्याचा उपयोग आज ना उ�ा अणुबाँब करण्यात 
येईल अशी कल्पना िझलाडर् या हंगेिरयन शास्तर्ज्ञास चाटून गेली. म्हणून भजंनात न्य�ूॉनची एकापेक्षा जास्त 
होणारी उत्प�ी व त्याचं्या मंदगती व जलदगतीचा भजंन �ि�येवर होणारा पिरणाम, यासबंंधीचे संशोधन 
गुप्त राखण्याची िवनंती िझलाडर् यानंी आपल्या िम�ानंा केली. पण तरीही ज्योलीयो यानंी याब�लचे 
संशोधन जाहीर क�न टाकले. 
 

अणुभजंनाचा शोध जमर्नीतच लागल्याने तेथे हायसेनबगर् याचें नेतृत्वाखाली अिधक संशोधन सु� 
झाले होते. एक �चंड दगड खोलवर पोख�न तेथे त्याचंी �योगशाळा बाधंण्यात आली होती. हे �योग 
अणुबाँबिन�मतीसाठी असावते अशी कल्पना होती. पण �योग यशस्वी होण्यापूव�च िदनाकं २२ एि�ल १९४५ 
रोजी दोस्त सैन्यानंी या �योगशाळेचा ताबा घेतला. अक्षय्य रथाच्या �ाप्तीसाठी इ�ंिजताने लंकेत गुप्तपणे 
एक यज्ञ आरंिभला होता. वानरसेनेस त्याचा सुगावा लागला व यज्ञ पूणर् होण्याचे आधीच ल�मणाने त्याचा 
िवध्वसं केला अशी कथा रामायणात आहे त्याची यावळेी आठवण होते. याच्या उलट िहटलरच्या ज्यू िव�ेषी 
धोरणास कंटाळून युरोपातून अमेिरकेत आलेल्या फम�, िझलाडर्, टेलर या शास्तर्ज्ञानंी अमेिरकन सरकारने 
पुरिवलेल्या �चंड सािहत्यसामु�ीचे जोरावर ही शयर्त िंजकून अणुबाँबची िन�मती केली. 
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भंजन �ि�या, अणुबाँब व अणुभ�ी 
 

एखादी �ि�या स्फोटक रीतीने व्हावयाची म्हणजे ती फार थो�ा वळेात झाली पाहजे. आपण असे 
पािहले की अणुभजंन �ि�या यु-२३५ मध्ये कमी अगर जास्त शक्तीच्या कोणत्याही न्य�ूॉनमुळे अिधक 
सुलभपणे होत असून नैस�गक युरेिनअममध्ये ९९·३ टक् के असलेला यु-२३८ हा या भजंन �ि�येला एक 
अडथळा आहे. म्हणजे अणुबाँब करावयाचा तर नैस�गक युरेिनअमपासून यु-२३५ एकस्थ िनराळा 
करावयास हवा. एखा�ा मौलाचे एकस्थ त्याचं्या समान रासायिनक गुणधम�मुळे िनरिनराळे करणे जरी 
अवघड असले तरीही त्यातून मागर् काढून हे पृथक् करण शास्तर्ज्ञानंी केले व यु-२३५ चा बाँबसाठी उपयोग 
करण्यात आला. पूव� आलेल्या िववचेनात, प्लुटोिनअम हेही भजंनक्षम �व्य असल्याने श�क्तिन�मतीसाठी 
त्याचा उपयोग होईल ते सािंगतले आहेच. प्लुटोिनअम हे एक िनराळेच मौल असल्याने ज्या युरेिनअम-
२३८ एकस्थापासून ते बनते त्यापासून त्याचे रासायिनक पथृक् करण करणे सोपे असावयास पािहजे. ते तसे 
आहे हेही िस� केले गेले. 
 

कोणतीही गो� एकदा िस� केली गेली म्हणजे ती कशी झाली व त्यामागील ताि�वक भिूमका काय 
हे वाचावयास व समजण्यास सोपे वाटते. परंतु एक एक बारीक गो� िस� करण्यामागे िकती अडचणी 
असतात व ती िस� झाली असे जाहीर करण्यापूव� शास्तर्ज्ञ िकती दक्षता घेतात याची वाचकास कल्पना येत 
नाही. चुकीचा िस�ातं काढल्यास शास्तर्ज्ञाचंी शास्तर्ीय जगात पत जाते व बरोबर असला तर त्याव�न 
अनेक नवी अनुमाने िनघणारी असतात. वर िदलेला �त्येक शोध हा त्या वळेेपय�त साठत आलेले ज्ञान व 
अनेक लोकानंी केलेल्या कौशल्यपूणर् �योगाचंा पिरपाक आहे. अणुगभर् �ि�येत प्लुटोिनअम तयार झाले हा 
िनष्कषर् काढणे तसे सोपे, कारण ही मािहती मौल अित अल्प �माणात तयार झाले तरीही समजू शकते. 
परंतु या अत्यल्प व िनसग�त नसलेल्या मौलाचे रासायिनक गुणधमर् काय असावते त्याचे, आवतर् 
को�कातील त्या गटातील इतर मौलाचं्या गुणधम�व�न �थम आडाखे बाधूंन, त्याव�न त्याची संयुगे 
क�न, त्याच्या पृथक् करणाचे मागर् आखावयाचे ही गो� फार अवघड होती. प्लुटोिनयमवरील हे �योग 
करण्यासाठी एक �ॅमच्या लक्षाशंापेक्षाही कमीच वजनाचे प्लुटोिनअम त्यावळेी हाताशी होते. मो�ा 
�माणावर प्लुटोिनअमचे जे पृथक् करण पुढे केले गेले ते या लहान �माणावरील �ाथिमक �योगाव�नच. 
त्याचे सवर् �ये अमेिरकेच्या ॲटॉिमक एनज� किमशनचे सध्याचे अध्यक्ष सीबोगर् यानंा आहे. 

 

 
आकृती �. १·१६.–न्य�ूॉनच्या आघाताने यु-२३५ चे भंजन होऊन बेिरअम १४४ व ि��ॉन ८९ ही खंड 

�व्ये व तीन नव ेन्य�ूॉन उत्प� होतात. 
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 (अ) (ब)  

आकृती �. १·१७.–शंृखला �ि�या (अ) अिनयिं�त, (ब) िनयिं�त. कर�ा रंगाने दशर्िवलेल्या 
शामकाचे सहाय्याने न्य�ूॉनचा वेग कमी क�न यु-२३५ च्या अणुभंजनाची संभाव्यता वाढिवली जाते. 

 
आकृती �.१¿१९.–प्लुटोिनअमची उत्प�ी. यु-२३८ च्या अणुगभ�त एक न्य�ूॉन शोषला जाऊन यु-२३९ हा 

एकस्थ तयार होतो. त्यातून �माने दोन बीटा कणाचंा उत्सगर् होऊन प्लुटोिनअम २३९ ची उत्प�ी होते. 

 
यु-२३५ पासून तयार केलेल्या अणुबाँबची चाचणी १६ जुलै १९४५ मध्ये ॲलेमोगोरडो या िठकाणी 

न्यू मे�क्सकोत झाली व पिहला बाँब १९४५ च्या ऑगस्टमध्ये जपानमध्ये िहरोिशमावर टाकला गेला. नंतर 
थो�ाच िदवसातं दुसरा बाँब नागासाकी या शहरावर पडला. या दुसऱ्या बाँबमध्ये मा� प्लुटोिनअम 
वापरण्यात आले होते. 
 

या दोन स्फोटानंंतर दुसरे महायु� सपंु�ात आले ही गो� खरी. पण त्या स्फोटामुंळे झालेला 
िवध्वसं व मनुष्यहानी पाहून जगातील िवचारवतंानंा व शास्तर्ज्ञानंा मोठा ध�ा बसला. मानवाचे सेवकेिरता ही 
शक्ती कशी वापरली जाईल यावर िवचार कें ि�त केले गेले. व त्याचाच पिरपाक म्हणजे आज आपणासं 
माहीत असलेली ‘अणुभ�ी’ िंकवा अणु�ि�यक (Atomic Reactor). प्लुटोिनअमचे िन�मतीकिरता अशी 
अणुभ�ी अथ�त अगोदरच बाधंावी लागली होती. परंतु लढाईनंतर सवर् लक्ष त्यापासून िमळणारी शक्ती 
िनत्याचे व्यवहारात कशी वापरली जाईल यावर कें ि�त झाले. याचे सिवस्तर वणर्न ओघाने येईल. 
 
१·६ अणुशक्तीची पुढे वाटचाल 
 

अणुभजंनाचा शोध १९३९ मध्ये लागला व त्याची बाँबमध्ये पिरणती १९४५ मध्ये झाली. या सहा 
वष�च्या छो�ा कालात रसायन (Chemistry), धातू रसायन (Metallurgy), अिभयािं�की 
(Engineering), वास्तवशास्तर् िंकवा भौितकी (Physics) आिण भशूास्तर् (Geology) यात, वरील उि�� 
साध्य करण्यासाठी जे संशोधन झाले ते बाँब करण्याची तलवार डोक्यावर नसती तर कदािचत आणखी ५० 
वष�तही न होते. हे सवर् काम अमेिरकेत िम�राष्�ापंासूनही गुप्तता राखून झाले होते. यापैकी काही गुिपते 
काही राष्�ानंी हस्तगत केली तर काहींनी स्वतं� संशोधनाने हे ज्ञान साध्य करण्याचा �यत्न केला. १९५५ 
पय�त बऱ्याच मह�वाच्या गो�ी सवर् �गत राष्�ानंा माहीत झाल्याने गुप्तता ठेवण्यात शास्तर्ीय �गतीचे दृ�ीने 
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फाय�ापेक्षा तोटाच होता. रिशयाने १९४९ च्या ऑगस्टमध्ये बाँबची चाचणी क�न आपणही बरेच 
आघाडीवर आहोत असे दाखवनू िदले. 
 

यासाठी अणसुंशोधनातील ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यासाठी १९५५ साली िजिनव्हा येथे 
‘शातंतेसाठी अणू’ (Atoms for Peace) या िवषयावर एक आंतरराष्�ीय पिरषद भरिवण्यात आली. 
भारतीय अणुशक्ती मंडळाचे अध्यक्ष, भारतातील अणसुंशोधनाचे �वतर्क व जागितक कीत�चे वैज्ञािनक डॉ. 
होमी भाभा यानंा या पिरषदेचे अध्यक्षपद देण्यात आले. ही पिरषद अनेक दृ�ीने उपयुक्त ठरली. सवर् �गत 
देशानंी आपल्या देशात झालेल्या संशोधनाची शक्य तेवढी मािहती उपलब्ध केल्याने �त्येक देशाला आपल्या 
देशात झालेल्या संशोधनाचे मूल्यमापन करता आले. तसेच अ�गत देशानंा आपल्या अणूिवषयक 
संशोधनाची िदशा ठरिवणे सोपे झाले. त्यानंतर अशाच पिरषदा १९५८ व १९६४ मध्ये भरिवण्यात आल्या. 

 
अणुगभ�ची बंधनशक्ती (Binding Energy) 
 

अणूंच्या वस्तुमानाचा िवचार करताना आपण असे गृहीत ध�न चाललो होतो की, ते वस्तुमान 
त्यातील �ोटॉन व न्य�ूॉन याचं्या बेरजेइतके व पूण�की आहे. हे िवधान स्थूल मानाने बरोबरच आहे. ॲस्टन 
यानंी त्याचं्या मास स्पेक्�ो�ाफीवरील �योगाव�न १९३२ सालीच असे पािहले होते की, मौलाचं्या 
िनरिनराळ्या एकस्थाचें वस्तुमान अल्प का होईना पण पूण�कापासून िनराळे होते. तसेच न्य�ूॉन व �ोटॉन 
याचंी वस्तुमानेही पूणर्पणे एक अशी नसून त्याहून जरा िनराळी होती. त्यामुळे पूण�काचंी बेरीज क�न 
िमळालेल्या व �त्यक्ष मापन क�न िमळालेल्या वस्तुमानात नेहमीच थोडा फरक असे. 
 

हेिलअमच्या अणुगभ�त दोन न्यू�ॉन व दोन �ोटॉन आहेत. ऑ�क्सजनचे १६ हे वस्तुमान �माण 
ध�न, अितशय काळजीपूवर्क केलेल्या �योगाव�न न्यू�ॉनचे वस्तुमान १·००८९ व �ोटॉनचे वस्तुमान 
१·००७६ असे िनघते. त्याव�न हेिलअमच्या अणुगभ�चे वस्तुमान २ × १·००८९ + २ × १·००७६ = ४·०३३ 
असे असावयास हव.े परंतु �त्यक्ष मापनात ते केवळ ४·०३३ एवढेच िमळते. म्हणजे ०·०३ इतके कमी आहे. 
या आिवष्काराला वस्तुमान �ुटी (Mass Defect) असे नाव आहे. 
 

यातून असा अथर् िनघतो की, हेिलअममध्ये आहेत िततके �ोटॉन व न्य�ूॉन िनरिनराळे घेऊन जर 
हेिलअम अणू बनिवला असता तर त्या सव�तील िमळून ०·०३ एवढे वस्तुमान न� होऊन त्याचे शक्तीत 
�पातंर झाले असते. िंकवा हेिलअम अणू जर न्यू�ॉन व �ोटॉन या घटकात फोडावयाचा झाला तर तेवढीच 
शक्ती खचर् करावी लागेल. म्हणून या शक्तीला अणूची ‘बंधन शक्ती’ (Binding Energy) असे म्हणतात. 
 

०·०३ एव�ा न� वस्तुमानाव�न हेिलअम अणचू्या बंधन शक्तीचा िहशबे केला तर ती ०·०३ × 
९३१ िम. इ.व्हो. िंकवा २७·९३ िम. इ. व्हो. इतकी येईल िंकवा त्या अणूतील �त्येक न्यू�क्लऑनमागे 
(न्यू�क्लऑन = �ोटॉन अगर न्यू�ॉन) ती २७·९३/४ = सुमारे ७ एवढी असेल. म्हणजे हेिलअम अणूत एक 
�ोटॉन अगर एक न्यू�ॉन घुसवावयाचा झाला तर ७ िम. इ. व्हो. एवढी शक्ती लागेल. ४ �ॅम हेिलअम तयार 
होताना वस्तुनाशामुळे उत्प� होणाऱ्या शक्तीचा िहशबे कॅलरीत केल्यास ती ६·५ × १०¹¹ कॅलरी िंकवा 
वैिजक शक्तीत ७०० मेगवॅटॅ–तास एवढी िनघते. म्हणजे मंुबईला वीज देणारे ३५० मेगवॅटॅचे कें � दोन तास 
चालिवल्याने जी शक्ती िमळेल तेवढी शक्ती केवळ ४ �ॅम हेिलअम त्याच्या न्य�ूक्लऑनपासून बनण्यात 
उत्प� होईल. अल्पशा वस्तुमानाच्या नाशाने केवढी अवाढव्य शक्ती उत्प� होते त्याची वरील 
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उदाहरणाव�न कल्पना यावी. अनेक मौलाचं्या अणूंच्या बधंनशक्तीचे असे मोजमाप करता असे आढळले 
की बहुतेक अणूतं ही बधंनशक्ती दर न्यू�क्लऑनमागे जवळपास आठ िम. इ. व्हो. असते. आकृती �माकं 
१·२० मध्ये बंधनशक्ती व अणुभार याचंा आलेख िदलेला आहे. त्यात असे िदसेल की हेिलअम-४, काबर्न-
१२ व ऑ�क्सजन-१६ हे अणू सोडता बाकीच्या अणूचंी बंधनशक्ती एकाच व�रेषेवर पडते. ४० ते १२० 
वस्तुमान असलेल्या अणतू ती साधारण ८·५ तर त्याहून जास्त वजनाच्या अणतू कमी कमी होऊन 
युरेिनअममध्ये न्यू�क्लऑनमागे ७·६ िम. इ. व्हो. एवढीच असते. युरेिनअमपासून अणुशक्ती िमळण्यास 
त्याची ही कमी असलेली बधंनशक्ती हे कारण आहे. तसेच हेिलअम, काबर्न व ऑ�क्सजन हे अणू अित 
�स्थर का त्याचाही खुलासा होतो. 
 

 
आकृती �. १·२० 

िविवध अणंूतील न्य�ूक्लऑनची बंधनशक्ती 

 
बंधनशक्तीब�ल थोडा अिधक खुलासा करणे आवश्यक आहे. �ोटॉन, न्यू�ॉन इ. मुक्त �स्थतीतील 

कण ब� होऊन अणुगभर् तयार झाले म्हणजे या �स्थत्यंतरात वस्तुमानाचा क्षय होऊन त्या �माणात 
शक्तीचा उत्सगर् होतो. या उत्स�जत शक्तीस त्या अणुगभ�ची बंधनशक्ती म्हणतात. म्हणजे जेवढी 
बंधनशक्ती जास्त तेवढी त्या अणगुभ�ची अंतगर्त शक्ती कमी असते. याउलट ज्या �माणात बंधनशक्ती 
कमी तेवढी त्या अणुगभ�ची शक्ती जास्त. मागे वणर्न केलेल्या न्यनूतम अंतगर्त शक्तीच्या िनयमानुसार ही 
अिधक अंतगर्त शक्ती (कमी बंधनशक्ती) असलेली अणुगभ� कमी अंतगर्त शक्ती (अिधक बंधनशक्ती) मध्ये 
�पातंिरत झाली की त्या �ि�येत शक्तीचा उपयुक्त उत्सार होऊ शकेल. वर िदलेल्या आलेखात 
बंधनशक्तीऐवजी अणुगभ�ची अंतगर्त शक्ती दाखिवली असती तर हा आलेख बरोबर उलटा िदसला 
असता. युरेिनअम, �ुटेिरअम, ि�िटअम वगैरे अणुगभर् वरच्या पातळीवर तर हेिलअम, काबर्न, बेिरअम, 
लँथनॅम आदी अणुगभर् खालच्या पातळीवर िदसले असते. भजंनि�येने युरेिनअमचे बिेरअम व लँथनॅम या 
अणूत �पातंर झाल्याने शक्तीचा उ�ेक कसा होतो ते मग चटकन ध्यानात येईल. तसेच �ुटेिरअम व 
ि�िटअम यापासून कमी अंतगर्त शक्तीचे हेिलअम अणुगभर् घडताना भजंना�माणेच संमीलनातूनही कशी 
शक्ती उपलब्ध होऊ शकते याचाही खुलासा होईल. 
 
औ�ष्णक अणुगभर् �ि�या (Thermonuclear Reaction) 
 

अणुभजंन �ि�येत जशी अमय�द शक्ती िमळते तशीच शक्ती काही हलक्या अणूंचे अणुगभर् एक� 
क�न मोठा अणू केला तर िमळू शकेल हे उपलब्ध ज्ञानाव�न माहीत होते. अणुशक्तीचे ज्ञान सवर् जगाला 
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जसे अणबुाँबमुळे झाले तसेच या अणुसंमीलनाचे (Atomic Fusion) ज्ञानही सवर्साधारण माणसाला 
है�ोजन बाँबच्या स्फोटामुळेच १९५२ च्या नोव्हेंबरमध्ये झाले. या बाँबची शक्ती अणबुाँबपेक्षा हजारो पटींनी 
जास्त होती. भजंन �ि�येपासून िमळणारी शक्ती िवधायक काय�कडे वापरण्याचे दृ�ीने बरीच �गती १९५५ 
सालापय�त झालेली होती. परंतु अणुसंमीलनातील शक्ती अशी िवधायक रीतीने कशी वापरता येईल हा एक 
मोठा �श्न होता. िजिनव्हातील आपल्या अध्यक्षीय भाषणात िदवगंत डॉ. भाभा यानंी संमीलन �ि�येतील 
अमय�द सुप्त शक्तीचे मह�व �ितपािदले व एक �कारे त्यासंबधंी संशोधनास चालना िदली. त्याचं्याच 
शब्दातं सागंावयाचे म्हणजे, “थोडेसे धाडसी म्हणा हव े तर, पण माझे असे अनुमान आहे की, पुढील 
एकदोन तपातंच अणुसंमीलनशक्ती िनयिं�तपणे कामास जंुपली जाईल. ही घटना घडून येईल तेव्हा 
अिखल जगातील शक्ती पुरव�ाचा �श्न कायमचा िनकालात िनघेल; येथे इधंन हस्तगत होईल ते अथागं 
सागरातील �ुटेिरअमचे.” 
 

हे अणुसंमीलन काय आहे ते पाहू. अणूसंमीलन होण्याकिरता अित उ� तपमान असण्याची 
आवश्यकता असते. लहान मोठे सूयर् याचेंपासून जे तेज व शक्ती िमळते ती अशाच अणुसंमीलन िंकवा 
संमीलन �ि�येतून (Fusion Reaction) उत्प� होते अशी शास्तर्ज्ञाचंी आता खा�ी झाली आहे. 
 
सूयर्शक्ती 
 

तारे िंकवा सूयर् याचें तपमान जेवढे असेल त्या�माणे खालीलपैकी एक �ि�या तेथे घडत असते : 
 
(१) काबर्न च� (Carbon Cycle) 

 
यात खालील �ि�या घडतात : 

(अ) ₆C¹² + ₁H¹ = ₇N¹³ + शक्ती  

(ब) ₇N¹³ = ₆C¹³ + पॉिझ�ॉन  

(क) ₆C¹³ + ₁H¹ = ₇N¹⁴ + शक्ती  

(ड) ₇N¹⁴ + ₁H¹ = ₈O¹⁵ + शक्ती  

(इ) ₈O¹⁵ = ₇N¹⁵ + पॉिझ�ॉन  

(फ) ₇N¹⁵ + ₁H¹ = ₆C¹² + ₂He⁴  

 
यात मूळ अणू काबर्न-१२ यावर वरील �ि�या होऊन पुन्हा मूळ काबर्न-१२ अणू तयार होतो. 

वरील सवर् समीकरणाचंी बेरीज केली तर असे िदसून येईल की, यात ४ �ोटॉन वापरले जाऊन त्याचेंपासून 
एक हेिलअम अण,ू दोन पॉिझ�ॉन व शक्ती याचंी िन�मती झाली. 
 

४₁H¹ = ₂He⁴ + २ पॉिझ�ॉन + शक्ती 
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(२) �ोटॉन—�ोटॉन �ि�या. 
 

या �ि�येत �थम दोन �ोटॉनचे संमीलन होऊन �ुटेिरअम, पॉिझ�ॉन व शक्ती, नंतर तयार 
झालेल्या �ुटेिरअमचे आणखी एका �ोटॉनशी संमीलन होऊन एक हेिलअम-३ हा एकस्थ व शक्ती व 
सरतेशवेटी दोन हेिलअम-३ च्या संमीलनाने एक हेिलअम-४ अण,ू दोन �ोटॉन व शक्ती अशा �ि�या 
होतात. ितसऱ्या �ि�येसाठी लागणारे दोन हेिलअम-३ अणू िमळण्यासाठी पिहल्या दोन �ि�या दोनदा 
व्हावयास हव्यात. या �ि�या खालील�माणे दाखिवता येतील : 
 

(अ) ₁H¹ + ₁H¹ = ₁D² + पॉिझ�ॉन + शक्ती  

(ब) ₁D² + ₁H¹ = ₂He³ + शक्ती  

(क) ₂He³ + ₂He³ = ₂He⁴ + २₁H¹ + शक्ती  

 
यातही काबर्न च�ा�माणेच गोळाबेरीज केली तर ४ �ोटॉनपासून एक हेिलअम-४ चा अण,ू दोन 

पॉिझ�ॉन व शक्ती अशी िन�मती होते. दोहींतही एकंदर उत्प� झालेली शक्ती २६·७ िम. इ. व्हो. एवढीच 
असते. मो�ा व जास्त �खर ताऱ्यात काबर्न �ि�या तर लहान व जराशा थंड ताऱ्यात �ोटॉन �ि�या 
घडत असते. आपल्या सूय�वर है�ोजनचा इतका साठा आहे की, तो वरील �ि�येने आणखी अब्जावधी वष� 
असेच तेज देत राहील. 
 

अनेक कारणास्तव सूय�वर घडून येणारी है�ोजनची �ि�या पृथ्वीवर घडवनू आणणे अवघड आहे. 
तरीसु�ा �ुटेिरअम (₁D²) व ि�िटअम (₁T³) हे जे है�ोजनचे दोन एकस्थ, त्याचं्या खालील संमीलन 
�ि�या संभवतात : 

(अ) ₁D²  + ₁D²  → ₂He³ + ₀n¹ + ३·२ िम.इ.व्हो. 

(ब) ₁D²  + ₁D²  → ₁T³  + ₁H¹ + ४·० िम.इ.व्हो. 

(क) ₁D² + ₁T³ → ₂He⁴ + ₀n¹ + १७·६ िम.इ.व्हो. 

 
या वरील सवर् �ि�यातं संमीलनानंतर थो�ाशा वस्तुमानाचा क्षय झाल्याने त्याचे आइन्स्टाईनच्या 

िस�ातंानुसार वर दशर्िवल्याइतक्या शक्तीत �पातंर होते. भजंन व संमीलन �ि�येतून िनम�ण होणाऱ्या 
शक्तींची तुलनात्मक कल्पना येण्यास आकृती �माकं १·२१ मध्ये िदलेल्या आलेखाचा उपयोग होईल. 
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आकृती �. १·२१ 

अणुसंमीलन व भंजन या �ि�यातूंन बाहेर पडणारी शक्ती 

 
अणुगभर् संमीलनाची �ि�या घडवनू आणणे अणुभजंन �ि�येपेक्षा कठीण आहे. समंीलन �ि�या 

साधण्यासाठी अणुगभ�चे िनकटतम साि�ध्य आवश्यक असते. पण दोन अणगुभ�वरील समानधम� 
िव�ुदु�यामुळे उत्प� होणाऱ्या अपसरणाचा या कामी अडथळा येतो. परंतु अणगुभ�चे िठकाणी जर 
आपणासं �चंड वगे िनम�ण करता आला तर मा� अपसरणावर मात क�न अणुगभर् एकमेकाचें जवळ येऊन 
संमीलन �ि�या साध्य होऊ शकेल. ही शक्यता अणगुभ�चे तपमान वाढिवल्याने शक्य आहे. अणुगभ�चे 
तपमान िकत्येक दशलक्ष अंश सेंिट�ेडपय�त वाढवनू त्याचें िठकाणी �चंड वगे िनम�ण करणे शक्य आहे. 
जेव्हा तपमान अजमासे दहा हजार अंश सेंिट�ेड होते (हे सूय�च्या प�ृभागाच्या तपमानापेक्षा जास्त आहे) 
तेव्हा अणु इतक्या वगेाने एकमेकावंर आदळतात की त्याच्या बा� कक्षातंील इलेक्�ॉन वगेळे होतात. 
तपमान २० दशलक्ष अंश सेंिट�ेडपय�त वाढिवल्यास अणगुभ�चे िठकाणी संमीलनास आवश्यक इतका वगे 
येतो. त्यानंतर �ि�या चालू ठेवण्यासाठी बाहे�न उष्णता देण्याची गरज नाही. कारण संमीलन �ि�येतून 
होणारी �चंड उष्णता ती �ि�या पुढे चालू ठेवण्यास पुरेशी असते. मग अणुगभर् संमीलनाची ही ि�या 
संमीलनक्षम अणुगभर् िश�क असेपय�त चालूच राहील. अशा �कारे �चडं तपमानामुळे घडून येणाऱ्या 
अणुगभर् �ि�येस “औ�ष्णक अणुगभर् �ि�या” (Thermo Nuclear Reaction) असे म्हणतात. 
 

अणुगभर् संमीलन �ि�येबाबत आपण येथे िववचेन करीत असताना त्याच त�वावर आधािरत 
असलेल्या है�ोजन स्फोटकाचे (Hydrogen Bomb) थोडेसे िववचेन केल्यास अ�स्तुत ठरणार नाही. 
िकत्येक दशलक्ष अंश सेंिट�ेड एवढे तपमान सूयर्, काही तारे व युरेिनअम अगर प्लुटोिनअमच्या 
अणुस्फोटात (Atom Bomb) िनम�ण होते. तेव्हा अणुभजंन स्फोटकाभोवती �ुटेिरअम अगर ि�िटअमचे 
आवरण िदल्यास अणुभजंन स्फोटात िनम�ण होणाऱ्या �चंड उष्णतेचा व तपमानाचा उपयोग �ुटेिरअम 
अगर ि�िटअमचे संमीलन घडून येण्यात होईल व त्यामुळे िकत्येक अिधक पटींनी संहारक शक्ती िनम�ण 
करणे शक्य होईल. याचे �ात्यिक्षक आता अनेक देशानंी िदलेलेच आहे. 
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अणुगभर् शक्तीचा उपयोग मानवाच्या कल्याणासाठी करण्याचा आपला उ�ेश असल्याने अणगुभर् 
संमीलनातील ही �चंड संहारक शक्ती लवकरात लवकर व िनयिं�त स्व�पात शातंतामय काय�साठी 
कशी िमळिवता येईल �ाचे �ामुख्याने आपण िववचेन करणार आहोत. 
 
अणुसंमीलन शक्तीतील फायदे 
 

तत्पूव� अणुसंमीलनातून िनम�ण होणारी शक्ती अणभुजंनातून िनम�ण होणाऱ्या शक्तीपेक्षा कशी 
फायदेशीर आहे त्याचा िवचार क�. जगात युरेिनअमचा साठा मय�िदत आहे. आज ज्या �माणात आपण 
शक्तीचा वापर करतो त्या �माणात भिवष्यकाळी केल्यास हा साठा दोन-तीन शतके पु� शकेल. उलटपक्षी 
संमीलन�ि�येला आवश्यक असलेले �ुटेिरअम हे इधंन, भरपूर �माणात समु�ाच्या पाण्यापासून िमळू 
शकेल. पाण्याच्या एक लाख भागात १४ भाग जड पाणी असते. आज आपण ज्या �माणात शक्ती वापरतो 
त्या, िंकबहुना त्यात भिवष्यकाळी हजार पटींनी वाढ झाली तरीही �ुटेिरअमचा साठा आपणासं 
को�ावधी वष� पुरेल इतका �चंड आहे. याची थोडी कल्पना खालील उदाहरणाव�न स्प� होईल. एक 
गलॅन पाण्यात उपलब्ध असणाऱ्या �ुटेिरअमच्या संमीलनातून िमळणारी शक्ती ३०० गलॅन पे�ोलच्या 
ज्वलनातून िमळणाऱ्या शक्तीइतकी असते. अगर एक पौंड �ुटेिरअम व २,८६५,००० पौंड कोळशाच्या 
ज्वलनातून िनम�ण होणारी शक्ती सारखीच असते. पृथ्वीवरील उपलब्ध पाण्यापासून, वरील िववचेनाच्या 
आधारे आपणासं असे आढळून येईल की, जवळजवळ चार हजार कोटी टन इतक्या �ुटेिरअम इंधनाचा 
साठा आपणापाशी आहे. 
 

श�क्तिन�मतीसाठी संमीलन �ि�येचा उपयोग करण्याचा दुसरा फायदा म्हणजे यात अणभुजंन 
�ि�येत उत्प� होणारी िकरणोत्सारी खंड �व्ये उत्प� होत नाहीत िंकवा त्याचें �माण अत्यल्प असते. 
भजंनात उत्प� होणाऱ्या या खंड �व्याचंी िवल्हेवाट लावणे हे एक �ासाचे काम आहे. 
 

संमीलन �ि�येचा ितसरा फायदा असा की त्यापासून जी उष्णता िमळेल ितचे परस्पर 
िव�ुत् शक्तीत �पातंर करणे जास्त सुलभ आहे. 

 
सूय�पासून िमळणाऱ्या शक्तीचे उगमस्थान संमीलन �ि�येत आहे हे अगोदर नमूद केलेलच आहे. 

जर पृथ्वीवर याच प�तीने शक्ती िनम�ण करण्याचे आपण ठरिवले तर �ामुख्याने दोन गो�ींची आवश्यकता 
आहे. एक म्हणजे समंीलन �ि�येसाठी आवश्यक असणारे िकमान तपमान व दुसरे इंधनाचे �माण. इधंन 
जर �ुटेिरअम-�ुटेिरअम असेल तर िकमान तपमान ३० कोटी अंश सेंिट�ेड असणे आवश्यक आहे. 
�ाच �कारची ि�या सूय�वर कमी तपमानाला चालू शकते. कारण �ि�येपासून िनम�ण होणारी उष्णता 
सूय�च्या पृ�भागापय�त येऊन पोहोचण्यापूव�च उपयोिगली जाऊन ितचा अपव्यय होत नाही. त्याच�माणे 
ज्या �माणावर सूय�वर इधंन खच� पडते तेच �माण जर आपण उपयोगात आणले तर आपणासं 
आकारमानाने फार मोठे कें � बाधंाव ेलागेल व व्यावहािरक दृष्�ा हे शक्य नाही. 
 

आता पृथ्वीवर अणसुंमीलन �ि�या घडवनू आणण्याच्या कामात येणाऱ्या अडचणींचा िवचार क� : 
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(१) �थमतः �ि�येत भाग घेणाऱ्या वायूची घनता कमी असणे आवश्यक आहे. तसे न 
झाल्यास आवश्यक असणाऱ्या �चंड तपमानाला पा�ात वायूचा दाब िकत्येक पटीने वाढेल. त्या 
दाबाला िटकेल असे आवरण अगर पा� (ज्यात �ि�या करावयाची ते) िमळणे अशक्य�ाय आहे. 

 
(२) दुसरी गो� अशी की हा िवरल वाय,ू पा�ाचे (िंकवा निलकेच्या) अंतःप�ृापासून दूर 

ठेवला पािहजे. नाही तर आवरणाचा स्पशर् होताच उष्णतेचे वहन होऊन तपमान, �ि�येस 
आवश्यक असणाऱ्या तपमानापेक्षा बरेच कमी होईल. िशवाय आवरणाकिरता इतक्या 
उष्णतामानाला िटकेल असा एखादा पदाथर्ही अ�स्तत्वात नाही. 

 
निलकेच्या अंतःपृ�भागापासून वाय ू दूर ठेवण्याची ि�या िनरिनराळ्या माग�ने साध्य करता येते. 

पण या सवर् ि�यामंध्ये, श�क्तशाली चुंबकीय के्ष�ाचाच वापर वरील उि�� साध्य करण्यासाठी केला जातो. 
ही गो� सूय�वर त्याच्या अित �भावशाली गु�त्वाकषर्णाच्या के्ष�ामुळे आपोआप साध्य केली जाते. 
 
प्लाझमा 
 

अणुसंमीलनास आवश्यक असणाऱ्या अित �चंड तपमानामुळे �ुटेिरअममधील इलेक्�ॉन त्याच्या 
अणुगभ�पासून सपूंणर्तया िनराळे होतात. पदाथ�च्या या अवस्थेस प्लाझमा (Plasma) असे नाव आहे. 
पदाथ�ची ही चौथी अवस्था म्हणून ओळिखली जाते. घन, �व व अिवदिलत (Unionised) वायू या तीन 
अवस्था सव�च्या पिरचयाच्या आहेत. पण अिखल िव�ात, जवळजवळ ९९ ट�े �व्य मा� या चौथ्या म्हणजे 
प्लाझमा अवस्थेत आहे, हे ध्यानात ठेवले पािहजे. 
 

प्लाझमाचे घटक िव�ुत् धारी असल्याने त्याचे काही गुणधमर् आपणासं पिरिचत अशा वायूपेक्षा 
िनराळे आहेत. उदाहरणाथर् प्लाझमाच्या �वाहावर चुबंकीय के्ष�ाचा पिरणाम होऊ शकतो. है�ोजन 
प्लाझमाचे तपमान जर पाच कोटी अंश सेंिट�ेड वाढवले तर त्याची िव�ुत् वाहकता ताबं्यापेक्षाही जास्त 
असते. याचे मह�व पुढील िववचेनात येईल. 
 

िव�ुत् धारी कण, त्याचं्या �वाहास लंब�प असणाऱ्या चुंबकीय के्ष�ातून गेले तर ते, चुबंकीय के्ष� व 
�वाहाची मूळ िदशा, या दोन्हींशी काटकोन करणाऱ्या िदशते कलतात. या त�वानुसार प्लाझमा असलेल्या 
निलकेभोवती श�क्तशाली चुंबकीय के्ष� िनम�ण केल्यास �ुटेिरअम वायू निलकेच्या मध्य भागातच 
एकवटून निलकेच्या पृ�भागापासून दूर ठेवता येतो व �ि�येला आवश्यक अशी �स्थती िनम�ण करता येते. 
चुंबकीय के्ष� वापरण्याचा दुसरा फायदा असा की, िव�ुत् धारी कणानंा च�ाकार गती िमळाल्याने त्याचंा 
�मणमागर् लाबंतो व �ि�या होण्याचा संभव वाढतो. 
 

चुंबकीय के्ष�ाचा वापर करण्यापूव� �ुटेिरअम वायचेू तपमान �ि�येस आवश्यक इतक्या 
तपमानास वाढिवणे आवश्यक असते. हे तपमान िमळिवण्याच्या दोन प�ती आहेत. 
 

एका प�तीत चुंबकीय के्ष�ाचे ती�तेत (Intensity) एकदम बदल क�न प्लाझमावरील दाब अनेक 
पटींनी वाढवतात. या वाढलेल्या दाबामुळे प्लाझमाचे तपमानही वाढते. हीच ि�या अनेक वळेा क�न 
आवश्यक त्या तपमानापय�त प्लाझमा तापिवता येतो. 
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िव�ुत् िवरोधकातूंन िव�ुत् �वाह नेल्यास त्याचे तपमान वाढते. िवजेच्या िदव्याचा �काश असाच 
िमळतो. अल्प काळ िटकणाऱ्या पण अत्यंत �भावी िव�ुत् �वाहामुळे िनम�ण केलेल्या चुबंकीय के्ष�ाचा 
उपयोग क�न घेणे ही दुसरी एक प�त होय. एकमेकास समातंर असलेल्या िव�ुत् वाहकामधून एकाच 
िदशनेे िव�ुत् �वाह नेल्यास त्या िव�ुत् �वाहकामध्ये चुबंकीय आकषर्ण िनम�ण होऊन ते एकमेकाकडे 
आक�षले जातात. या त�वाचा उपयोग क�न आवश्यक तेवढा िव�ुत् �वाह वाढिवल्यास, प्लाझमा 
निलकेच्या अंतःपृ�ापासून अलग होऊन निलकेच्या मध्यास अ�ंद प�ीत गोळा होईल. या ि�येस 
‘�ीवािवष्कार’ िंकवा ‘िंपच इफेक्ट’ (Pinch Effect) असे नाव आहे. ही ि�या कशी घडते ते आकृती �. 
१·२२ व�न स्प� होईल. 
 

 
आकृती �. १·२२ 

िंपच इफेक्ट (�ीवािवष्कार) 

 
निलकेतून वाहणारा िव�ुत् �वाह समातंर अशा अनेक �ाथिमक �वाहाचंा समु�य आहे अशी 

कल्पना क�. [आ. �. १·२२ (अ)] ज्यावळेी आपण िव�ुत् �वाह एकदम अनेक पटींनी वाढिवतो त्यावळेी 
या �ाथिमक �वाहाचे िठकाणी िनम�ण होणाऱ्या चुबंकीय आकषर्णामुळे आ. �. १·२२ (ब) मध्ये 
दाखिवल्या�माणे िंपच इफेक्ट िनम�ण होऊन �वाह नळीच्या मध्यभागी समूिहत होतो. या प�तीने 
िमळणारा िंपच इफेक्ट एकसधं (Continuous) असा नसून खंिडत (In jerks) स्व�पाचा असतो. परंतु या 
प�तीत एक मह�वाचा फायदा असा की िंपच इफेक्ट िनम�ण करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या 
श�क्तशाली िव�ुत् �वाहामुळे निलकेतील वायूचे तपमान �ि�येस आवश्यक िततक्या तपमानापय�त वाढते 
व बा�तः उष्णता देण्याची आवश्यकता नसते. अगदी अल्पकाळ (काही दशलक्षाशं सेंकद) िटकणारा 
िकत्येक दशलक्ष अँिपअर िव�ुत् �वाह, �ुटेिरअमचे संमीलन घडवनू आणण्यास आवश्यक असणारा िंपच 
इफेक्ट िनम�ण क� शकतो. 
 

वरील त�व ेआधारभतू मानून जगातील अनेक �योगशाळामंधून या िवषयावर संशोधन चालू आहे. 
अनेकिवध अडचणी येऊनही शास्तर्ज्ञानंी िनयंि�त स्व�पात संमीलन �ि�या घडवनू आणण्याचे दृ�ीने 
िनि�तपणे �गती केलेली आहे. संमीलन �ि�येस आवश्यक असणारे िकत्येक दशलक्ष सेंिट�ेड एवढे 
तपमान �योगशाळेत िनम�ण करण्यात शास्तर्ज्ञानंा यश आलेले आहे. 
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अणुसंमीलनाचे मानवी �यत्न 
 

या संदभ�त ि�टीश शास्तर्ज्ञानंी तयार केलेल्या ‘झेटा’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या उपकरणाची 
थोडक्यात मािहती क�न घेऊ. ‘झेटा’ हा शब्द Zero Energy Thermonuclear Assembly या इं�जी 
शब्दाचं्या आ�ाक्षराचंा उपयोग क�न बनिवला आहे. अंदाजे दहा फूट व्यासाचे ॲल्युिमिनअमचे एक कडे 
हा झेटाचा गाभा होय. (आ. �. १·२३). या पोकळ क�ात ज�र तेवढा दाब असणारा �ुटेिरअम भ�न 
ठेवतात. हे कडे अ व अ’ यानंी दशर्िवलेल्या रोिह�ाचे (Transformer) दुय्यम वटेोळे बनते. �ाथिमक 
वटेोळ्यातून कंडेंसर िवस�जत केल्याने सुमारे दोन लक्ष अँपीयर इतका िव�ुत् �वाह क�ातून वाहू लागतो 
व त्यामुळे आतील बाजूचे तपमान कमालीचे वाढते. या िव�ुत् �वाहामुळे िंपच इफेक्ट िनम�ण होऊन 
�ुटेिरअम वायचूा स्तंभ अितशय िंचचोळा होतो. पण याच वळेी एक अिन� घटना घडून येते. 
वायुस्तंभाभोवती िनम�ण होणाऱ्या चुंबकीय के्ष�ामुळे िव�ुत् �वाह अ�स्थर होऊ लागतो. ही अडचण दूर 
करण्यासाठी क�ाचे बाहेरचे बाजूने अित�भावी िव�ुत् चुंबकीय के्ष� िनम�ण करतात. त्यामुळे प्लाझमा 
क�ाच्या मध्यास जमा होतो. या उपकरणात सुमारे ५० लक्ष अंश सेंिट�ेड एवढे तपमान गाठणे 
संशोधकानंा शक्य झाले आहे. 
 

 
आकृती �. १·२३ 

‘झेटा’ य�ं 

 
रिशयन शास्तर्ज्ञानंी झेटाच्या धत�वर ‘अल्फा’ हे उपकरण िनम�ण केले आहे. 

 
झेटामध्ये वापरलेल्या ॲल्युिमिनअमच्या क�ाऐवजी इं�जी आठ (8) या आक�ाशी सदृश 

असणाऱ्या चुंबकीय निलकेचा (Magnetic Bottle) उपयोग अमेिरकन शास्तर्ज्ञानंी ‘स्टेलारटर’ या यं�ात 
केला आहे. तसेच ‘चुंबकीय आरशाच्या’ (Magnetic Mirror) संशोधनावर िवशषे भर देऊन शास्तर्ज्ञानंी ‘टॉय 
टॉप Ⅲ’ या नावाचे उपकरण तयार केले आहे. त्यामुळे �ुटेिरअमचे तपमान चार कोटी अंश सेंिट�ेडपय�त 
वाढिवता येते व प्लाझमा सुमारे एक-सहस्तर्ाशं सेकंद �स्थर राहू शकतो. ‘स्कायला’ (Scylla) या दुसऱ्या 
उपकरणात पाच हजार कोटी अणुगभ�चे तपमान तेरा दशलक्ष अंश सेंिट�ेड इतके वाढवनू प्लाझमा एक 
दशलक्षाशं सेकंद �स्थर ठेवता येतो. 
 

वरील संशोधनाव�न एक गो� स्प� होते की, संमीलन �ि�या सुरळीतपणे चालू राहण्यासाठी 
ज्या तीन गो�ी एकसमयावच्छेदेक�न साध्य होणे अत्यावश्यक आहेत, त्या अशा— 
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(१) संमीलनास अवश्य तेवढे उ� तपमान. (२) प्लाझमाची अवश्य तेवढी घनता. (३) प्लाझमा या 
िकमान तपमानास सघन व �स्थर स्व�पात काही अवधीपय�त िटकवनू धरणे. 
 

अजूनपय�त तरी शास्तर्ज्ञानंा या तीन गो�ी एकाच वळेी साधण्यात यश आलेले नाही. भिवष्यकाळात 
जेव्हा या गो�ी एकि�तपणे सफल होतील तेव्हा, संमीलनातून िमळणारी शक्ती कशी व कोणत्या उपायाने 
बाहेर काढून काय��न्वत करावी या गो�ीला खरे तोंड �ाव ेलागेल. 
 

वरील अंितम ध्येय गाठण्यासाठी सवर् �गत देशातं अब्जावधी �पये खचर् क�न �यत्न चालू आहेत. 
याव�न एक गो� मा� िनि�त कळली की हा िवषय केवळ वास्तवशास्तर्ज्ञाचं्या कके्षत राहत नसून यासाठी 
िव�ुत्  अिभयािं�कीतील मोठमोठे गंुतागंुतीचे �श्न �थम हाताळाव े लागतील. सध्या वापरात असलेल्या 
उपकरणातं, �ि�या िविश� �कारेच का घडून येतात? झेटा िंकवा स्टेलारटरमध्ये प्लाझमा अ�स्थर का 
रहातो? िंकवा ‘स्कायला’ सारख्या उपकरणात प्लाझमा �स्थर असला तरी अल्प काळच का िटकतो? या 
सवर् गो�ींब�ल िनष्कषर् काढण्यासाठी अलग अलग �योग सध्या चालू आहेत. 
 

आजपय�त झालेल्या दीघर् संशोधनामुळे प्लाझमा या अवस्थेच्या अनेक अंगासंंबधंीच्या मूलभतू 
ज्ञानात पुष्कळ भर पडली आहे हे नक् कीच. परंतु, या सवर् अडचणींवर मात क�न संमीलन �ि�या 
सुरळीतपणे चालू करण्यास आणखी िकती वष� लागतील या �श्नाचे उ�र शास्तर्ज्ञ आज देऊ शकत नाहीत. 
एखादी नवीनच कल्पना कोणास सुचली तर कदािचत हा �श्न चटुकीसारखा सुटेल. कदािचत आणखी 
अनेक वष�ही हे संशोधन चालू ठेवाव ेलागेल. 
 

अणुसंमीलनासंबधंीची डॉ. भाभा याचंी या लेखाच्या सु�वातीस सािंगतलेली भिवष्यवाणी 
नजीकच्या काळातच खरी ठरो अशी आशा क� या. 
 
१·७ अणुगभ�बाबत मौिलक संशोधन 
 

यापूव�च्या िववचेनात अणूपासून अणुशक्ती कशी िमळते त्याचे िववचेन केले. तरीही अणुगभर्रचना 
व त्यातील �ेरणा यासंबधंी आपले ज्ञान अजून अपूणर्च आहे. अणुगभ�सबंंधीचे हे ज्ञान अणुगभ�वर जास्त 
जास्त वगेवान व जास्त जास्त मो�ा कणाचंा मारा क�न केले जात आहे. िनसग�त जे श�क्तशाली कण 
अगर िव�िकरण असतात त्याचं्या आघातानंी होणाऱ्या �ि�यानंीही आपणासं हे ज्ञान िमळू शकते. तसेच, 
अणुश�क्तिन�मतीच्या संबधंात प्लुटोिनअम हे मानविन�मत मौल आपणासं िमळाल्याने अशी नवीन मौले 
तयार करण्यात अणुगभ�संबधंी अिधक मािहती िमळण्याचा संभव आहे. या दृ�ीने (१) कण�वगेक, (२) 
िव�िकरणे, व (३) युरेिनअमो�र मौले यासंबधंी काही मािहती खाली िदली आहे. 
 
(अ) कण �वेगक, अणू िवच्छेदक 

 
संशोधनात येणाऱ्या अडथळ्यावर मात कशी करता येईल हा वैज्ञािनकाचंा सारखा �यत्न असतो. 

नैस�गक िकरणोत्सारी मौलापासून िमळणाऱ्या अल्फाकणाचंी संख्या, त्याचं्या उत्प�ीवर आपला काहीच 
ताबा नसल्याने मय�िदत असते. तसेच, जास्त अणु�माकंाचं्या अणुबरोबर अल्फाकणाचंी अणुगभर् �ि�या 
करता येत नाही असे समजल्यावर अनेक उपाय योजले गेले. जसे, (१) अल्फाकणाचंा वगे वाढिवणे, िंकवा 
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(२) अल्फाकणाऐंवजी �ोटॉन अगर �ुटेरॉन या कणाचंा वापर करणे. �ोटॉन व �ुटेरॉनवर िव�ुदु�य 
अल्फाकणापेंक्षा कमी असल्याने ते इतर अणुगभ�त पोहोचण्याची शक्यता जास्त. पण नैस�गक पदाथ�पासून 
पुरेसे �ोटॉन िमळत नसल्याने �थम ते तयार करण्याची गरज भासते. तसेच, ते तयार केल्यावर त्याचंी 
चलशक्तीही वाढिवण्यास हवी. ज्या उपकरणामुळे ही चलशक्ती वाढिवण्यात येते त्यानंा कण�वेगक 
(Particle Accelerators) िंकवा अणुिवच्छेदक (Atom Smasher) असे म्हणतात. 

 
असा पिहला कण�वगेक कॉकरॉफ्ट व वॉल्टन यानंी १९३२ साली बाधंला. तेव्हापासून आज 

घटकेपय�त जास्त जास्त मो�ा कणानंा जास्त जास्त वगे देणारी उपकरणे अवाढव्य पैसा खचर् क�नही 
बाधंण्याची आवश्यकता शास्तर्ीय संशोधनाचे दृ�ीने भासत आहे ही गो� लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. अशा 
काही उपकरणाचें वणर्न उद् बोधक होईल. 
 
कॉकरॉफ्ट-वॉल्टन �वेगक 
 

जेव्हा एखादा पदाथर् गु�त्वाकषर्णाने व�न खाली पडतो तेव्हा त्याला �वगे िमळून त्यात गितजन्य 
शक्ती उत्प� होते. त्याच�माणे एखा�ा िव�ुत् धारी कणाची शक्ती िव�ुत् के्ष�ातून तो जातो तेव्हा 
िव�ुत् के्ष�ातील िव�ुत् दाबाच्या फरका�माणे वाढते. हा फरक िजतका मोठा िततका �वगे व शक्ती मोठी. 
ही शक्ती इलेक्�ॉन व्होल्टमध्ये (इ.व्हो. e.v.) मोजतात. 
 

अणुगभ�वर �ि�या करण्यास कणानंा िकती शक्ती �ावी लागेल त्याचा अंदाज अचकू बाधंता येतो. 
अणूंचा अणु�माकं २० च्या जवळपास असल्यास आघात करणाऱ्या कणाचंी शक्ती साधारणतः चार दशलक्ष 
इलेक्�ॉन व्होल्ट (४ िम.इ.व्हो.) असावी लागते. 
 

िव�ुत् कणाचं्या गितजन्य शक्तीत होणारी वाढ त्यावरील िव�ुदु�य व िव�ुत् दाबाच्या पातळीतील 
फरक याचें गुणाकारावर अवलंबून असते. आपणासं दशलक्ष इलेक्�ॉन व्होल्ट एव�ा शक्तीचे �ोटॉन 
(िव�ुदु�य एक) पािहजे असल्यास �थम एक दशलक्ष व्होल्ट िव�ुत् दाब िनम�ण करणे अवश्य आहे. ही 
ि�या िनव�त नळीत करावयास हवी. नाही तर �विेगत कणाचंी हवतेील कणाबंरोबर ट�र होऊन त्याचं्या 
शक्तीत घट व्हावयाची. कॉकरॉफ्ट व वॉल्टन यानंी �थम केलेल्या उपकरणात १ दशलक्ष इलेक्�ॉन व्होल्ट 
शक्तीचे �ोटॉन उत्प� केले. १९३२ साली उपलब्ध असणाऱ्या व्हाल्व्ह व कंडेन्सरच्या सहाय्याने जास्तीत 
जास्त एकिदक (D.C.) िव�ुत् दाब २ लक्ष व्होल्ट एवढाच करणे शक्य होते. तसेच, गितवधर्क निलकेच्या 
दोन टोकातं जास्तीत जास्त २ लक्ष व्होल्ट एवढेच िव�ुत् के्ष�ही वापरणे शक्य होते. या सवर् अडचणींतून 
त्यानंी आ. �. १·२४ मध्ये दाखिवल्या�माणे मागर् काढला व २ लक्ष टप्प्याचंी अशी पाच के्ष�े एक� क�न १ 
दशलक्ष व्होल्टचा दाब िनम�ण केला. ‘अ’ येथे वायचेू िवदलन होऊन धन कण िनम�ण केले जातात व 
�माने त्याचें गितवधर्न होऊन ते ‘ब’ या ल�यावर आदळतात व इ� अणुगभर् �ि�या घडून येते. 
 

या उपकरणाचे सहाय्याने कॉकरॉफ्ट व वॉल्टन यानंी िलिथअमच्या अणूचे हेिलअमच्या दोन अणूतं 
�पातंर क�न दाखिवले ₃Li⁷ + ₁H¹ → २₂He⁴. या यं�ात िमळणाऱ्या एक-सहस्तर्ाशं अँपीअर इतक्या 
आयनीभवन �वाहामुळे है�ोजनपासून दर सेकंदास ६ × १०¹⁵ �ोटॉन उपलब्ध होऊ शकले. यापूव� 
नैस�गक िकरणोत्सारी मौलापासून दर सेकंदास १०⁷ ते १०⁹ एव�ाच उत्सािरत अल्फािकरणाचंा 
�ि�याकंिरता उपयोग होऊ शकत होता. या आक�ाचंी तुलना करता कण�वगेक यं�ामुळे िमळालेल्या 
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कणाचंी संख्या १०⁶ म्हणजे िनदान दशलक्ष पटींनी तरी जास्त झाली. अणुगभर् �ि�याचें संशोधनात 
कॉकरॉफ्ट व वॉल्टन याचं्या उपकरणाला अ�ेसरत्वाचा मान आहे कारण याच उपकरणामुळे अणूचे 
मूल�व्यातंर कृि�म रीत्या �थम साध्य झाले. 
 

 
आकृती �. १·२४ 

कॉकरॉफ्ट-वॉल्टन �वेगक 

 
अशा �कारचा एक कण�वगेक टाटा मौिलक शास्तर्ीय संशोधन संस्था, मंुबई येथे १५ वष�पूव� 

बाधंला असून तेव्हापासून वापरात आहे. 
 
व्हॉन-ड-�ाफ �वेगक (Van-de-Graaff) 
 

एखा�ा धातूच्या गोळ्यावर िव�ुत् भार ठेवला तर तो गोळ्याच्या बाहेरच्या पृ�भागावर पसरतो या 
त�वावर वरील यं�ाची रचना केलेली आहे. हे त�व समजावनू सागंताना �योगशाळेत एक �योग 
दाखवतात तो असा : [आकृती �माकं १·२५ (१) पहा]. 
 

एक मो�ा आकाराचा मोठा िपतळी गोळा घेऊन तो काचेच्या दा�ंावर बसवावा. काच 
िव�ुत् िनरोधक (Insulator) असल्याने गोळ्यावरील िव�ुत् भार जिमनीत वाहून जात नाही. एखादा लहान 
आकाराचा धातूचा गोळा आत जाईल एवढी पोकळी त्या गोलाच्या अंगाला असावी. लहान गोळ्याला 
बसिवलेला िव�ुत् िनरोधक काचेचा दाडंा हातात ध�न, काच व रेशीम याचं्या घषर्णातून उत्प� झालेला 
धनिव�ुत् भार गोळ्यावर घ्यावा व तो िव�ुत् भािरत लहान गोळा मो�ा गोळ्याच्या पोकळीतून आत घालून 
त्याने गोळ्याच्या आतील अंगास स्पशर् करावा व लगेच बाहेर काढावा. लहान गोळा आतील अंगास 
टेकिवण्यात आला तरी िव�ुत् भार गोळ्याच्या फक्त बाहेरील भागावर पसरलेला आढळतो. लहान 
गोळ्यावर मग पनु्हा पुन्हा नवीन िव�ुत् भार घेऊन वरील�माणे मो�ा गोळ्यास िदल्यास त्याच्या वरील 
बाजूचा िव�ुत् दाब एकसारखा वाढत जातो. अशा �कारे हा िव�ुत् दाब, गोळा व भोवतालची हवा यामध्ये 
िठणगी पडेपय�त वाढिवता येतो. 
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आकृती �. १·२५ 

(१) �स्थर िव�ुत् िवषयक �योग, (२) व्हॉन-ड-�ाफ �वगेक 

अ––िफरता प�ा, (ब) रेक्टीफायर, (क) मोटर, (ड) घुमट, (इ) संचायक काटा. 

 
�चडं िव�ुत् भार व त्यापासून �चंड िव�ुत् दाब उत्प� करणारे आधुिनक �स्थर िव�ुत् जनक 

(Static Electricity Generator) याच त�वावर आधारलेले असतात. वर व�णलेल्या �योगात सोयीखातर 
अनेक यािं�क फेरफार व्हॉन-ड-�ाफ कण�वगेकात केलेले असतात. त्यातला मह�वाचा फरक म्हणजे 
दर वळेेस िवजेने भारलेला गोळा आत व बाहेर काढण्याऐवजी एका िफरत्या पट्�ाव�न नवा नवा 
िव�ुत् भार गोळ्याच्या आतील अंगास पुरिवण्याची व्यवस्था केलेली असते. आकृती �माकं १·२५ (२) व�न 
या उपकरणाची कल्पना येईल. 
 

या यं�ाचे सहाय्याने १५ दशलक्ष व्होल्ट दाबाचे िव�ुत् के्ष� िनम�ण करता येते. कॉकरॉफ्ट व 
वॉल्टन यानंी वापरलेल्या गितवधर्क निलकेसारख्या निलकेचा उपयोग क�न व व्हॉन-ड-�ाफमधील फार 
मो�ा िव�ुत् के्ष�ाचा उपयोग क�न िव�ुत् कणानंा सपाटून वगे देता येतो. 
 

वर सािंगतलेल्या प�तीने जास्तीत जास्त िव�ुत् भार िनम�ण करण्यास काही मय�दा पडतात. 
िव�ुत् भार गोळा करणाऱ्या घुमटाभोवती असणाऱ्या हवतूेन अगर दुव�हक वायूतून काही िविश� 
िव�ुत् दाबानंतर िठणग्या पडू लागल्याने साहिजकच िव�ुत् भार िकती वाढवावयाचा त्यावर मय�दा येते. 
पावसाळ्यात िवजाचंा लखलखाट कसा होतो ते सव�स पिरिचत आहे. उपयुक्ततेच्या या वरील मय�देमुळे 
अमेिरकन वैज्ञािनक लॉरेन्स यानंी अगदी नवीन त�वावर आधािरत असलेले सायक्लो�ॉन यं� तयार केले. 
 
सायक्लो�ॉन (Cyclotron) 
 

गितवधर्क निलकाचंा उपयोग या यं�ात केलेला नसतो. त्याऐवजी चुबंकीय के्ष�ाचे सहाय्याने 
�ोटॉन्सची गती, इं�जी ‘डी’ या अक्षराच्या आकाराच्या दोन अधर्-वतुर्ळाकार पे�ातूंन जाताना वाढिवली 
जाते. या दोन पे�ा आकृती �माकं १·२६ मध्ये दाखिवल्या�माणे एकमेकासमोर माडंण्यात येतात. परंतु 
त्या दोहोंत थोडी फट ठेवलेली असते. या पे�ावंर असणाऱ्या िव�ुत् दाबातील फरकामुळे �ोटॉनच्या 
गतीत वाढ होते. 
 

दोन्ही पे�ाचं्या मध्याशी िव�ुत् धारी आयन सोडल्यास त्याच्या माग�शी काटकोन करणाऱ्या 
चुंबकीय के्ष�ामुळे तो दोन्ही पे�ाचं्या आतल्या बाजूस वतुर्ळाकार िफरत राहतो. कणाचंा वगे सु�वातीस 
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कमी असला तरी एका पेटीतून दुसरीत जात असताना िव�ुत् दाबातील फरकामुळे त्याचे गतीत वाढ होते व 
�त्येक फेरीत गती वाढतच जाते. पे�ानंा जोडलेल्या दाबाची िदशा आयनाचं्या �त्येक अध्य� 
�दिक्षणेशवेटी बदलत ठेवण्याची सोय असते. त्यामुळे आयन पेटीतच राहून एकसारख्या वाढत्या वगेाने 
अिधकािधक व्यासाच्या वटेोळ्यात िफरतो. सु�वातीस ५० हजार व्होल्ट इतकेच िव�ुत् के्ष� जरी वापरले 
तरी आयनानंी पेटीत असताना केलेल्या अनेक वतुर्ळाकार फेऱ्यामुंळे त्याचें शक्तीत �चंड वाढ होते व आयन 
बाहेर पडताना त्याचंी शक्ती २० दशलक्ष इलेक्�ॉन व्होल्ट (२० िम.इ.व्हो.) इतकीसु�ा होऊ शकते. 
 

 
आकृती �. १·२६ 

सायक्लो�ॉन 

 
कॅिलफो�नया िव�ापीठात बाधंलेल्या सायक्लो�ॉनमध्ये ६० इंच व्यासाच्या ‘डी’ च्या आकाराच्या 

पे�ा वापरल्या असून या उपकरणापासून ४० िम. इ. व्हो. शक्तीचे अल्फाकण िमळतात. नैस�गक रीत्या 
िमळणाऱ्या अल्फाकणाचं्या शक्तीपेक्षा ही शक्ती िनदान साडेचार पटीने मोठी आहे. 
 

ज्यावळेी चलशक्ती २० िम. इ. व्हो. पेक्षा जास्त वाढते त्यावळेी कणाचं्या वस्तुमानात 
(आइन्स्टाईनच्या सापेक्षवादा आधारे) िवचारात घेण्याइतकी वाढ झाल्याने िव�ुत् के्ष� बदलण्याच्या �त्येक 
वळेी कण दोन ‘डी’ च्या बरोबर मध्यातच येतील असे अपेिक्षता येत नाही. त्यामुळे त्याचें गतीत अपेिक्षत वाढ 
होऊ शकत नाही. िव�ुत् के्ष� बदलण्याच्या वळेात िंकवा कषुर्कीय के्ष�ात अवश्य तसे बदल करण्याची 
व्यवस्था क�न वरील अडचणी दूर करण्यात आल्या व त्यातून िस�को सायक्लो�ॉन या �वगेकाचा जन्म 
झाला. 
 
िसन्�ो सायक्लो�ॉन व इतर �वेगक 
 

सायक्लो�ॉनमध्येच वरील�माणेच काही बदल क�न त्याहून �भावी असे िसन्�ो सायक्लो�ॉन हे 
उपकरण करण्यात आले. १९४६ मध्ये उपयोगात आणल्या गेलेल्या बकर् ले िसन्�ो सायक्लो�ॉनचे 
सहाय्याने ४०० िम. इ. व्हो. चे अल्फाकण आघातासाठी वापरणे शक्य झाले. या अजस्तर् यं�ासाठी ३,५०० 
टन पोलाद लागले. �ुकहेवन येथे असणाऱ्या ‘कॉस्मो�ॉन’या �वगेकापासून ३,००० िम. इ. व्हो. शक्तीचे 
�ोटॉन उपलब्ध होऊ शकतात. बकर् ले येथे असणाऱ्या ‘बीव्हॅ�ॉन’ मुळे �ोटॉनची शक्ती ६·२ हजार िम. इ. 
व्हो. पय�त वाढिवता येते. ही एवढी शक्ती येण्यासाठी या कणानंा पेटीचे आत चाळीस लक्ष वतुर्ळाकार फेऱ्या 
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माराव्या लागतात व तीन लक्ष मलै एवढे अंतर कापाव ेलागते. या य�ंासाठी वापरण्यात आलेल्या चुंबकाचे 
वजन दहा हजार टन असून त्याच्या िन�मतीसाठी सुमारे १५ कोटी �पये खचर् झाले. अमेिरकेतील �ुकहेवन 
राष्�ीय �योगशाळेत असणाऱ्या िसन्�ो सायक्लो�ॉनचे सहाय्याने ३० हजार िम. इ. व्हो. इतक्या �चडं 
शक्तीचे कण आघातासाठी वापरता येतील. 
 
रेखीय �वेगक (Linear Accelerator) 
 

कणाचें िठकाणी �चंड वगे िनम�ण करण्यासाठी श�क्तशाली चुंबकीय के्ष�ाची आवश्यकता असते. 
असे चुंबकीय के्ष� िनम�ण करण्यासाठी आकाराने फार मोठे चुबंक बनवाव ेलागतील व साहिजकच त्याचंा 
िन�मतीखचर् फार मो�ा �माणावर वाढेल. यािशवाय वतुर्ळाकार �वगेकामंध्ये �ारणामुळे कणाचें शक्तीमध्ये 
घट होते ती वगेळीच. त्या दोन्हीही अडचणी दूर करण्यासाठी रेखीय �वेगक (Linear Accelerator) 
वापरतात. सुमारे १०० कोटी इलेक्�ॉन व्होल्ट् स शक्तीचे कण या �वगेकामुंळे उपलब्ध होतात. 
 

एकिदक िंकवा रेखीय �वगेकाचंी रचना सवर्साधारणपणे आकृती �माकं १·२७ मध्ये 
दाखिवल्या�माणे असते. यात एकापेक्षा दुसरे लाबं अशी दंडगोलाकृती पोकळ िव�ुद�े (िव�ुत् प�े) 
काचेच्या निलकेमध्ये बंद केलेली असतात. �ा निलकेमध्ये िनव�त अवस्था िनम�ण करतात. सम�माकं 
असलेली िव�ुद�े, उ� कंपनसंख्या असलेल्या िव�ुत् दाबाच्या अ या टोकास व िवषम �माकंाचंी िव�ुद�े 
ब या दुसऱ्या टोकास जोडतात. आयन जनकाकडून येणारे िव�ुत् भािरत कण निलकेच्या मध्यातून (अक्षास 
समातंर) जाताना िव�ुद�ावरील िव�� िव�ुत् भारामुळे िव�ुद�ामधील जागेत त्याचें गतीत वाढ होते. 
िवदलन उपकरणातून येणारे कण धन िव�ुत् भािरत असून ते डावीकडून उजवीकडे जात आहेत अशी 
कल्पना क� या. पिहले िव�ुद� धन िव�ुत् भािरत असून दुसरे ऋण िव�ुत् भािरत असल्यास कणाचें गतीत 
िव�� िव�ुत् दाबामुळे वाढ होईल. गतीतील वाढ दोन िव�ुत् प�ामंधील जागेतच होत असल्यामुळे कण 
दुसऱ्या िव�ुत् प�ामधून जाताना त्याचे गतीत आणखी वाढ होणार नाही. दुसऱ्या िव�ुत् प�ाची लाबंी अशा 
�कारे आयोिजत केलेली असते की, कण प�ाचे दुसऱ्या टोकास येण्याच्या क्षणीच िव�ुत् दाबाची िदशा 
बदलते. म्हणजेच दुसरे िव�ुत् प� धन िव�ुत् भािरत व ितसरे ऋण िव�ुत् भािरत होते. यामुळे कणाचें गतीत 
पुन्हा वाढ होते. अशा �कारे िव�ुत् प�ाचंी लाबंी कणाचं्या वाढत्या गतीबरोबर वाढवनू त्याचंा 
िव�ुत् प�ावरील बदलत्या िव�ुत् दाबाशी एकमेळ िंकवा मेळ (In Phase) राखता येतो व एका 
िव�ुत् प�ातून दुसऱ्यात जाताना कणाचंी गती सतत वाढत राहते. 

 

 
आकृती �. १·२७ 

रेखीय �वेगक 
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श�क्तशाली इलेक्�ॉनही या यं�ा�ारे उपलब्ध होऊ शकतात. अमेिरकेत स्टॅनफोडर् िव�ापीठात 
असलेल्या अशा एक कण�वगेकात इलेक्�ॉन सरळ रेषेत दोन मलैाचंा मागर् आ�मतात. 
 

एक दशलक्ष इलेक्�ॉन व्होल्ट या शक्तीचे कण �दरफोडर् याचें वळेी फार वगेवान समजले जात 
होते. आज जेव्हा आपण वगेवान कणाबं�ल बोलतो तेव्हा कमीत कमी १०० िम. इ. व्हो. चलशक्तीचे कण 
अिभ�ेत असतात. तेव्हा मनात असा �श्न साहिजकच उभा राहील की इतक्या �चंड शक्तीचे वगेवान कण 
अमाप पैसा व पिर�म क�न तयार करण्याचे उि�� तरी काय? शास्तर्ज्ञानंा अशी काय मह�वाची मािहती 
त्यामुळे िमळते? कण�वगेकाचे उपयोगाने जे काही ताि�वक िनष्कषर् िनघतात त्याचें िववचेन पढेु िदलेल्या 
िव�िकरणाचं्या िववचेनानंतर येईल. पण त्याचं्या वापराने इतर काही िठकाणी जे फायदे झाले ते असे : 
 
अज्ञात मूल�व्याचंी �ाप्ती 
 

काही वष�पूव�पय�त आवतर् को�कात ४३, ६१, ८५ व ८७ अणु�माकंाचं्या मौलाचं्या चार जागा 
िरकाम्या होत्या. याचे कारण असे की, ही मौले िनसग�त असली तरी अत्यल्प �माणात असावीत. 
कण�वगेकाचंा या मौलाचं्या शोधात फार उपयोग झाला. कॅिलफो�नया िव�ापीठातील सायक्लो�ॉनचे 
सहाय्याने मॉिल�ब्डनम मौलापासून टेक्नेिशअम (Tc) हे मौल तयार करण्यात आले. बाकीची कोणत्या 
अणुगभर् �ि�येने झाली त्याचे वणर्न अगोदर आलेलेच आहे. 
 
युरेिनअमो�र मौले 
 

जास्तीत जास्त अणुभार असलेले नैस�गक मौल म्हणजे युरेिनअम. आता अनेक अणगुभर् �ि�येमुळे 
पुढील ११ मौले मानवाने िनम�ण केलेली आहेत. कण�वगेकाचंा या िन�मतीत मोठा वाटा आहे. 
युरेिनअमो�र मौलासंबधंी सिवस्तर िववचेन पुढे िदलेले आहे. त्याव�न कण�वगेकाचंी महती स्प� होईल. 
 

जगाच्या व्युत्प�ीब�लच्या ज्ञानातही या कण�वगेकामुळे भर पडली आहे. सवर् जड अण ू हे 
है�ोजनपासूनच बनलेले असावते असा शास्तर्ज्ञाचंा तकर्  कण�वगेकापासून िमळालेल्या मािहतीवर 
आधारलेला आहे. 
 
िव�िकरण (Cosmic Rays) 
 

िव�ुत् दशर्कामधील (Electroscope) सुवणर्प�ावंर ठेवलेला िव�ुत् भार काही वळेानंतर आपोआप 
नाहीसा होतो व सुवणर्प�े िमटतात ही गो� िवज्ञानाची तोंडओळख असणारानंाही पिरिचत आहे. 
िव�ुत् दशर्क िव�ुत् िनरोधकाचे सहाय्याने िकतीही चागंल्या �कारे संरिक्षत केला तरी ही ि�या थाबंिवता 
येत नाही. सुवणर्प�ावंरील िव�ुत् भार नैस�गक िकरणोत्सग�मुळे नाहीसा होत असावा अशी समजूत होती. 
परंतु िव�ुत् दशर्काभोवती िशशाच्या जाड प�याचे आवरण िदल्यानंतरही या ि�येत फरक पडत नाही. 
याउलट िव�ुत् दशर्क, बलूनचे सहाय्याने वातावरणात उंच नेल्यास िव�ुत् भार जलद नाहीसा होतो असे 
िदसून आले. या सवर् गो�ीव�न हेस या शास्तर्ज्ञाने असे अनुमान काढले की, पृथ्वीच्या वातावरणाबाहेरील 
अज्ञात िठकाणाव�न येणाऱ्या काही ती� भेदक कणामुंळे ही �ि�या होत असावी. पृथ्वीच्या 
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वातावरणाबाहे�न येणाऱ्या या िव�कणाचं्या शोधाब�ल हेस यानंा १९३८ साली नोबले पािरतोिषक देण्यात 
आले. 
 

िव�कणाचंी ती�ता व तत्सम गुणधमर् अभ्यासण्यासाठी िमिलकन व त्याचें सहाध्यायी शास्तर्ज्ञ यानंी 
सवर्कष �यत्नास सु�वात केली. िव�कणाचंी ती�ता, समु�ात शभंर फूट खाली समु�सपाटीपेक्षा सुमारे 
एक-दशसहस्तर्ाशं इतकी असते असे त्यानंा आढळून आले. सध्या उपलब्ध असलेल्या उपकरणाचें 
सहाय्याने २,००० फूट खोलीपय�तही िव�कणाचें अ�स्तत्व आढळले आहे. याव�न यापूव� ज्ञात असलेल्या 
क्ष-िकरण (X-rays) व गमॅा िकरण (ϒ-rays) यापेक्षा िव�कणाचंी भेदनशक्ती िकती तरी पटींनी अिधक 
असते याची कल्पना येईल. 
 

िव�कणाचंी शक्ती अजमावण्यासाठी केलेल्या �योगाव�न ही शक्ती अमय�द असल्याचेच 
आढळले आहे. या अमाप शक्तीची कल्पना खालील गो�ीव�न येईल, रिशया, अमेिरका, ि�टन या 
िठकाणी वापरात असलेल्या अित�भावी �वगेकापंासून उपलब्ध होणारी शक्ती तुलनेने आज माहीत 
असलेल्या �भावी िव�कणाचं्या शक्तीच्या एक-को�ाशंापेक्षाही कमी िदसते. आिण म्हणूनच िव�कणानंा 
‘गिरबाचंा सायक्लो�ॉन’ असेही म्हणतात कारण ते िमळिवण्यास खचर् काहीच नाही. िव�कणाचंी ती�ता 
िदवस, रा� त्याच�माणे सूयर्�हणे इत्यादींवर अवलंबनू नसते. याव�न शास्तर्ज्ञानंी असे अनुमान काढले 
की, हे कण सूयर्मािलकेबाहे�नच येत असावते. आिण म्हणूनच या कणानंा िव�िकरण अगर िव�कण असे 
संबोधण्यात येते. 
 

पृथ्वीच्या वातावरणात येणारे िव�कण बहुताशंी धनिव�ुत् धारी अणुगभर् असतात. या �ाथिमक 
(Primary) िव�कणापंकैी सुमारे दोन-तृतीयाशं �ोटॉन असून उरलेल्या एक-तृतीयाशंपकैी नव्वद ट�े 
अल्फाकण व दहा टक् के काबर्न, नै�ोजन, ऑ�क्सजन, लोखंड इत्यादी जास्त अणुभार असणाऱ्या 
मूल�व्याचें अणगुभर् असतात. पृथ्वीच्या वातावरणात िशरल्यानंतर श�क्तशाली �ाथिमक िव�कण थो�ाच 
वळेात भोवतालच्या अणुगभ�वर आघात क�न त्याचें एक िंकवा अनेक छकलातं िवघटन करतात. हे 
िवघिटत कण �ाथिमक िव�कणाचंी शक्ती काही �माणात वाहून नेतात (कमी करतात, वाटून घेतात) व 
िवघटनाची �ि�या पुढे चालू ठेवतात. अशा �कारे �ाथिमक िव�कणापंासून थो�ा वळेातच असंख्य 
वगेवान कण िनम�ण होतात. �ा सवर् कणानंा––�ाथिमक िव�कणाचंा अपवाद करता––दुय्यम 
िव�कण म्हणतात. िव�कणाचें आघातामुळे उ� कंपनसंख्या असलेले अित ती� गमॅा िकरण तयार 
होतात. हेही दुय्यम िव�िकरण म्हणूनच ओळखले जातात. 
 

िव�कणाचें शोधन (Detection) व त्याचं्या शक्तीचे मापन (Measurement) अनेक प�तींनी 
करता येते. �चिलत असलेल्या सात-आठ प�तींपकैी काही प�ती अशा आहेत : (१) गायगर मुलर 
शोधक, (२) िवल्सन मेघपेटी, (३) िवदलन प�ती, (४) फोटो�ािफक इमल्शन, (५) िव�ुत् दशर्क. 
 

यापकैी िवल्सन मेघपेटीचा उपयोग फार मो�ा �माणावर होतो. ितची रचना अगोदर 
सािंगतलेलीच आहे. तसेच गायगर-मुलर शोधकाचे वणर्न पुढे येणार आहे. त्यािशवाय बाकीच्या प�तींपैकी 
आणखी एकाची मािहती क�न घेतल्यास शोधनािवषयीची सवर्साधारण कल्पना येईल. 
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फोटो�ॅिफक इमल्शन प�त 
 

िव�िकरणाचंा अभ्यास करण्यासाठी सध्या फोटो�ॅफी प�तीचा बऱ्याच मो�ा �माणावर वापर 
होत आहे. नैस�गक िकरणोत्सग�चा शोध, फोटोप्लेटवर झालेल्या पिरणामाव�नच बेकेरेल यानंी �थम 
लावला, हे आपणासं माहीत आहेच. फोटोप्लेटवर �काशिकरण पडताच त्यावरील इमल्शनमधील िसल्व्हर 
�ोमाईडचे चादंीत �पातंर होऊन प्लेट िविश� िठकाणी काळवडंते. िव�िकरणातंील कणामुंळे अशाच 
�कारची �ि�या फोटोप्लेटवर घडून येते. पण िव�िकरणा�ारे पडणाऱ्या कणाचंी संख्या बरीच लहान 
असते. समु�सपाटीला दर िमिनटाला दर चौरस सेंिटमीटर भागावर सरासरी १·५ एवढेच कण येऊन पडत 
असतात. त्यामुळे यासबंंधीचे �योग वातावरणात बऱ्याच उंचीवर कराव े लागतात. फोटोप्लेटी काळ्या 
कागदातं गंुडाळून बलून्सच्या सहाय्याने मिहना-पंधरा िदवस अंतराळात सोडाव्या लागतात. फोटोप्लेटी 
‘धुऊन’ सू�मदशर्कामधून पािहल्यास पारदशर्क इमल्शनच्या पा�र्भमूीवर कणाचंा मागर् दाखिवणारी काळ्या 
िठपक्याचंी मािलका स्प�पणे िदसते. अथ�त प्लेटीवरील इमल्शनच्या घनतेमुळे हे मागर् (Tracks) िवल्सन 
मेघपेटीतील माग�चे मानाने अितशयच लहान असतात. 
 

१९३० पय�त या प�तीचा फारसा वापर होत नसे. पण नव्या िवशषे �कारच्या इमल्शनच्या 
शोधानंतर ही प�त अिधक �चारात येऊ लागली आहे. नेहमीच्या वापरातील फोटोप्लेटीवरील 
इमल्शनमध्ये आठ टक् के एवढेच िसल्व्हर �ोमाईड असते व त्याची जाडी २० माय�ॉन इतकी कमी असते. 
पण िव�िकरणाचं्या अभ्यासासाठी आता ८० टक् के िसल्व्हर �ोमाईड असलेल्या बऱ्याच जास्त जाडीच्या 
इमल्शनयुक्त प्लेटी उपलब्ध आहेत. िशवाय इमल्शनचा थर काचेवर देण्याऐवजी नुसत्या इमल्शनचे टणक 
पाप�ेु एकावर एक ठेवनू केलेली १० सेंिटमीटरपेक्षा जास्त उंचीची चळत (Stack) आता वापरण्यात येते. 
धुण्यासाठी हे पापु�े वगेळे करता येतात व नंतर पूव�सारखे रचता येतात. यामुळे वगेवगेळ्या िदशानंी 
जाणारे कणाचें सलग मागर्ही नीटपणे िदसू शकतात. 
 

िव�िकरणाचंा अभ्यास करण्यासाठी त्यातील िविवध कणाचें वस्तुमान िव�ुदु�य व शक्ती याचें 
ज्ञान होणे आवश्यक असते. कणाचंा इमल्शनमधील प�ा, माग�तील िविश� अंतरातील चादंीच्या 
िठपक्याचंी संख्या व इमल्शनमधील अणूंशी ट�र झाल्याने होणारा िवखरण कोन या मोजमापाने वरील 
मािहती िमळू शकते. 
 

िवल्सन मेघपेटी चुंबकीय के्ष�ात ठेवल्याने त्यातून जाणाऱ्या कणाचें मागर् िविश� िदशनेे झुकतात. 
याव�न कणावंर कोणत्या �कारचा (धन की ऋण) िव�ुदु�य आहे हे समजते. तसेच माग�च्या व�तेव�न 
कणाचें चलनमानही काढता येते. तशी सोय फोटो�ाफी प�तीत नाही. िशवाय �योगाचें िनष्कषर् िमळण्यास 
वळेही बराच लागतो. पण ही प�त खूपच सुटसुटीत असल्यामुळे अिधक उपयुक्त ठरत आहे. 
 

िवल्सन मेघपेटीत एखा�ा कणाचा मागर् दृ�ोत्प�ीस आल्यावर पेटीच्या बाजूस १०० ते २०० व्होल्ट 
िव�ुत् दाब लावनू उत्प� झालेले आयन बाजूस हटवाव ेलागतात व मग काही सेकंदानंंतर मेघपेटी दुसऱ्या 
कणाचंा मागर् दाखिवण्यास िस� होऊ शकते. याउलट फोटोप्लेटी या काय�साठी सदैव िस�च असतात. 
हा या प�तीचा खूपच मोठा फायदा आहे. 
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मूलभतू कणाचं्या (Fundamental Particles) अभ्यासासाठी मुख्यतः िव�कणाचंा उपयोग होतो. 
यािशवाय मानवास उपयुक्त अशा िकत्येक गो�ी िव�कणाचें सहाय्याने िनसगर्तःच होत असतात हे आपण 
पूव� पािहलेच. मौिलक संशोधनास (Fundamental Research) िव�कणाचंी कशी मदत होते ते पाहू. 
 

मूल�व्यातंर अगर अणु�पातंर �ि�येसाठी कण�वगेक �चिलत होण्यापूव� िव�कणच मौिलक 
संशोधनासाठी वापरले जात असत. िवल्सन मेघपेटी वाप�न िव�कणाचं्या माग�चा फोटो�ाफीच्या 
सहाय्याने अभ्यास क�न अडँरसन �ा शास्तर्ज्ञाने १९३२ साली पॉिझ�ॉन िंकवा धन इलेक्�ॉन्सचा शोध 
लावला. मेघपेटीतील इलेक्�ॉन, अल्फाकण व पॉिझ�ॉन याचं्या माग�ची (Tracks) तुलना क�न त्यानंी 
असा िनष्कषर् काढला की, पॉिझ�ॉन धन िव�ुत् भािरत असून त्याचे वस्तुमान जवळजवळ इलेक्�ॉन इतकेच 
आहे. 
 
मूलभूत कण. 
 

अडँरसन व नेदर मेयर (१९३८) या शास्तर्ज्ञानंा िव�कणामध्ये इलेक्�ॉनपेक्षा अनेक पटींनी अिधक 
वस्तुमान असलेले परंतु �ोटॉनची तुलना करता बरेच कमी वस्तुमान असणारे िव�ुत् भािरत कण आढळले. 
या कणाचें िविवध �कार असून त्यानंा मेसॉन (Meson) असे म्हणतात. हे कण बऱ्याच उंचीवरील 
वातावरणात, हवा व �ाथिमक िव�कण याचेंमधील आघातामुळे िनम�ण होतात अशी मािहती बलून्स व 
िवमानाचं्या सहाय्याने केलेल्या �योगाव�न िमळते. िव�कणाचं्या हवतेील अणुगभ�वर होणाऱ्या 
आघातामुळे धन व ऋण िव�ुत् भािरत पाय (π) मेसॉन व उदासीन पाय (π) मेसॉन, �ोटॉन व न्य�ूॉन याचें 
समवते िनम�ण होतात. याचें वस्तुमान इलेक्�ॉनच्या २७५ पट आहे. 
 

मेसॉनचे अ�स्तत्व व त्याचें शी�गतीने िवघटन होण्याची शक्यता युकावा या जपानी शास्तर्ज्ञाने 
१९३५ साली �ितपािदली होती. �त्यक्षात १९४० साली िवल्यम्स व रॉबट् र्स या शास्तर्ज्ञानंी मेघपेटीत फोटो 
घेऊन त्याचें अ�स्तत्व िस� केले. िव�ुत् भािरत सवर् पाय मेसॉनचे अध�यन २ × १०-८ सेकंद इतके असून या 
कणाचंा ऱ्हास ‘म्यकूण’ (Mu-particles)––ज्यानंा म्यऑून (Muon) असेही म्हणतात––व न्यूि�नोमध्ये 
होतो. म्यऑूनचे अध�यन २ × १०-६ सेकंद आहे. त्याचें िवघटन इलेक्�ॉन व दोन न्यिू�नोमध्ये होते. 

 
न्यिू�नो या कणाच्या अ�स्तत्वाब�लचे भिवष्य पॉली व फम� यानंी १९३० साली म्हणजे त्याचा 

�त्यक्ष शोध लागण्यापूव� २६ वष� आधी केले होते. न्यिू�नोवर िव�ुत् भार शून्य असून त्याचे वस्तुमानही 
जवळजवळ शून्यच असते. त्याचा वगे �काशाच्या गतीएवढा असतो व त्याला फक्त गितजन्य वस्तुमान 
�ाप्त झालेले असते. हे वस्तुमान इलेक्�ॉनच्या एक-सह�ाशंाहूनही कमी असाव.े अणुगभ�तून अल्फाकण 
बाहेर पडताना त्याचंी शक्ती सवर्दा सारखीच असते. परंतु इलेक्�ॉन जेव्हा अणुगभ�तून बाहेर पडतात तेव्हा 
त्याचें चलशक्तीत फरक िदसून येतात. इलेक्�ॉनच्या शक्तीतील या फरकाची संगती लावण्यासाठी त्याचे 
उत्साराचे वळेीच, वस्तुमान व वैिजक भारिवरिहत पण उवर्िरत चलशक्तीने युक्त असा आणखी एक कण 
बाहेर पडणे ताि�वक दृष्�ा इ� आहे, हाच तो पॉलीचा िनणर्य. अशा िनगुर्ण िनराकार कणाचा शोध लावणे 
हे काम कठीण. परंतु योग्य अशा �योगाचंी योजना क�न हेही �ायोिगक रीत्या िस� केले गेले. 
 

मेसॉन, न्यिू�नो, पॉिझ�ॉन याचें अ�स्तत्व त्याचं्या �त्यक्ष शोधापूव�च वतर्िवले गेले होते. परंतु काही 
नवीन कणाचंा शोध आ�यर्चिकत करणारा आहे. अशा कणाचें चार गट असून त्यापंकैी एका गटात 
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न्यु�क्लऑनपेक्षा िनम्मे वस्तुमान असलेल्या ‘के’ (K) कणाचंा समावशे होतो. �वगेक व िव�कणाचें 
सहाय्याने केलेल्या संशोधनामुळे आज ३२ �ाथिमक––मूलभतू––कण ज्ञात झाले आहेत. यापंैकी काही 
कण एकि�त येऊन नवीन कण िनम�ण होतात िंकवा यापंकैी एखा�ा कणाचा ऱ्हास होऊन नवीन कण 
तयार होतात. ही ि�या दहाबारा �कारे होत असावी. या कणामंधील समान व िविभ� गुणधम�चा उपयोग 
क�न त्याचं्यासबंंधी उपलब्ध असलेल्या मािहतीमध्ये सुसू�ीकरण आणण्याचा वैज्ञािनक सध्या �यत्न 
करीत आहेत. मेंडेलीफच्या को�कात वस्तुमानावर आधािरत असे मौलाचे िनरिनराळ्या गटातं वग�करण 
करण्यात आले व एका गटातील मौलाचे एकमेकाशंी साधम्यर् िदसून आले. याच�माणे मूलभतू कणाचें 
बाबतीतसु�ा असे एखादे को�क करता येईल िंकवा काय याची शक्यता तपासली जात आहे. 
अणुगभ�भोवतालील िनरिनराळ्या इलेक्�ॉनची ऊज� व त्याचें िविवध कक्षातं िफरण्याचे िनयम आता माहीत 
आहेत. अणुगभ�तील िविवध कणाचं्या कायर्�णालीब�ल िंचतन चालू आहे. आजतागायत ज्ञात झालेले 
मूलभतू कण को�क �माकं १·८ मध्ये िनद�िशले आहेत. 
 

त्याकडे नजर टाकली तर असे िदसते की, फोटॉन, उदासीन पाय मेसॉन हे दोन सोडून बाकीच्या 
�त्येक कणाला एक �ितकण आहे. मेसॉन हा अणुगभ�य शक्तीपुजं असावा असा शास्तर्ज्ञाचंा होरा आहे. कण 
व �ितकण एकमेकानंा भेटताच त्याचंा नाश होतो व त्याचंी शक्ती मेसॉन व फोटॉनचे �पात उत्प� होते. 
 
अणुगभर्िवषयक संशोधन 
 

अणुरचनेचे, अणुगभ�ची रचना हा एक व त्याभोवती िविवध कणातूंन िफरणाऱ्या इलेक्�ॉनची रचना 
हा दुसरा असे दोन �मुख भाग पडतात. यापंैकी बा� कक्षातूंन िफरणाऱ्या इलेक्�ॉनिवषयी आपणासं 
पुष्कळच मािहती झालेली आहे. तरंगपटशास्तर्ाची (Spectroscopy) या कामी मोठीच मदत झाली. तप्त 
ज्योती अगर त्यापेक्षा �खर अशा िव�ुत्ज्योतीमध्ये (Electric Arc) पदाथ�च्या अणूंतील इलेक्�ॉन उ�ीिपत 
(Excited) होऊन बाहेरील कक्षातं फेकले जातात. हे उ�ीिपत इलेक्�ॉन जेव्हा आपल्या मूळच्या कके्षत 
परततात तेव्हा उ�ीिपत होताना �हण केलेली शक्ती �ारणाचें �पाने बाहेर टाकतात. त्या �ािरत शक्तीचे 
वणर्लेख�ारा िव�ेषण क�न त्याव�न मूळ अणूंतील इलेक्�ॉन िविवध कक्षातं कसे िवभागले गेले आहेत, 
िनरिनराळ्या कक्षामंधील ऊज�तर (Energy Difference) िकती आहे, मह�म �स्थरावस्था असणारी 
इलेक्�ॉनची माडंणी कशा स्व�पाची असते इत्यादी गो�ींचे सम्यक्  ज्ञान आपणासं आता �ाप्त झालेले 
आहे. रसायनशास्तर्ाच्या व्याप्तीत येणाऱ्या सवर् �ि�या दोन वगेळ्या अणूंतील इलेक्�ॉनची अिधक �स्थर 
स्व�पाची फेरमाडंणी झाल्यानेच घडून येतात. रेणूंतील िविवध अणूनंा एकि�त ठेवणारे आयिनक (Ionic) 
अगर सहसयुंजी पाश अगर बंध (Covalent Bonds) या इलेक्�ॉनच्या देवाणघेवाणीतून अगर समाईक 
भागीदारीतून उत्प� होतात. 
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को�क �माकं १¿८ 
१९६२ पय�त माहीत झालेले मूलकण 

 कण �ितकण �स्थर 
वस्तुमान 

अध�यन 

फोटॉन 
γ 

फोटॉन 
० �स्थर 

हलके कण 
इलेक्�ॉन (e⁻) 
ऋण म्यू मेसॉन (μ⁻) 
न्यूि�नो (Ⅴ) 

पॉिझ�ॉन (e⁺) 
धन म्यू मेसॉन (μ⁺) 
�ित-न्यूि�नो (⊽) 

१ 
२०७ 

० 

�स्थर 
१०-⁶ से. 
�स्थर 

न्यू�क्लऑन्स �ो�ॉन (p) �ित�ो�ॉन  ( ) १८३६ �स्थर 
१२ िम. न्यू�ॉन (िव�ुत् भाररिहत) n⁰ �ितन्यू�ॉन (िव�ुत् भाररिहत)  १८३९ 

मेसॉन्स धन पाय मेसॉन (π⁺) ऋण पाय मेसॉन (π⁻) २७३ १० ⁻⁸ से. 
उदासीन पाय मेसॉन २६४ १० ⁻¹⁶ से. 

(π ⁰)   

धन के मेसॉन (Κ⁺) ऋण के मेसॉन (Κ⁻) ९६६ १० ⁻⁸ से. 
उदासीन के मेसॉन (Κ⁰) उदासीन �ित के मेसॉन ( ) ९६६ १० ⁻¹⁰ से. 

जड 
हायपरॉन्स 

उदासीन लॅम्डाकण (⋀⁰) उदासीन �ित लॅम्डाकण (⊼⁰) २१८० १० ⁻¹⁰ से. 
धन िसग्माकण (∑⁺) धन िसग्मा �ितकण  ( ) २३४५ १० ⁻¹¹ से. 
उदासीन िसग्माकण (∑⁰) उदासीन �ित िसग्माकण ( ) २३३१ १० ⁻¹⁸ से. 

ऋण िसग्माकण (∑⁻) ऋण �ित िसग्माकण ( ) २३३१ १० ⁻¹⁰ से. 

उदासीन झायकण (≡⁰) उदासीन झाय �ितकण ( ) २५९० १० ⁻¹⁰ से. 
ऋण झायकण (≡⁻) ऋण �ितझायकण ( ) २५९० १० ⁻¹⁰ से. 

 
या मानाने आपले अणुगभर्िवषयक ज्ञान फारच तुटपुजें आहे. अणुगभर् हे �ोटॉन व इलेक्�ॉन याचें 

बनलेले असते अशी पूव�ची समजूत होती. १९३२ साली चॅडिवक यानंी न्यू�ॉनचा शोध लावल्यावर �ोटॉन 
व न्यू�ॉन हेच अणुगभ�चे मुख्य घटक आहेत असे आढळून आले. न्य�ूॉनच्या या एकाच शोधामुळे 
अणुगभर्िवषयक ज्ञानात काय काय चमत्कार घडून आले त्याची चच� अगोदरच्या िववचेनात आली आहे. या 
न्यू�ॉनमुळे एका अभतूपूवर् श�क्तस्थानाचा शोध लागल्यावरही शास्तर्ज्ञाचंी ज्ञानिजज्ञासा शमण्याऐवजी 
अिधकच ती� झाली. आज अणुगभर् सशंोधन हा सवर् देशातील िवज्ञानशाळातं एक �मुख आकषर्णाचा िवषय 
बनला आहे. अणुगभ�िवषयी कुतूहल उत्प� होण्यास तशी �बळ कारणेही आहेत. ज्ञात िनयमानंा झुगा�न 
देणारा कोणताही चमत्कार शास्तर्ज्ञाचें ब�ुीला एक �कारचे आव्हानच देत असतो. अणूंचे सवर् वस्तुमान 
अणुगभ�त इतक्या दाटीने कोंबले गेलेले आहे की, आपणासं माहीत असलेल्या कोणत्याही पदाथ�च्या 
घनतेपेक्षा त्याची घनता फार मोठी आहे. उदाहरणाथर् इतक्या दाटीने वस्तुमान सामावणारा अणुगभर् समजा 
पाण्याच्या थेंबाइतका मोठा असता तर त्याचे वजन सुमारे २० लाख टन एवढे भरेल. तसेच अणुगभ�तील 
समान िव�ुत् धारी कणानंा एकि�त ठेवणाऱ्या �ेरणेचे स्व�पही गूढ आहे. सवर् ज्ञात �ेरणापेंक्षा अत्यंत 
�भावी असलेली ही �ेरणा गु�त्वाकषर्णापेक्षा िनदान १०३७ पटींनी �बल असावी असा अंदाज करण्यात 
आला आहे. न्य�ूॉन, �ोटॉन यावं्यितिरक्त अणुगभ�चे मूलभतू घटक कोणते आहेत, त्याचें स्व�प काय, 



 अनु�मिणका 

त्याचंी अणुगभ�त कशी माडंणी झालेली असते, मह�म �स्थरतेच्या त्याचं्या काही िविश� रचना संभवतात 
का, इत्यादी अनेकिवध �श्न अजून पूणर्पणे सुटलेले नाहीत. 
 

साधी �काशज्योत अगर िव�ुत् ज्योत ही साधने व �काशाचे उत्सजर्न, शोषण, अनुस्फुरण, इत्यादी 
आिवष्कार, अणूंतील बा� इलेक्�ॉनच्या रचनेसबंंधी इत्थंभतू मािहती देण्यास पुरेशी झाली. पण अणुगभ�चे 
बाबतीत अिधक �भावी साधनाचंी व अिधक सायासाचंी ज�री भासते. काही जड मौलाचं्या अणुगभ�तून 
होणाऱ्या नैस�गक िकरणोत्साराच्या अभ्यासाने अणुगभ�िवषयी सामान्य पण मय�िदत ज्ञान �ाप्त होऊ 
शकते. या स्वयंभ ू िकरणोत्साराचाच उपयोग क�न अणुगभ�ची कडेकोट तटबदंी उद्ध्वस्त करण्याचा 
शास्तर्ज्ञानंी �यत्न केला. �दरफोडर् यानंी लावलेल्या अणगुभ�च्या अ�स्तत्वाचा शोधही या �यत्नाचा पिरपाक 
होय. रेिडअमपासून िमळणाऱ्या अल्फाकणाचंा नै�ोजनवर मारा क�न त्याचे ऑ�क्सजनमध्ये �पातंर 
करण्याची िकमया त्यानंी पिहल्याने यशस्वी क�न दाखिवली. पण श�ुसैन्यावर व�न नुसतेच दगड 
लोटण्याऐवजी गलोलीसारख्या के्षपणास्तर्ानंी त्यानंा अिधक वगे देणे फायदेशीर ठरते. कॉकराफ्ट व वॉल्टन 
यानंी नेमकी हीच गो� केली. त्यानंी बनिवलेल्या �वगेकाचें वणर्न आपण वर वाचले. त्यायोगे िनम�ण 
केलेल्या वगेवान �ोटॉनमुळे अणुगभ�ची तटबंदी िखळिखळी होऊन िविवध �कारच्या अणुगभर् �ि�या, 
अणु�पातंरे व कृि�म िकरणोत्सारी एकस्थ बनिवले गेले. तसेच िलिथअमवर वगेवान �ोटॉनचा मारा क�न 
त्यानंी खालील �ि�या िस� केली : 

 
₃Li⁷ + ₁H¹ = २ ₂He⁴ + चलशक्ती 

 
िलिथअमच्या अण�ुपातंराबरोबरच या �योगाने एक मह�वाची गो� िस� झाली. वस्तुमान व 

शक्ती याचें अ�ैत आइन्स्टाईनने ताि�वक दृष्�ा �ितपािदले होते, त्याचा �त्यक्ष पुरावा इतर काही थो�ा 
माग�नी जसा िमळाला तसाच, या �योगाव�नही िमळाला. वरील �ि�येत तयार झालेल्या हेिलअम 
आयनानंा (अल्फाकण) िमळालेल्या चलशक्तीच्या मापनाने हा िनष्कषर् काढणे शक्य झाले. वरील �ि�या 
ही, �विेगत कणाचें योगे घडवनू आणण्यात आलेल्या अणु�पातंराचे पिहलेच उदाहरण आहे. आपला 
कण�वगेक बाधंताना या शास्तर्ज्ञानंा त्यापासून िमळणाऱ्या या �ािंतकारी िनष्कष�ची काही कल्पना असेल 
का? 
 
अणुगभ�य �ेरणा 
 

शक्तीची उत्प�ी रासायिनक िवि�यातं कशी व िकती होते ते आपण पािहले. अणगुभर् �ि�यातं, 
अणुगभ�भोवती असलेल्या इलेक्�ॉनचा मुळीच वाटा नसतो हेही आपण पािहले. अणगुभर्, �ोटॉन व न्यू�ॉन 
याचंा बनलेला असतो. समान िव�ुत् धारी कणाचें अपसरण व िव�� िव�ुत् धारी कणाचें आकषर्ण हा एक 
मूलभतू िस�ातं आहे. त्याव�न अणुगभ�त एकापेक्षा अिधक �ोटॉन असतील तर कूलंब �ेरणेमुळे त्याचें 
अपसरण व्हावयास हव.े अणुगभ�त या िस�ातंाचे अगदी िव�� पिर�स्थती असते. ती अशी की, हे �ोटॉन 
अत्यंत जवळ असल्याने त्याचेंमध्ये एक आत्यिंतक ती� आकषर्ण िनम�ण झालेले असते. या आकषर्णास 
‘अणुगभ�य �ेरणा’(Nuclear Force) म्हणतात. �ोटॉनचे अपसरण व्हावयास पािहजे ते होत नाही म्हणूनच 
केवळ अशा �ेरणेची कल्पना करावयाची असे नव्हे, तर है�ोजनमध्ये न्य�ूॉन कणाचंा झोत ज्या �कारे 
िवखरण होतो त्याव�न अशी �ेरणा आहे असे स�योग िस� झाले आहे. यात असे िदसून आले की, 
अणुगभ�च्या आकाराचे तुलनेने आत्यिंतक कमी इतक्या अंतरावर, �ोटॉन-�ोटॉन, �ोटॉन-न्यू�ॉन व 
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न्यू�ॉन-न्य�ूॉन याचं्यात एक जबरदस्त आकषर्ण असते व हे आकषर्ण समान िव�ुत् धारी कणामंधील 
अपसरण शक्तीच्या िकत्येक पट जास्त असल्याने अणुगभ�तील �ोटॉन-�ोटॉन, अगर �ोटॉन-न्य�ूॉन याचंी 
एक� उप�स्थती व स्थैयर् याचंा खुलासा होतो. 
 

याचा अथर् असा नव्हे की, �ोटॉन व न्य�ूॉन कोणत्याही �माणात अणुगभ�त असले तरी हे स्थैयर् 
िटकेल. मेंडेलीफच्या आवतर् को�काकडे नजर टाकल्यास असे िदसेल की, हलक्या हलक्या अणूंचे 
अणुगभ�त �ोटॉन व न्यू�ॉन याचंी संख्या सारखीच असते. जसजसे अणूचें वस्तुमान वाढते तसतसे असे 
िदसून येईल की, त्यातील �ोटॉनना स्थैयर् देण्यासाठी जास्त जास्त न्य�ूॉन अणुगभ�त असाव ेलागतात. 
िबस्मथ या २०९ वस्तुमान असलेल्या अणूंत १२६ न्यू�ॉन व केवळ ८३ �ोटॉन असतात. िबस्मथपेक्षा जास्त 
�ोटॉन असलेले अणू अ�स्थर व िकरणोत्सारी आहेत. 
 

अणुगभ�च्या स्थैय�चा �ोटॉन-न्यू�ॉन िस�ातं आता मान्य झाला असून हे दोन कण एकाच कणाची 
दोन �पे समजण्यात येतात. त्यामुळे काही िवविक्षत पिर�स्थतीत त्याचंा एकमेकातं बदल होऊन पॉिझ�ॉन 
अगर इलेक्�ॉनची उत्प�ी होऊ शकते. 

 
जसे–– 

�ोटॉन → न्यू�ॉन + पॉिझ�ॉन 
न्यू�ॉन → �ोटॉन + इलेक्�ॉन 

 
पॉिझ�ॉन, वस्तुमानाने इलेक्�ॉन एवढाच व वैिजक दृष्�ाही इलेक्�ॉनशी तुल्य पण ऋणऐवजी धन 
िव�ुत् धारी कण आहे. िकरणोत्सारी मौलाच्या अणुगभ�तून जे इलेक्�ॉन बाहेर पडतात त्याचंा उगम अशाच 
�ि�यानंी होतो. अणुगभ�तून असा इलेक्�ॉन बाहेर पडल्यास एका न्य�ूॉनचे �ोटॉनमध्ये �पातंर होऊन 
अणु�माकं वाढतो व नवीन मौलाचा अण ूतयार होतो. न्यू�ॉन व �ोटॉन या दोहोंचा असा एकमेकात बदल 
होत  असल्याने त्या दोघानंाही ‘न्य�ूक्लऑन’ (Nucleon) असेही संबोधले जाते. परंतु एव�ाव�न 
अणुगभ�चे पूणर् ज्ञान झाले असे मुळीच नव्हे. वस्तुतः अणगुभ�ची रचना याहून अत्यंत गंुतागंुतीची आहे. 
 

१९३५ साली जपानी शास्तर्ज्ञ युकावा (त्याचं्या िकचकट गिणतामुळे ‘डोकेदुखी युकावा’ असे त्याचें 
िव�ाथ� त्यानंा िवनोदाने म्हणत) यानंी वर वणर्न केलेल्या अणुगभ�तील अंितम घटकानंा एकि�त ठेवणारी 
�ेरणा ही ‘िविनमयजन्य �ेरणा’ (Exchange Force) आहे असे �ितपादन केल. या �ेरणेची सवर्साधारण 
कल्पना खालील उदाहरणाव�न येईल. 
 

असे समजू या की, दोन बास्केट बॉल खेळाडू एकमेकाकंडून बॉल खेचून घेण्याचा �यत्न करीत 
आहेत. चेंडू आपल्याकडे खेचून घेण्याचा �यत्न िजतक्या िशकस्तीने ते क� पाहतील िततके ते दोघे 
एकमेकाकंडे जास्त जोराने आक�षले जातील. जणू काही त्यानंा खेचून आणणारी �ेरणा चेंडूच्या �ारेच 
कायर् करीत असावी. असाच काहीसा �कार अणुगभ�त असणाऱ्या �ोटॉन व न्यू�ॉन कणाचें बाबतीत घडत 
असावा अशी कल्पना वरील िविनमयजन्य �ेरणा या शब्द�योगामागे आहे. अशी �ेरणा अ�स्तत्वात आहे 
याब�ल शास्तर्ज्ञाचंी आता खा�ी पटली असून ज्या कणाचें �ारे अणुगभ�त ही �ेरणा कायर् करते त्यानंा 
‘पायॉन’ (Pion) िंकवा ‘पाय मेसॉन’(Pi meson) असे म्हणतात. धन, ऋण व िव�ुत् भाररिहत असे तीन 
�कारचे मेसॉन आढळून आलेले आहेत. 
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अगोदर सािंगतल्या�माणे ३२ अंितम कणाचं्या अ�स्तत्वाची मािहती शास्तर्ज्ञानंा झालेली आहे. 
यापकैी बहुतेक सवर् घटक अ�स्थर आहेत. त्याचंा ऱ्हास एक िंकवा अनेक टप्प्यातं होऊन �स्थर घटक 
िनम�ण होतात. या �त्येक अ�स्थर घटकाची कायर्�णाली पूणर्पणे समजल्यावरच आपणासं अणुगभ�चे 
सम्यक ज्ञान झाले असे म्हणता येईल. 

 
कण�वगेक व िव�िकरणे याचें �ारा मूलभतू तसेच व्यावहािरक दृष्�ा उपयोगी अशा गो�ीचे 

संशोधन टाटा मौिलक संशोधन संस्था व भाभा अणुसंशोधन कें � (Bhabha Atomic Research Centre) 
येथे गेली वीस वष� चालू आहे. 

 
(ई) युरेिनअमो�र मौले (Transuranic Elements) 
 

सृ�ीतील सवर् वस्तु�व्य ज्या िविवध मौलापंासून बनलेले आहे त्यातील युरेिनअम हे शवेटचे म्हणजे 
९२ �माकंाचे मौल आहे. यापढुील �माकंाची मौले िनसग�त आढळत नसली तरी शास्तर्ज्ञानंी आपल्या 
�यत्नाने अशी सुमारे १२ मौले कृि�म रीत्या �योगशाळेत िनम�ण केली आहेत. आतापय�त अभ्यासून िनि�त 
केलेल्या युरेिनअमो�र मौलाचंी यादी को�क �. १¿९ मध्ये िदली आहे. अथ�तच ही सवर् मौले िकरणोत्सग� 
असून त्यातील काहींचे ‘आत्मिस�भंजन’ (Spontaneous Fission) बऱ्याच �माणात होत असते. 
पृथ्वीच्या वयाचे मानाने या मौलाचंी अध�यने अल्प असल्यामुळे ती पृथ्वीच्या जन्मवळेी उप�स्थत असली तरी 
ती आज पृथ्वीच्या पाठीव�न न� झालेली आहेत. 

 
यातील बहुतेक सवर् मौलाचें संशोधन बकर् ले येथील कॅिलफो�नया िव�िव�ालयाच्या �योगशाळातं 

झाले. या मौलाचं्या िन�मतीचे �ेय तेथील अमेिरकन शास्तर्ज्ञ ग्लेन टी. सीबॉगर् व त्याचें सहकारी यानंा आहे. 
या िठकाणी उपलब्ध असणाऱ्या �बल कण�वगेकामुळे हे कायर् सुकर झाले. रिशयात डूब्ना येथील 
�योगशाळेत ही जी. एन्. फ्लेरॉव्ह याचं्या मागर्दशर्नाखाली या मौलासंंबधंीचे संशोधन चालू आहे. 
आजतागायत ११ मौलाचं्या ज्ञात एकस्थाचंी संख्या सुमारे १०० पय�त गेलेली आहे. 
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को�क �माकं १¿९ 

युरेिनअमो�र मौले 

अणु�माकं मौल   ज्ञात एकस्थाचंी संख्या [एकस्थाचं्या 

सखं्येत न्यू�क्लअर आयसोमर धरलेले नाहीत.] 

९३ नेपच्यिूनअम (Np) .. .. ११ 

९४ प्लुटोिनअम (Pu) .. .. १५ 

९५ अमेिरिसअम (Am) .. .. १० 

९६ क्युिरअम (Cm) .. .. १३ 

९७ बकर् िलअम (Bk) .. .. ९ 

९८ कॅिलफो�नअम (Cf) .. .. ११ 

९९ आइ�न्स्टिनअम (Es) .. .. १२ 

१०० फ�मअम (Fm) .. .. ११ 

१०१ मेन्डेिल�व्हअम (Md) .. .. ३ 

१०२ नोबिेलअम (No) .. .. ७ 

१०३ लॉरे�न्सअम (Lw) .. .. २ 

१०४ सदर अणु�माकंाच्या मौलास कुरचाटो�व्हअम (Ku) अशी संज्ञा देण्यात आली आहे. 

 
मौले घडिवण्याच्या प�ती 

 
(१) न्य�ूॉन शोषण. 
 

अणुभ�ीत मो�ा �माणावर उपलब्ध असलेल्या न्यू�ॉनच्या शोषणानंतर मूळ अणुगभ�त अ�स्थरता 
उत्प� होते. त्यातून एकामागून एक बीटा कणाचंा उत्सगर् होऊन वरच्या अणु�माकंाची मौले बनतात. 
उदा. अणुभ�ीतील इधंनामधील यु-२३८ पासून नेपच्यूिनअम व प्लुटोिनअमची िन�मती कशी होते ते मागे 
आलेलेच आहे. याच प�तीने प्लुटोिनअमपासून अमेिरिसअम व क्युिरअम ही मौले तयार होतील. या 
िविश� काय�साठी खूप मो�ा �माणावर न्य�ूॉन उपलब्ध क�न देणारी स्वतं� अणुभ�ी ओकिरज येथील 
�योगशाळेत बाधंली आहे. परंतु अणुभ�ीत अशा तऱ्हेने नवीन मौले तयार होण्यास एक स्वाभािवक मय�दा 
पडते. न्य�ूॉनच्या शोषणामुळे तयार झालेल्या मधल्या काही मौलाचंा चटकन (िवशषेतः आत्मिस� 
भजंनामुळे) ऱ्हास होत असतो. त्यामुळे त्याचं्यात, अिधक न्यू�ॉन सामावनू पुढील मौले बनण्याच्या �ि�येस 
खीळ बसते. अणुभ�ीऐवजी, भगूभ�त घडवनू आणलेल्या अणुस्फोटात वरील अडचण राहत नसल्यामुळे 
अशा स्फोटाचंा या कामी उपयोग केला जात आहे. स्फोटामुळे अत्यंत अल्प अवधीत (एक दशलक्षाशं 
सेकंद) बाहेर पडणाऱ्या असंख्य न्य�ूॉनपकैी काही युरेिनअमसारख्या मौलात एकामागून एक शोषले 
जाऊन उ� अणु�माकंाची मौले बनतात. स्फोटानंतर मा� ही नवजात मौले तात्काळ वर काढून त्याचंी 
रासायिनक परीक्षा करावी लागते. या प�तीने युरेिनअम-२३८ मध्ये एकामागून एक ३७ न्यू�ॉन िश�न यु-
२७५ हा एकस्थ तयार होईल. त्यातून �मशः १४ बीटा कण बाहेर पडून १०६ �माकंाचे मौल तयार होईल 
असा शास्तर्ज्ञाचंा कयास आहे. 
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पॅिसिफक महासागरातील बेटावर १९५२ साली करण्यात आलेल्या अणुस्फोटामध्येही वरील 
प�तीने आई�न्स्टिनअम व फ�मअम या मौलाचंी िन�मती झाली. तेथून गोळा केलेल्या शकेडो िकलो कोरल 
खडकाचें िव�ेषण करताना या मौलाचंा �थम शोध लागला. 
 
(२) कणाघात प�ती. 
 

अल्फाकण, �ुटेरॉन्स, इ. कणाचंा योग्य त्या ल�य मौलाशी (Target Element) संयोग घडवनू 
आणनूही ही नवी मौले तयार करता येतात. मारा करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या धनभारी कणानंा ल�य 
मौलातील धनभारी अणुगभ�च्या अपसरणावर मात करता यावी यासाठी त्यानंा परेुशी चलशक्ती �ावी 
लागते. यासाठी सायक्लो�ॉनसारख्या �वगेकाचंा उपयोग करावा लागतो. सामान्यतः या �ि�येत इ� 
मौलाची िन�मती अत्यंत अल्प �माणावरच होऊ शकते. याला तीन �मुख कारणे आहेत : 
 

(अ) ल�य�व्याचे �माण मुळातच थोडे असते. 
 
(ब) मारा करणाऱ्या असंख्य कणापंकैी एखादाच ल�य�व्याच्या अणुगभ�वर सरळ आघात क� 

शकतो. 
 
(क) अशा दु�मळ आघातामध्ये अनेक वळेा मारा करणाऱ्या कणाचें अणुगभ�त शोषण होण्याऐवजी 

ल�य�व्याच्या अणूंचे भजंन घडून येते. 
 
मेंडेिल�व्हअम या १०१ �माकंाच्या मौलाचा तर �त्येक �योगात फक्त एकच अणू तयार होत असे. 

िशवाय या अणूचे अध�यन अल्प असल्यामुळे त्याचा लवकर ऱ्हास होतो ते वगेळेच. 
 

या प�तीने होणारी नव्या मौलाची िन�मती खालील �ि�यातं पहा : 
 

 
 
सध्या तरी युरेिनअम व प्लुटोिनअम याचं्या मानाने क्युिरअमसारखी मौले पुरेशा �माणात उपलब्ध 
नसल्यामुळे अल्फाकण वा �ुटेरॉन याचंा माऱ्यासाठी वापर क�न पुढची मौले तयार होण्याची शक्यता 
फारच कमी आहे. त्यामुळे युरेिनअमसारखे िवपलु ल�य�व्य (Target Material) व अल्फाकणाऐवजी 
त्यापेक्षा अिधक �ोटॉन असलेली काबर्न, नै�ोजन व बोरॉन याचंी अणुगभ� �के्षपक म्हणनू वाप�न 
अिधकािधक अणु�माकंाची मौले बनिवणे शक्य आहे. बकर् ले येथील शास्तर्ज्ञानंी बोरॉनच्या अणुगभ�चा 
उपयोग क�न लॉरे�न्सअम हे १०३ �माकंाचे मौल तयार केले. 
 

₉₈Cf²⁵⁰ + ₅B¹⁰ → ₁₀₃Lw²⁵⁷ + ३ ₀n¹ 
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काबर्न, बोरॉन याचं्यासारख्या जड अणुगभ�ना पुरेसा �वगे देऊन त्याचंी चलशक्ती वाढिवण्यासाठी 
मोठमो�ा �वगेकाचंी बाधंणी चालू आहे. आर् गॉनपय�तच्या अणुगभ�च्या �भावी शलाका आता उपलब्ध 
झाल्या असून ि��ॉन-३६ व झेनॉन-५४ याचं्यासारख्या जड अणुगभ�ना �विेगत करता येण्यासारखे 
�वगेकाचें आराखडे तयार झाले आहेत. अशा रीतीने युरेिनअमवर त्याच्याच अणुगभ�चा मारा क�न १८४ 
या अणु�माकंाचे मौल बनिवण्याची शास्तर्ज्ञाचंी मनीषा आहे. 
 

वरीलपैकी पिहल्या प�तीत वणर्न केल्या�माणे न्य�ूॉनच्या शोषणामुळे िनम�ण झालेल्या मौलाचं्या 
एकस्थात, कणाघात प�तीने तयार केलेल्या एकस्थाचं्या मानाने अिधक न्य�ूॉन असल्यामुळे ते एकस्थ 
अिधक दीघ�युषी असण्याची शक्यता सभंवते. 
 
पृथक् करण व परीक्षण 
 

आवतर्सारणीमध्ये ५७ ते ७१ अणु�माकंाच्या मौलाच्या एक गट आहे. या गटातील मौलाचं्या 
रासायिनक गुणधम�त िवशषे साम्य असल्यामुळे त्या सवर् मौलाचें सारणीच्या ितसऱ्या रकान्यात एकच स्थान 
दशर्िवले जाते. रासायिनक साधम्य�मुळे या गटातील मौले एकमेकापासून वगेळी करण्यात फार अडचण 
पडत असते. आयन िविनमय प�त (Ion Exchange) �चारात आल्यानंतर हे काम सोपे झाले. 
ॲ�क्टिनअम (अ. �. ८९) पासून पुढील मौलाचंाही असाच एक समानधम� गट असावा असे अनुमान आहे. 
युरेिनअमो�र अणूंची िन�मती करण्याच्या इतर कारणातं या गो�ींचे संशोधन करण्याचाही िवचार समािव� 
होता. ५७ ते ७१ �माकंाच्या मौलानंा िवरल मृि�का गट (Rare Earth Group) िंकवा लँथॅनाइड गट अशी 
संज्ञा आहे. या लँथॉनाइड गटाशी या नव्या ॲ�क्टनाइड गटाचे साधम्यर् असल्यामुळे या गटातील मौलाचें 
पृथक् करण करण्यासाठीही आयन िविनमय प�तीचा अवलंब केला गेला. या प�तीने साध्य झालेल्या 
पृथक् करणाचा आलेख आकृती �. १·२८ मध्ये िदलेला आहे. 
 

वगेळे करण्यात आलेल्या मौलाचें �माण अत्यल्प असल्यामुळे त्याचंा अभ्यास करण्यासाठी 
अितसू�मिविध रसायन (Ultramicro Chemistry) ही एक नवीनच प�ती �चारात आली आहे. या कामी 
वापरण्यात येणारी चंचुपा�े व परीक्षा नळ्या ०·१ ते १ िमलीमीटर व्यासाच्या असून त्याचंा वापर हातानंी न 
करता अितशय काळजीपूवर्क व हळुवारपणे यािं�क साधनाचं्या �ारा सू�मदशर्क यं�ात पाहून करावा 
लागतो. 
 

ज्या �योगामध्ये मूळ ल�य�व्यापासून नव्या मौलाचे केवळ काही थोडेच अणू तयार होतात त्या 
िठकाणी ते अण ूशु� स्व�पात वगेळे करणे जवळजवळ अशक्यच असते. अशा वळेी �त्याघात (Recoil)  
प�तीचा अवलंब केला गेला (आकृती �. १·२९). मेण्डेिल�व्हअम हे मौल तयार करण्याचे वळेी त्या काळी 
उपलब्ध असलेल्या आई�न्स्टिनअम या मौलाचा अत्यतं पातळसा थर सोन्याच्या वख�वर देण्यात आला. 
आकृतीत दाखिवल्या�माणे वगेवान हेिलअम आयनाचंा मारा या वख�वर पाठीमागच्या बाजूने करण्यात 
आला. हेिलअम आयनाचं्या आघाताने तयार झालेल्या नव्या मौलाचा अणू �त्याघातामुळे उडून पलीकडे 
ठेवलेल्या दुसऱ्या सोन्याच्या वख�वर जाऊन बसत असे. अशा रीतीने मूळ ल�य�व्यापासून अनायासेच हे 
नव ेमौल वगेळे होत असे. सोन्याचा वखर् योग्य �कारे िवरघळून या नव्या मौलाची रासायिनक परीक्षा करता 
आली. १०२ �माकंाच्या मौलाचे अध�यन अत्यल्प (१५/२० सेकंद) असल्यामुळे त्याची रासायिनक परीक्षा 
करणे आणखीनच अवघड होते. 
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आकृती �. १·२८.–अमोिनअम अल्फाहै�ॉक्सी आयसोब्युटरेट हा �व वाप�न आयन िविनमय प�तीने 
केलेले लॅन्थानाइड व ॲ�क्टनाइड गटातील मौलाचें पृथक् करण. मौले त्याचं्या अणु�माकंाने दशर्िवलेली 

आहेत. 
 

 
आकृती �.१·२९ 

नविन�मत मौल शु� स्व�पात िमळिवण्यासाठी वापरलेली �त्याघात (Recoil) प�ती 

 
या िठकाणी ि��त्याघात प�तीचा उपयोग केला गेला तो असा : क्युिरअम-२४६ वर काबर्न कणाचंा मारा 
क�न तयार झालेले १०२ �माकंाचे मौल एका सरकत्या पट्�ावर घेण्यात आले. या मौलाचा ऱ्हास 
होऊन बनलेले फ�मअम-२५० हे मौल दुसऱ्या �त्याघाताने योग्य जागी ठेवलेल्या वख�वर जमले (आकृती 
�. १·३०). अशा रीतीने फ�मअम या अपत्यमौलाची परीक्षा क�न १०२ �माकंाच्या मौलाचे अ�स्तत्व 
तपासाव े लागले. १९५७ साली स्वीडनमधील नोबले इ�न्स्ट�ूटमध्ये यािवषयीचे �थम �योग करण्यात 
आले. व त्या नव्या मौलाचे नोबिेलअम असे नामकरणही करण्यात आले असले तरी या मौलास सवर्संमत 
असे नाव िमळालेले नाही. पण नंतर बकर् ले (अमेिरका) व डूब्ना (रिशया) या िठकाणी हाच �योग पनु्हा 
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केला असताना इ� मौलाची िन�मती झाल्याचे आढळले नाही. नुकत्याच, ि��त्याघात प�तीने केलेल्या 
�योगात रिशयन शास्तर्ज्ञानंा या मौलाचे अध�यन आठ सेकंद तर अमेिरकन शास्तर्ज्ञानंा ते २० ते ५० सेकंद 
असल्याचे आढळून आले आहे. बकर् ले येथे वापरलेली १०२ मौलाचं्या उत्प�ीची �ि�या खालील�माणे 
दाखिवता येईल : 
 

₉₅Am²⁴³ + ₇N¹⁵ → ₁₀₂?²⁵⁴ + ४ ₀n¹ 
 

₁₀₂?²⁵⁴ 
अल्फाकण 

 ₁₀₀Fm²⁵⁰ 
अल्फाकण 

  अध�यन २०-२५ से. अध�यन ३० िम. 
 

आतापय�त तयार केलेली ९३ ते १०३ ही बहुतेक सवर्च मौले अ�स्थर, अल्पायुषी व अल्प िनपजली. 
िशवाय त्याचं्या उत्प�ीचे �माणही अत्यल्प आहे. ९३ �माकंापासून जसजसे वर जाव ेतसतशा �ा अडचणी 
वाढत असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे यापुढेही अिधक वरच्या �माकंाची मौले िनम�ण करता येतील 
िंकवा नाही याबाबत शास्तर्ज्ञानंा शकंा वाटत आहे. पण काही ताि�वक मु�ाचं्या आधारे असे मत व्यक्त केले 
गेले आहे की, नव्या मौलाचं्या िन�मतीच्या वाटचालीत हा एक तात्पुरता अ�स्थरतेचा प�ा आडवा आला 
आहे. तो यशस्वी रीतीने ओलाडंल्यावर १०५ �माकंानंतरची मौले अिधकािधक �स्थर होत जाण्याची 
शक्यता आहे. �ोटॉन व न्य�ूॉन याचंी िविश� संख्या असलेली िशसे वा कथील याचंी अणुगभ� िवशषे सु�स्थर 
असतात. त्या�माणे १८४ न्य�ूॉन व १२६ �ोटॉन असलेले मौलही सु�स्थर असू शकेल असा कयास आहे. 
असे मौल खालील �ि�येने तयार होऊ शकेल : 

 
₉₀Th²³² + ₃₆Kr⁸² → ₁₂₆?³¹⁰ + ४ ₀n¹ 

 

 
आकृती �. १¿३० 

ि�-�त्याघात (Double Recoil) प�ती 
(१) काबर्न-१२ आयनाचंी शलाका, (२) ल�य�व्य (क्युिरअम), (३) मौल �. १०२ चे अणू, (४) िफरता 

प�ा, (५) ि��त्याघाताने उडणारे फ�मअमचे अणू, (६) सोन्याचा वखर्. 
 
रासायिनक गुणधमर् 
 

ॲ�क्टिनअम, थोिरअम, �ोटोॲ�क्टिनअम, युरेिनअम व १०३ पय�तची युरेिनअमो�र मौले याचंा 
समूह ॲ�क्टनाइड गट म्हणनू ओळखला जातो. लँथनॅाइड गटातील िवरल मृि�का मौलाचे बाबतीत ४एफ्  
वा अंतःकके्षत इलेक्�ॉन �मशः साठिवले जातात. [अणूंतील इलेक्�ॉनची िवभागणी ज्या वगेवगेळ्या 
कक्षातं झालेली असते त्यातील मुख्य कक्षा १, २, ३, ४, ५ या आक�ानंी अगर के, एल, एम् , एन्  या 
अक्षरानंी दशर्िवतात. उप-कक्षाचंा उ�खे एस् , पी, डी, एफ्  या अक्षरानंी करतात. �त्येक मुख्य कके्षत 
ितच्या संख्येइतक्या उपकक्षा असतात. म्हणजे दोन �माकंाच्या मुख्य कके्षत एस्  व पी, अशा दोन उपकक्षा 
असतात. तर चार �माकंाच्या मुख्य कके्षत एस् , पी, डी आिण एफ्  अशा चार उपकक्षा असतात. सव�त 
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बाहेरील कके्षतील इलेक्�ॉन्सच रासायिनक िवि�यातं भाग घेत असल्यामुळे या बा� कके्षतील 
इलेक्�ॉनच्या संख्येव�न मौलाची वा अणचूी सयुंजा (Valency) िनि�त होत असते.] याच �कारे 
ॲ�क्टनाइड गटात ५एफ्  या अंतःकके्षत नवीन येणारे इलेक्�ॉन सामावले जातात. एफ्  या अतंःकके्षत 
जास्तीत जास्त १४ इलेक्�ॉन सामावले जाऊ शकतात. यामुळे १०३ �माकंाचे लॉरे�न्सअम हे या गटातील 
शवेटचे मौल ठरते. १०४ �माकंाच्या मौलाचे रासायिनक गुणधमर् एकदम वगेळे असल्याचे आढळून येईल. 
मुख्यतः लँथानाइड गटानंतर येणाऱ्या हाफिनअम�माणे हे मौल चतुःसंयुगी असावयास हव.े डूब्ना येथील 
रिशयन शास्तर्ज्ञानंी खालील �ि�येने हे मौल नुकतेच तयार केले आहे : 
 

₉₄Pu²⁴² + ₁₀Ne²²  ₁₀₄?²⁶⁰ + ४₀n¹ 
 

हाफिनअम�माणे या नव्या मौलाचे ४ क्लोिरन अणयुुक्त क्लोराइड तयार होते व आधीच्या 
मौलापासून होणाऱ्या ३ क्लोिरन अणयुुक्त क्लोराइडच्या मानाने हे अपेके्ष�माणे अिधक बाष्पशील आहे असे 
दाखिवण्यात आले आहे. परंतु रासायिनक पृथक् करणाने या नव्या मौलाचे स्वतं� अ�स्तत्व अजून 
खा�ीपूवर्क िस� व्हावयाचे आहे. 
 

लँथानाइड (Lanthanide) गटातील मौला�माणे ॲ�क्टनाइड (Actinide) ही मौलेही सामान्यतः 
ि�सयुंजी आहेत. ३ बरोबर ४, ५ व ६ या संयुजावस्थाही आढळतात. पण ९६ �माकंापुढील मौलात ३ हीच 
संयुजावस्था �ामुख्याने आढळून येते. ॲ�क्टनाइड मौलाचं्या संयुजावस्था को�क �. १·१० मध्ये िदल्या 
आहेत. मौलापढुील फुल्याचंी संख्या िविश� संयुजावस्था �कट होण्याची तौलिनक शक्यता दशर्िवते. तसेच 
या मौलाचें ि�संयुजी आयन लँथानाइड आयना�ंमाणे रंगीबेरंगी असतात. (को�क �. १·११ पहा.) या 
साधम्य�व�न या दोन्ही गटातंील मौलातील बा� कक्षामंधील इलेक्�ॉन्सची रचना समान असली पािहजे 
हा िनष्कषर् िनघतो. ५एफ्  या अंतःकके्षत इलेक्�ॉन्सची भरणी होत असल्यामुळे या गटातील ि�संयुजी 
आयनाचंा आकारही �मशः कमी होत जात असल्याचे आढळून आले आहे. 
 

को�क �माकं १¿१० 

युरेिनअमो�र मौलाचं्या संयुजावस्था 

अणु�माकं 

१ 

मौल 

२ 

संयुजावस्था 

३ ४ ५ ६ 

९३ नेप. × × × × × × × × × × × × 

९४ प्लुटो. × × × × × × × × × × × × 

९५ अमे. × × × × × × × 

९६ क्युिर. × × × × ... ... ... 

९७ बकर् . × × × × × × ... ... 

९८ कॅिल. × × × × ... ... ... 

९९ आइ. × × × × ... ... ... 

१०० फ�म. × × × × ... ... ... 

१०१ मेण्डे. × × × × ... ... ... 

१०२ नोब?े × × × × ... ... ... 
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को�क �माकं १¿११ 

िविवध संयुजावस्थेतील आयनाचें वणर् 

अणु�माकं 

१ 

मौल 

२ 

संयुजावस्था 

३ ४ ५ ६ 

९२ युरे. लाल िहरवा ... िपवळा 

९३ नेप. िनळा-जाभंळा िपवळटसर-िहरवा िहरवा गुलाबी-लाल 

९४ प्लु. िनळा िंपगट नािंरगी लालसर-जाभंळा िपवळा-गुलाबी 

९५ अमे. लालसर-गुलाबी गुलाबी िपवळा िंपगट-लाल 

९६ क्युिर. वणर्हीन ... ... ... 

 
आयनाचें वणर्, त्याचें आशयमान व माध्यम वा िव�ाव यानुसार थोडेफार बदलतात. 
 
या मौलापंासून सहजतेने जिटल लवणे (Complex Salts) बनू शकतात. तसेच त्याचंी 

फ्लोराइड्स व ऑक्झेलेट्स ही लवणे अिव�ाव्य असून सल्फेट, नाय�ेट, क्लेाराइड व परक्लोरेट ही सवर् 
लवणे िव�ाव्य आहेत. 
 

िम�धातू (Alloys).—या गटातील युरेिनअम व प्लुटोिनअम ही मौले �ामुख्याने अणभु�ीमध्ये इधंन 
म्हणून वापरली जातात. शु� धातूऐवजी या मौलाचें ॲल्युिमिनअमबरोबरचे िम�धातू अिधक उपयुक्त 
ठरतात. ॲल्युिमिनअमऐवजी काबर्न, िझरकोिनअम व �ोिमअम याचंाही उपयोग केला जातो. िवशषे उ� 
तपमानापय�त जाणाऱ्या भ�ीत इंधनही �वावस्थेत असते. अशा भट्�ासंाठी याचें िबस्मथयुक्त िम�धातू 
वापरले जाण्याची शक्यता आहे. 
 

प्लुटोिनअम व बेिरिलअम याचंा िम�धातू न्य�ूॉन उत्पादक (Source) म्हणून वापरण्यात येतो. हा 
उत्पादक अत्यंत सुटसुटीत असून १ �ॅम प्लुटोिनअमगिणक �ित सेकंदास १०⁵ न्यू�ॉन्स इतका �खर झोत 
िमळू शकतो. अमेिरिसअम-२४१ या एकस्थाचे अध�यन दीघर् (४६० वष�) असून त्यापासून ६० िकलो इ.व्हो. 
इतक्या शक्तीचा गमॅा िकरण बाहेर पडत असतो. �वाचंी घनता, प�याचंी जाडी, इ. मापनयं�ात या 
एकस्थाचा िवशषे उपयोग होतो. कॅिलफो�नअम-२५२ या एकस्थाचे आत्मिस�भजंन होऊन त्यातून 
न्यू�ॉन्स वगेाने बाहेर पडतात. या सुटसुटीत न्य�ूॉन उत्पादकाचा अंतराळयानात ॲ�क्टव्हेशन िव�ेषण 
प�तीसाठी उपयोग क�न घेता येईल. 
 

प्लुटोिनअम-२३८ वाप�न करता येण्यासारखा कृि�म हृदयाचा आराखडा आकृती �. १·३१ मध्ये 
िदलेला आहे. 
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आकृती �.१¿३१ 

कि�म हृदय––वजन : २–४ पौंड, आकार : ६ʹʹ × ७ʹʹ × ३ʹʹ �िधरािभसरण : दर िमिनटाला ३ गॅलन, 
िकरणोत्सग� �व्य : प्लुटोिनअम-२३८ (६० �ॅम), आयुमर्य�दा : अजमासे ५ वष�. 

 
युरेिनअमो�र मौलाचें हे उपयोग काहीसे आनुषंिगक स्व�पाचे आहेत. िनसगर्चमत्कारामागील गूढ 

उकलून ते �योगशाळेत घडवनू आणणे हा एक �कारे िनसग�वरील िवजय आहेच. पण �त्यक्ष िनसग�तही 
उपलब्ध नसलेली मौले स्वतःच्या कसबाने िनम�ण करणे ही िनसग�वरील खरी मात आहे. या दृ�ीने हे 
संशोधन मह�वाचे आहे. 

 
फल�ुती 
 

कण�वगेक, िव�िकरणे व युरेिनअमो�र मौले यावरील वर वणर्न केलेल्या संशोधनाव�न काही 
व्यावहािरक फायदे तात्कािलक िमळतील अशी कल्पना करणे चुकीचे ठरेल. मौिलक संशोधनात अशी 
सागंड घालणे कधीच शक्य नसते. �योग करताना एखा�ा गो�ीत गूढ काय ते शोधून काढणे व हे करताना 
उत्प� होणाऱ्या �ायोिगक समस्यावंर मात करणे एवढीच शास्तर्ज्ञाची दृ�ी असते. �योग आयोजताना 
त्याव�न काय िनष्प� व्हाव े याब�ल त्याचें काही आडाखे, अनुमाने असतातच. पण इ�च्छत फल नेहमी 
िमळेलच असा �मही त्यानंा नसतो. एक गो� मा� खरी की �योगात जे जे िदसेल ते नीटपणे मनात िटपून 
त्यापासून सुसंब�पणे िनष्कषर् काढण्यासाठी त्याचें मन सदैव जागृत असते. 
 

अमाप पैसा खचर् क�न जे सशंोधन होत असल्याचे अगोदर सािंगतले त्याचाही उ�ेश वरील�माणेच 
आहे. आजच्या िवज्ञानाला अमाप पैशाची गरज असते हे मा� खरे. िंकबहुना अशी शकंा वाटते की �गत 
राष्�ानंाही आणखी काही वष�नी असा वाढता खचर् मौिलक संशोधनावर करणे परवडेल िंकवा नाही. कारण 
तात्कािलक फायदा न दशर्िवणाऱ्या मौिलक संशोधनावर एकूण राष्�ीय उत्पादनापकैी केवढा पसैा खचर् 
करावयाचा त्यालाही मय�दा पडतात. 

 
एका अथ�ने आजचा शास्तर्ज्ञ पूव�च्या शास्तर्ज्ञापेक्षा िंमधा आहे. फार मो�ा �माणावर 

संशोधनाकिरता लागणारा पैसा िमळिवण्याचे िठकाण म्हणजे सरकार. म्हणजे तो पैसा िमळिवण्यासाठी, 
शास्तर्ीय संशोधनाची सखोल मािहती नाही अशा सरकारातील मंडळींना तो खचर् करण्याब�लची उपयुक्तता 
व िनकड, �थम पटवनू �ावयास हवी. थोडक्यात शास्तर्ज्ञाला �थम वकील व िव�ेता बनाव ेलागते. तसा 
तो नसला तर एखादी चागंली योजनाही विकली नीट न जमल्याने बारगळण्याची शक्यता राहते. िशवाय 
एकदा अशी मोठी उपकरणे बाधंली की शास्तर्ज्ञ त्याचंा गुलामही बनतो. �योग मनात नीट जुळला नसला 
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तरीही घरी स्वस्थ बसता येत नाही कारण ही उपकरणे सु�स्थतीत राहण्यासाठी चालूच ठेवावी लागतात. 
िशवाय �योग करावयाचे तेही बाधंलेली उपकरणे काय क� शकतील तेव�ापुरतेच मय�िदत होतात. 
चटकन काही नवीन कल्पना सुचली तरी त्याकिरता ख�चक उपकरण पनु्हा बाधंणे अगर थोडे फार बदलणे 
परवडणारे नसते. 
 

तसे म्हटले तर �ािंतकारी शोध व त्यावर खचर् झालेला पैसा याचंा एकमेकाशंी अथ�अथ� फारसा 
संबंध नाही. बहुतेक युग�वतर्क अगर मह�वाचे शोध साध्या साध्या व कमी खच�च्या उपकरणानंीच 
लागलेले आहेत असे िदसते. यासाठी �कष�ने गरज भासते ती कल्पनािवलासाची. त्यामुळे यापढेुही 
�ािंतकारक शोध साध्या साध्या उपकरणानंीही लागतच राहतील. कारण मनुष्याचा कल्पनािवलास अगर 
�ितभाशक्ती अमय�द आहे. सु�िस� वैज्ञािनक सर जे. जे. थाँपसन याचं्या शब्दातं समारोप करावयाचा 
तर, “िवज्ञानाचे आकषर्ण त्याच्या अमय�द व्याप्तीत आहे. �त्येक िवषयावरील शास्तर्ीय संशोधन ही त्या 
संशोधनाची पिरसमाप्ती नसून मानवाला अपिरिचत असणाऱ्या िवस्तृत ज्ञानके्ष�ाकडे नेणारी पाऊलवाट 
आहे.” कधीही न संपणारी ! 
 
१·८ िकरणोत्सार शोधक व संलग्न मापनय�ें 
 

जगात अलीकडे जी मोठी तािं�क �गती चालू आहे त्यात इलेक्�ॉिनक अिभयािं�कीचा फार मोठा 
वाटा आहे. आता अवकाशयाने दूरदूरच्या �हावंर जातात. चं�ाचे फोटो जवळून घेतले जातात व तेथील 
मातीचे िव�ेषणही करावयाचे �यत्न चालू आहेत. ज्या गो�ी करण्यासाठी बराच काळ अगर माणसे 
लागतील त्या गो�ी कॉम्प्युटसर् आता एकदोन िमिनटातंच उरकतात. इलेक्�ॉिनक्सचा या सवर् �गतीत जो 
वाटा आहे त्याचे धावते परीक्षणही या लेखात करणे अशक्य आहे. परंतु िकरणोत्सारमापक उपकरणात 
त्याचंा जेवढा संबधं येतो त्याचा िवचार या िठकाणी आपण करणार आहोत. 
 

छायािच�ाचंा उपयोग आता सर�स होत आहे. यातं फोटोच्या काचेवर लावलेल्या िसल्व्हर 
�ोमाइडवर �काश पडल्याने त्यात जे रासायिनक बदल होतात त्यामुळे फोटोची िस�ता होते. 
�काशिकरणाचें अ�स्तत्व दशर्िवणारा व त्याचा कायम ठसा उपलब्ध क�न देणारा हा एक शोधक 
(Detector) झाला. 
 

अणुिवज्ञानात दृश्य �काशिकरणाखेरीज अनेक �कारच्या कण व िकरणाचंा अभ्यास करावा 
लागतो. यात िकरणोत्सारी पदाथ�ने फेकलेले अल्फा, बीटा कण व गमॅा िकरण, तसेच अणुगभर् �ि�यातूंन 
उत्प� झालेले न्य�ूॉन व इतर जड कण याचंा समावशे होतो. िकरणोत्सारी पदाथ�चे िवघटन तसेच अणुगभर् 
�ि�या याचंा अभ्यास करावयाचा तर वर िदलेल्या कणिकरणाकिरता उपयुक्त शोधक व तदनुषंिगक 
उपकरणे हवीत. अशी अनेक उपकरणे सध्या वापरात आहेत. ही उपकरणे व वर सािंगतलेली फोटोची 
काच यात सकृ�शर्नी काहीच साम्य न िदसले तरी एक साम्य आहे. ते असे की, हे कण अगर िकरण एखा�ा 
अ�स्थर माध्यमातून जाताना तेथे अनेक �ि�या िनम�ण क�न आपले अ�स्तत्व दशर्िवतात. फोटोच्या 
काचेवरील िसल्व्हर �ोमाइडचे िसल्व्हर (चादंी) या धातूत क्षपण होते व त्याचे मान अगर �माण �काशाच्या 
कमीअिधक ती�ते�माणे बदलते. बेकेरेलने केलेला िकरणोत्साराचा शोध फोटोच्या काचा धुरकटल्यामुळे 
लागला हे पूव� सािंगतले आहेच. 
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अल्फा व बीटा कण व गमॅा िकरण याचं्या शोधनात व मापनात ज्या काही गो�ींचा फायदा घेतला 
जातो त्यापकैी एक म्हणजे हे कण-िकरण वायूतून जाताना त्यात वैिजक वहन उत्प� करतात. शी�गतीने 
जाणाऱ्या �ा कण अगर िकरणाचें साि�ध्यात एक �खर िव�ुत् के्ष� (Strong Electric Field) असते. 
त्यामुळे, त्याचं्या वायूतील �वासात वायचू्या रेणूंच्या कक्षातंील इलेक्�ॉन बाहेर फेकले जाऊन एक 
धनिव�ुत् धारी रेणूचा अवशषे मागे राहतो. बाहेर फेकलेले इलेक्�ॉन अत्यल्प काळ मुक्त �स्थतीत राहतात. 
पण बरेचसे वायूच्या इतर रेणूंना िचकटून त्या उदासीन रेणूंना ऋणिव�ुत् धारी बनवतात. कण अगर िकरण 
वायतूून जाताना अशा रीतीने धन व ऋण िव�ुत् धारी आयन-युग्मे (Ion Pairs) तयार होत असतात. वायूंचे 
िवदलन सागंताना याचा उ�खे अगोदर झालेला आहे. 
 

हे कण अगर िकरण वायूतून जाताना एक सेंिटमीटर लाबंीच्या �वासात वाटेवर िकती आयन-युग्मे 
तयार करतात त्याव�न वायूच्या िवदलनाचा �कषर् कळतो. कण एकाच वस्तुमानाचे असतील तर कणावर 
िजतका िव�दु�य जास्त त्या �माणात आयन-युग्माचें �माण जास्त असते. तसेच िनरिनराळ्या कणाचंी 
शक्ती जर सारखी असेल तर कणाचें वस्तुमान जसे जास्त त्या �माणात त्याचा वगे कमी व त्याच �माणात 
िवदलनाचा �कषर् जास्त असतो. कारण िजतकी गती कमी िततका कणाने वायबूरोबर घालिवलेला वळे 
जास्त. 
 

िकरणोत्सारी मौलापासून िनघालेले अल्फाकण साध्या हवते दर सेंिटमीटर �वासात ५०,००० ते 
१,००,००० आयन-युग्मे तयार करतात. साधारण त्याच शक्तीचे बीटा कण, त्याचं्या जास्त वगेामुळे व कमी 
िव�ुदु�यामुळे केवळ शभंर एवढीच आयन-युग्मे एक सेंिटमीटरात तयार करतात. परंतु बीटा कण 
अल्फाकणापेंक्षा सुमारे शभंरपट जास्त मागर् काटू शकत असल्याने एकूण आयन-युग्म संख्येत दोन्ही 
कणाबंाबत फारसा फरक पडत नाही. तरीही एकूण आयन-युग्मे िकती होतील ते बव्हंशी कणाच्या 
शक्तीवरच अवलंबून राहते. कारण �त्येक आयन-युग्म होताना साधारण सारख्याच शक्तीचा ऱ्हास होतो. 
सवर्साधारण तपमान व हवचेा दाब या �स्थतीत दर आयन-युग्म होण्यात सुमारे ३३·५ इ. व्हो. इतकी शक्ती 
खचर् पडते. 
 

गमॅा िकरण िंकवा तत्सम िव�ुत् चुंबकीय �ारणात पिर�स्थती थोडी िनराळी असते. तेही वायचेू 
िवदलन करतात पण ते अ�त्यक्ष असते. यात �ाथिमक िवदलनात जे इलेक्�ॉन बाहेर पडतात ते त्याचं्या 
जास्त गतीमुळे आपल्या माग�वर आयन-युग्मे तयार करतात. त्यामुळे आयन-युग्माचंा �कषर् मूळ �ारणाच्या 
शक्तीवर बराचसा अवलंबून असतो. 
 
िकरणोत्सार शोधक (Radiation Detectors) 
 
आवश्यक गुणधमर्.— 
 

िनरिनराळ्या प�तींच्या शोधकाचंी रचना व कायर्प�ती माहीत क�न घेण्यापूव� सवर्च शोधकातं 
ज्या काही गुणधम�ची आवश्यकता असते त्याचंा �थम िवचार क�:— 
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(अ) क्षमता (Efficiency).— 
 

शोधकाची शोधनशक्ती, शोधकाचे घटक व िकरण याचं्या एकमेकावंरील परस्पर ि�येवर 
(Interaction) अवलंबनू असते. शोधक त्यावर पडलेले सवर्च कण-िकरण दशर्व ूशकत नाही. शोधकाची 
कायर्क्षमता त्यावर एकूण िकती कण पडले व त्यानंी िकती मोजले या गुणो�राव�न ठरते व त्याव�न 
शोधकाची �ितशत क्षमता (Percentage Efficiency) काढता येते. ही �ितशत क्षमता िजतकी जास्त 
िततका शोधक उ�म. 
 
(आ) संवेदनशीलता (Sensitivity).— 
 

शोधकाची संवदेनशीलता तो कमीत कमी िकती शक्तीचे िकरण मोजू शकतो त्यावर व काही अंशी 
त्याबरोबर वापरल्या जाणाऱ्या िव�ुत् यं�ावरही अवलंबून असते. 
 
(इ) िव�ेषण �भाव (Resolving Power).— 
 

िनरिनराळ्या जातींचे अगर एकाच जातीचे पण िनरिनराळ्या शक्तींचे कण-िकरण शोधकावर पडत 
असता त्यातील फरक दशर्िवणाऱ्या गुणधम�स िव�ेषण �भाव म्हणतात. सवर्च शोधकातं हा िव�ेषण 
�भाव असतो असे नाही. उदाहरणाथर् साध्या फोटोच्या काचेवर रंगीत पदाथ�ची िच�े रंगीत येणार नाहीत. 
काही िविश� शोधकातूंन बाहेर पडणारे िव�ुत् स्पंद शोधकावर पडणाऱ्या कणाचं्या शक्ती�माणे बदलतात. 
असे शोधक िव�ेषणक्षम होत. उत्कलन िंकवा बुद् बुद्  पेटी (Bubble Chamber) भोवती चुंबकीय के्ष� 
िनम�ण क�न िव�� िव�ुत् धारी कणाचं्या मागर्कक्षा िव�� िदशनेे खेचून एक �कारची िव�ेषणक्षमता 
िनम�ण करता येते. केवळ शक्तीिव�ेषणासंबधंीच बोलावयाचे झाल्यास अधर्वाहक (Semi-Conductors) 
शोधकातं ही िव�ेषणक्षमता सव�त जास्त असते. हे शोधक एक सहस्तर् इलेक्�ॉन व्होल्ट इतका 
शक्तीमधील फरक दशर्व ूशकतात. 
 
(ई) अचेतन काळ (Dead Time).— 
 

एखादा िकरण शोधकावर पडल्यावर त्यात होणाऱ्या �िति�येमुळे शोधक नंतर काही काळ 
अकायर्क्षम असतो. याच काळात दुसरा िकरण शोधकावर पडला तर तो दशर्िवण्याची शक्ती शोधकात 
रािहलेली नसते. नवीन पडलेला िकरण त्यामुळे मोजला जात नाही. शोधक पुन्हा पूवर्�स्थतीला 
येईपय�तच्या काळाला ‘अचेतन काळ’ म्हणतात व तो �त्येक शोधकात वगेवगेळा असतो. हा काळ, शोधक 
तसेच तदनुषंिगक उपकरणे या दोहोंवर अवलंबनू असतो. अथ�त हा कालावधी िजतका कमी िततका 
चागंला. 
 
(उ) खरखर (Background).— 
 

आपण मोजू इ�च्छत असलेल्या कण-िकरणाव्यितिरक्त इतर िकरणही शोधकावर पडून त्याचंी 
मोजदाद होत असते. हे इतर िकरण भोवताली असलेल्या नैस�गक िकरणोत्सारी मौलापासून उद् भवणारे 
िंकवा िव�िकरणही असतात. ही अनावश्यक मौजदाद एक �कारची खरखर िनम�ण करते. ही खरखर 
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िजतकी कमी िततका आपल्या मापनात होणारा घोटाळा कमी. म्हणून या उपकरणातून ही अनावश्यक नोंद 
कशी कमी करता येईल यासाठी �यत्न नेहमीच चालू असतात. दुद�वाने शोधकाची कायर्क्षमता व 
संवदेनशीलता िजतकी उ�म िततकी खरखरही जास्त असते. शोधकाच्या सवर् बाजंूनी िशशाचे एक जाड 
आवरण ठेवल्याने िव�िकरण शोधकापय�त शक्यतो पोहोचणार नाहीत अशी व्यवस्था करता येते. कधी कधी 
दोनपेक्षा अिधक शोधक वाप�नही ही खरखर कमी करता येते. यात मुख्य शोधक दुय्यम शोधकाच्या मध्य 
भागी बसिवलेला असतो. दुय्यम शोधक िव�िकरण मोजतो तर मुख्य शोधक दोन्ही िकरण मोजतो. 
शोधकातूंन बाहेर येणाऱ्या ‘स्पंदाचें’ (Pulses) िव�ुत् यं�ामाफर् त िव�ेषण होते व िव�िकरण स्पंद वगेळे 
काढून टाळता येतात. परंतु इतके क�नही खरखर पूणर्पणे टाळता येत नाही. 
 
(ऊ) गुणव�ा (Fig. of Merit).— 
 

शोधकाची खरखर व क्षमता या दोन्हींचा िवचार क�न त्याची गुणव�ा काढता येते. यापकैी क्षमता 
हा आवश्यक तर खरखर हा अिन� गुणधमर् असल्याने क्षमतेला जास्त �ाधान्य आहे. �ितशत क्षमतेचा वगर् व 
खरखरीची मोज याचं्या गुणो�राव�न शोधकाची गुणव�ा ठरते. 
 

या वर सािंगतलेल्या सवर्साधारण गुणधम�िशवाय �त्येक शोधकाचे काही िविश� गुणधमर् 
असतातच. पण त्याचंा िवचार अनुषंगाने येईल. 
 
शोधकाचें �कार 
 

िकरणोत्सारी �व्यापासून फेकल्या जाणाऱ्या कण-िकरणाचंा अभ्यास करण्यासाठी अनेक तऱ्हेचे 
शोधक सध्या वापरले जात आहेत. पैकी बऱ्याच �माणात जे शोधक वापरले जातात त्याचंी रचना िवशषे 
गंुतागंुतीची नसून ते वापरण्यासही सोपे असतात. यापकैी बऱ्याच शोधकातंील मूल त�व असे की कण-
िकरणामुळे वायूचें िवदलन होऊन जी आयन-युग्मे तयार होतात ती िव�ुत् भािरत के्ष�ात खेचून आणनू एक 
िव�ुत् स्पंद िनम�ण करणे. पण वायुिवदलनािशवाय इतर तऱ्हेचे शोधकही आहेत. 
 

िकरणोत्साराच्या पिरणामकारक मापनात �त्येक कणाची गणना, तसेच ठरािवक वळेेत झालेल्या 
एकूण िकरणोत्साराचे मान पाहणे इ� असते. उपकरणात ऋण व धन िव�ुत् धारी आयन, ज्या त्या 
िव�ुद�ाकडे िनरिनराळ्या िव�ुत् दाबाखाली खेचले जातात. खालील आकृती �. १·३२ व�न ही कल्पना 
स्प� होईल : 
 

 
आकृती �. १·३२ 

आयन-युग्माचं्या वतर्नाचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त िव�ुत् मंडळ 
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‘अ’ ही वायूने अगर हवनेे भरलेली पेटी असून त्यात प�याच्या आकाराची दोन िव�ुद�े समातंर 
बसिवलेली आहेत. ही िव�ुद�े ‘ब’ या िवजेरीला जोडलेली असून त्यावरील िव�ुत् दाब शून्यापासून बराच 
वरपय�त चढिवता येतो. ‘क’ हे िव�ुत् �वाहमापक यं� आहे. सवर्साधारणपणे हवा दुव�हक असल्याने 
त्यातून िवजेचा �वाह जात नाही. त्यामुळे िव�ुत् दाब वाढिवल्याने त्यात काही मापन होणार नाही. परंतु 
िव�ुत् दाब वाढवीत हजारो व्होल्टपय�त नेल्यास िव�ुद�ातून िठणगी जाईल. 
 

आता असे समजू या की ‘अ’ या पेटीत एक अल्फा, बीटा अगर िवदलन घडवनू आणणारा 
कोणताही कण गेला व िव�ुद�ानंा थोडासा िव�ुत् दाब िदला तर या कणामुळे तयार झालेली िवदलन-युग्मे 
िव�� िव�ुद�ाकंडे खेचली जातील. िव�ुद�ावंर अशा तऱ्हेने िव�ुदु�य साठल्याने ‘क’ मध्ये िव�ुत् �वाह 
दशर्िवला जाईल. हा �वाह अखंिडत नसून खंिडत िंकवा स्पंद�पाने होतो. 
 

साठलेल्या िव�ुदु�याची व म्हणूनच स्पंदाची मह�ा (Pulse Height) दोन गो�ींवर अवलंबून 
असेल : (१) कणामुळे ‘अ’ मध्ये झालेली �ाथिमक िवदलन-युग्मे व (२) िव�ुद�ावरील िव�ुत् दाब. 
 

अगदी साधा शोधक म्हणजे एक धातूचे नळकाडें व त्यात मधोमध बसवलेली तार याचंा होऊ 
शकतो. असा शोधक १९०८ सालापासून आजतागायत वापरात असून त्याचा उपयोग �दरफोडर् व गायगर 
यानंी अल्फा कणाचें अ�स्तत्व दशर्िवण्यासाठी केलेला होता. 
 

िवदलनावर आधािरत अशा शोधकातं खालील �काराचंा समावशे होतो : 
 
(अ) िवदलन मंजुषा (Ionisation Chamber). 
(आ) �माणचल शोधक (Proportional Counter). 
(इ) गायगर शोधक (Geiger Counter). 

 

 
आकृती �. १·३३ 

धातूची तार धना� म्हणून वापरलेल्या शोधकाचे िव�ुत् मंडल 

 
शोधकावर पडणारे कण अगर िकरण एकाच तऱ्हेचे ठेवनू िव�ुत् दाब जर आपण वाढवत गेलो तर 

तोच शोधक �थम ‘िवदलन मंजुषा’ नंतर ‘�माणचल शोधक’ व त्यानंतर ‘गायगर शोधक’ म्हणून कसे कायर् 
करतो ते आता पाहू. 

 
धातूचे एक नळकाडें हे ऋणा� व मधोमध बसिवलेली धातूची तार धना� म्हणनू वापरलेल्या 

शोधकाचे िव�ुत् मंडल (Electric Circuit) आकृती �. १·३३ मध्ये दाखिवले आहे. समजा, आपण 
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शून्यापासून सु�वात क�न िव�ुत् दाब हळूहळू वाढवीत गेलो तर वाढत्या दाबाबरोबर िव�ुत् स्पंदाची मह�ा 
सु�वातीस वाढू लागते. पण लवकरच ठरािवक दाबानंतर दाब अिधक वाढिवला तरी ती �स्थर राहते. 
(आकृती �. १·३४ ब ते क) याला ‘िवदलन मंजुषा’ संतृप्त (Saturate) झाली असे म्हणतात. या िठकाणी 
स्पंद केवळ �ाथिमक िवदलनावर अवलंबून असतात. आकृतीत १ �माकंाची रेषा अल्फा उत्सारी 
पदाथ�पासून व �माकं २ ची रेषा बीटा उत्सारी पदाथ�पासून होणाऱ्या िवदलनाचंी िनदशर्क आहेत. एक 
सेंिटमीटर एव�ा �वासात अल्फाकणामुळे बीटापेक्षा िवदलने िकती जास्त होतात त्याचा उ�खे पूव� 
झालेलाच आहे. 
 

 
आकृती �. १·३४ 

िवदलनकारी �ारणामुळे िनम�ण होणाऱ्या स्पंद मह�ते िव�ुत् दाबामुळे होणारा बदल 

 
िव�ुत् दाब ‘क’ या िंबदूपलीकडे वाढिवल्यास स्पंदाच्या मह�ेत झपा�ाने वाढ होऊ लागते. या 

वाढीस दुय्यम िवदलने (Secondary Ionisation) कारणीभतू आहेत. दाब जास्त वाढल्याने आयनाचंा 
मधील तारेकडे खेचले जाण्याचा वगे वाढतो व हे आयन (इलेक्�ॉन) वाटेत येणाऱ्या वायूरेणूंची आणखी 
िवदलने घडवनू आणतात. अशा रीतीने आयनाचंा एक लोट (Avalanche) तयार होतो. याला गुिणत 
िवदलन (Multiple Ionisation) असेही नाव आहे. ‘क’ पासून ‘�माणचल’ िवभागाला सु�वात होते. या 
भागात िव�ुत् दाबाच्या सम �माणात िव�ुत् स्पंदाची मह�ा वाढत राहते. ही पिर�स्थती िव�ुत् दाब ‘ड’ 
इतका वाढेपय�त िटकते. आकृतीतील १ व २ या रेषावं�न असे िदसून येईल की िवदलन मंजुषा व 
�माणचल िवभाग �ा दोहोंतही वरील दोन रेषामंधील अंतर सारखे आहे. िंकवा दुसऱ्या शब्दातं सागंावयाचे 
तर िव�ुत् स्पंदाची मह�ा सरतेशवेटी �त्यक्ष िंकवा अ�त्यक्ष रीत्या �ाथिमक िवदलनामुळे झालेल्या आयन-
युग्माचें संख्येवर अवलंबनू असते. दोहोंत फरक इतकाच की एका िवभागात वाढत्या दाबाबरोबर ती �स्थर 
असते तर दुसऱ्यात ती दाबाबरोबर वाढत जाते. 
 

‘ड’ या िंबदूहून िव�ुत् दाब अिधक वाढिवल्यास स्पंदाची मह�ा वाढत्या दाबाच्या �माणापेक्षा जास्त 
वाढू लागून शोधक �माणचल राहात नाही. ‘इ’ या िंबदूपय�त स्पंदाची मह�ा पुष्कळच वाढलेली असते. या 
िठकाणी १ व २ या रेषा एक� जुळतात. याचा अथर् असा की यापढेु स्पंदाची मह�ा �ाथिमक िवदलने िकती 
होती त्यावर मुळीच अवलंबनू नसते. ही ‘गायगर’ िवभागाची सु�वात होय. यानंतर िव�ुत् दाब वाढवनूही 
स्पंदाच्या मह�ेत फारसा फरक पडत नाही व ही �स्थती दाब ‘फ’ या िंबदूपय�त पोहोचेतोवर िटकते. हा 
झाला गायगर िवभाग. िव�ुत् दाब ‘फ’ हून जास्त वाढिवल्यास शोधकातं अखंिडत वैिजक िवसजर्न सु� 
होऊन त्याची उपयुक्तता सपंते. 
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गायगर िवभागात िव�ुत् स्पदं जरी मोठा असला तरी वैिजक �वाह अखंिडत नसून खंिडत िंकवा 
स्पंद�पच असतो. 
 

�माणचल िवभाग व गायगर िवभागात फरक असा की �माणचल िवभागात आयन-युग्मातील 
इलेक्�ॉनमुळे वैिजक लोट तारेवर एखा�ाच िठकाणी आढळत असेल तर गायगर िवभागात तो तारेच्या सवर् 
लाबंीवर पसरतो. गायगर िवभागात एक अडचण अशी की �ाथिमक आयन-युग्मामुळे मोठा स्पंद त्यात 
एकदा िनम�ण झाला की त्याचे िवसजर्न होण्यास काही वळे लागतो. हा वळे जरी फार मोठा नसला तरी हे 
िवसजर्न पूणर् होण्यापूव�च शोधकातं आणखी एखादा कण घुसला तर िनरिनराळ्या स्पदंाचंी सरिमसळ होते 
िंकवा स्पंदाचें िव�ेषण होत नाही. ही पिर�स्थती टाळून शोधक लगेच कायर्क्षम करण्याची ि�या बाहेरील 
िव�ुत् यं�ाकडून अगर शोधकातं िविश� वायू वाप�नच क�न घ्यावी लागते. त्याचा उ�ेख पढेु येईल. 
 

मागील प�ृावर आपण ‘स्पंद’ (Pulse) व ‘स्पंदमह�ा’ (Pulse Hight) याचंा उ�ेख केला. 
स्पंदमह�ा व्होल्टमध्ये सागंण्याची �था आहे. िनरिनराळ्या मह�ेचे स्पंद वगेवगेळे क�न मोजता येतात. 
िकरणोत्सार मापनात स्पंदमह�ेइतकीच मह�वाची दुसरी गो� म्हणजे ‘स्पंद वेग’ (Pulse Rate). याव�न 
ठरािवक वळेेत िकती स्पंद िमळतात ते, म्हणजेच ठरािवक वळेेत िकती िकरणोत्सारी घटना घडतात ते 
कळते. याचा अिधक उ�ेख पुढे येईल. 
 
िवदलन मंजुषा, स्पंदगणक व सम�मापक 
 

िवदलन मंजुषेत दोन �कार आहेत. एकीत �त्येक कण िनरिनराळा मोजता येतो (Pulse 
Counting) व दुसरीत शोधकावर पडणाऱ्या सवर् कणाचंा सदेंश एकि�तपणे िमळतो (Integrating). 
दोन्हीही प�तींत धना�ावर िव�ुदु�य गोळा होतो. त्यामुळे उत्प� होणाऱ्या स्पदंाचें मापन करणाऱ्या 
यं�णेचा ‘�ितसाद काळ’ (Response Time) कमी असल्यास िवदलन करणाऱ्या �त्येक कणाचे मापन 
होऊ शकते. य�ंणेचा �ितसाद काळ जास्त असल्यास सवर् स्पंदाचें मापन एक�पणे होते. सम�मापक 
िवदलन मंजुषेत झालेले मापन, थो�ा पण जास्त शक्तीच्या िकरणामुळे झाले अगर कमी शक्तीच्या पण 
जास्त िकरणामुळे झाले ते सागंणे शक्य नसते. स्पंदगणक िवदलन मंजुषेचा उपयोग अल्फा िकरणाचंी 
संख्या मोजण्यासाठी व त्याचं्या शक्ती पृथक् करणासाठीही होतो. बीटा व गमॅा िकरण या मंजुषेत परेुसे 
िवदलन क� शकत नसल्याने त्याचं्या मापनासाठी िवदलन मंजुषेचा उपयोग �िचतच होतो. िवदलन 
मंजुषा न्यू�ॉनच्या मापनासाठीही वापरता येते. 
 
�माणचल शोधक 
 

�माणचल शोधक कमी िव�ुत् दाबावर चालवला तर बाहेर पडणाऱ्या िव�ुत् स्पंदाचें पूरक यं�ात 
बरेच वृि�करण कराव ेलागते. असे जरी असले तरी हे शोधक पूणर्पणे �स्थर �स्थतीत ठेवता येणे शक्य 
असल्याने त्याचेंपासून खा�ीलायक िनष्कषर् काढता येतात. तसेच या शोधकाचा अचेतन काळ अत्यल्प 
असल्याने दर िमिनटाला स्पंदसंख्या जास्त असली तरीही त्याचे अचूक मापन करता येते. या शोधकाचा 
आणखी एक फायदा असा की वायू िवदलन करताना िकरणाची सवर् शक्ती जर खचर् पडली तर बाहेर 
पडणारा िव�ुत् स्पंदही त्या िकरणाच्या शक्तीच्या �माणात असतो. िकरणाचं्या िवशषेतः बीटा िकरणाचं्या, 
श�क्तपृथक् करणासाठी �माणचल शोधकाचा मोठाच उपयोग होतो. 
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गायगर शोधक 
 

संवदेनशीलता, मजबतू घडण, साधी रचना व स्वस्तपणा या गुणामुंळे गायगर शोधक सव�त जास्त 
�माणावर वापरले जातात. या शोधकापंासून िमळालेले स्पंद एक व्होल्ट िंकवा जरा जास्त दाबाचे 
असल्याने त्याचें वृि�करण करण्याची ज�री �िचतच पडते. या शोधकातून आलेले स्पंद सारख्याच 
मह�ेचे असतात. याचंा अचेतन काळ जरा जास्त असल्याने स्पंदसखं्येचा वगे फारच असेल तर या 
शोधकाचा उपयोग होत नाही. परंतु ही काही मोठी गैरसोय नाही. कारण अचेतन काळ मोठा म्हटला तरीही 
दश-सहस्तर्ाशं सेकंदाहून कमी असल्याने, स्पंदसंख्या िमिनटाला दहा हजार असली तरी गणनेस अडथळा 
होत नाही. स्पंदसंख्येचा वगे यापलीकडे �िचतच असल्याने बहुतेक िठकाणी त्याचा वापर होऊ शकतो. 
गायगर शोधक, मापनाचे सोयीचे दृ�ीने अनेक आकारातं व �कारातं बनिवण्यात आलेले आहेत. 
 

गायगर शोधकात िव�ुत् स्पंद िनम�ण केल्याबरोबर शोधक काही काळ अचेतन अवस्थेत असतो. तो 
पूवर्�स्थतीत येऊन पूव�च्याच मह�ेचा स्पंद िनम�ण होऊ शकेल या अवस्थेत आणण्याचे दोन �कार आहेत. 
एका �कारात ही ि�या बाहेरील िव�ुत् यं�ामाफर् त क�न घेतली जाते. असे शोधक आता वापरात नाहीत. 
दुसऱ्या �कारात िवदलनामुळे सु� झालेला िव�ुत् �वाह शमन करण्यासाठी (Quenching) शोधकातील 
वायूतच काही �व्ये थो�ा �माणात िमसळलेली असतात. शोधकातं त्यामुळे स्वयंशमन (Self-
quenching) लवकर उत्प� होते. यातही पनु्हा दोन �कार आहेत. एका �कारात, शोधक सचेतन 
करण्याचे दृ�ीने त्यातील वायूत काही �माणात काबर्नी िंकवा �ागंािरक बाष्प (Organic Vapour) 
वापरलेली असते तर दुसऱ्या �कारात क्लोरीन, �ोमीन अगर आयोडीन या अकाबर्नी वायूचा वापर केलेला 
असतो. क्लोरीनसारखे वायू वाप�न केलेल्या शोधकाचंा वापर १९४९ सालापासून सु� झाला असून सध्या 
या �कारच्या शोधकाचंाच जास्त उपयोग केला जातो. याला मुख्य कारण म्हणजे त्याचंी वैिजक दृष्�ा 
मजबुती. ती अशी की िव�ुत् दाब चकूुन कमी अिधक अगर िव�� तऱ्हेने िदला गेला तरी शोधक कायमचा 
िनकामी होत नाही. तसेच काबर्नी बाष्प वाप�न केलेल्या शोधका�माणे वरील शोधक �काश संवदेनशील 
नसल्यामुळे त्यावर चुकून जास्त �काश पडला तरीही त्याचे आयुष्य कमी होत नाही. 
 
गायगर पठाराचे गुणधमर् 
 

आकृती �. १·३५ मध्ये गायगर शोधकाला िदलेला िव�ुत् दाब व स्पंदवगे (दर िमिनटात येणाऱ्या 
स्पंदाचंी संख्या) याचंा आलेख िदला आहे. या आलेखात वाढत्या िव�ुत् दाबाबरोबर स्पंदवगे एकदम वाढू 
लागतो व तो गायगर सीमेला (Geiger Threshold) पोहोचल्यावर िव�ुत् दाब नंतर अिधक वाढिवला 
तरीही जवळजवळ �स्थर राहतो. 
 

 
आकृती �. १·३५ 

गायगर शोधकाचे गुणधमर् 



 अनु�मिणका 

या सपाट िंकवा पठाराच्या (Plateau) भागात मूळ िवदलन कोणत्याही कारणानंी झाले तरी स्पंदवगे 
सारखाच राहतो. िव�ुत् दाब पठाराच्या पलीकडे वाढिवल्यास अखंड िवसजर्न (Discharge) सु� होते. 
शोधक दीघर्काल िटकण्याचे दृ�ीने िव�ुत् दाब येथपय�त वाढिवणे इ� नसते. पठाराचा भाग कधी कधी २०० 
व्होल्ट इतका िवस्तृत असतो. तो िजतका िवस्तृत िततका चागंला, कारण त्यामुळे िव�ुत् दाब थोडा फार 
बदलला तरी मोजणीत िवशषे फरक पडत नाही. सवर्साधारणपणे शोधकाला पठाराच्या मध्यभागी 
असलेला िव�ुत् दाब देतात. पठाराचा भाग पूणर्पणे सपाट नसून थोडा ितरकस असतो. या 
ितरकसपणाव�न, १०० व्होल्ट वाढिवलेल्या िव�ुत् दाबामुळे केलेले मापन मूळ मापनाशी ताळून, 
मापनातील �ितशत वाढ काढता येते. ही साधारणपणे ५ ते १० ट�ेएवढी असते. क्लोरीन इत्यादी हॅलोजन 
असलेल्या शोधकात पठाराचा ितरकसपणा बदलत नाही पण काबर्नी बाष्प वापरलेल्या शोधकात पठार व 
ितरकसपणा बदलत असतात. त्यामुळे या �काराचा शोधक वापरताना दोन्ही गो�ी परत परत तपासून 
योग्य तो िव�ुत् दाब �ावा लागतो. 
 

उष्णतामानाचा या शोधकावर काहीसा पिरणाम होतो. परंतु -२०° ते +५०° सें. या दरम्यान 
िवशषेसा पिरणाम होत नाही. हॅलोजन शोधक तर-५५° ते +७५° सें. पय�त पुष्कळच चागंले चालतात. 
 

काबर्नी बाष्प वाप�न केलेले शोधक वापरण्यासाठी साधारणपणे १०००-१४०० व्होल्ट दाब 
लागतो. हॅलोजन वाप�न केलेले शोधक साधारणपणे ३५० ते ७०० दाबावर चालतात. 
 

वरील वणर्नाव�न उ�म गायगर शोधकात खालील गुणधमर् असावते : 
 
(१) िवस्तृत पठार, (२) वापरण्यास लागणारा िव�ुत् दाब कमी, (३) जास्त वळे वाप�नही उ�म 

स्थैयर्, (४) लहान अचेतन काळ, (५) मोठा िव�ुत् स्पदं, (६) उ�म कायर्क्षमता व (७) उष्णतामानामुळे 
ि�येत कमी फरक. 
 
�माणचल शोधकाचें काही �कार 
 

काबर्न-१४, सल्फर-३५ यासारख्या िकरणोत्सारी �व्यातून बाहेर पडणाऱ्या बीटा िकरणाचंी शक्ती 
फार क्षीण असते. गायगर शोधकामध्ये मध्यम शक्तीचे बीटा िकरण आत जाण्यासाठी अ�काचे �वशे�ार 
बसिवलेले असते. पातळ अशा या �ारातून हे िकरण शोधकात घेतले जातात. पण उत्स�जत बीटा 
िकरणाचंी शक्ती जेव्हा फार क्षीण असते तेव्हा या पातळ अ�कातूनसु�ा फारच थोडे िकरण आत िश� 
शकतात. म्हणून अशा क्षीण शक्तीच्या िकरणासाठी मापन करावयाचा पदाथर् शोधकाच्या संवदेनशील 
भागातच ठेवण्याची सोय असते. यासाठी ‘�वाही-वाय ू �कार’(Gas-Flow Type) चा �माणचल शोधक 
यशस्वी रीत्या वापरला जातो. मीथेन अगर आर् गॉन-मीथेन या वायूचा �वाह या शोधकात मंद गतीने वाहात 
ठेवलेला असतो. अशा शोधकाचा सोपा �कार आकृती �माकं १·३६ मध्ये दाखिवला आहे. 
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आकृती �. १·३६ 

�वाही-वाय ू�माणचल शोधक 

 
पोलादाच्या बंद नळीत मधोमध धना�ाची तार बसिवलेली असते. िच�ात दाखिवलेल्या नळ्याचें �ारा 
बाहेरील वातावरणापेक्षा थो�ा जास्त दाबाखाली वायू आत सोडण्याची व बाहेर जाण्याची व्यवस्था 
केलेली असते. ज्या वस्तूचे मापन करावयाचे त्याचा नमुना पोलादी चकतीवर ठेवनू ती योग्य जागी 
सरकवनू शोधक बंद करता येतो. आकृती �. १·३७ मध्ये वाढत्या िव�ुत् दाबाबरोबर �माणचल िवभागात 
स्पंदमह�ा व स्पंदवगे कसा बदलतो ते दोन आलेखाचें �ारा दशर्िवले आहे. त्याव�न �माणचल िवभागात 
वाढत्या दाबाबरोबर स्पंदमह�ा सारखी वाढत असली तरी काही िविश� िव�ुत् दाबामध्ये स्पंदवगे, म्हणजे 
दर िमिनटाला येणारी स्पंदसखं्या, मा� �स्थर असते. 
 

 
आकृती �. १·३७ 

मीथेन वाय�ूवाही �माणचल शोधक 

 
शोधकात मीथेन वायू वापरला असता अल्फाचे स्पंदवगेाचे पठार साधारण २००० व्होल्टवर व बीटाचे ३२०० 
व्होल्टवर असते. मीथेन-आर् गॉन िम�ण वापरले असल्यास अल्फाचे पठार ८०० व बीटाचे १२०० व्होल्टवर 
आढळते. िकरणोत्सारी पदाथ�पासून िकरण सवर् िदशनेे जात असतात. त्यातला िकतवा भाग शोधकाने 
मोजला जाईल ते, पदाथर् शोधकाशी िकती घनकोन करतो त्यावर अवलंबनू असते. ४ पाय (4π) घनकोन 
असलेल्या शोधकाच्या रचनेत सवर् बाजूला जाणारे िकरण मोजता येतात. वर िदलेल्या शोधकाचे �कारात २ 
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पाय (2π) घनकोनात जाणारे िकरण मोजले जातात. परंतु िकरणोत्सारी पदाथर् एखा�ा पटलावर 
(Membrane) िचकटवनू त्याचे दोन्ही बाजंूस दोन शोधक ठेवले तर ४ पाय घनकोनात मोजणी होते. 
त्यामुळे सवर् बीटा िकरण मोजणे शक्य होते. 

 
न्य�ूॉन शोधक 
 

�माणचल शोधकाचा उपयोग मंदगती न्य�ूॉन मोजण्यासाठीही होतो या �कारात बोरॉन – १० या 
एकस्थाने संव�धत केलेला बोरॉन �ायफ्लोराइड हा वायू भरलेला असतो. मंदगती न्यू�ॉनमुळे वायूत B¹⁰ 
(n; α) Li⁷ ही अणुगभर् �ि�या होऊन अल्फाकण िनम�ण होतात व अल्फाकणामुंळे झालेल्या वायुिवदलनाने 
िव�ुत् स्पंदाचंी िन�मती होते. 
 
शोधकाचें इतर �कार 
 
लुकलुकता शोधक (Scintillation Detector). 
 

िकरण मोजण्याचा दुसरा सव�त मह�वाचा �कार म्हणजे लुकलुकता शोधक. अशा शोधकाचा 
उपयोग �दरफोडर् यानंी आपल्या पिहल्या �योगात फारच यशस्वी रीतीने केला. अल्फा िकरण जर िंझक 
सल्फाइडचा पातळ थर िदलेल्या पड�ावर पडले तर त्यातून अनुस्फुिरत �काश बाहेर पडतो. हा �काश 
काळोख्या खोलीत िदसतो. त्याव�न अल्फाकणाचंी सखं्या मोजता येते. आता तेजाणुवधर्काचंा (Photo 
Multiplier) शोध लागल्यामुळे डोळ्यानंी मापन करण्याचा �ास घ्यावा लागत नाही. अशा �कारे मूळ 
ऐितहािसक �योगाच्या आधारे संवदेनशील व अचूक मापन करणारे शोधक िनम�ण झालेले आहेत. 
 

सध्या हे शोधक अनेक आकारातं व �कारातं तयार होतात. परंतु मूलतः ते सवर् अनुस्फुिरत �काश 
देणारे पारदशर्क स्फिटक (Crystal) व तेजाणुवधर्क याचेंपासून केलेले असतात. या दोन मुख्य घटकाचंा 
अिधक िवचार क�. 
 
तेजाणुवधर्क (Photo Multiplier). 
 

तेजाणुवधर्काचे मह�वाचे कायर् म्हणजे स्फिटकातून येणाऱ्या �काश िकरणापासून इलेक्�ॉन िनम�ण 
करणे व त्याचें वधर्न क�न िव�ुत् स्पंद बाहेर पाठिवणे. मूळ इलेक्�ॉनच्या संख्येत अशा तऱ्हेने वधर्न 
झाल्याने िव�ुत् स्पंदाची मह�ा बरीच वाढून मापनात अिधक संवदेनशीलता येते. 
 

आकृती �. १·३८ व�न तेजाणुवधर्काचें मूलभतू कायर् पाहू या. स्फिटकातून येणारा �काशपुजं 
ऋणा�ावर पडून इलेक्�ॉन िनम�ण होतात. बाहेर पडणाऱ्या इलेक्�ॉनची संख्या ऋणा�ाच्या तरंग 
�ितसादावर (Spectral Response) अवलंबून असते. ते बाहेर पडलेले इलेक्�ॉन िव�ुत् के्ष�ाने दुसऱ्या 
िव�ुद�ावर पाडले जातात. या कृतीत अिधक इलेक्�ॉन उत्प� होऊन त्याचंी वाढ होते. वरील�माणे पुन्हा 
हे इलेक्�ॉन आणखी एका िव�ुद�ावर पाडून इलेक्�ॉनचे आणखी वधर्न होते. अशा �कारे 
इलेक्�ॉनिवस्तार वाढत जाऊन, धना�ावर गोळा होऊन बाहेर पडणारा िव�ुत् स्पदं चागंलाच वाढलेला 
असतो. ऋणा�ापासून धना�ापय�त १० ते १४ इतकी िव�ुद�े (Dynodes) असतात. ती िजतकी जास्त 
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िततका िवस्तार जास्त. यात स्फिटकापासून येणारे �काशिकरण व ऋणा�ाचा तरंग �ितसाद एकमेकाला 
पूरक असावयास हवते. म्हणून ऋणा� म्हणनू वापरलेला धातू व वधर्काची ऋणा�ासमोरील काच 
िनरिनराळ्या �कारची असू शकते. ऋणा�ापासून धना�ापय�त िव�ुत् दाब �मा�माने वाढत असतो. या 
शोधकात वापरलेल्या िव�ुत् दाबाची �स्थरता (Stability) फार मह�वाची असते. कारण दाबातील 
थो�ाशा फरकानेही िव�ुत् स्पंद पुष्कळच बदलण्याची शक्यता असते. 
 

 
आकृती �. १·३८ 

तेजाणुवधर्क 

 
ऋणा� हा यातील मुख्य भाग असून अनेक �कारचे ऋणा� वापरात आहेत. अँिटमनी व सीिझअम 

याचंा साधारणतः वापर होतो. सध्या नवीन िनघालेल्या तेजाणवुधर्कात अनेक अल्कलीधातुयुक्त (Multi 
Alkali) ऋणा� वापरतात. याचा वणर्�ितसाद चागंला असून पूव�च्या ऋणा�ापेक्षा याचे औ�ष्णक उत्सजर्न 
(Thermal Emission) कमी असते. संवदेनशीलता वाढिवण्यासाठी यामुळे फारच मदत होते. 
 
लुकलुकणारे स्फिटक (Scintillation Crystals). 
 

सवर् �कारचे िकरण मोजण्यास उपयुक्त असे स्फिटक सध्या बनिवले गेले आहेत. यात काही 
काबर्नी तर काही अकाबर्नी आहेत. उ�म शोधक म्हणून उपयोग होण्यासाठी स्फिटकात पुढील गुणधमर् 
हवते : (१) आयात िकरणाचंी (Incident Radiation) सवर् िंकवा बरीचशी शक्ती स्फिटकाने शोषली 
पािहजे िंकवा िवखरण झाली पािहजे. (२) इलेक्�ॉनच्या माऱ्याने तो चागंला दीप्त (Luminescent) झाला 
पािहजे. (३) स्फिटक स्फुिरत �काशाला पारदशर्क हवा. (४) स्फिटकावर पडणाऱ्या िकरणामुळे अणूंतील 
इलेक्�ॉन क्षोभावस्थेत (Excited) जातात व त्याचें नैस�गक (मूळ) अवस्थेत पतन होताच �काश बाहेर 
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पडतो. या सवर् ि�या िवनािवलंब होणे इ� आहे. अन्यथा येणारे िकरण व त्यापासून िमळणारे िव�ुत् संदेश 
याचंी सागंड घालता येणार नाही. 
 

स्फिटकातून �काश बाहेर पडण्याची ि�या दोन टप्प्यातं होते. �थम आयात िकरणामुळे 
स्फिटकातील काही अणूतंील इलेक्�ॉनची क्षोभावस्था व नंतर त्याचें नैस�गक (मूळ) अवस्थेत पतन. या 
दोन अवस्थातंील शक्तीच्या फरकानुसार िविश� तरंगलाबंीचा �काश बाहेर पडतो. अल्फा व बीटा कणाचें 
बाबत ही क्षोभावस्था िकरणाचं्या स्फिटकावरील �ि�येत उत्प� होणाऱ्या इलेक्�ॉनमुळे होते. परंतु गमॅा 
िकरणामुळे ही क्षोभावस्था इतक्या सरळसरळ न होता तीन िनरिनराळ्या �कारे होते :  (१) कॉम्टन 
िवखरण (Compton Scattering), (२) �काश िव�ुत् �ास (Photo Electric Capture) व (३) युग्म 
िन�मती (Pair Production). हे तीन �कार मूळ गमॅा िकरणाचं्या शक्तीवर अवलंबून असतात. अनुस्फुिरत 
�काश बाहेर पडण्याची ि�या जरा गंुतागंुतीची व िनरिनराळ्या स्फिटकातं िनरिनराळ्या तऱ्हेने होणारी 
आहे. 
 

गेल्या काही वष�च्या संशोधनामुळे अनेक उपयुक्त स्फिटक बनिवण्यात आले असून त्या �त्येकाचे 
काही वैिशष्� आहे. गमॅा िकरणासाठी एक टक् का थिॅलअमयुक्त असे सोिडअम आयोडाइडचे स्फिटक 
मो�ा �माणावर वापरले जातात. थिॅलअमचा उपयोग चेतनेसाठी (Activation) होतो. आयोडीनची जास्त 
घनता व मोठा अणु�माकं यामुळे त्याचा गमॅा िकरण शोषण्याचा गुणक उ�म असतो. योग्य आकाराचे 
स्फिटकात २०० सहस्तर् इलेक्�ॉन व्होल्टपय�तच्या गमॅा िकरणाचें शोषण करण्याची क्षमता शभंर टक् के असते 
तर १ िम. इ. व्हो. िंकवा जास्त शक्तीच्या िकरणाबाबत ती १० ट�े असते. हे स्फिटक अनेक आकारातं व 
�कारातं िमळत असले तरी जरा महाग असतात. बाष्प शोषनू घेण्याच्या सोिडअम आयोडाइडच्या 
गुणधम�मुळे त्यानंा फार जपाव ेलागते. एकदा बाष्पशोषण होऊन व आयोडीन बाहेर पडून स्फिटक िपवळे 
पडल्यास ते िन�पयोगी होतात. भाभा अणुसंशोधन कें �ात हे स्फिटक सध्या तयार करतात. 
 

गेल्या थो�ा वष�त कॅ�ल्शअम आयोडाइड या स्फिटकावर �योग चालू आहेत. हे स्फिटक 
सोिडअम आयोडाइडपेक्षा दुप्पट चागंले असले तरी ते बनिवण्यात बरीच सुधारणा व्हावयास हवी. अजून ते 
बाजारात िमळत नाहीत. सीिझअम आयोडाइड हे स्फिटकही बरेच वापरात आहे. 
 

काबर्नी स्फिटकात आं�ासीनचे स्फिटक सव�त जास्त �काशिकरण बाहेर टाकते व तेही 
अल्पावधीत. �स्टलबीनचे स्फिटकही वापरण्यात आहेत. त्यातून िमळणारा �काश आं�ासीनच्या अध�च 
असला तरी नंतर तो फारच कमी वळे िटकत असल्याने हे स्फिटक काही िठकाणी जास्त उपयोगी पडते. 
अनुस्फुिरत �काश अल्प काळात नाश पावण्याच्या गुणधम�त काबर्नी स्फिटक अिधक सरस आहेत. त्यामुळे 
िकरणाचंी समकािलयता (Coincidence) शोधण्यासाठी बऱ्याच �योगातं त्याचंा उपयोग होतो. मो�ा 
आकाराचे काबर्नी स्फिटक सहज बनिवता येतात. पण त्याचें मोठे वैगुण्य म्हणजे कमी घनतेमुळे त्याचंी 
िकरणाचंी शक्ती शोषण करण्याची क्षमता कमी असते. त्यामुळे जास्त श�क्तशाली िकरण मोजण्यासाठी 
त्याचंा उपयोग होत नाही. काबर्नी स्फिटकाचंा वापर बीटा िकरणाचं्या मापनासाठी जास्त होतो. 
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�व�प लुकलुकणारा शोधक. 
 

यात, काही िविश� िव�ावकात (Solvent) िवरघळलेल्या िव�ुतातून (Solute) िकरणाचें माऱ्याने 
अनुस्फुिरत �काश बाहेर पडतो. याच िव�ावकातं ज्याचे मापन करावयाचे ती वस्तूही िमसळली असली 
म्हणजे उ�म घनकोन असलेला अितकायर्क्षम असा शोधक तयार होतो. पॅराटरफेिनल, �स्टलबीन ही �व्ये 
टोलिवन या िव�ावकात उ�म काम देतात. पॅराटरफेिनल वगैरे �मुख स्फिटकाबरोबर पॉपॉप (POPOP) 
या नावाने माहीत असलेले �व्यही दुय्यम स्फिटक म्हणनू वापरले जाते. यात �मुख स्फिटकातून येणारा 
अनुस्फुिरत �काश दुय्यम स्फिटकावर पडून त्यातून तेजाणुवधर्काच्या तरंग �ितसादाशी जुळणारे असे 
िकरण बाहेर पडतात. 
 

काबर्नी �व�प शोधक अनेक कामी उपयोगी होण्यासारखे असले तरी ज्याचें मापन करावयाचे ते 
िकरणोत्सारी पदाथर् िव�ावकात अिव�ाव्य असल्यास हे शोधक वापरण्यात अडचण येते. अनेक क्लृप्त्या 
क�न ही अडचणही दूर करता येते. 
 

�व�प काबर्नी स्फिटकाच्या आणखी एक उपयोग म्हणजे त्यात एखादा जड धातू िमसळून, 
िव�ाव्य गमॅा उत्सारी पदाथ�च्या गणतीला उपयुक्त असा शोधक करता येतो. उदाहरणाथर् शकेडा पाच 
टक् के िशसे िमसळून उ�म शोधक तयार होतो व त्याचा क्ष-िकरणासाठी चागंला उपयोग होतो. �व�प 
स्फिटकात बोरॉन, कॅडिमअम िंकवा गडॅोिलिनअम िमसळून न्य�ूॉन शोधकही बनिवता येतो. 
 

अल्फा िकरणासाठी अजूनही िंझक सल्फाइड स्फिटक वापरतात. काच िंकवा परस्पेक्स 
यासारख्या पारदशर्क पदाथ�वर िंझक सल्फाइडच्या भकुटीचा पातळ थर लावलेला असतो. अनुस्फुिरत 
�काश परावतर्न क�न तेजाणुवधर्काचे सहाय्याने मापन होते. िंझक सल्फाइडमध्ये बोरॉन िमसळून न्यू�ॉन 
मापनास उपयोगी शोधक होऊ शकतो. यात न्य�ूॉनच्या बोरॉनवरील �ि�येने �थम अल्फा कण तयार 
होतात. अशा तऱ्हेच्या शोधकातं काचेवर बसिवलेला स्फिटकाचा थर पातळ असावा लागतो. 
 
शोधकाची रचना. 
 

स्फिटक तेजाणुवधर्काच्या �काश संवदेनशील बाजूकडे कधी तसेच बसिवलेले असते तर कधी 
कधी मधल्या जागी काच अगर परस्पेक्स ठेवनू उरलेली जागा �काशिकरणाचें कोठेही परावतर्न होऊ नये 
म्हणून िसिलकोन तेलाने भरतात. तेजाणुवधर्काचा उपयोग क�न बनिवलेल्या शोधकावरील आवरणातून 
य�त्कंिचतही �काश आत न जाणे अवश्य आहे. गमॅा िकरणाचें बाबत यामुळे फारसा अडथळा भासत नाही. 
कारण स्फिटकावरील या आवरणातून ते सहज आत घुसतात. परंतु इतर कणाचें मापनात अडचण अशी 
येते की त्याचंी शक्ती चागंली असल्यािशवाय ते आवरणातून स्फिटकापय�त पोहोचू शकत नाहीत. 
�योगशाळेत शोधक वापरल्यास आवरण बाजूस क�न मापन करावयाची वस्तू आत ठेवनू शोधक चालिवता 
येतो. परंतु शोधक बाहेर वापरावयाचा असल्यास आवरण अत्यंत पातळ पण तरीही �काशाला अपायर् असाव े
लागते. 

 
या शोधकाचा मुख्य उपयोग गमॅा िकरणाचं्या मापनासाठी व शक्ती पृथक् करणासाठी होतो. गायगर 

शोधकाची बीटा िकरण मोजण्याची क्षमता शभंर टक् के असते हे आपण पािहले. पण गमॅा िकरणाबाबत 
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गायगर शोधकाची क्षमता केवळ एक टक् काच असते. गायगर शोधकात काही शक्ती खच� पडून िवदलन 
होण्यापूव�च गमॅा िकरण शोधकातून बाहेर पडलेला असतो. याउलट लुकलुकणारी स्फिटके गमॅा 
िकरणाचंी सवर् शक्ती शोषण क� शकतात. बाहेर पडणाऱ्या िव�ुत् स्पंदाचंी मह�ा मूळ िकरणाच्या 
शक्तीच्या �माणात असल्याने गमॅा िकरणाचं्या शक्ती पथृक् करणासाठी हा शोधक इतर शोधकापेक्षा जास्त 
कायर्क्षम ठरला आहे. 

 
अधर्वाहक (Semi Conductor) 
 

या शोधकािवषयी काही िलिहण्यापूव� अधर्वाहक म्हणजे काय ते पाहू. अणुगभ�भोवती इलेक्�ॉन 
कसे �मण करतात ते नील्स भोर याचं्या िस�ातंाव�न समजून येते. िनरिनराळ्या �मणकक्षातूंन िफरणाऱ्या 
इलेक्�ॉनची शक्ती वगेवगेळी असते. या सवर् अणूचंा जेव्हा एखादा स्फिटक बनतो तेव्हा हे सवर् अणू काही 
िशस्तब� रीतीने एक� येतात व त्याचं्या बा� कक्षातंील इलेक्�ॉन केवळ एकाच अणलूा िचकटून न राहता 
सवर् अणूंशी संबधं ठेवतात. श�क्तपुजंवादाचा अणिुवषयक िनष्कषर् असा आहे की इलेक्�ॉन काही िविश� 
कक्षातूंनच �मण क� शकतात. त्याचंी शक्ती वाटेल तशी बदलू शकत नाही. िविश� इलेक्�ॉन िविश� 
शक्ती पातळीत (Energy Level) असतात व ते एका पातळीतून दुसऱ्या पातळीत जावयाचे तर काही 
िविश� शक्ती त्यानंा �ावी लागते. हाच श�क्तपुंजवाद घन पदाथ�ला लावला तर वरील�माणेच िनष्कषर् 
िनघतात. फरक एवढाच की या िठकाणी शक्ती पातळीऐवजी शक्तीचे प�े (Bands) कल्पाव ेलागतात. 
संयुजी प�ा (Valence Band) व संवहन प�ा (Conduction Band) असे दोन मुख्य प�े आहेत. या दोन 
पट्�ातंील ऊज�तरावर पदाथ�ची िव�ुत् वाहकता अवलंबून असते. जर हे प�े एकमेकातं िमसळलेले 
असतील तर ते पदाथर् उ�म िव�ुत् वाहक असतात. काही धातू (ताबं,े चादंी, सोने) या �कारात मोडतात. 
दुव�हकातील या पट्�ाचं्या ऊज�तील फरक खूपच जास्त म्हणजे ५ ते १० इ. व्हो. असतो. एबोनाइट, 
टेफ् लॉन ही या �कारच्या दुव�हकाची उदाहरणे होत. 
 

परंतु िसिलकॉन व जरमिॅनअम या स्फिटकात हा फरक अनु�मे १·१२ व ०·७४ इ. व्होल्ट एवढाच 
असल्याने सामान्य तपमानाला काही इलेक्�ॉन संयुजी पट्�ातून संवहन पट्�ात जाणे सुलभ असल्याने 
हे धातू अधर्वाहक म्हणनू काम करतात. यातच इतर काही धातू अित सू�म �माणात िमसळल्यास ही 
अधर्वाहकता वाढवता येते. कसे ते ओघाने येईल. 
 

अणुभोवतालील इलेक्�ॉनच्या नील्स भोर�णीत रचनेव�न असे िदसते की ज्या अणूंच्या कक्षातं ८, 
१८, ३६ असे काही िविश� इलेक्�ॉन आहेत ते अणू �स्थर �स्थतीत असून इलेक्�ॉनची देवाणघेवाण करीत 
नाहीत म्हणजेच इतर अणूंशी काही �ि�या करीत नाहीत. एखा�ा अणतू जर या सखं्यापेंक्षा एखाददुसरा 
जास्त इलेक्�ॉन असला तर तो देण्यास हा अणू राजी असतो. तसेच एखा�ा अणतू वरील सखं्येपेक्षा सहा-
सात इलेक्�ॉन जास्त असते तर आणखी एक-दोन इलेक्�ॉन �हण क�न बाहेरील कक्षातं आठ इलेक्�ॉन 
क�न �स्थर होण्याकडे त्याची धडपड असते. काही वळेेस असे होते की एखा�ा अणूत एखाददुसरा 
इलेक्�ॉन जास्त आहे व दुसऱ्या अणूत तेवढेच इलेक्�ॉन आठ होण्यास कमी आहेत तर ते दोन अणू एक� 
येऊन दोन्हीही आठ इलेक्�ॉनच्या �स्थर �स्थतीस पोहोचतात. दोन अणूतं या िठकाणी सहसंयुजीबधं तयार 
झाला असे म्हणतात. 
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िसिलकॉन, जरमिॅनअम यासारखे मेंडेलीफच्या आवतर् को�कातील चौथ्या गटातील धातू असे 
आहेत की त्याचं्या बाहेरील कक्षातं चार इलेक्�ॉन असतात. हे धातू अधर्वाहक म्हणनू ओळखले जातात. 
अितशु� स्व�पात ते घेऊन त्याचं्यात अत्यल्प �माणात (एक कोटी भागात एक भाग) ि�संयुजी 
(Trivalent) धातू इंिडअम वा पंचसंयुजी (Pentavalent) धातू अँिटमनी असे िमसळले तर दोन 
िनरिनराळ्या �कारचे अधर्वाहक कसे तयार होतात ते पाहू. 
 
एन् -�कार अधर्वाहक. 
 

जरमिॅनअम स्फिटकात अँिटमनी िमसळल्यास अँिटमनीच्या पाच संयुगी इलेक्�ॉनपकैी चार, 
जरमिॅनअमच्या चार इलेक्�ॉनबरोबर सहसयुंजी बधं तयार क�न उरलेला एक इलेक्�ॉन अँिटमनीभोवती 
जराशा कमी ब� �स्थतीत िफरत राहतो व तो संवहन पट्�ात खेचून घेण्यास फारच थोडी शक्ती पुरते. 
या अधर्वाहकात इलेक्�ॉनचे �माण जास्त असते. हा झाला अधर्वाहकाचा एन् -�कार (N-type). 
 
पी-�कार अधर्वाहक. 
 

याउलट इंिडअम धातू जरमिॅनअममध्ये िमसळल्यास काहीशी िनराळी पिर�स्थती उत्प� होते. 
इंिडअमचे तीनही संयुजी इलेक्�ॉन जरमिॅनअमने घेतले तरी सहसंयुजी बंध िनम�ण होऊन आठ इलेक्�ॉन 
होण्यास एक कमीच पडतो. याला िछ� (Hole) असे म्हणण्याची �था आहे. एन् -�कारातील 
इलेक्�ॉन�माणेच हे िछ� मुक्त इलेक्�ॉनच्या शोधात िफ� लागते. हा झाला पी-�कार (P-type) चा 
अधर्वाहक. 
 
डायोड. 
 

वरील दोन �कारचे हे अधर्वाहक एकमेकास जोडल्यास जे जंक्शन तयार होईल त्याला एन् -पी 
जंक्शन (N-P junction) म्हणतात. या जोडण्याने त्यात असा गुणधमर् येतो की त्यातून िव�ुत् �वाह एकाच 
िदशनेे वाहू शकतो व उलट िदशनेे वाहणाऱ्या �वाहाला हे जंक्शन िवरोध करते. या िठकाणी अधर्वाहक, 
डायोड (Diode) चे काम करतो. 
 
�ा�न्झस्टर. 
 

आकृती �. १·३९ मध्ये दाखिवल्या�माणे एन् -�कारच्या अधर्वाहकाचे दोन्ही बाजंूस पी-�कारचे 
अधर्वाहक जोडले तर �ा�न्झस्टर तयार होतो. या रचनेत एका बाजूचा अधर्वाहक एिमटर िंकवा उत्सजर्क 
(Emitter) म्हणून व दुसऱ्या बाजूचा कलेक्टर िंकवा संचायक (Collector) म्हणनू काम करतो. मधील एन्  
वाहकाला बेस िंकवा आधार (Base) असे म्हणतात. रेिडओ व्हाल्व्हशी तुलना करता उत्सजर्क हा 
व्हाल्व्हमधील कॅथोड अगर ऋणा�ासारखा तर आधार व संचायक अनु�मे ि�ड व प्लेटचे काम करतात. 
संचायकाकडे जाणारा �वाह आधाराला िदलेल्या �वाहानु�प बदलतो. सवर्साधारणपणे िवस्तार 
करावयाचा िव�ुत् स्पंद आधाराला देऊन िवस्तारलेला स्पदं संचायकातून बाहेर पडतो. िवस्तार करण्याची 
ही शक्ती अधर्वाहकाच्या िविश� गुणधम�वर अवलंबून असते. इलेक्�ॉनच्या उत्सजर्नासाठी व्हाल्व्हमध्ये 
तप्त तंतंूची (Heated Filament) गरज पडते. तशी गरज �ा�न्झस्टरमध्ये पडत नाही कारण 
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िव�ुत् �वाहासाठी लागणारे इलेक्�ॉन व िछ�े त्यात मूलतःच असतात. �ा�न्झस्टर वाप�न केलेली य�ें 
त्यामुळे तापत नाहीत. 

 

 
आकृती �.१·३९ 

�ा�न्झस्टर 

 
�ा�न्झस्टरचा शोध इलेक्�ॉिनक उपकरणात �ािंतकारक ठरला आहे. साध्या व्हाल्व्हपेक्षा हा 

जास्त कायर्क्षम, मजबूत व आकाराने लहान असून त्याला लागणारा िव�ुत् दाबही फारच कमी असतो. 
त्यामुळे ह�ीची िव�ुत् व इलेक्�ॉिनक उपकरणे आकाराने लहान, जोडण्यास व दु�स्त करण्यास सोपी व 
जास्त कायर्क्षम झाली आहेत. �ा�न्झस्टर रेिडओ हे त्याचे सव�च्या पिरचयाचे उदाहरण आहे. 
 

या लेखात अधर्वाहकाचा शोधक म्हणनू कसा उपयोग होतो तेवढेच आपणासं पाहावयाचे आहे. 
 
अधर्वाहक शोधक 
 

श�क्तशाली िव�ुत् भािरत कण (Energetic Charged Particles) घन पदाथ�तून �वास करीत 
असता त्याचंा सारखा श�क्तऱ्हास होत असतो. ४ िम. इ. व्हो. (Mev) इतका श�क्तमान िकरण एका 
�िति�येत दोन िकलो इ. व्हो. (२ Kev.) एवढीच शक्ती इलेक्�ॉनला देऊ शकतो. अधर्वाहक शोधकात 
यामुळे संयुजी पट्�ातील इलेक्�ॉन संवहन पट्�ात जातात. सयुंजी पट्�ात िरकामी झालेली ही 
जागा त्याच्या खाली इलेक्�ॉनने पूणर् भरलेल्या पट्�ातील इलेक्�ॉन घेऊन भरली जाते व याखालच्या 
पट्�ात तात्पुरते िछ� िनम�ण होते. ही पिर�स्थती सुमारे १०-¹² सेकंद िटकते व पुनरर्चना होऊन 
इलेक्�ॉन आतील पट्�ात जातो व िछ� संयुजी पट्�ात येते. अशा रीतीने िकरणाचंी सवर् शक्ती खचर् 
होईपय�त पुष्कळच इलेक्�ॉन व िछ�े तयार होतात. साधारणपणे िसिलकॉनमध्ये एक इलेक्�ॉन-िछ� जोडी 
िनम�ण होण्यास ३·५ इ. व्हो. एवढी शक्ती खचर् पडते. यानंतरची ि�या म्हणजे इलेक्�ॉन व िछ� याचें 
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पुनम�लन. शोधक चागंला कायर्क्षम हवा असला तर या शवेटच्या ि�येला लागणारा वळे शक्य तेवढा जास्त 
हवा. केवळ ३·५ इ. व्हो. शक्तीच इलेक्�ॉन-िछ� जोडी करण्यास पुरेशी होते हे या शोधकाचे वैिशष्� 
आहे. साध्या िवदलन मंजुषेत एक आयनयुग्म होण्यास साधारण ३०-३५ इ. व्हो. एवढी शक्ती लागते. 
त्याव�न अधर्वाहक शोधकाची कायर्क्षमता लक्षात येईल. 
 

या शोधकात िनम�ण होणारी इलेक्�ॉन-िछ� ही जोडी व िवदलन मंजुषेत तयार होणारे आयन-
युग्म या दोहोंची काय� सारखीच आहेत. त्यामुळे िव�ुत् �वाह उत्प� होतो व या िव�ुत् �वाहाचा सम� उ�य 
(Charge) त्यावर पडलेल्या िकरणाचं्या शक्तीच्या �माणात असतो. 
 

िसिलकॉनपासून तयार केलेले शोधक अल्फा, बीटा व �ोटॉन याचं्या शक्तीिव�ेषणासाठी फार 
उपयोगी पडतात. िलिथअम धातूचा तुकडा वर बसवनू असा शोधक न्यू�ॉनचाही शोध घेऊ शकतो. इतर 
कोणत्याही शोधकापेक्षा हे शोधक जास्त िव�ेषणशील व कायर्क्षम आहेत. याचंा वापर १९६० पासून सु� 
असून त्याचें िनरिनराळे उपयोग शोधले जात आहेत. 
 

१९६२-६३ पासून जरमिॅनअम शोधकाचा वापर सु� झालेला आहे. या धातूत िसिलकॉनपेक्षा गमॅा 
िकरणानंा थाबंिवण्याची शक्ती जास्त असल्याने गमॅा िकरणाचं्या श�क्तिव�ेषणासाठी हे जास्त उपयोगी 
पडतात. त्याचंा वापर �व नै�ोजन वायचू्या म्हणजे -२१०° सें. तपमानाला करावा लागतो. नवीनच 
बनिवली गेलेली काही िव�ुत् उपकरणे वाप�न एक िक. इ. व्हो. शक्तीचा फरक असलेले गमॅा िकरण 
िनराळे क�न मोजणे शक्य झाले आहे. मो�ा आकाराचे शोधक बनवनू फार मो�ा शक्तीचे गमॅा िकरण 
मोजणेही शक्य आहे, पण त्यासाठी होणारा खचर् सध्या तरी जबर आहे. 
 

अधर्वाहकामुळे िव�ुत्यं�ाचें रचनेतही मोठी �ातंी झालेली आहे. 
 
संलग्न िव�ुत्  य�ें 
 

शोधकाचंा िवचार झाल्यानंतर आता त्यानंा सलंग्न अशा िव�ुत् उपकरणाचंा िवचार क�. 
 

शोधकातून बाहेर पडणाऱ्या स्पंदाचंी मोजणी दोन �कारे होते. एकात शोधकातून बाहेर पडणारा 
एकिदक �वाह मोजला जातो तर दुसऱ्यात िव�ुत्स्पदंाचंी संख्या मोजली जाते. एकिदक �वाहाच्या 
मोजणीत अभ्यासल्या जाणाऱ्या िकरणामुळे एकूण िवदलने िकती झाली ते समजते पण िकरणाचंी संख्या 
िंकवा त्याचंी शक्ती याची कल्पना येत नाही. स्पंद मोजणीच्या �कारात िकरणाचंी संख्या व शक्ती या 
दोहोंची मोजदाद होते. 
 
िव�ुत् मापक (Electrometer) 
 

शोधकात, िकरणामुळे झालेल्या िवदलनादी �िति�यामुंळे िनम�ण झालेला िव�ुदु�य त्याला 
िदलेल्या िव�ुत् दाबामुळे बाहेर ओढला जातो. िविश� वळेात गोळा झालेला उ�य त्या काळात शोधकावर 
पडलेल्या िकरणावर अवलंबून असतो. हा गोळा झालेला उ�य िव�ुत् �वाह िनम�ण करतो. शोधकातून 
येणारे हे �वाह फारच क्षीण म्हणजे १०-⁸ ते १०-¹⁴ अँपीअर (Ampere) एवढेच असतात. अित क्षीण �वाह 
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मोजणे हे एक अवघड तं� आहे. यासाठी िव�ुत्मापकाचा उपयोग करावा लागतो. अणुश�क्तिन�मतीत 
न्य�ूॉनच्या स्तर्ोतात होणारा फरक (Change is Neutron Flux) िव�ुत्मापकाव�न येणाऱ्या संदेशाव�न 
कळू शकतो व याचा उपयोग अणुभ�ी आटोक्यात ठेवण्याकडे होतो. 
 
स्पंदमापक (Pulse Counter) 
 
स्पंदगणकाची रचना आकृती �माकं १․४० मध्ये दाखिवली आहे. या गणनप�तीव�न िकरणाचंी एकूण 
संख्या कळते. तसेच त्याचं्या शक्तीचे िव�ेषण होते. यासाठी �थम योग्य असा शोधक योजावा लागतो. 
त्यातून येणारे िव�ुत् स्पंद �थम पूवर्िववधर्क (Preamplifier) व नंतर मुख्य िववधर्क (Main Amplifier) 
यात मोठे क�न तारतम्य सरणीत (Discriminating Circuit) जातात. या सरणीचा वैिजक कल (Electric 
Bias), इय�ीकृत िनय�ंक (Calibrated Control) इ� त्या स्थळी ठेवनू बदलता येतो. तारतम्य सरणीचे 
मुख्य कायर् म्हणजे ठरिवलेल्या कला पेक्षा मोठे तेवढेच स्पंद बाहेर जाऊ देणे व बाहेर जाणारे सवर् स्पंद सवर् 
दृ�ींनी एकाच गुण�पाचे ठेवणे. या स्पंदाचंी संख्या मग स्केलर (Scaler) या उपकरणावर मोजली जाते 
िंकवा दर िमिनटाला िकती स्पंद येतात ते स्पंदवगे मापकावर (Count Rate Meter) समजते. 
 

 
आकृती �. १·४० 

स्पंदगणकाचा आराखडा 

 
स्पंदवगे िव�� तारतम्य सरणीचा कल याचंा आलेख आकृती �माकं १․४१ मध्ये दाखिवला आहे. 

यात शोधकाने पाठिवलेले अ ते ब िवभागातील सवर् स्पंद मोजले गेले आहेत. ‘ब’ च्या पुढील भागात काही 
स्पंद कलापेक्षा लहान असल्यामुळे मोजले गेले नाहीत तर अ च्या अलीकडील भागात िववधर्कात आपोआप 
उद् भवणारे खरखर स्पंद (Noise Pulses) व शोधकातून बाहेर पडणारे स्पंद हे दोन्ही मोजले गेले आहेत. 
 

 
आकृती �. १․४१ 

तारतम्य सरणीच्या कला�माणे स्पंदवेगात होणारा बदल 

 
‘अ’ व ‘ब’ मधील िवभागाला पठार म्हणतात. आदशर् गणन प�तीत हा िवभाग मोठा असतो. 

शोधकाच्या संवदेनशीलतेत झालेल्या सू�म बदलाचा पिरणाम, मो�ा व सपाट पठारामुळे, बाहेर येणाऱ्या 
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स्पंद संख्येवर होत नाही. पठाराची लाबंी, िववधर्क, शोधक व िकरणाचंी शक्ती या सव�वर अवलंबून असते. 
श�क्तशाली िकरणामुळे िववधर्क संतृप्त होऊन बाहेर पडणाऱ्या स्पंदाबरोबर उपस्पंदही (Satellite 
Pulses) िनम�ण होतात. मूळ स्पंद व उपस्पंद गुण�पाने सारखेच असल्याने पठाराची लाबंी कमी होण्यास 
ते कारणीभतू होतात. 
 
श�क्तमापन (Energy Measurement) 
 

श�क्तमापन करण्यासाठी वापरावयाच्या शोधकात पृथक् करणक्षमता हवी. िववधर्कसु�ा 
सम�माणीय िंकवा रेखीय (Linear) असावा लागतो. िववधर्कातून मोठे झालेले स्पंद िव�ेषकात 
(Analyser) जातात. साधा िव�ेषक दोन तारतम्य सरणींचा बनिवलेला असतो. जास्त कल ठेवलेल्या 
सरणीला ऊध्वर् तारतम्य सरणी (Upper Discriminator) व कमी कल ठेवलेल्या सरणीला िनम्न तारतम्य 
सरणी (Lower Discriminator) असे आपण म्हणू या. िव�ेषकातून बाहेर पडणारे स्पदं ऊध्वर् सरणीतून 
बाहेर न पडणारे पण िनम्न सरणीतून जातील असे असतात. दोन्ही सरणींचे कल �मशः अगदी कमीपासून 
अगदी जास्त शक्तीपय�त टप्प्याटप्प्याने बदलून सवर् िकरणाचें श�क्तमापन करता येते. संदेशाचा वगे व 
शक्ती याचंा आलेख आकृती �माकं १·४२ मध्ये िदला आहे. हा आलेख अगोदर िदलेल्या आलेखाशंी तुलना 
करता, त्याचा अवकल (Differential) आहे हे सहज लक्षात येईल. या आकृतीत अ च्या अलीकडील 
िवभाग िववधर्कात झालेल्या स्पंदामुळे िनम�ण झाला आहे. आपल्या दृ�ीने मह�वाचा भाग म्हणजे ‘इ’ या 
िंबदूजवळ िदसत असलेला िशखरासारखा (Peak) भाग. या सुळक्याची �ंदी त्याच्या मध्य भागाच्या 
�ंदीव�न (क-ड) ठरिवली जाते. िव�ेषणक्षमता या �ंदीवर अवलंबून असते. ही �ंदी (क-ड), भािगले 
‘इ’ ने दशर्िवलेली िकरण शक्ती याला िव�ेषण �भाव म्हणतात. 
 

 
आकृती �. १¿४२ 

स्पंदवेग िव�� िकरणशक्तीचा आलेख 

 
पूवर्िववधर्क. 
 

एखा�ा �योगात वापरलेला शोधक बरेच वळेा ती� उत्सग� के्ष�ात असतो. तसेच काही वळेा 
त्याचेजवळ इतर यं�े ठेवण्यास जागा नसते िंकवा तेथे काम करणे आरोग्याचे दृ�ीने इ� नसते. म्हणनू 
स्पंद, शोधकापासून मुख्य िववधर्काकडे पाठिवण्यासाठी पूवर्िववधर्क वापरावा लागतो. तसे न करता स्पंद 
तसाच मुख्य िववधर्काकडे जाऊ िदला तर तेथे जाईपय�त स्पंदाचे गुणधमर् बदलतात. िवशषे म्हणजे स्पदं 
फार क्षीण होतात. अधर्वाहकातून येणारा स्पंद िदलेल्या िव�ुत् दाबावर व तपमानावर अवलंबून असतो. पण 
त्यातून बाहेर पडणारा उ�य मा� िकरणाचं्या शक्तीवरच अवलंबून असतो. म्हणनू अशा शोधकासाठी 
उ�य संवदेनशील (Charge Sensitive) पूवर्िववधर्क वापरावा लागतो. त्यामुळे बदलणाऱ्या िव�ुत् दाबाचा 
िंकवा तपमानाचा पिरणाम बाहेर पडणाऱ्या स्पंदावर होत नाही. 
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िव�ेषकाकडे येणारे स्पंद पूवर्िववधर्क व मुख्य िववधर्क यामंधून येतात. येतानंा ते िववधर्कातं 
उत्प� झालेले स्पंदही बरोबर आणतात. हे जर जास्त असतील तर मापकाची िव�ेषणक्षमता कमी होईल. 
यासाठी कमी खरखरीचे िंकवा शातं (Low Noise) पूवर्िववधर्क वापरले जातात. हे स्पंद अगदी पिहल्या 
व्हाल्व (Valve) अगर �ा�न्झस्टरमुळे िनम�ण होतात. त्यासाठी योग्य �कारचा व्हाल्व अगर �ा�न्झस्टर या 
िठकाणी वापरणे आवश्यक आहे. नवीनच िनघालेले एफ् . ई. टी. �ा�न्झस्टर या कामी फारच उपयोगी 
असून �व नै�ोजनच्या तपमानास वापरल्यास या िववधर्कात उत्प� होणारे स्पंद, संख्येने फारच कमी व 
कमी मह�ेचेही असतात. 
 
मुख्य िववधर्क 
 

मुख्य िववधर्काचे काम म्हणजे पूवर्िववधर्कातून येणाऱ्या स्पंदाचे आणखी िववधर्न करणे व स्पंदाला 
योग्य असा आकार देणे (Pulse Shaping). स्पंदाची वाढ झाल्यावर तो लवकर नाहीसा क�न नवीन 
स्पंदाला वाट क�न देणे ही ि�या स्पंदाला योग्य आकार देण्याने साधते. स्पंदाची उंची िकती वाढवायची हे 
िववधर्कानंतर येणाऱ्या सरणीवर अवलंबून असते. 
 
स्पंद िव�ेषक (Pulse Analyser) 
 

वर जो साधा िव�ेषक वणर्न केला त्याला एकमाग� िव�ेषक (Single Channel Analyser) 
म्हणतात. यात श�क्तपथृक् करणासाठी फार वळे लागतो. कारण वैिजक कल वळेोवळेी बदलून 
िनरिनराळ्या शक्तींच्या स्पंदासाठी िनरिनराळी मोज करावी लागते. यावर तोडगा म्हणून बहुमाग� (Multi 
Channel) िव�ेषक अ�स्तत्वात आले. शभंर माग�चा िव�ेषक कसे काम करतो ते पाहू. समजा 
िववधर्कातून येणारे स्पंद शून्यापासून जास्तीत जास्त १०० व्होल्ट मह�ेचे आहेत. ते शभंर माग�त िवभागले 
तर �त्येक माग�ची मय�दा एक व्होल्ट होईल. म्हणजे ५० व्या माग�त ज्या स्पंदाची मह�ा ४९ ते ५० व्होल्ट 
आहे तेवढेच मोजले जातील. थोडक्यात एकूण स्पंद त्याचं्या शक्ती�माणे शभंर भागातं िवभागून त्याचंी 
संख्या स्केलर िंकवा कॅथोड िकरण नळीवर (Cathod Ray Tube) एकाच वळेी मोजणे शक्य होईल. ही 
शभंर भागातंील िवभागणी एकाच वळेी होत असल्याने एकमाग�पेक्षा शभंरमाग� िव�षेकाला एकशताशं वळे 
लागेल. या कामी िव�ेषक फार �स्थर व िबनचूक लागतो. तसे नसेल तर स्पंद योग्य माग�च्या मागील 
अगर पुढील माग�त मोजला जाण्याचा सभंव वाढतो. यासाठी िव�ेषणाची सव�त �ढ प�त म्हणजे स्पंद 
मह�ेचे, कालात �पातंर क�न त्या कालात होणारी आंदोलने (Oscillations) मोजणे. �स्थर 
आंदोलनासाठी क् वॉट्झर् स्फिटक वापरतात. �ा मोजलेल्या आंदोलनाव�न स्पंद, शक्तीच्या कोणत्या 
माग�त बसतो ते ठरिवता येते. 
 

अधर्वाहकामुळे एक िक. इ. व्हो. शक्तीचा फरक असलेले िकरण मोजता येतात असे पूव� 
सािंगतले. या एक िक. इ. व्हो. मय�देत स्पंद-सुळक्याचे स्थान िनि�त करण्यासाठी िनदान पाच माग�ची 
ज�री आहे असे समजू. आता एक िम. इ. व्हो.पय�तच्या शक्तीचे िकरण िव�ेषकावर पडत असले तर स्पदं 
शक्तीचे नीट िव�ेषण होण्यास आपणासं १००० × ५ = ५००० माग�ची ज�री लागेल. १० िम. इ. व्हो.पय�त 
शक्ती मोजण्यास ५०,००० माग�चा िव�ेषक लागेल. एक लक्ष माग�पय�तचे िव�ेषक आता उपलब्ध 
आहेत. अशा यं�ातून अनेक सोयी तं�ज्ञानंा पुरवाव्या लागतात. आलेल्या स्पंदातूंन अनावश्यक स्पंद 
बाजूस करणे, �त्येक माग�तील स्पंद टंकलेखका�ारे िलिहले जाणे, क्ष-य रेकॉडर्रच्या सहाय्याने �त्यक्ष 
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स्पंदावलीच नोंदणे िंकवा चुंबकीय पट्�ावर (Magnetic Tape) �त्येक माग�तील संख्या काही 
सेकंदातंच िलहून घेणे अशा अनेक सोयींमुळे मो�ा गंुतागंुतीच्या �योगाचे िनष्कषर् आता चटकन िमळू 
शकतात. 
 

िकरणोत्सार शोधक व इलेक्�ॉिनक उपकरणाचें वरील धावते परीक्षण, या पुस्तकात िदलेला िवषय 
समजण्यास पुरेसे व्हाव ेअसे वाटते. 
 

---xx--- 
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भाग दुसरा 
 

अणुशक्ती िन�मतीचे तं� 
 
२·१ आनुषिंगक सामान्य िववेचन 
 

अणूपासून अणुशक्ती का व कशी िमळते याचे ताि�वक िववचेन अगोदरच्या भागात आले. या 
शक्तीचा िवधायक व िवध्वसंक तऱ्हेने उपयोग करण्यासाठी इतर काय पथ्ये पाळावी लागतात त्याचा 
सिवस्तर ऊहापोह या भागात करण्याचे योिजले आहे. त्याच�माणे भारतात याबाबत आजतागायत झालेली 
�गती, भारताची तद्  िवषयक खिनज संप�ी व अणशुक्ती िन�मतीची आपली गरज इत्यादी गो�ींचाही 
परामशर् या भागात घेण्यात येईल. 
 

तत्पूव�, मागील िववचेनात आलेल्या काही गो�ींचा आढावा घेऊ. आपण असे पािहले की नैस�गक 
युरेिनअममधील यु-२३५ हाच एक एकस्थ न्यू�ॉनचे माऱ्यामुळे फुटून त्यापासून लहान िकरणोत्सारी खंड 
�व्ये, अणुशक्ती व दोनपेक्षा जास्त न्य�ूॉनची उत्प�ी होते. तसेच नैस�गक युरेिनअममध्ये यु-२३५ �ा 
एकस्थाच्या १४० पट जास्त �माणात असलेल्या यु-२३८ या एकस्थापासून न्यू�ॉनचे शोषणाने प्लुटोिनअम-
२३९ तसेच थोिरअम-२३२ पासून न्य�ूॉनचे शोषणाने यु-२३३ हे मानविन�मत भजंनक्षम अणू तयार होतात. 
हे अणु भजंनक्षम असल्याने त्याचेंपासूनही न्य�ूॉनचे माऱ्याने अणुशक्ती िमळू शकते. आपण असेही पािहले 
की यु-२३५ चे भजंन अगर यु-२३८ चे प्लुटोिनअममध्ये अणु�पातंर हे यावर आघात करणाऱ्या न्य�ूॉनच्या 
शक्तीवर म्हणजेच न्यू�ॉनच्या गतीवर अवलंबून असते. नैस�गक युरेिनअममध्ये अणशुक्ती िन�मतीचे दृ�ीने 
मह�वाचा एकस्थ म्हणजेयु-२३५. पण हा यु-२३८ पासून िनराळा क�न वापरणे कसे खच�चे व िजिकरीचे 
आहे तेही आपण पािहले. त्या मानाने मानविन�मत भजंनक्षम अण ू जो प्लुटोिनअम त्याचे युरेिनअमपासून 
पृथक् करण करणे, ती दोन स्वतं� मौले असल्याने सुलभ आहे. भजंनात जे दोन िंकवा जास्त न्य�ूॉन उत्प� 
होतात त्याचे अणुशक्ती िन�मतीत िकती मह�व आहे त्याचाही उ�ेख झालेला आहे. तारे व सूयर् यावर ज्या 
अणुसंमीलन �ि�या चालू असतात त्यातून अणुभजंनापेक्षाही जास्त शक्ती िमळण्याची कशी शक्यता आहे, 
है�ोजन बाँबचे �पात ती कशी दृ�ीस पडली व ती िनयिं�त स्व�पात िमळिवण्याचे दृ�ीने जगात सध्या 
काय �यत्न चालू आहेत त्याचेही वणर्न आपण वाचले. तौलिनक दृष्�ा दर �ॅममागे रासायिनक िवि�या, 
अणुभजंन व अणुबधंन �ि�या यात खाली को�क २·१ मध्ये िदल्या�माणे श�क्तिन�मती होते. 
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को�क �माकं २·१ 

िविवध �ि�यातं दर �ॅममागे होणारी श�क्तिन�मती 

�ि�या 
उष्णता, दर �ॅममागे, 

सुमारेकॅलरी 
उष्णता, १ (अ) च्या पट 

१. रासायिनक–– 

(अ) कोळशाचे ज्वलन 

 

·· 

 

·· 

 

५ × १०⁴ 

 

१ 

 (ब) बश�नचे ज्वलन ·· ·· १ × १०⁵ २ 

२. अणुभजंन (यु-२३५चे) ·· ·· २·५ × १०¹⁰ ५ लक्ष 

३. अणुसंमीलन––     

 (अ) िलिथअम-६ ·· ·· १ × १०¹¹ २० लक्ष 

 (ब) है�ोजन ·· ·· १·५ × १०¹¹ ३० लक्ष 

 
उष्णतेच्या �पाने जी अणशुक्ती िनम�ण होईल ितचा िवजेसाठी िवधायक स्व�पात िंकवा 

अणुबाँबसारख्या िवध्वसंक �पात आपण वापर क� शकू. ती िवधायक स्व�पात वापरावयाची म्हणजे 
शक्तीच्या िन�मतीवर िनय�ंण हव े व ती जास्तीत जास्त कशी िमळेल तेही पाहावयास हव.े िवधायक 
स्व�पात अणुशक्तीचे उत्पादन अणुभट्�ाचें �ारा केले जाते. शक्तीची िन�मती एवढेच केवळ अणुभ�ीचे 
उि�� नसते तर अणुबाँबला उपयोगी असा प्लुटोिनअम-२३९ हा एकस्थ िनम�ण करणे हेही उि�� असू 
शकते. तसेच काही भट्�ातं शक्तीची िन�मती होत असताना िजतके भजंनक्षम अणू नाश पावले त्याहून 
जास्त भजंनक्षम अणू त्याच वळेी भ�ीत कसे तयार होतील हेही उि�� असू शकेल. उि�� असेल त्या�माणे 
भ�ीच्या रचनेत जे बदल कराव ेलागतात ते का व कसे हे तपशीलवार पाहू. या सबंंधात चार मह�वाच्या 
�ि�या को�क २·२ मध्ये िदल्या आहेत. 
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को�क �माकं २·२ 

अणुशक्तीसंबंिधत चार मह�वाच्या �ि�या 

१. (अ) यु-२३५ िंकवा 

यु-२३३ िंकवा 

प्लु-२३९ िंकवा 

प्लु-२४१ 

+ कोणत्याही शक्तीचा 

न्यू�ॉन. 

= दोन लहान अण ू+ अल्फा, बीटा, 
गमॅा िकरण + २ ते ३ न्यू�ॉन + 
सुमारे २०० िम. इ. व्हो. शक्ती. 

 (ब) यु-२३५ िंकवा 

यु-२३३ िंकवा 

प्लु-२३९ िंकवा 

प्लु-२४१ 

+ कोणत्याही शक्तीचा 

न्यू�ॉन. 

= दोन लहान अण ू+ अल्फा, बीटा, 
गमॅा िकरण + २ ते ३ न्यू�ॉन + 
सुमारे २०० िम. इ. व्हो. शक्ती िंकवा 
नवा अिधक अणभुार असलेला 
एकस्थ उदा. यु-२३५ → यु-२३६. 

२.  युरेिनअम-२३८ + कोणत्याही शक्तीचा 

न्यू�ॉन. 

= प्लुटोिनअम-२३९ + २बीटा कण + 
गमॅा िकरण 

३  थोिरअम-२३२ + कोणत्याही शक्तीचा 

न्यू�ॉन. 

= युरेिनअम-२३३ + २ बीटाकण + 
गमॅा िकरण. 

४.  यु-२३८ िंकवा 

थो-२३२ 

+ शी�गती [यु-२३८ चे 

भजंनासाठी न्य�ूॉनची 
िकमान शक्ती ८ लक्ष इ. व्हो. 

व थोिरअम-२३२ च्या 
भजंनासाठी िकमान १३ लक्ष 

इ. व्हो. असावी लागते.] 

 यु-२३८ िंकवा थो-२३२ चे भजंन. 

 
वरील �ि�या (१) मधील यु-२३५, यु-२३३, प्लु-२३९ व प्लु-२४१ हे अणू भजंन पावनू त्यापासून 

शक्ती (उष्णता) िमळत असल्याने त्यानंा अणु-इधंन िंकवा भंजनक्षम �व्य (Fissile Material) असे नाव 
आहे. �ि�या (२) व (३) यातं यु-२३८ व थो-२३२ याचेंपासून न्य�ूॉनच्या माऱ्यामुळे प्लु-२३९ व यु-२३३ ही 
भजंनक्षम �व्ये िमळत असल्याने यु-२३८ व थो-२३२ यानंा जनक �व्ये (Fertile Material) असे म्हणतात. 
त्यामुळे (२) व (३) या �ि�यानंाही मह�व येते. 
 

वरील चार �ि�यापंैकी केवळ १ (अ) या �ि�येवरच भजंनमािलका िंकवा शृखंला�ि�या 
आधारभतू असते. (४) �माकंाच्या �ि�येतही भजंन घडू शकते. परंतु त्या मानाने (२) व (३) या शोषण 
�ि�याच घडून येण्याचा सभंव फार जास्त असल्याने केवळ (४) वर आधािरत अशी भजंनमािलका चालू 
ठेवणे अशक्य आहे. तरीसु�ा (४) मध्ये दशर्िवलेल्या �ि�येला काही िवशषे मह�व नाही असे मानता येणार 
नाही कारण त्या �ि�येमुळेच अणुभ�ीचे िनयं�ण करणे सुकर होते. याचे िववचेन पुढे येईलच. 
 

न्यू�ॉनच्या अणुगभ�वर होणाऱ्या चार �ि�या खाली िदल्या आहेत. पकैी पिहल्या तीन �ि�याचें 
सिवस्तर वणर्न यापूव� आले आहे. परंतु चौथ्या �ि�येचे वणर्न आलेले नाही तेव्हा ितचा जास्त िवस्ताराने 
िवचार क�. या चार �ि�या अशा : 
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(१) मौलावर न्यू�ॉन शोषणाने होणाऱ्या (n; γ) �ि�या यात त्याच मौलाचा िकरणोत्सारी 
एकस्थ तयार होतो. जसे कोबाल्ट-५९ पासून कोबाल्ट-६०. 

(२) मौलाचे अणु�पातंर, जसे युरेिनअमपासून प्लुटोिनअम. 
(३) अणुभजंन. 
(४) न्य�ॉनचे िवखरण. 

 
न्य�ूॉनचे िवखरण (Scattering of Neutrons) 
 

िवखरण ि�येत न्य�ूॉन अणुगभ�वर आदळतो पण त्यात कोणतीही �ि�या घडवनू आणीत नाही. 
तसेच मौलाचे स्व�पही तेच राहते. जो काही फरक होतो तो न्यू�ॉनच्या व अणुगभ�च्या चलशक्तीत 
(Kinetic Energy). ही ि�या एक गोटी दुसऱ्या �स्थर गोटीवर येऊन आदळण्यासारखी आहे. यात दोन्ही 
गो�ा दोन िदशलेा फाकतात, �स्थर गोटीला चलशक्ती िमळते व त्या �माणात आदळणाऱ्या गोटीचा वगे 
मंदावतो. पण एकूण चलशक्ती कायमच राहते (Elastic Scattering). दोन्ही गो�ाचं्या चलशक्तीत 
होणारी देवाणघेवाण टक् करीत भाग घेणाऱ्या गो�ाचं्या वस्तुमानावर व टक् कर होण्याच्या िदशवेर अवलंबून 
असते. दोन्ही गो�ा नुसत्या एकमेकानंा चाटून गेल्या तर शक्तीची अदलाबदल मामुली होईल पण तीच 
टक् कर समोरासमोर झाल्यास अिधक पिरणामी ठरेल. ही ि�या, न्य�ूॉनचा वगे कमी करण्याचे दृ�ीने 
तसेच अणभु�ीच्या रचनेत न्यू�ॉनचे परावतर्न करण्याचे दृ�ीने मह�वाची आहे. अणूंचे वजन जेवढे कमी 
तेव�ा अिधक �माणात न्यू�ॉनची चलशक्ती कमी होते. या िठकाणी न्यटूनचे गतीिवषयक िनयम 
सवर्साधारणपणे लागू पडतात. परंतु न्यू�ॉनची गती फारच जास्त असेल तर अणूला िमळालेल्या 
चलनशक्तीपकैी काही भाग गमॅा िकरणाचे स्व�पात �कट होतो. त्यामुळे न्यू�ॉनच्या चलशक्तीचा ऱ्हास 
अिधक पिरणामकारक रीत्या होतो (Inelastic Scattering). 
 
अणंूचे भासमान के्ष�फळ—बानर् 
 

न्यू�ॉनचे अणुगभ�त शोषण अगर त्यामुळे अणुगभ�चे अण�ुपातंर अगर भजंन या �ि�या जशा 
न्यू�ॉनच्या गतीवर म्हणजेच शक्तीवर अवलंबून असतात तशाच त्या िनरिनराळ्या मौलावंर आिण त्याचं्या 
िनरिनराळ्या एकस्थावंर वगेवगेळ्या �माणातं घडून येतात. �त्येक एकस्थाच्या अणुगभ�चे एक िविश� 
�भावके्ष� असते. �त्येक एकस्थाचे हे �भावके्ष� न्य�ूॉनच्या गती�माणे िनराळे असते एवढेच नव्हे तर ते 
न्यू�ॉन शोषणाबाबत एक, तर अणु�पातंर अगर भजंन अगर िवखरण या �त्येकाबाबत िनराळे असते. 
अणुगभ�च्या �त्यक्ष के्ष�फळाशी याचा काही ताळमेळ नसतो व ते �ायोिगक रीत्याच काढाव े लागते. 
याव�न मग एखा�ा िविश� गतीच्या न्य�ूॉनमुळे अणु�पातंर अगर भजंन अगर अणुगभ�त न्यू�ॉनचे केवळ 
शोषण, िकती होईल याची संभाव्यता (Probability) समजू शकते. हे �भावके्ष�, के्ष�फळाच्या पिरमाणात 
सागंण्याची �था आहे. आपण त्यास भासमान के्ष�फळ (Cross-section) असे म्हणू या. न्य�ूॉनचे, 
िवखरण, शोषण तसेच त्यामुळे होणारे अणु�पातंर अगर भजंन याचंी िविश� भासमान के्ष�फळे आहेत. 
त्यामुळे अणुगभ�चे एकूण भासमान के्ष�फळ त्याच्या िवखरण, शोषण व भजंन इत्यादी सवर् भासमान 
के्ष�फळाच्या बेरजेइतके असते असे समजण्यास हरकत नाही. म्हणजेच या एकूण भासमान के्ष�फळापैकी 
काही िविश� भागच एखा�ा िविश� �ि�येत कायर्कारी असावा असे िदसते. �त्येक �ि�येचे असे भासमान 
के्ष�फळ काटेकोरपणे मोजण्यात आलेले आहे व ते σ (िसग्मा) या �ीक अक्षराने दशर्िवले जाते. १०-²⁴ 
चौरस सेंिटमीटर इतक्या भासमान के्ष�फळास बानर् (Barn) अशी संज्ञा असून भासमान के्ष�फळ मोजण्याचा 
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तो एकक आहे. समजा एखा�ा पदाथ�च्या दर चौ. सेंिटमीटरगिणक ‘य’ एवढे अणू असून त्यावर ‘क्ष’ एवढे 
न्यू�ॉन येऊन आदळत आहेत व त्यापासून ‘ज्ञ’ इतक्या िविश� �ि�या घडून आल्या तर त्या �ि�येचे 
भासमान के्ष�फळ (σ) = ज्ञ / क्ष × य या सू�ाने सागंता येईल. या कारणास्तव यु-२३५ िंकवा यु-२३८ या 
एकस्थाचें मंद व शी�गती न्यू�ॉनचे भासमान के्ष�फळ �त्येकी िनराळे तसेच त्याचें शोषण व भजंन भासमान 
के्ष�फळही िनराळे असते. �त्येक एकस्थाची �त्येक तऱ्हेच्या �ि�येतील भासमान के्ष�फळे एकदा िनि�त 
झाली की त्याव�न बाकीचे आडाखे बाधंणे सोपे जाते. हे लक्षात ठेवलेले बरे की भासमान के्ष�फळे अणूच्या 
�त्यक्ष के्ष�फळापेक्षा पुष्कळ वळेा फारच मोठी अगर लहानही असू शकतात. अणूअणूचंी भासमान के्ष�फळे 
िनरिनराळी असल्याने इतर अणूंच्या उप�स्थतीतही एखा�ा िविश� एकस्थावर एखादी िविश� �ि�या 
घडवनू आणणे शक्य होते. अनेक एकस्थाचंी भासमान के्ष�फळे िनि�त केली गेली असून त्यापंकैी काही 
को�क �माकं २·३ मध्ये िदली आहेत. 
 
शमनशक्ती व शामक गुणक 
 

पुढील को�कातील चौथ्या उभ्या रकान्यासबंंधी काही अिधक खुलासा हवा. न्य�ूॉनची अणबूरोबर 
टक् कर झाल्याने त्याची गती कमी होते व कमी झालेली शक्ती अणलूा �ाप्त होते. न्यू�ॉनची िवखरण 
होण्यापूव�ची व नंतरची चलशक्ती याचे �माण, ज्या अणवूर आघात होतो त्याच्या भारावर अवलंबून असते. 
त्याव�न त्या अणूची न्य�ूॉनची चलशक्ती कमी करण्याची पा�ता ठरिवता येते. न्यू�ॉनच्या चलशक्तीचा 
होणारा ऱ्हास, न्य�ूॉनच्या मूळ गतीवर व टक् कर कोणत्या िदशनेे होते त्यावर अवलंबून असतो. िनसटती 
टक् कर झाल्यास कमी शक्तीचा िविनमय होतो. पण न्यू�ॉनची टक् कर होण्यापूव�ची चलशक्ती व 
झाल्यानंतरची चलशक्ती या दोहोंच्या सरासरी �माणाचा लॉगिरथम मा� न्य�ूॉनच्या वगेावर अवलंबून 
नसतो व तो चौथ्या रकान्यात िदलेला आहे. या संख्येचा, ितसऱ्या रकान्यात िदलेल्या िवखरण भासमान 
के्ष�फळाशी गुणाकार क�न येणाऱ्या संख्येला त्या अणचूी शमनशक्ती (Slowing Down Power) असे 
म्हणतात. या शमनशक्तीला अणूच्या शोषण भासमान के्ष�फळाने भागल्यास त्या अणूचा शामक गुणक 
(Moderating Ratio) िमळतो. एखा�ा अणचूी शमनशक्ती िजतकी जास्त िततका तो न्यू�ॉनचा वगे कमी 
करण्यास जास्त उपयुक्त. अथ�त अशा तऱ्हेने न्यू�ॉनचा वगे कमी करण्याच्या �यत्नात काही न्यू�ॉनचे 
शोषणही होते व हा एक न्य�ूॉनचा अपव्यय आहे. न्य�ूॉनचा वगे कमी करण्याचा मुख्य हेतू म्हणजे त्याचंा 
अपव्यय न होता ते भजंनास अगर िविश� �ि�येस उपलब्ध व्हाव ेहा असल्याने न्य�ूॉनचा �ास न करता 
केवळ त्याचंी गती कमी करण्याची पा�ता ठरिवण्याचे दृ�ीने अणूंचा ‘शामक गुणक’ माहीत असणे इ� 
असते. है�ोजन व �ुटेिरअम याचं्या शामक गुणकात शभंर पटीने फरक आहे हे को�काव�न सहज 
लक्षात येईल. को�कात िदलेले इतर अणू िनरिनराळ्या काय�साठी अणुभ�ीत वापराव ेलागत असल्याने 
त्याचेंही गुणधमर् माहीत असणे इ� असते. 
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को�क �माकं २·३ 
काही मह�वाच्या अणंूचे न्य�ूॉनसंबंधी अणुगभ�य गुणधमर् 

अण ू

भासमान के्ष�फळ 
बानर्/अणुगिणक 

लागिरथिमक 
चलशक्ती क्षय 

ξ 

शमन शक्ती 
ξ. σs 

शामक गुणक 
ξ. σs/σa शोषण σa२,२०० मीटर दर सेकंद 

न्यू�ॉन वेगाला 
िवखरण 

σs 
है�ोजन .. .. ०·३३२ ३८ १·० ३८ ११४·५ 
�ुटेिरअम .. .. ०·०००४६ ७ ०·७२६ ५·०८२ ११०५० 
बेिरिलअम .. .. ०·००९ ७ ०·२०७८ १·४३४ १६१·६ 
काबर्न .. .. ०·००३२ ४·८ ०·१५८९ ०·७६२ २३९ 
युरेिनअम-२३५ .. .. ६९८ पैकी ५९० भजंनक्षम ८·३ ०·००८७ ०·०७२२ ०·०००१०४ 
       
युरेिनअम-२३८ .. .. २·७५ ८·२ ०·००८७ ०·०७१४ ०·०२६२ 
थोिरअम-२३२ .. .. ७·४५ १२·५ ०·००८९ ०·१११४ ०·०१४९ 
प्लुटोिनअम-२३९ .. .. १०३२ पैकी ७२९ भजंनक्षम ९·६ ०·००८४ ०·०८०५ ०·००००७८५ 
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अणुभट्�ाचें वग�करण व �कार 
 

अणुभट्�ातं भजंन �ि�या घडवनू आणणारे न्यू�ॉन, काहींत मंदगतीचे तर काहींत शी�गतीचे 
असल्याने न्य�ूॉनच्या गतीवर आधा�न अणुभट्�ाचें मंद िंकवा औ�ष्णक (Slow िंकवा Thermal) व शी� 
(Fast) अणुभट्�ा असे दोन वगर् पडतात. भजंनात उत्प� झालेले न्यू�ॉन नेहमीच शी�गती असतात व 
त्याचंी गती सेंकदाला अंदाजे १०,००० मलै असते. ज्यानंा आपण मंदगती म्हणू त्याचंाही वगे सेकंदाला 
अंदाजे १·५ मलै असतो. शी�गती न्य�ूॉनची शामकाच्या अणूबरोबर टक् कर होत होत त्याचंी शक्ती कमी 
होते. पण ती कमी होण्यालाही मय�दा असते व ती मय�दा म्हणजे नेहमीच्या तपमानाला अणूंची 
सवर्साधारण चलशक्ती असते ती. टकरीमुळे न्यू�ॉनची चलशक्ती याखाली येणे शक्य नसते व म्हणूनच 
त्यानंा औ�ष्णक न्यू�ॉन अशी संज्ञा आहे. 
 

भजंन ि�येतून बाहेर पडणाऱ्या न्य�ूॉनपैकी िकमान एक न्य�ूॉन उरलेल्या भजंनक्षम अणूपय�त 
पोहोचून त्या�ारा पुन्हा भजंन ि�या घडण्याची काही िनि�त योजना, भ�ी चालू राहावयाची तर करावयास 
हवी. ही योजना दोन �कारे करता येते. 
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मंदगती अणुभट्�ा (Thermal Reactors) 
 

पिहला �कार म्हणजे मंदगती न्य�ूॉनवर चालणाऱ्या भट्�ा. अशा भट्�ातं नैस�गक युरेिनअम 
(०·७२ ट�े यु-२३५) अगर त्यातील यु-२३५ चे �माण वाढवनू संव�धत केलेला युरेिनअम वापरला जातो. 
अशा भ�ीत यु-२३५ च्या अनेक पट यु-२३८ चे अणू असतात. त्यामुळे भजंन ि�येतून बाहेर पडणाऱ्या 
शी�गती न्य�ूॉनची यु-२३८ च्या अणूत शोषण होण्याची शक्यता वाढते. तसेच हे शी�गती न्यू�ॉन, त्याचंी 
कोणत्याही घटकाबरोबर �ि�या होण्यापूव�च भ�ीबाहेर िनसटून जाण्याचीही शक्यता असते. न्यू�ॉनचा 
अशा रीतीने होणारा अपव्यय थाबंिवण्यासाठी काही उपाययोजना करावयास हवी. शामकामुळे न्य�ूॉनची 
गती मंद झाल्यास त्याचं्यामाफर् त यु-२३५ चे भजंन घडून येण्याची सभंाव्यता फार मो�ा �माणावर वाढते. 
कारण यु-२३५ चे भजंन भासमान के्ष�फळ न्यू�ॉनच्या गतीच्या व्यस्त �माणात वाढत असून न्य�ूॉनची 
चलशक्ती १ िम. इ. व्हो. असताना ते १·५ बानर् तर ०·०२५ इ. व्हो. चलशक्ती असता ५५० बानर् एवढे वाढते. 
जड पाणी, बेरेिलअम ऑक्साइड, �ाफाइट ही उ�म �कारच्या शामकाचंी उदाहरणे होत. साध्या पाण्याचा 
शामक गुणक त्या मानाने कमी आहे. त्यामुळे न्यू�ॉनचा वगे मंद झाला तरी काही न्य�ूॉन त्यात शोषले 
जातात व त्या �माणात यु-२३५ मध्ये जाणाऱ्या न्य�ूॉनची सखं्या घटते. त्यामुळे साधे पाणी जेव्हा शामक 
म्हणून वापरावयाचे तेव्हा इंधन यु-२३५ ने जरा जास्त संव�धत कराव े लागते. एकस्थाचं्या पृथक् करणाने 
असे सवं�धत युरेिनअम िमळिवणे अवघड व िजिकरीचे आहे. एकूण िनष्कषर् असा की संव�धत युरेिनअम 
करण्याचा खटाटोप जर टाळावयाचा असेल तर जड पाणी, बेिरिलअम ऑक्साइड यासारखे शामक, 
अितशु� स्व�पात, अिधक खचर् झाला तरीही वापरावयास हवते. शामकाचे सहाय्याने न्य�ूॉनचा वगे कमी 
क�न मंदगती अणुभट्�ा चालिवल्या जातात व त्यात नैस�गक अगर थोडेसे संव�धत युरेिनअम, इंधन 
म्हणून वापरता येते. 
 
शी�गती इधंनजनक भट्�ा (Fast Breeder Reactors) 
 

भजंनक्षम अणूतच न्य�ूॉन जास्त शोषले जाव ेयासाठी दुसरा उपाय म्हणजे इंधनातील यु-२३५ चे 
संवधर्न फारच मो�ा �माणावर क�न भजंनक्षम अणूचंी सखं्या वाढिवणे. भजंनक्षम अणूंचे इधंनातील 
संख्याबळ अशा तऱ्हेने वाढले की न्य�ूॉनचा वगे कमी होण्यापूव�च त्याचंी भजंनक्षम अणशूी गाठ पडून भजंन 
�ि�येची शक्यता वाढते. इधंनाचे संवधर्न पुरेशा �माणात वाढिवल्यास न्यू�ॉनची चलशक्ती १००-१४० 
िकलो इलेक्�ॉन व्होल्ट्स इतकी कमी होण्यापूव�च ते परेुशी भजंने घडवनू आणतात. अशा तऱ्हेने न्य�ूॉनची 
चलशक्ती कमी न होऊ िदल्यास काही मह�वाचे फायदे संभवतात. एक तर शी�गती न्य�ूॉन व भजंनक्षम 
अणू याचं्या �ि�ये�ारा भजंनातून थोडेसे अिधक न्य�ूॉन बाहेर पडतात. याला �मुख कारण म्हणजे शोषण 
भासमान के्ष�फळ भािगले भजंन भासमान के्ष�फळ हा इ�ाकं न्यू�ॉनच्या वाढत्या गतीबरोबर कमी होतो. 
दुसरा फायदा असा की न्य�ूॉनची चलशक्ती वाढल्यास सवर्साधारणपणे सवर्च अणूंचे शोषण व भजंन 
भासमान के्ष�फळ कमी कमी होते; पण तरीही भजंन भासमान के्ष�फळात होणारी घट बरीच कमी �माणात 
असते. त्यामुळे, न्यू�ॉनमुळे यु-२३५ चे भजंन होण्याची शक्यता एकंदरीत वाढते. आणखी, एक मह�वाची 
गो� अशी की भजंनातून बाहेर पडणाऱ्या शी�गती न्य�ूॉनमुळे १० ते २० टक् के जनक �व्याचं्या अणूचेंही 
भजंन होत असल्याने एकंदरीत यु-२३५ िंकवा तत्सम भजंनक्षम �व्याची म्हणजेच इंधनाची बचत होते. 
िशवाय भजंनमािलका चालू ठेवण्यासाठी लागणारा िकमान एक न्य�ूॉन वजा जाऊनही एकापेक्षा अिधक 
न्यू�ॉन जनक �व्याचें भजंनक्षम �व्यात �पातंर करण्यास िशल् लक उरतात व त्यामुळे भ�ी चालण्यामुळे 
नाश होत असणाऱ्या भजंनक्षम �व्यापेक्षा अिधक भजंनक्षम �व्य तयार होते. अशा तऱ्हेच्या भट्�ानंा 
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शी�गती इधंनजनक भ�ी (Fast Breeder Reactor) असे नाव आहे. न्य�ूॉनच्या गतीत बदल घडवनू 
आणल्यामुळे होणाऱ्या फाय�ाचंी कल्पना को�क �माकं २·४ व�न येईल. 
 
�ािंतक आकारमान 
 

वर वणर्न केलेल्या दोन �कारापंकैी कोणत्याही �कारची भ�ी बाधंली तरी तेव�ाने भ�ीबाहेर 
िनसटून जाऊ पाहणाऱ्या न्यू�ॉनवर पुरेसा ताबा येत नाही. कारण, ही गो� जशी इंधन व शामक म्हणनू 
वापरलेल्या पदाथ�वर अवलंबून असते तशीच ती भ�ीच्या आकारावरही अवलंबनू असते. जसा जसा 
भ�ीचा आकार वाढतो तसतसे या िनसटून जाणाऱ्या न्यू�ॉनचे �माण घटते. त्यासाठी भ�ीत भजंनमािलका 
िंकवा शृखंला �ि�या चालू राहण्यासाठी भ�ीचा काही िकमान आकार असणे ज�र असते. एखादे िविश� 
इंधन व िविश� शामक इत्यादी वाप�न शृखंला �ि�या चालू राहण्यासाठी लागणारा भ�ीचा जो लहानातं 
लहान आकार त्याला भ�ीचे �ािंतक आकारमान (Critical Size) अशी संज्ञा आहे. इधंन शामक, शीतक व 
भ�ी बाधंण्याकिरता लागणारे इतर पदाथर् या सव�ची िनवड व त्याचें योग्य �माण िनि�त क�न, िकमान 
आकारापेक्षा मोठी अशी भ�ी बाधंली तर आपणासं सुयंि�तपणे अणुशक्ती िमळिवता येते. 
 
शंृखला �ि�या िंकवा भंजनमािलका 
 

वर सािंगतलेली सवर् �माणे अशा रीतीने िनि�त करावी लागतात की जर एखा�ा भजंनक्षम अणूचे 
न्यू�ॉन�ारा भजंन घडवनू आणले तर त्यातून बाहेर पडणाऱ्या शी�गती न्यू�ॉनपकैी िकमान एक न्य�ूॉन 
भजंनि�या पुढे चालू ठेवण्यासाठी उपलब्ध व्हावा व उरलेल्यातंील जास्तीत जास्त न्यू�ॉनचा उपयोग, 
जनक �व्याचंा भजंनक्षम अणूत �पातंर करण्यात व्हावा. 

 
िकमान एकापेक्षा अिधक न्य�ूॉन पनु्हा भजंनि�या घडवनू आणण्यासाठी उपलब्ध असणे ज�र 

असते. त्यायोगे भ�ीतील �ि�या एका न्यू�ॉनचे सहाय्याने सु� क�न भजंनाच्या दर िपढीमागे भजंन 
�ि�येचा वगे वाढिवणे शक्य होईल. अथ�त अशा रीतीने दर िपढीगिणक भजंन �ि�या वाढती रािहल्यास 
म्हणजेच भ�ीतील न्यू�ॉनचा उत्प�ीगुणक एकापेक्षा जास्त असल्यास भ�ीतील भजंन �ि�येचा वगे 
सारखा वाढतच जाऊन भ�ीचे िनय�ंण अशक्य होईल. म्हणून भ�ीची रचना अशी हवी की ितचा 
उत्प�ीगुणक जवळपास एक असावा व आपणासं लागेल त्यावळेी तो एकापेक्षा थोडा अिधक अगर कमी 
करता यावा. ज्यावळेी भ�ीतील �ि�येचा वगे वाढवनू जास्त उष्णता हवी तेव्हा उत्प�ीगुणक एकापेक्षा 
अिधक राखावयाचा व इ� िततकी उषणता उत्प� व्हावयास सु�वात झाली की तो एकावर आणावयाचा 
म्हणजे भ�ीतील न्य�ूॉनची संख्या कायम राहून भ�ी सुिनयिं�त रीत्या चालू राहील. पािहजे तेव्हा 
उत्प�ीगुणक एकापेक्षा कमी क�न �ि�येचा वगे मंद करता येईल अगर भ�ी बंद करता येईल. कारण मग 
दर िपढीमागे होणाऱ्या भजंनि�याचंी संख्या कमी कमी होत जाईल. 
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को�क �माकं २·४ 

न्यु�ॉन गती व भासमान के्ष�फळे 

घटक 

मंदगती न्यू�ॉन, भासमान के्ष�फळ, बानर् 
(σ) 

शी�गती न्य�ूॉन ∼ १·० िम. इ.व्हो. 

भासमान के्ष�फळ, बानर् (σ) 

एकूण भजंन 
�ास 

(शोषण) 
�ास ∕ भजंन एकूण भजंन 

�ास 
(शोषण) 

�ास ∕ भजंन 
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भंजनमािलकेचे िनय�ंण 
 

उत्प�ी गुणकावर ताबा ठेवण्यासाठी भ�ीत िनयं�काचंी योजना केलेली असते. हे िनयं�क, 
न्यू�ॉनचे फार मो�ा �माणावर शोषण करणाऱ्या पदाथ�पासून बनिवलेले असतात. बोरॉनचा बोरॉन-१० 
हा एकस्थ व कॅडिमअम याचें शोषण भासमान के्ष�फळ फार मोठे असल्याने हे पदाथर् भ�ीच्या िनयं�णासाठी 
योग्य आहेत. अशा पदाथ�नी युक्त असे गज भ�ीत सोडले तर भ�ीतील न्य�ूॉनचा शोषणाने मो�ा 
�माणावर नाश होऊन त्याचंा उत्प�ीगुणक घटतो. याच्या उलट ि�या िनय�ंक गज िंकवा िनय�ंक दंड 
(Control Rods) भ�ीबाहेर काढून घेतल्याने होते. िनयं�क गजाचं्या आत-बाहेर घालण्याकाढण्याने 
भ�ीवर ताबा ठेवता येतो. 
 

ही गो�, वर िलिहली िततकी सोपी नाही. कारण अणभु�ीचा उत्प�ीगुणक एकापेक्षा थोडा जरी 
जास्त असला तरीही भजंनातून बाहेर पडलेल्या न्य�ूॉनची दुसऱ्या भजंनक्षम अणूशी �ि�या फार 
अल्पावधीत घडते. शी�गती भ�ीत न्यू�ॉन बहुताशंी १०-⁸ सेकंदात तर मंदगती भ�ीत ते १०-⁶ सेकंदात 
पुन्हा भजंन घडवनू आणतात. त्यामुळे भ�ीचा उत्प�ीगुणक केवळ १ॱ००१ एवढाच असला तरी वर िदलेला 
वळे लक्षात घेता भ�ीतील �ि�या मंदगती भ�ीत एका सेकंदातच (१ॱ००१) × १०-⁶ एव�ा �माणात 
वाढली असती. शी�गती भ�ीत तर बहुताशंी न्य�ूॉनचे आयुम�न त्याहूनही कमी असल्याने �ि�या त्याहूनही 
जास्त वगेाने वाढेल. 
 

सुदैवाने भ�ीतील सवर्च न्य�ूॉनचे आयुम�न एवढे कमी नसते. काही थोडे न्यू�ॉन �त्यक्ष भजंनाचे 
वळेी बाहेर न पडता बऱ्याच सावकाशपणे मागाहून बाहेर पडतात. या सावकाशपणे बाहेर पडणाऱ्या 
न्यू�ॉनना िवलंिबत (Delayed) न्य�ूॉन म्हणतात व लगेच बाहेर पडणाऱ्या व अल्पजीवी न्य�ूॉनना तत्पर 
िंकवा �ुत (Prompt) न्य�ूॉन अशी संज्ञा आहे. त्यामुळे भ�ीचा उत्प�ीगुणक, एकूण न्यू�ॉनपकैी िवलंिबत 
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न्यू�ॉनच्याच �माणावर अवलंबून राहतो व उत्प�ीगुणक एकापेक्षा अिधक असला तरी तो जर या िवलंिबत 
न्यू�ॉनच्या �माणाच्या मानाने अिधक नसेल तर भ�ीतील �ि�या केवळ तत्पर न्यू�ॉनचे जोरावर 
झपा�ाने वाढू शकत नाही. कारण मग हे िवलंिबत न्यू�ॉन सोडून िदले तर उत्प�ीगुणक एकापेक्षा कमीच 
भरेल. वास्तिवक एकापेक्षा जास्त असलेला उत्प�ीगुणक िवलंिबत न्यू�ॉन जमेस ध�न असल्याने 
भ�ीतील �ि�या कमी अगर जास्त होण्याचा वगे िवलंिबत न्यू�ॉनमुळेच िनयंि�त होतो. मंदगती 
अणुभ�ीतील िवलंिबत न्य�ूॉन सोडून बाकीच्याचें आयुम�न सुमारे १०-⁴ ते १०-³ सेकंद असले तर िवलंिबत 
न्यू�ॉन जमेस धरता ते सरासरी १०-² ते १०-¹ सेकंद भरते. शी�गती भ�ीत केवळ �ुत न्य�ूॉनचे आयुम�न 
१०-⁸ सेकंद असेल तर िवलंिबत न्य�ूॉन जमेस धरता ते मंदगती भ�ी�माणेच १०-² ते १०-¹ सेकंदापय�त 
वाढते. पूव� थोिरअम-२३२ व युरेिनअम-२३८ या जनक �व्याचेंही शी�गती न्य�ूॉनमुळे भजंन होते असा 
उ�ेख आला होता. अशा भजंनात िवलंिबत न्य�ूॉनचे �माण जास्त असल्याने वरील अणूमुळे भ�ीला एक 
�कारे स्थैयर् (Stability) व िनयं�णक्षमता (Controllability) �ाप्त होते. 
 

पिरणामी, आयुम�नात वाढ झाल्याने भ�ीच्या उत्प�ीगुणकात योग्य त्या िदशनेे बदल घडवनू 
आणण्यास कालावधी िमळतो हे खरे असले तरी तो वळेही एक-दशाशं सेकंदाहून कमी असल्याने भ�ीचे 
िनय�ंण चागंल्या इलेक्�ॉिनक उपकरण�ारे करणे उिचत आहे. �त्येक अणुभ�ीत भजंनि�येचा वगे 
मोजण्यासाठी अनेक मापन यं�े बसिवलेली असतात. त्यातील काही, केवळ न्यू�ॉनची दर चौरस 
सेंिटमीटरी संख्या मोजतात तर काही न्य�ूॉनची संख्या काय �माणात वाढते अगर कमी होते तो वगे 
मोजतात. अचूक व काटेकोर मापनासाठी न्यू�ॉनची एकूण सखं्या जास्त असावी लागते. भ�ीतील �ि�या 
एका ठरािवक मय�देपेक्षा अिधक असल्यास जास्त न्यू�ॉन उपलब्ध झाल्याने त्याचें अचूक मापन शक्य होते. 
पण सु�वातीला जेव्हा भ�ीतील �ि�येचा वगे फार कमी असतो तेव्हा हे मापन अचूक असू शकत नाही. 
अशा वळेी चकुीच्या मापनामुळे िनयं�क गज भलत्याच िदशनेे सरकिवले गेल्यास उष्णता वाढून अपघात 
होण्याचीच शक्यता असते. 
 
न्य�ूॉन उत्पादक (Neutron Source) 
 

तसे पाहता भ�ीत थो�ा फार भजंनक्षम अणूंचे आत्मिस� (Spontaneous) भजंन होतच 
असल्याने न्य�ूॉन उत्प� होतच असतात. म्हणनू बा� साधनाने न्य�ूॉन सोडण्याची आवश्यकता नसावी. 
पण अशा आत्मिस� भजंनातून िनम�ण होणाऱ्या न्यू�ॉनची संख्या कमी असते. तसेच ती एका क्षणी जास्त 
तर दुसऱ्या क्षणी कमी म्हणजे िनि�त नसते. त्यामुळे अशा न्य�ूॉनच्या मापनावर भरवसा ठेवनू भ�ी सु� 
करावयाची म्हटल्यास अनथर् संभवले. त्यासाठी भ�ीत एक कृि�म न्यू�ॉन उत्पादक वापरलेला असतो. 
अशा उत्पादकातून न्य�ूॉनचा �स्थर झोत उपलब्ध होऊन भ�ी िनव�धपणे सु� करणे सोपे होते. कृि�म 
उत्पादक िनवडताना त्याची शक्ती पुरेशी आहे याची खा�ी क�न घ्यावी लागते. परेुशा शक्तीचा असा 
उत्पादक िमळाला की त्याचे मानाने आत्मिस� भजंनाने बाहेर पडणाऱ्या न्यू�ॉनची संख्या मामुली ठरते व 
मग दर सेकंदाला बाहेर पडणाऱ्या न्यू�ॉनची संख्या फारशी बदलत नाही. न्य�ूॉन उत्पादक म्हणून पूव� 
वणर्न केलेली रेिडअम-बेिरिलअम अगर ॲ�न्टमनी-बेिरिलअम ही िम�णे उपयुक्त आहेत. काही भट्�ातं 
केवळ सु�वातीसच असा उत्पादक लागतो. कारण भ�ी काही वळे चालल्यावर त्यातील गमॅा उत्सारी 
पदाथ�मुळे भ�ीतील जड पाण्यापासून न्यू�ॉन उत्प�ी होत रहाते. 
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२·२ अणुभ�ीचे घटक व त्याचें कायर् 
 

अणुभजंन�ारा उत्प� होणाऱ्या शक्तीचा िवधायक काय�साठी उपयोग क�न घेण्याकिरता 
बाधंलेल्या यं�णेला ‘अणुभ�ी’ िंकवा ‘अणु�ि�यक’ असे नाव आहे. भजंनातून उत्प� झालेली काही शक्ती 
िव�ुत् कषुर्कीय �ारणाचें �पात व काही खंड �व्याचं्या चलशक्तीच्या �पात बाहेर पडत असली तरी 
बहुतेक सवर् शक्ती सरतेशवेटी उष्णतेच्या �पात �कट होते. युरेिनअम इत्यादी इधंनावर अणुभ�ी चालते. 
हे इधंन दाडें, प�े अगर व�ाचें �पात एका आवरणात घालून हे इधंनखंड (Fuel Elements) भ�ीच्या 
गाभ्यात सामावलेले असतात. मंदगती भ�ी असल्यास न्य�ूॉनची गती मंद करण्यासाठी शामकही गाभ्यातच 
असतो. भजंनामुळे गाभ्यात उत्प� झालेली उष्णता शीतकाचे �ारा बाहेर काढून घेतली जाते व ितचा 
उपयोग मग पाण्याची वाफ क�न त्यापासून वीजिन�मतीकिरता होतो. थंड झालेले शीतक परत भ�ीत 
जाते. भ�ीचा उत्प�ीगुणक आटोक्यात रहावा म्हणून भ�ीत योग्य जागी िनयं�क गज आतबाहेर 
काढण्याची व्यवस्था असते. त्यामुळे भ�ीवर ताबा रहातो. भ�ीतून गमॅा िकरण, बीटा िकरण इत्यादी 
अपायकारक उत्सजर्ने बाहेर पडत असल्याने त्यापासून संरक्षणासाठी भ�ीभोवती जाड संरक्षक िंभती 
उभारलेल्या असतात. 
 

अणुभ�ीचे हे स्थूल स्व�प लक्षात घेऊन ितच्या रचनेत जे िविवध घटक वापरले जातात त्याचंी 
सिवस्तर मािहती क�न घेऊ. संिक्षप्तपणे ही मािहती को�क �माकं २·५ मध्ये िदली आहे. 
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को�क �माकं २·५ 

अणुभ�ीचे घटक व त्याचें कायर् 

घटक पदाथर् कायर् 

इंधन (Fuel) िंकवा 
भजंनक्षम �व्ये 
(Fissile Material). 
जनक �व्ये (Fertile 
Material). 

यु-२३५, यु-२३३, प्लु-२३९, धातू अगर 
संयुगाच्या स्व�पात. 

यु-२३८, थो-२३२ धातू अगर संयुगाच्या 
स्व�पात. 

अणुभजंन व त्यापासून उष्णता व 
न्यू�ॉनची िन�मती. 

न्यू�ॉनचा �ास क�न अण�ुपातंराने 
प्लु-२३९ व यु-२३३ या भजंनक्षम 
अणूंची िन�मती. 

परावतर्क 
(Reflector). 

�फाइट, साधे पाणी, अथवा जड पाणी, 
बेिरिलअम ऑक्साइड. 

अणुभ�ीतून िनसटून जाणाऱ्या 
न्यू�ॉनना परतवनू लावणे. 

व�ेण (Blanket) … जनक �व्ये––थोिरअम अगर युरेिनअम 
त्याचं्या धातू अगर ऑक्साइडच्या 
स्व�पात. 

अणुभ�ीतून िनसटून जाणाऱ्या 
न्य�ूॉनचे जनक �व्यात शोषण करणे 
व अशा रीतीने भजंनक्षम �व्याचें 
उत्पादन. 

शामक 
(Moderator). 

जड पाणी, साधे पाणी, �फाइट, 
बेिरिलअम ऑक्साइड. 

साधारणपणे हलक्या वजनाचे पदाथर्. 
न्यू�ॉनचा �ास न करता त्याचंी गती 
कमी करणे. 

शीतक (Coolant) … पाणी, जड पाणी, काबर्न-डॉयऑक्साइड 
व हेिलअमसारखे वाय,ू सोिडअम 
पोटॅिशअमसारखे धातू �व �पात, 
टरिफनाइलसारखी काबर्नी संयुगे. 

भ�ीतील उष्णता वाहून नेणे. याचंी 
न्यू�ॉन �ासशक्ती कमी व उष्णता 
वहनशक्ती उ�म हवी. 

आवरण (Cladding). ॲल्युिमिनअम व मगॅ्नेिशअम, 
िझरकोिनअम याचें मगॅनॉक्स. 
िझरकॉलॉय यासारखे िम�धातू. 

इंधनावरील सीलबंद आवरण. 
त्यामुळे भजंनापासून तयार झालेले 
िकरणोत्सारी पदाथर् आवरणात 
राहतात. तसेच इंधनाची इतर 
पदाथ�बरोबर रासायिनक ि�या 
घडत नाही. 

िनय�ंक गज 
(Control Rods). 

बोरॉन, कॅडिमअम वा हाफिनअमयुक्त 
पोलादी सळया. 

न्यू�ॉनचा �कष�ने �ास क�न 
भ�ीतील भजंनमािलकेवर िनयं�ण. 

संरक्षक कवचे 
(Shields, Thermal 
and Biological). 

बोरॉनयुक्त पोलाद, पाणी �ाँि�ट, िशसे. भ�ीबाहेर जाणाऱ्या न्य�ूॉनचे व गमॅा 
िकरणाचें शोषण, भ�ीबाहेर काम 
करणाऱ्यानंा संरक्षण. 

बाधंणीचे इतर 
सािहत्य (Structural 
Material). 

स्टेनलेस स्टील, पोलाद, ॲल्युिमिनअम, 
इ.  
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अणु इधंन 
 

यु-२३५, प्लु-२३९ व यु-२३३ याचंा उल् लेख त्याचं्या भजंनक्षम गुणधम�मुळे अणुभ�ीतील इधंन 
म्हणून वळेोवळेी आलेलाच आहे. पण तेव�ाव�न त्याचं्या ज्वलनासंबधंी सुस्प� कल्पना आलेली नसेल. 
नैस�गक युरेिनअममध्ये भजंनक्षम यु-२३५ या एकस्थाचे �माण केवळ ०·७२ ट�े तर बाकी जवळपास सवर् 
युरेिनअम-२३८ च असते. यु-२३८पासून प्लुटोिनयम २३९ व थोिरअम-२३२ पासून यु-२३३ ही भजंनक्षम 
�व्ये िमळतात. हा या �ि�याचंा जसा फायदा तसाच तोटाही आहे. तोटा असा की जर या �ि�यातं न्य�ूॉन 
मो�ा �माणावर शोषले गेले तर भजंनि�या चालू राहण्यासाठी पुरेसे न्यू�ॉन िश�क राहणार नाहीत. 
समजा १०० न्यूटॉननी भजंनि�या चालू केली व त्या �ि�यातूंन २५० न्यू�ॉन उत्प� झाले. यातील काही 
शामकात वा शीतकात शोषले जातील व काही भ�ीबाहेर सटकतील. समजा हे सवर् वजा जाता २०० 
न्यू�ॉन िश�क उरले व त्यातील ११०, यु-२३८ सारख्या जनक �व्यात शोषले गेले तर पुढील िपढीत 
भजंनाकिरता ९० च न्य�ूॉन िश�क राहतील व भ�ीचा उत्प�ीगुणक ९०/१०० = ०·९० भरेल. तात्पयर् 
अणुभ�ीतील भजंनि�या जलद रीतीने कमी होत भ�ी लवकरच बंद पडेल. अशा पिर�स्थतीत यु-२३५ च्या 
भजंनाने जळून गेले त्याहून प्लुटोिनअम-२३९ च्या जननामुळे अिधक इंधन तयार झाले असते हे जरी खरे 
तरी �त्यक्षात भ�ीच बंद पडण्याची पाळी आली असती. म्हणून अशा रीतीने जास्त इंधन िमळण्याची 
शक्यता फक्त ताि�वकच ठरते. 
 

त्यासाठी अणुभ�ीत वापरल्या जाणाऱ्या यु-२३५ सारख्या भजंनक्षम अणूंचा व यु-२३८ सारख्या 
अणु�पातंराने भजंनक्षम अणू देणाऱ्या जनक �व्याचंा योग्य समन्वय साधावा लागतो. या दोन घटकातंील 
परस्पर �माण, शामक व शीतक म्हणून वापरलेले पदाथर्, अणुभ�ीचा आकार इत्यादी अनेक गो�ींवर 
अवलंबून असते. यासाठीच काही अणुभट्�ातं केवळ िनसग�त सापडणारा युरेिनअम तर काहींत नैस�गक 
युरेिनअममधील एकस्थाचें पथृक् करण क�न यु-२३५ ने संव�धत केलेले युरेिनअम वापरण्यात येते. 
 

यु-२३५ हा एकच िनसगर्द� भजंनक्षम अणू उपलब्ध आहे. तसेच जगात एकूण उपलब्ध होऊ 
शकणाऱ्या यु-२३५ चे �माण जगाच्या शक्तीसंबधंी वाढत्या गरजेच्या मानाने फारच अल्प आहे. यासाठी यु-
२३८ व थो-२३२ पासून प्लु-२३९ व यु-२३३ ही भजंनक्षम �व्ये िमळिवणे ज�रीचे आहे. त्यासाठी कोणत्याही 
अणुभ�ीच्या इधंनात यु-२३८ अथवा थोिरअम या जनक �व्यापैकी एक व यु-२३५, प्लु-२३९ अगर यु-२३३ 
या भजंनक्षम �व्यापैकी एक असे दोन घटक असतात. 
 

इंधनात वरील दोन घटक त्याचं्या धातू अगर िम� धातू �पात अगर त्याचं्या िम� ऑक्साइड अगर 
काब�इडच्या स्व�पात वापरले जातात. अणुशक्ती मुख्यतः उष्णतेच्या �पाने बाहेर पडते. या उष्णतेचे 
कायर्शक्तीत �पातंर करण्यासाठी भ�ीचे तापमान िजतके जास्त िततके चागंले. यासाठी, उ� िवलयिंबदू 
व उ� तपमानाला आकार न बदलण्याची क्षमता इत्यादी गुणधम�ने युक्त असे इंधन असाव े लागते. 
अणुभ�ीत उत्प� झालेल्या उष्णतेचा उपयोग ितचे भ�ीतून दुसऱ्या िठकाणी वहन क�न होतो. त्यासाठी 
इंधनाचे उष्णतावािहत्वही चागंले हव.े ऑक्साइड अगर काब�इडच्या �पात इधंन वापरल्यास कमी 
आकारात जास्त वस्तुमान साठिवण्याचे दृ�ीने त्याची घनताही जास्त हवी. अणुभ�ीची कायर्क्षमता 
इंधनाच्या वरील सवर् गुणधम�वर अवलंबून असते. धातु�प इंधन सवर्साधारणपणे दंड अगर पातळ प�याचे 
�पात वापरले जाते. प�े व दंड िजतके पातळ अगर कमी व्यासाचे, त्या �माणात शीतकामुळे त्यातील 
उष्णतेचे लवकर वहन होते. ऑक्साइड स्व�पातील इधंन व�ाचें (Pellets) �पात वापरतात. इधंन व 
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भ�ीत वापरावयाचे पदाथर् फार शु� स्व�पात असाव ेलागतात. िवशषेतः ज्याचंी न्य�ूॉन शोषणक्षमता मोठी 
आहे अशी �व्ये व मौले इधंनाच्या एक कोटी भागातं एक भाग असणेही इ� नसते. 
 
आवरण (Cladding) 
 

इंधनात भजंनि�या झाल्यावर भजंनागिणक दोन िकरणोत्सारी छोटे अणू तयार होतात. त्यातील 
काही वायु�पही असतात. हे सवर् भ�ीत जागच्या जागी बंिदस्त राहणे इ� असल्याने इंधनावर एखादे 
आवरण असाव ेलागते. न्य�ूॉन हा अणभु�ीचा �ाण असल्याने आवरणासाठी न्य�ूॉनचे कमीत कमी शोषण 
करणारे पदाथर् वापराव े लागतात. आवरण, भ�ीत उत्प� होणाऱ्या उष्णतेने िवतळू नये एवढेच नव्हे तर 
वाढत्या उष्णतेबरोबर त्याचें आकारमानही फारसे बदलू नये. उष्णतावहन सुलभ व्हाव े म्हणून इंधनाचा 
आवरणाशी सवर् पिर�स्थतीत घिन� संपकर्  रहावयास हवा. तसेच आवरणाचे उष्णतावािहत्वही चागंले हव.े 
आवरणाच्या आत इधंन व बाहेर शीतक असतो. आवरणाचा पदाथर् या दोहोंशी रासायिनक दृष्�ा उदासीन 
असणे अत्यंत मह�वाचे आहे. कारण त्यामुळे त्याची इधंन अगर शीतक याबरोबर रासायिनक िवि�या 
होणार नाही. या सवर् दृ�ीने िवचार करता ॲल्युिमिनअम, मगॅ्नेिशअम, िझरकोिनअम असे काही थोडे धातूच 
मंदगती न्य�ूॉन भ�ीत उपयोगी ठरलेले आहेत. बाकीच्या धातंूची मंदगती न्यू�ॉन शोषण करण्याची शक्ती 
बरीच आहे. याउलट शी�गती न्य�ूॉन भ�ीत पोलाद, स्टेनलेस स्टील यासारखे सवर्साधारणपणे वापरले 
जाणारे पदाथर् आवरण म्हणनू चालू शकतात. कारण या पदाथ�त शी�गती न्य�ूॉन फारच कमी शोषले 
जातात. 
 
शीतक (Coolant) 
 

अणुभ�ीत िनम�ण होणारी उष्णता बाहेर काढून घेऊन मग ितचे िवजेत �पातंर करतात. तेव्हा 
भ�ीतील ही उष्णता नीटपणे बाहेर काढून घेणे हे एक मह�वाचे कायर् आहे. हे कायर् ज्या पदाथ�च्या�ारे 
केले जाते त्यानंा शीतक अशी सजं्ञा आहे. उष्णता, कोळसा जाळून िमळिवली काय िंकवा अणुभ�ीतून 
िमळिवली काय सारखीच. तरीही अणुभ�ीत ही उष्णता फार थो�ा जागेत, �चडं �माणावर व वगेाने 
उत्प� होत असल्याने ती सुिनयिं�तपणे काढून घेणे अवघड असते. काही अणुभट्�ातं तर दर िलटर 
जागेत ५००-१००० िकलोवटॅ एवढी शक्ती उत्प� होत असते. त्यासाठी शीतकाची िविश� उष्णता 
(Specific Heat) जास्त व उष्णतावािहत्व (Heat Conduction) उ�म असाव ेलागते. यािशवाय इतर पथ्ये 
म्हणजे, शीतकाची न्य�ूॉन�ास शक्ती कमी हवी, त्याचा उत्कलन िंबदू जास्त असावा व त्याची इंधनावरील 
आवरणाशी रासायिनक �ि�या होऊ नये. या सव�चा िवचार करता हेिलअम व काबर्न-
डायऑक्साइडसारखे वाय,ू पाणी अगर जड पाणी यासारखे �व पदाथर् व सोिडअमसारखे धातू याचंा वापर 
शीतक म्हणनू केला जात आहे. 
 
शामक (Moderator) 
 

अणुभट्�ाचें मंदगती व शी�गती असे दोन �कार वणर्न केले. त्यापंैकी मंदगती भ�ीत न्यू�ॉनचा 
वगे कमी करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पदाथ�ना शामक असे म्हणतात. यासंबंधी िववचेन आधी 
आलेलेच आहे. है�ोजन, �ुटेिरअम, बेिरिलअम, काबर्न या मौलाचंा, त्याचं्या कमी अणुभारामुळे या कामी 
उपयोग व्हावा. �त्यक्षात, साधे पाणी, जड पाणी, बेिरिलअम ऑक्साइड या सयुंगाचंा व काबर्नचा 
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�ॅफाइटच्या �पात उपयोग केला गेलेला आहे. जड पाणी व �ॅफाइट याचंा वापर फार मो�ा �माणावर 
झालेला आहे. पदाथ�चा शामकगुणक िजतका उ� िततकी त्याची शामक म्हणनू कायर्क्षमता चागंली. 
शामक �व पदाथर् असल्यास त्याचा उत्कलनिंबदू व घन पदाथर् असल्यास त्याचा िवलयिंबदू उ� असावा. 
 

सवर्साधारणपणे, फार उ�म शामक किन� �कारच्या इधंनाबरोबर वापरला जातो. उदाहरणाथर् 
जड पाणी हा शामक नैस�गक युरेिनअमबरोबर वापरला जातो. पण साधे पाणीच शामक म्हणून वापरावयाचे 
असेल तर भारतातील पिहली अणुभ�ी ‘अप्सरा’ िंकवा तारापूरची वीजिनम�ण करणारी अणुभ�ी यात 
वापरल्या�माणे यु-२३५ ने थोडेसे जास्त संव�धत युरेिनअम हव.े 
 
िनय�ंक गज (Control Rods) 
 

अणुभ�ीत न्य�ूॉनचा उत्प�ीगुणक एकाच्या जवळपास राखणे का इ� आहे त्याचा उ�खे पूव� 
आलेलाच आहे. उत्प�ीगुणक इ� तेवढा ठेवण्याची य�ंणा िनयं�क गजाचें सहाय्याने होते. या अगोदर 
शामक, शीतक या पदाथ�चा जेव्हा िवचार केला तेव्हा न्य�ूॉनचे शोषण करण्याची क्षमता फार थोडी असणे 
हा एक त्याचंा मह�वाचा गुणधमर् सािंगतला. याउलट िनयं�क सळयातं बोरॉन, कॅडिमअम, गडॅोलेिनअम 
इत्यादी अितन्य�ूॉनशोषक मौल असणे अवश्य असते. त्यामुळे या सळया भ�ीत सरकवल्याबरोबर भ�ीचा 
न्यू�ॉन उत्प�ीगुणक लगेच खाली येतो तर त्या बाहेर काढून तो वाढिवता येतो. यामुळे अणुभजंन ि�येवर 
ताबा ठेवणे शक्य होते. अणभु�ी िनय�ंणाची ि�या यं��ारेच करणे इ� असते. भ�ीचा उत्प�ीगुणक वाढत 
आहे व तो कमी करावयास हवा हे ज्ञान मेंदूला होऊन िनयं�क गज आत सोडण्याची ि�या िकतीही 
तत्परतेने केली, तरी हे करण्यास लागणारा वळे, ज्या गतीने उत्प�ीगुणक वाढत असतो त्याच्याशी तुलना 
करता फार मोठा असतो. तसेच असे मानवी िनयं�ण करण्यास िनिमषािनिमषाला भ�ीकडे लक्ष हव.े यात 
अपघात होण्याची शक्यताच जास्त असल्याने �त्येक भ�ीत अनेक तऱ्हेची मापन करणारी उपकरणे 
बसिवलेली असतात. त्या उपकरणाचें �ारे भ�ीतील न्यू�ॉन वाढीचा अगर कमी होण्याचा वगे, 
अणुभ�ीतील अनेक भागाचें तपमान या गो�ी सतत मोजल्या जात असतात. ही यं�े इलेक्�ॉिनक 
उपकरणानंी िनयं�क गजाशंी अशा तऱ्हेने जोडलेली असतात की तपमान अगर न्यू�ॉनचा उत्प�ीगुणक 
इत्यादी कोणतीही गो� पूवर्िनयोिजत �माणाबाहेर गेल्यास िनयं�क सळया भ�ीत सरकून ती आपोआप बंद 
व्हावी. 
 

अणुभ�ीवर ताबा ठेवण्याचे दृ�ीने न्य�ूॉनची दर चौरस सेंिटमीटरमध्ये संख्या िकती हे माहीत 
असण्याबरोबरच त्या संख्येत होत असणारा बदल माहीत असणेही इ� असते. कारण त्यामुळे पुढील क्षणी 
काय होईल त्याचा अंदाज येतो. 
 
न्य�ूॉन परावतर्क (Neutron Reflectors) 
 

अणुरचनेचा िवचार करताना आपण असे पािहले की त्यात जड �व्याने व्यापलेल्या जागेपेक्षा 
पोकळीच जास्त असते. त्यामुळे न्य�ूॉनचा आकार, त्याची गती, वैिजक उदासीनता इत्यादींचा िवचार 
करता अणुभ�ीतून काही न्यू�ॉन नेहमीच बाहेर िनसटून जात असतात. या िनसटून जाऊ पाहणाऱ्या 
न्यू�ॉनपैकी बहुतेकानंा भ�ीत वळिवण्यासाठी परावतर्काचा उपयोग केला जातो. परावतर्न ही ि�या मूलतः 
िवखरणाच्या �ि�येवर असल्याने परावतर्क म्हणून ज्या पदाथ�चा उपयोग करावयाचा त्याचें िवखरण 
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भासमान के्ष�फळ अिधक असाव े व शोषण भासमान के्ष�फळ शक्यतो कमी असाव.े थोडक्यात ज्या 
गुणधम�ची आपण शामकात अपेक्षा करतो त्याच गुणधम�ची येथेही आवश्यकता असते. फक्त लॉगिरिथिमक 
चलशक्तीक्षय दशर्िवणाऱ्या इ�ाकंाचंा िवचार करण्याची ज�री नाही. म्हणून शी�गती न्यू�ॉनवर 
चालणाऱ्या भ�ीत स्टेनलेस स्टीलसारख्या पदाथ�चाही परावतर्क म्हणून उपयोग केला जातो. मंदगती 
न्यू�ॉनवर चालणाऱ्या भ�ीत मा� शामक म्हणनू वापरलेले पदाथर्च परावतर्क म्हणून वापरले जातात 
कारण कमी शोषण भासमान के्ष�फळाची अट इतर पदाथर् पुरी क� शकत नाहीत. 
 
वे�ण (Blanket). 
 

भ�ीतून बाहेर जाणारे काही न्यू�ॉन परावतर्कामुळे परत भ�ीत आणले जातात. त्यातूनही जे बाहेर 
पडतील ते शक्यतो उपयोगात याव ेम्हणून गाभ्याभोवती जनक �व्याचे व�ेण असते. त्यामुळे काही न्यू�ॉनचे 
जनक �व्यात शोषण होऊन नवीन भजंनक्षम �व्य िमळू शकते. त्यातूनही जे न्य�ूॉन बाहेर सटकतील ते 
संरक्षण कवचानंी आडिवले जातात. 

 
संरक्षक कवचे (Shields) 
 

अणुभ�ीत, भजंनापासून तसेच तयार झालेल्या खंड �व्यापासून मो�ा �माणावर न्यू�ॉन, बीटा 
कण व गमॅा िकरण बाहेर पडत असतात. या कणाचंा व िकरणाचंा मानवी जीवनावर वाईट पिरणाम होत 
असल्याने या उत्सारापासून संरक्षणाची व्यवस्था करणे अवश्यक असते. या कणाचें व िकरणाचें शोषण 
करण्यासाठी भ�ीचे गाभ्याबाहेर बोरॉनयुक्त पोलाद व जाड �ाँि�टच्या िंभतीचे सरंक्षण कवच उभारलेले 
असते. याची जाडी भ�ीच्या बाधंणीवर अवलंबून असते. पोलादाची जाडी ६ ते ८ इंच व �ाँि�टची जाडी 
१० फुटापंय�तही असते. अशा व्यवस्थेमुळे उत्साराचा धोका मय�िदत रहातो. 
 

शी�गती न्य�ूॉनवर चालणाऱ्या भट्�ामंध्ये लोखंडी प�े व �ाँि�टच्या िंभतीिशवाय शामक 
�व्याचंाही उपयोग करावा लागतो. कारण भ�ीतून िनसटून जाणाऱ्या न्यू�ॉनचा वगे फार जास्त 
असल्यामुळे त्याचंा वगे कमी केल्यािशवाय लोखंडी प�याचंा म्हणण्यासारखा उपयोग होत नाही. 
 

२·३ अणुभ�ी बाधंण्याची उि��े 
 

मागील िववचेनाव�न भ�ीसंबंधी जे िच� मनात उमटले असेल त्याला सुस्प� स्व�प देण्यासाठी 
काही िविश� अणभुट्�ाचंा आता िवचार क�. अणुभ�ी बाधंण्याची उि��े अनेक असू शकतात. जसे (१) 
वीज उत्पादन, (२) प्लुटोिनअमचे उत्पादन, (३) जहाजे चालिवणे, (४) िकरणोत्सारी एकस्थाचें उत्पादन 
व संशोधन कायर्, (५) समु�ापासून गोडे पाणी िमळिवणे व (६) कृिष-उ�ोगधंदे िम� �कल्प इत्यादी. 
 
(१) वीजिन�मती. 
 

यासाठी िविवध �कारच्या अनेक भट्�ा आतापय�त बाधंण्यात आल्या असून इगं्लंडमध्ये तर 
जवळजवळ ५०,००,००० िक.व.ॅ शक्ती अशा कें �ातफ�  सध्याच िनम�ण होत आहे व ही वाढ अजून मो�ा 
�माणावर सु� आहे. िंहदुस्थानात तारापूर येथे �त्येकी १,९०,००० िक.व.ॅ शक्तीची दोन िव�ुत् उत्पादन 
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कें �े १९६९ च्या जुलैमध्ये काय��न्वत होतील. राजस्थानात �त्येकी २,००,००० िक.व.ॅ शक्तीची दोन कें �े 
बाधंण्यास सु�वात झालेली आहे. म�ास राज्यात कल्पकम येथेही साधारण एव�ाच शक्तीची कें �े 
बाधंण्याचे मु�र झाले आहे. 
 
(२) प्लुटोिनअमचे उत्पादन. 
 

वीज उत्पादनासाठी वापरलेल्या भट्�ातं प्लुटोिनअमही तयार होत असतोच व त्याचा उपयोग 
अण्वसे्तर् िंकवा इतर भट्�ातं इधंन म्हणून करता येतो. केवळ प्लुटोिनअमच्या उत्पादनाकिरता बाधंलेल्या 
भ�ीत इंधन, शामक इत्यादीत थोडे फार तािं�क फरक कराव े लागतात. वीज उत्पादनासाठी बाधंल्या 
जाणाऱ्या भ�ीपेक्षा केवळ प्लुटोिनअम उत्पादनासाठी बाधंलेल्या भ�ीला भाडंवली खचर् कमी लागतो. परंतु 
अशा भ�ीत उत्प� झालेली उष्णता वाया घालिवल्याने सवर् खचर् प्लुटोिनअमवर लादला जाऊन ते महाग 
पडते. 
 
(३) जहाजे-पाणबु�ासंाठी. 
 

पाणब�ुा, जहाजे चालिवण्यासाठी ज्या अणभुट्�ा बाधंतात त्याचंी रचना वीजिन�मतीसाठी 
बाधंलेल्या भ�ीसारखीच असते पण बाधंणीत वजन कमी करण्याकडे भर �ावा लागतो. सध्या तरी या 
भट्�ा लष्करी जहाजासंाठीच बाधंल्या जात आहेत. यात इधंन एकदा घातल्यावर ते दीघर् काळ काम देत 
असल्याने जहाजे, व पाणब�ुाचंी सचंारकक्षा वाढून पाणबु�ा अनेक मिहने पाण्याखाली राहू शकतात. 
नॉिटलस या पाणबुडीने असा �वास िकत्येक मिहने केला. पुढेमागे मोठी जहाजेही अणुभट्�ावंर 
चालतील. 
 
(४) िकरणोत्सारी पदाथ�चे उत्पादन व संशोधन कायर्. 
 

िकरणोत्सारी एकस्थाचंी सिवस्तर मािहती पढुील भागात िदली आहे. िकरणोत्सारी एकस्थाचं्या 
उत्पादनाकिरता भ�ीत �भावी न्यू�ॉन स्तर्ोताचीच (Flux) �मुख गरज असते. या स्तर्ोतात दर चौरस 
सेंिटमीटरात �ित सेकंदाला िकती न्यू�ॉन आहेत त्यावर त्याचा �भाव ठरत असतो. त्यामुळे या भट्�ा 
कमी भाडंवली खच�च्या असतात. अनेक संशोधन काय�साठीही अशा भट्�ाचंा उपयोग होतो. मंदगती व 
शी�गती न्यू�ॉनचे वस्तुमा�ावर होणारे वास्तवीय व रासायिनक पिरणाम, अणुगभ�संबंधी संशोधन, नवीन 
तऱ्हेने बाधंल्या जाणाऱ्या भ�ीत वापरल्या जाणाऱ्या पदाथ�ची, तशीच रचनेतील काही भागाचंी चाचणीही 
अशा भट्�ातूंन होऊ शकते. पुष्कळसे �योग, न्य�ूॉन भ�ीबाहेर येऊ देऊन, त्याचें �ारा �योगाची 
उपकरणे भ�ीबाहेर माडूंन केले जातात. मानविन�मत नवीन मौलाचें उत्पादन व संशोधनही अशा भट्�ाचें 
�ारे केले जाते. सवर्साधारणपणे, मंदगती न्यू�ॉनवर चालणाऱ्या अणुभ�ीत न्य�ूॉनची दर सेकंदाला दर 
चौरस सेंिटमीटरी संख्या १०¹¹ ते १०¹³ इतकी असते. पण १०¹⁵ न्यू/चौ. सें./सेकंद एवढा �भावी स्तर्ोत 
देतील अशा काही भट्�ा बाधंण्यात येत आहेत. 
 

भजंनि�येमधून व खंड �व्यापासून बाहेर पडणाऱ्या ऋण व धन िव�ुत् धारी कणातं काही अवघड 
समजल्या जाणाऱ्या रासायिनक �ि�या घडवनू आणण्याची शक्ती असते. उदाहरणाथर्, नै�ोजन व 
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ऑ�क्सजनपासून नायि�क ऑक्साइड अित उ� तपमानालाच तयार होऊ शकते. पण वरील कणाचें 
सहाय्याने ते मो�ा �माणावर व कमी खच�त घडवनू आणली जाण्याची शक्यता संभवते. 
 
(५) िनलर्वणीकरण (Desalination). 
 

जगात असे �देश आहेत की जेथे पाणी, शतेीसच काय पण िपण्यासही िमळणे अवघड आहे. 
भारतही या दृ�ीने पूणर्पणे सुखी आहे असे नाही. समु�ापासून गोडे पाणी िमळिवण्याची समस्या काही नवी 
नाही. हा एक स्वतं� िवषय असून गोडे पाणी िमळिवण्यासाठी ऊध्वर्पातनादी (Distillation etc.) प�ती 
सध्या उपलब्ध आहेत. यासाठी लागणारी उष्णता कोळसा इत्यादी इधंने जाळून िमळवतात. परंतु ती 
माफक खच�त िमळत नसल्याने असे गोडे पाणी महाग पडते. सोबत (आकृती �माकं २·१) जगाचा नकाशा 
िदला आहे त्याव�न जगातील असे ओसाड व �क्ष �देश कोणते, तसेच सध्या जगात कोणकोणत्या 
िठकाणी गोडे पाणी करण्याचे कारखाने आहेत ते कळेल. अमेिरकेत सध्या म्युिनिसपािलटीचे िपण्याचे पाणी 
दर हजार गलॅनला ३० सेंट या भावाने िदले जाते. अमेिरकेत काही भागात रोज अडीच कोटी गलॅन पाणी 
समु�ापासून िमळिवले जाते व त्याची िंकमत दर हजार गलॅनला १७५ ते ४०० सेंट इतकी, म्हणजे जास्त 
वाटत असली तरी, ज्या िठकाणी हे कारखाने आहेत त्या िठकाणची टंचाई लक्षात घेता माफकच आहे. हीच 
िंकमत जर एक-तृतीयाशं अगर एक-चतुथ�श म्हणजे दर हजार गलॅनला ३५ ते ४० सेंट करता आली तर 
अमेिरकेतील पाण्याचे दु�भक्ष संपेल व १० सेंटपेक्षाही कमी करता आली तर ओसाड �देशही शतेीने समृ� 
करता येतील. 
 

 
आकृती �. २¿१ 

जगातील शुष्क �देश व िनलर्वणीकरण कें �े 

 
आता असे िदसून आले आहे की अणुशक्तीची िन�मती िजतक्या जास्त शक्तीच्या भ�ीने करावी 

िततकी त्यापासून िमळणारी शक्ती स्वस्तात पडते. अथ�त त्या शक्तीच्या सातत्याने उपयोग केल्यासच ती 
स्वस्त पडेल. असे िदसून येते की १०,००,००० िंकवा जास्त िकलोवटॅ शक्तीच्या अणुभट्�ा बाधंल्या तर 
अवश्य तेव�ा कमी खच�त समु�ापासून गोडे पाणी िमळिवणे शक्य होईल. अमेिरकेत या दृ�ीने काही 
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अणुभट्�ाचं्या उभारणीचे �कल्प सु� आहेत. म�ाससारख्या शहरात जेथे पाण्याचे सगळे साठे उपयोगात 
आणलेले आहेत तेथे अशी एखादी भ�ी बाधंली तर ती फार मोठी देणगी ठरेल. 
 
(६) कृिष-उ�ोगधंदे िम� �कल्प. 
 

मो�ा अणुभट्�ा बाधूंन अवाढव्य �माणावर उत्प� झालेली शक्ती, उत्पादनाच्या जागेच्या 
जवळपास व सातत्याने वापरली तरच स्वस्त पडते. पाण्याच्या िव�ुत् िवच्छेदनाने िमळालेल्या 
है�ोजनपासून अमोिनया व त्यामाग� खताचें उत्पादन, िवजेच्या भट्�ाचें �ारा फॉस्फरसचे उत्पादन, 
ॲल्युिमिनअमची िन�मती अशा धं�ात फार मोठी शक्ती सातत्याने वापरली जाते. त्यामुळे कृिष-उ�ोगधंदे 
अशा िम� �कल्पासाठी अणुशक्तीचा उपयोग करावा असा सूर जगात अनेक िठकाणी िनघत असून 
भारतही त्या दृ�ीने िवचार करत आहे. असे �कल्प कच्छ-सौराष्� भागात व गंगेच्या खोऱ्याचे जागी 
उपयोगी पडतील. कच्छच्या भागात समु�ाच्या पाण्यापासून गो�ा पाण्याचे उत्पादन व खतिन�मती 
इत्यादी उपयुक्त धंदे तर गंगेच्या खोऱ्यात अनेक िठकाणी पंप बसवनू जिमनीत खाली मुबलक असलेले 
पाणी खेचून त्यावर तीन तीन िपके काढणे व त्याकिरता खतिन�मती करणे अशी कल्पना आहे. 

 
२·४ अणुभट्�ाचें काही िविश� नमुने 

 
भारतात (१) अप्सरा, (२) सायरस व (३) झरिलना अशा तीन अणभुट्�ा भाभा अणुसंशोधन 

कें �, �ॉम्बे येथे चालू आहेत. त्याची मािहती �थम देऊ. 
 
अप्सरा. 
 

४ ऑगस्ट १९५६ रोजीपहाटे ३-४५ वाजता भजंनमािलका साध्य होऊन ही भ�ी काय��न्वत झाली. 
या भ�ीतील इंधन संव�धत युरेिनअमचे (~३·० िकलो�ॅम; ~४५% यु-२३५) असून ते इंग्लंडकडून उसने 
िमळाले आहे. या भ�ीत शामक व शीतक साधे पाणीच असून भ�ी एका मो�ा टाकीत बाधंली आहे. िहची 
सवर् रचना आपल्या शास्तर्ज्ञानंीच केली असून ताि�वक रीत्या ितच्या शक्ती १,००० िकलोवटॅ आहे. 
अणुगभ�य संशोधन व िकरणोत्सारी एकस्थाचें उत्पादन यासाठी या भ�ीचा उपयोग सातत्याने होत आहे. 
ही भ�ी बाधंण्याचा िनणर्य घेतला त्यावळेी युरोपमध्ये इगं्लंड, �ान्स व रिशया यािंशवाय कोणत्याही देशाने 
स्वतः संशोधक भट्�ा बाधंलेल्या नव्हत्या. आिशयात ही पिहलीच अणुभ�ी बाधंली गेली. (आकृती �माकं 
२·२ पहा.) 
 



 अनु�मिणका 

 
आकृती. �. २¿२ 

अप्सरा अणुभ�ी, �ॉम्बे 

 



 अनु�मिणका 

 
आकृती. �. २¿३ 

सायरस अणुभ�ी (बा� दृश्य), �ॉम्बे 

 



 अनु�मिणका 

 
आकृती. �. २¿४ 

सायरस अणुभ�ीतील मुख्य हॉल 

 
सायरस. 
 

ही ४० मेगवॅटॅ औ�ष्णक शक्तीची भ�ी १० जुलै १९६० रोजी सु� झाली. िहची उभारणी कॅनडा व 
भारत यानंी संयुक्तपणे केलेली असून ितचा साधारण १४ कोटी �पयाचंा खचर् समान वाटून घेण्यात आला 
आहे. िहची सवर्साधारण रचना कॅनडातील एन्. आर्. एक्स्. (NRX) या भ�ीचे धत�वर असून नैस�गक 
युरेिनअमचे १९२ दंड हे ितचे इधंन आहे. या भोवती थोिरअम ऑक्साइड या जनक �व्याचे काही खंड व�ेण 
म्हणून बसिवले असून त्यापासून यु-२३३ हे भजंनक्षम �व्य कालातंराने िमळेल. यात १० टन जड पाणी 
शामक म्हणनू वापरले जाते. साधे पाणी �ाथिमक शीतक व समु�ाचे पाणी दुय्यम शीतक म्हणून वापरलेले 
आहे. भ�ीच्या सु�वातीस वापरलेले अध� युरेिनअम �ॉम्बे येथेच तयार केलेले होते. सध्या भ�ीतील सवर् 
युरेिनअम भारतातच बनिवलेले आहे. ही भ�ी अगदी बंद अशा पोलादी घुमटात सामावलेली आहे. िहचा 
उपयोग अणुगभ�य संशोधन, िकरणोत्सारी एकस्थाचें उत्पादन व पदाथ�ची िकरणोत्साराबाबत परीक्षा 
यासाठी केला जातो. (आकृती �. २·३ व २·४ पहा.) 
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झरिलना. 
 

ही भ�ी १४ जुलै १९६१ रोजी सु� झाली. िहच्यात नैस�गक युरेिनअम हे इधंन व जड पाणी शामक 
म्हणून वापरले असून या दोन्ही गो�ी देशातच तयार केल्या गेल्या आहेत. भ�ीचा आराखडा व बाधंणी 
आपल्याच शास्तर्ज्ञानंी केलेली आहे. भारतात पढेु बाधंल्या जाणाऱ्या भट्�ातंील घटकाचंी चाचणी 
करण्यासाठी व नवीन अणभुट्�ाचंी रचना िनि�त करण्यासाठी जे �योग कराव ेलागतात त्यासाठी या 
भ�ीचा उपयोग होतो. 
 

आता काही �गत देशातं िविश� घटक वाप�न �त्यक्षात बाधंल्या गेलेल्या व संक�ल्पत 
अणुभट्�ाचंा िवचार क�. या सवर् भट्�ाचंी स्थूल मानाने कल्पना एका दृि�पथात आकृती �. २·५ 
व�न येईल. 
 
युरेिनअम-�ॅफाइट-काबर्न डायऑक्साइड अणुभट्�ा (काल्डरहॉल अणुभ�ी) 
 

जगातील पिहली अणुभ�ी युरेिनअम-�ॅफाइटवर आधा�न फम� याचं्या मागर्दशर्नाखाली िशकागो 
िव�िव�ालयात बाधंली गेली व ती िडसेंबर १९४२ मध्ये काय��न्वत झाली. ही एक मह�वाची ऐितहािसक 
घटना आहे. 
 

वरील घटकाचंा उपयोग क�न िवजेच्या उत्पादनासाठी बाधंलेली पिहली भ�ी इंग्लंडमधील 
कंबरलंड परगण्यात काल्डरहॉल या जागी १९५६ साली बाधंली गेली. यात नैस�गक युरेिनअम इंधन, 
�ॅफाइट (काबर्न) हा शामक व परावतर्क व काबर्न डायऑक्साइड हा शीतक म्हणनू वापरलेला आहे. या 
भ�ीपासून ४५,००० िक.व.ॅ िव�ुत् शक्ती िनम�ण होते. आकृती �. २·६ व�न अशा �कारच्या भट्�ाचंी 
कल्पना येईल. या भ�ीचा व्यास जवळजवळ ३१ फूट असून ती एका दोन इचं जाडीच्या पोलादी दाबपा�ात 
(Pressure Vessel) बसिवलेली आहे. दाबपा�ाच्या सभोवती ६ इंच जाडीचा लोखंडी प�ा व ७ फूट 
जाडीची �ाँ�ीटची िंभत सरंक्षक कवच म्हणून वापरली आहे. शु� काबर्न डायऑक्साइड दाबपा�ात 
खेळता ठेवण्याची व्यवस्था असून हा वायू तळाशी असलेल्या चार वाटानंी (तपमान १४०° सें.) आत येतो व 
उष्णता शोषण क�न ३३६° सें. तपमानाला वरच्या भागात असलेल्या वाटानंी भ�ीबाहेर पडतो. या तप्त 
वायूचा उपयोग क�न पाण्यापासून अवश्य त्या दाबाच्या वाफेची िन�मती क�न मग त्या वाफेच्या 
उपयोगाने, नेहमीच्या यं�णेने िवजेची िन�मती होते. थंड झालेला वायू परत भ�ीत पाठिवण्यात येतो. 
 



 अनु�मिणका 

 
आकृती �. २¿५ 

अणुभट्�ाचं्या �काराचंी ढोबळ कल्पना 
 

(१) वायुशीत, (२) जड पाणी शामक, (३) �वधातुशीत इधंनजनक, (४) उकळत्या पाण्याची, (५) 
�भािरत जल, (६) भ�ीपासूनच्या वाफेने वीजिन�मती. 

 
या अणुभ�ीत ६५० टन शु� �ॅफाइट व १२७ टन युरेिनअम धातू वापरण्यात आला आहे. 

�ॅफाइटच्या ८” × ८” × ३२” आकाराच्या िवटा सुव्यव�स्थतपणे रचलेल्या असून �त्येक िवटेच्या मध्य भागी 
युरेिनअमच्या दंडाकिरता भोक ठेवलेले असते. त्या भोकातून १·१५ इंच व्यासाचे व ४० इंच लाबंीचे सहा 
दंड एकमेकावंर ठेवलेले असतात. या दंडानंा मगॅ्नॉक्स या मगॅ्नेिशअमच्या िम� धातूचे आवरण असते व 
त्याभोवती शीतकाच्या �वाहासाठी पुरेशी जागा ठेवलेली असते. भ�ीचे िनयं�ण बोरॉनयुक्त गजाचें 
सहाय्याने केले जाते व हे गज भ�ीच्या वरील बाजूने आतबाहेर सरकवले जातात. भ�ीत सरासरी ५·५ × 
१०¹² मंदगती न्य�ूॉन व ७·१ × १०¹² शी�गती न्यू�ॉन (दर चौरस सेंिटमीटरी दर सेकंदास) असून त्याचें 
सरासरी आयुम�न १०-³ सेकंद असते. भ�ीतील इधंन अवश्य तेवढे जळल्यावर ते बदल्यासाठी योग्य 
व्यवस्था केलेली आहे. 
 

या िठकाणी इधंन जळून जाणे याला एक िविश� अथर् आहे, व हा शब्द�योग अणुभट्�ाचें संबधंात 
नेहमी वापरला जातो. भ�ीत काही यु-२३५ अणूंचा भजंनामुळे नाश होतो आिण न्यू�ॉन�ासी खंड �व्ये 
तयार होतात. तसेच काही यु-२३८ च्या अणूचें प्लुटोिनअम बनते. पण या सवर् �ि�याचंा संयुक्त पिरणाम 
म्हणजे अणुभ�ीचा उत्प�ीगुणक एकापेक्षा कमी होतो व मग भ�ी चालू राखणे अशक्य होते. अशा 
पिर�स्थतीला इंधन जळून गेले असे संबोधण्यात येते. बा�दशर्नी अशा जळून गेलेल्या व साध्या 
युरेिनअममध्ये म्हणण्यासारखा काहीच फरक नसतो. 
 

या भ�ीच्या पाठोपाठ अनेक अशाच धत�च्या पण अिधक मो�ा व अिधक कायर्क्षम भट्�ा 
इंग्लंडमध्ये बाधंण्यात आल्या आहेत. सु�वाती सु�वातीस अणुभ�ीपासून िमळिवलेल्या िवजेच्या 
उत्पादनाचा खचर् कोळशापासून िमळालेल्या िवजेपेक्षा जास्त होता. पण उ�रो�र होत गेलेल्या 



 अनु�मिणका 

सुधारणामुंळे या भट्�ाचंा भाडंवली खचर् पुष्कळच कमी झाला असून त्याचबरोबर �त्येक टन 
युरेिनअमपासून अिधक उष्णता म्हणजेच अिधक वीज िमळणे शक्य झाले आहे. या �गतीची कल्पना को�क 
�माकं २·६ व�न येईल. 
 

वरील तऱ्हेच्या भ�ीतून वीज तर तयार होतेच पण त्याबरोबर प्लुटोिनअमची अनायसे िमळते. या 
प्लुटोिनअमचा उपयोग अशाच धत�च्या पण अिधक �गत भट्�ा बाधंण्यासाठी होतो. तसेच हे प्लुटोिनअम 
अण्वस्तर्ासाठी अगर शी�गती इधंनजनक (Breeder) भट्�ा बाधंण्यासाठीही उपयोगी पडेल. या 
�कारच्या भट्�ा बाधूंन इंग्लंडमध्ये पुढील वष�अखेर सुमारे ५००० मेगवॅटॅ वीज िनम�ण करण्यात येणार 
आहे. 

 
 

आकृती �. २¿६ 
काल्डरहॉल अणुभ�ी (वायुशीत) 

 



 अनु�मिणका 

को�क �माकं २·६ 

अणुभ�ीचे नाव 

 

शक्ती 
मेगवॅटॅ 

[ हे सवर् आकडे १ 
पौंड=२१ �पये या 
भावाव�न ठरवले 

आहेत.] भाडंवली 
खचर्, 

�पये/िकलोवटॅ 

कायर्क्षमता% 

वीज उत्पादनाचा खचर्, [ हे 

सवर् आकडे १ पौंड=२१ �पये या 
भावाव�न ठरवले आहेत.] 

पैसे/िकलोवटॅ-तास 

बकर् ले .. २ ×१३८ ३९०० २४·८ ११·१ 

�डॅवले .. २ ×१५० ३७०० २८·२ ९·७२ 

�ासफय् नीड .. २ × २५० २८८० २८·८ ८·२४ 

िंहकले .. २ × २५० ३१५० २६·० ८·८५ 

साइजवले .. २ × २९० २२५० ३०·५ ६·१२ 

डंुगेनीज ‘अ’ .. २ × २७५ २३९० ३२·७ ६·३० 

ओल्डबरी .. २ × ३०० २३९० ३३·५ ५·९६ 

िवल्फा .. २ × ५९० २१०० ३१·४ ५·६ 

डंुगेनीज ‘ब ’(�गत 
वायुशीत). 

.. 
२ × ६०० १६५० ४१·५ ४·२ 

 
या भट्�ाचंीच सुधा�न वाढिवलेली आवृ�ी म्हणजे ‘�गत वायुशीत भट्�ा’ (Advanced Gas 

Cooled Reactor) व ‘उ� तापी वायुशीत भट्�ा’ (High Temperature Gas Cooled). याचंा िवशषे 
म्हणजे पूव� वणर्न केलेल्या भट्�ापेंक्षा त्या आकाराने लहान असून त्याचंी कायर्क्षमता जास्त असते. 
काल्डरहॉल तऱ्हेच्या भ�ीत एकूण िनम�ण झालेल्या उष्णतेच्या फक्त २८ टक् के उष्णतेचेच िवजेत �पातंर 
होत असते तर या नवीन भट्�ातं ते �माण ४४ टक्क्यापंय�त वाढते. यामुळे या भट्�ाचंा भाडंवली खचर् 
आणखीनच कमी होणार असल्याने कोळशाच्या खाणी असलेल्या भागातही ही वीज कोळशापासून 
िमळिवलेल्या िवजेपेक्षा अिधक स्वस्तात िमळू शकेल. 
 
जड पाणी व युरेिनअम अणुभट्�ा 
 

अणुभट्�ाचें बाधंणीला सु�वात झाल्यानंतर जगात िनरिनराळ्या देशानंी आपापल्या पिर�स्थतीला 
जुळतील अशा भट्�ाचं्या बाधंणीला सु�वात केली. अमेिरका, रिशया यासंारख्या ब�ा राष्�ानंी 
त्याचं्याजवळ संव�धत युरेिनअम करण्याची साधनसामु�ी असल्याने शु� पाणी हेच शामक असलेल्या 
भट्�ा उभारल्या. याउलट इंग्लंड, कॅनडा, भारत यासंारख्या देशानंी नैस�गक युरेिनअम वापरता येईल 
अशा �कारच्या भट्�ाचंी कास धरली. यापकैी इगं्लंडमध्ये बाधंण्यात आलेल्या भ�ीचे वणर्न अगोदर 
आलेच आहे. या दोन माग�पैकी कोणताही मागर् अनुसरावयाचा झाला तरी काही व्यावहािरक अडचणीस 
तोंड �ावयास हव.े एक तर यु-२३५ चे यु-२३८ या एकस्थापासून पृथक् करण क�न संव�धत युरेिनअम तरी 
करावयास हव ेिंकवा साध्या पाण्यात केवळ ०·०१४ ट�ेच असलेले जड पाणी तरी िनराळे करावयास हव.े 
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ही दोन्ही नीरक्षीर िववकेाची कामे िजिकरीची असतात. त्यातल्या त्यात संव�धत युरेिनअम बनिवण्याचे काम 
अिधक कठीण आहे. 
 

वरील पिहल्या �कारच्या भट्�ानंा जास्त युरेिनअमची गरज असते. याउलट दुसऱ्या �कारच्या 
भट्�ाचंा िवशषे म्हणजे त्यातील युरेिनअमच्या सा�ाचा जास्तीत जास्त उपयोग केला जातो. �त्येक टन 
युरेिनअममागे जवळजवळ २७०० मेगवॅटॅ–िदवस एवढी िव�ुत् शक्ती या भ�ीत िनम�ण होऊ शकते व 
िशवाय चार िकलो प्लुटोिनअमही िमळते. नंतर ते अिधक �गत अशा भट्�ा बाधंण्यासाठी वापरले जाते. 
 

जड पाणी–नैस�गक युरेिनअम या भट्�ाचें दोन �मुख वगर् पाडता येतील. पिहला वगर् म्हणजे 
दाबपा� भट्�ाचंा (Pressure Vessel Reactors) व दुसरा दाबनिलका भट्�ाचंा (Pressure Tube 
Reactors). यापंकैी कॅनडात व भारतात दुसऱ्या �कारच्या भट्�ाचंी िनवड केलेली आहे. 
 

भ�ीतील उष्णतेपासून िमळणाऱ्या िवजेचे �माण शीतकाचे तपमानावर अवलंबून आहे. तपमान 
जेवढे अिधक तेवढे हे �माण अिधक. त्यासाठी जड पाण्याचे तपमान जास्त ठेवण्याचा �यत्न केला जातो. 
वातावरणाइतक्या दाबाला पाण्याची १००° सें. ला वाफ होते. हा दाब वाढिवला असता पाण्याचा उत्कलन 
िंबदू वाढतो व शीतक म्हणनू वापरलेले पाणी उ� तपमानासही �व�प अवस्थेत राहते. यामुळे भ�ीत 
उत्प� झालेल्या उष्णतेचे वहनही सुलभ रीतीने साध्य होते. हे साधण्यासाठी दाबपा�ाचा वापर क�न 
शीतक व शामक म्हणनू वापरण्यात येणारे सवर्च पाणी दाबाखाली ठेवण्याची व्यवस्था करावयास हवी. अशी 
मो�ा व्यासाची दाबपा�े तयार करणे तािं�क दृष्�ा अगोदरच दुघर्ट आहे. त्यातच भ�ी चालू असतानाच 
इंधन बदलण्याची आवश्यकता असल्याने हे कायर् अिधकच कठीण होते. यावर उपाय म्हणनू शीतक व 
शामक ही अलग ठेवनू केवळ शीतकच तेवढे अिधक तपमान व अिधक दाबाखाली ठेवण्याचा मागर् 
अवलंबावा लागतो. म्हणजे मुख्य टाकी िवशषे जाड प�याची न करावी लागता फक्त दाबनिलका वाप�न 
या अडचणीतून मागर् काढता येतो. 
 

राणा �ताप सागर, राजस्थान येथे अशा दोन भट्�ाचंी उभारणी सध्या चालू आहे. याचंी बाधंणी 
कॅनडातील कॅन्डू (CANDU) भ�ीच्या रचने�माणेच आहे. या �त्येक भ�ीतून २,००,००० िकलोवटॅ एवढी 
िव�ुत् शक्ती तयार होईल. आकृती �माकं २·७ व�न याचं्या रचनेची कल्पना येईल. 
 

या भ�ीचा गभर् म्हणजे १९ फूट व्यासाची जड पाण्याने भरलेली टाकी व या टाकीतून आरपार 
जाणाऱ्या ३०६ दाबनिलका. या �त्येक दाबनिलकेत इधंनाची योजना केलेली असते व भ�ीत उत्प� 
झालेली उष्णता वाहून नेण्यासाठी जड पाणी खेळिवण्याचीही व्यवस्था केलेली असते. या भ�ीत इधंन 
म्हणून युरेिनअम डायऑक्साइड हे युरेिनअमचे संयुग वापरले असून ते िझरकॉलॉय या िझरकोिनअमच्या 
िम� धातूच्या आवरणात ठेवलेले असते. युरेिनअम डायऑक्साइड ०·५६” व्यासाच्या व ०·८” उंचीच्या 
व�ाचें स्व�पात असून अशा अंदाजे २४ व�ा एका िझरकॉलॉयच्या नळीत बंद करण्यात येतात. अशा १९ 
नळ्या एक� जोडल्यावर एक इंधनखंड जुडी (Fuel Element Bundle) तयार होते. अशा सहा इंधन 
जु�ा �त्येक दाबनळीत सामावलेल्या असतात. दाबनिलकेतून शीतक म्हणनू जड पाणी खेळिवले जाते. 
या भ�ीत जड पाणी शामक म्हणूनही वापरलेले असते. 
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शीतकाने अशा तऱ्हेने वाहून नेलेल्या उष्णतेने मग त्यापासून साध्या पाण्याची वाफ व त्यायोगे 
िवजेची नेहमीच्या प�तीने िन�मती केली जाते व थंड झालेला शीतक परत भ�ीत पाठिवण्यात येतो. 
 

 
आकृती �. २·७ 

नैस�गक युरेिनअम––जड पाणी अणुभ�ी 

(राणा �ताप सागर) 

 
अशा २,००,००० िकलोवटॅ बलाच्या (Power) भ�ीत ५५ टन इंधन व २०० टन जड पाण्याचा वापर 

केला जातो. ‘जळून’ गेलेले इंधन बदलण्यासाठी भ�ीच्या दोन टोकानंा दोन यं�े बसिवलेली असतात व 
त्यायोगे भ�ी चालू असतानाच इधंन बदलता येते. मो�ा �माणावर िव�ुत् शक्तीचा पुरवठा करणाऱ्या 
कें �ाचे दृ�ीने ही गो� मह�वाची आहे. त्यामुळे एक तर भ�ी जास्त वळे चालू राहू शकते व अशी इंधन 
बदलण्याची व्यवस्था नसती तर उ�ोगधं�ानंा िवजेचा अिवरत पुरवठा होण्याचे दृ�ीने जे राखीव िव�ुत् कें � 
ठेवाव ेलागले असते त्याची ज�री राहात नाही. 
 

राणा �ताप सागर येथे या धत�वर बाधंली जात असलेली भ�ी १९७१-७२ साली सु� होईल. 
 
साधे पाणी––संव�धत युरेिनअमच्या अणुभट्�ा 
 

अशा �कारच्या भट्�ातं साधारणपणे २ ते २·५ टक् के यु-२३५ असलेले युरेिनअम, त्याच्या 
डॉयऑक्साइडचे �पात इधंन म्हणून वापरले जाते. अित शु� केलेल्या साध्या पाण्याचा शामक व शीतक 
म्हणून वापर करतात. या �कारच्या भट्�ाचें दोन �मुख वगर् पडतात : (१) �भािरत—जलभ�ी 
(Pressurised Water Reactor) व (२) उकळत्या पाण्याची भ�ी (Boiling Water Reactor). पिहल्या 
�कारच्या भ�ीत पाण्याचा दाब २०००-२५०० पौं./चौ. इंच एवढा ठेवला जातो. त्यामुळे पाण्याचे तापमान 
जरी ५३०° फॅ. एवढे असले तरी ते �व�पातच राहते. याउलट दुसऱ्या �कारात पाण्यावरील दाब त्या 
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मानाने कमी असतो व त्यामुळे भ�ीतच शीतकाची काही �माणात वाफ होते. पिहल्या �कारच्या भ�ीत 
�ाथिमक शीतकातील उष्णता, उष्णता िविनमयकातफ�  (Heat Exchanger) बाहेरील पाण्याच्या �वाहाला 
िदली जाते व त्या पाण्याची वाफ िव�ुत् िन�मतीसाठी उपयोगात आणतात. दुसऱ्या �कारच्या भ�ीत त्यातच 
तयार झालेली वाफ सरळ िव�ुत् िन�मतीसाठी वापरतात. या दोन्ही �कारच्या भट्�ातं बरीच उत्�ातंी 
होत जाऊन सध्याच्या उत्�ातं स्व�पात दोन्ही भट्�ातं पुष्कळसे साम्य आढळते. या दोन्ही �कारच्या 
भट्�ाचें तं� फार �गत झाले असून १२०० मेगवॅटॅ शक्ती िनम�ण क� शकतील एव�ा मो�ा भट्�ा 
बाधंल्या गेल्या आहेत. या �कारच्या भट्�ा अमेिरका व रिशया या दोन देशातंच अिधक पसतं केल्या 
जातात. त्याचंा भाडंवली खचर् ह�ी तर कोळशावर चालणाऱ्या वीज िनम�ण कें �ापेंक्षाही कमी झाला आहे. 
पण त्याकिरता फार मो�ा आकाराची अणुभ�ी बाधंावी लागते व त्यासाठी संव�धत युरेिनअमची ज�री 
असते. त्यामुळे इतर देशानंा अशा अणुभट्�ा बाधंणे इ� वाटत नाही. संव�धत युरेिनअम तयार करणे 
तािं�क दृष्�ा कसे अवघड व खच�चे आहे याचे वणर्न एकस्थाचं्या पृथक् करणाचे संबंधात अगोदर 
आलेलेच आहे. इंग्लंड व �ान्समध्ये तसेच अलीकडे चीनमध्ये हे तं� आत्मसात करण्यात आले आहे. पण 
अशा संव�धत युरेिनअम करण्याच्या कारखान्याचंा भाडंवली खचर् फार मोठा असून त्यास मुबलक 
वीजपुरवठाही लागतो, ही गो� लक्षात घ्यावयास हवी. त्यामुळे संव�धत युरेिनअमवर आधािरत भट्�ाचंा 
म्हणण्यासारखा �सार रिशया, अमेिरकेिशवाय इतर देशातं झालेला नाही. 

 

 
आकृती �. २·८ 

उकळत्या पाण्याची (साधे पाणी) अणुभ�ी (तारापूर �कार) 
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तारापूर अणुभ�ी.––मंुबईजवळ तारापूर येथे १८० मेगवॅटॅ शक्तीच्या दोन उकळत्या पाण्याच्या 
(Boiling Water) भट्�ा बाधंण्याचे काम संपले असून त्या १९६९ च्या जुलैपासून महाराष्� व गुजराथ 
राज्यानंा वीज देऊ लागल्या आहेत. या भट्�ातं शु� पाण्याचा शामक व शीतक म्हणून उपयोग केला 
आहे. भ�ीतील उष्णतेचे िव�ुत् शक्तीत �पातंर करण्यासाठी पाण्याचे तपमान ५५०-६००° फॅ. च्या 
सुमारास ठेवाव ेलागत असल्याने पाण्यावरील वाफेचा दाबही उ� ठेवावा लागतो. त्यासाठी अशा भट्�ा 
जाड पोलादी दाबपा�ात बाधंल्या जातात. भ�ीत पाण्यावरील दाब फार जास्त असल्याने जळून गेलेले 
इंधन बदलण्यासाठी भ�ी काही िदवस बंद ठेवावी लागते. या भ�ीमधून जी वाफ तयार होते ती सरळ 
िव�ुत् उत्पादन यं�े चालिवण्यासाठी जात असल्याने भ�ीची रचना पुष्कळच सुटसुटीत होते. (आकृती 
�माकं २·८ पहा.) या भ�ीसाठी जे संव�धत युरेिनअम लागले ते अमेिरकेकडून िमळाले आहे. 
 

संव�धत युरेिनअमच्या भ�ीचे वैिशष्� म्हणजे त्यापासून िमळालेली वीज स्वस्त पडते. पण 
त्यासाठी अमेिरकेतून संव�धत युरेिनअमच्या आयातीवर अवलंबून रहाव े लागेल. आणखी एक मह�वाची 
गो� म्हणजे या भट्�ातं न्य�ूॉनचा जास्त अपव्यय होतो. त्यामुळे दर टन युरेिनअममागे कमी शक्ती व 
कमी प्लुटोिनअमचे उत्पादन होते. जागितक गरजेच्या मानाने युरेिनअमचा पुरवठा फार कमी आहे व 
त्यातही यु-२३५ फारसे नसल्याने सकस युरेिनअम जाळणे परवडणारे नाही. त्यामुळे थो�ाच वष�त 
अिधक �गत अशा शी�गती इधंनजनक भट्�ा (Fast Breeder Reactor) िंकवा औ�ष्णक (मंदगती) 
इधंनजनक भट्�ा (Thermal Breeder Reactor) बाधंणे भाग पडेल. 
 
शी�गती व मंदगती इधंनजनक भट्�ा 
 

अणुशक्तीचा वापर क�न माफक दरात वीज िमळिवता येते ही गो� आता वादातीत आहे. आज 
अणुशक्तीसाठी एवढा जो खटाटोप चालू आहे त्यास मुख्य कारण म्हणजे कोळसा व खिनज तेले याचंा 
िदवसेंिदवस अपुरा पडत जाणारा साठा. कोळसा व खिनज तेले या�ंमाणेच जगातील यु-२३५ या भजंनक्षम 
�व्याचे �माणही अनेक वष� पुरेल एवढे नाही. तेव्हा कोळशासबंधंीची आजची समस्या पुढे अणुशक्तीबाबतही 
उद् भवणार हे न�ी. इधंनजनक भट्�ाचंी िन�मती हे त्यावरील उ�र आहे. जगात यु-२३८व थोिरअम-
२३२ या जनक �व्याचे �माण भरपूर आहे. तेव्हा अणुभ�ीत यु-२३५ च्या एका अणचूा भजंनामुळे नाश होत 
असताना त्याच वळेी जर जनक �व्यापासून प्लुटोिनअम-२३९ अगर युरेिनअम-२३३ या भजंनक्षम �व्याचं्या 
एकापेक्षा जास्त अणूंचे जनन करता आले तर वरील �श्न सुटेल. भजंनातून उत्प� झालेल्या न्यू�ॉनचा 
सुयोग वापर केल्यास हे शक्य आहे. भजंनातून अणुशक्ती उत्प� होत असतानाच जळणाऱ्या इधंनापेक्षा 
अिधक इधंन ज्यात तयार होईल अशा भट्�ानंा इधंनजनक अणुभट्�ा म्हणतात. त्याचेंही न्य�ूॉनच्या 
गतीवर अवलंबनू मंदगती व शी�गती असे दोन �कार आहेत. 
 

वरील उि�� समोर ठेवनू अणुभट्�ा बाधंण्याचे जे �यत्न आज चालू आहेत त्यापंैकी यशस्वी 
होण्याची शक्यता ज्यात जास्त आहे अशा शी�गती इधंनजनक व �वलवण औ�ष्णक इधंनजनक (Molten 
Salt Thermal Breeder) अणुभट्�ाचंी थोडी मािहती खाली िदली आहे : 
 

शी�गती–इधंनजनक भ�ी.––अशा �कारच्या भट्�ातं भजंनातून उत्प� झालेल्या न्यू�ॉनची 
गती कमी न करता त्याचंाच भजंनमािलका चालू ठेवण्यासाठी उपयोग केला जातो. यासाठी भ�ीत फार 
जास्त संव�धत इधंनाचा उपयोगा करावा लागतो. भजंनक्षम अणू यु-२३५ अगर प्लु-२३९ या दोन्हींपैकी 
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कोणताही चालेल पण प्लु-२३९ जास्त उपयोगी आहे. याचे कारण त्याच्या भजंनातून जास्त न्य�ूॉनची 
पैदास होते व त्यामुळे जास्त जनक �व्याचे नवीन भजंनक्षम अणूत �पातंर करणे शक्य होते. अथ�त जरी 
समजा प्लु-२३९ अणू िततकासा पिरणामकारक नसता तरीही तोच वापरावा लागला असता कारण 
नैस�गक युरेिनअममधून यु-२३५ हा एकस्थ वगेळा करण्याऐवजी नैस�गक युरेिनअमची भ�ी बाधूंन त्यात 
प्लु-२३९ ची िन�मती करणे अिधक सुकर असते. शी�गती इधंनजनक भ�ीच्या बाधंणीत कमी अणुभार 
असलेल्या �व्याचंा उपयोग टाळणे िंकवा त्याचें �माण शक्य िततके कमी ठेवणे इ� असते. त्यामुळे शामक 
म्हणून कोणताही पदाथर् वापरला जात नाही हे िनराळे सागंणे नको. पण भ�ीतील भजंनक्षम �व्याचे �माण 
जास्त असल्याने शी�गती न्यू�ॉनची, भजंनक्षम तसेच जनक �व्याबरोबर होणाऱ्या �ि�येची संभाव्यता 
वाढून भजंनमािलका चालू राहू शकते. 
 

याचे फायदे म्हणजे (१) दर भजंनागिणक अिधक न्य�ूॉनची उत्प�ी, (२) जनक �व्यात घडून 
येणाऱ्या भजंन �ि�येच्या संख्येत वाढ व त्यामुळे आणखी जास्त न्य�ूॉन व (३) शीतक, खंड �व्ये व 
बाधंणीला लागणाऱ्या लोह इत्यादी पदाथ�त शी�गती न्य�ूॉनचे कमी शोषण व त्यामुळे न्यू�ॉनची बचत. या 
सव�ची पिरणती म्हणजे भजंनमािलका चालू राहूनही जनक �व्याचें नवीन भजंनक्षम इधंनात �पातंर 
करण्यासाठी अिधक �माणात न्य�ूॉन उपलब्ध होतात व न� झालेल्या भजंनक्षम अणूंच्या सव्वापट नवीन 
भजंनक्षम अणू िनम�ण होऊ शकतात. 
 

सवर्साधारणपणे अशा भट्�ातंील इधंनात भजंनक्षम अणूचें �माण १५ ते २० टक् के असते. त्यामुळे 
अशा संव�धत इधंनाच्या भट्�ाचंा खचर् वाढू नये म्हणनू इंधनातून जास्तीत जास्त शक्ती िनम�ण करण्याचा 
�यत्न कसोशीने केला जातो. या �यत्नाचंी कल्पना खालील को�क �माकं २·७ व�न येईल : 
 

को�क �माकं २·७ 

िनरिनराळ्या भट्�ाचं्या शक्तीची तुलना 

अणुभ�ीचा �कार 
 दर टन इंधनामागे तयार 

होणारे मेगवॅटॅ बल 
 

एकूण शक्ती 

मेगवॅटॅ−िदवस 
इंधनाचे आयुष्य, 

िदवस 

काल्डरहॉल .. ४ ते ६ .. ४००० ६००–१००० 

राणा �ताप सागर .. १२ ते १५ .. ८००० ५००–७०० 

शी�गती 
इंधनजनक 

.. 
१०० ते १५० .. १००,००० ६००–१००० 

 
अथ�त, दर टन इंधनामागे उष्णता तयार होण्याचा वगे वाढवला पण �त्येक टन इधंनामधून िनम�ण 

करावयाची एकूण शक्ती जर कायम ठेवली, तर भ�ीतील इंधन वारंवार बदलाव े लागेल. त्यामुळे अशा 
जळून गेलेल्या इधंनातून भजंनक्षम अणूंचे पृथक् करण करणाऱ्या कारखान्यात जास्त इधंन पडून राहील. 
उदाहरणाथर् कारखान्यात पथृक् करणाला जर १० मिहन्याचंा कालावधी लागत असेल व भ�ीत इधंनाचा 
बदल एकाच मिहन्यात करावा लागला तर भ�ीत वापरल्या गेलेल्या इधंनाच्या दहापट इंधन कारखान्यात 
तसेच पडून राहील. म्हणून भ�ीतील इंधनातून एकूण जास्तीत जास्त शक्ती उत्पािदत करणे अवश्य आहे. 
को�क �. २·७ व�न ही गो� लक्षात येईल. ही गो� साध्य केली तर अशा शी�गती इधंनजनक 
भट्�ामंधील इधंनासाठी होणारा खचर् इतर भट्�ातं होणाऱ्या इंधनावरील खच�पेक्षा कमी करता येईल. 
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अशा �कारच्या अणुभट्�ातं दर िलटर आकारमानात जवळजवळ ५०० ते १००० िकलोवटॅ 
एव�ा �चंड �माणावर उष्णता िनम�ण होते व ती काढून घेण्यासाठी अित उ�म अशा शीतकाची ज�री 
असते. मीठ हे नेहमीच्या मािहतीचे संयुग आहे. त्यातील एक घटक मौल जे सोिडअम याचा या कामी 
उपयोग केला जातो. साधारण तपमानाला सोिडअम हा एक घन धातू असून त्याचा िवलयिंबदू २०८° फॅ. व 
उत्कलनिंबदू १६००° फॅ.च्या वर आहे. इतर शीतकाचें मानाने त्याचे उष्णतावािहत्व िकत्येक पटींनी जास्त 
आहे. िशवाय त्याचा उत्कलनिंबदू जास्त असल्याने भ�ीसाठी दाबपा�ाचा वापर करण्याची ज�री नाही. 
 

हे झाले सोिडअमचे फायदे. पण हा धातू अित ि�याशील असल्याने तो शीतक म्हणून वापरल्यास 
काही समस्याही िनम�ण होतात. हवचे्या संयोगात या धातूचे सोिडअम ऑक्साइडमध्ये �पातंर होते व ही 
ि�या इतक्या झपा�ाने घडते की त्यातून उत्प� झालेल्या उष्णतेने आग लागून स्फोट होण्याचा सभंव 
उद् भवतो. यासाठी हवा व सोिडअम केव्हाही एक� न येण्याची काळजी घ्यावी लागते. सोिडअमची, जशी 
हवतेील ऑ�क्सजनशी तशीच पाण्याबरोबरीलही �ि�या स्फोटक आहे. अणुशक्तीपासून वीजिन�मतीच्या 
काय�त शीतकाने वाहून नेलेल्या उष्णतेचा पाण्याशी िविनमय करण्याची एक यं�णा मध्यंतरी असावीच 
लागते. तेव्हा या अिहनकुलाचंा एकमेकानंा य�त्कंिचतही �त्यक्ष स्पशर् होणार नाही अशी व्यवस्था अित 
कौशल्याने करावी लागते. या दोन पदाथ�चा चुकून संपकर्  आल्यास खु� अणुभ�ीलाच धोका पोहोचण्याचा 
संभव असल्याने पूव� वणर्न केलेल्या भट्�ाचें मानाने या भट्�ाचंी बाधंणी थोडी अिधक गंुतागंुतीची 
असते. आकृती �माकं २·९ व�न त्याची थोडी कल्पना यावी. 
 

या भ�ीत इंधनाची माडंणी गाभ्यात केलेली असते व त्याभोवती जनक �व्याचें व�ेण असते. 
त्यामुळे भ�ीबाहेर जाणारे न्यु�ॉन जनक �व्यात शोषले जाऊन अिधक भजंनक्षम अणू तयार होतात. 
उष्णता वाहून नेण्यासाठी सोिडअम धातू �व�पात ७५०° फॅ. तपमानाला भ�ीत �वशे करतो व १०५० ते 
११००° फॅ. तपमानाला उष्णता शोषनू बाहेर पडतो. ही उष्णता या सोिडअमच्या �वाहातून दुसऱ्या एका 
सोिडअमच्या �वाहात सोडली जाते. या ि�येत पिहल्या �वाहातील सोिडअमचे तपमान ७५०° फॅ.पय�त 
उतरते व दुसऱ्याचे ७०० पासून १०००° फॅ.पय�त चढते. या दुसऱ्या �वाहातील उष्णतेचा पाण्याची वाफ 
करण्यासाठी उपयोग केला जातो. भ�ीचे तपमान उ� ठेवल्याने जास्त कायर्क्षमतेने ितचे िवजेत �पातंर 
होते. 
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आकृती. �. २¿९ 

शी�गती इधंनजनक �व सोिडअमशीत अणुभ�ी 

 
या भ�ीचे िनयं�ण इतर भट्�ा�ंमाणेच िनय�ंक गजानंी होते. पण अशा भ�ीत जर स्फोट 

झालाच तर त्याचे पिरणाम अिधक भयंकर व दूरगामी होतील म्हणून या िठकाणी िनयं�ण यं�णा अिधक 
पूणर्त्वाला नेणे ज�रीचे आहे. 
 

सोिडअम हा धातू शीतक म्हणून वापरल्याने जे काही �श्न उद् भवतात ते टाळण्यासाठी भ�ीत 
हेिलअम वायूचा शीतक म्हणनू उपयोग करण्याचा िवचार चालू आहे. तसेच जास्त दाबाच्या वाफेचा (High 
Pressure Steam) उपयोगही शक्य आहे. 
 

अशा �कारच्या भट्�ा बाधंण्याचे तं� अजून बाल्यावस्थेत आहे पण एकदा ते आत्मसात झाले की 
मानवाला आतापय�त ज्ञात असणाऱ्या श�क्तिन�मतीच्या कोणत्याही प�तीपेक्षा एक �भावी व दीघर् काळ 
िटकणारे साधन, िवपुल िव�ुत् िन�मतीसाठी उपलब्ध होईल. 
 
�वलवण इधंनजनक भट्�ा 
 

इंधनजनक भ�ीचा हा एक दुसरा �कार आहे. िहचा िवशषे म्हणजे ितच्या बाधंणीला फारच कमी 
इंधनाची ज�री असते. २०० मेगवॅटॅ िव�ुत् शक्ती िनम�ण करणाऱ्या भ�ीसाठी केवळ २०० िकलो�ॅम म्हणजे 
शी�गती इधंनजनकाच्या एक-तृतीयाशं अगर एक-चतुथ�श एवढे कमी इधंन पुरेल. या भ�ीत, जळून 
गेलेल्या अणूंशी नवीन भजंनक्षम अणू होण्याचे �माण एकास १·०५ ते १·१० एवढेच पडते. त्यामुळे अशा 
�कारच्या भ�ीला एक नवीन भ�ी बाधंण्यापुरते इधंन तयार करण्यासाठी जवळजवळ १०-२० वष� 
लागतील. याउलट शी�गती इधंनजनक भ�ीला त्याच आकाराची नवी भ�ी बाधंण्यासाठी ८ ते १० वष� 
लागतील. 
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�वलवण इंधनजनक भट्�ानंा सु�वातीला कमी इंधन पुरत असल्याने उपलब्ध इधंनाच्या 
सहाय्याने अशा �कारच्या भट्�ा बाधंल्यास सु�वातीस अिधक शक्ती िनम�ण करता येईल. पण शी�गती 
इंधनजनक भट्�ातं इधंनजनन अिधक झपा�ाने होत असल्याने तशा भट्�ाचें सहाय्याने एखा�ा 
कालखंडात अिधक िव�ुत् िन�मती करता येईल. म्हणनू कोणत्याही देशाच्या अणुभट्�ा बाधंण्याचे 
कायर्�मात दोन्ही �कारच्या भट्�ाचंा समावशे करणे इ� ठरेल. 
 

जगात अजून अशा �कारची एकही भ�ी बाधंली गेलेली नाही. पण अमेिरकेत अशा �कारच्या 
भट्�ा बाधंण्याचे त�व आत्मसात करण्याचा जंगी �कल्प सु� आहे. अशा भट्�ातं �ॅफाइटचा शामक 
म्हणून उपयोग केला जाईल. �व�प इधंनच शीतक म्हणून कायर् करील. सु�वातीला यु-२३५ चा व काही 
वष� ओलाडंल्यावर अशा भ�ीतच वापरलेल्या थोिरअम जनक �व्यापासून िमळालेल्या यु-२३३ चा इधंन 
म्हणून उपयोग केला जाईल. या भ�ीच्या दृ�ीने सव�त्कृ� इंधन म्हणजे यु-२३३. परंतु हा एकस्थ िनसग�त 
सापडत नसल्याने सु�वातीस यु-२३५ चाच आधार घ्यावा लागेल. या भ�ीत वापरलेले इंधन �व�पात 
असेल व ते युरेिनअम, बेिरिलअम, िलिथअम व िझरकोिनअम या धातंूच्या फ्लुरीनबरोबर झालेल्या �ि�येने 
िमळालेल्या फ्लुराइडच्या िम�णाचे असेल. हे िम�ण ६००° फॅ. च्या अिधक तपमानाला �व �स्थतीत असेल 
व शीतका�माणेच �ॅफाइट या शामकाच्या ठोकळ्यातून खेळिवले जाईल. शामकाच्या ठोकळ्यात �वशे 
केल्याबरोबर भजंन �ि�या सु� होऊन �वाही िम�णाचे तपमान वाढेल. अशा रीतीने उष्ण झालेले िम�ण 
भ�ीच्या बाहेर पडून आपली उष्णता तशाच पण इधंन-अणू नसलेल्या �वाही िम�णाला देईल व या दुसऱ्या 
�वाही िम�णातील उष्णता पाण्याची वाफ िमळिवण्यासाठी उपयोिजली जाईल. 
 

वरील �कारे भजंनि�या चालू ठेवली की �वाही इंधनात भजंनामुळे उत्प� झालेल्या िकरणोत्सारी 
खंड �व्याचें �माण वाढेल व ती न्यू�ॉन�ासक असल्याने न्य�ूॉनचा अपव्यय होऊन इंधनाच्या व�ेणात 
असलेल्या जनक �व्यात तेव�ा �माणात कमी नवीन भजंनक्षम �व्ये उत्प� होतील. हे टाळण्यासाठी 
�वाही इधंनाच्या मंडलातील (Circuit) एका भागात ही िकरणोत्सारी खंड �व्ये रासायिनक प�तीने बाजूस 
करण्याची योजना सतत चालू ठेवली म्हणजे भट्�ासंाठी लागणारे इंधन तयार करणारे व नंतर जळलेले 
इंधन शु� करणारे असे वगेळे कारखाने उभारण्याची ज�री भासणार नाही. 
 

अशा �कारच्या भट्�ाचें तपमान फार उ� असल्यामुळे त्यातून तयार होणाऱ्या उष्णतेपैकी 
जवळजवळ ४४ ट�े उष्णतेचे िव�ुत् शक्तीत �पातंर करणे शक्य होईल. तसेच या भट्�ाचंा भाडंवली 
खचर् इतका कमी असेल की सवर् तािं�क �श्नाचंा समाधानकारक उलगडा झाला तर त्यापासून इतर सवर् 
प�तीहून जास्त स्वस्त वीज िनम�ण करता येईल. 
 

वर ज्या िनरिनराळ्या �कारच्या अणुभट्�ा वणर्न केल्या त्याचंी सार�पाने मािहती को�क �. 
२·८ मध्ये िदली आहे. 
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२·५ भारताची अणुशक्तीची उि�� ेव वीजिन�मतीची योजना 
 

भारतात अणुशक्ती शातंतामय काय�साठीच वापरली जाईल अशी ग्वाही देण्यात आली आहे. त्या 
दृ�ीने िकरणोत्सारी एकस्थाचें उत्पादन व अणुगभ�य सशंोधन ही उि��े बऱ्याच �माणावर साकार झालेली 
असली तरी मुख्य भर वीजिन�मतीवरच आहे. 
 

आपली पिहली पंचवा�षक योजना १९५१ साली सु� होऊन त्या योजने�ारा देशाच्या 
औ�ोगीकरणाचा पाया घातला गेला. त्यानंतरच्या पुढील दोन योजनातंही त्यावर भर देण्यात आल्याने 
उ�ोगधं�ात बरीच वाढ झालेली असून ती तशीच वाढत राहणार आहे. स्वाभािवकच देशातील वीज 
उत्पादन कें �ाचंी संख्या तसेच त्याचंी वीज उत्पादनाची क्षमताही बरीच वाढलेली आहे. भारतात िवजेची 
गरज कशी व िकती वाढणार आहे त्याचा अंदाज घेतला गेला असून त्याची कल्पना को�क �. २·९ व�न 
येईल. 
 

एखादा देश औ�ोिगक दृष्�ा िकती �गत आहे याचा अंदाज त्या देशात दर डोई िकती वीज 
उपयोिगली जाते त्याव�न करता येतो. को�क �. २·९ वर नजर टाकली तर १९२० पासून १९६६ पय�त 
एकूण िवजेचे उत्पादन सुमारे ७० पट व दर डोई िवजेचे �माण सुमारे ३३ पट वाढलेले आहे. १९६६ पासून 
२००१ पय�त संक�ल्पत एकूण उत्पादन आणखी २० पट तर दर डोई �माण आणखी १० पट वाढेल. ही 
�त्यक्ष व सकं�ल्पत �गती असमाधानकारक नसली तरी इतर देशाशंी तुलना करता ती अित अपुरी आहे. 
कॅनडा व अमेिरकेत आजच दर डोई एक िकलोवटॅपेक्षाही अिधक उत्पादनक्षमता तर पि�म युरोपमध्ये दर 
डोई सुमारे अध� िकलोवटॅ उत्पादनक्षमता आहे. आपली सध्याची दर डोई उत्पादनक्षमता केवळ ०·०२ 
िक.व.ॅ आहे. जास्त शक्तीच्या उत्पादनाची नड याहून िनराळी सागंावयास नको. म्हणनू हा वीजिन�मतीचा 
आकडा वाढती लोकसंख्या िवचारात घेता िकमान शभंर पटींनी तरी वाढवावयास हवा. या अवाढव्य 
काय�स �चंड भाडंवली खच�ची व अिव�ातं पिर�माची ज�री आहे. म्हणून हा पुरवठा दर पंचवा�षक 
योजनेच्या काळात दुप्पट क�न पढेु तो दुप्पट वाढिवण्याचा काळ १० वष� ध�न को�कात २००१ पय�तचे 
संक�ल्पत आकडे िदले आहेत. 
 

तारापूर (महाराष्� राज्य) येथे पिहले अणुशक्ती वीजिन�मती कें � स्थापण्याचा िनणर्य ६-७ 
वष�पूव� जेव्हा घेतला तेव्हा त्यावर टीकेची झोड उठली. या टीकेचा साधारण सूर होता की अशी वीज 
नेहमीच्या प�तीपेक्षा फारच महाग असून ती आपणासं परवडणारी नाही. अणुभ�ीवरील िववचेनाव�न ही 
वीज आता कशी स्वस्त होत आहे याची कल्पना आली असेलच. म्हणूनच तारापूर व त्या पाठोपाठ 
राजस्थानात राणा �ताप सागर व म�ास राज्यात कल्पकम येथेही अणुभट्�ा बाधंण्याचा िनणर्य घेण्यात 
आला आहे. भारतातील ही पिहली तीन अणशुक्ती वीजिन�मती कें �े अशा िठकाणी योजलेली आहेत की 
जेथे इतर नेहमीच्या माग�नी वीज तयार करणे फाय�ाचे होणार नाही. 
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को�क �. २¿९ 

िवजेचे उत्पादन १९२० ते २००१ 

साल 

दरसाल �त्यक्ष अगर संक�ल्पत 
उत्पादन �त्यक्ष िंकवा 

संभाव्य 
लोकसंख्या 

(कोटी) 

दर डोई 
िव�ुतशक्ती 

िकलोवॅट जलिव�ुत् 
िक.वॅ. × 

१०⁶ 

इतर 
िक.वॅ. 
× १०⁶ 

एकूण 
िक.वॅ. 
× १०⁶ 

१९२० .. .. .. ०·०८ ०·०७ ०·१५ २५·० ∼६·० × १०⁻⁴ 

१९३० .. .. .. ०·१९ ०·२१ ०·४० २८·० १·४३ × १०⁻³ 

१९४० .. .. .. ०·४५ ०·७५ १·२० ३१·५ ∼४·० × १०⁻³ 

१९५० .. .. .. ०·५४ १·२६ १·८० ३६·० ∼५·० × १०⁻³ 

पिहली योजना, १९५६  .. .. १·०० १·९० २·९० ४०·० ∼७·२५ × १०⁻³ 

दुसरी योजना, १९६१  .. .. २·२० ३·४० ५·६० ४५·० १·२५ × १०⁻² 

ितसरी योजना, १९६६  .. .. ४·७० ५·५० १०·२ ५०·० ∼२·० × १०⁻² 

चौथी योजना, १९७१  .. .. १०·५० १०·५ २१·० ५८·० ३·६ × १०⁻² 

पाचवी योजना, १९७६  .. .. १७·५० १६·५ ३४·० ६२·० ५·४९ × १०⁻² 

सहावी योजना, १९८१  .. .. २८·६० २६·४० ५५·० ७०·० ७·८५ × १०⁻² 

१९८६ .. .. .. ... ... ७२·० ७८·० ९·२२ × १०⁻² 

१९९१ .. .. .. ... ... १००·० ८६·० १·१६ × १०⁻¹ 

१९९६ .. .. .. ... ... १४५·० ९९·५ १·४६ × १०⁻¹ 

२००१ .. .. .. ... ... २००·० १०५·० १·९० × १०⁻¹ 
 

मुख्य �श्न असा आहे की वर सािंगतल्या�माणे मो�ा �माणावर जर िवजेचे उत्पादन करावयाचे 
तर नेहमीच्या साधनानंी ते िकतपत शक्य आहे. एक तर यासाठी पुरेशा धरण योजना बाधंण्यासाठी 
सोयीस्कर जागा व पुरेसे पाणी हव.े िंकवा कोळसा व खिनजे तेले यामाग� वीजिन�मती करावयाची तर त्या 
योजना काय��न्वत झाल्यावर इतर उ�ोगधं�ानंा पुरेल इतका कोळसा व तेलाचा साठा हवा. उपलब्ध 
असलेल्या जलशक्तीचा अंदाज घेतला गेला असून ती ३५ × १०⁶ िक. व.ॅ इतकी म्हणजे २००१ साली 
लागणाऱ्या एकूण िवजेच्या १७ ते १८ टक्क्यावंर नाही. तेव्हा जलशक्ती या काय�ला मोठा हातभार 
लावण्याची शक्यता नाही. उरला कोळसा व तेल. पकैी िंहदुस्थानात िमळणारे तेल हे आपल्या मोटारी, 
िवमाने इत्यादी वाहनाचं्या व रासायिनक उ�ोगधं�ाचं्या गरजा फार तर भागव ूशकेल. म्हणजे सगळा भार 
फक्त कोळशावरच पडणार आहे. 
 

आज उपलब्ध असलेल्या अंदाजा�माणे भारतात १३०,०००,०००,००० टन कोळसा असावा. हा 
आकडा या १९६६-६७ सालच्या ६०,०००,००० टन गरजेच्या मानाने जरी फार मोठा वाटला तरी इ. स. 
२००० च्या सुमारास आपली कोळशाची वा�षक गरज १,०००,०००,००० टनापंय�त वाढेल हे लक्षात 
घ्यावयास हव.े त्याहून मह�वाची गो� म्हणजे त्यापुढे दर दहा वष�नी ही गरज दुपटीने वाढेल. म्हणजे 
अपिरिमत वाटणारा हा कोळसा इ. स. २०४० चे सुमारास सपंु�ात येईल. म्हणून पढुील ३०-४० वष�तच 



 अनु�मिणका 

आपण काही पय�यी मागर् िनि�तपणे शोधला तर उरलेला कोळसा इतर उ�ोगधं�ासंाठी राखून ठेवता 
येईल. हा पय�य म्हणजे अणशुक्ती. 
 

अणुशक्तीच्या सहाय्याने वीज करावयाची म्हणजे त्यासाठी लागणाऱ्या साधनसंप�ीचा िवचार 
करावयास हवा. अणुश�क्तिन�मतीत �ाथिमक गरज म्हणजे इधंनाची म्हणजेच युरेिनअमची उपलब्धता. 
यातील यु-२३५ एकस्थ हा एकच नैस�गक भजंनक्षम अणू. भारतात युरेिनअमचा साठा सापडला आहे पण 
तो काही दशकेही पुरणार नाही. अथ�त अिधक भगूभर् सशंोधन चालू आहे व अिधक साठा िमळेलही. परंतु 
आतापय�त माहीत असलेल्या युरेिनअमच्या सा�ावर व जड पाणी शामक व शीतक वाप�न उभारलेल्या 
अणुभट्�ाचें सहाय्याने, आज जेवढी वीज िंहदुस्थानात िनम�ण केली जाते तेवढी आणखी २५-३० वष� 
िनम�ण करता येईल. अशा रीतीने नैस�गक युरेिनअममधील भजंनक्षम यु-२३५ अणूचंा उपयोग केला जात 
असता जे प्लुटोिनअम-२३९ उत्प� होईल ते जड पाणीयुक्त अणुभट्�ातं वापरले तर आज भारतात 
वापरली जाते तेवढी वीज आणखी २५-३० वष� िमळू शकेल. पण मग बी म्हणून पेरण्यास राखून ठेवलेले 
धान्यही खाऊन फस्त करणाऱ्या अदूरदश� शतेकऱ्यासारखी आपली �स्थती होईल. म्हणून या 
प्लुटोिनअमचा इंधनजनक प�तीच्या भ�ीतच उपयोग केला पािहजे. अशा �कारे एकदा प्लुटोिनअमच्या 
सहाय्याने इधंनजनक भट्�ा बाधंल्या की त्यामुळे आपणासं उ�रो�र अिधक भजंनक्षम �व्याचा पुरवठा 
होऊ शकेल व त्यायोगे नैस�गक युरेिनअममध्ये ९९·३ ट�े जो यु-२३८ हा एकस्थ असतो तो व थोिरअम या 
जनक �व्याचंाही उपयोग करता येईल. 
 

िंहदुस्थानात थोिरअमचा साठा अवाढव्य आहे. हे थोिरअम, मोनाझाइट वाळूच्या स्व�पात केरळ व 
म�ास राज्यातं समु� िकनाऱ्यावर तसेच िबहार राज्यातही सापडते. केरळ-म�ासमधील समु�ाच्या 
वाळूतील मोनाझाइटमध्ये ८-१० टक् के थोिरअम ऑक्साइड असते. असा एकूण थोिरअम ऑक्साइडचा 
साठा आतापय�त उपलब्ध असलेल्या मािहतीनुसार साधारणपणे पाच लक्ष टन असावा. एव�ा मो�ा 
�माणावर थोिरअमचे साटे जगातील फार थो�ा देशातं उपलब्ध आहेत. 
 

इंधनजनक भट्�ातूंन जर थोिरअम या जनक �व्यापासून अणु�पातंराने भजंनक्षम यु-२३३ 
िमळिवले तर आपणासं यु-२३५ च्या बाबत वाटणारी इंधनाची िंचता पूणर्पणे नाहीशी होईल व एक अपिरिमत 
शक्तीचा साठा उपलब्ध होईल. आक�ाचें भाषेतच सागंावयाचे तर इ. स. २००० सालात आपणासं जेवढी 
शक्ती लागेल तेवढी शक्ती या थोिरअम�ारा शकेडो वष� िमळू शकेल. पण तसे करावयाचे तर इधंनजनक 
भट्�ाचंी आताच शक्य तेव�ा मो�ा �माणावर सु�वात करावयास हवी. त्याकिरता सध्या युरेिनअम 
इंधन आयात कराव ेलागले तरीही पुढे ते फाय�ाचेच ठरेल. हे साध्य करण्यासाठी अमलात आणावयाच्या 
कायर्�माचे तीन टप्पे क�ल्पलेले आहेत : 

 
(१) नैस�गक युरेिनअम हे इधंन वाप�न काही अणुभट्�ा उभारणे. यात इंधनातील यु-२३५ च्या 

आधारे भजंनमािलका चालू राहून यु-२३८ पासून प्लुटोिनअमची िन�मती होईल. या �कारच्या भट्�ातं 
(Converters) जळलेल्या इधंनाचे मानाने कमी भजंनक्षम �व्य तयार होते. 

 
(२) प्लुटोिनअम-२३९ च्या जोडीस नैस�गक थोिरअम-२३२ अगर यु-२३८ वाप�न इंधनजनक 

भट्�ा उभारणे. यापासून जळलेल्या इधंनाचे मानाने अिधक �माणावर यु-२३३ अगर प्लु-२३९ ही 
भजंनक्षम �व्ये उपलब्ध होतील. 
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(३) यु-२३३ व थोिरअम-२३२ याचंा इधंनजनक भ�ीत वापर क�न पुन्हा यु-२३३ तयार करणे व 
अशा रीतीने अिधक भजंनक्षम �व्यिन�मतीचे च� चालू ठेवणे. 
 

सध्या उपलब्ध असलेल्या मािहतीव�न असे िदसते की (२) व (३) यात सािंगतलेल्या दोन वगेळ्या 
�कारच्या भट्�ाचंी गरज भासणार नाही. कारण (२) मधील भ�ीतच पिहल्या २-३ वष�त थोिरअमपासून 
पुरेसे युरेिनअम तयार होईल. नंतर तीच भ�ी थो-२३२––यु-२३३ या आवत�वर चालू राहील. 
 

या �करणाच्या सु�वातीस आपणासं अणुशक्तीची गरज का आहे त्याचा उ�खे झाला. त्याचा 
साराशं म्हणजे कोळशाचे साठे संपण्याच्या आतच आपणासं मो�ा �माणावर अणुशक्ती उत्पादनाला 
सु�वात क�न अणुशक्तीवर चालणाऱ्या भट्�ाचंी जलद वाढ करावयास हवी. सवर्साधरणपणे 
िव�ुत् शक्तीची मागणी दर सात-आठ वष�नी दुप्पट होत असते. त्यासाठी अणुशक्तीवर चालणाऱ्या कें �ाची 
उत्पादनक्षमता दर पाच वष�नी तरी दुप्पट व्हावयास हवी. नाही तर िवजेच्या एकूण मागणीपैकी 
अणुशक्तीच्या सहाय्याने पुरिवलेल्या िवजेचे �माण कमीच होत राहील व आपण सदोिदत कोळशावरच 
अवलंबून राहू. 
 

डॉ. भाभा यानंी ही गो� वळेीच ओळखून, अमेिरका व कॅनडा यानंी देऊ केलेल्या तािं�क 
सहकाय�चा फायदा घेऊन तारापूर व राणा �ताप सागर येथे वीजिन�मतीसाठी अणुभट्�ा बाधंण्याचा 
िनणर्य घेतला. या भट्�ातूंन तयार होणाऱ्या प्लुटोिनअमच्या आधारे कल्पकम येथे एक लहान शी�गती 
इंधनजनक भ�ी बाधंण्याचे ठरिवले आहे. ही इधंनजनक अणुभ�ी भावी सुब�ेची गु�िक�ी ठरावी. 
यािशवाय पूव� वणर्न केल्या�माणे �वलवण इंधनजनक भट्�ाचें मं� व तं� िशकण्यासाठीही नजीकच्या 
भिवष्यकाळात कायर्�म हाती घ्यावा लागेल. ही तं�े आत्मसात करण्यावरच आपल्या श�क्तिन�मतीचा 
भिवष्यकाळ अवलंबनू आहे. 
 
२·६ भारताची खिनज संप�ी 
 

अणुशक्तीचे दृ�ीने उपयुक्त अशी खिनजे भारतात िकती सापडतात व त्याचें संशोधन, उत्पादन 
याबाबत आपण िकती �गती केली आहे हे या िठकाणी सागंण्याचा मानस आहे. 

 
ही खिनजे शोधून काढण्यात भसू्तरशास्तर्ज्ञाचंा मोठा वाटा असून ते काम ‘ॲटॉिमक िमनरल्स 

िड�व्हजन’ या अणुशक्ती खात्याच्या एका िवभागातफ�  केले जाते. या उपयुक्त खिनजात (१) युरेिनअम, 
थोिरअमसारखी इधंन व इंधनजनक मौले, (२) बेिरिलअम, �ॅफाइटसारखी शामक मौले व (३) आवरण 
इत्यादी काय�त उपयोगी अशी िझरकोिनअम, टॅन्टॅलम, कोलंिबअम व िटटॅिनअम या धातंूची खिनजे व 
अणुश�क्तकाय�त इतर� उपयोगी अशा िलिथअम संयुगाचंाही समावशे होतो. आकृती �माकं २·१० व�न 
भारतात ही खिनजे कोठे सापडतात त्याची कल्पना येईल. 
 
युरेिनअम 
 

युरेिनअम हा एक ि�याशील धातू असल्याने तो सोन्या�माणे शु� स्व�पात न सापडता 
लोखंडाच्या खिनजा�माणे सयुंग �पात सापडतो. या खिनजाचे मुख्यतः दोन वगर् पडतात : 
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(१) सौम्य आम्लात िव�ाव पावणारी युरेिननाइट, कॉिफनाइट, िपचब्लें ड व कान�टाइट यासारखी 
खिनजे आिण (२) ती� आम्लातही दु�वलयी (Refractory) अशी सामरस्काइट, डे�व्हडाइट, 
फग्युर्सोनाइट, कोलंबाइट-टॅन्टॅलाइट व थोिरओनाइट इत्यादी खिनजे. 
 

वर िदलेली खिनजे शु� स्व�पात क् विचतच सापडतात. सवर्साधारणपणे ती इतर दगडाबंरोबर 
िमसळलेली असून दगडातील त्याचें �माण पुष्कळच कमी असते. युरेिननाइटसारख्या शु� खिनजात 
युरेिनअमचे �माण सुमारे ७७ ट�े असते. परंतु युरेिनअम असणाऱ्या दगडात युरेिनअमचे �माण फारच कमी 
असून ते जरी केवळ एक सहस्तर्ाशं असेल तरी तो दगड युरेिनअम काढण्यासाठी आ�थक दृष्�ा उ�म 
समजला जातो. मोठमो�ा अणुभट्�ा बाधंावयाच्या म्हणजे युरेिनअम शकेडो टन लागणार. तेव्हा अशा 
कमी दज�च्या दगडापासून युरेिनअमचे मो�ा �माणावर उत्पादन करावयाचे तर ज्या जागी खनन 
करावयाचे तेथे भपू�ृावर व खोलीवर कोणत्या दज�चे एकूण िकती खिनज िमळेल, खननाचे दृ�ीने इतर 
गो�ी िकतपत �ासाच्या आहेत, खननास उपयुक्त अशा स्वदेशीय अवजाराचंा पुरवठा िकती आहे व मुख्य 
म्हणजे दगडातील अल्प �माणात असलेले युरेिनअम सौम्य आम्ल अगर इतर रसायने यात िकतपत 
सुलभतेने िव�ाव्य आहे, या सवर् गो�ी िवचारात घ्याव्या लागतात. 
 

युरेिनअमचे �माण जास्त असलेले दगड िंहदुस्थानात फारच थो�ा भागात सापडतात. तसेच ते 
जेथे सापडतात तेथेही एकूण साठा फार नाही. त्यामुळे दगडात �माण कमी असले तरी एकूण साठा जास्त 
कोठे आहे त्याकडे लक्ष देणे भाग पडते. युरेिनअमचे इतर देशातंील उत्पादन आता पुष्कळच वाढले आहे व 
काही देश ते आता िवकतही देतात. परंतु या धातूचे आधुिनक युगातील मह�व लक्षात घेता इतर राष्�ावंर 
िवसंबनू बसणे आधंळेपणाचे लक्षण होईल. 
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आकृती �. २·१० 

 
एक-सहस्तर्ाशं िंकवा दश-सहस्तर्ाशं इतकेच युरेिनअम असलेला दगड केवळ डोळ्याने ओळखणे 

अवघड आहे. युरेिनअमची काही संयुगे िपवळे, िहरव,े ताबंडे रंग दशर्िवतात. त्याव�न पुष्कळ वळेा त्या 
दगडात थोडेफार युरेिनअम असाव ेयाचा बोध होतो. पण एव�ाव�नही त्याचे दगडातील �माण कळत 
नाही. भशूास्तर्ज्ञ जंगलात, डोंगर अगर दरीखोऱ्यात जेथे काम करीत असतील त्या िठकाणीच त्यानंा 
दगडात िकती युरेिनअम आहे याची साधारण तरी कल्पना पुढील सशंोधनाचे दृ�ीने यावी लागते. हे काम 
युरेिनअम, थोिरअम याचं्या िकरणोत्सारी नैस�गक गुणधम�मुळे सहज शक्य झाले आहे. त्यामुळे ‘गायगर 
कौंटर’ सारखी हलकी, सुटसुटीत मापनयं�े बरोबर घेऊन दगडाचंी पाहणी केल्यास वरील मौले अत्यल्प 
�माणात जरी असली तरी त्याचंा बोध होतो. तसेच त्या दगडापासून िमळणाऱ्या उत्साराच्या ती�तेव�न 
िकरणोत्सारी मौलाचे अजमासे �माणही कळते. 
 

या खिनजाचा शोध केवळ पायी िंहडून करावयाचा म्हणजे पुष्कळ लोक व पुष्कळ वळे हवा. त्यामुळे 
हे काम सुिवध व लवकर व्हाव े म्हणनू वर सािंगतलेली उपकरणे िवमानात बसवनू सुमारे ४०० फूट 
उंचीव�न एखा�ा �देशाची छाननी केल्यास िकरणोत्सारी मौले असलेल्या भ-ूभागाची कल्पना येते. त्या 
भागाची िवमानातून छायािच�ेही घेतली जातात. त्या �देशात मग जीप इत्यादी वाहनातूंन अगर पायी 
जाऊन जास्त तपशीलवार संशोधन केले जाते. मोठा साठा असलेले भ-ूभाग एकदा सापडल्यावर त्या 
िठकाणी जिमनीखालील वगेवगेळ्या स्तराचंी पाहणी केली जाते व काही िविविक्षत स्तरातंच िंकवा 
स्तरातंील पोकळीतच युरेिनअम सापडण्याचे कारण काय इत्यादी छाननी केली जाते. िकरणोत्सार 
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मापनयं�ाने सवर् �देशाची मोजणी झाल्यावर नकाशावर समिकरणोत्सार (Isorad) दशर्िवणाऱ्या रेषा 
काढल्या जातात व त्याव�न इ� त्या िठकाणी खोदकाम सु� होऊन युरेिनअम असलेले स्तर जिमनीत 
कोणत्या अंशाने जातात हे ठरिवले जाते. अशा स्तराचंी जाडी बहुधा १०-२० फूटच असते पण लाबंी व 
खोली मा� २००० ते ३००० फुटापंय�तही असू शकते. स्तराचंी खोली पडताळून पाहण्यास मग या �देशात 
काही जागी स्तरातून खोलवर छेद (Bore Holes) पाडण्यात येतात व छेद घेताना िमळालेले दगड 
िव�ेषणासाठी पाठिवण्यात येतात. अशा रीतीने तयार झालेल्या िविहरीत िकरणोत्सारमापनयं�े सोडून 
दगडातील िकरणोत्सारी �व्याचं्या �माणाचा अंदाज घेतला जातो. मग खोदकामास १०-२० वष� तरी पुरेल 
एवढे खिनज उपलब्ध असल्याची खा�ी झाल्यावर मो�ा �माणावर खोदकामास सु�वात होते. 
 

या�माणे प�तशीर काम क�न िबहार राज्यात िंसगभूम िजल्�ात जादुगुडा या िठकाणी सुमारे 
४००० फुटापेंक्षा लाबं, सरसरी ८ फूट �ंद व २००० फुटाचें वर खोल जाणाऱ्या स्तरातून युरेिनअम असलेले 
सुमारे ४० लक्ष टन दगड िमळतील. या दगडात युरेिनअम दर टनामागे सुमारे ०·७५ िकलो�ॅम आहे. म्हणजे 
या खाणीतून एकंदर तीन हजार टन युरेिनअम धातू िमळण्याची शक्यता िस� झालेली आहे. यापासून 
युरेिनअम कसे करतात त्याचे वणर्न नंतर येईल. 
 

अशा मो�ा �माणावर युरेिनअम असलेल्या दगडाचंा साठा इतर िठकाणी अजून िस� झाला 
नसला तरी ती सापडण्याची िचन्हे िदसत आहेत. िंहदुस्थानात मोनाझाइट हे थोिरअमचे खिनज भरपूर 
�माणात आहे व त्यात सुमारे ०·३ ट�े युरेिनअम आहे. मोनाझाइटमधील हे युरेिनअमचे �माण जादुगुडा 
येथील दगडात िमळणाऱ्या युरेिनअमच्या �माणापेक्षा पुष्कळच जास्त असले तरी सौम्य आम्लात हे खिनज 
िव�ाव्य नसल्याने मोनाझाइटपासून युरेिनअम काढणे िततकेसे सुकर नाही. 
 

युरेिनअमची काही खिनजे िवरल आम्ल, काबर्न डॉयऑक्साइडयुक्त पाणी यातं िवरघळतात. अशा 
पाण्यात युरेिनअमचे �माण २०-१०० दश-लक्षाशं भाग असते. युरेिनअमचा हा िव�ाव जिमनीतून 
िझरपणाऱ्या पाण्याबरोबर खाली खोलवर जाऊन कोळसा असणाऱ्या रेतीतून गेल्यास िव�ावात असलेल्या 
युरेिनअम, मोिल�ब्डिनअम, व्हॅनॅिडअमसारख्या मौलाचें कोळशाचे साि�ध्यात रासायिनक क्षपण होऊन 
त्यामुळे या मौलाचंी अिव�ाव्य अशी नवीन खिनजे तयार होतात. युरेिनअम शोधण्याचे हे एक नवीन त�व 
उपलब्ध झाले असून महाराष्�, गुजराथ, िबहार, िहमालय�ेणी, इत्यादी भागातं अशा तऱ्हेने झालेल्या 
युरेिनअमच्या खिनजाचंा शोध लावण्याचे �यत्न सु� आहेत. 
 
थोिरअम 
 

थोिरअम धातूची खिनजे आम्लात सहज िव�ाव्य नाहीत. जिमनीत खोल, तप्तरसापासून बनलेल्या 
�ॅनाइट या दगडात मोनाझाइट हे खिनज असते. न�ानाल्यातूंन वाहात ते समु�िकनाऱ्यावर येते. 
िकनाऱ्यावरील लाटाचंी अिवरत हालचाल व भरतीओहोटी यामुळे समु�ावरील वाळूतील हलके रेतीचे कण 
िकनाऱ्यापासून दूर जातात व िकनाऱ्यावर इल्मनाइट (िटटॅिनअम धातूचे खिनज), िझरकॉन 
(िझरकोिनअम धातूचे खिनज), िसिलमनाइट (भट्�ाचें िवटाकिरता उपयोगी), मोनाझाइट (थोिरअम व 
रेअरअथर्चे खिनज) व थो�ा �माणात इतर अनेक उपयुक्त खिनजे जमा होतात. ही वाळू म�ास व केरळ 
राज्यातं चावरा व मानवलकुरची या जागी फार मो�ा �माणावर सापडते. या वाळूतील अणशुक्ती 
काय�ला उपयोगी अशी खिनजे म्हणजे मोनाझाइट व िझरकॉन. रेतीयुक्त खडकाचें स्तरातही या 
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खिनजाचा साठा अशाच �कारे झालेला असतो. अशा स्तराचें साठे गुजराथेत तसेच राचंी व पु�िलया या 
पूवर् िंहदुस्तानातील भागात िवपुल आहेत. िंहदुस्थानातील मोनाझाइटचा साठा अवाढव्य असून त्यापासून 
सुमारे पाच लक्ष टन थोिरअम ऑक्साइड िमळेल. मोनाझाइटबाबत िंहदुस्थान इतर देशाचें मानाने अित 
संप� आहे. आपल्या देशात िमळणाऱ्या मोनाझाइटमध्ये थोिरअम ऑक्साइडचे �माण ८-९ ट�े आहे. 
िततके इतर देशातंील मोनाझाइटमध्ये सापडत नाही. समु�ाच्या वाळूपासून थोिरअम ऑक्साइड कसे 
िमळिवतात त्याचा वृ�ान्त पढेु येईल. 
 
बेिरिलअम 
 

िनसग�त हा धातू ॲल्युिमिनअम व िसिलकॉन या धातूबरोबर सयुंग�पात ‘बेिरल’ या खिनजात 
सापडतो. अित शु� स्व�पात हे एक रत्न असून वैदूयर् या नावाने ओळखले जाते. पृथ्वीच्या पोटात तप्त 
रसात वायू असताना जे दगड तयार होतात त्यानंा ‘पेगमटाइट’ असे म्हणतात. या दगडात असणाऱ्या 
खिनजाचंी स्फिटके मोठी असतात व बेिरल या दगडात सापडतो. या खिनजाचें उत्पादन िबहारमधील 
कोडम� िजल्�ात, राजस्थानात अजमेर, जयपूर व उदयपूर भागात तसेच आ�ं �देशात नेलोर िजल्�ात 
मुख्यत्व े होते. याच पेगमटाइट दगडात कोलंबाइट, टॅन्टॅलाइट, सामरस्काइट व अ�क ही खिनजेही 
सापडतात. िंहदुस्थानात केवळ बेिरलकिरता उत्खनन न करता इतर खिनजाचं्या उत्पादनाबरोबर ते 
िमळिवले जाते. हे उत्पादन दर वष� सुमारे ३०० टनाचें जवळपास आहे. बेिरिलअम ऑक्साइडचा 
अणुशक्ती काय�तील उपयोग वणर्न केलेलाच आहे. परंतु ताबंे इत्यादी धातूबरोबर बेिरिलअमचे जे िम� 
धातू बनतात त्याचं्या काही उ�म गुणधम�मुळे बेिरिलअम धातू इतर दृ�ीनेही अत्यतं मह�वाचा आहे. 
 
िझरकोिनअम 
 

अणुभ�ीत इंधनावरील आवारणाकिरता िझरकोिनअमचा वापर िझरकॉलॉय या िम� धातूच्या 
�पात सु� झाला आहे. िझरकोिनअम, िझरकॉन या खिनजाचे �पात केरळ िकनाऱ्यावरील वाळूत भरपूर 
�माणात सापडते. िझरकॉनमध्ये िझरकोिनअम ऑक्साइडचे �माण सुमारे ६० टक् के असून त्यापैकी सुमारे 
चार भाग हाफिनअम ऑक्साइडचे असतात. 
 
कोलंिबअम व टॅन्टॅलम 
 

हे दोन्ही धातू जास्त �माणावर पुढे वापरले जाण्याची शक्यता आहे. त्याचंा िवलयिंबदू बराच उ� 
असून हे धातू रासायिनक दृष्�ा इतर पदाथ�चे साि�ध्यात चागंले िटकतात. पेगमटाइट दगडात याचंी 
संयुगे सापडतात. या खिनजापासून शु� स्व�पात हे धातू िनराळे करण्यात भाभा रीसचर् सेंटरमधील �योग 
यशस्वी झाले आहेत पण त्याची अिधक मािहती येथे देण्याची गरज नाही. 
 
िलिथअम 
 

िलिथअमच्या अणुशक्ती काय�तील उपयोगाची चच� पुढे थोडीफार होईल. याची मुख्य खिनजे 
‘लेिपडोलाइट’ व ‘स्पॉडुिमन’ ही असून ही खिनजे िंहदुस्थानात सापडतात. रत्नािगरी िजल्�ात कडावल 
या िठकाणीही िलिथअमची खिनजे सापडलेली आहेत. 
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२·७ अणुइधंनादी वस्तंूचे उत्पादन 
 

अणुशक्ती काय�त लागणाऱ्या वस्तंूच्या उत्पादनाबाबत भारतात आजतागायत काय �गती झालेली 
आहे. त्याचा आढावा घेऊ. 

 
युरेिनअम. 
 

खिनजातील युरेिनअम, भ�ीत इधंन जाण्यापूव� ज्या अनेक अवस्थामंधून जाते त्या अशा : (१) 
दगडातील युरेिनअमपासून त्याचे पुष्कळसे शु� असे सोिडअम अगर मगॅ्नेिशअम युरेनेट हे संयुग तयार 
करणे, (२) या संयुगापासून शु� युरेिनअमचा गोळा िंकवा युरेिनअम डायऑक्साइड तयार करणे व (३) 
त्यापासून शु� इधंन म्हणनू वापरता येतील असे दंड क�न त्यावर आवरण चढिवणे, िंकवा युरेिनअम 
ऑक्साइड इधंन असेल तर त्याच्या जास्त घनतेच्या व�ा क�न आवरणात घालणे. 
 
(१) जादुगुडा युरेिनअम �कल्प 
 

आतापय�त युरेिनअमचा मोठा साठा जादुगुडा येथेच सापडला आहे. वर िदल्यापैकी पिहली ि�या 
जादुगुडा येथेच करण्यात येते. हा कारखाना १९६७ च्या शवेटी काय��न्वत झाला. रोज सुमारे १००० टन 
दगडापासून दर वष� सुमारे २०० टन युरेिनअम येथे संयुग�पात िमळिवले जाईल. दगडापासून युरेिनअमचे 
िनष्कषर्ण (Extraction) करण्याच्या कृतीचे सवर् �ाथिमक काम भाभा अणुसंशोधन कें �ातील केिमकल 
इिंजिनअिंरग िवभागातफ�  केले गेले. सध्या काय��न्वत केली गेलेली प�त आकृती �माकं २¿११ व�न 
समजून येईल. खाणीतून िमळालेला १००० टन दगड कुटून त्याची बारीक भकुटी केली जाते. या भकुटीची 
एक दाट पेज (Slurry) क�न त्याची सल्फ्युिरक आम्ल व मगेँनीज डायऑक्साइडबरोबर िवि�या 
करतात. या िवि�येत, केवळ युरेिनअमच िव�ावात येईल एवढेच सल्फ्युिरक आम्ल वापरले असल्याने 
इतर दगड फारसा िव�ावात येत नाही. या िम�णातील िव�ाव गाळून बाजूस क�न अिव�ाव्य दगड व 
इतर �व्ये टाकून िदली जातात. िव�ावात युरेिनअमबरोबर थोडे लोह, ताबंे व मगेँनीजही असते. असा हा 
िव�ाव आयन िवनीमयी रेझीनने (Ion Exchange Resin) भरलेल्या उभ्या स्तंभातून पाठिवला जातो. या 
कृतीत फक्त युरेिनअमचेच रेझीनवर शोषण होऊन इतर मौले िव�ावाबरोबर स्तंभाबाहेर जातात. रेझीनवर 
शोषण झालेले युरेिनअम त्यावर सोिडअम क्लोराइडचा (साधे मीठ) िव�ाव सोडल्याने परत बाहेर येते. मग 
या िव�ावात मगॅ्नेिशअम ऑक्साइड घातल्याने जो मगॅ्नेिशअम डाययुरेनेटचा िनके्षप िमळतो तो गाळून 
वाळिवण्यात येतो. या कृतीत सु�वातीच्या दगडात दर टनात ०·५ ते १·० िकलो�ॅम युरेिनअम होते त्याचे 
िनके्षपात �माण दर टनास ७५० िकलो�ॅम इतके वाढते. या सयुंगाला ‘िपवळा लगदा’ (Yellow Cake) 
असे साधरणपणे म्हटले जाते. 
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आकृती �. २¿११ 

जादुगुडा �कल्प : धातूपाषाण ते मॅग्नेिशअम डाययुरेनेट 

 
(२) �ॉम्बेचा युरेिनअमचा कारखाना 
 

वरील कृतीत जे युरेिनअम िमळते ते पूणर्पणे शु� नसते. यापासून शु� युरेिनअम करण्याचा 
कारखाना �ॉम्बे येथे भाभा अणुसंशोधन कें �ात आहे. वरील कृतीत जो युरेिनअमचा लगदा िमळाला  त्याचा 
�थम नायि�क आम्लात िव�ाव केला जातो. (आकृती �माकं २·१२ पहा.) �ायब्युिटल फॉस्फेट या काबर्नी 
संयुगाचा केरोसीनमधील िव�ाव व युरेिनअमचा नैि�क आम्लातील िव�ाव हे दोन िव�ाव एकमेकाबरोबर 
िमसळू शकत नाहीत. परंतु ते एकमेकाबरोबर काही काळ घुसळून मग िनराळे होऊ िदले तर फक्त 
युरेिनअम नै�टे �ायब्युिटल फॉस्फेटच्या केरोसीनमधील िव�ावात जाते व बाकी सवर् मौले नैि�क 
आम्लाच्या िव�ावातच राहतात. �ायब्युिटल फॉस्फेटचा हा िव�ाव शु� पाण्याबरोबर परत घुसळल्याने 
युरेिनअम नै�टे पाण्यात येते. या युरेिनअम नै�टेच्या पाण्यातील िव�ावाची अमोिनयाबरोबर िवि�या 
केल्यास अमोिनअम डाययुरेनेट हे संयुग िनके्षिपत होते. हे संयुग बाजूस क�न ते तापिवल्यास नािंरगी 
रंगाचे युरेिनअम �ॉयऑक्साइड (UO₃) िमळते. या �ायऑक्साइडचे है�ोजनने क्षपण केल्यास काळे 
युरेिनअम डायऑक्साइड (UO₂) तयार होते. है�ोजन फ्लुराइडची या डायऑक्साइडवर िवि�या केल्यास 
िहरव्या रंगाचे युरेिनअम टे�ाफ्लुराइड हे संयुग िमळते व या फ्लुराइडचे शु� कॅ�ल्शअम धातूने क्षपण 
केल्यास शु� युरेिनअमचा गोळा तयार होतो. यातील शवेटल्या तीन कृती काळजीपूवर्क कराव्या लागतात. 
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आकृती �. २¿१२ 

सोिडअम अगर मॅग्नेिशअम डाययुरेनेटपासून युरेिनअम ऑक्साइड अगर धातू 

 
(३) अणुइधंन िवभाग, भा. अ. सं. कें �, �ॉम्बे 
 

युरेिनअम धातू वरील कारखान्यात गाळला गेल्यावर पुढील कृतीसाठी भाभा अणुसंशोधन कें �ाच्या 
अणुइधंन िवभागात पाठिवला जातो. या िठकाणी युरेिनअमचा वरील गोळा एका िनव�त �वतर्न भ�ीत 
(Induction Furnace) िवतळवला जातो. त्यामुळे युरेिनअममधील वाय�ूप मौले िनघून जातात व अशा 
�स्थतीत तो ३” × ३६” आकाराच्या दा�ंाचे �पात ओतला जातो. हे दाडें ५५०° सें. ला रोिंलग िमलमध्ये 
दाबून १·४५” व्यास व १२ फूट लाबं असे युरेिनअमचे दंड (Uranium Roads) बनिवले जातात. ५५०° सें. 
ला युरेिनअमचे हवचे्या साि�ध्यात ऑक्सीडीकरण होऊ नये यासाठी रोलरमध्ये जाण्यापूव� हे दाडें काही 
िविश� लवणे �व�स्थतीत आणनू त्याखाली तापिवले जातात. अशा रीतीने जे युरेिनअम िमळते ते ‘अल्फा’ 
अवस्थेत असल्याने सरळ भ�ीत घालण्यास लायक नसते. कारण भ�ीतील उष्णतेमुळे त्याचे तीन िदशातं 
असमान �सरण होत असल्याने दंडाचा आकार वडेावाकडा बदलतो. त्यासाठी हे दंड ७००° सें. ला 
तापवनू, युरेिनअम धातू ‘बीटा’ अवस्थेत आणतात. अशा अवस्थेत त्याच्या आकारात उष्णतेमुळे 
वाकडाितकडा फरक होत नाही. हे दंड मग बरोबर कातून, सरळ आिण स्वच्छ क�न, १-एस् दज�च्या 
ॲल्युिमिनअमच्या आवरणात घ� बसिवले जातात. हे आवरण िवतळजोड (Welding) क�न युरेिनअम 
त्यात पूणर्पणे सीलबंद केले जाते. या युरेिनअम दंडाच्या दोन्ही  बाजूस मग ॲल्युिमिनअमचे काही लाबंीचे 
जोड देऊन भ�ीतून काढण्या-घालण्याची सोय केलेली असते. मूळ युरेिनअमचा दंड व बाजूच्या 
ॲल्युिमिनअमचे जोड िमळून इंधनखंड (Fuel Element) तयार होतो. (आकृती �माकं २·१३ पहा.) 
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युरेिनअम डायऑक्साइड (UO₂) 
 

युरेिनअम धातूऐवजी युरेिनअम ऑक्साइड इंधन म्हणनू वापरण्याकडे आता कल आहे. युरेिनअम 
धातू इधंन म्हणून वापरल्यास सवर्साधारणपणे ३०००-४००० मेगवॅटॅ िदवस/टन, यापलीकडे तो भ�ीत 
ठेवता येत नाही. भ�ीतील िकरणोत्सारामुळे या इधंनखंडात काही अिन� असे फरकही होतात. यानंतर 
ज्या जास्त शक्तीच्या भट्�ा बाधंल्या जाणार त्यात जास्त उष्णता तयार होणार असल्याने त्यासाठी 
युरेिनअम डायऑक्साइड जास्त चागंले. त्याचा िवलयिंबदू बराच जास्त (~२८००° सें.) असून 
िकरणोत्साराखाली त्याचा िटकाऊपणा उ�म आहे. नैस�गक युरेिनअम डायऑक्साइड इधंन म्हणनू 
वापरल्यास १०००० मेगवॅटॅ िदवस/टन व जरा संव�धत युरेिनअम डायऑक्साइड वापरल्यास १५००० ते 
२०००० मेगवॅटॅ िदवस/टन इतपय�त ते भ�ीत ठेवता येईल. या व इतर कारणासाठी तारापूरच्या व 
राजस्थानमधील भट्�ातं अनु�मे संव�धत (२·२४ ट�े यु-२३५) व नैस�गक युरेिनअम डायऑक्साइड, 
इंधन म्हणून वापरण्यात येणार आहे. 

 

 
 

आकृती �. २¿१३ 

युरेिनअम धातू ते इधंनदंड ते इधंनखंड 
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अित शु� युरेिनअम डायऑक्साइड कसे िमळिवतात ते अगोदर सािंगतलेलेच आहे. या पूड अगर 

पावडरपासून अगदी बरोबर आकाराच्या व जास्त घनता असलेल्या व�ा बनिवल्या जातात. त्याचा उ�ेश 
जास्त भजंनक्षम �व्य थो�ा आकारात सामावयाचे एवढाच नसून तसे केल्याने अणभुजंनाने उत्प� झालेले 
झेनॉन व ि��ॉन हे वायू व�ाचें आतच अडकून बाहेरील आवरणावर त्याचंा दाब वाढत नाही. या व�ा 
तयार करण्याची कृती खालील टप्प्याने होते : 
 

(अ) युरेिनअम ऑक्साइडची २०० िछ�मानापेक्षा (Mesh) बारीक अशी पूड करणे व ती थोडीशी 
दाबून (१ टन/चौ. सें. मी.) त्याची सहज ओतता येईल अशी कणी करणे; (ब) ही कणी मग है�ॉिलक 
िंकवा यािं�क दाबाने (सुमारे ४ टन/चौरस सें. मी.) व�ाचें आकारात दाबणे; (क) या व�ा है�ोजनच्या 
वातावरणात १६५०° सें. ला तापिवणे. या ि�येत व�ा आ�सून त्याचंी घनता सै�ािंतक(Theoretical) 
घनतेच्या ९४ टक्क्यापंय�त वाढते; (ड) व�ा घासून काटेकोरपणे अवश्य त्या आकाराच्या करणे; व (इ) 
अल्�ासॉिनक प�तीने साफ क�न त्याचंी तपासणी करणे. 
 

या व�ा मग िझरकॉलॉय या िम� धातूच्या नळ्यातं घालून त्या िवतळजोडणीने बंद करतात. अशा 
बऱ्याच नळ्या जोडून इधंनखंड जु�ा (Fuel Element Bundle) तयार करतात. वरील प�तीने दर वष� 
सुमारे १२५ टन युरेिनअम डायऑक्साइड व त्यापासून सुमारे १०० टन पूणर् इंधनखंड (Fuel Element) 
तयार होतील. यासाठी लागणारे युरेिनअम जादुगुडा येथे तयार करण्यात येईल. 
 

यासबंंधीचे सु�वातीचे सवर् �ायोिगक काम भाभा अणुसंशोधन कें �ात झालेले असून थो�ा 
�माणावर इंधनदंडही करण्यात आलेले आहेत. परंतु मो�ा �माणावरील उत्पादन हैदराबादच्या कें �ात 
होईल. 
 
अणुशक्ती कें �—हैदराबाद 
 

अणुशक्तीसाठी लागणाऱ्या बऱ्याच वस्तंूचे मो�ा �माणावरील उत्पादन हैदराबाद (आ�ं �देश) 
येथे बाधंण्यात येणाऱ्या कें �ात केले जाणार आहे. अणशुक्ती कें �ापुरतीच नव्हेत तर सबंध देशाकिरता 
मो�ा �माणावर इलेक्�ॉिनक उपकरणे तयार करण्याचा कारखाना तेथे अगोदरच सु� झालेला आहे. 
त्याच�माणे चौथ्या पंचवा�षक योजनेत पुढील कारखाने तेथे सु� होतील : (१) युरेिनअम डायऑक्साइड; 
(२) त्यापासून तयार इधंनखंड; (३) िझरकोिनअम ऑक्साइड; (४) िझरकोिनअम स्पंज (Sponge); व 
(५) या स्पजंापासून िझरकोिनअम अगर िझरकॉलायच्या नळ्या अगर इतर तयार वस्तू. 
 
िझरकॉलाय-२ च्या नळ्याचें उत्पादन 
 

खिनजापासून िझरकोिनअम व मग िझरकॉलायचे उत्पादन जरा �क्ल� आहे. एक तर नैस�गक 
खिनजात िझरकोिनअमच्या बरोबर नेहमीच हाफिनअम हा धातू असतो व तो अत्यंत न्य�ूॉन�ासक 
असल्याने पूणर्पणे िनराळा करावा लागतो. पण समान गुणधम�मुळे या दोहोंचे पृथक् करण अवघड असते. 
िशवाय िझरकोिनअम हा िवि�याशील धातू असल्याने रासायिनक व धातूरासायिनक ि�यातं बऱ्याच 
अडचणी उत्प� होतात. िझरकॉलाय-२ हा एक िम� धातू असून त्यात मुख्यतः िझरकोिनअम, १·५ ते १·७ 
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टक् के िटन व त्याहून बऱ्याच थो�ा �माणात लोह, �ोिमअम व िनकेल हे धातू असतात. यासाठी लागणारे 
िझरकॉन (िझरकोिनअम िसिलकेट) हे खिनज भारतात िवपुल आहे. त्यापासून िझरकॉलाय-२ च्या नळ्या 
करण्यासाठी पढुील कृती अवलंबण्यात येते : (अ) खिनजापासून हाफिनअम इत्यादी धातू पूणर्पणे वगेळे 
क�न अितशु� िझरकोिनअम ऑक्साइड (ZrO₂) िमळिवणे; (आ) या ऑक्साइडचे �थम क्लोिरनीकरण व 
त्या क्लोराइडचे मगॅ्नेिशअमने क्षपण क�न िझरकोिनअम स्पंज िमळिवणे; (इ) इ� ते धातू िमसळून िनव�त 
भ�ीत हा स्पजं िवतळिवणे; (ई) तयार झालेला दंड (Billet) बरोबर कापूनत्याची नळी बनिवणे; (ड) 
नळीचा आकार लहान करणे; (ऊ) नळ्या करताना वापरलेल्या �स्नग्ध पदाथ�पासून त्या स्वच्छ क�न 
त्यानंा चकाकी (Polish) आणणे व (ए) तयार नगाचंी परीक्षा करणे. 
 

िझरकोिनअम धातू तापिवला असता त्यात हवतेील वायूंचे शोषण होऊन धातूचा लविचकपणा 
जातो व तो तुटण्याची भीती असल्याने या सवर् कृती िनव�त, अगर अि�य वायूच्या वातावरणात कराव्या 
लागतात. वरील कृतींनी जे िझरकॉलाय िमळेल ते नळ्या व भ�ीत लागणाऱ्या इतर आकाराचं्या वस्तंूच्या 
उत्पादनासाठी वापरले जाईल. हे उत्पादन दर वष� सुमारे ५० टन भरेल. वरील कृती भाभा अणुसंशोधन 
कें �ाच्या धातुिवज्ञान िवभागात िस� केलेली आहे. 
 
जड पाण्याचे उत्पादन 
 

यासबंंधी उ�ेख पूव� आलेला आहे. दर वष� सुमारे १००-२०० टन जड पाणी तयार करण्याचा 
कारखाना मध्य िंहदुस्थानात राणा �ताप सागर येथे चौथ्या योजनेच्या काळात सु� होईल. त्यासाठी 
लागणारी िव�ुत् शक्ती तेथेच बाधंण्यात येत असलेल्या अणुकें �ापासून िमळेल. 
 
थोिरअम 
 

समु�ावरील वाळूपासून थोिरअम तीन टप्प्याने िमळतो. �थम समु�ामधील वाळूतील िनरिनराळी 
खिनजे वगेळी केली जातात. नंतर त्यातील मोनाझाइटपासून रेअरअथर् व फॉस्फेट हे ‘इिंडअन रेअर 
अथर्स्’ च्या अलवाई येथील कारखान्यात िनराळे क�न थोिरअम व युरेिनअम असलेला लगदा मंुबईच्या 
त्याचं्याच �ॉम्बे येथील कारखान्यात पाठिवला जातो. या िठकाणी शु� थोिरअम नै�टे तयार करतात. 
 

केरळात चावरा व मानवलकुरची या जागी िकनाऱ्यावर जी वाळू सापडते त्यात सापडणाऱ्या 
खिनजाचंी ट�ेवारी व त्याचे पृथक् करण करण्याची प�त आकृती �माकं २·१४ मध्ये दाखिवली आहे. पूव� 
या वाळूतील केवळ इल्मनाइटच एका खाजगी कंपनीतफ�  िनय�तीकरता िनराळे केले जात असे. रेतीचे 
पृथक् करण करण्याच्या त्याचं्या प�ती फायदेशीर नव्हत्या. आता हे काम अणुशक्ती खात्यामाफर् त होते. 
यािं�क प�तीने वरील सवर् खिनजे िकफायतशीरपणे िनराळी करण्याची प�त भाभा अणुसंशोधन कें �ामध्ये 
पूणर्पणे पडताळून पाहून आता मो�ा �माणावर केरळात काय��न्वत करण्यात आली आहे. 
 

मोनाझाइटमध्ये असणारे ८ टक् के थोिरअम ऑक्साइड व ०·३५ टक् के युरेिनअम ऑक्साइड िनराळे 
क�न मंुबईच्या कारखान्यात पाठिवतात. शषे �ायसोिडअम फॉस्फेट केरळात िवकले जाते. 
मोनाझाइटमध्ये ६० टक् के असलेल्या रेअर अथर्ला सध्या बाहेर देशातं फार मागणी आहे. या रेअर अथर्चा 
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उपयोग िसनेमात लागणारे काबर्न, लायटरकिरता लागणारे िम� धातू, काचा पॉिलश करण्याच्या पावडरी, 
इत्यादी अनेक काय�त करण्यात येतो. हे कामही अलवाई येथील कराखान्यात होते. 
 

मंुबईच्या रेअर अथर्च्या कारखान्यात अलवाई येथून आलेल्या थोिरअम-युरेिनअम लग�ापासून 
थोिरअम िनराळे केले जाते. यासाठी लगदा है�ोक्लोिरक आम्लात िवरघळवनू व मग त्यात सल्फ्युिरक 
आम्ल घालून �थम थोिरअम सल्फेटचे स्फिटक व त्यापासून अमोिनयाचे �ारा थोिरअम है�ोक्साइड व 
त्याच्या नैि�क आम्लाबरोबरील िवि�येने शु� थोिरअम नै�टे बनिवतात. त्याच्याच पुनः स्फिटकीकरणाने 
अत्यंत शु�तेचे थोिरअम नै�टे व त्यापासून थोिरअम ऑक्साइड िमळिवले जाते. थोिरअम नै�टेचा 
आजपय�तचा जगातील मोठा उपयोग गसॅच्या ब�यामंधील �काश देणाऱ्या िपशव्यासंाठी होत असे व 
अजूनही होतो. अितशु� थोिरअम नै�ेट व शषे रािहलेले युरेिनअम संयुग पुढील इ� त्या �ि�याकंिरता 
भाभा अणुसंशोधन कें �ाकडे देण्यात येते. (आकृती �माकं २¿१५ पहा.) 
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आकृती �. २¿१४ 

 

 
आकृती �माकं २¿१५ 

मोनाझाइटपासून थोिरअम, रेअर अथर् व युरेिनअमचे पृथक् करण 

 
अणुइधंनादी पदाथ�ची शु�ता 
 

भ�ीत जाणारे इंधनादी पदाथर् अत्यंत शु� स्व�पात असाव े लागतात. यात बोरॉनसारखी मौले 
युरेिनअमच्या एक कोटी भागात एक इतकी कमी असली तरी, त्याचंी न्यू�ॉन�ासशक्ती जास्त असल्याने 
भ�ीची कायर्क्षमता कमी करतात. है�ोजनसारखे पदाथर् इंधनात असल्यास इधंनाचे वास्तवीय गुणधमर् फार 
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बदलतात. तेव्हा या इधंनादी पदाथ�चे नीट िव�ेषण कराव े लागते. हे काम भाभा रीसचर् सेंटरमधील 
िव�ेषण िवभागातफ�  होते. को�क �माकं २¿९ व�न वस्तंूच्या िव�ेषणाची व शु�तेची कल्पना येईल. 
 

को�क �माकं २¿९ 

अणुभ�ीत वापरल्या जाणाऱ्या काही वस्तंूचे िव�ेषण 

युरेिनअम धातू शीतक जल 

अशु�ी १० लाख भागातं 
भाग 

अशु�ी १० लाख भागातं 
भाग 

बोरॉन (B)            .. .. ०·०४ एकूण िव�ुत �व्ये ३·० 

कॅडिमअम (Cd) .. ०·०५ Ca, K, Cl <०·२ 

�त्येकी 

गडॅोलीिनअम (Gd) .. <०·०४ Na ०·३ 

Sm, Dy, Er, Be, Li.  <०·०१ 
�त्येकी 

SiO₂ २·० 

Cr, Mn, Ni, Co, Sn, Ag, As.  <१ �त्येकी Fe ०·५ 

Pb, Bi, In, Sb, Mo.  <२ �त्येकी Cu ०·०२ 

V, Mg  <५ �त्येकी B ०·०३ 

Ca, Al  <३० �त्येकी Al, Cr, Ni <०·००३ �त्येकी 

Th  .. ३ U <०·००१ 

Si .. १०   

 ..  =========== ======== 

Fe .. २५ pH ६·१ 

H₂ .. २ िविश� वैिजक 
वाहकता. 

१ िमली म्हो. 

सें.मी.² 
    

N₂ .. ३०  हून कमी 

O₂ .. ५५   

C .. ३५   
 
जळलेले इधंन––प्लुटोिनअमचे उत्पादन 
 

कोणत्याही भ�ीत, अणुभजंन ि�या चालू रािहल्यामुळे इंधनात अंतगर्त व बाहे�न िदसणारे असे 
दोन्ही �कारचे फरक िदसून येतात. अंतगर्त बदल म्हणजे भजंनातून िनम�ण झालेल्या खंड �व्याचंा संचय 
व न्य�ूॉन शोषणाने भजंनक्षम मौलाचें त्याचं्याच दुसऱ्या एकस्थात अगर प्लुटोिनअमसारख्या मौलात 
झालेले �पातंर. या सव�चा पिरणाम म्हणजे भ�ीचा उत्प�ीगुणक एकापेक्षा कमी होतो. बाहे�न िदसणारे 
फरक म्हणजे इंधनाच्या आकारमानात होणारा बदल. त्यामुळे भ�ीत ज�र तेव�ा शीतकाचा पुरवठा 
करणे अशक्य होते. तसेच इंधनावरील आवरणाला तडा गेल्यामुळे म्हणा अगर भोके पडल्यामुळे म्हणा 
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िकरणोत्सारी �व्याचंा बाहेर �सार होण्याची भीतीही िनम�ण होते. म्हणून, भ�ीतील इधंन िविश� 
कालमय�देनंतर बदलणे इ� असते. 
 

हे इंधन नुसते टाकून देता येत नाही. एक तर त्यात ती� िकरणोत्सारी खंड �व्ये असतात पण 
मुख्य म्हणजे जनक �व्यापासून तयार झालेली प्लुटोिनअम-२३९ अगर युरेिनअम-२३३ ही फार मोलाची 
भजंनक्षम �व्येही असतात. िशवाय शषे रािहलेले युरेिनअमही टाकून देणे फाय�ाचे नाही. या सवर् दृ�ीने 
जळलेल्या इधंनाची नीट व्यवस्था करावी लागते व त्यातील प्लुटोिनअम पृथक् करणाने सपूंणर्तया वगेळे 
कराव ेलागते. 

भ�ीतून काढून घेतलेल्या इधंनामध्येही खंड �व्याचं्या उत्सारामुळे उष्णता उत्प� होत असते व ती 
दुलर्क्षण्याइतकी कमी नसते. ही उष्णता काढून घेण्याची व्यवस्था न केली तर इंधन िवतळून जाईल व खंड 
�व्ये हवते पसरतील. म्हणनू, भ�ीतून काढल्यावर इधंन पाण्याचे टाकीत काही मिहने ठेवले जाते. �खर 
िकरणोत्सार करीत असलेल्या पदाथ�लाही ‘गरम’ असा शब्द�योग वापरतात व िकरणोत्सार जवळपास 
नाहीसा झाल्यावर पदाथर् ‘थंड’ झाला असे म्हणतात. इधंन पाण्यात टाकल्याने ते दोन्ही दृ�ीने थंड होते. 
कारण ज्याचंी अध�यने फार लहान आहेत अशा खंड �व्याचंा ऱ्हास होतो. नंतरही िकरणोत्सार होत असला 
तरी तो काळजीपूवर्क हाताळण्याइतका कमी असतो. यावळेीही इंधनातून गमॅा िकरण बाहेर पडत 
असल्याने इंधन पुढील रासायिनक ि�यासंाठी दुसऱ्या कें �ात नेण्याचे वळेी जाड लोखंड अगर िशशाचा थर 
असलेल्या भा�ंातून नेण्याची व्यवस्था करावी लागते. इंधनावर पुढील �ि�या करण्यासाठी ते �थम 
िव�ाव्य स्व�पात आणाव ेलागते. (आकृती �माकं २·१६ पहा.) त्यासाठी इधंनाचा िकरणोत्सार बराच कमी 
झाल्यावर त्यावरील आवरण बाजूस क�न इधंनाचा नैि�क आम्लात िव�ाव केला जातो. ऑ�क्सडीकरणाने 
युरेिनअम व प्लुटोिनअम या दोन्ही मौलाचें त्याचं्या पट्सयुंजी संयुगात �पातंर केले जाते. पूव� युरेिनअम 
प्लुटोिनअम याचं्या पृथक् करणाकिरता िनके्षप प�ती (Precipitation Method) वापरात होती. परंतु आता हे 
काम �ायब्युिटल फॉस्फेट (टी. बी. पी.) सारख्या काबर्नी िव�ावकातफ�  केले जाते. इंधन नैि�क आम्लात 
िवरघळल्यावर त्यात युरेिनअम व प्लुटोिनअम याव्यितिरक्त खंड �व्येही असतात. हा िव�ाव टी.बी.पी.च्या 
केरोसीनमधील िव�ावाबरोबर ढवळल्यास व दोन थर िनराळे होऊ िदल्यास युरेिनअम व प्लुटोिनअम ही 
दोन मौलेच टी.बी.पी.च्या केरोसीनमधील िव�ावात येतात. नैि�क िव�ावातच अडकून पडलेल्या खंड 
�व्याचंी मग इ� ती िवल्हेवाट लावता येते. केरोसीनमधील िव�ावातील युरेिनअम व प्लुटोिनअम याचें मग 
पृथक् करण होते. हे पृथक् करण खालील त�वावर आधारलेले आहे. प्लुटोिनअमचे सहापासून चार संयुजेत 
सहज क्षपण होते. युरेिनअमचे तसे होत नाही. यासाठी वरील युरेिनअम व प्लुटोिनअम असलेला िव�ाव, 
क्षपणकारक पदाथर् (Reducing Agent) असलेल्या पाण्याबरोबर हलवल्यास प्लुटोिनअमचे क्षपण 
(Reduction) होऊन ते पाण्यात येते कारण चार संयुजेतील प्लुटोिनअम टी.बी.पी.त िव�ाव्य नाही. 
युरेिनअम मा� टी.बी.पी.च्या िव�ावातच राहते. हे पृथक् करण झाल्यावर त्या �त्येकाची इ� ती संयुगे 
बनिवण्यात येतात. शु� प्लुटोिनअम नै�टेपासून प्लुटोिनअम धातू कसा िमळतो ते आकृती �माकं २·१६ 
व�न कळून येईल. 
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आकृती �. २¿१६ 

इधंनखंड–अणुभ�ी–प्लुटोिनअम 

 
प्लुटोिनअम-२३९ अगर युरेिनअम-२३३ या भजंनक्षम मौलाचें पथृक् करण पूण�शाने होणे इ� आहे. 

नाही तर इधंनजनक भट्�ा चालवनू जे काही थोडे जास्त इंधन उत्प� होईल ते पृथक् करणात वाया 
घालवल्यास इंधनजनक भट्�ा चालिवण्याचा सवर् खटाटोपच वाया जाईल. 
 

िंहदुस्थानात वरील प�तीने प्लुटोिनअमचे पृथक् करण भाभा अणुसंशोधन कें �ातील 
प्लुटोिनअमच्या कारखान्यात केले जाते. अशा कारखान्यात इधंनावर ज्या काही ि�या पृथक् करणाकिरता 
करतात त्या सवर् जाड काँ�ीटच्या िंभतीमागे यं��ारेच कराव्या लागतात. (आकृती �माकं २·१७ पहा.) 
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इतर अनेक कारखान्याचें मानाने या कारखान्याची रचना व यं�णा गंुतागंुतीची आहे. तरीसु�ा या 
कारखान्याची उभारणी आपल्याच तं�ज्ञानंी संपूणर्तया केलेली आहे. चार मोठी �गत राष्�े सोडली तर 
इतर� असा कारखाना आपल्यािशवाय दुसऱ्या देशातं नाही. असा आणखी एक मोठा कारखाना तारापूर 
येथे बाधंण्याचे काम सु� होत आहे. 

 
घन�प इधंनाचा त्याच्या पथृक् करणासाठी �थम नैि�क आम्लात िव�ाव करावा लागत असल्याने 

ही प�त खच�चीच पडते. त्यामुळे इतर काही प�तीब�ल संशोधने चालू आहेत. यापैकी एका प�तीचा 
उ�ेख क�. इधंनाची है�ोजन फ्लुराइडबरोबर िवि�या केल्यास वायु�प युरेिनअम हेक्झॅफ्लुराइड सहज 
बाजूस करता येते. घन�स्थतीत शषे रािहलेल्या प्लुटोिनअम फ्लुराइड व खंड �व्याचंी फ्लुराइड याचें मग 
काबर्नी िव�ावकाचें सहाय्याने पृथक् करण करता येते. ही प�ती थोिरअमपासून यु-२३३ च्या पृथक् करणास 
चागंली उपयोगी पडेल. 
 

अकायर्क्षम झालेल्या इधंनाचे पृथक् करण कसेही केले तरी बाजूस केलेल्या खंड �व्याचंी कशी 
वासलात लावावयाची हा मोठाच �श्न आहे. �खर िकरणोत्सारी खंड �व्याचें काही उपयोग पढुील भागातं 
सािंगतले आहेत. परंतु त्यामुळे खंड �व्याचं्या िवल्हेवाटीचा �श्न सुटला असे नाही. अमेिरकेत खंड �व्ये 
िव�ावाच्या �पात मोठमो�ा टाक्यातं जिमनीखाली साठवनू ठेवण्याची व्यवस्था केलेली आहे. अनेक 
वष�नंतर िकरणोत्सार जवळजवळ नाहीसा झाल्यावर त्याचंी िवल्हेवाट करता येईल. इंग्लंडमध्ये 
प्लुटोिनअम िनराळा केल्यावर रािहलेली शषे �व्ये िकनाऱ्यापासून दोन मलैावंर समु�ात खोल सोडली 
जातात. परंतु या सवर् योजना तात्पुरत्या आहेत. अणुशक्तीची वाढ जसजशी होत जाईल तसतशा काही 
कायम स्व�पाच्या योजना आखणे भाग पडेल. याचा सिवस्तर िवचार पढेु येणार आहे. 
 
२·८ अण्वसे्तर् व त्याचें पिरणाम 
 

सवर्साधारण जनतेला अणशुक्तीचा आिवष्कार रौ� �पातच �थम िदसून आला. िहरोिशमा व 
नागासाकी ही दोन मोठी शहरे केवळ दोन बाँबमुळे जमीनदोस्त झाली व अिधक नाश थाबंिवण्यासाठी 
जपानने दुसऱ्या महायु�ात शरणागती पत्करली. आगी, अनेक लोकाचें मृत्यू आिण मालम�ा व घरेदारे 
याचंा नाश हा या अणुशक्तीमुळे झालेल्या िवध्वसंाचा केवळ तात्कािलक पिरणाम झाला. त्याच्या 
संहारशक्तीच्या दुसऱ्या टप्प्याचे पूणर् आकलन होण्यास पुढे पुष्कळ काळ जावा लागला. अणुशक्ती व संहार 
हे समीकरण लोक सहजासहजी िवसरणे अवघड आहे. 
 

यासाठी आपण अणुबाँब, है�ोजन बाँब व त्याचें तात्कािलक व दूरगामी पिरणाम याचंा थोडा 
आढावा घेऊ. 
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आकृती �. २¿१७ 

प्लुटोिनअम कारखान्यातील कृतींचे यािं�क िनय�ंण 
अणुबाँब व है�ोजनबाँब 
 

कोणतीही �ि�या अगदी थो�ा वळेात व अगदी थो�ा जागेत घडवनू आणली तर ती स्फोटक 
रीतीने घडते. अणुबाँबमध्ये जेवढे यु-२३५ वापरतात तेवढेच अणुभ�ीत वापरल्यास एकूण तेवढीच शक्ती 
िनम�ण होईल. पण ती आपणासं अवश्य तशी सुिनयिं�तपणे िमळिवता येते एवढाच फरक. अणुबाँब अगर 
है�ोजनबाँबमध्ये, इंधनातून िमळणारी सवर् शक्ती स्फोटक तऱ्हेने िमळिवणे एवढेच उि�� असते. अथ�त 
अणुबाँब व है�ोजनबाँब या दोहोंतही ही शक्ती िमळिवण्याची कायर्प�ती अणुभ�ीहून बरीच वगेळी आहे. 
अणुबाँब हा भजंन �ि�येवर आधािरत आहे. इंधन म्हणून त्यात यु-२३५ अगर प्लु-२३९ याचंा वापर होतो. 
है�ोजनबाँब अणुसंमीलन �ि�येवर आधािरत आहे. 
 

यापकैी अणुबाँबच्या संबधंात यापूव� सािंगतलेल्या काही गो�ींचा पुन्हा उ�ेख करणे इ� ठरेल. 
अणुभजंनात मो�ा �माणावर शक्तीची िन�मती होऊन दोनपेक्षा जास्त शी�गती न्यू�ॉन बाहेर पडतात. या 
बाहेर पडलेल्या न्यू�ॉनमुळे भजंनमािलका सु� राहते. मंदगती न्य�ॉन व शी�गती न्यू�ॉन यावर आधािरत 
अशा अणुभट्�ातं �ा भजंनमािलकेवर िनयं�ण कसे ठेवले जाते ते आपण सिवस्तरपणे पािहले. अणुभ�ी 
व अणुबाँब यात तसे पािहले तर केवळ नाममा� फरक आहे. अणुभ�ीत न्यू�ॉनचा उत्प�ीगुणक १·० च्या 
जवळपास िनयंि�त करण्याचा �यत्न असतो तर अणुबाँबमध्ये त्यावर य�त्कंिचतही िनयं�ण न ठेवता तो 
शक्य तेवढा वाढवण्याचीच कोशीस केली जाते, एवढाच फरक. थोडक्यात अणबुाँब म्हणजे एकापेक्षा फार 
अिधक न्यू�ॉन उत्प�ीगुणक असलेली एक अणुभ�ीच. हे साधण्याकिरता जे तं� वापराव ेलागते ते पाहू. 
 

वर सािंगतलेच की एखादी ि�या स्फोटक करावयाची तर ती फार थो�ा वळेात घडवनू आणली 
पािहजे. थो�ा म्हणजे िकती थो�ा? त्याचे उ�र असे की १० ते ५० माय�ो सेकंदात म्हणजे १० ते ५० 
दशलक्षाशं सेकंदात. एव�ा कमी वळेात जास्तीत जास्त शक्ती िमळिवण्याची योजना करावयास हवी. 
 

थो�ाच वळेात जास्तीत जास्त शक्ती उत्प� होण्यासाठी भजंनमािलकेचा �वगे उ� हवा िंकवा 
न्यू�ॉनचे आयुम�न शक्यतो कमी असाव.े साधारणपणे१०-⁸ सेकंद हे न्यू�ॉनचे इ�च्छत आयुम�न असाव.े 
आपण असे पािहलेच की मंदगती न्य�ूॉनवर आधािरत असलेल्या �ि�येत न्यू�ॉनचे आयुम�न १०-³ सेकंद 
एवढे ‘मोठे’ असते. त्यामुळे मंदगती न्य�ूॉनचे आधारे अणुबाँबचा स्फोट होणे शक्य नाही. त्यामुळे 
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अणुबाँबमधील भजंन �ि�या शी�गती न्यू�ॉनवरच आधािरत असते. अणुबाँबमध्ये यु-२३५ अगर प्लु-२३९ 
याचंाच वापर करावा लागतो. शामक म्हणून कोणताही पदाथर् वापरता येत नाही. याचे कारण उघडच आहे. 
पण यु-२३८ सारख्या जनक �व्याचा उपयोगही टाळावा लागतो. कारण अशा अणूमुळे होणाऱ्या न्य�ूॉनच्या 
िवखरण ि�येत त्याचंी गती कमी होऊन आयुम�न वाढते. शु� यु-२३५ अगर प्लु-२३९ घेतले तरीही स्फोट 
साध्य होण्यासाठी त्याचे वजन �ािंतक वजनाएवढे तरी असाव े लागते. त्यापेक्षा ते कमी असल्यास 
भजंनामुळे उत्प� झालेली शी�गती न्यू�ॉन बाहेर िनसटल्याने भजंनमािलका यशस्वी होत नाही. 
 

परंतु �त्यक्ष स्फोट घडवनू आणावयाच्या क्षणापय�त �ािंतकपेक्षा जास्त वजनाचे वरील भजंनक्षम 
�व्य अशा रीतीने ठेवाव े लागते की त्यातील भजंनमािलकेचा गुणक एकापेक्षा कमी राहील. ही गो�, हे 
�ािंतक वजनाचे �व्य �त्यक्ष स्फोट करण्याच्या क्षणापय�त दोन िंकवा अिधक भागातं िनरिनराळे ठेवनू नंतर 
अवश्य त्या क्षणी अित थो�ा वळेात एक� आणण्याने साध्य होते. असा हा बाँब िवमानातून श�ूवर 
टाकावयाचा असे ठरिवल्यास ही यं�णा िवमानातून सोडण्याचे क्षणीच स्फोटक न होता िवमानास पुरेसे दूर 
जाण्याइतका अवधी हवा. तसेच बाँबची संहारशक्ती पूणर्पणे उपयोिगली जावी यासाठी स्फोट जिमनीपासून 
काही ठरािवक उंचीवर होणेच इ� असते. या सवर् गो�ी लक्षात घेऊन बाँबची रचना फार कौशल्यपूणर् रीतीने 
करावी लागते. 
 

�त्यक्ष स्फोटाचे वळेी दोन िंकवा जास्त भागातं असलेले हे भजंनक्षम �व्य, वर वणर्न केले िततक्या 
थो�ा वळेात एक� आणण्यासाठी काय यं�णा वापरली जाते ते एक लष्करी गुिपत आहे. परंतु वळेोवळेी 
�िस� झालेल्या थो�ाफार मािहतीव�न दोन प�ती हे साध्य करण्यासाठी वापरण्यात येत असाव्यात. 
एक अंदाज असा आहे की �ािंतक वजनापेक्षा थोडे जास्त यु-२३५ अगर प्लु-२३९ दोन वगेवगेळ्या लहान 
भागातं घेतले जाते. त्यामुळे �त्येक भाग �ािंतक वजनापेक्षा कमी व अलग असल्याने स्फोट होत नाही. या 
दोन तुक�ाचें बाजूस साध्या स्फोटक दा�चे व�ेण ठेवनू ही रचना कठीण धातूच्या आवरणात बंद केली 
जाते. स्फोट घडवनू आणण्याचे वळेी तुक�ाभोवतालील साध्या दा�चा स्फोट क�न हे दोन तुकडे अित 
वगेाने एकमेकाकंडे फेकले जाऊन काही क्षण एक� येतात व अशा तऱ्हेने �ािंतक वजनापेक्षा जास्त 
भजंनक्षम �व्य एक� आल्याने आणुबाँबचा स्फोट होतो. दुसरा एक अंदाज असा आहे की युरेिनअम-२३५ 
अगर प्लुटोिनअम-२३९ एका आतून पोकळ अशा एका गोळ्याचे �पात घेतला जातो व त्याभोवती 
रासायिनक स्फोटक �व्ये ठेवलेली असतात. गोळ्याचा आकार असा व एवढा असतो की त्याचे वजन जरी 
�ािंतक वजनापेक्षा जास्त असले तरी जोपय�त ते वरील आकारात आहे तोपय�त न्यू�ॉनचा उत्प�ीगुणक 
एकाचे वर जाणार नाही. या गोळ्याभोवतालील रासायिनक स्फोटकाचा स्फोट केल्यास गोळ्याच्या 
बाहे�न सवर् बाजूने सारखा दाब पडल्याने तो गोळा आतल्या आत संकुिचत होत जाऊन भजंनक्षम �व्य 
एका लहानशा आकारात एक� येते व ते आधीच �ािंतक वजनापेक्षा अिधक असल्याने अणुबाँबचा स्फोट 
होतो. 
 

है�ोजनबाँब हा �ुटेिरअम (D) अथवा ि�िटअम (T) िंकवा िलिथअमया अणूंच्या संमीलन 
�ि�यावंर अवलंबून असतो. या संमीलन �ि�येतून मो�ा �माणावर शक्ती कशी िनम�ण होते त्याचे वणर्न 
पूव� आलेलेच आहे. ही संमीलन �ि�या होण्यासाठी ज्या उ� तपमानाची आवश्यकता असते िततके काही 
दशलक्ष अंश सेंिट�ेड तपमान फक्त अणुबाँबच्या स्फोटातच िमळते. त्यामुळे है�ोजनबाँबच्या स्फोटासाठी, 
त्यात तत्पूव� अणुबाँबचा स्फोट करावाच लागतो. संमीलन �ि�येत भाग घेणाऱ्या है�ोजन, �ुटेिरअम, 
ि�िटअम व िलिथअम अणूंच्या काही �ि�या व त्याचंी स्फोटकशक्ती को�क �माकं २·१० मध्ये िदली आहे. 
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को�क �माकं २·१० 

काही अणुसंमीलन �ि�यातंील शक्ती 

 �ि�या  
दर �ॅममागे उत्प� होणारी शक्ती  

(अब्ज कॅलरी) 

(१) ₁H¹ + ₁H¹ —→ ₁D² + β+ ·· १७ 

(२) ₁H¹ + ₁D² —→ ₂He³ ·· ४० 

(३) ₁H¹ + ₁T³ —→ ₂He⁴ ·· १२० 

(४) ₁D² + ₁D² —→ ₂He³ + ₀n¹ ·· २० 

(५) ₁D² + ₁T³ —→ ₂He⁴ + ₀n¹ ·· ८४ 

(६) ₁T³ + ₁T³ —→ ₂He⁴ + २₀n¹ ·· ४५ 

(७) ₃Li⁶ + ₁D² —→ २₂He⁴ ·· ६७ 

(८) ₃Li⁶ + ₁T³ —→ २₂He⁴ + ₀n¹ ··   ... 

 
अणुबाँबमुळे तपमान काही दशलक्ष अंश सेंिट�ेडपय�त चढले की नंबर ५ ची �ि�या सु� होते व 

तपमान अिधकच वाढून त्यामुळे नंबर ४ ची �ि�या सु� होते. तपमान जसे वाढेल तशा इतर �ि�याही 
घडतात. यातील काही �ि�यातं न्य�ूॉन िन�मती होते व हे न्यू�ॉन है�ोजनबाँबकिरता वापरलेल्या यु-२३८ 
च्या आवरणाचे भजंन घडवनू आणतात त्यामुळे एकंदर स्फोट अिधकच श�क्तशाली होतो. या सवर् ि�या 
अित थो�ा वळेात घडून यावयास हव्यात हे िनराळे सागंावयास नको. है�ोजन, �ुटेिरअम या अणूचंी 
बाँबमधील घनता वाढिवण्यासाठी ते िलिथअमबरोबर त्याचं्या िलिथअम है�ाइड (LiH), िलिथअम 
�ुटेराइड (LiD) िंकवा िलिथअम ि�टाइड (LiT) या सयुंग �पात वापरले जातात. िलिथअम �ुटेराइड 
वाप�न केलेल्या है�ोजनबाँबची स्थूल �पानेकल्पना आकृती �माकं २·१८ व�न येईल. 
 

 
आकृती �. २¿१८ 

है�ोजनबॉम्ब व �ितकार 

(१) क्ष-िकरण के्षपणास्तर्ावर पडतात, (२) कवचातीलयु-२३८ चे आयनीभवन, 

(३) त्यामुळे एकाच बाजूकडील रासायिनक स्फोटास ब�ी 
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अणुबाँबची स्फोटक शक्ती �ायनाय�ो टोलिवन (टी.एन्.टी.) या स्फोटक पदाथ�च्या िवध्वसंक 
�माणात मोजली जाते. २० िकलोटन शक्तीच्या अणुबाँबपासून झालेला िवध्वसं २०,००० टन टी.एन्.टी.चा 
स्फोट झाल्यावर होणाऱ्या िवध्वसंाबरोबर असेल. मेगटॅन शक्तीचा बाँब िकलोटनापेक्षा हजार पटीने जास्त 
असतो. आतापय�त काही िकलोटन ते मेगटॅन शक्ती असलेल्या बाँबच्या चाचण्या झालेल्या असून अशा 
बाँबचा साठा अमेिरका व रिशया या दोन्ही देशातं सध्याच भरपूर आहे. या िवध्वसंक शास्तर्ात खूपच �गती 
झालेली असून केवळ बाँबच नव्हे तर हजारो मलै जातील अशी हैडोजनबाँब बसिवलेली के्षपणासे्तर् 
(आय्.सी.बी.एम्.) टाकण्याचे तं�ही पूणर्पणे िस� झालेले आहे. ताशी १७,००० मलै वगेाने येणाऱ्या अशा 
के्षपणास्तर्ापासून बचाव करणे ही अवघड गो� आहे. कारण के्षपणास्तर् येत आहे हे कळल्यापासून त्याचा नाश 
करण्याची यं�णा काय��न्वत करण्यासाठी फारच थोडा वळे िमळतो. के्षपणास्तर्ाचा नाश त्यावर दुसरे अस्तर् 
सोडून क� पाहणे म्हणजे बदुंकीतून सुटलेल्या एका गोळीला दुसरी गोळी मारण्याचा �यत्न करण्यासारखे 
आहे. बऱ्याच संशोधनानंतर अमेिरकेने के्षपणास्तर्ावंर तोड काढली आहे. या प�तीत के्षपणास्तर्ाचा �ितकार 
क्ष-िकरणाचें सहाय्याने होतो. आकृती �माकं २·१८ मध्ये एका ३० मेगटॅनी है�ोजनबाँब असलेल्या 
के्षपणास्तर्ाचा एका लहान १ मेगटॅनी है�ोजनबाँबने केलेला �ितकार दाखिवला आहे. यात के्षपणास्तर्ावर 
सोडलेला है�ोजनबाँब के्षपणास्तर्ाला लागला नाही तरी चालते. फक्त तो के्षपणास्तर्ापासून दोन मलैाहूंन कमी 
अंतरावर फुटल्यानेही काम भागते. या �ितके्षपणास्तर् है�ोजनबाँबमध्ये, आवरणात यु-२३८ कमी असते पण 
ि�िटअम जास्त असते. त्यामुळे अशा स्फोटात भजंनक्षम �व्याचे तपमान फार जास्त वाढते व त्याचा 
पिरणाम या स्फोटातून जास्त शक्तीचे क्ष-िकरण िनम�ण करण्यात होतो. �त्यक्ष स्फोट ५ दशलक्षाशं सेकंद 
िटकतो व त्यापासून िनघालेले क्ष-िकरण �काशाचे वगेाने के्षपणास्तर्ावर आदळतात. त्यापंैकी काहींची शक्ती 
साडेसहा फूट व्यासाच्या व ३० मेगटॅनी है�ोजनवरील यु-२३८ च्या कवचाचे आयनीभवन करण्यात खचर् 
होते. पण शक्तीचा मुख्य भाग के्षपणास्तर्ात दाब लहरी (Shock Wave) उत्प� करण्यात खचर् होतो. ही 
शक्ती के्षपणास्तर्ाचे आत २ ते ३ पौंडाचंा टी.एन्.टी. चा स्फोट होण्याच्या तोडीची असते. त्यामुळे क्ष-िकरणे 
के्षपणास्तर्ावर ज्या बाजूने आदळतील त्या बाजूला के्षपणास्तर्ात ठेवलेल्या रासायिनक स्फोटकाचंा �थम 
स्फोट होऊन त्यामुळे नंतर इतर बाजंूस असलेल्या रासायिनक स्फोटकाचंाही स्फोट होतो. के्षपणास्तर्ाची 
मूळ यं�णा अशी असते की या सभोवार असलेल्या रासायिनक स्फोटकाचंा स्फोट सवर् बाजूने, एकदम व 
सारखा व्हावा व त्यामुळे गाभ्यात असलेले यु-२३५ एक� येऊन �थम अणुबाँब उडावा व त्यामुळे 
है�ोजनबाँबला ब�ी लागावी. परंतु क्ष-िकरणामुळे एकाच बाजूच्या रासायिनक स्फोटकाचंा स्फोट �थम 
झाल्याने ही योजना मुळातच गडबडून अणुबाँबच उडत नाही व त्यामुळे के्षपणास्तर् िन�पयोगी होते. असे 
काही तोडगे केले तरी त्यावर आणखी �ित-तोडगे िनघणारच नाहीत असे नव्हे. अण्वस्तर् �गतीची ही 
चढाओढ पढेु अशीच चालू राहणार की काय? 
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आकृती �. २·१९ 

 
अणबुाँबपासून तात्कािलक व दूरगामी काय अनथर् होतात ते सागंण्यापूव� अणुबाँबचा शातंतामय 

काय�साठी कसा उपयोग होऊ शकतो ते �थम थोडक्यात पाहू. 
 
अणुबाँम्बचे शातंतामय उपयोग 
 
(१) जिमनीखालील चाचण्या. 
 

अणुस्फोटकाच्या शातंतामय काय�चे दृ�ीने त्याच्या साध्या रासायिनक स्फोटकाबरोबर तौलिनक 
चाचण्या अमेिरकेत ‘प्लाउशअेर’ �कल्प या नावाखाली गेल्या काही वष� करण्यात येत आहेत. 
अणुस्फोटकाचंा उपयोग (अ) मो�ा कालव्याचें खनन व बंदराचंी सुधारणा, (आ) खाणकामे व (इ) 
खिनज तेले व वायू याचें उत्पादन यासाठी िकतपत होऊ शकेल, ते पाहू. अणुबाँबचा स्फोट जिमनीखाली 
केल्यास, तो िकती खोलीवर केला, त्या िठकाणच्या भसू्तराची रचना कशी होती व बाँबची शक्ती िकती 
होती या सव�व�न स्फोटाजवळील दगडमातीची हालचाल कशी व िकतपत होईल याचा अंदाज बाधंता 
येतो. 
 

बाँब जिमनीत खोलवर उडिवल्यास स्फोटाच्या सभोवती एक पोकळी तयार होते. कालातंराने ती 
पोकळी, भोवतालची जमीन ढासळून भरते. पिरणामी वर तोंड असलेले व फुटलेल्या दगडानंी िठसूळपणे 
भरलेले एक िववर (Chimney) तयार होते. या िववराच्या पिरसरात जिमनीची हालचाल कशी होते ते 
आकृती �. २·१९ मध्ये दाखिवले आहे. स्फोट बराच खोल केल्याने दगड माती काहीच बाहेर उडत नाही. 
�नाइट, साधी माती िंकवा इतर तऱ्हेच्या भसू्तरात िकती शक्तीच्या अणबुाँबमुळे, पोकळी, िववराची उंची व 
व्यास इत्यादी कोणत्या आकाराचे होतील त्याची पूणर् मािहती उपलब्ध झालेली आहे. अशा स्फोटात 
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िकरणोत्सग�चा धोका बा�तः जवळजवळ नसतो. या तऱ्हेच्या अणुबाँबचा उपयोग खाणी खोदण्यासाठी 
तसेच तयार झालेल्या िववरात दगडमाती िठसूळपणे भरली गेल्याने तेल व ज्वाला�ही वायू याचं्या अिधक 
सुलभ उत्पादनासाठी होईल अशी कल्पना आहे. (आकृती �. २·२० पहा.) 
 

जिमनीच्या थो�ाच खाली असे स्फोट घडवनू आणल्यास बरीच माती बाहेर फेकली जाऊन नीट 
कडा असलेला ख�ा तयार होतो. असे स्फोट शजेारी शजेारी क�न कालवा खणता यावा. अनेक �योग 
क�न िविश� शक्तीचा स्फोट िकती खोलवर केल्याने िकती खोलीचा व व्यासाचा ख�ा कोणत्या तऱ्हेच्या 
भसू्तरात होईल याचे �माण ठरिवण्यात आलेले आहे. त्याव�न कालवा खणण्याचे दृ�ीने िकती अंतरावर 
स्फोट करणे इ� आहे त्याचीही कल्पना आलेली आहे. १० िकलोटन शक्तीचा बाँब २८० फूट खोलीवर 
उडिवल्यास १५५ फूट खोल व ५४० फूट �ंद एवढे खनन होऊन दर घनफुटामागे सुमारे १ डॉलर इतका 
खचर् येतो. २,००० िकलोटनचा स्फोट १,३०० फूट खोलीवर केल्यास ६१० फूट खोल व २,१०० फूट �ंद 
अशा खननास दर घनफुटामागे केवळ ०·०२ डॉलर एवढाच खचर् पडेल. म्हणजे खनन जसे जास्त तसा दर 
घनफुटी खचर् बराच कमी होतो. 
 

 

 

 

 

 

(अ) जिमनीखालील अणुस्फोटाने समु�सपाटीवर १००० फूट �ंद 
व ६० फूट खोल केलेल्या कालव्याची कल्पना. 

(ब) अणुस्फोटाने जमीनीखाली खोल केलेली िववरे. ज्वाला�ाही 
वायुयुक्त स्तरात िववरे केल्याने वाय ू जलद बाहेर पडून 
वरील पोकळीत साठेल व तेथून पंपाने खेचून वापरता येईल. 

(क) कठीण अपायर् स्तरात अणसु्फोट क�न नदीचे पाणी पायर् 
स्तरात जाऊ िदल्याने जलघर स्तराला सतत पाणीपुरवठा. 

आकृती �. २¿२० 

जिमनीखालील स्फोटाचे काही उपयोग 

 
शतेकीकिरता लागणाऱ्या लहान कालव्याकिरता मा� ही प�त न�ीच फायदेशीर नाही. परंतु 

सुएज कॅनॉलसारखे मोठे कालव ेखणण्यास ही प�त कमी खच�ची ठरेल. तसेच बंदरे तयार करणे, त्याचंी 
खोली वाढिवणे यासाठीही या प�तीचा उपयोग होऊ शकेल. 
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अणुस्फोटक जेव�ा जास्त शक्तीचा तेवढी त्याची िंकमत कमी. परंतु स्फोटक जेवढा मोठा तेवढा 
तो खोलवर नेऊन उडिवण्याचा व त्यापासूनचे धोके टाळण्याचा खचर् जास्त. खच�चा वरील अंदाज 
काढताना या सवर् गो�ी जमेस धराव्या लागतात. 
 

अशा स्फोटापासून तोटे िंकवा धोके नाहीतच असे नव्हे. ते धोके म्हणजे (१) पिरसरात पसरणारी 
िकरणोत्सारी �व्ये व (२) इमारतींना िमळणारे धरणीकंपाचे धक् के. पकैी िकरणोत्साराचे धोके कमी 
करण्यात पुष्कळ यश आले आहे. पण इमारती नवीन चागंल्या प�तीने बाधंलेल्या नसतील तर मा� हा 
धोका टळू शकणार नाही. 
 
(२) हवामानशास्तर्ातील संशोधन. 
 

हवते केलेल्या स्फोटामुळे जी िकरणोत्सारी खंड �व्ये इतस्ततः पसरली जातात त्यापासूनचे धोके 
पुढे वणर्न करण्यात येणार आहेत. परंतु ही खंड �व्ये िकरणोत्सारी असल्याने त्याचंा िनद�शक अणू म्हणनू 
उपयोगही क�न घेता येतो. स्फोटामुळे हे िकरणोत्सारी अणू वातावरणात िवखुरल्याने वातावरणात हवा 
कुठे व कशी जाते हे िकरणोत्सार�ारा समजण्यास त्याचा बराच उपयोग झालेला आहे. केवळ या उ�ेशाने 
अमेिरकेने काही चाचण्यातं टंग् स्टन व ऱ्होिडअम या मौलाचें िकरणोत्सारी अणू स्फोटा�ारे वातावरणात 
फैलावले. अशा संशोधनामुळे हवामानाचा अंदाज वतर्िवण्याचे कामात बरीच �गती होऊ शकेल. 
 
अणुस्फोट शोधण्याच्या प�ती 
 

आजपय�त अमेिरका, रिशया, इंग्लंड, �ान्स व आता चीन या देशानंी अणबुाँब तयार केले. या 
बाँबच्या रचनेत यु�ाचे दृ�ीने त्याचंी कायर्क्षमता व शक्ती सुधारण्यासाठी �यत्न सारखेच चालू आहेत. ही 
सुधारणा िकतपत झाली हे पाहण्यासाठी चाचणी स्फोट कराव े लागतात. �त्यक्ष यु� होऊन अणुबाँब 
वापरण्यात आले नाहीत तरी अशा चाचण्या सारख्या होत रािहल्या तर एक वळे अशी येईल की त्यामुळे 
िकरणोत्साराचे हवतेील व जिमनीवरील �माण हािनकारक मय�देपय�त पोहोचेल. है�ोजनबाँबचा 
िकरणोत्साराचे दृ�ीने ‘स्वच्छ’ िंकवा ‘िनध�क’ (Clean) असे वणर्न केले जाते. परंतु त्यातही भजंनक्षम �व्ये 
असल्याने खरोखरी तो पूणर्पणे िनध�क असू शकत नाही. 
 

या चाचण्यामुंळे िकरणोत्साराची ती�ता िकती वाढत आहे, तसेच श�ुराष्�ानंी अण्वस्तर्ात िकती 
�गती केली आहे हे जाणण्याचे दृ�ीने चाचण्या कोठे व कशा �कारच्या झाल्या हे समजून घेणे आवश्यक 
ठरते. हे संशोधन, हवतेील स्फोटाकिरता दाबलहरींच्या व जिमनीखालील स्फोटाकिरता भकंूप लहरीच्या 
मापनाने करतात. तसेच या स्फोटात जी अनेक िकरणोत्सारी खंड �व्ये तयार होतात ती गोळा क�न 
त्याचंी तपासणी केल्यानेही स्फोट कोणती �व्ये वाप�न झाला ते ओळखता येते. या ितन्ही प�तींची चच� 
क�. 
 
(अ) दाबलहरी. 
 

हवचेा समु�सपाटीवरील दाब सवर्साधारणपणे १०१३ िमिलबार (दाबाचे पिरमाण) असतो. 
बॅरोमीटरसारखी वातावरणाची दाबमापक उपकरणे ०·१ िमिलबारपय�त दाबातील फरक मोजू शकतात. 
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दाबलहरीमुळे हवचे्या स्थािनक दाबाचंी आंदोलने होत असल्यामुळे दाबरेखक यं�ाचंी ज�री असते. 
दाबरेखक यं� (Barograph) हा दाब ०·५ िमिलबारपय�तच दाखव ू शकते. सवर्साधारणपणे दाबातील 
एवढा मोठा फरक, बॅरो�ाफ स्फोटापासून काही थोडे मलैच असेल तर िदसून येईल. चीनने जो स्फोट 
अलीकडे केला तो लोपनोर येथे. हे िठकाण भारताच्या सीमेपासून १५०० िकलोमीटर दूर आहे. या 
अंतरावर १००० िकलोटन स्फोटाच्या दाबलहरींची ती�ता अंदाजे ०·२५ िमिलबार होईल. तेव्हा या 
मापनाकिरता सू�मदाबरेखक यं�ेच हवीत. अशी यं�े िकत्येक मलैाचं्या पिरसरात पस�न ठेवली जातात. 
अणुस्फोटापासून आलेल्या लहरींची या वगेवगेळ्या िठकाणी ठेवलेल्या यं�ावंर नोंद होते. अशा वळेी ही 
नोंद मेघगजर्ना, स्थािनक स्फोट, वातावरणातील आंदोलने यासंारख्या काही स्थािनक कारणामुंळे झालेली 
नाही याची खा�ी क�न घेणे इ� असते. या गो�ीची खा�ी झाल्यावर दाबातील मापनयं�ाने दशर्िवलेले 
फरक, वळे व वगेवगेळ्या य�ंामंधील अंतर याव�न स्फोट कोठे झाला व त्याची शक्ती काय होती याचा 
अंदाज बाधंता येतो. फार कमी शक्तीची नोंद हवतेील अिनयिमत स्व�पाच्या आंदोलनाने लपून जाते. 
 
(आ) भूकंपलहरी. 
 

यात वरील�माणेच मापन करतात. फरक एवढाच की येथे भकंूपरेखक य�ें वापरली जातात. 
यातही फार कमी शक्तीचे स्फोट दृ�ोत्प�ीस येत नाहीत. ह�ीच भारतात बंगलोरजवळ गौिरिबदनूर या 
िठकाणी अशी यं�ाचंी मािलका बसिवलेली असून भकंूपलहरी�ारा अणुस्फोटाचंी मािहती िमळिवली जाते. 
 
(इ) िकरणोत्सरी खंड �व्ये. 
 

स्फोटामुळे उत्प� झालेली िकरणोत्सारी खंड �व्ये हवते िवखुरलेली असतात. अशी हवा, खास 
तयार केलेल्या हवा गाळण्याच्या कागदातून गाळल्यास खंड �व्ये कागदावर जमा होतात. त्याच�माणे 
अशा वातावरणातून जाणाऱ्या िवमानावरही ही खंड �व्ये जमा होतात व िवमानाचें भाग पुसून ती गोळा 
करता येतात. अणुस्फोटापासून होणाऱ्या िकरणोत्साराचा एक आडाखा असा आहे की समजा स्फोट झाला 
त्यावळेेपासून ‘क्ष’ िदवस झाले आहेत व िकरणोत्सार सु�वातीस एक आहे तर ‘७क्ष’ िदवसानंी िकरणोत्सार 
एक-दशाशं व ‘४९क्ष’ िदवसानंी तो एक-शताशं होईल. हा िनयम वाप�न स्फोट कधी झाला ते ठरिवता 
येते. अथ�त िजतके जास्त िदवस जातील िततकी अंदाजाची अचकूता कमी होईल. तसेच लागोपाठ काही 
िदवसाचें अंतराने स्फोट झाले व त्याचंी खंड �व्ये एकमेकातं िमसळली गेली तर या प�तीचा उपयोग 
होणार नाही. जमा केलेल्या खंड �व्याचें पृथक् करण क�न िनरिनराळ्या एकस्थाचंी �माणे मोजल्यास 
अणुस्फोटासबंंधी बरीच मािहती समजते. 
 

या कामासाठी िंहदुस्थानात अनेक िठकाणी हवा, पाणी इत्यादींचे नमुने िनयिमतपणे गोळा क�न 
त्याचें पृथक् करण होत असते. हे काम भाभा अणुसंशोधन कें �ाच्या आरोग्य िवज्ञान (Health Physics) या 
िवभागातफ�  केले जाते. 
 
२·९ अणुबाँब आिण त्याचे पिरणाम 
 

अणुबाँबमुळे झालेल्या िवध्वसंाची वणर्ने वाचल्यावर लोकाचें मनात त्याब�ल धास्ती उत्प� झाली 
असल्यास नवल असे काहीच नाही. तेव्हा या िवध्वसंाच्या स्व�पाचे ज्ञान असणे उ�म. या स्फोटापासून 
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होणाऱ्या पिरणामाचंी दोन �कारातं वगर्वारी करता येईल : (१) तात्कािलक पिरणाम व (२) दीघर्कालीन 
पिरणाम. तात्कािलक पिरणामात पुन्हा दोन भाग पडतात : (अ) इमारती इत्यादींचा िवध्वसं व आगी 
इत्यादी ज्वाला�ाही पिरणाम व (ब) िकरणोत्साराचे तात्कािलक पिरणाम. दीघर्कालीन पिरणामात 
वातावरणातून पृथ्वीवर येणाऱ्या ‘बिहःपितत’ िकरणोत्सारी धूिलकणाचं्या (Readioactive Fall-out) 
धोक्याचंा अंतभ�व होतो. 
 

वरील �कारच्या पिरणामाचंी कक्षा वगेवगेळी असून ती बऱ्याच अंशी हा स्फोट हवते झाला अगर 
भगूभ�त झाला यावर अवलंबनू असते. खालील चच� स्फोट हवते झाला असे समजून िदली आहे. 
 
तात्कािलक पिरणाम 
 

साधारणपणे २० िकलोटन शक्तीच्या बाँबचा स्फोट झाल्यावर िनिमषमा�ात साधारणपणे ३० मीटर 
व्यास व ३ लाख अंश सेंिट�ेड तपमान असलेला गोळा तयार होतो. सवर्साधारण उपलब्ध माग�नी जास्तीत 
जास्त तपमान ५००० अंश सेंिट�ेड िमळवता येते व त्या तपमानाला बहुतेक सवर् पदाथ�ची वाफ होते. हा 
गोळा बाँबमध्ये वापरलेल्या �व्याचंी वाफ झाल्यामुळे होतो. त्याचंी लाट चारी बाजंूना नादलहरीच्या वगेाने 
पसरत जाते. एक सेकंदात तप्त गोळ्याचा व्यास सुमारे ३०० मीटर व तपमान ५००० अंश होते. हा गोळा 
एखा�ा बुडब�ुा�माणे वरील िदशसे �वास करतो. अंतर जसजसे जास्त, तसतशी स्फोटाच्या दाबाची 
शक्ती कमी होते. खालील को�क �माकं २·११ पहा. 

 

को�क �माकं २·११ 

२० िकलोटन अणुबाँबची िविवध अतंरावंर शक्ती 

अंतर   शक्ती 

(मीटर)   (िक.�ॅ./चौ.सें.मी.) 

३०० .. .. ५·९ 

६०० .. .. १·३२ 

९०० .. .. ०·५५ 

१२०० .. .. ०·३३ 

१५०० .. .. ०·२३ 

२००० .. .. ०·१४ 

३००० .. .. ०·०७ 

 
लाटेच्या या दाबामुळे साधारणपणे १२०० मीटरच्या आत असलेल्या सवर् घराचंी फार मो�ा 

�माणावर पडझड होते. पक्क्या बाधंणीची काँ�ीटची घरे साधारणपणे १५०० मीटर पिरघाबाहेर असल्यास 
िटकून राहतात. बाँबच्या िठकाणापासून दाबलहरी बाहेर जातात व तेथे तात्पुरती पोकळी िनम�ण होते. ती 
भ�न काढण्यासाठी मग उलट िदशनेे दुसरी लाट येते. त्यामुळे मागेपढेु हलिवल्या जाऊन इमारतीची 
पडझड अिधकच होते. दाबलहरींमुळे झालेला तात्कािलक पिरणामाचा हा पिहला भाग. 
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तात्कािलक पिरणामापकैी आणखी एक भाग म्हणजे या अिततप्त गोळ्यापासून िनघालेल्या 
उष्णतालहरींमुळे भाजणे व आगी लागणे. या उष्णतालहरींचा पिरणाम दाबलहरीं�माणेच सुमारे १०००-
१२०० मीटरपय�त होतो. थोडासा आडोसा िमळाला तर उष्णतालहरींमुळे काहीसे संरक्षण होते पण 
दाबलहरींपासून संरक्षणाकिरता भयुाराचीच आवश्यकता असते. 
 
िकरणोत्साराचे पिरणाम 
 

अणुबाँबमुळे उत्स�जत कण व िकरणे याचंा पिरणाम तात्कािलक व दीघर्काळ िटकणारा असा 
दोन्ही असू शकतो. २० िकलोटन शक्तीच्या बॉंबपासून िनघालेल्या न्यू�ॉनची संख्या व शक्ती, ६०० 
मीटरच्या पिरसरात मारक होईल अशी असते. गमॅा िकरणाचंा पिरणाम १३०० मीटरपय�त मारक व १३०० ते 
२५०० मीटरपय�त हािनकारक असतो. या पलीकडे गमॅा िकरण फारसे धोकादायक नसतात. काँ�ीट, 
िशसे, पोलाद याचं्या जाड आडोशािशवाय गमॅा िकरणापासून संरक्षण शक्य नाही. 
 

उत्स�जत कण अल्फा असले तर ते भेदक नसल्याने शरीरात गेल्यािशवाय त्याचंा पिरणाम होत 
नाही. पण शरीरात �वशे िमळाला तर त्यासारखे भयंकर व अपायकारक उत्सजर्न दुसरे नाही. यासबंधंी 
अिधक मािहती चौथ्या भागात येईल. बीटा िकरण शरीराच्या पृ�भागापासून एक सेंिटमीटर आतपय�त 
भेदक असल्याने त्याचंा त्वचेवरही अपाय होऊ शकतो. बीटा िकरणोत्सारी पदाथर् शरीरात िभनले तर 
दुष्पिरणाम होण्याचा संभव आणखी वाढतो. गमॅा िकरण व न्यू�ॉन शरीरातून आरपार जाऊ शकतात. 
म्हणून त्यापासून अपाय होण्याचा जास्त सभंव. िकरणाचंा शरीरात कसा व िकती पिरणाम होतो ते (१) ते 
िकरण िकती खोल व कोणत्या भागी गेले, (२) त्याचंी �खरता व (३) त्याचं्या संसग�चा वळे यावर 
अवलंबून असते. फार थो�ा वळेात �ि�या घडली तर पिरणाम जास्त होतात. पण �ि�या जास्त 
कालावधीत होत असेल तर भयंकर पिरणाम होत नाहीत. कारण झालेले पिरणाम भ�न काढण्यास 
शरीरास वळे िमळतो. 
 

अणुिकरणाचं्या शरीरावर होणाऱ्या पिरणामाचंी मािहती शास्तर्ाज्ञानंा आता होऊ लागली आहे. याला 
काही िवशषे घटना कारणीभतू झाल्या. घातक िकरणे, औषधे इत्यादींवर पिरणामाचंी मािहती साधारणपणे 
लहान �ाण्यावंर केलेल्या �योगावर आधारभतू असते. पण िहरोिशमा व नागासाकी येथे पडलेल्या 
अणुबाँबमुळे िकरणोत्साराचे मनुष्यावरही होणारे दुष्पिरणाम िनद�शक झाले आहेत. जपानी जनतेवर 
अणुबाँबमुळे झालेल्या पिरणामाचं्या अभ्यासासाठी “ॲटमबॉम्ब कॅजुअल्टी किमशन” हे स्वतं� मंडळ 
स्थापण्यात आले होते. त्या मंडळाचा अहवाल या िवषयावर आधारभतू समजला जातो. 
 

या िठकाणी एक गो� लक्षात ठेवली पािहजे व ती ही की िहरोिशमा व नागासकी येथील लोकावंर 
अित �खर असा िकरणोत्सार अित अल्पावधीत झाला. त्यामुळे त्याचेंवर झालेले पिरणाम िवशषे �कारचे 
होते. अशा �स्थतीत मनुष्यावर झालेल्या �ि�येला “ॲक्यटू रेिडएशन िसकनेस” म्हणतात. या आजारात 
५०० राँटजेन (R ntgen) अणुिकरणे जर शरीरावर एकाच वळेी पडली तर बहुतेक सवर् लोक रोगाने 
पछाडले जातात. (राँटजेन, िकरणोत्सर दी�प्तमा�ेचे एकक आहे. अिधक िववचेन पुढे यईल.) त्यानंा 
उल�ा व जुलाब होतील व िठकिठकाणी रक्तस्तर्ाव होईल. पाढंऱ्या रक्तपेशींची संख्या सु�वातीस वाढून 
मग बरीच घटेल व त्यामुळे रोगजंतंूचा �ितकार करण्याची शक्तीही कमी होईल. शकेडा सुमारे ५० लोक 
मृत्युमुखी पडतील तर बाकीचे कसेबसे वाचतील. १०० राँटजेन िकरणे अंगावर पडली तर वरील आजार 
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शकेडा सुमारे १५ लोकानंा होईल व ५० राँटजेन िकरणे िमळाली तर मृत्युमुखी कोणीच पडणार नाही पण 
थोडा आजार मा� होईल. 
 

हे झाले िकरणोत्साराचे तात्कािलक पिरणाम. परंतु िकरणोत्सारामुळे होणाऱ्या वरील रोगापंासून 
बचावलेल्या माणसापंकैी काहींवर िवशषे कालावधीनंतर दुसरे रोग जडण्याची शक्यता असते. यात 
ल्युकेिमया, असाध्य ॲिनिमया व मोतीिंबदू याचंा समावशे होतो. अणुबाँबने होरपळलेल्या जपानी लोकातं 
ल्युकेिमयाचे �माण कसे वाढलेले आहे ते को�क �माकं २·१२ व�न सहज कळून येईल. 
 

िकरणोत्सारापासून उद् भवणाऱ्या दुसऱ्या एका दुष्पिरणामाचा िवचार िकरणोत्सारी धूिलकणाचं्या 
दीघर्कालीन पिरणामाबरोबर खाली िदला आहे. 
 
दीघर्कालीन पिरणाम 
 

अणुबाँबपासून उत्प� झालेला तप्तगोलक जसजसा वर जाऊ लागतो तसतसे त्याचे �सरण 
झाल्याने तो थंड होत जातो. युरेिनअम िंकवा प्लुटोिनअमच्या भजंनामुळे उत्प� झालेली खंड �व्ये व 
बाँबच्या कवचाकिरता वापरलेले धातू या सव�ची वाफ थंड होऊन त्याचें वगेवगेळ्या आकाराचें सू�म 
धूिलकण बनतात व या ि�येतच त्याचंा ऑ�क्सजनबरोबर सयंोग होतो. हा गोळा वर जात असताना 
वाऱ्याबरोबर आडवाही �वास करतो. गोळ्याची वर जाण्याची गती, त्याचे तपमान बाहेरील हवचे्या 
तपमानाबरोबर झाल्यावर बदं होते. ही गती, स्फोटाचे शक्तीनुसार जिमनीपासून िकत्येक मलै उंचीपय�तही 
चालू राहाते. वातावरणातील वारे वगेवगेळ्या उंचीवर एकाच िदशनेे व एकाच गतीने वाहात असतील असे 
नाही. गोळ्याचा व्यास अध� मलै धरला तर एव�ा अध्य� मलैाच्या उंचीत वाऱ्याची िदशा िनरिनराळ्या 
िदशसे असल्यामुळे गोळ्याचा एक भाग एका िदशनेे तर दुसरा दुसऱ्या िदशनेे जाऊ शकेल. तसेच 
गोळ्याच्या एका भागाची गती दुसऱ्या भागाच्या गतीपेक्षा कमी जास्त असल्याने गोळ्याचा िवस्तार व त्याची 
पिरणामकक्षा बरीच वाढते. 
 

को�क �माकं २·१२ 
िहरोिशमा अणुबाँब व ल्युकेिमयाची वाढ 

बाँबस्फोटापासून अंतर  
१९५० मध्ये िजवतं 

असलेल्याचंी संख्या 
दर दहा हजारी ल्युकेिमया 

झालेल्याचंी संख्या 
ल्युकेिमयाच्या 

�माणातील वाढ 

१,००० मीटरचे आत .. १,२५० १२८ १०० पट 
१,००० ते १,४९९ मीटर .. १०,३५० २८ २२ पट 
१,५०० ते १९९९ मीटर .. १८,४५० ३·८ २·६ पट 
२,००० ते २,९९९ मीटर .. ३०,३५० २·३ १·५ पट 
३,००० मीटरपेक्षा जास्त .. ३७,७०० १·६ १·२ पट 
 

गोळ्याच्या या �वासात जड व मोठे धूिलकण स्फोटाच्या िठकाणाच्या जवळपास पडून त्याचंा एक 
लंबाकृती प�ा तयार होतो. धूिलकण िजतका बारीक िततका तो स्फोटाच्या िठकाणापासून दूर पडण्याची 
शक्यता जास्त. वातावरणात ८-१० मलै उंचीवरील धूिलकण शवेटी एक दोन मिहन्यातं पावसाबरोबर 
जिमनीवर पडतात. तोपय�त त्याचंी वाऱ्याबरोबर साधारणपणे दर तीन आठव�ातं एक पृथ्वी�दिक्षणा होत 
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राहाते. फारच श�क्तशाली स्फोटामुळे गोळा दहा मलैावंरील शातं वातावरणात (Stratosphere) पोहोचला 
तर मा� िकरणोत्सारी धूिलकण िकत्येक वष�पय�त वरच राहू शकतात व सावकाशपणे पृथ्वीवर येत 
राहतात. त्याचं्या िविश� अध�यना�माणे त्याचंा िकरणोत्सारही, वळे जाईल तसा कमी होत असतो. 
 

अणुबाँबचा स्फोट आपल्या देशापासून हजारो मलैावंरही जरी झाला तरी वर िदलेल्या कारणामुळे 
धूिलकणापासूनचा धोका अनेक िदवसपय�तही संभवतो. अणुभजंनात तयार होणाऱ्या िकरणोत्सारी 
एकस्थाचंी संख्या बरीच असली तरी त्यातील कमी अध�यने असलेल्या एकस्थाचंा धोका धूिलकण लगेच 
खाली पडले नाहीत तर टळतो. पण ज्याचंी अध�यने दीघर् आहेत त्याचंा मा� नीट िवचार करणे ज�र आहे. 
शकेडो िकलोटन शक्तीचे अणुबाँब व मेगटॅनवरील शक्तीचे है�ोजनबाँब सध्या तयार केलेले आहेत. काही 
दीघर् अध�यने असलेल्या खंड �व्यातील एकस्थाचंी अध�यने व दर िकलोटनी उत्साराची �खरता को�क 
�. २·१३ मध्ये िदली आहे : 
 

को�क �माकं २¿१३ 
एकस्थ   अध�यन १ िकलोटन स्फोटामुळे उत्प� होण्याचे �माण (क्यूरी) 

स्�ॉ�न्शअम–८९ .. .. ५४ िदवस २·७४ × १०⁴ 
स्�ॉ�न्शअम–९० .. .. २८ वष� १८० 
आयोडीन–१३१ .. .. ८ िदवस १·१२ × १०⁵ 
सीिझअम–१३७ .. .. ३३ वष� १६० 
 

हे धूिलकण �ासोच्छ् वासाबरोबर अगर भाज्या, फळे व दूध या माग� मनुष्याच्या शरीरात जातात. 
वरीलपैकी स्�ॉ�न्शअम–९० व सीिझअम–१३७ हे दोन जास्त अपायकारक आहेत. 
 

स्�ॉ�न्शअम �ा मौलाचे रासायिनक गुणधमर् हाडामध्ये असलेल्या कॅ�ल्शअम या मौला�माणेच 
असून स्�ॉ�न्शअम–९० हा एकस्थ एकदा शरीरातील हाडात जाऊन पोहोचला म्हणजे त्याला तेथून बाहेर 
काढणे कठीण आहे. दीघर् अध�यनामुळे तो आपल्या िकरणोत्साराचे �ारा अपायकारक होतो व फार अिधक 
�माणात गेल्यास हाडाचा “ककर् रोग” (Cancer) होण्याची भीती संभवते. लहान व वाढत्या मुलाच्या 
हाडाची वाढ होण्यास कॅ�ल्शअमयुक्त पदाथ�ची आवश्यकता असते. शरीराची �वृ�ी अशी आहे की, 
जेवणात कॅ�ल्शअमचे �माण भरपूर असेल तर तो स्�ॉ�न्शअमचे शरीरात जास्त �हण होऊ देत नाही. पण 
कॅ�ल्शयम अ�ात पुरेसा नसेल तर स्�ॉ�न्शअमचे शरीरात शोषण सुलभ होते. 
 

शास्तर्ीय �योगाव�न असे िदसते की, जर शरीरातील स्�ॉ�न्शअम–९० चे �माण १ �ॅम 
कॅ�ल्शअममागे ६७ माय�ोक्यूरीएवढे असेल तर अपाय होण्याची शक्यता नाही. तरी पण इतर अनेक 
गो�ींपासून शरीरावर होणाऱ्या िकरणोत्साराची दखल घेतली तर दर �ॅम कॅ�ल्शअममागे स्�ॉ�न्शअम–९० 
जरी ३३ माय�ोक्यूरी असेल तरी ती धोक्याची सूचना समजावी. १९५८ अखेर केल्या गेलेल्या 
अनुमानाव�न मनुष्याच्या शरीरातील स्�ॉ�न्शअम–९० चे �माण फारच कमी आहे. िंहदुस्थानात १९६० 
पय�त हे �माण एक माय�ोक्यूरीपेक्षाही कमी होते. 
 

धूिलकणापंकैी, दुसरा िवचारात घेण्यासारखा एकस्थ म्हणजे सीिझअम–१३७. हा हाडात न जाता 
मासंात जाऊन बसतो. परंतु शरीरात तो चार िंकवा पाच मिहन्यापेंक्षा जास्त वळे राहात नसल्याने 
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यापासूनचे धोके जरा कमी आहेत. तरीसु�ा शरीरातील या एकस्थाच्या �माणावर बारकाईने लक्ष ठेवाव े
लागते. स्�ॉ�न्शअम–९० पासून फक्त बीटा कणाचंा उत्सार होतो म्हणून त्याचे दुष्पिरणाम तो ज्या जागी 
असेल तेथेच होतात. उलट सीिझअम–१३७ पासून बीटा व गमॅा असा दोन्ही उत्सार होत असल्याने तो 
असेल त्या भागािशवाय इतर जागीही त्याचा दुष्पिरणाम होतो. उदाहरणाथर् �जोत्पादन �ंथीवर याचा 
पिरणाम होऊन आनुविंशक दोष उत्प� होण्याची शक्यता असते. 
 

अणुबाँब म्हणजे धोका, संहार असे समीकरण मनात ठाण माडूंन बसल्याकारणाने, अणुबाँब 
िनम�णच झाला नसता तरीही िकरणोत्सार व िकरणोत्सारी एकस्थाचं्यामुळे िकतपत धोके होते याचा 
फारसा िवचार केला जात नाही. मानवाभोवतालचा पिरसर हा नेहमीच िकरणोत्सारयुक्त आहे. अित 
श�क्तशाली िव�िकरणे शरीरावर सारखीच पडत असतात. िनसग�त अनेक िकरणोत्सारी मौले आहेत. 
केरळच्या िकनाऱ्यावर िकरणोत्सारी थोिरअमयुक्त वाळू लक्षावधी टनानंी आहे. रेडॉनसारखे िकरणोत्सारी 
वायू तसेच काबर्न-१४ असलेला काबर्नडायऑक्साइड वायू, हे वातावरणात नेहमीच असतात. पोटॅिशअम हे 
मौल अथागं सागरात असते व आपल्या शरीरातही असते. त्याचा एक एकस्थ िकरणोत्सारी आहे. तेव्हा 
�त्येक गो�, आपले शरीरसु�ा, थोडेफार िकरणोत्सारक आहे. �श्न फक्त एवढाच की त्याची ती�ता 
�माणाबाहेर वाढत नाही ना? 
 

याच�माणे काही वाईट सवयीमुळेही असे दुष्पिरणाम घडतात. उदाहरणाथर् अंधारात �काशमान 
होणाऱ्या तबक�ा िकरणोत्सारी पदाथ�पासून केलेल्या रंगानंी रंगवताना तेथील कामगार आपले कंुचले 
थंुकीने ओले करीत. त्या कामगाराचं्या ओठानंा मग �ण होत. पण िकरणोत्सारी मोनाझाइट वाळू असलेल्या 
केरळ �देशात फार �ाचीन काळापासून लोक रहात आले असले तरी त्याचं्यात काही शारीिरक वा 
आनुविंशक िवकृती झाल्याचे िदसत नाही. 
 

वै�कीय परीके्षत क्ष-िकरणाचंा वापर आज अनेक वष� होत आहे. रोगिचिकत्सेसाठी व 
िनराकरणासंाठी ज्या �ग्णानंा क्ष-िकरण जास्त �माणात िदले जातात त्यापैकी काहींवर या िकरणाचंी 
वाईट �ि�या होण्याचा संभव असतो. अणुबाँबपासून होणारा िकरणोत्सार व क्ष-िकरणाचंा वरील 
िचिकत्सेसाठी उपयोग यात फरक इतकाच की दुसऱ्या �कारातील िकरणोत्साराचा मारा अल्पावधीत न 
होता थो�ा �माणात पण काही मिहने मधूनमधून होत असतो. त्यामुळे उल�ा, जुलाब इत्यादी आजार 
अणुबाँबमधील गमॅा िकरणामुळे होतात तसे पिरणाम या िचिकत्सेत होत नाही. पण काही वष�नंतर मा� 
दुष्पिरणाम होऊ शकतात. उदाहरणाथर् अ�न्कलोिंझग स्पॉन् िडलायिटस (Ankylosing Spondylitis) या 
रोगावर क्ष-िकरणाचंा उपाय करतात. १९३५ ते १९५४ च्या दरम्यान १३ ते १४ हजार लोकानंा क्ष-िकरण 
रोगिचिकत्सेसाठी िदली गेली. त्यातील ३८ लोकानंा ल्युकेिमया झाल्याचे आढळून आले. यानंा क्ष-िकरण 
िदले गेले नसते तर यातील फारतर तीन-चार लोकानंाच ल्युकेिमया होण्याची संभाव्यता असती. क्ष-
िकरणाचें वापराने ल्युकेिमयाचे रोगात १० पटीने वाढ झाली असे म्हणाव ेलागेल. 

 
िकरणोत्साराचे वर जे दोन नमुने सािंगतले िततका िकरणोत्सग�चा संसगर्, अणुशक्ती संस्थामंधील 

काही अपघात सोडले तर मानवावर होण्याचा संभव कमी. तरी पण सवर्साधारण जनतेला या िकरणाचं्या 
सू�म मा�ा (Dose) सतत िमळत रािहल्यास काही अपाय होण्याची शक्यता असते. आजच्या पिर�स्थतीत 
अणुबाँबच्या चाचण्या व उपयोग जर सतत चालत रािहले तर धूिलकणाचें �ारा उद् भवणाऱ्या 
िकरणोत्साराचे �माण सतत वाढत रािहल्याने असा धोका संभवतो. 



 अनु�मिणका 

आनुविंशक पिरणाम 
 

सव�त मोठा धोका म्हणजे िकरणोत्साराच्या शरीरावरील �ि�येमुळे पुढील िप�ातं, शारीिरक व 
मानिसक िवकृती वाढण्याच्या संभाव्यतेचा. वशंपरंपरागत गुणदोष आपल्या शरीरपेशीतील �ोमोसोम्सवर 
(Chromosome) अवलंबून असतात. मानवी शरीराच्या �त्येक पेशीत मातेकडून व िपत्याकडून आलेला 
एक एक �ोमोसोम्स, या�माणे २३ जो�ा असतात व त्या �त्येकावर हजारो ‘जीन्स’ चे (Genes) वास्तव्य 
असते. डोळ्याचा रंग, त्वचेचा रंग, केसाचंी ठेवण, बुि�िवकास वगैरे मातािपत्याकडून आलेल्या आनुविंशक 
गो�ी या जीन्सवर अवलंबनू असतात. कधीकधी जीन्समध्ये आपोआप फरक पडल्याचे िदसून येते. याची 
कारणपरंपरा अजून समजून आलेली नाही. यालाच ‘स्पाँटेिनअस म्युटेशन’ (Spontaneous Mutation) 
असे नाव आहे. पण असे फरक होण्याचे �माण फारच कमी असते. जे फरक होतात त्यातही शारीिरक व 
मानिसक िवकृती होण्याचे �माणच जास्त असते. पण त्यातील २ ते २० ट�े नैस�गक िकरणोत्सारामुळे होत 
असतील असा अंदाज आहे. साहिजकच िकरणोत्साराचे �माण जर वाढते रािहले तर म्युटेशनमुळे होणाऱ्या 
वशंपरंपरागत फरकाचें �माण जास्त वाढेल याची धास्ती वाटते. 
 

शास्तर्ज्ञानंी असे दाखिवले आहे की नैस�गक िकरणोत्सारामुळे �जोत्पादन �ंथीवर ३० वष�त 
साधारणपणे ३ राँटजेन एवढी मा�ा (Dose) पडते. ३ राँटजेन िकरणोत्सार ३० वष� �जोत्पादन �ंथीवर 
पडल्यामुळे जर २ ते २० ट�े म्युटेशन होतात असे गृहीत धरले तर सध्याच्या म्युटेशनची संख्या दुप्पट 
होण्यास १५ ते १५० राँटजेन िकरणोत्सार लागेल. शास्तर्ज्ञाचंा असा अंदाज आहे की ही दुप्पट होण्याची 
मा�ा ३० ते ८० राँटजेनच्या दरम्यान असावी. 
 

िकरणोत्साराचे �माण िकतीही कमी असले तरी त्याचा �जोत्पादन �ंथीवर व �ोमोसोम्सवर 
पिरणाम हमखास होतोच. फार लहान डोस बऱ्याच वळेा व बऱ्याच कालावधीत जरी िमळाले तरी त्याचं्या 
पिरणामाचंी बेरीज होत राहते (Cumulative Effect) व त्यामुळे आनुविंशक दुष्पिरणाम वाढावयास मदत 
होते. िकरणोत्सार िकतीही सू�म असला तरी तो अपायकारकच असतो हे लक्षात ठेवले पािहजे. 
 

नैस�गक िकरणोत्सार, वै�कीय व इतर कारणासंाठी केलेला क्ष-िकरणाचंा उपयोग, 
घ�ाळावरील िकरणोत्सारी पदाथ�पासूनचा उत्सार, व धूिलकण (Fall-out) ध�न अणुस्फोटापासूनचा 
िकरणोत्सार यापासून �जोत्पादन �ंथीवरील पिरणामाचें तुलनात्मक आकडे को�क �माकं २·१४ मध्ये 
िदले आहेत. हे आकडे काही वष�पूव�चे आहेत. गेल्या काही वष�पासून अण्वस्तर्ाचं्या हवतेील चाचण्याही 
जरा कमी झाल्या असल्याने धूिलकणाचें �माण कमी झाले असणे शक्य आहे. या को�काव�न 
आजिमतीला तरी असे म्हणता येईल की अणुस्फोटामुळे होत असणाऱ्या िकरणोत्साराचा धोका फारच अल्प 
आहे. 
 
 
 
 
 
 
 



 अनु�मिणका 

को�क �माकं २·१४ 

िकरणोत्सारापासून �जोत्पादन �ंथीवरील पिरणामाचें मापन 

िकरणोत्साराचे मूळ 
नैस�गक िकरणाचंा पिरणाम १०० ध�न 

बाकीच्याचें त्याच्याशी �माण 

१. नैस�गक िकरणोत्सार .. .. १०० 

२. क्ष-िकरणे, रोग िनदानासाठी .. .. २२ कमीत कमी 

३. क्ष-िकरणे, रोग िनवारणासाठी .. .. ? (िनदानापेक्षा जास्त) 

४. पाद�ाणे नीट बसतात की नाही हे दशर्िवणारी य�ें. ०·१ 

५. रेिडअमची घ�ाळे .. .. १·० 

६. रेिडऑलॉजी व उ�ोगधं�ातील वापर .. १·६ 

७. अणुकें �े .. .. ०·१ 

८. अणबुाँब व धूिलकण .. .. १·० पेक्षा कमी 

 
�जोत्पादन �ंथीवरील होणाऱ्या आनुविंशक पिरणामािशवाय इतर शरीरावरही िकरणोत्साराची 

सू�म मा�ा सतत िमळत रािहली तर काही दुष्पिरणाम होऊ शकतात. ल्युकेिमया हा त्यापकैी मुख्य आहे. 
तसेच शरीराच्या इतर भागातंही ककर् रोग होऊ शकतो. उदाहरणाथर् िकरणोत्साराचा ससंगर् झाल्यानंतर 
हाडाचा व त्वचेचा कॅन्सर झालेला िदसून येण्यास सुमारे १० िंकवा अिधक वष�चा कालावधी जावा लागतो. 
आयुमर्य�दा कमी होणे हाही िकरणोत्साराचा एक पिरणाम आहे. पण हा िनष्कषर् जनावरावंरील �योगाव�न 
काढलेला आहे. मानवावर हा पिरणाम होतो अगर नाही ते अजून नीट कळलेले नाही. याचे उघड कारण 
असे की मानवावर हे �योग करणे शक्य नाही व िकरणोत्साराचा िवशषे धोका िनम�ण झाल्यापासून अजून 
पुरेशी वष� लोटलेली नाहीत. 
 

वरील िववचेनात अणुबाँबमुळे िदसून आलेले अपाय व संभाव्य धोके याचें वणर्न केले. हे संभाव्य 
धोके टाळण्यासाठी अणुबाँबच्या चाचण्या अगर उपयोग वळेीच बंद व्हावयास हव.े अणुशक्तीचा फार मोठा 
वापर शातंतामय काय�साठी आता वाढत आहे. अशा अणुकें �ात काय धोके संभवतात व त्यावर काय 
उपाययोजना केली जाते त्याचे वणर्न चौथ्या भागात सागंण्यात येईल. 
  



 अनु�मिणका 

भाग ितसरा 
 

िकरणोत्सारी एकस्थ व िकरणोत्सार याचें उपयोग 
 

३·१ �ास्तािवक 
 

िवजेची िन�मती व अण्वस्तर्ाचें उत्पादन हेच अणुशक्तीचे मोठे फायदे अशी सवर्साधारण समजूत 
आहे. परंतु अणुशक्तीचे त्याहूनही मह�वाचे फायदे म्हणजे उ�ोगधंदे, कृिषशास्तर्, वै�क, िव�ेषण व 
शास्तर्ीय संशोधन यात िकरणोत्सारी एकस्थाचंा होणारा उपयोग. गेल्या २०-२५ वष�त अशा उपयोगाचें 
�माण वाढले असून त्यामुळे अब्जावधी �पयाचंी बचत सध्याच होत आहे. अणयुुगाचे मुख्य वरदान काय 
अशी पृच्छा आणखी काही वष�नी कोणी केली तर िकरणोत्सारी एकस्थाचंा शोध व उपयोग हेच उ�र 
िमळेल. याचे कारण असे की अनेक शास्तर्ातं अशा काही समस्या होत्या व आहेत की िकरणोत्सारी एकस्थ 
नसते तर त्या कधीच सुटल्या नसत्या. तसेच पूव� उपलब्ध असलेल्या साधनानंी काढलेले काही िनष्कषर् 
िकरणोत्सारी एकस्थाचें वापराने िनि�त केले गेले, तर काही िनष्कषर् िनि�तपणे चकुीचे आहेत हेही िस� 
होण्यास मदत झाली. 
 
िनद�शक मौल. 
 

एकस्थाचं्या वापरात, मुख्य लक्षात ठेवण्याची गो� आिण िजचे िववचेन पूव� आलेच आहे ती अशी 
की, कोणत्याही एका मौलाचे एकस्थ समान रासायिनक जाितस्व�पात शारीिरक अगर इतर रासायिनक 
�ि�यातूंन गेले तरी ते सवर्, समान गुणधम�ने वावरतात. असे असल्याने, एखा�ा मौलात त्याचाच 
िकरणोत्सारी एकस्थ िमसळल्यास ते मौल िनरिनराळ्या �ि�यातूंन कसे जाते हे समजण्याचा मागर् उपलब्ध 
होतो. �ि�यातंील मौलाचें मागर् िंकवा कायर् दाखिवणे असा या एकस्थाचंा उपयोग असल्याने त्यानंा 
‘िनद�शक मौल’ (Tracer Element) असे संबोधतात. 
 

एखादे मौलिनद�शक करण्याचे दोन मागर् आहेत : (१) त्याचाच एखादा �स्थर एकस्थ इतरापंासून 
िनराळा क�न वापरणे िंकवा (२) त्याचा िकरणोत्सारी एकस्थ तयार क�न नैस�गक मौलात िमसळणे. 
उदाहरणाथर् नैस�गक काबर्नमध्ये C-१२ व C-१३ असे दोन एकस्थ असून त्यात C-१३ चे �माण १·१ टक् के 
आहे. या दोन नैस�गक एकस्थातूंन C-१२ बऱ्याच �माणात बाजूस केला तर शषे काबर्नमध्ये C-१३ चे 
�माण फारच जास्त होईल. या िठकाणी काबर्न-१३ चे ज्यात संवधर्न झालेले आहे असा काबर्न, हे िनद�शक 
मौल झाले. िंकवा नैस�गक काबर्नमध्ये C-११ हा एकस्थ मुळीच नसतो. तेव्हा काबर्नचा C-११ हा 
िकरणोत्सारी एकस्थ नैस�गक काबर्नमध्ये िमसळल्यासही तो िनद�शक मौल म्हणून काम करील. 
 

िनद�शक मौलाचंा उपयोग, �योगास इ� अशा त्याच्या कोणत्या तरी सयुंगस्व�पात होतो. 
सोिडअम क्लोराइड (मीठ) हे सोिडअम या मौलाचे सयुंग आहे. नैस�गक सोिडअममध्ये Na-२३ हा एकच 
एकस्थ असतो. त्याचा िकरणोत्सारी एकस्थ Na-२४ तयार क�न त्याचे मीठ बनवले तर Na²⁴CI हे 
िकरणोत्सारी सोिडअम असलेले मीठ तयार होईल. तसेच काबर्नपासून काबर्न डायऑक्साइड अगर 
कॉब�नेट अशी अकाबर्नी (Inorganic) संयुगे करण्यात येतात. परंतु असंख्य काबर्नी (Organic) संयुगात 
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काबर्न हा मह�वाचा घटक असल्याने, काबर्नी व वै�कीय सशंोधनासाठी त्याची िविवध तऱ्हेची िनद�शक 
मौलयुक्त संयुगे करावी लागतात. त्याची मािहती पुढे येईल. 
 
३·२ िनद�शक मौलाचें उत्पादन 
 

िनद�शक मौल, �स्थर एकस्थ अगर िकरणोत्सारी एकस्थ वाप�न करता येते ते वर सािंगतलेच. 
आता आपण त्याच्या उत्पादनाच्या काही कृती पाहू. या िठकाणी एक गो� स्प� केलेली बरी की या लेखात 
मुख्य िववचेन िकरणोत्सारी एकस्थाब�लच असल्याने �स्थर एकस्थाचं्या उपयोगाचे वणर्न या िठकाणी 
िवशषे िवस्ताराने होणार नाही. तरीसु�ा �स्थर एकस्थ वाप�न केलेल्या �योगाचेंही थोडेफार मूल्यमापन 
केले जाईल. 
 
�स्थर एकस्थ 
 

िनद�शक म्हणनू �स्थर एकस्थ वापरावयाचा म्हणजे नैस�गक एकस्थापासून त्यातील एकाचे 
पृथक् करण करावयास हव.े या पथृक् करणाच्या काही प�ती पिहल्या भागात िदल्याच आहेत. साध्या 
है�ोजनपासून जड है�ोजन (�ुटेिरअम) सुमारे ४० वष�पूव� �थम िनराळा केला गेला त्या वळेेपासूनच 
रासायिनक संशोधनात त्याचा वापर सु� झाला. नै�ोजन, काबर्न याचें एकस्थही अशा संशोधनाकिरता 
िनराळे केले गेले. नै�ोजन-१५ व �ुटेिरअम याचंा वापर १९३७ सालापासूनच शरीरशास्तर्ातील संशोधनात 
सु� झालेला आहे. त्यानंतर जीवरसायनशास्तर्ातही नै�ोजन, काबर्न, सल्फर याचें �स्थर एकस्थ मो�ा 
�माणावर वापरले गेले. सध्या भाभा अणुसंशोधन कें �ामध्ये �ुटेिरअम तसेच बोरॉन व नै�ोजन याचं्या 
�स्थर एकस्थाचें उत्पादन व �ुटेिरअम वाप�न केलेली संयुगे तयार करण्यात येत आहेत. 
 
िकरणोत्सारी एकस्थ 
 

िकरणोत्सारी एकस्थ कसे बनतात त्याचे ताि�वक वणर्न अगोदरच आले आहे. मो�ा �माणावर 
त्याचें उत्पादन कसे होते ते आता पाहू. हे उत्पादन सध्या तीन �कारे होते : (१) अणुभ�ीतील न्यू�ॉन 
वाप�न मौलावर केलेल्या (n; γ) �ि�यानंी, (२) न्यू�ॉनच्या (n;p) (n; α) अशा अण�ुपातंर �ि�यानंी, 
व (३) खंड �व्यापासून. 
 

उत्पादनाच्या वरील पिहल्या दोन �ि�यातं िकती �माणात िकरणोत्सारी एकस्थ तयार होईल 
त्याला काही नैस�गक मय�दा येते. एखा�ा मौलापासून त्याच्याच िकरणोत्सारी एकस्थाचे िंकवा 
अणु�पातंराने दुसऱ्या मौलाच्या िकरणोत्सारी एकस्थाचे उत्पादन पुढील गो�ींवर अवलंबून असते : (अ) 
त्या मौलाची न्यू�ॉन �ासक्षमता, (आ) मारा करणाऱ्या न्यू�ॉनची दर चौरस सेंिटमीटरमधील संख्या, (इ) 
मारा करावयाचा वळे, (ई) मौलाचे घेतलेले वजन, (उ) ज्या िविश� �स्थर एकस्थावर न्य�ूॉन �ि�या 
करावयाची त्याचे नैस�गक मौलातील �माण, व (ऊ) तयार झालेल्या िकरणोत्सारी एकस्थाचे अध�यन. 
 

िनरिनराळ्या मौलाचंी न्यू�ॉन �ासक्षमता (अ), ही एकमेकापासून फारच िनराळी असते. िजतकी 
�ासदक्षता जास्त िततका उत्पादनाचा वगे जास्त. तसेच वरील (आ), (इ), (ई) व (उ) िजतके जास्त 
िततके िकरणोत्सारी एकस्थ तयार होण्याचे �माण जास्त. परंतु िकरणोत्सारी एकस्थाचं्या वरील जास्त 
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उत्पादनाला मय�दा, (ऊ) ने म्हणजे त्याच्या ऱ्हासामुळे येते. िकरणोत्सारी एकस्थाचा नवीन अणू ज्या क्षणी 
तयार होतो त्याच वळेी, तत्पूव� िनम�ण झालेल्याचंा त्याचं्या अध�यना�माणे ऱ्हासही होत असतो. �ा दोन्ही 
ि�या एकाच वळेी चालू असल्याने एक क्षण असा येतो की, नवीन एकस्थ तयार होण्याचा वगे व झालेल्याचंा 
ऱ्हासाचा वगे हे दोन्ही सारखे होतात. अशी पिर�स्थती आली की न्य�ूॉनचा अिधक मारा करण्यात काहीच 
फायदा नसतो. उदाहरणाथर् एक �ॅम वजनाचे गंधक दोन मिहने ‘अप्सरा’ या अणभु�ीत न्य�ूॉनचे माऱ्यात 
ठेवल्यास एक-को�ाशं �ॅम एवढाच रेिडओ फॉस्फरस तयार होतो. 
 
उत्पादनाच्या प�ती 
 
(१) (n;γ) �ि�या. 
 

या �ि�येने बहुतेक सवर् मौलापंासून िकरणोत्सारी एकस्थ अणुभ�ीतील न्य�ूॉन वाप�न बनिवता 
येतात. अणुभ�ीत दर सेकंदाला दर चौरस सेंिटमीटरमधून सुमारे १०¹¹ ते १०¹³ इतका न्य�ूॉनचा झोत 
वाहत असतो. या एन्-गमॅा �ि�येत, घेतलेल्या मौलाचाच िकरणोत्सारी एकस्थ िमळतो व तो मूळ 
मौलापासून अलग करणे अवघड असल्याने अलग न करताच वापरला जातो. उदाहरणाथर् कॅन्सरच्या 
उपचाराकिरता तसेच इतर अनेक िठकाणी जो कोबाल्ट-६० हा एकस्थ वापरतात त्याचे याच प�तीने 
उत्पादन होते. 
 

₂₇Co⁵⁹ + ₀n¹ → ₂₇Co⁶⁰ → ₂₈Ni⁶⁰ + बीटाकण + गमॅा िकरण 
 
कोबाल्ट-६० चे अध�यन ५·२ वष� इतके मोठे असल्याने त्याचे �माण भ�ीत बराच वळे ठेवनू 

वाढिवता येते व अत्यतं �भावी िकरणोत्सारी एकस्थ िमळू शकतो. 
 
(२) (n;p) िंकवा (n;α) �ि�या; अणु�पातंर. 
 

या �ि�याचें वणर्न पूव� आलेलेच आहे. यात �ि�येसाठी घेतलेल्या मूळ मौलापेक्षा न्य�ूॉनिंसचनाने 
(Irradiation) िमळालेले मौल िनराळे असते. जसे गंधकापासून रेिडओ फॉस्फरस तयार होतो. 
 

₁₆S³² + ₀n¹ → ₁₅P³² + ₁H¹ 
 
यात ल�य (Target) मौल सल्फर व िकरणोत्सारी मौल फॉस्फरस ही िनराळी असल्याने त्याचे रासायिनक 
पृथक् करण क�न मौलाचा एकच िकरणोत्सारी एकस्थ शु� स्व�पात िमळिवता येतो. ज्यावळेी िनद�शक 
मौल शरीरात �योगासाठी घालावयाचे असेल तेव्हा त्यापासून अपाय होऊ नये म्हणून ते अत्यतं अल्प 
�माणात देणे अवश्य असते. वरील प�तीत तयार झालेल्या एकस्थाचे सवर्च अणू िकरणोत्सारी स्व�पात 
िमळत असल्याने त्याचे अित अल्प �माणही �योगास पुरेसे होते. 
 
 
 
 



 अनु�मिणका 

(३) खंड �व्यापासून. 
 

युरेिनअम-२३५ िंकवा प्लुटोिनअम-२३९ याचं्या भजंनात िकरणोत्सारी खंड �व्ये होतात त्याचा 
उ�ेख पूव� आलेलाच आहे. अणुभजंनात वरील अणूंची जी छकले होतात त्यात आवतर् को�कातील िंझक 
या मौलापासून िडस्�ोिशअमपय�त एकूण ३७ मौलाचें अनेक एकस्थ कमीअिधक �माणात तयार होतात व ते 
सवर्च िकरणोत्सारी असतात. यापैकी स्�ॉ�न्शअम-९० (अध�यन २८ वष�) व सीिझअम-१३७ (अध�यन ३० 
वष�) हे दोन मह�वाचे असून त्याचंा उपयोग उ�ोगधं�ात होतो. आता जगात अनेक अणुभट्�ा काय��न्वत 
झाल्या असल्याने खंड �व्यातील िकरणोत्सारी एकस्थाचें उत्पादन मो�ा �माणावर व कमी खच�त करणे 
शक्य झाले आहे. मा� भजंनापासून िमळणाऱ्या िकरणोत्सारी एकस्थाचं्या उत्पादनात एक अडचण अशी की 
वर जी ३७ मौले सािंगतली त्यािशवाय इतर मौलाचें िकरणोत्सारी एकस्थ या िठकाणी तयार होऊ शकत 
नाहीत. 
 
उत्पादनातील पथ्ये 
 

ज्या मौलावर न्यू�ॉन �ि�या करावयाची ते �थम एका शु� ॲल्युिमिनअमच्या बारीक डबीत ठेवनू, 
मग अशा अनेक बारीक डब्या एका मो�ा ॲल्युिमिनअमच्या डबीत ठेवण्यात येतात. ही मोठी डबी 
अणुभ�ीत युरेिनअम इधंनाच्या अगदी जवळ यािं�करीत्या सरकिवण्यात येते. अवश्य िततका वळे 
न्यू�ॉनिंसचन झाल्यावर ती डबी पुन्हा यािं�करीत्याच बाहेर काढून एका जाड िशशाच्या भा�ंात घेतली 
जाते. (आकृती �माकं ३·१ पहा.) हे िशशाचे भाडें मग ज्या रसायनशाळेत पुढील �ि�या करावयाच्या 
ितकडे नेले जाते. 
 

वरील कृतीने तयार झालेले िकरणोत्सारी एकस्थ जसेच्या तसे क् विचतच वापरतात. 
सवर्साधारणपणे त्यावर काही रासायिनक िवि�या क�न त्याचंी इ� ती संयुगे बनवावी लागतात. 
उदाहरणाथर्, वै�कीय संशोधनात सोिडअम-२४ हा िकरणोत्सारी एकस्थ िमठाचे (Nacl) स्व�पात 
वापरला जातो. ते तयार करण्यासाठी �थम सोिडअम काब�नेट (धुण्याचा सोडा) अणुभ�ीत घालून 
सोिडअम-२३ चे िकरणोत्सारी सोिडअम-२४ मध्ये �पातंर केले जाते. मग या न्य�ूॉनिंसिचत सोिडअम 
काब�नेटवर है�ोक्लोिरक आम्लाची िवि�या क�न िकरणोत्सारी सोिडअम क्लोराइड बनिवले जाते. 
तसेच रेिडओ आयोिडन (Iodine-१३१) गल�ंथीच्या कॅन्सरसाठी वापरतात. ते अणभु�ीत टेल्युिरअम मौल 
घालून त्यापासून तयार होते. न्यू�ॉन िंसचनानंतर मग रसशाळेत या टेल्युिरअमपासून तयार झालेले रेिडओ 
आयोडीन ऊध्वर्पातन प�तीने िनराळे केले जाते व त्यापासून मग अवश्य त्या मा�ेची (Dose) इंजेक्शने 
बनिवली जातात. शरीरात घ्यावयाची सवर्च औषधे व सयुंगे िनज�तुक असणे अवश्य असल्याने त्याही ि�या 
अशा िकरणोत्सारी एकस्थयुक्त �व्यावर केल्या जातात. 
 
दूर िनय�ंण (Remote Control) 
 

िकरणोत्सारी पदाथर् �योगशाळेत आल्यापासून त्यावरील पुढील सवर् रासायिनक अगर इतर ि�या 
दूर अंतराव�नच कराव्या लागतात. त्यामुळे साध्या साध्या कृतींनाही बराच वळे लागतो. सवर् कृती दु�न 
हाताळण्यासाठी िविवध तऱ्हेची उपकरणे तयार झालेली आहेत. सवर् काम मो�ा बंद पे�ातूंन होते व 
िकरणोत्सारापासून अपाय होऊ नये म्हणून पेटीवर संरक्षण कवचे असतात. ज्या िठकाणी केवळ बीटा 
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िकरणाचंाच उत्सार असेल त्या िठकाणी अध� इंच जाडीचे प्लॅ�स्टकचे सरंक्षण पुरते. परंतु ज्या िठकाणी 
ती� गमॅा िकरणाचंा उत्सार आहे त्या िठकाणी िशशाच्या प�याचे संरक्षण असणे ज�र आहे. अशा संरक्षण 
कवचामागे व बंद पेटीत डब्या उघडणे, वस्तू एका भा�ंातून दुसऱ्या भा�ंात घालणे, त्याचंा िव�ाव 
करणे, उकळणे, िनके्षप करणे, बाष्पीभवन करणे, वगैरे सवर् ि�या लाबं दा�ंाचे िचमटे व तत्सम इतर 
उपकरणाचें सहाय्याने केल्या जातात. या सवर् ि�या िदसाव्या म्हणनू त्या पेटीला अगर खोलीला िशसे 
घालून तयार केलेल्या एका िविश� काचेच्या िखडक्या बसिवलेल्या असतात. कोबाल्ट-६० सारख्या �खर 
उत्सारी पदाथ�वर काम करावयाचे असल्यास िकत्येक फूट जाड काँ�ीटच्या सरंक्षणामागे हे काम ‘मास्टर 
स्लेव्ह मिॅनप्युलेटर’ (Master Slave Manipulator) या अनेक कामे क� शकणाऱ्या यािं�क उपकरणाने 
केले जाते. हे सवर् उपाय काम करणाऱ्या लोकानंा िकरणोत्साराची उपाधी होऊ नये म्हणनू योिजलेले 
आहेत. अल्फा उत्सारी पदाथ�वरील काम रबरी हातमोजे बसिवलेल्या बंद पेटीत (Glove Box) केले जाते. 
(आकृती �माकं ३·२ ते ३·५ पहा.) 
 
पॅिंकग व पाठिवण्याची प�त 
 

�योगशाळेत इ� त्या �पात िकरणोत्सारी एकस्थ आणला गेल्यानंतर त्याच्या िकरणोत्साराचे 
मापन केले जाते. मग तो िशशाचे भा�ंात नीट बंद क�न, ते भाडें काडर्बोडर्चे पेटीत व्यव�स्थतपणे ठेवले 
जाते. आत िकरणोत्सारी पदाथर् आहे हे दशर्िवण्यासाठी अवश्य ती लेबले लावनू हे एकस्थ मग पोस्ट, रेल्वे 
अगर िवमानाने पाठिवले जातात. 
 
३·३ मु�ासंयुगे 
 

िनद�शक मौलाची अकाबर्नी संयुगे करण्याच्या एक दोन कृती नमुन्यादाखल अगोदर सािंगतल्या. 
जीवरसायनात भाग घेणारी काबर्नी संयुगे साधारणपणे काबर्न, है�ोजन, ऑ�क्सजन, त्यािशवाय �िथन 
(Protein) �व्यात नै�ोजन व इतर काहींत सल्फर, अशा केवळ सहा सात मौलापंासून बनलेली असतात. 
काही काही सयुंगात संयुगाचें रेणुभार हजारोपय�तही आहेत. त्यामुळे एकाच सयुंगात अनेक काबर्न अण,ू 
है�ोजन अणू व ऑ�क्सजन अणू असले तरी ते अणू िनरिनराळ्या अवस्थातं असू शकतात. ॲिसिटक 
आम्लाचे सू� CH₃COOH आहे. यात CH₃–या मौल गटातील व COOH– या काब��क्सल मौल गटातील 
काबर्नचे (Cचे) इतर अणूंशी बंधन िनराळ्या �स्थतीत असून त्याचं्या �ि�याही िनराळ्या असतात. त्यामुळे 
ज्यावळेी कोणता मौलगट �ि�येत भाग घेत आहे हे पाहावयाचे असेल तेव्हा िनद�शक मौल काबर्न, त्या 
िविश� गटात असेल अशा तऱ्हेचे ॲिसिटक आम्ल कराव ेलागेल. ज्या ॲिसिटक आम्लाचे रेणूत CH₃– 

मधील काबर्न, िनद�शक (िकरणोत्सारी) असेल त्याचे सू� H₃COOH व ज्या रेणतू COOH– मधील 
काबर्न िनद�शक असेल त्याचे सू� CH₃COOH असे िलिहले जाते. कोणता अण ू िनद�शक हे त्यावरील 
ताऱ्याच्या खुणेने समजते. अशा तऱ्हेने जी िकरणोत्सारी संयुगे केली जातात त्यानंा ‘मु�ासंयुगे’ िंकवा 
‘लेबल्ड संयुगे’ (Labelled Compound) असे नाव आहे. 
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आकृती �. ३¿१ 
 
नमुना-वस्तू न्य�ूॉन �ि�येसाठी अणुभ�ीच्या 
गाभ्यात सरकिवण्याची य�ंणा 

आकृती �. ३¿२ 
 

डब्यातून काढलेल्या �खर िकरणोत्सारी 
एकस्थावर योग्य रासायिनक �ि�या करण्यात 

येते. िशसे वाप�न केलेल्या काचेची िखडकी 
िंभतीत बसिवलेली असते. 
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आकृती �. ३¿३ 

भ�ीतून काढल्यावर िकरणोत्सारी एकस्थाचं्या डब्या िशशाचे िंभती आडून दूर िनय�ंण उपकरणाने 
उघडल्या जातात. 

 

 

आकृती �. ३¿४ 

दूर िनय�ंणाने �खर िकरणोत्सारी एकस्थ 
हाताळले जात आहेत. अतंभ�गातून घेतलेले 
छायािच�. 
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आकृती �. ३¿५ 

अल्प भेदक असा अल्फा िकरणोत्सार देणाऱ्या एकस्थाचंा अभ्यास अशा पे�ातूंन (Glove Boxes) 
करण्यात येतो. समोरील पारदशर्क पस्प�क्समधून (Perspex) बघून लाबं रबरी हातमोज्याचं्या सहाय्याने 
आतील वस्तू हाताळतात. पेटीतील हवेचा दाब कमी ठेवण्यात आल्यामुळे आतील हवा बाहेर जाऊ शकत 

नाही. 

 
 

ही संयुगे बनिवण्याचे काम फारसे साधे नाही व त्यास वळेही फार लागतो. उदाहरणाथर् वरील 

उदाहरणातील, H₃COOH खालील प�तीने कराव ेलागते : 
 

 Ba o₃ → o₂ → H₃OH→ H₃I→ H₃CN→ H₃COOH  

 (१) (२) (३) (४) (५) (६)  

 
अशा लेबल्ड संयुगाचं्या िन�मतीकिरता बहुतेक बेिरअम काब�नेट (१) की ज्यात काबर्न-१४ 

िनद�शक अणू आहे, त्यापासून सु�वात करतात. हे बेिरअम काब�नेट अणुभ�ीत ॲल्युिमिनअम नाय�ाइड 
(AIN) मधील नै�ोजनपासून न्यू�ॉनच्या (n; p) �ि�येने तयार झालेल्या िकरणोत्सग� काबर्न-१४ पासून 
तयार केलेले असते. बिेरअम काब�नेटची आम्लाबरोबर िवि�या क�न �थम काबर्न डायऑक्साइड (२), 
त्याचे मग िनदेशकीय (Catalytic) क्षपण क�न मेिथल अल्कोहल (३), त्यापासून फॉस्फरस (ताबंडा) व 
आयोडीन याचं्या िवि�येने मेिथल आयोडाइड (४), त्यापासून ज्यात रेिडओ काबर्न नाही अशा सोिडअम 
सायनाइडच्या िवि�येने मेिथल सायनाइड (५) व त्यापासून है�ॉिलिससच्या ि�येने काबर्न-१४ िनद�शक 

अणू असलेले H₃COOH हे ॲिसिटक आम्ल (६) तयार होते. 
 

वरील प�तीत अवश्य ते बदल क�न COOH यामध्ये िनद�शक काबर्न अणू असलेले CH₃ OOH 
ॲिसिटक आम्ल तयार करता येते. तसेच बिेरअम काब�नेटपासून सु�वात क�न लॅ�क्टक आम्ल दोन 

�पातं तयार करता येते. जसे H₃ H(OH) COOH व CH₃CH(OH) OOH. संयुग तेच पण एकात 
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CH₃ व CH(OH) हे दोन काबर्न अण ू िनद�शक आहेत तर दुसऱ्यात फक्त COOH मधील काबर्न अण ू
िनद�शक आहे. 
 

वै�कीय संशोधनात वापरली जाणारी बरीच लेबल्ड सयुंगे आता ‘रेिडओ फाम�स्यिूटकल्स’ या 
नावाने ओळखली जातात. अशा सयुंगातं अनेक �िथने (�ोिटन्स), अिमनो आम्ले, साखरी, �स्नग्ध पदाथर्, 
जीवनस�व े (�व्हटॅिमन्स) याचंा अंतभ�व होतो व ती रासायिनक िंकवा जीवजंतंूच्या सहाय्याने िमळिवली 
जातात. जीवरसायनात भाग घेणारी काही जीवनस�व,े �िथने, हॉरमोन (Hormone) रासायिनक िवि�येने 
करणे कधी अशक्य तर कधी अत्यतं अवघड असते. अशा वळेेला जीवजंतंूचाच ती तयार करण्यासाठी 
उपयोग क�न घेतला जातो. या प�तीला ‘जैव सं�ेषण’ िंकवा ‘बायोिंसथेिसस’ (Biosynthesis) असे 
नाव आहे. अशा वळेेला जंतूला सोयीस्कर असे साधे मु�ासंयुग देऊन मग त्यापासून त्याच्या शरीरात 
नैस�गकपणे होणाऱ्या ि�यामुंळे काही सयुंगे आपोआप तयार होतात व मूळ संयुगे लेबल्ड असल्याने तयार 
झालेले नवीन संयुगही मु�ेचे असते. (आकृती �माकं ३·६ पहा.) 
 

 
आकृती �. ३¿६ 

 

मु�ासंयुगाचे जैव सं�ेषण : मु�ायुक्त बुफॅिजन 

(१) बुफॅिजन हृदयिवकारावर उपयुक्त औषध आहे. 

(२) वरील�माणे ते मु�ायुक्त क�न त्याच्या ि�या�णालीचे संशोधन करता येते. 

 
वनस्पती�ारे असे मु�ासयुंग कसे करतात ते पाहू. एखादी िहरवी वनस्पती काबर्न-१४ असलेल्या 

काबर्न डायऑक्साइड  मध्ये वाढिवली तर वनस्पतीत तयार होणारे स्टाचर् िंकवा िपठूळ पदाथर् 
काबर्न-१४ च्या मु�ेचा असेल. अशा स्टाचर्पासून मग मु�ेचा काबर्न असलेला ग्लुकोज िमळेल. या 
ग्लुकोजची, ज्यात साधाच काबर्न आहे अशा �ुक्टोजबरोबर िवि�या केल्यास जे सु�ोज (साधी साखर) 
िमळेल त्या सु�ोजच्या रेणचू्या ग्लुकोजच्या भागातच फक्त मु�ेचा िंकवा िनद�शक काबर्न असेल. पण 
काबर्न-१४ पासून िमळालेल्या काबर्न डायऑक्साइडच्या वातावरणात वाढिवलेल्या बीट �टपासून जर 
साखर काढली तर त्या साखरेच्या रेणूच्या ग्लुकोज व �ुक्टोज या दोन्ही भागातं िनद�शक काबर्न अण ू
असेल. 
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जीवसृ�ीत भाग घेणाऱ्या पाचसहा अणूपंैकी जास्त अध�यन असलेले िकरणोत्सारी अणू फक्त 
काबर्न-१४ (अध�यन-५४०० वष�) व ि�िटअम (अध�यन १२ वष�) एवढेच आहेत. त्यामुळे त्याचंा व 
है�ोजनचा �स्थर एकस्थ �ुटेिरअम याचा अशी मु�ासंयुगे करण्यासाठी िवशषे उपयोग होतो. 
 
३·४ �स्थर व िकरणोत्सारी िनद�शक मौलाचें फायदे-तोटे 
 

िनद�शक मौलाचंा सशंोधन काय�त िवशषे उपयोग अगदी अलीकडेपय�त फारसा नव्हता. याचे 
कारण असे की फारच थो�ा मौलाचें �स्थर एकस्थ िनराळे केले गेले होते. तसेच िकरणोत्सारी एकस्थ जे 
िमळत ते अत्यंत अल्प �माणात व तेही, अत्यंत ख�चक अशा कण�वगेकाचंा उपयोग क�न घेणे ज्यानंा 
शक्य असेल त्यानंाच, उपलब्ध होत. १९४५ सालापासून मा� या पिर�स्थतीला कलाटणी िमळाली. आता 
प�ासहून अिधक मौलाचें �स्थर एकस्थ सहज उपलब्ध आहेत. काबर्न-१३, नै�ोजन-१५ व ऑ�क्सजन-१८ 
हे �स्थर एकस्थ तर भरपूर �माणात संशोधनासाठी िमळतात. िकरणोत्सारी एकस्थाब�ल तसे म्हटले तर 
या शतकाच्या सु�वातीपासूनच युरेिनअम, रेिडअम, पोलोिनअम, थोिरअम हे नैस�गक िकरणोत्सारी 
एकस्थ उपलब्ध होते व काहींचा कॅन्सरसारख्या रोगाचें िनवारणासाठी उपयोगही होत होता. १९४५ नंतर 
अनेक अणुभट्�ा बाधंण्यात आल्यानंतर श�क्तशाली न्यू�ॉन िमळिवण्याचे उ�म व अित स्वस्त साधन 
हाताशी आल्याने न्य�ूॉन अणुगभर् �ि�या करणे सोपे झाले. िनरिनराळ्या मौलापंासून व िनरिनराळ्या 
साधनानंी आता सुमारे १७०० िकरणोत्सारी एकस्थ तयार केलेले आहेत. परंतु संशोधन काय�त 
साधारणपणे सुमारे १७० चाच जास्त उपयोग होतो. त्यापैकी सुमारे १२० न्यू�ॉन �ि�येने ३० कण�वगेकाचें 
सहाय्याने, व बाकीचे खंड �व्यापासून व नैस�गक िकरणोत्सारी मौलापासून िमळिवले जातात. 
 

संशोधनासाठी जेव्हा एखादे मौल िनद�शक म्हणून वापरावयाचे असेल तेव्हा �स्थर एकस्थ वापरावा 
िंकवा िकरणोत्सारी वापरावा असा �श्न पडतो. काबर्नचा C-१३ हा �स्थर व C-११ व C-१४ हे िकरणोत्सारी 
असे दोन्ही तऱ्हेचे एकस्थ उपलब्ध आहेत अशा िठकाणी जे संशोधन करावयाचे त्याचा अनेक दृ�ीने िवचार 
क�न याबाबत िनणर्य घ्यावा लागतो. 
 

िकरणोत्सारी एकस्थ वापरण्यात फायदा असा की सध्याच्या इलेक्�ॉिनक उपकरणामुळे त्याचें 
अित अल्प �माणातही अचकू मापन करणे शक्य झाल्याने तो अित अल्प �माणातही �योगास पुरतो. 
िकरणोत्सारी एकस्थ आता स्वस्तपणे तयार करता येतात व ते वाप�न �योग करावयाची उपकरणेही साधी 
व स्वस्त आहेत. तसेच ते अित शु� स्व�पातही िमळिवणे शक्य झाले आहे. या एकस्थाचें बाबतीत एक गो� 
लक्षात ठेवावयास हवी ती ही की बीटा, गमॅा उत्सारामुळे त्याचंा सारखा ऱ्हास होत असल्यामुळे त्याचें 
�योगाचे सु�वातीस घेतलेले �माण त्याचं्या अध�यनाचे �माणात क्षणोक्षणी कमी होत असते. त्यामुळे 
िकरणोत्सारी एकस्थ वापरताना, त्याचे अध�यन िकती व एकंदर �योगाला िकती वळे लागणार आहे याचा 
िवचार करावा लागतो. सवर्साधारणपणे असा िनयम लावता येईल जेथे �योगाला लागणारा एकंदर वळे 
अध�यनाचे दसपटीपेक्षा जास्त नसेल, अशा �योगास िकरणोत्सारी एकस्थ वापरले तर चालते. कमी 
अध�यन असलेला एकस्थ वापरणे अवश्य असेल तर �योगाला लागणाऱ्या गो�ींची सवर् िस�ता 
योजनापूवर्क अगोदर क�न ठेवणे अगत्याचे असते. काबर्न C-१४ हा दीघर् अध�यन असलेला एकस्थ 
उपलब्ध होण्यापूव� केवळ २०·४ िमिनटे अध�यन असलेला C-११ हा एकच िकरणोत्सारी एकस्थ वापरावा 
लागत होता. त्याचा उपयोग क�न व त्याचा उत्सार फारसा क्षीण होण्यापूव�च त्याची इ� ती सयुंगे बनवनू, 
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जंतंूत त्याचंी काय �ि�या होते हे ज्या शास्तर्ज्ञानंी इतक्या थो�ा अवधीत अभ्यासले त्याचं्या कौशल्याची 
तारीफ केली पािहजे. 
 

एखा�ा वळेी असा �श्न पडतो की एकाच मौलाच्या दोन िकरणोत्सारी एकस्थापंैकी एक दीघर् 
अध�यनाचा व दुसरा कमी अध�यनाचा असला तर त्यातील कोणता वापरावा? दीघर् अध�यनाचा वापरणे 
उिचत असे सहज वाटेल. पण त्याबरोबर एक गो� लक्षात घ्यावयास लागते ती अशी की, अध�यन जसे 
जास्त त्या �माणात त्यातून िनघणाऱ्या बीटा कणाचंी शक्ती कमी असल्याने ते मोजण्यासाठी जास्त काळजी 
घेणे अवश्य असते. 
 

िकरणोत्सारी एकस्थाचं्या वापरात काही धोकेही असतात. पण अवश्य ती काळजी घेतली तर मग 
धोका असा मुळीच नाही. िकरणोत्सारी एकस्थ शरीरात �ावयाचा असेल तेव्हा िवचारपूवर्क �ावा लागतो. 
रेिडओ काबर्न शरीरात िदल्यास तो शरीरात सवर्� पसरतो व िकरणोत्सारी आयोडीन अगर कॅ�ल्शअम, 
काही िविश� �ंथी अगर अवयव यातच साठिवले जातात. िकरणोत्सारी एकस्थ कोठे पसरतो व त्याचे 
अध�यन काय याव�न जास्तीत जास्त िकती �माणात तो देणे इ� आहे याचा अंदाज बाधंता येत असल्याने 
शारीिरक धोके टाळता येतात. 
 

�स्थर एकस्थ िनद�शक मौल म्हणून वापरण्यात एक फायदा असा की िकरणोत्सारी एकस्थासारखा 
त्याचा ऱ्हास होत नसल्याने �योगाचे सु�वातीस घेतलेले त्याचे �माण वळे जाईल तसे घटत नाही. त्यामुळे 
जे �योग पुष्कळ िदवस अगर मिहने चालणार असतील तेथे त्याचंी िवशषे उपयुक्तता असते. िनद�शक 
मौल, �स्थर एकस्थ असेल तरीही, ज्या �ाण्यावर �योग होतात त्यानंा इजा होऊ नये म्हणनू त्याचे 
�योगातील �माण कमीच असाव ेलागते. कोणत्याही �योगात काय िनष्प� झाले ते सरतेशवेटी िव�ेषणाने 
ठरते. िकरणोत्सारी एकस्थाचें बाबतीत हे िव�ेषण इलेक्�ॉिनक उपकरणामुळे अत्यतं सोपे असते. उलट, 
�स्थर एकस्थाचं्या बाबतीत हे िव�ेषण ‘वस्तुमान िव�षेक’ या उपकरणाचे सहाय्याने कराव ेलागते. हे 
उपकरण बरेच महाग व गंुतागंुतीचे असून इकडेितकडे सहजासहजी हलवता येत नाही. �स्थर एकस्थ 
वापरण्यात ही एक मोठी गैरसोय आहे. 
 

काही वळेा एखादा �योग बरेच िदवस चालतो िंकवा ज्या िविश� संयुग�पात तो एकस्थ 
वापरावयाचा असतो ते सयुंग करण्यातच काही मिहने जातात. िकरणोत्सारी एकस्थ अशा िठकाणी 
वापरल्यास एक तर त्याचे �माण कमी होत जाते व दुसरे म्हणजे त्याच्या ऱ्हासामुळे जो दुसरा �स्थर एकस्थ 
िनम�ण होतो तो अल्प �माणात असला तरी काही �योगातं हािनकारक ठरण्याचा संभव असतो. काबर्न-१४ 
सारख्या दीघर् अध�यन असलेल्या िकरणोत्सारी मौलाचा जीवरसायनातील संशोधनाला फार उपयोग झाला 
आहे. पण जीवरसायन दृष्�ा मह�वाच्या अशा ऑ�क्सजन, नै�ोजन व क् विचत फॉस्फरस व सल्फर या 
इतर मौलाचं्या िकरणोत्सारी एकस्थाचंा िततकासा उपयोग होऊ शकला नाही. नै�ोजन-१३ व 
ऑ�क्सजन-१५ याचंी अध�यने अवघी १०·१ िम. व २·१ िम. इतकी अल्प आहेत. या िठकाणी �स्थर नै�ोजन-
१५ व �स्थर ऑ�क्सजन-१८ हे एकस्थ वापरणे जास्त सोयीस्कर. �स्थर एकस्थही आता भरपूर �माणात 
िमळत असून पूव�च्या मानाने बरेच स्वस्तही झालेले आहेत. 
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िकरणोत्सारी मौल िकती कमी पुरते? 
 

�योगाला लागणारे िकरणोत्सारी एकस्थाचे �माण फारच कमी असते. एकस्थाचे मापन, त्यातून 
जो िकरणोत्सार बाहेर येतो त्याच्या मापनाने होते. समजा �त्येक िकरणोत्सारी अणूतून त्याचा ऱ्हास 
होताना एक इलेक्�ॉन (बीटा कण) बाहेर पडला तर गिणताच्या िवशषे खोलात न जाता समीकरण (१) 
�माणे कणाचं्या उत्साराचे (िवघटनाचे) मान काढता येईल. जसे— 
 

 िवघटनाचे मान = 
०·६९३न 

.............(१)  
अ 

 
यात ‘न’ म्हणजे िकरणोत्सारी अणुगभ�ची संख्या आिण ‘अ’ म्हणजे त्याच्या ऱ्हासाचे अध�यन. ‘अ’ जर 
सेकंदात दशर्िवला तर दर सेकंदास िकती कण बाहेर पडतील ते याव�न काढता येते. 
 

सध्या जी ‘िंसिटलेशन कौंटर’ व तत्सम इलेक्�ॉिनक उपकरणे िकरणोत्सार मापनास उपलब्ध 
आहेत त्यायोगे असा �त्येक कण मोजता येतो. तरीही हे मापन जास्त अचूक हव ेअसेल तर िकरणोत्सारी 
एकस्थापंासून िमळणाऱ्या कणाचंी काही िकमान संख्या असावी लागते. याचे एक कारण असे की 
वातावरणात असलेला अल्पसा नैस�गक िकरणोत्सार तसेच श�क्तशाली िव�िकरण यामुळे ही मापन 
करणारी उपकरणे, नेहमीच थोडा िकरणोत्सार दशर्वीत असतात. आपल्या मापनास अनावश्यक अशा या 
उत्साराचे मानही पूणर्पणे �स्थर नसते तर त्यात थोडाफार फरक पडतो. म्हणून आपले मापन अचकू 
होण्यासाठी िकरणोत्सारी मौलापासून िमिनटाला िनदान २० कण तरी मोजले जाणे उ�म. एकस्थातून जे 
कण बाहेर पडतात ते सवर् िदशासं जात असतात. परंतु शोधकाशी कमी घनकोन होऊन यापकैी जर १० 
टक् केच कण शोधकाचे िदशनेे जात असतील तर २० कण िमिनटाला मोजले जाण्यासाठी �त्यक्षात 
एकस्थापासून दर िमिनटाला िनदान २०० कण िंकवा सेकंदास सुमारे ४ कण तरी िनघावयास हवते. 
सेंकंदास ४ कण ध�न वरील समीकरण (१) सोडिवता एकस्थाचं्या अणूंची सखं्या अशी येईल— 
 

 न = 
४अ 

= ६अ एवढे अणु..........(२)  
०·६९३ 

 
म्हणजे, ‘अ’ हे अध�यन (सेकंदात) असलेल्या एकस्थाचे, ६अ एवढे अणू असले तर समाधानकारक रीतीने 
त्याचें मापन होईल. �ा ‘६अ’ एव�ा अणूचंा िहशबे पढेु असा करता येतो. कोणत्याही मौलाचा एकस्थ 
त्याच्या अणुभाराइतक्या �ॅमच्या वजनात घेतल्यास त्यात नेहमी ६·०२ × १०²³ एवढे अणू असतात. आपण 
घेतलेल्या एकस्थाचा अणभुार ‘क्ष’ समजल्यास मापनास एकस्थाचे कमीत कमी वजन लागेल त्याचा िहशबे 
असा येईल— 
 

 ६अ × क्ष 
= 

अ  × क्ष 
= १०-²³ अ क्ष (�ॅम) (३)  

 ६·०२ × १०²³ १०²³ 
 
याचा अथर् असा की िकरणोत्सारी िनद�शक एकस्थाचे, मापनासाठी कमीत कमी वजन, त्याचे अध�यन व 
अणुभार याचं्या �माणात असते. अध�यन ‘अ’ अगर अणुभार ‘क्ष’ िजतका कमी, त्या �माणात त्या एकस्थाचे 
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कमी वजन �योगाकिरता परेुल. हा िहशबे दीघर् म्हणजे ५६०० वष� (१·८ × १०¹¹ सेकंद) इतके अध�यन 
असलेल्या काबर्न-१४ या एकस्थास व कमी म्हणजे १४·३ िदवस (१·३ × १०⁶ सेकंद), अध�यन असलेल्या 
फॉस्फरस-३२ या एकस्थास लावल्यास वरील िहशबेाने काबर्न-१४ चे २ × १०-¹¹ �ॅम व फॉस्फरस-३२चे ४ 
× १०-¹⁶ �ॅम एवढे कमीत कमी वजन �योगास पुरेसे होईल. याव�न िकरणोत्सारी एकस्थ वजनाने िकती 
कमी पुरतो त्याची कल्पना यावी. 
 
िनद�शक मौलाची िविश� िवघटनता (Specific Activity) 
 

िनद�शक मौलाची िवघटनता त्याच्या ‘िविश� िवघटनतेने’ दशर्िवली जाते. (n; Υ) �ि�येने 
केलेल्या कोबाल्ट-६० च्या उत्पादनात आपण पािहले की यात Co-६० या िकरणोत्सारी एकस्थाबरोबर 
कोबाल्टचे इतर नैस�गक �स्थर एकस्थही असतात व त्यातील केवळ िकरणोत्सारी एकस्थाचे इतर नैस�गक 
एकस्थापासून पृथक् करण करणे सोपे नसते. उलट गंधकापासून िकरणोत्सारी फॉस्फरस तयार केला तर 
मौल िनराळे असल्याने तो शु� स्व�पात िमळिवता येतो. �योगासाठी शक्यतोवर िनद�शक मौलाचा एकच 
िकरणोत्सारी एकस्थ असणे जास्त उिचत. िनद�शक मौलात हे अणू िजतके जास्त िततकी त्याची िवघटनता 
जास्त. 
 

िनद�शक मौलात िकरणोत्सारी एकस्थाचं्या अणूंचे त्याच मौलाच्या एकंदर सवर् अणूचं्या संख्येशी 
असणारे �माण ही ‘िविश� िवघटनते’ ची एक व्याख्या आहे. एखा�ा मौलाचा िकतवा िहस्सा त्या मौलाच्या 
िकरणोत्सारी एकस्थाचा आहे हे याने दशर्िवले जाते. 
 

िविश� िवघटनतेची ही जरी सै�ािंतक व्याख्या असली तरी व्यवहारात ‘िविश� िवघटनता’ 
िनराळ्याही अथ�ने वापरण्याची प�त आहे. यात, एका काही िविश� वजनाच्या कोणत्याही िकरणोत्सारी 
पदाथ�तून काही िविश� वळेात िकती उत्सार होत आहे, हे दशर्िवले जाते. सरतेशवेटी िकरणोत्सारी 
एकस्थाची उपयुक्तता त्याच्या िकरणोत्सारानेच अजमावली जात असल्याने िनद�शक मौलाची िवघटनता 
या व्यावहािरक दृ�ीने मोजणे िकत्येक वळेा जास्त सोयीस्कर होते. 
 
‘क्यरूी’(Curie) 
 

�ा व्यावहािरक मापनाचे सबंंधात ‘क्यरूी’ या एककाचा वारंवार संबंध येत असल्याने क्यूरी हा 
एकक काय ते पाहू. क्यूरी म्हणजे कोणताही एवढा िकरणोत्सारी पदाथर् की ज्यात दर सेकंदाला ३·७० × 
१०¹⁰ एवढी िकरणोत्सारी िवघटने होत आहेत. ‘क्यरूी’ हा एकक फार मोठा पडत असल्याने क्यूरीचा एक 
सहस्तर्ाशं असा ‘िमिलक्यरूी’ व एक दशलक्षाशं असा ‘माय�ोक्यरूी’ असे दोन दुय्यम एकक वापरण्यात 
येतात. ‘िपको क्यरूी’ असा आणखीनच लहान असा दुय्यम एककही आहे. या िहशबेाने िमिलक्यूरी म्हणजे 
दर सेकंदाला ३·७ × १०⁷ िवघटने होतील इतका िकरणोत्सारी पदाथर् व माय�ोक्यूरी म्हणजे ३·७ × १०⁴ 
िवघटने होतील इतका िकरणोत्सारी पदाथर्, हे �माण येते. 
 

मग व्यावहािरक िविश� िवघटनता दर �ॅम (अगर िमिल�ॅम) वजनाच्या िकरणोत्सारी 
पदाथ�पासून िकती क्यूरी (अगर िमिलक्यूरी), याने दशर्िवता येते. या वजनात िकरणोत्सारी अगर 
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अिकरणोत्सारी अशा सवर् अणूंचा समावशे होतो. या व्याख्ये�माणे शु� रेिडअमची िवघटनता दर �ॅममागे 
एक क्यूरी अशी आहे. 
 

समजा बीटा उत्सारी फॉस्फरसचा, ५० िमिलक्यूरी/�ॅम या िविश� िवघटनतेचा P-३२ हा एकस्थ 
उपलब्ध आहे. याचा अथर्, त्या िकरणोत्सारी पदाथ�पासून दर �ॅममागे दर सेकंदाला ५० × ३·७ × १०⁷ = 
१·८५ × १०⁹ इतके इलेक्�ॉन िंकवा बीटा कण िवघटने होऊन बाहेर पडतील. वर आपण पािहलेच की 
केवळ ४ कण जरी दर सेकंदास बाहेर पडले तरी ते मापनास पुरेसे आहेत. म्हणजे वरील िहशबेाने एक �ॅम 
वजनाचा ५० िमिलक्यूरी/�ॅम या िविश� िवघटनतेचा फॉस्फरस िनद�शक मौल म्हणून घेतला तर तो 
िकत्येक �योगानंा पुरेल. 
 

मागे िदलेल्या समीकरणाव�न एखा�ा शु� िकरणोत्सारी एकस्थाची िविश� िवघटनता काढता 
येते. समीकरण (१) व�न गिणताचे सहाय्याने असे दाखिवता येईल की— 
 

शु� िकरणोत्सारी एकस्थाची िविश� िवघटनता = 
१·१३ × १०¹³ 

क्यूरी/�ॅम .......(४) 
अ × क्ष 

   

 (अ = अध�यन; क्ष = अणुभार) 
 
असते. िंकवा शु� एकस्थाची िविश� िवघटनता त्याचे वजन व अध�यन याचं्या व्यस्त �माणात असते. 
 

वरील िववचेन, िकरणोत्सारी पदाथर् िकती कमी �माणात संशोधनास पुरतो ते दाखिवण्यासाठी 
केले आहे. िकरणोत्सारी एकस्थ वजनाने कमी असला तरीही त्यात अनेक अणू असतात. केवळ १०-⁷ �ॅम 
वजनाच्या फॉस्फरस-३२ या एकस्थात १०¹⁵ एवढे अण ू असतात हे फॉस्फरसच्या अणुभाराव�न सहज 
काढता येईल. 
 

या िविश� िवघटनतेला काही �योगातं फार मह�व येते. उदाहरणाथर्, शरीरातील रक्ताच्या 
अिभसरणाचा अभ्यास, Fe-५९ या लोहाच्या िकरणोत्सारी एकस्थाच्या�ारे होतो. परंतु शरीरात लोह जास्त 
�माणात िदल्यास अपायकारक असल्याने, शरीरात �ावयाचे एकूण �माण कमी करण्यासाठी त्याचे �स्थर 
एकस्थ कटाक्षाने टाळून जास्तीत जास्त िविश� िवघटनता असलेला Fe-५९ हा शु� िकरणोत्सारी एकस्थ 
देणे इ� ठरते. िनद�शक मौलात िकरणोत्सारी एकस्थाचे जोडीला त्याचा �स्थर एकस्थ अिजबात नसेल तर 
अशा एकस्थास ‘�स्थरमौलरिहत िकरणोत्सारी एकस्थ’ (Carrier Free Radioisotope) असे म्हणतात. 

 
३·५ िकरणोत्सार व िकरणोत्सारी एकस्थाचंा उ�ोगधं�ातील उपयोग 
 

िकरणोत्सारी एकस्थाचंा वापर उ�ोगधंदे, वै�क, कृिषशास्तर् व इतर संशोधन यात इतका वाढला 
आहे की त्याची सिवस्तर चच� येथे स्थलाभावी देणे शक्य नाही. खालील िववचेन काही थो�ा संशोधनाचंी 
मािहती व संशोधनाची सवर्साधारण िदशा दशर्िवण्यासाठी िदले आहे. 
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िकरणोत्सारी पदाथ�चा उपयोग दोन तऱ्हेने होतो : (१) केवळ त्याचं्या उत्साराचा उपयोग क�न 
व (२) िकरणोत्सारी मौले �योगात �त्यक्ष वाप�न. केवळ उत्साराचा उपयोगही दोन तऱ्हेने होतो : (१) 
उत्सारातील िकरणाचं्या शक्तीचा उपयोग क�न, व (२) उत्सारातील शक्ती पदाथ�तून जाताना िकती 
क्षीण होते ते पाहून. 
 
(अ) िकरणोत्साराचा उपयोग 
 
(१) रेिडओ�ाफी. 
 

िबडाच्या वस्तू िंकवा लोखंडाचे िवतळजोड यातील पोकळी व िचरा, क्ष-िकरणाचं्या सहाय्याने 
तपासता येतात. क्ष-िकरण पदाथ�तून जाताना त्याचंी �खरता िंकवा ती�ता त्या पदाथ�चे घनते�माणे कमी 
होत जाते. अथ�त फटी व पोकळी यातील हवमुेळे �व्याची घनता सभोवतालच्या लोखंडाच्या घनतेपेक्षा त्या 
िठकाणी कमी असल्याने जास्त िकरण आरपार जाऊन फटींचा सुगावा लागतो. क्ष-िकरण यं�े वाटेल त्या 
िठकाणी हलवता येत नाहीत व ती महागही असतात. त्यासाठी हे परीक्षण यं�े जेथे असतील तेथे ती वस्तू 
नेऊनच कराव े लागते. गमॅा िकरण क्ष-िकरणा�माणेच पण जास्त श�क्तशाली असल्याने, कोबाल्ट-६०, 
इिरिडअम-१९२ यासंारखे गमॅा उत्सारी एकस्थ वाप�नही वरील काम साध्य होते. रेिडओ�ाफी कॅमेऱ्यात 
या एकस्थाचंा वापर क�न तपासावयाच्या वस्तूच्या एका बाजूस हा कॅमेरा व दुसऱ्या बाजूस मापनयं�े अगर 
फोटो�ाफीच्या काचा असे ठेवनू हे परीक्षण केले जाते. (आकृती �माकं ३·७) हे कॅमेरे आकाराने लहान 
असल्याकारणाने कोणत्याही जागी सहज घेऊन जाणे शक्य असते. भाभा अणुसंशोधन कें �ात हे कॅमेरे 
तयार क�न ते, तेल शुि�करण कारखाने, खत कारखाने व मोठे यािं�क उत्पादन करणारे इतर कारखाने 
यानंा रेिडओ�ाफी परीक्षणासाठी पुरिवले जातात. 
 

 
आकृती �. ३¿७ 

रेिडओ�ाफी कॅमेरा—धातुकामातील दोष शोधणे 

 
(२) जाडी, घनता, पातळी याचें मापन. 
 

ॲल्युिमिनअम, प्लॅ�स्टक, लोखंड इत्यादी पदाथ�च्या कमी अिधक जाडीच्या प�याचें उत्पादनात 
इ� तेवढी जाडी कायम राखणे अवश्य असते. यासाठी अनेक कारखान्यातूंन िकरणोत्सारी एकस्थ सध्या 
वापरण्यात येतात. उत्पादनात, प�याचें एका बाजूस िकरणोत्सारी �व्य व दुसऱ्या बाजूस िकरणोत्सार 
मापनयं� ठेवलेले असते. मापनयं�ाने दशर्िवलेला िकरणोत्सार प�याचे जाडी�माणे कमी जास्त होतो. हे 
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मापनयं� इलेक्�ॉिनक उपकरणाने प�ा दाबणाऱ्या य�ंाशी अशा तऱ्हेने जोडलेले असते की त्या यं�ाचा 
दाब उत्साराच्या बदला�माणे आपोआप कमी अगर जास्त होतो. त्यामुळे प�याचंी जाडी सारखी राहून 
मालाचा दज� सुधारतो. (आकृती �माकं ३·८) 
 

 
आकृती �. ३¿८ 

जाडीचे मापन व िनय�ंण 

 
काही िठकाणी, बंद भा�ंातील �व िविश� पातळीचे वर जाऊ नये अशी गरज असल्यास इ� त्या 

पातळीचे जागी एका बाजूस िकरणोत्सारी �व्य व दुसऱ्या बाजूस मापन य�ं बसिवल्याने �व इ� पातळीचे 
वर आल्याबरोबर मापनयं� िकरणोत्सार कमी झाल्याचे दशर्िवते. (आकृती �माकं ३·९.) 
 
(३) पॅिंकगमधील माल तपासणे. 
 

यातही मुख्य त�व वरील�माणेच आहे. अशा रीतीने आता एखा�ा मालाच्या पॅकबंद व�ेणात, ते न 
उघडताही, भरलेल्या वस्तू इ� त्यापेक्षा कमी िंकवा जास्त आहेत ते समजू शकते. रेझर ब्लेडची पािकटे, 
िसगरेटचे डबे इत्यादीसाठी हे उपाय योिजले जात असून कमी अगर जास्त वस्तू असलेले पिॅंकग आपोआप 
बाजूस करण्याची व्यवस्थाही करता येते. 
 

 
आकृती �. ३¿९ 

बंद भा�ंातील �वाची पातळी दशर्िवण्यासाठी कोबाल्ट-६० चा उपयोग 

फायदे.—पातळी दशर्िवणारी य�ंणा �वापासून सवर्स्वी अिलप्त असते. 

 मापन साध्या कामगारासही करता येते. 

 अवश्य तर पातळीचे आलेखन व िनय�ंण करणे शक्य होते. 

 



 अनु�मिणका 

(४) घषर्णजन्य िवजेचे िनराकरण. 
 

घषर्णामुळे, कापड िगरण्यातंील िवणकाम अगर कागद वा प्लॅ�स्टकच्या ताग्याचं्या िन�मतीत, �स्थर 
िव�ुत् (Static Electricity) पृ�भागावर साचली जाऊन त्यावर धुळीचे कण आक�षले जातात. अशा वळेी 
इलेक्�ॉन िंकवा बीटा उत्सजर्क पदाथर् जवळ ठेवल्याने होणाऱ्या आयनीभवनामुळे अशा िवजेचा नाश होतो. 
अगर थोडासा अल्फा उत्सारी पदाथर् �शवर लावनू तो वस्तूवर िफरिवल्यास साचलेले धुळीचे कण िनघून 
जातात. याचा उपयोग िसनेमा िफल्म स्वच्छ करण्यासाठी होतो. 
 
(५) दी�प्तमान रंग (Luminous Paints). 
 

घ�ाळाचे काटे अंधारात िदसण्यासाठी त्यावर रेिडअम संयुगे लावतात हे माहीत आहे. यातून 
अल्फाकणाचंा उत्सार होत असल्याने असा रंग काही िदवसानंी खराब होतो. िशवाय त्यातून होणाऱ्या गमॅा 
उत्सारामुळे शरीरावरही थोडाफार पिरणाम होतोच. त्याऐवजी ि�प् टॉन-८५ व �ोमेिथअम-१४७ हे एकस्थ 
वाप�न केलेले बीटा उत्सारी दी�प्तमान रंग, रेिडअम रंगापेक्षा जास्त िटकतात. िशवाय यातून बाहेर 
पडणारे बीटा िकरण साध्याशा अडथळ्याने अडिवले जात असल्याने शारीिरक धोका नसतो. आणखी 
फायदा म्हणजे, हे रंग जास्त तेजस्वी व िनरिनराळ्या छटाचें असून स्वस्तही आहेत. 
 
(६) इतर काही उपयोग. 
 

‘िनऑन’ जािहराती आता सवर्� वापरात आहेत. त्या लावताना लागणारा िव�ुत् दाब, त्या एकादा 
लागल्यानंतर चालू राहण्यासाठी लागणाऱ्या िव�ुत् दाबापेक्षा जास्त असतो. िनऑन वायूबरोबर त्यात थोडा 
िकरणोत्सारी ि�प् टॉन-८५ वायू वापरल्यास आयनीभवनामुळे सु�वातीसही िव�ुत् दाब जास्त असावा 
लागत नाही. 
 

भसू्तरात तेल कोठे आहे ते शोधण्यासाठी न्यू�ॉनजनकाचंा वापर सध्या होतो. पोलोिनअम-२१० 
अगर प्लुटोिनअम-२३९ बेिरिलअम धातूच्या भकुटीबरोबर िमसळल्यास त्यातून न्य�ूॉन िमळतात. खिनज 
तेले, काबर्न, है�ोजन यासारख्या कमी अणुभार असलेल्या मौलापासून बनलेली असल्याने न्य�ूॉनची गती 
त्यातून गेल्याने मंद होते. असे न्य�ूॉनजनक िम�ण असलेले य�ं तेल शोधण्याच्या िविहरीत िनरिनराळ्या 
खोलीपय�त सोडल्यास तेल िकती खोलीवर लागेल त्याचा सुगावा लागतो. 
 

ॲ�न्टमनी-१२४ पासून �खर गमॅा िकरण िमळतात. ते बिेरिलअम धातूवर पडल्यास त्यातून न्य�ूॉन 
उत्प� होतात. एखा�ा खिनजात बेिरिलअम िकती आहे हे पाहण्याच्या िव�ेषणात याचा उपयोग होतो. 
सध्या असे उपकरण अणुशक्ती मंडळाच्या िद�ीच्या �योगशाळेत वापरले जाते. 
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(ब) िकरणोत्साराच्या शक्तीचा उपयोग 
 
(१) रसायनाचें उत्पादन. 
 

काही संयुगाचें रेण,ू त्यावर िकरणोत्साराचा मारा केल्यास त्यापासूनची शक्ती �हण क�न जास्त 
िवि�याशील बनतात व अशा �स्थतीत, ज्या रासायिनक ि�या सवर्साधारणपणे घडू शकत नाहीत त्या 
होण्यास मदत होते. गमॅा उत्साराखाली एिथिलन व है�ोजन �ोमाइड याचंी अशा रीतीने िवि�या घडून 
एिथल �ोमाइड िमळते. एिथल �ोमाइड एक जंतुघ्न आहे. तसेच त्यापासून इतर औ�ोिगक काबर्नी 
िव�ावके, प्लॅ�स्टक इत्यादींची िन�मती होते. अमेिरकेत कोबाल्ट-६० चा श�क्तशाली उत्सार वाप�न, 
१९६५ सालापासून दर वष� सुमारे ५०० टन एिथल �ोमाइडचे उत्पादन होत आहे. उत्पादनाची ही प�त 
इतर प�तींपेक्षा सोपी व स्वस्तही आहे. 
 
(२) मालाचा दज� सुधारणे. 
 

गमॅा उत्सारामुळे अनेक वस्तंूचे गुणधमर् बदलतात. गमॅा उत्साराखाली ठेवलेले पॉिलथीन जास्त 
िचवट असून साध्या पॉिलथीनपेक्षा त्यावर उष्णतेचा कमी पिरणाम होतो. बाजारात अशा तऱ्हेने बनिवलेले 
पॉिलथीन आता उपलब्ध आहे (आकृती �माकं ३·१०). 
 

 
आकृती �. ३·१० 

रासायिनक िवि�यानंा चेतना देण्यासाठी िकरणोत्सग�चा उपयोग : 
जोडदुव्याचे (Crosslinked) पॉिलथीन 

फायदे.––(१) जोडदुव्याचे पॉिलथीन जास्त उष्णतेला िटकाव धरते. 
(२) ते जास्त िचवट व कमी िव�ाव्य असते. 
(३) ते तयार करण्यास बा� उष्णता वा रसायनाचंी ज�री नाही. 
(४) त्यातील जोडदुव्याचे �माण इ� तेवढे बदलता येते. 
(५) या प�तीने अनेक नवनवीन प्लॅ�स्टकचे सं�ेषण शक्य आहे. 

 
यासारखाच व अगदी अलीकडील मह�वाचा उपयोग म्हणजे लाकडाचा दज� सुधारणे हा होय. 

प्लॅ�स्टक, काही साध्या काबर्नी संयुगाचे तेच तेच रेणू एकमेकाशंी जुळून तयार होते. ही जुळणी इतर 
नेहमीच्या प�तीऐवजी गमॅा िकरणामुळेही शक्य होते. अशा रीतीने मेिथल मेथिॅ�लेटपासून प्लॅ�स्टक बनते. 
कमी दज�चे लाकूड मेिथल मेथिॅ�लेटमध्ये िभजवनू मग त्या लाकडावर कोबाल्ट-६० पासून िमळणारा गमॅा 
उत्सार टाकल्यास, तयार होणारे लाकूड चागंल्या �तीच्या लाकडासारखे िदसते एवढेच नव्हे तर 
त्याहीपेक्षा जास्त मजबतू व िटकाऊ बनते. िशवाय या लाकडात पाण्याचे शोषणही साध्या लाकडापेक्षा कमी 
होते. 
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(३) जंतुनाश. 
 

ती� गमॅा उत्साराखाली जंतू मरतात या गो�ीचा अनेक िठकाणी फायदा क�न घेतला जात आहे. 
त्यासाठी लागणारे कोबाल्ट-६०, सीिझअम-१३७ हे एकस्थही मो�ा �माणावर उपलब्ध आहेत. रबराचे 
हातमोजे, प्लॅ�स्टक िसिंरज, कॅथेटर, रक्त देण्याची प्लॅ�स्टकची अगर इतर वै�कीय उपकरणे ही तापवनू 
िनज�तूक करता येत नाहीत. अशा िठकाणी वरील प�त साधी व कमी खच�ची आहे. त्याच�माणे 
ऑपरेशनमध्ये िशवण्यास लागणारे धागे, बँडेजे इत्यादी अनेक साधने या �कारे िनज�तुक करता येतात. 
केवळ एव�ाच उपयोगासाठी सध्या इंग्लंडमध्ये ६४ हजार ते २० लाख क्यूरी शक्तीचे एकेक अशी 
कोबाल्ट-६० ची पाच कें �े आहेत. अशा कामासाठी कोबाल्ट-६० एका नळीत बंद क�न ते काँ�ीटच्या बंद 
खोलीत ठेवतात व िनज�तुक करावयाच्या गो�ी पट्�ाव�न त्याजवळ आणून त्यानंा अवश्य तेवढी 
िकरणाचंी मा�ा िदली जाते. ऑस्�िेलयात लोकर मो�ा �माणावर िनज�तुक करण्यासाठी या प�तीचा 
वापर होत आहे. तसेच संरक्षण खात्यास अशा िनज�तुक करणाऱ्या उपकरणाचंा, ती कोठेही सहज नेता येत 
असल्याने िवशषे फायदा आहे. 
 
(क) िकरणोत्सारी िनद�शक मौलाचंा वापर 
 

िनद�शक मौले वाप�न केलेले उ�ोगधं�ातील काही उपयोग खाली िदले आहेत : 
 
(१) गळती शोधण्यासाठी. 
 

पाण्याचे िकत्येक िकलोमीटर लाबंीचे नळ जिमनीखाली दोन तीन फुटावं�न नेलेले असतात. 
पाणी सोडताना, १५ तास अध�यन असलेला सोिडअम-२४ सारखा ती� गमॅा उत्सारी एकस्थ िमठाच्या 
स्व�पात त्यात िमसळल्यास नळात गळती कोठे आहे ते पाहणे सोपे होते. जेथे नळ फुटला असेल तेथे 
पाणी जिमनीत मुरते. मग साधे िकरणोत्सारमापनयं� घेऊन पाईपलाइनव�न गेल्यास इतर कोठेही 
खोदाव ेन लागता गळतीची जागा चटकन समजते (आकृती �माकं ३·११). 
 

 
आकृती �. ३·११ 

पाण्याच्या भूिमगत नळातील गळती शोधण्याची प�त 

 
�ंक टेिलफोनच्या जिमनीखालून नेलेल्या ताराचंी रचना अशी असते की त्यात पाणी िश� नये 

म्हणून आत हवचेा जास्त दाब ठेवलेला असतो व अनेक मलैामलैावंर तो दाब बरोबर आहे की नाही ते 
दशर्िवण्यासाठी उपकरणे असतात. त्यामुळे तारेच्या माग�तील कोणत्या भागात दाब कमी झाला आहे ते 
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कळले तरीही, त्या भागात नक् की कोणत्या िविश� जागी हवा बाहेर जात आहे ते समजत नाही. आत 
भरलेल्या हवते थो�ा �माणात एखादे िकरणोत्सारी वायु�प िनद�शक मौल िमसळल्यास हवा बाहेर 
जाणारी जागा, त्या िठकाणी होणाऱ्या िकरणोत्सारामुळे चटकन समजते. पुणे-बंगलोर टेिलफोन 
तारेमधील असा दोष १९६७ साली भाभा अणुसंशोधन कें �ातील शास्तर्ज्ञानंी शोधून काढला. 

िकत्येक उपकरणातं अगर वस्तंूवरील आवरणात िछ�े नसणे अत्यंत आवश्यक असते. रेिडओतील 
�ॅ�न्झस्टरवर हवा अगर पाणी आत जाऊ नये म्हणून असे आवरण असते. ��ॅन्झस्टर उत्पादनात, तयार 
केलेले अनेक ��ॅन्झस्टर जर एखा�ा पेटीत िकरणोत्सारी ि�प् टॉन वायूच्या दाबाखाली ठेवले तर ज्याचं्या 
आवरणारत दोष असेल त्या �ॅ�न्झस्टरमध्ये हा वायू जाईल. मग असे खराब ��ॅन्झस्टर िनराळे करणे सोपे 
होते. 
 
(२) झीज समजण्यासाठी. 
 

इंिजने व यं�े यातील हलते िफरते भाग घषर्णाने सदैव िझजत असतात. ही झीज िकती होते व ती 
टाळण्यास कोणती वगंणे (Lubricants) उ�म याचा अभ्यास इतर साधनाचें पेक्षा िकरणोत्सारी एकस्थामुळे 
सुकर होतो. इंिजनचा िटकाऊपणा त्यातील िपस्टनिंरगवर अवलंबून असतो व त्या खास �कारच्या 
पोलादाच्या केलेल्या असतात. अशा िंरगवर न्य�ूॉनचा मारा केल्यास त्यातील लोहाच्या काही अणूंचे 
िकरणोत्सारी लोखंडात (आयनर्-५५ व आयनर्-५९ मध्ये) �पातंर होते. या एकस्थाचें अध�यन बरेच दीघर् 
आहे. मग या िंरग इिंजनात बसवनू त्यात वापरलेले वगंण जसजसे बाहेर येईल तसतसे त्यात िकती 
िकरणोत्सारी लोखंड आहे याचे िव�ेषण केल्याने इंिजनाचा झीज होण्याचा वगे कळतो. तसेच कोणते 
वगंण झीज कमी होण्यास उ�म तेही कळते. अशा सशंोधनामुळे उत्कृ� तऱ्हेची वगंणे आता तयार झाली 
आहेत. 
 

यािं�क कामात धातू कातण्यासाठी जी आयुधे (Tools) वापरतात त्याचं्या िझजेचा �श्नही अशा 
धत�वर अभ्यासता येतो. 
 
(३) गाळ-रेती याचंी नदी-समु�ातील हालचाल. 
 

िंहदुस्थानातील बरीच बंदरे व न�ा यातं पुढील �योग मो�ा �माणावर भाभा अणुसंशोधन कें �ाने 
गेल्या काही वष�त केले आहेत : 
 

बंदरे व न�ा यातं गाळ, रेती व माती साठल्याने, �वाह, भरती-ओहोटी व बोटींच्या वाहतुकी यावर 
पिरणाम होत असल्याने हा गाळ पुष्कळ खचर् क�नही काढावा लागतो. बंदराबाहेर गाळ अशा िठकाणी 
टाकावयास हवा की तो �वाहाबरोबर पनु्हा बंदरात येऊ नये. िकरणोत्सारी एकस्थ वाप�न मंुबई, कोचीन, 
गोवा, भावनगर, कलक�ा, कारवार, मंगलोर व अलीकडे सेतूसमु�म् कॅनॉल �कल्पात पाल्कच्या 
सामु�धुनीत अशा तऱ्हेचे सशंोधन केले गेले असून त्यामुळे वारंवार गाळ उपसण्याचे खच�त बरीच बचत 
होणार आहे. 
 

या �योगात ज्यात कणाचंा आकार व घनता नैस�गक गाळातील कणाइंतकीच आहे अशी रेती, 
�योगशाळेत �थम तयार करतात. ही रेती कृि�म रीतीने करताना त्यात थोडेसे स्कॅ�न्डअम ऑक्साइड 
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घातले जाते. ही कृि�म रेती अणुभ�ीत घातल्याने स्कॅ�न्डअमचा �खर िकरणोत्सारी एकस्थ तयार होतो. 
मग ज्या िठकाणाहून गाळाच्या िंकवा रेतीच्या �वाहाचे संशोधन करावयाचे त्या िठकाणी ही िकरणोत्सारी 
कृि�म रेती दूर-िनयं�ण यं�ाने समु�ाच्या तळाशी नैस�गक गाळाबरोबर िमसळून टाकली जाते. या 
स्कॅ�न्डअम एकस्थाचे अध�यन ८५ िदवस असल्याने �योग पुष्कळ िदवस चालू शकतो. मग िविश� तऱ्हेने 
केलेली िकरणोत्सार मापनय�ें समु�ाचे तळाशी साखळीला बाधूंन टाकतात व बोटीने हे यं� सवर् िठकाणी 
िफरवनू िकरणोत्साराचे मापन केले जाते. त्याव�न रेती समु�ाचे तळाशी कोणत्या िदशनेे वाहते त्याचा 
अंदाज बाधंता येतो. (आकृती �माकं ३·१२.) 
 

 
आकृती �. ३·१२ 

न�ा व समु� यातील गाळरेतीच्या हालचालीची तपासणी 

(अ) िकरणोत्सारी रेती तळाशी टाकली जाते. 

(ब) रेतीची सभोवार हालचाल िकरणोत्सार शोधकाने तपासण्यात येते. 

 
(४) साडंपाण्याची िवल्हेवाट. 
 

साडंपाणी, गटारे व कारखान्यातील टाकाऊ �व्ये, नदी अगर समु�ात सोडण्याची �था आहे. एका 
मो�ा �वाहात ती सोडल्याने त्यापासून अपाय होत नाही. पण पुष्कळ वळेा भरतीमुळे ही घाण माघारी 
येऊन पाणी खराब होण्याची शक्यता असते. हे साडंपाणी कोणत्या जागी सोडणे इ� आहे हे गोल्ड-१९८ 
(अध�यन २·७ िदवस) अगर आयोडीन-१३१ (अध�यन ८ िदवस) हे िकरणोत्सारी एकस्थ वाप�न पाहता 
येते. 
 
(५) भूस्तरातील पाण्याचा �वाह. 
 

भसू्तरात खोल खाली पाण्याचा �वाह िकती व कसा जातो याचे संशोधन सध्या अनेक देशातं चालू 
आहे. पाण्याचे दु�भक्ष असेल अशा िठकाणी हे संशोधन करणे अत्यावश्यक असल्याने िंहदुस्थानात हे 
संशोधन नुकतेच सु� झालेले आहे. यासाठी एक �ूबवले खणून त्यातील पाण्यात िकरणोत्सारी मौल 
िमसळले जाते. मग सभोवार बऱ्याच अंतरावर पाडलेल्या अनेक �ूब-वलेपैकी कोणत्या �ूब-वलेमध्ये 
िकरणोत्सार सापडतो त्याव�न �वाहाची िदशा कळते. 
 
३·६ िकरणोत्सारी एकस्थ व आधुिनक वै�क 
 

संशोधन काय�तील िकरणोत्सारी एकस्थाचं्या वापरामुळे शरीरशास्तर् (Physiology), जीविवज्ञान 
(Biology), जीवरसायन (Biochemistry) व व्यथाशास्तर् (Pathology) इत्यादी वै�कीय शास्तर्ाच्या 
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िनरिनराळ्या �ातंातं �ातंीच घडून आली आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. अशा संशोधनाकिरता 
आतापय�त उपलब्ध असलेल्या साधनापेंक्षा हे नवीन साधन जास्त �गतशील व उपयुक्त ठरले असून 
त्यामुळे वै�कीय शास्तर्ाचा पाया जास्त बळकट होत चालला आहे. 
 

एखादे मौल व त्याचाच िकरणोत्सारी एकस्थ याचं्या रासायिनक िवि�या सारख्याच असतात; 
तसेच त्या दोहोंचा शरीरातील �सारही सारख्याच तऱ्हेने होत असतो. म्हणजे एखादे मौल व त्याचेच 
िनद�शक अणू िविश� �माणात बाहेर िमसळून शरीरात िदले व एखा�ा �ंथीत त्याचें शोषण झाले तर 
मौलाचे व त्याच्याच िनद�शक एकस्थाचे त्या �ंथीतील �माण ज्या �माणात ते अगोदर िमसळले असतील 
तसेच असेल. िनद�शक एकस्थ िकरणोत्सारी असल्याने शरीराबाहेर असलेल्या मापनयं�ानेही त्याचे 
शरीरातील स्थान व त्या जागी मूळ घेतलेल्या एकस्थापंैकी िकती भाग आहे ते समजून येते. पोलीस 
दलातील कु�े जसा चोराचा माग केवळ वासावर काढतात तशी ही िकरणोत्सार मापनयं�े िकरणोत्सारी 
एकस्थाचंा शरीरातील माग, ते अल्प �माणात वापरले असले तरीही अचूकपणे दशर्िवतात. सवर्साधारणपणे 
शरीरात �ावयाच्या िकरणोत्सारी एकस्थाचें अध�यन कमी असते. 
 

िकरणोत्सारी एकस्थ वाप�न आपणालंा सुलभपणे अभ्यासता येतात अशा काही गो�ी म्हणजे, 
आपण अ�ात घेतलेल्या मौलाचे पुढे शरीरात काय होते, त्याचंी पचनि�या कोणत्या भागात होते, त्यातला 
िकतवा भाग आत�ातून रक्तात शोषला जातो व िकती मलमू��ारे बाहेर टाकला जातो �ा होत. तसेच 
रक्तात शोषण झाल्यावर ते मौल कोणत्या इिं�यात जाते, शरीरात ताबं�ा पेशी होण्यासाठी जे लोह व बी-
१२ �व्हटॅिमन लागते त्याचें शोषण बरोबर होते िंकवा नाही, शोषण झाल्यावर ती �व्ये रक्तपेशी तयार होतात 
त्या िठकाणी म्हणजे अ�स्थम�ेत पोहोचतात की नाही, पोहोचल्यानंतर ताबं�ा पेशी करण्यात त्याचंा 
िविनयोग होतो अगर नाही, हे अभ्यासता येते. अशा �योगामुळे ॲिनिमयाचे मूळ कारण काय ते आपण शोधू 
शकतो. तसेच अ�ातील �िथने, �स्नग्ध पदाथर्, काब�है�ेट इत्यादींचे पचन, शोषण, अिभसरण योग्य तऱ्हेने 
होत आहे अगर नाही हेही पाहता येते. यासाठी नै�ोजन व काबर्नचे िकरणोत्सारी एकस्थ त्याच्या 
मु�ासंयुगाचे �पात वापरण्यात येतात व त्यामुळे िनरिनराळ्या �ंथींत होणारी संयुगाची �पातंरे 
अभ्यासण्यास मदत होते. 
 

रोगिनवारणासाठी िकरणोत्सारी एकस्थाचें दुसरे मह�वाचे उपयोग म्हणजे शरीरातील कोणत्या 
भागात गुल्म (Tumor) झाला आहे तसेच कॅन्सरचा म्हणजे ककर्  रोगाचा फैलाव शरीरात िकती झाला आहे 
हे पाहण्यासाठी होतो. गल�ंथी (Thyroid Glands), रक्तातील आयोडीन हे मौल शोषनू घेते. समजा 
एखा�ाला गल�ंथीचा कॅन्सर झाला तर आयोडीनचा फैलाव शरीरात सगळीकडे झाला आहे की 
गल�ंथीपुरताच तो मय�िदत आहे हे आयोडीन-१३१ ने समजेल. अलीकडे गुल्माची जागा शोधून 
काढण्यासाठी अशी बऱ्याच तऱ्हेची मािहती उपलब्ध आहे. (आकृती �माकं ३·१३ पहा.) 
 
िकरणोत्सारीय परीक्षा (Radioactive Scanning) 
 

िकरणोत्सारीय परीक्षा प�तीने िकरणोत्सारी एकस्थ शरीरात देऊन िनरिनराळ्या �ंथींचा व 
अवयवाचंा आकार वगैरे िच��पाने पाहता येतो. अशा तऱ्हेने हृदय, मू�िंपड, यकृत याचें आकार ह�ी 
पािहले जातात. अगदी अलीकडील काही वष�त ‘कलर स्कॅिंनग’ व ‘िंसिटलेशन कॅमेरा’ याचें �ारा दुसऱ्या 
तऱ्हेचा उपयोग होऊ लागला आहे. कलर स्कॅिंनगमुळे एखा�ा एकस्थाचे एकाच अवयवातील पण त्याच्या 
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िनरिनराळ्या भागातं िकती शोषण झाले आहे ते एकाच वळेी कळू शकते. ज्या�माणे इंजेक्शन देऊन आिण 
क्ष-िकरण वाप�न मू�ाशयाचे फोटो घेता येतात. त्याच�माणे अवयवात अगर �ंथीमध्ये होणारे एकस्थाचे 
शोषण फोटो�ाफीच्या सहाय्याने िमिनटािमिनटाला नमूद करता येते. या नवीन तं�ामुळे अवयवाचंा आकार 
व एकस्थाचे त्यातील �माण जसे समजू शकते तसेच त्या �ंथी अगर अवयव कसे काम करीत आहेत हे 
समजण्यासही मदत होते. िवशषेतः जपान व अमेिरका हे देश या तं�ात फार पुढे गेलेले आहेत. 
 

 
आकृती �. ३·१३ 

गल�ंथीतील िबघाड.—रोगिनदान व िनवारण यासाठी िकरणोत्सारी आयोडीन-१३१ चा उपयोग. 

(१) 
(२) 
(३) 

हायपरथायरॉइिडझमचे िनदान व िनवारण 
गल�ंथीच्या िवकारामुळे उद् भवलेल्या ककर् रोग स्थानाचंा सुगावा 
अशा ककर् रोगावर उपचार 

 
िविवध वै�कीय संशोधनातं िनरिनराळे िकरणोत्सारी एकस्थ खालील�माणे उपयोगी पडतात : 

 
(१) गल�ंथींच्या काय�चे मोजमाप :—आयोडीन-१३१. 
(२) शरीरातील एकंदर रक्ताचा साठा अगर �व�प भाग िकती ते अभ्यासण्यासाठी :—

�ोिमअम-५१ व आयोडीन-१३१. 
(३)  रक्तातील ताबं�ा पेशींच्या सा�ाच्या मोजमापासाठी :— �ोिमअम-५१. 
(४)  रक्तस्तर्ाव व तो कोठून होतो ते शोधण्यासाठी :— �ोिमअम-५१. 
(५)  परनेिशअस ॲिनिमयाच्या अभ्यासासाठी :— कोबाल्ट-६०. 
(६)  शरीरातील पाण्याचा साठा पाहण्यासाठी :— �ुटेिरअम (�स्थर एकस्थ) . 
(७)  लोहाच्या चयापचयाच्या (Iron Metabolism) अभ्यासासाठी :— लोह-५९. 
(८) रक्तािभसरणाचा वगे व हृदयातून िमिनटाला िकती रक्त बाहेर अिभसरणासाठी पाठिवले 

जाते ते पाहण्यासाठी :— आयोडीन-१३१ व सोिडअम-२४. 
(९)  मेंदूतील गुल्माची जागा शोधण्यासाठी :— आयोडीन-१३१ व फॉस्फरस-३२. 
(१०)  शरीरातील सोिडअमच्या सचंरणाचा अभ्यास :— सोिडअम-२४ इत्यादी. (आकृती �माकं 

३·१४.) 
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आकृती �. ३·१४ 

शरीरातील सोिडअमच्या संचरणाचा अभ्यास 

िनष्कषर्.—�सरणाचा वेग, पेशीतील �व व घाम यामध्ये जलद; डोळे, मेंदू व मज् जारज् जू यामध्ये मध्यम; 
आिण अस्थी व दात यामध्ये मंद असतो. 

 
वरील उपयोग कशा तऱ्हेने करतात त्याची एक-दोन उदाहरणे देऊ. 

 
मेंदूत झालेला �ुमर िंकवा गुल्म नक् की कोठे आहे ते समजणे कठीण असते. त्यासाठी डाय-

आयडोफ्ल्युरोसीन या पदाथ�त आयोडीन-१३१ असलेल्या तसल्याच रेणूंचे िम�ण क�न तो रक्तात 
सोडतात. डाय-आयडोफ्ल्युरोसीन शोषण करणे हा मेंदूच्या गुल्माचा गुणधमर् असल्याने आयोडीन-१३१ ही 
गुल्मात जाते. मग िकरणोत्सार मापनयं�े डोक्यावर बाहे�न िनरिनराळ्या िठकाणी ठेवनू गुल्माची िनि�त 
जागा ठरिवता येते व ते शस्तर्ि�या करण्यासारख्या िठकाणी आहे अगर नाही त्याचा अचूक प�ा लागतो. 
(आकृती �माकं ३·१५ पहा.) 
 

 
आकृती �. ३·१५ 

मेंदूतील गुल्माचा सुगावा 
फायदे.—(१) ऑपरेशनपूवर् िनि�त िनदान करता येते. 

(२) जेथे इतर साधने िन�पयोगी ठरतात त्या िठकाणच्या गुल्माचा सुगावा लागू शकतो. 
(३) अनेक शोधक एकाच वेळी िविवध िठकाणी वाप�न एकदम परीक्षण शक्य होते. 

 
ॲिनिमया हा रोग आपणासं पिरिचत आहेच. रक्तातील ताबं�ा पेशी व त्यातील हेमोग्लोबीनचे 

�माण कमी झाल्यास त्या इसमास ॲिनिमया आहे असे म्हटले जाते. ताबं�ा पेशींचे आयुष्य १२० िदवस 
असते. त्यानंतर त्याचंा नाश होऊन त्याचंी जागा, अ�स्थमज् जेत (Bone Marrow) तयार होणाऱ्या नवीन 
ताबं�ा पेशी घेतात. ॲिनिमया होण्याची मुख्य चार कारणे असू शकतात : 
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(१)  आहारात योग्य ती �व्ये, म्हणजे लोह, �व्हटॅिमन बी-१२, फोिलक आम्ल, �िथने वगैरेंच्या 
अभावामुळे ती अ�स्थम�ेला योग्य �माणात न िमळाल्याने होणारा ॲिनिमया; 

(२)  ताबं�ा पेशींचे आयुष्य १२० िदवसापेंक्षा फारच कमी झाल्यास त्याचं्या अितनाशामुळे 
झालेला ॲिनिमया; 

(३)  अ�स्थम�ा काम करीनाशी झाल्याने होणारा ॲिनिमया; व 
(४)  रक्तस्तर्ावामुळे होणारा ॲिनिमया. 

 
ॲिनिमयाचे मूळ कारण काय ते माहीत होणे काही रोग्याचं्या बाबतीत ज�रीचे असते कारण 

नेहमीचे उपचार क�नदेखील रोग्यात सुधारणा होत नसते. अशा वळेी पुष्कळ वळेा रोग्याला रक्त �ाव े
लागते हे आपणासं माहीत आहेच. त्यासाठी �ाथिमक चाचणी म्हणनू एखा�ा िनरोगी माणसाला 
िकरणोत्सारी आयनर्-५५ िंकवा आयनर्-५९ चे इंजेक्शन देतात. हे लोह (आयनर्) ताबं�ा रक्तपेशीतील 
लोहात िमसळते. मग वरील माणसाच्या शरीरातून हे िकरणोत्सारी लोहयुक्त रक्त काढून रोग्यास िदले 
जाते. त्याव�न रोग्याच्या शरीरात िकरणोत्सारी लोहयुक्त पेशींचे रक्तािभसरण कसे होते, त्याचंा ऱ्हास 
कसा व कोणत्या वगेाने होत आहे हे, त्यापासून िनघणाऱ्या गमॅा िकरणाचें मोजमापनाने शरीराबाहे�न 
उपकरणाचें सहाय्याने ठरिवता येते. (आकृती �माकं ३·१६.) अशा अभ्यासाने ॲिनिमयाचे रोगिनदान 
अचूक होऊन योग्य ती उपाययोजना करण्यास मदत होते. लोहाच्या बाबतीत आयनर्-५५ व आयनर्-५९ हे 
दोन िकरणोत्सारी एकस्थ उपलब्ध असल्याने ते दोन्ही, शरीरातील रक्तात वर सािंगतल्या�माणे िमसळून 
ताबं�ा पेशींचे उत्पादन व ऱ्हास या दोन गो�ी एकाच वळेी अभ्यासता येतात. कारण दोहींचे स्वतं� मापन 
करणे इलेक्�ॉिनक उपकरणामुळे शक्य आहे. 
 

 
आकृती �. ३·१६ 

आयनर्-५९ �ारा रक्ताच्या िटकाऊपणाचा अभ्यास 

याव�न �ग्णाच्या शरीरातील रक्तपेशीचे आयुम�न कळते 

 
रोगिनमूर्लनासाठी िकरणोत्सारी एकस्थ 
 

हा उपयोग दोन �कारे होतो : (१) िकरणोत्सारी एकस्थ रोग झालेल्या भागाचे साि�ध्यात ठेवणे. 
याला ‘�त्यक्ष स्थापन’ (Physical Placement) म्हणतात व (२) ‘जीवरासायिनक स्थापन’ 
(Biochemical Placement). यात एकस्थ रक्तात िमसळल्यावर त्या अवयवाच्या अगर �ंथीच्या िविश� 
शोषणशक्तीमुळे त्याचे रोगाच्या िठकाणी जाऊन पोहोचणे. येथे एक गो� लक्षात ठेवली पािहजे की, 
रोगिनदानापेक्षा रोगिनवारणाला लागणारी एकस्थाची मा�ा जास्त असते. आता कोणत्या रोगाचं्या 
उपचारासाठी असे एकस्थ वापरले आहेत ते थोडक्यात पाहू. 
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(अ) पॉिलसायथेिमआ. 
 

हा रोग मो�ा �माणावर आढळतो. हा एक �कारचा कॅन्सरच असून यात ताबं�ा रक्तपेशी 
ज�रीपेक्षा जास्त �माणात िनम�ण होतात. या ताबं�ा रक्तपेशी िनम�ण होण्याचे कायर् अ�स्थमज् जेत होत 
असते. त्या नाहीशा करण्यासाठी फॉस्फरस-३२ चा उपयोग होतो. यापूव� रोग्याचे रक्त सारखे काढून 
घेण्यािशवाय इतर उपाय या रोगावर माहीत नव्हता. 
 
(आ) ल्युकेिमया. 
 

या रोगात ज�रीपेक्षा जास्त पाढंऱ्या पेशी रक्तात िनम�ण केल्या जातात. मायलेरॉन नावाचे नवीन 
औषध िनघाल्यापासून िकरणोत्सारी फॉस्फरस-३२ चा रोग िनवारणासाठी होत असलेला उपयोग थोडा 
कमी होत आहे. अथ�त सवर् तऱ्हेच्या ल्युकेिमयात त्याचा उपयोग होत नाही पण नेहमी उद् भवणाऱ्या 
ल्युकेिमयात फॉस्फरस-३२ चा योग्य �माणात वापर फायदेशीर होतो. 
 
(इ) हायपरथायरॉइिडझम. 
 

गल�ंथीचे काम असे की रक्तातील आयोडीन व इतर �व्ये शोषण क�न थायरॉइड हाम�न तयार 
करणे. गल�ंथी जास्त �माणात हाम�न तयार क� लागली तर हायपरथायरॉइिडझम हा रोग होतो. या 
रोगाची लक्षणे म्हणजे गल�ंथी मोठी होणे, भकू, तहान जास्त लागूनसु�ा वजन कमी होणे, डोळे पूव�पेक्षा 
मोठे होणे, झोप न येणे इत्यादी. पूव� ऑपरेशनिशवाय यावर उपाय नव्हता. आता हा उपचार आयोडीन-
१३१ वाप�न होतो. 
 
(ई) कंजे�स्टव्ह हाटर् फेल्युअर. 
 

थायरॉइड हाम�नचे मुख्य कायर् म्हणजे �त्येक पेशीच्या चयापचयाला चालना देणे. वारंवार 
उद् भवणाऱ्या हृदयिवकारात (Chronic Heart Failure) हृदयाचे काम शक्य तेवढे कमी करणे आवश्यक 
असते. यासाठी थायरॉइड हाम�नचे उत्पादन कमी करण्यासाठी आयोडीन-१३१ चा उपयोग होतो. त्यामुळे 
शरीराचा चयापचयाचा वगे कमी होऊन हृदयावरील कामाचा ताण कमी होतो. 
 
(उ) �ोस्टेट �ंथीचा ककर् रोग. 
 

शस्तर्ि�या अशक्य�ाय झालेला अितशय दीघर् मुदतीचा �ोस्टेट �ंथीचा ककर् रोग यावर गोल्ड-१९८ 
या सोन्याच्या एकस्थाचा अगर इतर एकस्थाचंा उपयोग क�न रोग्याला थोडेफार बरे वाटते. 
 

िकरणोत्सारी एकस्थाचें असे इतर अनेक उपयोग वै�कशास्तर्ात असले तरी त्याचं्या 
उपयोगामागील त�व ेसाधारणतः वरील�माणेच आहेत. 
 

क्ष-िकरणे वापरण्यापेक्षा िकरणोत्सारी एकस्थाचें सहाय्याने उपचार करण्यात फार मह�वाचे फायदे 
आहेत. एक तर अवजड व महाग क्ष-िकरण यं�ापेक्षा हा उपाय सोपा व सुटसुटीत आहे. दुसरा फायदा 
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म्हणजे कोणताही डॉक्टर इतर नेहमीच्या उपचारा�माणे िकरणोत्सारी एकस्थ देऊ शकतो. अथ�त हे 
एकस्थ वापरण्यात घ्यावी लागणारी काळजी व ते वापरण्यासाठी लागणारे मूलभतू ज्ञान असणे ज�र आहे 
हे िनराळे सागंावयास नको. 
 
३·७ िकरणोत्सारी एकस्थ व कृिषशास्तर् 
 

जगाची लोकसंख्या झपा�ाने वाढत असून येत्या पंचवीस वष�त ती साडेतीनश े ते चारश े
कोटीपय�त वाढेल असा अंदाज आहे. िंहदुस्थान हा कृिष�धान देश असला तरी आपली सध्याची अ�धान्य 
उत्पादनाची िनकृ� अवस्था व लोकसखं्या वाढण्याचा असाधारण वगे यामुळे ही समस्या जास्तच गंभीर होत 
आहे. 
 

अ�, ही एक मूलभतू जीवनावश्यक गो� असल्याने लोकसंख्येच्या वाढीच्या �माणात अ�धान्याचे 
उत्पादनही वाढावयास हव.े ही वाढ दोन �कारे होऊ शकेल : (१) अिधकािधक जमीन लागवडीखाली 
आणनू व (२) लागवडीखाली असलेल्या जिमनीची पदैास वाढवनू. पैकी पिहल्या �कारास िनसग�ची 
मय�दा येत असली तरी दुसरा मानवी �यत्नाने साध्य होण्यासारखा आहे. जिमनीची पैदास पढुील काही 
उपायानंी वाढिवता येईल : (अ) खताचंा शास्तर्शु� वापर, (आ) जास्त उत्पादनशक्तीच्या धान्य जातीची 
िनवड, (इ) शतेात व गुदामात होणाऱ्या िपकाच्या व अ�धान्याच्या नासधुशीला आळा व (ई) खा� पदाथर् न 
सडू देता जास्त िदवस िटकिवणे. 
 

या सवर् �श्नातं िकरणोत्सारी एकस्थ व िकरणोत्सार याचंा फार फायदा झाला असून तो कसा ते 
पाहू : 
 
(अ) खताचंा शास्तर्शु� वापर. 
 

खताचंा वापर केल्याने िपकाचंी वाढ झपा�ाने होते व धान्यही सकस व जास्त िमळते ही गो� 
सवर्�ुत असली तरी वाटते िततकी साधी नाही. खत जिमनीत घातल्यावर त्याचे शोषण झाडे कशी करतात, 
खताचंा वापर कोणत्या वळेी व कोणत्या तऱ्हेने केल्यास त्याचा िपकावर जास्त पिरणाम होतो, वगेवगेळ्या 
�तींच्या जिमनीत िपकानंा खताची िकती आवश्यकता असते, या �श्नाचंा िकरणोत्सारी एकस्थ वाप�न 
अभ्यास केल्यास गमतीदार व उद् बोधक मािहती िमळते. याची काही उदाहरणे देऊ. 
 

हे �योग करण्यासाठी कॅ�ल्शअम सुपर फॉस्फेट, �ाय कॅ�ल्शअम फॉस्फेट इत्यादी खते फॉस्फरस-
३२ हा िकरणोत्सारी एकस्थ वाप�न �योगशाळेत तयार करतात व ती साधा नैस�गक फॉस्फरस असलेल्या 
तशाच खताबरोबर झाडानंा देतात. झाडानंा साधा अगर िकरणोत्सारी फॉस्फरस यामध्ये भेद करता येत 
नसल्याने ज्या �माणात ते खतात िमसळले असतात त्याच �माणात झाडाचं्या िनरिनराळ्या भागातं शोषले 
जातात. खता�माणेच जिमनीतूनही झाडे फॉस्फरसचे शोषण करीत असतात. िव�ेषणाच्या नेहमीच्या 
प�ती�माणे पानाचंी राख क�न त्यात एकंदर िकती फॉस्फरस आहे ते कळत असले तरी त्यातील 
जिमनीतून िकती आला व खतातून िकती आला हे कळण्याची शक्यता नव्हती. पण त्याच राखेत 
िकरणोत्सारी फॉस्फरस-३२ िकती आहे हे मापन केल्याने एकंदर शोषण झालेल्या फॉस्फरसपकैी खतातील 
िकती व जिमनीतील िकती हे िनि�तपणे कळते. 
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अशा धत�वर, जगात अनेक िठकाणी व िद�ी येथील भारतीय कृिष अनुसंधान संस्थेत जे 
िनरिनराळे �योग झाले आहेत त्यापासून िनघालेली काही अनुमाने अशी : 
 

(१) गहू व भात यावरील �योगाव�न असे िदसले की ज्या �माणात जिमनीत खत घालाव े त्या 
�माणात झाडे त्याचें शोषण करतात पण जिमनीतच जर फॉस्फरस जास्त असेल तर खताचें शोषण कमी 
होते. अशा वळेी जास्त खताचा वापर म्हणजे त्याचा अपव्यय होय. 
 

(२) िविवध �कारची खते शतेजिमनीवर घालून त्याचंा कोणत्या िपकावर काय पिरणाम होतो याचा 
अभ्यास करता असे िदसले की, कॅ�ल्शअम फॉस्फेट हे एक सव�गीण खत आहे. उदासीन, अल्कधम� व 
आम्लधम� जिमनीत खताचंी �िति�या वगेवगेळी होते. ज्या खताचें पाण्यात िवरघळण्याचे �माण कमी अशी 
खते अल्कधम� जिमनीत पिरणामकारक ठरत नाहीत. कॅ�ल्शअम जास्त असलेल्या जिमनीत वगेवगेळ्या 
खतामंधून िमळणारे फॉस्फरसचे �माण खालील �मवारी�माणे कमी होते : 
 

सुपर फॉस्फेट > मोनो अमोिनअम फॉस्फेट > कॅ�ल्शअम मेटॅफॉस्फेट > डाय कॅ�ल्शअम फॉस्फेट 
> �ाय कॅ�ल्शअम फॉस्फेट. 
 

(३) पेरणीच्या वळेी खत जिमनीत घातले तर झाडे खतातील फॉस्फरस जास्त शोषण करतात. 
पण मुळे जशी खोल जातात तशी ती जिमनीतीलच नैस�गक फॉस्फरस जास्त शोषतात. खत केव्हा व कोठे 
घालाव ेहे झाडाच्या वयावर अवलंबून असते व मो�ा झालेल्या िपकाला वरवर घातलेल्या खताचा फारसा 
फायदा िमळत नाही हे िस� होते. 
 

(४) असेही िदसून आले की झाडे केवळ मुळातूनच फॉस्फरस शोषण करतात असे नव्हे तर, पाने, 
फळे व फुलातूंनही शोषण क� शकतात. अशा वळेी जीवनस�व ेव क्षार असलेले पाणी झाडावर िंशपडले 
तरी त्याचे शोषण होते. 
 

वरील िववचेनाव�न एक गो� ध्यानात येईल की िविवध भौगोिलक पिर�स्थती असलेल्या आपल्या 
देशात जिमनीची वगर्वारी करणे व कोणत्या िपकास कोणत्या वळेी कोणते खत �ाव ेहे ठरिवणे ही अत्यंत 
िनकडीची बाब आहे. 
 

िकरणोत्सारी एकस्थाचे सहाय्याने फॉस्फरसच्या शोषणाचा जसा अभ्यास झाला तसाच अभ्यास 
रेिडओ कॅ�ल्शअम, रेिडओ आयनर् वाप�नही झाला. रेिडओ आयनर् व रेिडओ फॉस्फरस वाप�न असे िदसते 
की पानामध्ये िहरवा रंग देणारे क्लोरोिफल म्हणून जे �व्य असते ते बनण्यास फॉस्फरमुळे अडथळा होतो. 
 
(आ) जास्त उत्पादन देणाऱ्या व जोमदार धान्य जाती. 

 
या कामासाठी मुख्यतः िकरणोत्साराचा उपयोग होतो. िनरिनराळ्या �ातंातं िविश� गुणधम�ची 

िपके असतात. काही धान्य जाती िवविक्षत भौगोिलक पिर�स्थतीतच वाढू शकतात. साहिजकच चागंले 
गुणधमर् असलेल्या िनरिनराळ्या धान्य जातींपासून तेच गुणधमर् एकाच जातीत कसे येतील हे पाहणे 
उपयुक्त ठरते. 
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त्या दृ�ीने िकरणोत्सार हे एक मोठे �भावी साधन उपलब्ध झाले आहे. बीजाला िंकवा जीवाला 
िविश� गुणधमर् देणारे जे जीन्स व �ोमोसोम पेशीमध्ये आहेत त्यावर िकरणोत्साराचा पिरणाम होऊन त्यात 
मूलभतू फरक होतात असे िदसून आले आहे. अथ�त हे सवर्च बदल चागंले असतात असे नाही. पण 
कोणत्या जातीवर चागंले बदल होतात ते काळजीपूवर्क िनरीक्षण केल्यास फार फायदा होतो. या 
आनुविंशक बदलाबरोबर होणारे इतर बदल म्हणजे काही िपकाचंी िकडीपासून संरक्षण करण्याची शक्ती 
वाढते. 
 

वनस्पतींच्या आनुविंशक गुणधम�तील बदल नैस�गक रीत्या होतच असतात. हे कृि�म रीत्या 
घडवनू आणणे नेहमीच िजिकरीचे असते. पण कोबाल्ट-६० सारख्या िकरणोत्सारी पदाथ�तून िमळणाऱ्या 
�भावी िकरणोत्साराने ते आता शक्य आहे. अशा तऱ्हेचे संशोधन मुख्यत्व े जीवशास्तर् िवभाग, भाभा 
अणुसंशोधन कें �ात होत आहे. हे �योग �ॉम्बे येथे एका लहान शतेात केले जातात. यात मध्य भागी 
कोबाल्ट-६० हा िकरणोत्सारी पदाथर् ठेवनू भोवताली िपकाचंी पेरणी केलेली असते. कमी जास्त 
अंतरा�माणे िकरणोत्साराची �खरता बदलते. या �योगात िपकावर होणारा िकरणोत्साराचाच �भाव 
पाहावयाचा असल्याने उत्सजर्काभोवती संरक्षण कवच नसते पण सबधं शतेाबाहेर एक उंच िंभत बाधंलेली 
असते. त्यामुळे िंभतीबाहेर िकरणोत्सारापासून अपाय होत नाही. या शतेाला ‘गॅमा बाग’ असे नाव आहे. 
वरील �योगात गमॅा िकरणाचंा वापर होतो पण असेच �योग मंदगती न्य�ूॉन वाप�नही केले जात आहेत. 
 

भाभा अणुसंशोधन कें �ात चालू असलेल्या �योगात भाताच्या िपकावर जास्त भर देण्यात आला 
आहे. या �योगात भाताच्या िनदान तीनचार जातींत िपकाचे उत्प� िनदान २०-३० टक्क्यानंी वाढलेले 
िदसून आले आहे. एवढेच नव्हे तर तादुंळाचा दज�ही सुधारलेला िदसला. हे फरक एकदा काढलेल्या 
िपकात आले म्हणजे तेव�ानेच त्याचें आनुविंशक गुणधमर् बदलले असे ठरत नाही. तर ते िबयाणे पुनः 
पुन्हा ७-८ िप�ा लावनू बदल खरोखरच कायम व आनुविंशक झाले की नाही हे पहाव ेलागते. हेही �योग 
यशस्वी झाले असून आता या िबयाण्यापासून हा �योग मो�ा �माणावर महाराष्� राज्यात सु� केला आहे. 
भईुमुगाच्याही अशा जास्त उत्पादन देणाऱ्या जाती तयार केल्या गेल्या आहेत. असेच �योग मका, वागंी, 
टोमटॅो व कपाशीवरही केले जात आहेत. िकरणोत्सारापासून िदसून आलेल्या सुपिरणामाचंा अिधक 
सखोल अभ्यास केल्याने चागंल्या गुणधम�च्या अनेक जाती िनम�ण करता येतील अशी आशा उत्प� झाली 
आहे. 
 
(इ) शेतात व कोठारातील धान्याची नासधूस. 
 

पक्षी, उंदीर व कीटक शतेात व कोठारात िपकाचें व धान्याचें अतोनात नुकसान करतात. असा 
नाश, शतेात दर वष� ८० लक्ष टन व गुदामात २० ते ३० लक्ष टन असावा असा अंदाज आहे. १९५९ मधील 
चाचणीव�न हे नुकसान दर वष� सुमारे ६०० कोटी �पयाचें असाव ेअसे िदसते. कीटकनाशक औषधावर 
दर वष� सुमारे ३ ते ४ कोटी �पये खचर् होतात. कीटकनाशावर एकस्थाचंा कसा उपयोग होतो ते पाहू. 
 
रसायनाचंा वापर. 
 

कीटकनाशासाठी रसायनाचंा वापर पुरातन आहे. सध्या लेड आस�नेट, कॅ�ल्शअम आस�नेट, 
पॅिरस�ीन अशी औषधे वापरात आहेत. रसायनशास्तर्ातील इतर �गतीबरोबर नवीन नवीन कीटकनाशक 
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रसायने िनघत आहेत. आदशर् कीटकनाशक असे असाव ेलागते की त्यामुळे िपकाला व माणसाला तर धोका 
पोहोचू नयेच पण त्याचा शतेीत वापरल्या जाणाऱ्या इतर रसायनावरही िवपरीत पिरणाम होऊ नये. यासाठी 
मुळात कीटकनाशक म्हणजे काय व त्याची कीटकावर काय �िति�या होते हे कळावयास हव.े हे संशोधन 
िकरणोत्सारी एकस्थ वाप�न करता येते. 
 

मु�ासंयुगे कशी करतात हे पूव� सािंगतले. सव�च्या पिरचयाचे डीडीटी (�ायक्लोरो डायफेिनल 
�ायक्लोरो इथेन) घेऊन हे �योग कसे करता येतील ते पाहू. वरील सयुंग, त्यातील काबर्न अगर 
क्लोरीनचा अण ू िकरणोत्सारी ठेवनू िनद�शक करतात. मग त्याचा वापर क�न ते कीटकाचें िविवध 
अवयवातं कसे व िकती समािव� होते, तसेच त्याच्या रासायिनक घटनेत काय फरक पडतात, हे शोधून 
काढणे िकरणोत्सारी एकस्थामुळे सुलभ होते. डीडीटी व इतर नाशकामुळे कीटकात �ितकार शक्ती उत्प� 
होते व ती पुढे िन�पयोगी ठरतात हे माहीतच आहे. मु�ायुक्त डीडीटीचा उपयोग �ितकारशक्ती उत्प� 
झालेल्या व न झालेल्या कीटकावर क�न असे िदसले की डीडीटीचे डीडीई या दुसऱ्या संयुगात �पातंर 
होते व हे नवीन झालेले सयुंग कीटकनाशक नसते. ज्या कीटकात �ितकारशक्ती उत्प� झालेली असते 
त्या कीटकात डीडीटीचे डीडीई या सयुंगात �पातंर झपा�ाने होते. आता असे का व कसे होते याचे सपूंणर् 
उ�र अजून सापडले नसून त्या दृ�ीने �यत्न चालू आहेत. वरील मािहती, िकरणोत्सारी एकस्थ वाप�न 
केलेल्या �योगाचंी िदशा दाखिवण्यासाठी िदली आहे. 
 

डीडीटीसारखी संयुगे कीटकाचें खाण्यात अगर कीटकाशंी त्याचंा सपंकर्  आल्यासच उपयोगी 
पडतात. पण मका, ज्वारी, बाजरी, तादुंळ याचं्या देठात सापडणाऱ्या आळ्या इत्यादींवर त्याचंा पिरणाम 
होत नाही. अशासाठी ‘िस�स्टिमक कीटकनाशक’ या नवीन तऱ्हेच्या रसायनाचंा हल् ली वापर होतो. ही 
संयुगे झाडावर िंशपडली अगर पाण्यातून जिमनीत घातली तरी झाडे त्याचें शोषण क�न अंतस्थ 
कीटकाचंा नाश करतात. कपाशीचे बी अशा रसायनात िभजवनू पेरले तर रोप�ास दीघर् काळ कीड लागत 
नाही. पण यात धोका असा की अशा �व्याचंा वापर केलेल्या पालेभाज्या, फळभाज्या खाण्याने अपाय 
होण्याची शक्यता असते. तेव्हा अशा रसायनाचंा वापर करण्यापूव� त्याचंी संहारशक्ती िकती िदवस िटकू 
शकते, ती खाण्यात आली तर अपाय होणार नाही अशी िकमान मय�दा िकती, अशी मािहती िकरणोत्सग� 
एकस्थाचंा वापर क�न िमळिवली जात आहे. 
 
जीवो जीवस्य जीवनम्. 
 

कीटकनाशासाठी रसायनेच वापरावी लागतात असे नाही. अशा इतर साधनातं ‘जीवशास्तर्ीय 
िनय�ंण’ (Biological Control) हे एक नािवन्यपूणर् साधन आहे. यात कीटकाचें नाशासाठी कीटकाचंाच 
उपयोग केला जातो. झाडावरील बाडंगुळे जशी वृक्षाच्या जीवनरसावर जगतात तसे काही कीटक दुसऱ्या 
कीटकावर जगतात. उदाहरणाथर्, अमेिरकेत सं�ी व िंलबाचं्या बागायतीला उप�व देणाऱ्या ‘कॉटनी कुशन 
स्केल’ या िक�ाचंा नाश १८९९ साली ऑस्�ेिलयातून ‘कॉिसनॅिलड बीटल्स’ िकडे त्या बागायतीत सोडून 
केला गेला. िंहदुस्थानातसु�ा िकत्येक वष�पूव� हे िकडे वापरण्यात आले होते. 
 

वर िदलेला एक �कार झाला. दुसरे काही िकडे आपल्या उत्प�ीसाठी दुसऱ्या िक�ावंर 
अवलंबून असतात. अशा परावलंबी िक�ाचंी मादी दुसऱ्या जातीचे िक�ाच्या शरीरावर िंकवा शरीरात 
अंडी घालते. त्यातून अळी, कोष अशा अवस्थातूंन अिधक परावलंबी िकडे उत्प� होतात. ही सवर् �स्थत्यतंरे 
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‘यजमानाचे’ जीवावर होऊन त्यात यजमानाचा म्हणजे ज्या िक�ाचें शरीरावर त्याचंी धारणा झाली त्याचंा 
नेहमीच अंत होतो. या संदभ�त मुख्य लक्षात ठेवण्यासारखी गो� म्हणजे हे यजमान िकडे िपकाचे दृ�ीने 
नेहमीच उप�वी असून त्याचें जीवावर जगणारे िकडे मा� झाडानंा उप�व देत नाहीत. यासाठी उप�वी 
िक�ाचें नाशासाठी अनुप�वी िक�ाचंी �योगशाळेत मो�ा �माणावर पदैास क�न त्यानंा शतेात सोडाव े
लागते. पण त्यापूव� त्या िक�ाचं्या जीवनाची म्हणजे ते नैस�गक पिर�स्थतीत िकती जगू शकतात, शतेात 
सोडल्यावर त्याचंी �सारशक्ती व �वृ�ी, हवामानाचा त्याचेंवर होणारा पिरणाम, इत्यादी मािहती क�न 
घेणे इ� असते. हा अभ्यास िकरणोत्सारी एकस्थ वाप�न कसा करतात ते पाहू. ज्या िक�ाचंा अभ्यास 
करावयाचा त्यानंा �योग करताना काही खूण हवी. अशा िक�ाचें अ�ात िकरणोत्सारी एकस्थ 
िमसळल्यास तेवढे िकडेच िकरणोत्सार दशर्वतील. असे खुणेचे िकडे एका जागेव�न शतेात सोडून व 
ठरािवक वळेानंतर शतेाच्या िनरिनराळ्या भागातूंन पकडलेल्या िक�ातंील खुणेच्या िक�ाचें संख्येव�न 
त्याचंी �मण�वृ�ी, दूरवर जाण्याची शक्ती, इत्यादींचा अंदाज घेता येतो. या उपयुक्त िक�ाचंा वापर 
करण्यापूव� उप�वी िक�ाचें संख्येचाही अंदाज घ्यावा लागतो व तोदेखील एकस्थाचंा वापर क�न 
िमळिवतात. कीटकाचंाच कीटकनाशासाठी उपयोग करण्यासाठी ही �ाथिमक मािहती उपयोगी पडते. 
 
कीटकनाशासाठी िकरणोत्सार. 
 

वर कीटकनाशाच्या संशोधनात िकरणोत्सारी एकस्थ कसे वापरतात त्याची काही उदाहरणे 
नमुन्यादाखल िदली. परंतु नुसता िकरणोत्सारही कीटकनाशास पुरतो. त्या दृ�ीने ही प�त कशी 
काय��न्वत केली जाते ते पाहू. 
 

रेशीम काढण्यापूव� कोषात असलेला िकडा �थम मारावा लागतो. �चिलत प�तीत ही ि�या कोष 
गरम पाण्यात टाकून केली जाते. मग कोष ठरािवक वळेेपय�त वाळवनू रेशीम काढले जाते. या प�तीत वळे 
तर जातोच पण काही रेशीमही फुकट जाते व त्याचा दज�ही कमी होतो. त्याऐवजी केवळ िकरणोत्साराचे 
माराने आतील िकडा मरतो हे समजल्यापासून रेशीम धं�ात िकरणोत्साराचा उपयोग केला जात आहे. 
 

िकरणोत्साराचे झोताशी सपंकर्  आल्यास बरेच जीवजंतू मरतात असे आढळून आले असून साठा 
केलेल्या धान्याला लागलेली कीड नाहीशी करण्यासाठी िकरणोत्साराचा उपयोग करण्यात बरेच यश 
िमळाले आहे. भाभा अणुसंशोधन कें �ात ही प�ती मो�ा �माणावर १९६७ च्या शवेटास काय��न्वत 
झालेली आहे. 
 

िकरणोत्साराचा या कामी वापर होण्यापूव� कीटकनाशासाठी काही िविश� रसायने वापरली जात 
असत. या रसायनाचें साध्या तपमानालाही बाष्पीभवन होते व त्याचा कीटकाचं्या �सनि�येवर पिरणाम 
होऊन ते मरतात. परंतु अशा रसायनाचंा कीटकाचं्या सवर् अवस्थावंर सारखा पिरणाम होत नाही. िशवाय 
अं�ातच असलेले कीटक सुख�प असतात. त्यामुळे रसायनाचंा वारंवार वापर करावा लागतो व इतके 
क�नही पािहजे तसे यश येत नाहीच. उलट िकरणोत्साराचा �भाव कीटकाचं्या सवर् अवस्थावंर व 
अं�ातील जीवावंरही होत असल्याने ही प�त जास्त उपयुक्त ठरण्याची शक्यता आहे. यातही दोष 
एवढाच की लागलेली सवर् कीड जरी मेली तरी धान्यात अशी काही शक्ती येत नाही की नवीन कीड 
लागणारच नाही. यासाठी एकदा कीड मारली तरी धान्य साठिवण्याच्या प�तीतच सुधारणा व्हावयास 
हवी. भाभा अणुसंशोधन कें �ात त्या अनुषंगाने संशोधन केले जात आहे. 
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कीटकनाशासाठी िनब�ज नर. 
 

�खर िकरणोत्साराने कीटक मरतात पण िकरणोत्सार सौम्य असेल तर कीटकाचें जीवनि�यावंर 
अिन� पिरणाम होऊन त्याचें िनब�जीकरण होते. िनब�ज केलेल्या अशा नर कीटकाचंा मादीशी सयंोग 
झाला तरी �जोत्पादन होत नाही. समजा, कपाशीला एका �कारच्या कीटकापासून उप�व होत असेल तर 
तशा कीटकाचंी �योगशाळेतच मो�ा �माणावर पैदास क�न त्यातील नरकीटकाचें िनब�जीकरण 
करण्यात येते. मग असे नर मो�ा �माणावर शतेात सोडल्यास कालातंराने त्या िविश� कीटकाचंी सखं्या 
घटून िपकास उप�व कमी होतो. या प�तीचा अवलंब जगात िठकिठकाणी केला जात असून त्यात यशही 
बरेच आले आहे. नारळाच्या झाडाला उप�व देणाऱ्या एका िविश� जातीच्या कीटकाचे नाशासाठी या 
प�तीचा अवलंब कसा करावा यािवषयीचे �योग भाभा अणुसंशोधन कें �ात सध्या चालू आहेत. 
 
(ई) खा� पदाथर् जास्त िटकिवणे. 
 

पुष्कळसे खा� पदाथर् सडल्यामुळे वाया जातात. फळे, मासे, भाजीपाला, दूध वगैरेसारखे नाशवतं 
पदाथर् िकरणोत्साराचे सहाय्याने जास्त वळे िटकिवणे आता शक्य झाले आहे. अशा वस्तू जास्त वळे 
िटकल्या तरी माणसानंी खाव्या की नाही त्याचेही सखोल संशोधन कराव े लागते. हे संशोधन पूणर् 
झाल्यावरच त्याचंी खा� पदाथर् म्हणून लायकी नक् की होते. अमेिरकन लष्कराने लष्करातील लोकासं 
बेकन हा मासंाचा �कार अशा तऱ्हेने िटकाऊ क�न आता सर�स देण्यास सु�वात केली आहे. इंग्लंडमध्ये 
�ित वष� सुमारे १२,००० टन घो�ाचे मासं येते. ते िकरणोत्साराने िनज�तुक करणे खच�चे नाही असे 
िदसून आल्यावर �ाण्यानंा ते देऊन त्याचेंवर काय पिरणाम होतो याची चाचणी सु� आहे. 
 

भाभा अणुसंशोधन कें �ात खा� वस्तंूवर असे अनेक �योग यशस्वी झाले असून ते आता मो�ा 
�माणावर करण्यात येतील. िवशषेतः आपल्याकडील हवामानामुळे खा� पदाथर् जास्त वळे कसे िटकिवता 
येतील याकडे अिधकच लक्ष �ावयास हव.े अणशुक्ती खात्यात केलेल्या �योगाव�न असे िदसून आले की 
िकरणोत्सार िदलेले बटाटे व कादें याचंी खराबी न होता िटकण्याची मुदत अनु�मे १४ पासून २८ 
आठव�ापंय�त व १२ पासून २४ आठव�ापंय�त वाढते. (आकृती �माकं ३·१७ व ३·१८ पहा.) आंब े
सावकाशीने िपकतात व ते ४ आठव�ापंय�तही ठेवता येतात. बोंबील (Bombay Duck) म्हणून ओळखली 
जाणारी आवडीची मासळी समु�ातून काढल्यावर नेहमीच्या हवामानाला काही तासच ठीक राहते. बफ�त 
ठेवल्यास ती २-३ िदवस राहते पण थो�ाशा िकरणोत्साराने त्याचे िटकण्याचे �माण १०-१२° सें. ला ३ 
आठवडे व ४° सें. ला ६ आठव�ापंय�त वाढते. िंझगे थो�ाशा िकरणोत्साराने १०-१२° सें. ला ६५ व ४° 
सें. ला १३० िदवस िटकतात. ते िटकिवण्याच्या नेहमीच्या प�तीत ही मुदत ७ ते १० िदवसावंर जात नाही. 
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आकृती �. ३·१७ 

उत्सारिंसिचत बटाटा (उजवीकडील) – २० आठव�ानंंतर तेव�ाच मुदतीत नासलेला साधा बटाटा 
(डावीकडील). 

 

आकृती �. ३¿१८ 

उत्सारिंसिचत कादंा 

(उजवीकडील)–१५ 
आठव�ानंंतर याच कालावधीत 

खराब झालेला साधा कादंा 
(डावीकडील).  

 
वाळिवलेले मासे, कोळंबी यानंा िकरणोत्सार िदला तर ते जास्त िटकतात एवढेच नव्हे तर त्याचें 

रंग�पही छान राहते. अशीच चागंली �िति�या केळी व इतर अधर्वट वाळिवलेल्या पदाथ�त िदसते. 
 

िकरणोत्सार व थोडी उष्णता वाप�न िटकिवलेल्या आंबा, पे�, सफरचंद, पीच या फळाचें �प व 
स्वाद, कॅिंनग क�न िटकिवलेल्या त्याच फळापेंक्षा पुष्कळच चागंला असतो. तसेच चपाती, पाव यानंा गमॅा 
िकरणोत्सार िदला तर हे पदाथर् १० ते ५० िदवस िटकतात. 
 
३·८ िकरणोत्सारी एकस्थ व काही मौिलक संशोधन 
 
�काश समाकरण (Photosynthesis) 
 

सवर् जीवसृ�ी सूयर्�काशावर आधािरत आहे. या सूयर्शक्तीमुळे ऑ�क्सजन, है�ोजन व काबर्न या 
मौलाचं्या साध्या संयुगापंासून चराचर सृ�ीतील बहुतेक सवर् काबर्नी सयुंगे तयार होतात. या �ि�येला 
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�काश समाकरण िंकवा �काश सं�ेषण (Photosynthesis) असे नाव आहे. आपणासं हे माहीत आहे की, 
सूयर्�काशात झाडाची िहरवी पाने पाणी व काबर्न डायऑक्साइड याचें साखर, स्टाचर् व सेल्युलोज यामंध्ये 
�पातंर करतात. या सयुंगानंा काब�है�ेट असे म्हणतात. या ि�या पानातील क्लोरोिफल या िहरव्या 
पदाथ�च्या उप�स्थतीतच होऊ शकतात व सरतेशवेटी ऑ�क्सजन वायू बाहेर पडतो. स्थूल मानाने या 
�ि�या खालील�माणे िलिहता येतील : 
 

 
क्ष CO₂ + य H₂O + �काश  Cक्ष H₂य Oय + क्ष O₂  

 क्लोरोिफल   
 

Cक्ष H₂य Oय, हे काब�है�ेटचे सवर्साधारण सू� आहे. यात काबर्न डायऑक्साइडचे ‘क्ष’ इतके रेण ू
पाण्याच्या ‘य’ इतक्या रेणूबरोबर सूयर्�काशात व क्लोरोिफलच्या उप�स्थतीत सयंोग पावनू त्यापासून 
काब�है�ेटचा एक व ऑ�क्सजनचे ‘क्ष’ रेणू िमळतात. क्लोरोिफलच्या अनुप�स्थतीत या ि�या होणार 
नाहीत. 
 

ही �ि�या वर ज्या तऱ्हेने िदली आहे िततकी साधी नाही हे ज्ञान गेली अनेक वष� आहे. तसेच 
काब�है�ेट होण्यापूव� मध्यतंरी टप्प्याटप्प्याने अनेक सयुंगे होत असावी असा तकर्  करण्यास सबळ कारणे 
आहेत. तसेच वरील �ि�येत सरतेशवेटी बाहेर येणारा ऑ�क्सजन, काबर्न डायऑक्साइडच्या रेणूतला की 
पाण्यातल्या रेणतूला हेही शोधून काढणे आतापय�त शक्य नव्हते. 
 

साखर, बटाटे, अ�धान्य अशा जीवनधारणा करणाऱ्या अनेक पदाथ�त ही काब�है�ेट आहेत. 
तसेच लाकूड, कोळसा, खिनज तेले या स्व�पातही काब�है�ेट व त्याची इतर �पे आज जगातील शक्ती 
िन�मतीची मुख्य साधने आहेत. जिमनीवरील व समु�ातील वनस्पतीमुळे �काश समाकरणाच्या �ि�येने दर 
वष� सुमारे पधंरा हजार कोटी टन इतक्या काबर्नचे काब�है�ेटमध्ये �पातंर होत असाव ेअसा अंदाज आहे. 
हा आकडा फार मोठा वाटला तरी पृथ्वीवर येणाऱ्या एकूण सूयर्�काशाचा अगदी थोडाच भाग यासाठी खचर् 
होतो. �काश समाकरण म्हणजे नक् की काय हे समजल्यास सूयर्शक्तीचा अिधक उपयोग कसा क�न घेता 
येईल हे पाहणे शक्य होईल. म्हणजे एक तर झाडे ही शक्ती अिधक �माणावर कशी साठव ूशकतील हे 
कळेल िंकवा कदािचत क्लोरोिफलिशवायही हे �काश समाकरण साध्य होईल. म्हणजे उसािशवाय 
सरळपणे �योगशाळेत काबर्न डायऑक्सइड व पाणी यापंासून साखर मो�ा �माणावर तयार करणे शक्य 
होईल. 
 

काबर्न डायऑक्साइड व पाणी ते काब�है�ेट यामंधील अवस्था काय आहेत यािवषयीचे संशोधन 
िकरणोत्सारी व इतर एकस्थ उपलब्ध होईपय�त अशक्य होते. काबर्न-११ हा िकरणोत्सारी एकस्थ 
िमळाल्यावर थोडेफार संशोधन झाले. पण एक तर तो अत्यंत कमी �माणात व तोही कण�वगेकाचं्या 
सहाय्याने अितशय खच�ने िमळे. तसेच त्याचे अध�यनही लहान असल्याने सवर् �योग थो�ा वळेात 
संपिवणे कठीण जाई. आता काबर्न-१४ हा ५,६०० वष� अध�यनाचा िकरणोत्सारी एकस्थ माफक िंकमतीत 
िमळत असल्याने, तसेच ऑ�क्सजन, है�ोजन याचें �स्थर एकस्थही पुष्कळ िमळू लागल्याने वरील संशोधन 
सुकर झाले आहे. 
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हा अभ्यास करण्याची एक प�त म्हणजे शवेाळ्याचे मदतीने पाणी व काबर्न डायऑक्साइड याचें 
�काश समाकरण घडवनू आणणे. या �योगात, घेतलेल्या काबर्न डायऑक्साइडमध्ये त्याचा काही भाग 
िकरणोत्सारी काबर्न-१४ पासून केलेला असतो. �योगात तयार झालेल्या सयुंगाचें त्यातील काबर्न-१४ च्या 
आधाराने ठरािवक वळेी िव�ेषण केल्याने, ि�या कशा घडतात ते कळणे शक्य आहे. �काश समाकरण 
कसे होते त्याचे काही अंदाज पूव� बाधंले गेले आहेत. त्या आधारावरही काही �योग झाले. या 
अंदाजा�माणे, �काशात, क्लोरोिफलचे पाण्यातील है�ोजनबरोबर एक माध्यिमक (Intermediate) संयुग 
बनून ऑ�क्सजन िमळतो व या माध्यिमक सयुंगाची काबर्न डायऑक्साइडबरोबर िवि�या होऊन काब�है�ेट 
िमळते. अथ�त ही दुसरी ि�या अंधारातही होणे शक्य आहे. याचा पडताळा पाहण्यासाठी शवेाळे पाण्यात 
ठेवनू �थम काही वळे �काशात ठेवतात. नंतर अंधारात त्याची रेिडओ काबर्न असलेल्या काबर्न 
डायऑक्साइडबरोबर िवि�या होऊ देतात. या दुसऱ्या िवि�येत अगदी थो�ा सेकंदातं जी संयुगे अल्प 
�माणात बनतील त्याचें रेिडओ काबर्न�ारा िव�ेषण केले जाते. अशा रीतीने फार उपयुक्त मािहती िमळते. 
�काश समाकरणात जो ऑ�क्सजन िमळतो तो पाण्यातील की काबर्न डायऑक्साइडमधील हे 
तपासण्यासाठी केलेल्या �योगात �योगाकिरता घेतलेले पाणी अगर काबर्न डायऑक्साइड यापैकी एक 
संयुग ऑ�क्सजन-१८ हा �स्थर एकस्थ वाप�न केलेले असते. मग �काश समाकरणाने जो ऑ�क्सजन 
िनम�ण होईल त्याचे िव�षेण केल्याने तो कशापासून आला ते कळू शकते. वरील �योगाने, �काश 
समाकरणात िमळणारा ऑ�क्सजन पाण्यापासून आलेला आहे या पूव� काढलेल्या अंदाजास िनि�तता 
आली. 
 

या �ि�येत फॉस्फरसही भाग घेत असावा असे वाटल्याव�न रेिडओ फॉस्फरस तसेच है�ोजनचे 
एकस्थ �ुटेिरअम व ि�िटअम घेऊनही �योग होत आहेत. ही �ि�या अथपासून इितपय�त समजली आहे 
अशातला भाग नाही पण ती समजण्यास अनेक धागेदोरे आता हाताशी येत आहेत. 
 
घन�प �स्थती व िकरणोत्सार 
 

पदाथ�ची घन�प �स्थती म्हणजे खरोखर काय, त्यातील अणअूणूंमधील �ेरणा कशी काम करते 
या िवषयाला गेल्या १० वष�त फार मह�व आले आहे. वास्तवशास्तर्, रसायनशास्तर्, धातुरसायन व 
जीवरसायन या सवर्च शास्तर्ातं या गो�ीचे मह�व आहे. या संशोधनासाठी न्यू�ॉनचा मोठा उपयोग होतो. 
 

संयुगातील अणूचंी रचना कशी असते ते ठरिवण्याचे पूव�चे मह�वाचे साधन म्हणजे क्ष-िकरणे. 
आता अणुभ�ीपासून िमळणाऱ्या श�क्तशाली न्य�ूॉनच्या �योगाने कषुर्कीय पदाथर्, रासायिनक सयुंगे, व 
जीवसयुंगे (Biochemicals) याचंी रचना पाहणे सुलभ झाले आहे. जीवसयुंगे तसेच काबर्नी सयुंगे यात 
है�ोजन अणूंचे �माण पुष्कळ असते. परंतु क्ष-िकरणे है�ोजन अणूंची सयुंगातील जागा िनि�तपणे 
दाखिवण्यास असमथर् ठरतात. न्य�ूॉन परीके्षने हे काम, तसेच कषुर्कीय संयुगातील कषुर्कीय अणूंची �स्थती 
िनि�तपणे कळू शकते. तसेच घन पदाथ�तील अणूचं्या कंपनासंबधंीची मौिलक मािहती िमळिवणे 
न्यू�ॉनमुळे शक्य झाले आहे. अणुभ�ीतील अनेक घटक, धातंूचे बनिवलेले असतात व भ�ीतील न्यू�ॉनच्या 
माऱ्यामुळे त्याचे गुणधमर् बदलल्याने पूव��माणे ते कायर्क्षम रहात नाहीत. ही कायर्क्षमता नाहीशी होण्याची 
कारणे शोधून काढून नवीन िम� धातू आता करण्यात आले आहेत. अशा सशंोधनासाठी सध्यापेक्षा दहा ते 
शभंर पट जास्त न्य�ूॉनसंख्या असलेले झोत िमळाले तर जास्त फायदेशीर ठरणार आहे. जगात एक-दोन 
देशातं अशा �खर न्यू�ॉन झोत देणाऱ्या अणुभट्�ा सध्या बाधंण्यात येत आहेत. 
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कोबाल्ट-५७, िटन-११९ व टेल्युिरअम-१२७ यापासून िनघणारे गमॅा िकरण �त्येकी एकाच िविश� 
व रेखीव कंपनाचे असतात. त्याचंी शक्ती १०¹² भागात एक भाग यापलीकडे बदलत नाही. िटन-११९ चे 
(n; n') या �ि�येने िटन-११९ या अधर्�स्थर (Metastable) एकस्थात �पातंर होते. हा अणू मग दोन 
टप्प्यानंी �स्थर अवस्थेस पोहोचतो. यापकैी दुसऱ्या टप्प्यात वरील �कारचा गमॅा िकरण बाहेर पडतो. िटन-
११९ चे दोन अण ूसमसमान घन पिरसरात िनब� असतील तर एकापासून िनघालेले गमॅा िकरण दुसऱ्यात 
�कष�ने शोषले जातील (Resonance Absorption). �ासच ‘मॉसबॉयर आिवष्कार’ (Mossbaeur 
Effect) असे म्हणतात. शोषक अणुगभ�भोवतालचा पिरसर काहीसा वगेळा असेल तर असे शोषण घडवनू 
आणण्यासाठी शोषक अगर उत्सजर्क अण ूकाही िविश� वगेाने पुढे मागे करावा लागतो. असा वगे िकती 
�ावा लागतो त्याव�न घन�प पदाथ�त अणूंच्या भोवताली असणाऱ्या िव�ुत् व कषुर्कीय के्ष�ासंबधंी 
मह�वाची मािहती िमळते. िवज्ञानातील अलीकडील हा एक मह�वाचा शोध आहे. 
 

दोन धातू अगर िम� धातू एकमेकाचें साि�ध्यात आल्यास तपमान, दाब इत्यादी काही िविश� 
पिर�स्थतीत त्यातील अणूचें एकमेकातं िविकरण होते. अणूंचे घन�प अवस्थेत िविकरण कसे होते हे 
समजण्यासाठी िकरणोत्सारी एकस्थाचंा फार मोठा उपयोग झाला आहे. 
 
िनरपेक्ष तपमान व एकस्थ 
 

पदाथ�तील अणूरेणूनंा चलशक्ती असते व तपमान जसजसे कमी होईल त्या�माणे ती कमी होत 
जाऊन िनरपेक्ष शून्य तपमानाला (−२७३° सें.) सवर् अणूरेणू अचेतन होतात. म्हणून िनरपेक्ष शून्य 
तपमानानजीक वस्तुमानाचे गुणधमर् तपासणे हे वास्तव शास्तर्ातील एक मह�वाचे सशंोधन ठरते. अणुभ�ीत 
िलिथअमवरील न्यू�ॉन �ि�यने हेिलअम-३ हा एकस्थ तयार होतो. तो व हेिलअम-४ वाप�न आता 
िनरपेक्ष शून्याच्या अगदी जवळ म्हणजे ०·०१ अंश इतके तपमान िमळवनू ते �स्थर ठेवणे शक्य झाले आहे. 
हेच तपमान िमळिवण्यासाठी पूव� फार आटािपटा करावा लागत असे. 
 
िकरणोत्सारी एकस्थ व �माण लाबंी 
 

पॅिरसजवळ सेव्हसर् या गावी १८८९ सालापासून प्लॅिटनम-इिरिडअम या धातूची एक प�ी िविश� 
तपमानाखाली ठेवलेली असून ितची लाबंी, मेि�क प�तीत मीटरची �माणलाबंी असे ठरले आहे. या 
प�ीच्या लाबंीत केव्हाही फरक पडणार नाही याब�ल जरा शकंा आहे. तसेच काही आक�स्मक आप�ीमुळे 
ती एखादे वळेी नाहीशी होण्याची शक्यताही संभवते. यावर इलाज म्हणनू अशी एक सूचना केली गेली की 
एखा�ा िविश� �काश तरंगाची लाबंी ही �माणभतू धरण्यात यावी. काही मौले काही िविश� तरंगलाबंीचाच 
�काश देतात व त्या दृ�ीने कॅडिमअम या मौलापासून िमळणाऱ्या एका ताबं�ा िविश� �काश तरंगाची 
लाबंी �माण म्हणून ठरिवण्यात आली. परंतु हा तरंगही हवा तेवढा रेखीव नव्हता. तसेच कॅडिमअमचा 
वणर्लेख िमळिवण्यासाठी ते मौल तापवनू वायु�प अवस्थेत आणणेही जरा �ासदायक होते. त्याच्या 
तुलनेने बाष्प�प पाऱ्यात वैिजक िवसजर्नामुळे (Discharge) िमळणारा िहरव्या रंगाचा िकरणतरंग जास्त 
रेखीव आहे व तसेच तो िमळिवण्यास व त्याचे मापन करण्यासही सुलभ आहे. त्यामुळे त्या िविश� तरंगाची 
लाबंी ही नंतर �माण मानण्यात आली. परंतु पारा हे नैस�गक मौल सहा �स्थर एकस्थाचें बनलेले असल्याने 
एक गो� लक्षात घेणे भाग पडले ती अशी की तो िविश� तरंग सहा एकस्थापंासून िनघाल्याने त्या �त्येकाचे 
लाबंीत अितसू�म का होईना पण थोडा फरक असणार. म्हणजे त्या तरंगाचा रेखीवपणा इतर मौलाशंी 
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तुलना करता पुष्कळच चागंला असला तरीही आदशर् नाही. या सहाऐवजी पाऱ्याचा एकच एकस्थ जर 
िमळाला तर मा� आदशर् तरंग िमळेल. ही समस्या अित कौशल्यपूणर् रीतीने सोडिवली गेली. नैस�गक 
सोन्यात Au¹⁹⁷ हा केवळ एकच एकस्थ असतो. त्यावर न्यू�ॉनची (n; Υ) �ि�या केली तर �थम २·७० 
िदवस अध�यन असलेला Au¹⁹⁸ हा िकरणोत्सारी एकस्थ िमळून बीटा व गमॅा उत्साराने त्याचे पाऱ्याच्या 
Hg¹⁹⁸ या एकाच एकस्थात �पातंर होईल. मग हे सोने तापवनू ऊध्वर्पातनाने त्यापासून पारा िनराळा 
करता येतो. अशा पाऱ्याच्या Hg¹⁹⁸ या एकस्थापासून िमळणाऱ्या िहरव्या �काश तरंगाची लाबंी अमेिरकेच्या 
‘ब्यूरो ऑफ स्टँडड् र्स’ यानंी �माण धरली असून ती लाबंी ५४६०·७५२ अँगस्�ॉम अशी आहे. (१ अँगस्�ॉम = 
१०-⁸ सेंिटमीटर.) 
 
३·९ िकरणोत्सारी एकस्थ व िव�ेषण 
 

कोणत्याही वस्तूतील एखा�ा मौलाचे अगर संयुगाचे �माण ठरिवणे हा िव�ेषणाचा �धान हेतू 
असतो. िव�ेषणाच्या रासायिनक व इतर अनेक प�ती आहेत. त्यातील एखादीची िनवड कशी करावयाची 
हे कोणत्या पदाथ�त कशाचे िव�ेषण करावयाचे व त्याचे त्या वस्तूतील �माण िकती आहे यावर अवलंबून 
असते. 
 

सुमारे तीस-एक वष�पूव�पय�त एखा�ा मौलाचे वस्तूच्या दहा लाख भागातं पाच भाग एवढे �माण 
मोजता आले तरी उ�म असे समजले जात असे. परंतु अणुशक्ती िन�मतीच्या काय�त अनेक वस्तू इतक्या 
शु� असाव्या लागतात की त्यातील काही मौलाचें �माण वस्तूच्या दहा ते हजार कोटी भागातं एक भाग 
याहून जास्त असणे इ� नसते. अणुभ�ीत वापरली जाणारी इधंने अगर �ॅ�न्झस्टरच्या िन�मतीत लागणारे 
अधर्वाहक यासाठी असे सू�म िव�ेषण आवश्यक असते. 
 

िव�ेषणाच्या इतर प�तींत िकरणोत्सारी एकस्थाचं्या वापराने मौिलक भर पडली आहे. अशा 
प�ती तीन आहेत : (१) �ेसर प�त, (२) ‘एकस्थ िवरलीकरण’ (Isotope Dilution) प�त व (३) 
ॲ�क्टव्हेशन िव�ेषण प�त. 
 
(१) �ेसर प�त. 
 

खरोखर पाहता अगोदरच्या िववचेनात याची पुष्कळच उदाहरणे आलेली आहेत. या प�तीनुसार 
एखादे मौल िवि�यातं कसे िवभागले जाते ते िकरणोत्सारी एकस्थ वाप�न काढतात. एखादे मौल व 
त्याचा िकरणोत्सारी एकस्थ काही �माणात िवि�या करण्यापूव� िमसळून मग िवि�या केल्यास केवळ 
िकरणोत्सारी एकस्थाच्या मापनाने मूळ मौल कसे िवभागले गेले ते कळते. समजा पाण्यात फार कमी 
िव�ाव्य असलेल्या अशा एखा�ा पदाथ�ची िव�ाव्यता काढावयाची आहे. िव�ाव्यता फारच अल्प असल्याने 
व इतके सू�म मापन करणारे तराजू नसल्याने हे काही वळेा अशक्य असते. अशा वळेी ज्या सयुंगाची 
िव�ाव्यता पहावयाची ते तयार करताना त्यात अल्प �माणात त्याच मौलाचे िकरणोत्सारी एकस्थापासून 
बनिवलेले तेच संयुग िमसळतात. मग त्या संयुगाची िव�ाव्यता िकरणोत्सारी एकस्थाचा िकतवा िहस्सा 
पाण्यात गेला याव�न समजू शकते. िकरणोत्साराचे मापन तो अित कमी �माणात असला तरीही शक्य 
आहे हे आपण पूव� पािहले आहेच. 
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(२) एकस्थ िवरलीकरण प�त. 
 

या प�तीचीही काही उदाहरणे वरील मजकुरात आलेली आहेत. उदाहरणाथर्, शरीरात एकूण 
रक्त िकती याचे मापन करावयाचे झाल्यास रक्तातील ताबं�ा रक्तपेशीत लोह असते त्याचा फायदा 
घेतला जातो. यासाठी िकरणोत्सारी आयनर्-५९ असलेल्या ताबं�ा रक्तपेशी शरीरात टोचल्या जातात. 
काही वळेाने त्या शरीरात सवर्� पसरल्यावर शरीरातील एकूण रक्ताच्या �माणात आयनर्-५९ चे 
िवरलीकरण होते. मग शरीरातून काही रक्त काढून घेऊन त्याचे आयनर्-५९ साठी िव�ेषण केले जाते. 
शरीरात घातलेल्या रक्तातील आयनर्-५९ चे �माण व बाहेर काढलेल्या रक्तातील कमी झालेले �माण 
याव�न शरीरात एकूण रक्त िकती याचा अंदाज येतो. 
 
(३) ॲ�क्टव्हेशन िव�ेषण प�त—गुन्�ाचंा तपास. 
 

वस्तंूच्या िव�ेषणात ॲ�क्टव्हेशन िव�ेषण हे एक अत्यतं �भावी साधन आता उपलब्ध झाले आहे. 
युरेिनअमसारखे इधंन अगर �ॅ�न्झस्टरसाठी वापरला जाणारा शु� िसिलकॉन धातू यात इतर मौलाचें 
�माण को�वधी भागातं एक याहून जास्त चालत नाही. ॲ�क्टव्हेशन िव�ेषण प�तीने हे ठरिवणे आता 
शक्य झाले आहे. 
 

एखा�ा मौलावर न्यू�ॉनचा मारा केल्याने (n; Υ), (n; p), (n; 2n) इत्यादी अणुगभर् �ि�या 
होतात हे आपण पूव� पािहले. ॲ�क्टव्हेशन िव�ेषणात िवशषेतः (n; Υ) या �ि�येचा वापर होतो. 
न्यू�ॉनच्या माऱ्यासाठी अणुभ�ीचा उपयोग सवर्साधारणपणे करतात. खालील एक (n; Υ) �ि�या पहा : 
 

AI²⁷ + n¹ ⟶ AI²⁸ ⟶ Si²⁸ + बीटाकण + गमॅा िकरण 
 
नैस�गक ॲल्युिमिनअममध्ये २७ वस्तुमानाचा एकस्थ असतो. त्यावर न्य�ूॉनचा मारा केल्यास न्य�ूॉनचे 
शोषण होऊन ॲल्युिमिनअमचा िकरणोत्सारी AI²⁸ हा २८ वस्तुमानाचा िकरणोत्सारी एकस्थ होतो. तो 
अ�स्थर असल्याने एक बीटाकण व गमॅा िकरण बाहेर फेकून त्याचे िसिलकॉन-२८ या नैस�गक �स्थर 
एकस्थात �पातंर होते. हे �पातंर Al²⁸ च्या २·२७ िमिनटे या अध�यना�माणे होते व त्यातून १·७८ िम. इ. 
व्हो. शक्तीचे गमॅा िकरण बाहेर पडतात. ॲल्युिमिनअमपासून (n; Υ) �ि�येने त्याचा िकरणोत्सारी एकस्थ 
तयार होतो. अशाच �ि�या इतर मौलावंरही होऊन त्या त्या मौलाचें िकरणोत्सारी एकस्थ बनतात व 
कालातंराने वरील उदाहरणा�माणेच बीटाकण व गमॅा िकरण बाहेर टाकून त्याचें कोणत्या तरी �स्थर 
मौलात �पातंर होते. पण हे होताना ॲल्युिमिनअमचे जसे २·२७ िमिनटे अध�यन व त्यातील गमॅा िकरणाचंी 
शक्ती जशी १·७८ िम. इ. व्हो. तसेच िनरिनराळ्या मौलाचं्या बाबतीत त्याचें िविश� अध�यन व त्यातून 
फेकल्या जाणाऱ्या गमॅा िकरणाचंी एक िविश� शक्ती असते. अनेक मौलावंरील या �ि�या अभ्यासल्या 
गेल्या असून िकरणोत्सारी मौल कोणते होते व त्यातून कोणत्या शक्तीचे गमॅा िकरण बाहेर पडतात हे 
माहीत झालेले आहे. याचा अथर् असा की, एखादी वस्तू जर अणुभ�ीत न्यू�ॉनचे माऱ्यात ठेवली व त्यात जी 
िकरणोत्सारी मौले झाली असतील त्याचें अध�युष्य व त्यातील गमॅा िकरणाचंी शक्ती मोजली तर मूळ 
वस्तूत कोणती मौले असतील ते समजेल. तसेच त्या िविश� शक्तीच्या गमॅा िकरणाचं्या ती�तेव�न मूळ 
पदाथ�तील त्या मौलाचें �माणही काढण्यास मदत होईल. 
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िव�ेषणाची ही प�त तुलनात्मक आहे. म्हणजे समजा एखा�ा वस्तूतील पाच मौलाचें िव�ेषण 
करावयाचे असेल तर ज्यात ती पाच मौले मुळीच नाहीत अशा एका पदाथ�त ती मौले ठरािवक �माणात 
िमसळून एक िम�ण तयार करतात. मग हे िम�ण व ज्याचे िव�ेषण करावयाचे ती वस्तू अणुभ�ीत समान 
जागी व समान वळे न्यू�ॉनच्या माऱ्यात ठेवण्यात येते. हे सवर् कायर् िकरणोत्सारी एकस्थ करताना ज्या 
काळज्या घेतल्या जातात तशा घेऊन केले जाते. मग िम�णातील त्या त्या मौलाच्या िकरणोत्साराच्या 
�खरतेची वस्तूतील िकरणोत्साराच्या �खरतेशी तुलना केल्याने त्या पाच मौलाचें वस्तूतील �माण कळते. 
इलेक्�ॉिनक उपकरणामुळे िनरिनराळ्या शक्तीच्या गमॅा िकरणाचें पृथक् करण करणे शक्य असल्याने 
एखा�ा वस्तूत अनेक मौले असली तरी त्याचें एकदमच िव�ेषण होऊ शकते. िकरणोत्सार अितसू�म 
असला तरीही त्याचे मापन करता येणे शक्य असल्याने िव�ेषणास उपलब्ध असलेल्या वस्तूचे वजन फार 
कमी असले तरी भागते. या प�तीचा आणखी एक िवशषे म्हणजे मूळ वस्तू जशीच्या तशीच कायम रहात 
असल्याने कोणत्या वस्तूचे िव�ेषण केले हे दाखिवण्याची गरज असली तर तीही भागवता येते. कोट�त 
पुराव्यासाठी दाखवाव्या लागणाऱ्या पदाथ�बाबात हे फारच सोयीचे साधन आहे. एखा�ा िव�ेषण प�तीची 
उपयुक्तता ती प�ती िकती िनि�ततेने एखादे मौल दशर्वील, तसेच त्यानुसार मौलाचे िकती सू�मतर 
�माण मापणे शक्य होईल यावर ठरते. ॲ�क्टव्हेशन िव�षेण प�त त्या दोन्ही दृ�ीने फारच उपयुक्त आहे. 
केवळ सू�मत्व मापनाचा िवचार केला तर वस्तू न्यू�ॉनने िंसिचत केल्यानंतर त्यावर जर काही रासायिनक 
पृथक् करणे केली तर त्या वस्तूच्या १०¹⁸ भागातं एक भाग जरी एखादे मौल असले तरी त्याचे �माण सागंता 
येते. 
 

या प�तीची वरील�माणे उपयुक्तता पटल्यानंतर ितचा वापर िव�ेषणात सर�सपणे होऊ लागला 
असून भाभा अणुसंशोधन कें �ाच्या िव�ेषण िवभागात ही प�त मो�ा �माणावर वापरात आहे. आता या 
प�तीचा वापर �त्यक्ष कोणत्या िठकाणी होतो अगर िव�ेषणात कोणत्या अवघड समस्या त्यामुळे सुटल्या 
त्याची जं�ी स्थलाभावी येथे देता येणे शक्य नाही. परंतु या प�तीचा गुन्हे शोधण्याचे कामात फार फायदा 
झाला असून त्याब�ल ह�ी मोठेच कुतूहल असल्याने त्याचा थोडा िवचार क�. या िव�ेषणाला वस्तू 
वजनाने अगदी कमी असली तरी चालते. तसेच िव�ेषणानंतर ती पुराव्यालाही दाखल करता येते. एवढेच 
नव्हे तर या प�तीने काढलेले िनष्कषर् पुराव्यास योग्य असा िनणर्य काही कोट�नी िदला असल्याने त्याचे 
मह�व आणखीच वाढले आहे. याबाबत झालेले काही �योग असे : 
 

चौदावा एिरक या स्वीडनमधील राजाचे िनधन सुमारे ४०० वष�पूव� झाले. त्याचा खून झाला 
असावा अशी शकंा होती; पण पुरावा नव्हता. अलीकडे शास्तर्ज्ञानंी त्याच्या हातावर या प�तीने िव�ेषण 
क�न असे दाखिवले की त्याच्या शरीरात पाऱ्याचे मान �माणाबाहेर जास्त आहे. त्याव�न त्या राजाचा 
खूनच झाला होता हे िस� झाले. 
 

सन १८२१ साली जतन क�न ठेवलेल्या नेपोिलअनच्या डोक्यावरील केसाचें ॲ�क्टव्हेशन 
प�तीने िव�ेषण करता त्यात केसाच्या १० लक्ष भागातं सुमारे १० भाग आस�िनक सापडले. याव�न 
नेपोिलअनला िवष�योग झाला असावा असा अंदाज बाधंता येतो. 
 

केसातील सुमारे २०-२५ िनरिनराळ्या मौलाचें िव�ेषण करणे ॲ�क्टव्हेशन प�तीने शक्य आहे. 
(आकृती �माकं ३·१९). गुन्हेगाराचं्या केसाचें असे िव�ेषण केले तर बोटाचं्या ठशावं�न जसा गुन्हेगार 
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ओळखला जाऊ शकतो तसाच केसाचं्याही िव�ेषणाव�न गुन्हेगार ओळखणे आता शक्य आहे. गुन्�ाचे 
िठकाणी सापडलेला एखादाच केस या िव�ेषणास पुरतो. 
 

 
आकृती �. ३·१९ 

मानवी केसातील काही मौलाचंा ॲ�क्टव्हेशन िव�ेषण प�तीने िमळालेला गॅमा तरंग लेख. 

 
बंदूक अगर िपस्तूल यातून गोळी उडिवली तर त्याचा काही मागमूस हातावर रहात असेल असे 

सहसा वाटत नाही. बंदुकीच्या दा�त ॲ�न्टमनीचे सयुंग असते. म्हणनू उडालेल्या दा�पैकी जे काही अित 
सू�म �व्य हातावर बसले असेल ते पुसून घेऊन त्याचे ॲ�न्टमनी या मौलाकिरता िव�ेषण केल्यास हत्यार 
चालिवणाऱ्याचा सुगावा लागतो. 
 

अमेिरकेतील एका गुन्�ाचे शोधात, गुन्हेगार मोटारीने एका जागेहून शकेडो मलै दूर गेला होता. 
ज्या िठकाणी गुन्हा झाला त्या जागची माती व मोटार ज्या िठकाणी सापडली होती तेथे ितच्या टायरमध्ये 
बसलेली माती याचें या प�तीने िव�ेषण करता त्या दोन्ही सारख्याच आढळल्याने गुन्हेगाराचा शोध 
लागला. गुन्हेगाराचं्या तपासाच्या दृ�ीने आता रंग, प्लॅ�स्टक, तेले व वगंणे, शाई, कागद इत्यादी वस्तंूचे 
ॲ�क्टव्हेशन प�तीने िव�ेषण होत आहे. कागद व शाईच्या िव�ेषणाचे आधारे खोटे दस्तऐवज तपासता 
येतात. खऱ्या व खो�ा नोटा समजू शकतात. रंगाच्या िव�ेषणाचे आधारे खऱ्या व नकली तैलिच�ाचें 
परीक्षण होऊ शकते. 
 

भगूभर्शास्तर्ात दगड व खिनजे ही िकती पूव� तयार झाली हे पाहण्यासाठीही या प�तीचा उपयोग 
होतो. मनोरंजक वाटावी अशी गो� म्हणजे च�ंाच्या प�ृभागावरील धूळमातीचे िव�ेषण ॲ�क्टव्हेशन 
प�तीने करण्याचे �यत्न, या �योगास लागणारी सवर् साधनसामु�ी अवकाशयानाने तेथे पाठवनू, सध्या 
चालू आहेत. 
 
३·१० िकरणोत्सारी एकस्थ व कालगणना 
 
पृथ्वीचे वय. 
 

पृथ्वीचे वय काय हा एक मोठा कुतूहलाचा िवषय आहे. भगूभ�त सापडणारी खिनजे, िशलारस थंड 
होऊन िकती वष�पूव� तयार झाली याचे काही अंदाज भसू्तरशास्तर्ज्ञानंी त्याचं्या शास्तर्ाधारे पूव� केलेले होते. 
या संशोधनात आता िकरणोत्सारी मौलाचंा कसा उपयोग झाला ते पाहू. 
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युरेिनअम-िशसे प�त. 
 

युरेिनअमसारख्या नैस�गक िकरणोत्सारी मौलाच्या ऱ्हासाव�न ही कालगणना करणे शक्य आहे 
असे बोल्टवूड या शास्तर्ज्ञाने १९०७ साली �थम सुचिवले. युरेिनअमचे िकरणोत्साराने दुसऱ्या िकरणोत्सारी 
मौलात व त्याचे आणखी ितसऱ्या मौलात अशा �माने सरते शवेटी त्याचे िशसे या �स्थर मौलात �पातंर 
होते हे पूव� सािंगतलेच आहे. �त्येक टप्प्यात होणारा हा ऱ्हास त्या त्या मौलाच्या अध�यना�माणे होत 
असतो. आता समजा की कोणे एके काळी पृथ्वीचा िशलारस थंड होऊन युरेिनअम खिनज तयार झाले व 
पृथ्वीच्या पोटात खोल दडल्याने त्यावर इतर काही रासायिनक ि�या झाल्या नाहीत तर मूळ युरेिनअम व 
त्यापासून टप्प्याटप्प्याने झालेली इतर मौले व अंितम मौल िशसे ही सवर् एक� असतील. युरेिनअम-२३८ 
पासून अंितम मौल लेड-२०६ हे होते. युरेिनअमच्या ४·५ × १०⁹ वष� या अध�यनाचे मानाने त्यापासून 
झालेल्या इतर िकरणोत्सारी अपत्य मौलाची अध�यने कमी अिधक �माणात पण लहान असल्याने (को�क 
�. १·४ पहा.) काही कालानंतर अशी एक समतोल पिर�स्थती येते की त्या कालानंतर होणाऱ्या �त्येक 
युरेिनअम अणूच्या ऱ्हासागिणक िशशाचा एक अणू बनत राहतो. िवशषे खोलात न िशरता असे सागंता येईल 
की अशा पुरातन खिनजाचे िव�षेण क�न आजच्या घटकेला त्यात िकती युरेिनअम-२३८ व िकती लेड-
२०६ आहे ते काढले तर खालील सू�ाव�न ते खिनज िकती वष�पूव� तयार झाले ते कळते. 
 

क्ष = 
१ 

लॉग ( १ + 
% िशसे-२०६ ). ƛ % युरेिनअम-२३८ 

 

यात, क्ष = खिनजाचे वय; ƛ = 
०·६९३ 

. 
युरेिनअमचे अध�यन 

 
युरेिनअम-२३५ व लेड-२०७, िंकवा थोिरअम-२३२ व लेड-२०८ या जो�ावं�नही ही कालगणना करता 
येते. 
 

या िव�ेषणाव�न असे कळून आले की जुन्यात जुनी युरेिनअमची तशीच थोिरअमची संयुगे सुमारे 
२·३ × १०⁹ वष�पूव� तयार झालेली आहेत. अशा रीतीने िकरणोत्सारी खिनजाचें वय काढता येते. केरळच्या 
िकनाऱ्यावर थोिरअम या िकरणोत्सारी मौलाचे मोनाझाइट हे संयुग सापडते. भाभा अणुसंशोधन कें �ाच्या 
िव�ेषण खात्यात केलेल्या �योगाव�न या खिनजाचे वय बरेच अलीकडचे, म्हणजे ७·० × १०⁸ वष� असे 
िनघते. पण येिडयरू येथे सापडलेल्या फार जुन्या मोनाझाइट स्फिटकाचे वय २·२ × १०⁹ वष� आहे. 
 
दुय्यम खिनजाचें वय. 
 

पृथ्वीतील िशलारस थंड होऊन झालेली व नंतर तशाच �स्थतीत रािहलेली खिनजे यानंा �ाथिमक 
खिनजे म्हणतात. यापंकैी काहींवर वातावरण व पाण्यातील रसायने याचंी िवि�या होऊन त्यातील काही 
मौले िव�ाव्य बनतात व ती मूळ िठकाणाहून दुसरीकडे वाहात जाऊन मग त्याचंी पुन्हा दुसरीच खिनजे 
बनतात. युरेिनअमची अशी दुय्यम खिनजे पुष्कळ आहेत. युरेिनअमची अशी दुय्यम खिनजे बनल्यापासून 
सुमारे ५ × १०⁵ इतक्या वष�चे वर काळ गेला नसेल तर त्यातील युरेिनअम व िशशाचे �माणाचा वरील 
सू�ा�माणे मेळ बसत नाही. अशी दुय्यम युरेिनअम खिनजे केव्हा झाली हे काढावयाचे असेल तर मग 
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युरेिनअमचा ऱ्हास होताना मधील जे टप्पे आहेत त्या मौलाचं्या एकमेकाशंी असलेल्या �माणाव�न 
कालगणन करणे शक्य होते. उदेपूरजवळ सापडलेल्या युरेिनअमच्या अशा दुय्यम खिनजाचें वय भाभा 
अणुसंशोधन कें �ाच्या िव�षेण िवभागात काढले गेले असून ते केवळ ४,२५० वष� इतके कमी िनघते. 
 
इतर खिनजाचंी वये. 
 

कालगणनेला युरेिनअम, थोिरअमिशवाय इतरही काही मौलाचंा उपयोग होतो. �बीिडअमच्या 
नैस�गक खिनजात थो�ा �माणात त्याचा िकरणोत्सारी एकस्थ �बीिडअम-८७ हाही असतो. त्याचे बीटा 
उत्साराने स्�ॉ�न्शअम-८७ मध्ये �पातंर होत असल्याने Rb-८७/Sr-८७ याचं्या खिनजातील 
�माणाव�नही या खिनजाचे वय काढता येते. 
 

तसेच नैस�गक पोटॅिशअम खिनजात थो�ा �माणात पोटॅिशअम-४० हा िकरणोत्सारी एकस्थ 
असून दोन िनरिनराळ्या �ि�येने त्याचे आर् गॉन-४० व कॅ�ल्शअम-४० या मौलात �पातंर होते. म्हणून 
खिनजातील पोटॅिशअम-४० व आर् गॉन-४० याचं्या �माणाव�नही त्या खिनजाचे वय काढता येते. या सवर् 
कालगणन प�तीत युरेिनअम-लेड याव�न काढलेल्या कालगणनेला जास्त िनि�तता आहे. परंतु 
�बीिडअम-स्�ॉ�न्शअम व पोटॅिशअम-आर् गॉन मापनाने काढलेले िनष्कषर् वरील कालगणनेशी जुळणारे 
आहेत. याव�न पृथ्वीवरील तप्तरस थंड होऊन दगडाचंा स्फिटकीभवन होण्याचा काळ सुमारे २·५ अब्ज 
वष� आहे असे अनुमान िनघते. 
 
मनुष्याचा अित �ाचीन अवशेष. 
 

केवळ खिनजाचंी वये काढण्यासाठीच या प�ती वापरतात असे नव्हे. ओल्डुवाय् िंखडीत १९५९ 
साली सापडलेल्या माणसाच्या एक कवटीचे लीके या शास्तर्ज्ञाने पोटॅिशअम-आर् गॉन प�तीने िव�ेषण 
क�न ती जवळजवळ २०,००,००० वष�पूव�ची आहे असे दाखवनू िदले. पोटॅिशअम-आर् गॉन प�तीमुळेच 
या कालगणनेला िनि�तता आली. मनुष्याचा हा जुन्यात जुना अवशषे आहे. (आकृती �माकं ३·२० पहा.) 
 
काबर्न कालगणना. 
 

काही अब्ज वष�पूव� झालेल्या खिनजाचं्या कालगणनेसाठी वर िदलेली प�त ठीक झाली. परंतु 
वरील दीघर् कालावधीच्या तुलनेने अगदी अलीकडे अलीकडे घडलेल्या––िवशषेतः जीवसृ�ीतील––
घटनाचं्या कालगणनेसाठी नव्यानेच उपलब्ध झालेली रेिडओ काबर्नची प�त उपयुक्त आहे. १९३४ साली 
�ॉस या शास्तर्ज्ञाने असे अनुमान काढले की िनसग�त िव�िकरणाचें माऱ्याने काबर्न-१४ हा िकरणोत्सारी 
एकस्थ तयार होत असावा. नंतर िलबी या शास्तर्ज्ञाने असे सुचिवले की सवर् जीवसृ�ीत असणाऱ्या काबर्नचा 
काही भाग रेडीओ काबर्न (काबर्न-१४) या स्व�पात असावा व तो वातावरणातील नैस�गक �स्थर एकस्थ 
जो नै�ोजन-१४, त्यावरील िव�िकरणातील न्य�ूॉनच्या �ि�येने [N¹⁴ (n; p) C¹⁴] तयार होत असावा. 
या काबर्न-१४ चे लवकरच काबर्न डायऑक्साइडमध्ये �पातंर होते. �काश समाकरणाची ि�या आपण 
अगोदर पािहलीच. �काश समाकरणाने पाणी व काबर्न डायऑक्साइडपासून जी काब�है�ेट होतात 
त्यातील काबर्नमध्ये काही भाग या काबर्न-१४ चा असतो. ही काब�है�ेट �ािणमा�ाच्या खाण्यात आल्याने 
रेिडओ काबर्नही शरीरातील काबर्नी सयुंगाचा भाग होतो. �ािणमा� उच्छ् वसनाने जो काबर्न डायऑक्साइड 
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बाहेर टाकतात त्यात पनु्हा या काबर्न-१४ चा भाग असतोच. वातावरण→वनस्पती→�ाणी→वातावरण असे 
हे च�, तसेच नै�ोजनपासून काबर्न-१४ होण्याचा वगे व काबर्न-१४ चा त्याच्या अध�यना�माणे होणाऱ्या 
ऱ्हासाचा वगे या सवर् गो�ीत सरतेशवेटी एक समतोल होऊन त्याचा पिरणाम असा होतो की जीवमा�ातील 
काबर्नमध्ये काबर्न-१४ चे एक ठरािवक �माण कायम होते. 
 

 
आकृती �. ३¿२० 

टॅन्झािनआतील ओल्डुवाय् दरीत सापडलेली मानवी कवटी. पोटॅिशअम आर् गॉन प�तीने या कवटीचे वय 
२०,००,००० वष� इतके भरले. आतापय�त ज्ञात असलेला हा सव�त जुना मानवी अवशेष आहे. 

 
वरील अनुमाने जर खरी असली तर जगातील िनरिनराळ्या व अित दूरच्या भागातंील नुकत्याच 

तयार होत असलेल्या लाकडाचें िव�ेषण केले तर त्या सव�त त्यातील सवर् काबर्नपैकी काही ठरािवक 
�माण C-१४ या िकरणोत्सारी एकस्थाचे असावयास पािहजे. हे मापन �त्यक्ष केल्यावर असे िदसले की त्या 
अनेक िनरिनराळ्या िठकाणाहूंन गोळा केलेल्या लाकडाचं्या नमुन्यात दर �ॅम काबर्नमागे दर िमिनटाला 
सरासरी १५·३ इतक्या बीटाकणाचंा उत्सार होतो. म्हणजेच त्यात काही ठरािवक �माणात काबर्न-१४ 
आहे. म्हणून अगोदर सािंगतलेली अनुमाने �ा� धरण्यास �त्यवाय नाही. 
 

काबर्न-१२ व िकरणोत्सारी काबर्न-१४ याचें जीवसृ�ीत एकमेकाशी असलेले वरील समतोल 
�माण जीवसृ�ीचा जोपय�त वातावरणाशी संपकर्  असतो तोपय�तच िटकते. पे�ोिलअम, दगडी कोळसा हे 
पदाथर् वनस्पतीपासूनच जरी तयार झाले असले तरी जिमनीत खोलवर गाडले गेल्याने त्याचंा जीवसृ�ीशी 
संबंध तुटून त्याचं्यातील हा समतोल िबघडतो. तसेच �ािणमा�ाचे �सन थाबंल्याबरोबरही हा संपकर्  
संपतो. इिजप्त येथील िपरॅिमडमधील �ेते, मग गाडल्या गेलेल्या काबर्नी संयुगाचें यादीतच येतात. अशा 
सवर् वस्तंूमध्ये मग काबर्न-१४ चे �माण तो जेव्हा गाडला गेला तेव्हापासून त्याच्या अध�यना�माणे घटत 
जाते. काबर्न-१४ चे अध�यन ५,६०० वष� आहे. म्हणजे नवीनच तयार झालेल्या लाकडासारख्या पदाथ�त 
दर �ॅम काबर्नमागे दर िमिनटाला १५·३ कण इतका उत्सार असेल तर गाडल्या गेलेल्या पदाथ�त ५,६०० 
वष�नंतर कणाचें दर �ॅममागे दर िमिनटाला �माण ७·६ कण व ११,२०० वष�नंतर ३·८ कण असेल. 
जसजसा उत्सार कमी कमी होत जाईल तसतसे त्याचे अचकू मापन करणे अवघड असते हे पूव� 
सािंगतलेच आहे. त्यामुळे या प�तीने सुमारे ११,२०० वष�पूव�पय�त घडलेल्या घटनाचें वय िनि�तपणे 
काढता येण्याची शक्यता झाली. त्याही पूव�च्या घटनाचंी मािहती या प�तीने क�न घ्यावयाची तर 
मापनात अिधक काळजी घ्यावयास हवी. अशी काळजी घेऊन, ही कालगणना ५०,००० ते १ लाख 
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वष�पय�त मागे नेणे शक्य झाले आहे. याही कालगणनेत अजून काही ताि�वक अडचणी आहेत. पण त्या 
बारकाव्याच्या असल्याने सोडून देऊ. 
 

ही प�त अलीकडे फार मो�ा �माणावर, पुराण वस्तुसंशोधन व भगूभर्संशोधन यात वापरली जात 
आहे. अशा काही मह�वाच्या संशोधनाचंा आढावा घेऊ. 
 

इिजप्तमधील जतन क�न ठेवलेली राजे आिण मो�ा लोकाचंी �ेते ४,८०० वष�पूव�ची असावीत 
असा अंदाज आहे. इिजप्तमध्ये जास्तीत जास्त ३,७५० वष�पूव�पय�तच्या घटनाचंी िनि�त कालमय�दा 
पुराणवस्तुशास्तर्ज्ञ छातीठोकपणे सागूं शकतात. ज्या वस्तंूचा काळ िनि�त माहीत आहे अशावंर �योग 
क�नच एखा�ा नवीन प�तीची यश�स्वता ठरवावी लागते. म्हणून पुराणवस्तुशास्तर्ज्ञाचें मते िनि�त अशा 
इिजप्तमधील मागील ३,७०० वष�पूव�पय�तच्या वस्तंूची काबर्न-१४ च्या मापनाने वये काढता ती पूणर्पणे 
जुळली. मग वरील �ेताचंी वये तपासता पूव� काढलेला अजमास बरोबर आहे असे िदसून आले. 
 

काबर्न-१४ कालगणन प�तीने वळेेचा हा मेळ जमल्यामुळे इतर काही उलट िनष्कषर् काढता 
येतील. ते असे की आजपासून मागे पाच हजार वष�पूव�ही िव�िकरणाचंी ती�ता, काबर्न-१४ च्या 
िन�मतीचा वगे, समु�ातील एकंदर पाणी म्हणजे त्यातील िव�ाव्य काबर्नचे �माण हे आजच्यासारखेच होते. 
अथ�त िव�ाच्या आयुष्यात पाच हजार वष� म्हणजे काही मोठा काळ नाही हेही खरेच. 
 

५,००० वष�च्या आणखीही मागे आपण गेलो तर असे िदसते की त्यापूव� पृथ्वीवर तीन िहमकाल 
होऊन गेले आहेत. िहमकालाची व्याप्ती सवर् पृथ्वीभर असते. ती िनदान पृथ्वीच्या सवर् उ�र भागात 
नक् कीच होती. म्हणजे उ�र अमेिरकेत जर कोणे काळी िहमनदीची �गती झालेली असेल तर त्याच वळेी 
ती युरोपमध्ये व्हावी. काबर्न-१४ कालगणनेचा पडताळा पाहण्यास हा एक चागंला �योग आहे. 
 

उ�र अमेिरकेत िवसकॉनिसन या राज्यात, दिक्षणेकडे वाहणाऱ्या िहमनदीच्या �वाहामुळे २० फूट 
मातीच्या थराखाली गाडले गेलेले अरण्य आहे. त्यातील झाडाचें बुंधे, ज्या जिमनीत ही झाडे वाढली ती 
माती व अशाच इतर वस्तंूचे काबर्न-१४ प�तीने िव�ेषण करता हा िहमकाल ११,४०० ± ३०० वष�पूव� 
झाला असे अनुमान िनघते. नंतर इंग्लंड, उ�र जमर्नी, उ�र �ान्स येथेही हे �योग करता त्याव�नही 
िहमकाल ११,४०० वष� पूव� असाच िनघाला. दिक्षण गोलाध�तील काही जागी जे �योग केले गेले आहेत 
त्यातही हाच काल दशर्िवला जातो. 
 

इितहासाचे दृ�ीने आणखी एक मह�वाचा शोध म्हणजे उ�र, मध्य व दिक्षण अमेिरकेत मनुष्याचे 
आ�मण कोणत्या काळी झाले? हे आ�मण िहमकालाचा बफर्  पूणर् िवतळल्यानंतर झाले हे न�ी आहे. या 
कालाचे संशोधन करता असे िदसते की मनुष्याचे उ�र, मध्य व दिक्षण अमेिरका या ितन्ही िठकाणी 
आ�मण १०,४०० ± २०० वष�पूव� व साधारणपणे एकाच वळेी झाले. अित�ाचीन इ�ंज मनुष्याचे इगं्लंड-
मधील वास्तव्यही १०,४०० वष�पूव�चे िनघते. 
 

उ�र, मध्य व दिक्षण अमेिरकेतील माणसाचे अ�स्तत्व ितन्ही िठकाणी सारखेच येते हे नवलाचे 
वाटते. िहमकालापूव� अमेिरकेत मनुष्य असता तर िहमनदी जशी उ�रेकडून खाली येईल तसा तो मध्य 
अमेिरकेत उतरला असता. अशी पिर�स्थती युरोपमध्ये िदसते. तेथे िहमनदी जशी दिक्षणेकडे येत गेली 



 अनु�मिणका 

तसतसे लोक भमूध्य समु�ातील �देशाकडे वळले. तेथील माणासाचे तेथील अ�स्तत्व रेिडओ-काबर्नच्या 
मदतीने मोजता येणाऱ्या कालमय�देपूव�चे आहे. पण अमेिरकेत १०,४०० वष�पूव� माणसाचे अ�स्तत्व 
असल्याचे अजून िदसून आले नाही. शवेटच्या िहमकालात समु�ाची पातळी जगभर सुमारे १५० फूट खाली 
झाली होती. तसे झाल्यास सैबेिरयापासून अलास्कापय�त बराच �देश उघडा पडतो. बहेिंरगची सामु�धुनी 
अशीच उघडी पडल्यावर त्यामाग� मनुष्य �थम अमेिरकेत आला असावा असा कयास आहे. 
 

१०,४०० वष�पूव�च्या माणसाची एकंदर �गती िकती होती त्याचा काही पुरावा काबर्न-१४ गणनेने 
िमळतो. ओरेगॉन राज्यात सापडलेल्या एका त्या वळेच्या गुहेत ज्या वस्तू िमळाल्या त्यातं काही सुंदर 
पाद�ाणे िमळाली. एका गुहेत सुमारे ३०० पाद�ाणाचें जोड नीट लावनू ठेवलेले सापडले. या वस्तंूचे या 
प�तीने िव�ेषण करता त्याचंा काल ९,००० वष�पूव�चा िनघतो. 
 

मध्य �ान्समध्ये काही गुहातंील िच�े १५,००० वष�पूव�ची आहेत. या अभ्यासाने इिजप्तमधील 
संशोधनात ६,५०० वष� मागे जाता आले तर इंग्लंडमध्ये ८,००० वष�मागील कालगणना या प�तीने 
सुसंगतपणे झालेली आहे. 
 

काबर्न-१४ प�तीने कालगणना केलेल्या काही वस्तंूची िच�े आकृती �माकं ३·२१ व ३·२२ मध्ये 
िदली आहेत. 
 
ि�िटअम कालगणना 
 

सुमारे ३० वष� एव�ा लहान कालावधीत घडलेल्या घटना ि�िटअम�ारे (है�ोजनचा 
िकरणोत्सारी एकस्थ) अभ्यासता येतात. ि�िटअम रेिडओ काबर्न�माणेच िव�िकरणामुळे वातावरणात 
तयार होत असतो. ि�िटअमचे अध�यन १२·२६ वष� आहे. वातावरणात होणारा ि�िटअम दोन माग� होतो. 
एक नै�ोजनवरील (n; T) �ि�येने व काही मौलानंी अितशक्तीच्या मेसॉनचा �ास केल्यावर त्या मौलाचं्या 
अणुगभ�च्या ऱ्हासाने. ि�िटअम तयार झाल्यावर त्याचे पाणी (T₂O) बनते. परंतु नेहमीच्या पाण्यात 
ि�िटअमचे �माण १०¹⁸ भागात एक इतके कमी असून िशवाय त्यात थोडाफार फरकही होत असल्याने 
त्यापासून कालगणना करणे फारसे सोपे नाही. तरीसु�ा या प�तीने िलबी या शास्तर्ज्ञाने केलेल्या 
संशोधनाव�न असे िदसते की, समु�ातील पाण्याची वाफ झाल्यापासून पाऊस म्हणून पुन्हा ते खाली 
पडेपय�त सुमारे नऊ िदवस ही वाफ समु�ावरील वातावरणात रहाते. तसेच जिमनीखालील जलाशयात 
पाणी िकती िदवस, िंकवा वष� आहे तेही काढणे शक्य आहे. तसेच या प�तीने पंचवीसएक वष� जुन्या धान्य, 
चारा अशा साठिवलेल्या वस्तंूची वयेही काढता येतील. 
 
बेिरिलअम-७ कालगणना 
 

हवतेील घटकावर झालेल्या िव�िकरणाच्या आघाताने बेिरिलअम-७ हा एकस्थही तयार होत 
असतो. याचे अध�यन ५३ िदवस आहे. पावसाबरोबर हा पृथ्वीवर वाहून नेला जातो. या एकस्थाचे 
पावसाच्या पाण्यातील मापन काळजीपूवर्क केल्यास आपणासं ढगाचें हालचालीिवषयी मािहती सुमारे ५० 
िदवसापंय�त िमळू शकते. 
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आकृती �. ३¿२१ 

पूवर् ओरेगॉनमधील एका गुहेत सापडलेले 
दोरखंडाचे पाद�ाण. वय – सुमारे ९,०३५ वष�. 

 

आकृती �. ३¿२२ 

मृत समु�ाजवळ सापडलेल्या एका जीणर् 
पोथीचे कापडी वे�ण – १,९१७ वष�पूव�चे. 

 
 
बेिरिलअम-१० कालगणना 
 

बेिरिलअम-७ �माणे िव�िकरणाचें बेिरिलअम-९ वरील आघाताने बेिरिलअम-१० हाही एक 
िकरणोत्सारी एकस्थ तयार होत असतो. याचे अध�यन २·५ × १०⁶ वष� आहे व तो भसू्तरात साठिवला 
जाण्याची ि�या सतत चालू असते. जिमनीव�न वाहून गेलेल्या व समु�ाच्या तळाशी साठलेल्या गाळामध्ये 
असलेल्या बिेरिलअमच्या या एकस्थाच्या �माणाव�न जिमनीची झीज िंकवा समु�ाच्या तळाशी पडणारी 
भर यासंबधंीची कल्पना येते. 
 
३·११ िकरणोत्सारी एकस्थापासून वैिजक शक्ती 
 

िकरणोत्सारापासून िमळणाऱ्या शक्तीचे िवजेत सरळ �पातंर करणे आता शक्य झाले असून अशी 
अनेक उपकरणे आता उपलब्ध आहेत. अशा कामासाठी बीटा उत्सारी व अल्फा उत्सारी असे दोन्ही तऱ्हेचे 
एकस्थ वापरले जातात. सध्या जगात अनेक िठकाणी अणुभट्�ा चालू आहेत. त्यातील खंड �व्यातील 
दीघर् अध�यन असलेले स्�ॉ�न्शअम-९० यासारखे एकस्थ या कामाकिरता मो�ा �माणावर वापरले गेले 
आहेत. फार दूर जागी (उदा. �ुव �देशात) उभारलेले रेिडओ �नॅ्समीटर, िंकवा अंतिरक्षात सोडलेली 
अवकाशयाने यासाठी सुटसुटीत पण बराच काळ िटकू शकेल असा िवजेचा पुरवठा करणारे उपकरण 
आवश्यक असते. या कामाकिरता नेहमीच्या मोठमो�ा िवजेच्या बॅटऱ्या वापरणे काही वळेा अशक्य असते. 
तसेच त्याचंी कायर्क्षमता कमी झाल्यावर त्या बदलण्याचीही ज�री असते. अथ�त बाधंण्यास व नेण्यास 
सुटसुटीत व िकत्येक वष� ज्याकडे लक्ष �ाव े लागणार नाही असे वीजिन�मतीचे उपकरण असल्यास या 
अडचणी दूर होतील हे साहिजकच आहे. दीघर् अध�यन असलेले िकरणोत्सारी एकस्थ वाप�न हे आता 
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शक्य झाले आहे. या तऱ्हेचे ऊज�त्पादक (Power Source) दीघर् काळ िटकतात व त्यासाठी कोणत्याच 
देखभालीची आवश्यकता नसते. या फाय�ािशवाय इतरही काही तािं�क फायदे आहेत. पण त्याचंा िवचार 
येथे नको. 
 

िकरणोत्सारी एकस्थापासून िवजेची िन�मती तीनचार प�तीने होते. त्यातील एका प�तीत अल्फा 
उत्सारी पदाथ�चा वापर होतो. िकरणोत्सार एखा�ा वस्तूवर पडला तर त्याला अडथळा झाल्याने त्याच्या 
शक्तीचे उष्णतेत �पातंर होते. सवर्साधारण संशोधनात िकरणोत्साराचे �माण इतके थोडे असते की अशा 
तऱ्हेने उत्प� झालेल्या उष्णतेची जाणीव होत नाही. पण एखा�ा िशशाचे भा�ंात हजारो क्यूरी शक्तीचा 
िकरणोत्सारी पदाथर् ठेवला तर ते भाडें चटका बसण्याइतके तापते. सुमारे १५० वष�पूव� सीबेक यानंी ‘थम� 
इले�क्�क इफेक्ट’ शोधून काढला. दोन िनरिनराळ्या धातंूच्या तारा एकमेकाशंी साधूंन जर एक वैिजक 
सरणी (Circuit) केली व त्यातील एक साधंलेला जोड तापवला तर त्या सरणीतून िवजेचा �वाह वाहतो. 
दोन्ही जोडाचं्या तपमानातील फरक िजतका जास्त त्या �माणात िव�ुत् �वाहात वाढ होते. या प�तीने 
िकरणोत्सारी पदाथ�पासून उत्प� झालेल्या उष्णतेने असा जोड तापवनू वीजिन�मती करता येते. 
 

अित दूरच्या िठकाणी वैिजक यं�े चालिवण्यासाठी या तं�ाचा वापर केला आहे हे अगोदर 
सािंगतलेच. तसेच नौकानयनासाठी लागणाऱ्या दीपगृहात याचंा उपयोग होत आहे. अगोदरच्या िववचेनात 
प्लुटोिनअम-२३९ ची िन�मती व मह�व सािंगतले आहेच. तसेच प्लुटोिनअम-२३८ हाही एक मानविन�मत 
एकस्थ अल्फा उत्सारी असून त्याचे अध�यन ८९·६ वष� एवढे मोठे आहे. अंतराळात १९६१ मध्ये अमेिरकेने 
पाठिवलेल्या एका अवकाशयानात अशा ऊज�त्पादकाचा उपयोग केला असून त्यापासून तीन वटॅ शक्ती 
िमळते. ही शक्ती त्या यानातील चारपैकी दोन �ॅन्समीटर चालिवण्यास पुरेशी असून गेली सहा वष� 
त्यापासून पृथ्वीवर संदेश येत आहेत. या एकस्थाचे अध�यन सुमारे ९० वष� असल्याने तेव�ा वष�नंतर 
त्याची शक्ती फक्त ५० टक् के एवढीच कमी होईल. वजनाने ही िवजेरी केवळ साडेचार पौंडच असून यदा 
कदािचत काही अपघाताने ती परत पृथ्वीच्या वातावरणात आली तर ती फुटून िकरणोत्सारी पदाथ�चा 
धोका टळावा अशी व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. 
 

अशी िवजेरी वाप�न केलेली उपकरणे च�ंाच्या पृ�भागावर टाकून काही �योग करण्याचे 
शास्तर्ज्ञानंी योिजले आहे. च�ंावर उतरल्यावर ही उपकरणे अवश्य ती मािहती संदेश �पाने या िवजेरीच्या 
जोरावर एकदोन वष� सतत देत राहतील. 
 

प्लुटोिनअम-२३८ वाप�न केलेले कृि�म हृदय �ग्णाचे शरीरात घालण्याचा एक अिभनव उपयोग 
सध्या िवचारात आहे व त्याचा उल् लेख भाग १ मध्ये आलेला आहे. (आकृती �माकं १·३१.) थूिलअम-१७१ 
व �ोमेिथअम-१४७ हेही एकस्थ या कामी उपयोगी होतील. 
 

असे �योग अमेिरकेत तसेच रिशया, इंग्लंड, �ान्स या देशातूंनही होत आहेत. अंतराळ िवज्ञानात 
अशा िवजेऱ्याकंिरता लागणाऱ्या एकस्थाचे उत्पादन पढुील १५-२० वष�त काही टनावंर जाईल असा 
अंदाज आहे. 
 

िकरणोत्सारी एकस्थ व िकरणोत्सार याचें िविवध उपयोग वर वणर्न केले. पण ही यादी 
एव�ावरच संपत नाही. वरील िववचेनात िकरणोत्सारी एकस्थाचं्या उपयोगाची जुजबी कल्पना िदली 
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एवढेच. एकस्थाचंा याहूनही अिधक कौशल्यपूणर् उपयोग कसा करावा हे मानवी बु�ीला नेहमीच एक 
आव्हान राहील. 
 
३·१२ भारतातील िकरणोत्सारी पदाथ�चे व एकस्थाचें उत्पादन 
 

िकरणोत्सारी पदाथर् व एकस्थ याचें उत्पादन भाभा अणुसंशोधन कें �ामधील आयसोटोप 
िवभागातफ�  केले जाते. देशातील अनेक संशोधन संस्था व कारखाने यानंा हे एकस्थ त्याचें गरजे�माणे 
पुरिवले जात आहेत. त्याच�माणे िकरणोत्सारी एकस्थ वाप�न काही मो�ा �माणावरील संशोधने या 
िवभागातफ�  केली जातात. उ�ोगधंदे व इतर िठकाणी या पदाथ�चा वापर कसा करावा याब�ल स�ाही या 
िवभागातफ�  िदला जातो. 
 

१९६७ पय�त ३५० िनरिनराळे एकस्थ व मु�ासंयुगे क�न ती देशातील तसेच परदेशी �ाहकाकंिरता 
िदलेली आहेत. सध्या उपलब्ध साधनसामु�ीवर देशातील िकरणोत्सारी एकस्थाचंी गरज भागिवली जात 
असून िनय�तही बऱ्याच �माणावर होत आहे. काही िविश� िकरणोत्सारी एकस्थ ऑस्�ेिलया, �ान्स, पूवर् 
जमर्नी, झेकोस्लोव्हेिकया, अल्जेिरया, िफिलपाइन्स, जपान व इतर जवळपासचे देश यानंा िनयिमतपणे 
पुरिवले जातात. 
 

आयोडीन-१३१, आयोडीन-१३१ च्या मु�ेचे मानवी रक्त�व (Human Serum), कोबाल्ट-५८ 
वाप�न केलेले �व्हटॅिमन बी-१२ हे मु�ासंयुग, अशी �व्ये ५० �ग्णालये व इतर वै�कीय संशोधन करणाऱ्या 
संस्थानंा नेहमी पुरिवली जात असतात. कॅन्सरसारख्या रोगात कोबाल्ट-६० चा िकरणोत्सार देणारे 
उपकरण सपूंणर्तया येथे तयार क�न �ग्णालयानंा िदले आहे. आतापय�त िनदान १,४०० �ग्णानंा असे 
िकरणोत्सारी एकस्थ िदले गेले आहेत. तसेच कोबाल्ट-६० चा बा� उपचारासाठी उपयोग िकत्येक हजार 
�ग्णावंर केला गेला आहे. 
 

कृषी व जीवरसायनातील संशोधनाकिरता काबर्न-१४ व ि�िटअमची मु�ासयुंगे अनेक संशोधन 
संस्थानंा पुरिवली जातात. आतापय�त िनदान शभंर तरी अशी सयुंगे तयार करण्यात आली आहेत. तसेच 
खताचे संशोधनाकिरता फॉस्फरस-३२ असलेले सुपर फॉस्फेट, कृिष सशंोधनासाठी मु�ायुक्त 
कीटकनाशक रसायने आिण �स्फुिरत रंगाकिरता �ोमेिथअम-१४७ ची संयुगेदेखील येथे तयार होतात. 
 

िकरणोत्साराचा वापर गेल्या २-३ वष�त बराच वाढला असून हजारो क्यूरी शक्तीची कोबाल्ट-६० 
ची उपकरणे अनेक संस्थानंा िदली जात आहेत. खा�वस्तू िटकिवणे, कीटकाचंा नाश व वै�कीय 
उपकरणाचें िनज�तुकरण यासाठी लागणाऱ्या मोठमो�ा िकरणोत्सारी उपकरणाचं्या िन�मतीचा कायर्�मही 
हाती घेतलेला आहे. 
 

या िवभागातफ�  बंदरे, न�ा इत्यादी िठकाणी िकरणोत्सारी एकस्थ वाप�न केलेल्या संशोधनाचा 
उ�ेख अगोदर आलेलाच आहे. त्यािशवाय रेयॉनचे िन�मतीत, पोलादाचे उत्पादनात, साडंपाण्याच्या योग्य 
त्या िवल्हेवाटीबाबत हे एकस्थ वापरण्यात आले आहेत. 
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िकरणोत्सारी एकस्थाचं्या उत्पादनाचा कायर्�म १९५७ साली �थम सु� झाला. १९६७ साली 
एकूण २८३ सरकारी व खाजगी संस्थानंी त्याचा फायदा घेतला. एकस्थ व उपकरणे याचंी मागणी वाढती 
असून िवकलेल्या मालाची िंकमत १९६३-६४ मध्ये साडेतीन लाख तर १९६६-६७ मध्ये ती बारा लाखापंय�त 
वाढली. िनय�तही वाढली आहे. सध्या ज्या �माणावर आपल्या देशात हे एकस्थ वापरले जातात त्याची 
आपण आयात केली असती तर ती केवळ १९६६ मध्ये ३०-३५ लक्ष �पयाचंी झाली असती. या सवर् 
आकडेवारीव�न आपण या संबंधात िकती आत्मिनभर्र झालो आहोत त्याची कल्पना येईल. 

 
 

_____ *****______  
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भाग चौथा 
 

अणुयुग व आरोग्य 
 
४·१ �ास्तािवक 
 

अणुशक्तीचे संहारक स्व�प गेल्या महायु�ात दृ�ोत्प�ीस आल्यापासून अणुशक्तीिवषयी घृणा 
लोकाचं्या मनात ठाण माडूंन बसली असल्यास नवल नाही. यापूव�च्या भागात अणुशक्ती व एकस्थ याचंा 
शातंतामय काय�साठीही िकती उपयोग होण्यासारखा आहे त्याचे सिवस्तर वणर्न आलेले आहे. तेव्हा 
अणुशक्ती आिण सहंार ही सागंड कायमची घालणे बरोबर नाही. परंतु अणुशक्ती शातंतामय काय�साठी 
वापरली तरीही ितच्या िन�मतीत अंगभतू असलेल्या धोक्याचंा िवचार दृि�आड क�न चालणार नाही. 
िवशषेतः हे धोके काही तात्कािलक, काही दीघर्कालीन तर काही आनुविंशक फरक घडवनू आणणारे 
असल्याने त्याचंा सखोल अभ्यास क�न ते टाळण्यासाठी काही सुसंब� योजना करावयास हवीच. 
यासबंंधी मािहती येथे देण्याचे योिजले आहे. 
 

आपण गेली दोन शतके तरी यािं�क युगात वावरत आहोत. या काळात नवीन रासायिनक कृत्या, 
मोठमोठी खाणकामे, धातुरसायन, खिनज तेले व त्यापासूनच्या इतर पदाथ�चे उत्पादन, इत्यादी िविवध 
तऱ्हेच्या कामाचंी व कारखान्याचंी झपा�ाने वाढ झाली व आणखी मो�ा �माणावर होत आहे. उत्पादन 
करण्याच्या या नवीन नवीन कृतीत अगर त्यापासून उत्प� झालेल्या टाकाऊ �व्यापासून काहीच धोका 
नव्हता असे नव्हे. मंुबई, कलक�ा, लंडन यासंारख्या मो�ा शहरातूंन तर �ासोच्छ् वासाकिरता साधी शु� 
हवा िमळणेही दुरापास्त आहे. या �त्येक उ�ोगधं�ात, उत्प� झालेल्या अिन� उत्सारामुळे लोकाचें हाल 
होऊन बरीच ओरड झाल्यावर काही उपाययोजना होई, कायदे होत. तरीसु�ा हे उ�ोगधंदे चालतात त्या 
िठकाणाचं्या पिरसरातील लोकाचें शरीरस्वास्थ उ�म राहीलच, अशी ग्वाही देता येत नाही. िंकबहुना, 
उत्पादनाच्या नवीन कृती, शरीरस्वास्थाच्या नवीन समस्या, ओरड, उपाय, कायदे हे च� अव्याहत सु�च 
आहे. 
 

अणुश�क्तिन�मतीत संभाव्य धोके काय असावते याची कल्पना अणुबाँबिन�मतीच्या पूव�ही होती. 
पण ते संभाव्य वाटणारे धोके अणुबाँब उडिवल्यानंतर एकदा पूणर्पणे दृ�ोत्प�ीस आल्यानंतरही या गो�ीचा 
गंभीरपणे िवचार न करणे म्हणजे सवर् नैितक मूल्याचंी अवहेलनाच झाली असती. अणुबाँबचा अघोरी �कार 
आता संपला आहे असे ध�. अणुशक्तीचा शातंतामय काय�साठी वापर नीटपणे झाला तर तो सुखसमृ�ीस 
नक् कीच कारण होईल. तरीही या शातंतामय काय�त अणुशक्तीच्या िन�मतीत होणारा िकरणोत्सार व 
िकरणोत्सारी �व्ये याचें जे उत्सजर्न व उत्पादन होते त्यापासूनचे संभाव्य धोके टाळणे हेसु�ा 
श�क्तिन�मतीएवढेच एक मह�वाचे कायर् आहे. अणुश�क्तिन�मतीत जेवढे िकरणोत्सारी पदाथर् सध्या उत्प� 
होत आहेत त्याचें �माण, दोन अणुबाँबमुळे त्याचंी जेवढी िन�मती झाली त्याच्या शकेडो पटीने जास्त आहे व 
ते पुढे अिधकच वाढणार आहे. फरक फक्त एवढाच आहे की सध्याच्या िनयिं�त अणशु�क्तिन�मतीत उत्प� 
होणाऱ्या िकरणोत्सारी पदाथ�ची िवल्हेवाट नीट लावण्यासाठी सुसबं� योजना आता आखल्या गेल्या 
आहेत. 
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ही िवल्टेवाट कशी करावयाची याचा शास्तर्ीय दृष्�ा सखोल िवचार अणुशक्तीचा वापर शातंतामय 
काय�साठी होऊ लागण्यापूव�पासूनच अनेक देशातं सु� झाला होता व त्यासबंंधी काटेकोर िनयम 
करण्यात आले होते. िंकबहुना या संशोधनातूनच ‘आरोग्य भौितकी’ (Health Physics) ही एक नवीन 
शाखा उदयास आली आहे. जगातील �त्येक अणकुें �ात अशी शाखा असून िकरणोत्सारी पदाथ�ची 
िन�मती, वापर व िवल्हेवाट या बाबतीत या शाखेचा स�ा घेऊन उपाययोजना करणे हा एक आवश्यक भाग 
आहे एवढेच नव्हे, तर िनयम आहे. अणकुें �ातील �त्येक कृतीला आरोग्यिवज्ञान दृष्�ा या शाखेचे 
अनुमोदन लागतेच. 
 

याबाबत सवर् देशानंा �ा� अशी योजना करण्यासाठी देशोदेशींच्या नामािंकत शास्तर्ज्ञाचंी एक 
सिमती स्थापन करण्यात आली असून ‘आंतरराष्�ीय िकरणोत्सार संरक्षण सिमती’, आय्. सी. आर्. पी. 
(International Commission on Radiological Protection; I. C. R. P.) या नावाने ती ओळखली 
जाते. ही सिमती सवर् िकरणोत्सारी पदाथ�चे हवतेील, पाण्यातील व मानवी शरीरातील जास्तीत जास्त 
�माण िकती असाव ेहे वळेोवळेी उपलब्ध झालेल्या मािहतीव�न ठरिवते व अणुश�क्तिन�मतीत अगर इतर� 
िकरणोत्सारी पदाथ�चा वापर करणारी सवर् राष्�े या सिमतीच्या िनयमाचें काटेकोरपणे पालन करतात. 
 

तसे म्हटले तर मानव अनंत काळापूव�पासून नेहमीच उत्सजर्नयुक्त िंकवा िकरणोत्सारी पिरसरात 
रािहलेला आहे. अणुभ�ीत वापरले जाणारे युरेिनअम अगर थोिरअम िनसग�तूनच �ाप्त होते व ही �व्ये 
िकरणोत्सारी आहेत. त्याचंी अध�यने अब्ज वष� अगर त्याहूनही जास्त �ेणीची आहेत. केरळच्या 
समु�िकनाऱ्यावर िमळणारे मोनाझाइट हे भारतातील िनसगर्द� उत्सजर्क �व्यापंकैी सव�त समृ� असे 
खिनज आहे. हवते रेडॉन, बेिरिलअम-७, काबर्नडायऑक्साइडचे �पात काबर्न-१४, ि�िटअम इत्यादी 
िकरणोत्सारी �व्ये नेहमीच असतात. यापकैी काही िव�कणाचें आघाताने तयार होत असतात. समु�ाचे 
पाणी, मासे, भाजीपाला यात असणाऱ्या पोटॅिशअममध्ये त्याचा नैस�गक िकरणोत्सारी एकस्थ पोटॅिशअम-
४० अल्प �माणात (०·०१२ टक् के) का होईना पण नेहमीच असतो. िंकबहुना मनुष्य उपभोगीत असलेली 
�त्येक वस्तू उपिरिन�द� �व्यामुंळे काही �माणात उत्सजर्क असतेच. मानवाच्या घराच्या िंभती, त्याचा 
आहार, एवढेच नव्हे तर त्याचे शरीरसु�ा काही �माणात िकरणोत्सारी आहे. तेव्हा िकरणोत्साराचा धोका 
काही अणुश�क्तिन�मतीनंतरच उत्प� झालेला नव्हे. 
 

तेव्हा �श्न िनम�ण होतो तो असा की िकती व केव�ा वळेापय�तचा िकरणोत्सार सुरिक्षत समजता 
येईल व केव्हा तो हािनकारक ठरेल. या �श्नाचे उ�र देणे िततकेसे सोपे नाही. कारण क्ष-िकरणाने अपाय 
होतात एवढे कळले तरीही या उत्सजर्नाची िकती मा�ा (Dose) एखादा िविश� अपाय घडवनू आणते ते 
�त्यक्ष अनुभवाने अथवा �योगानेच कळू शकते, गिणताने नव्हे. युरेिनअमच्या खाणीत काम करणाऱ्या 
लोकानंा फुप्फुसाचा िवकार जडतो पण तो िवकार साधे िसिलकेट असलेल्या दगडापासूनही होऊ शकतो. 
क्ष-िकरणाचें सहाय्याने परीक्षा करणाऱ्या डॉक्टराचें सरासरी आयुम�न, वै�क व्यवसाय करणाऱ्या इतरापेंक्षा 
कमी असते असे िदसून येते. याउलट, िकरणोत्सारी पदाथर् िवपुल असलेल्या केरळसारख्या �देशात असे 
काही दृश्य पिरणाम झाल्याचे मुळीच िदसत नाही. अथ�त वरील तुलनेत थोडा फरक आहे. क्ष-िकरणानंी 
तपासणी करणाऱ्यानंा जी उत्सजर्न दी�प्तमा�ा (Radiation Exposure Dose) िमळते ती दुसऱ्या 
उदाहरणापेक्षा जास्त असते. याउलट, दुसऱ्या उदाहरणात उत्सजर्नाची दी�प्तमा�ा कमी असली तरी ती 
सातत्याने होत असून ितचा �भाव आमरण चालतो. केरळमधील नैस�गक िकरणोत्साराचे �माण मंुबईच्या 
िकरणोत्साराच्या वीस पटीने जास्त आहे व तेथील िकनारप�ीवर तर त्याहूनही अिधक आहे. 
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िकरणोत्सारापासून मानवी शरीरास व एकूण जीवसृ�ीस काय अपाय होतात याचे काही वणर्न पूव� 
आलेले आहे. त्याब�ल थोडा अिधक िवचार क�. या बाबतीत लक्षात ठेवण्यासारखी गो� अशी की 
िकरणोत्सारापासून होत असलेल्या अपायाचंी जाणीव शरीरास होत नाही. उष्णतेने हातास चटका बसला 
तर हात लगेच बाजूस होतो. डोळ्यात कचरा जाण्याचा संभव िदसताच डोळा आपोआप िमटतो. पण 
िकरणोत्सार �त्यक्ष जाणवत नसल्यामुळे वरील�माणे त्यापासून बचावाची काही यं�णा शरीरात तयार 
झालेली नाही ही दुद�वाची गो� आहे. म्हणूनच यासंबंधी अिधक काळजी घेणे आवश्यक आहे. 
 

िकरणोत्सारामुळे होणारा अपाय मुख्यतः त्यातील कणाचं्या वा िकरणाचं्या िवदलनक्षमतेतूनच 
उद् भवतो. या ‘िवदलनकारी �ारणा’ं ची (Ionising Radiations) शरीरातील पेशीवर नेमकी कोणती 
हािनकारक �ि�या घडून येते याचे ज्ञान अजून पूणर्पणे झालेले नाही. एक कयास असा आहे की या 
कणामुळे �थम शरीरातील पाण्याचे िवघटन होते व त्यापासून तयार झालेले िवि�याशील ‘मुक्त मौलगट’ 
(Free Radicals) पेशीतील इतर घटकाशंी, िवशषेतः वगेवगेळ्या मह�वाच्या एन्झाइमशी (Enzymes) 
संयोग पावनू त्याचं्या काय�त व्यत्यय आणतात. िंकवा िकरणोत्सारामुळे सरळ या जीवरसाचेंच िवघटन होत 
असाव ेअसाही तकर्  आहे. जीवरसाचंा अशा रीतीने नाश झाल्याने जीवरसायन िवि�यामंध्ये (Biochemical 
Reactions) िबघाड उत्प� होतो. तसेच, भग्न पेशींचे अवशषे (Debris) रक्तवािहन्यातं साठून 
�िधरािभसरणास अडथळा िनम�ण होतो. 
 

न्यू�ॉन कणामुळे �त्यक्ष िवघटन घडत नसले तरी शरीरातील है�ोजन, काबर्न इत्यादी मौलावंर 
त्याचं्या, (n ; Υ) , (n ; p) अशा �ि�या घडून येतात व अशा शरीरातंगर्त उत्प� झालेल्या गमॅा व �ोटॉन 
कणामुंळे मो�ा �माणावर िवदलन घडून वरील�माणे अपाय घडून येतात. 
 

िकरणोत्साराचा आणखी मह�वाचा पिरणाम असा की त्यामुळे शरीरात िनत्यिनयमाने चालणारी 
मायटॉिसस �कारची पेशी िवभाजनाची (Cell Division) ि�या मंदावते एवढेच नव्हे तर नव्याने तयार 
झालेल्या पेशींची िवभाजनक्षमताही न� होते. याचाच ककर् रोगावरील उपचारासाठी फायदा घेतला जातो व 
उप�वी पेशींची वाढ थाबंिवली जाते. पण िकरणोत्साराची मा�ा योग्य मय�देबाहेर गेल्यास नेमका उलट 
पिरणाम घडून येऊन िनरोगी भागास ककर् रोगाची बाधा होते. 
 

िकरणोत्सारामुळे पेशीतील जीन्समध्ये (Gene) होणारे बदल व त्याचें आनुविंशक पिरणाम याचंा 
उ�ेख पूव� आलेलाच आहे. 
 
४·२ िकरणोत्सारासंबंधी पिरमाणे 
 

िकरणोत्सारोद् भव अपायाचंा शास्तर्शु� िवचार करावयाचा तर िकरणोत्साराची मा�ा मापण्याची 
काही पिरमाणे हवीत. त्या पिरमाणाचंा �थम िवचार क�. 
 
राँट् जेन् व रेप् 
 

क्ष-िकरण दी�प्तमा�ा (Exposure Dose) मोजण्याचे पिरमाण त्याचं्या संशोधनानंतर लवकरच 
ठरिवण्यात आले व त्याला, ते िकरण शोधून काढणाऱ्या शास्तर्ज्ञाचेच ‘राँट् जेन्’ (R ntgen) हे नाव देण्यात 
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आले. पुढे समान गुणधम� गमॅा िकरणाचंाही त्यात समावशे करण्यात आला. क्ष अगर गमॅा िकरणाचं्या ज्या 
मा�ेमुळे समु�सपाटीवरील कोर�ा व ०° सेंिट�ेड तपमानाच्या एक घन सेंिटमीटर मापाच्या हवते िवदलन 
घडून २·०८ × १०⁹ इतकी आयनयुग्मे तयार होतील त्या मा�ेस एक ‘राँट् जेन्’ असे म्हणतात. एक राँट् जेन् 
मा�ेमुळे एक �ॅम हवते ८३·८ अगर् एवढी शक्ती खचर् पडते वा शोषली जाते. क्ष अगर गमॅा िकरणामुंळे एक 
�ॅम हवते जरी ८३·८ अगर् एवढी शक्ती शोषली गेली तरी तेव�ाच वजनाच्या इतर माध्यमातं शक्तीचे 
शोषण वगेवगेळे आढळून येते. त्यामुळे राँट् जेन् हे पिरमाण आता क्ष व गमॅा िकरणापंुरतेच मय�िदत ठेवण्यात 
आले असून अल्फाकण, बीटाकण व न्यू�ॉन याकंिरता, जेव�ा िकरणोत्साराने एक �ॅम जीवपेशीत ९३ अगर् 
शक्ती शोषली जाते ते दशर्िवणारे ‘रेप्’ (राँट् जेन् इ�क् वव्हॅलंट िफिजकल ; REP) हे पिरमाण अ�स्तत्वात 
आले आहे. 
 
आर्.बी.ई. (R.B.E.) 
 

क्ष-िकरण, गमॅा िकरण, तसेच अल्फा, बीटा, �ोटॉन व न्यू�ॉन हे कण याचंा जीवपेशीवर जो 
पिरणाम होतो त्याचें �माण त्या त्या िविश� कणाचं्या अगर िकरणाचं्या �कारावर व गतीवर अवलंबून 
असते. क्ष-िकरण व गमॅा िकरणानंी झालेल्या पिरणामाचे �माण जर एक धरले तर मंदगती न्यू�ॉनचा 
पिरणाम २·५ पट, अल्फाकण, शी�गती न्य�ूॉन व �ोटॉनचा �त्येकी १० पट व अितजड कणाचंा पिरणाम 
२० पट असतो. या �माणास ‘जीवपेशीवरील तुलनात्मक पिरणाम’, िंकवा आर.् बी. ई. (Relative 
Biological Effectiveness, R.B.E.) असे नाव आहे. 
 
रेम् व रॅड् 
 

िकरणोत्साराच्या वरील सवर् पिरमाणानंा सुसू�ता आणण्यासाठी रेप् × आर.् बी. ई. = रेम् (Rӧ
ntgen Equivalent Man; REM) हे पिरमाण अ�स्तत्व आले. अगदी अलीकडे ज्या िकरणोत्सारामुळे एक 
�ॅम जीवपेशीत १०० अगर् शक्ती शोषली जाते ते दशर्िवणारे रॅड् (Rad) हे पिरमाण ठरिवण्यात आले आहे. 
ठोकळ मानाने पाहता रेम् व रॅड् ही पिरमाणे जवळपास सारखीच आहेत. 
 

याव�न हे लक्षात येईल की रेम्, हे शोषण झालेल्या शक्तीचे व त्यामुळे होणाऱ्या पिरणामाचे माप 
आहे. या एककाच्या स्व�पात, कोणत्याही उत्सारदी�प्तमा�ेचे मापन करण्यास योग्य अशी उपकरणे 
�क�ल्पली आहेत. त्यामुळे छातीच्या क्ष-िकरण तपासणीत माणसाचं्या त्वचेला क्ष-िकरणाचंी िकती मा�ा 
िमळते ते कळू शकते. तािं�क भाषेत हाच �श्न असा केला जाईल की क्ष-िकरण तपासणीत त्वचेला क्ष-
िकरण दीप्तीची िकती मा�ा िमळाली? छातीच्या तपासणीत ही मा�ा ०·१६ रेम् असते तर पाठीच्या 
मणक्यानंा िदलेली मा�ा ५·२ रेम् च्या आसपास असते. क्ष-िकरणाचं्या अनुस्फुरण परीके्षत (Screening by 
Fluoroscopy) एका परीके्षतच ३·१० रेम् इतकी मा�ा िमळते. �ाणघातक मा�ा ८०० रेमच्या घरात असते. 
 

अणुशक्ती कायर्�मात मा� एक रेम् एवढी मा�ा क् विचतच िमळते, त्यामुळे िमिलरेम् (एक-
सहस्तर्ाशं रेम्) या छो�ा एककाचा वापर �चारात आहे. िनसग�तील िविवध िकरणोत्सारामुंळे �ित वष� 
सुमारे १०० िमिलरेम् मा�ा िमळत असते. यातच माणसाच्या शरीरातील उत्सारक �व्यामुळे होणाऱ्या ३० 
िमिलरेम् चाही अंतभ�व आहे. 
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कमाल अनुजे्ञय मय�दा.—दी�प्तमा�ा ४००-५०० रेम् च्या घरात गेल्यास मृत्यू जरी तात्काळ 
ओढवत नसला तरी अशा व्यक्तीस मळमळणे, वातं्या होणे अशी लक्षणे िदसून येतात व ती व्यक्ती 
सरतेशवेटी काही संसगर् रोगाने (Infection) पछाडून बळी पडते. कमी मा�ा िमळाली तरीही काही पिरणाम 
होतातच. यासाठी अगोदर उ�ेखलेल्या सिमतीने िकरणोत्सारी के्ष�ातील कमर्चाऱ्यानंा उत्सारमा�ेचे िकती 
�माण अनुजे्ञय (Permissible) िंकवा आवश्यकता व आरोग्य याचं्या संदभ�त उत्सारी पदाथ�बरोबर िकती 
काम �ा� (Acceptable), मानाव े याचे िनयम ठरवनू िदलेले आहेत. िकरणोत्सार दीप्तीच्या ‘अनुजे्ञय 
कमाल मय�देची’ (Maximum Permissible Limit) व्याख्या म्हणजे उत्सजर्न क�मकाला (Radiation 
Worker) त्याच्या कामापासून िमळणारा िकरणोत्साराचा एवढा मारा की तो त्यास जन्मभर िमळत रािहला 
तरी, उपलब्ध शास्तर्ीय पुराव्या�माणे, त्यापासून काहीही अपाय आढळणार नाहीत व त्याची जोखीम पूणर्तः 
स्वीकारता येईल. यानुसार या सिमतीने सवर्साधारण जनतेसाठीही अनुजे्ञय मय�दाचंी िशफारस केली आहे 
व त्या सवर् राष्�ानंी आपापल्या जनतेला लागू केल्या आहेत. 
 

अनुजे्ञय मय�दा िनि�त करताना सै�ािंतक मय�दा ही सुरिक्षततेच्या दृि�कोनातून आणखी गुिणली 
जाते व अंती िनि�त होत असलेल्या मय�दा वस्तुतः अितसुरिक्षत मय�दा ठरतात. कारण या िनि�तीपूव� 
अशी कल्पना केली गेली आहे की उत्सारामुळे शरीरावर झालेल्या आनुविंशक पिरणामाचंा संचय 
(Cumulation) होत असतो व या अपायाचंी दु�स्ती करण्याची य�ंणा शरीरामध्ये नाही. तसेच आणखीही 
एक गो� गृहीत धरली जाते ती अशी की िकरणोत्सार दी�प्तमा�ेची अशी एखादी न्यनूसीमा (Threshold) 
अ�स्तत्वात नाही की त्याखालील दी�प्तमा�ेचा शरीरावर पिरणाम मुळीच होणार नाही. थोडक्यात असे की 
िकरणोत्सार मा�ा िकतीही कमी असो त्याचा पिरणाम घडून येणारच. 
 

कमाल अनुजे्ञय मय�दा िनि�त करण्यामागची ही भिूमका व वर उ�खेलेली पिरमाणे ही अथ�तच 
हळूहळू अ�स्तत्वात आली. क्ष-िकरण व िकरणोत्सार यापासूनच्या अपायाचंी जाणीव झालेली असेली तरीही 
त्याचं्या बाबतच्या ‘सहन दी�प्तमा�े’ च्या (Tolerance Exposure Dose) कल्पनेला �ाथिमक का होईना 
पण �माणब� स्व�प �थमतः १९२५ मध्ये आले. िकरणोत्सारामुळे होणारा कातडीचा रोग हाच 
मुख्यत्वके�न ही सहनमा�ा ठरिवण्यात आधारभतू समजला गेला व सहन दी�प्तमा�ा दर िदवशी ०·२ 
राँट् जेन् इतकी ठरिवली गेली. १९२८ साली ‘इटंरनॅशनल काँ�ेस ऑफ रेिडओलॉजी’ या ससं्थेच्या 
िव�माने ‘आतंरराष्�ीय क्ष-िकरण व रेिडअम संरक्षण सिमती’ची (International X-ray and Radium 
Protection Commission) स्थापना झाली. १९३६ साली वरील सहन दी�प्तमा�ा  दर िदवशी ०·२ 
राँट् जेन् व�न दर िदवशी ०·१ राँट् जेन् वर आणण्यात आली. १९५० मध्ये ‘आंतरराष्�ीय क्ष-िकरणव रेिडअम 
संरक्षण सिमती’चे ‘आतंरराष्�ीय िकरणोत्सार संरक्षण सिमती’त �पातंर झाले. या सिमतीने कमाल 
अनुजे्ञय दी�प्तमा�ा ही दर िदवशी ०·१ राँट् जेन् ऐवजी दर आठव�ास ०·३ रेम् इतकी कमी केली. त्यानंतर 
अलीकडे, थो�ा �माणात पण दीघर् कालपय�त सातत्याने होणाऱ्या उत्सारानेही शरीरावर पिरणाम होतात 
हे िदसून आल्यावर, याच सिमतीने कमाल अनुजे्ञय दी�प्तमा�ा ही दर आठव�ास ०·१ रेम् म्हणजेच दर 
वष� ५ रेम् एवढीच असावी अशी िशफारस केली आहे. अशा रीतीने बदल झाल्यामुळे एखा�ा व्यक्तीची 
एखा�ा िविश� वयापय�त त्याला अनुजे्ञय अशी एकूण (संकिलत) दी�प्तमा�ा ठरिवण्यातही फरक घडून 
आला. या फरकाची �परेखा आकृती �माकं ४·१ व�न समजून येईल. 
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आकृती �. ४·१ 

व्यक्तीच्या वयोमानानुसार संकिलत मा�ेची मय�दा 

(जुन्या व नव्या िनयमानुसार) 

 
अमेिरकन सिमतीने आपल्या राष्�ातील लोकाचं्यासाठी घालून िदलेल्या मय�दाही बदलत गेल्या. 

त्या सिमतीने व आंतरराष्�ीय सिमतीने ठरिवलेल्या जुन्या व नव्या मय�दाचंी तुलना को�क �माकं ४·१ 
मध्ये िदली आहे. 
 

भारतीय अणुशक्ती मंडळ आंतरराष्�ीय िकरणोत्सार सिमतीने िशफारस केलेल्या दी�प्तमा�ा 
मय�दा स्वीकृत करत आले आहे. 
 

सध्या �चिलत असलेल्या आं. िक. सिमतीच्या िशफारशी, सवर् शरीराकिरता, तसेच शरीराच्या 
वगेवगेळ्या अवयवाकंिरताही केल्या गेल्या आहेत. वा�षक मय�देबरोबरच, या वा�षक मय�दाचें उ�ंघन न 
होईल अशा बेताने, १३ आठव�ाकंिरताही सिमतीने िशफारशी केल्या आहेत. त्या को�क �माकं ४·१अ 
मध्ये दशर्िवल्या असून त्या मय�दा १८ वष�नंतरच्या वयोमानास लागू पडतात. 
 

को�क �माकं ४¿१ 

बा� िकरणाकिरता अनुजे्ञय मय�दा–जुन्या व नव्या 

वय वष� 

अमेिरकन सिमती आंतरराष्�ीय सिमती 

जुन्या मय�दा नव्या मय�दा जुन्या मय�दा नव्या मय�दा 

रेम्/ 

आठवडा 

रेम्/ 

एकूण 

रेम्/ 

आठवडा 

रेम्/ 

एकूण 

रेम्/ 

आठवडा 

रेम्/ 

एकूण 

रेम्/ 

आठवडा 

रेम्/ 

एकूण 

–९ म. ते 
१८ 

.. ०·०३ २९ ०·०३ १० ०·०३ २९ ०·००२५ २ 

१८–४५ .. ०·३ ४२३ ०·१ १४१ ०·३ ४२३ ०·१ १४१ 

४५–७० .. ०·६ ७८३ ०·१ १३० ०·३ ३९१ ०·१ १३० 

७० वष�पय�त एकूण … १२३५ … २८१ … ८४३ … २७३ 
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को�क �माकं ४¿१अ 

शरीराच्या वेगवेगळ्या अवयवाकंिरता अनुजे्ञय मय�दा 

अवयव 
िकरणमा�ा रेम्/१३ 

आठवडे 
िकरणमा�ा वा�षक (रेम्) 

अंडकोष, त्वचा, गल�ंथी व रक्त अ�स्थम�ा 
(Red Bone Marrow) हे सोडून शरीराचा 
कोणताही एक अवयव. 

८ 

 

१५ 

 

हाडे, गल�ंथी; शरीरावरील हातापायाखेंरीज 
इतर त्वचा. 

१५ ३० 

हात (बोटापासून कोपरापय�त) व पाय 
(बोटापासून गुडघ्यापय�त). 

४० ७५ 

 
सवर् शरीराचे बाबतीत, अपघातसमयी १२ रेम् पय�त मा�ा तसेच संकटकाली २५ रेम् पय�त मा�ा—

तथािप आयुष्यात एकदाच—अनुजे्ञय ठरते. 
 

वरील मय�दा उत्सजर्न क�मकाचें (Radiation Worker) बाबतीत व बा� िकरणोत्सारासाठी 
आहेत. 
 

िकरणोत्सारापासून दीप्ती (१) िकरणोत्सारी पदाथर् शरीराबाहेर काही अंतरावर असल्याने, (२) 
िकरणोत्सारी पदाथ�च्या त्वचासपंक�ने अथवा (३) ते पदाथर् शरीरात गेल्याने होऊ शकते. तेव्हा अशा 
िकरणोत्सारी पदाथ�च्या ऱ्हासाचे मान, उत्स�जत कणाचंी गितजन्य शक्ती, उत्सारी मौल शरीरात गेल्यास 
ज्या इिं�यात ते साठते त्याचे वजन, उत्सारी पदाथ�चे मल, मू� व घाम यावाटे शरीराबाहेर जाण्याचे �माण 
या सव�चा िवचार क�न िकरणोत्साराची दी�प्तमा�ा जास्तीत जास्त िकती सहन होऊ शकेल याचे गिणत 
करता येते. िकरणोत्सारी पदाथ�ची िवघटनता (Rate of Disintegration) व दी�प्तमा�ा म्हणजे क्यूरी व 
रेम् याचंी सागंड, एखा�ा व्यक्तीच्या िकरणोत्सार �स्थतीबाबत (Radiation Status) कल्पना येण्यासाठी 
घालावी लागते. उदाहरणाथर् असे म्हणण्याचा �घात आहे की एका व्यक्तीच्या शरीरात िपण्याचे पाण्यातून 
अमुक अमुक िपकोक्यूरी (१०-¹² क्यूरी) स्�ॉ�न्शअम-९० �िव� झाले व त्यापकैी अमुक िहस्सा त्याचे 
हाडातं साठून त्यामुळे हाडानंा इतकी रेम् मा�ा िमळाली. 
 

वरील गो�ींचा िवचार मानवी शरीराच्या संदभ�त करणे सोपे जाव े म्हणून आं. िक. सिमतीने 
शरीरातंगर्त मय�दा ठरिवताना, ‘सवर्साधारण’ माणसाची आनुषंिगक वैिशष्�े िनि�त केली. ती को�क 
�माकं ४·२ मध्ये दशर्िवली आहेत. 
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को�क �माकं ४·२ 

सवर्साधारण माणूस 

  िक. �ॅ.    

एकूण वजन .. ७० रोज लागणारे पाणी .. २·२ िलटर 

अस्थीचे वजन .. ७ रोजचा �ासोच्छ् वास   

गल�ंथी .. ०․०२० (१० मी³ कामावरील ८ 
तासात; १० मी³, कामावर 
नसतात)  

२०मी³ 

   

पाणी .. ४३ (पैकी ५․३ रक्त) 

स्नाय ू .. ३० कामाचा वळे .. ४० तास—
आठवडा 

कातडी .. २    

िलव्हर .. १·७ काम करण्याचा काळ .. ५० वष� 

 
आ.ं िक. सिमतीने सुमारे २५० िकरणोत्सारी एकस्थाचें ‘शरीरातंगर्त’ (व अवयवातंगर्तही) ‘कमाल 

अनुजे्ञय सचंय’ (Maximum Permissible Body Burden) ठरवनू िदले. त्या अनुषंगाने मनुष्याने पाण्यातून 
व हवतूेन हे िकरणोत्सारी पदाथर् िकती �माणात घेणे अनुजे्ञय ठरेल हेही ठरवनू िदले. या मय�दानंा 
‘(कमाल अनुजे्ञय संहती) पाणी’—(MPC) w व ‘(कमाल अनुजे्ञय संहती) हवा’—(MPC)a असे म्हटले 
जाते. काही मौलाचं्या अनुजे्ञय मय�दा को�क �माकं ४·३ मध्ये िदल्या आहेत. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

को�क �माकं ४¿३ 
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काही िविश� िकरणोत्सारी मौलाचंी शरीरातील, पाण्यातील व हवेतील कमाल अनुजे्ञय मय�दा (४० 
तासाचंा आठवडा असणाऱ्या कमर्चाऱ्यासंाठी) 

िकरणोत्सारी पदाथर्  शरीरातील कमाल मय�दा 
माय�ोक्यूरीमध्ये 

पाण्यातील कमाल 
मय�दा 

मा. क्यूरी/सें.मी.³ 

हवतेील कमाल 
मय�दा 

मा. क्यूरी/सें.मी.³ 

काबर्न–१४ .. ३०० २ × १०-² ४ × १०-⁶ 

सोडीअम–२४ .. ७ ६ × १०-³ १ × १०-⁶ 

फॉस्फरस–३२ .. ६ ५ × १०-⁴ ७ × १०-⁸ 

पोटॅिशअम–४२ .. १० ९ × १०-³ २ × १०-⁶ 

मगेँनीज–५६ .. २ ४ × १०-³ ८ × १०-⁷ 

कोबाल्ट–६० .. १० १ × १०-³ ३ × १०-⁷ 

स्�ॉ�न्शअम –९० .. २ ४ × १०-⁶ ३ × १०-¹⁰ 

आयोडीन–१३१ .. ०·७ ६ × १०-⁵ ९ × १०-⁹ 

सीिझअम–१३७ .. ३० ४ × १०-⁴ ६ × १०-⁸ 

िशसे–२१० .. ०·४ ४ × १०-⁶ १ × १०-¹⁰ 

रेिडअम –२२६ .. ०·१ ४ × १०-⁷ ३ × १०-¹¹ 

नैस�गक–थोिरअम .. ०·०१ ३ × १०-⁵ २ × १०-¹² 

नैस�गक–युरेिनअम .. ०·००५ ५ × १०-⁴ ७× १०-¹¹ 

प्लुटोिनअम–२३९ .. ०·०४ १ × १०-⁴ २ × १०-¹² 
 

सिमतीने अणुशक्ती खात्यात काम करणाऱ्या कमर्चाऱ्या�ंमाणेच इतर जनतेकरताही ज्या अनुजे्ञय 
मय�दा सुचवलेल्या आहेत त्या अशा : 
 

(अ) अणुशक्ती कें �ाच्या आसपास राहणारी जनता.—बा� िकरणोत्सग�पासून वष�किरता ०·५ 
रॅड् व शरीरातंगर्त िकरणोत्सग� �व्याकंरता अणशुक्ती कमर्चाऱ्याचं्या अनुजे्ञय मय�देच्या १/१० सहनमय�दा. 
 

(ब) सवर्साधारण जनता.––क्ष-िकरणव इतर वै�कीय उपचार सोडून मानवाने बनवलेल्या बाकी 
सवर् बा� िकरणोत्सग� �कारापासून, ३० वष� वयापय�त एकूण ५ रॅड् स व शरीरातंगर्त �व्याकंिरता अणशुक्ती 
कमर्चाऱ्याचं्या मय�देच्या १/३०. 
 

(अ) व (ब) उ�ेिखलेल्या जनतेकरता अपघाताचे वळेी िंकवा संकट �संगी मा�ेची मय�दा िकती 
ठेवावी व अशा �संगी िविवध एकस्थाचं्या हवतेील व पाण्यातील अनुजे्ञय मय�दा काय ठेवाव्यात यावर 
सिमतीने अजून िनणर्य िदलेला नाही. या बाबतीत अ�ाप संशोधन चालू आहे. 
 

आतापय�त उपलब्ध असलेल्या ज्ञाना�माणे पािहल्यास िकरणोत्सग�च्या वर िदलेल्या मय�दा जर 
कसोशीने पाळण्यात आल्या तर त्यापासून मानवाला त्याच्या आयुष्यात कोणतीही उपाधी अगर इजा होणार 
नाही. तसेच त्याच्या पढुल्या िप�ावंरही म्हणण्यासारखा कोणताच पिरणाम होणार नाही. 
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४·३ िकरणोत्सग�पासून संरक्षण व पाळावयाचे िनयम 
 

बा� िकरणोत्सग�पासून िमळणारी मा�ा िंकवा डोस तीन �कारे कमी करता येतो : (१) वळे, (२) 
अंतर व (३) संरक्षक िंभत. 
 
(१) वेळ. 
 

िकरणोत्सग�त िजतका जास्त अगर कमी वळे घालवला जाईल त्या �माणात डोस जास्त अगर 
कमी होईल. म्हणून कामाचा वळे िकरणोत्सग�च्या ती�तेच्या �माणात िनयंि�त क�न कमर्चाऱ्याला 
िमळणारा डोस मय�देच्या आत ठेवण्यात येतो. 
 
(२) अतंर. 
 

�ोटॉन, इलेक्�ॉन व अल्फाकण याचंी हवतेील झेप (Range) मय�िदत असते. (को�क �माकं 
४·४). म्हणून याचं्या उत्सारात झेपमय�देच्या पलीकडे राहून काम केल्यास वरील कणाचंा मारा िमळणार 
नाही. क्ष-िकरण, गमॅा िकरण व न्य�ूॉन हे मा� हवतूेन व इतर पदाथ�तून बरेच अंतर काटू शकतात व 
त्याचंी ती�ता १/(अतंर)² या �माणात कमी होत जाते. उदा. अंतर दुप्पट झाल्यास ती�ता १/४ होते व 
अंतर ितप्पट झाल्यास ती १/९ होते. ताि�वक दृष्�ा हा िनयम िंबदू�प उत्सग� (Point Source) �व्याला 
लागू होतो म्हणून िकरणोत्सग� �व्यापासून िजतक्या जास्त अंतरावर काम, िततका िकरणाचंा मारा कमी. 
दूर अंतराव�न िकरणोत्सग� पदाथर् हाताळता याव े म्हणून अनेक तऱ्हेची यं�स� उपकरणे अ�स्तत्वात 
आली आहेत. ही उपकरणे आता भारतात तयार होतात व भारतातील अणुशक्ती कें �ात त्याचंा वापर चालू 
आहे. 
 

 

को�क �माकं ४·४ 

एक िम.इ.व्हो. (Mev) शक्तीच्या िविवध िकरणाचंी हवेत व ॲल्युिमिनअममध्ये झेप 

िकरण �कार   हवतेील झेप ॲल्युिमिनअममधील झेप (िमिल�ॅम/सें.मी.²) 

   सें. मी.  

�ोटॉन .. .. २·३ ... 

अल्फा .. .. ०·५७ १ 

बीटा .. .. ४३७ ५२५ 

 
(३) संरक्षक िंभती. 
 

याचंा वापर मुख्यत्व े क्ष-िकरण, गमॅा िकरण व न्यू�ॉन याचेंपासून संरक्षण करण्यासाठी होतो. 
कारण साधा कागदही अल्फाकण पूणर्पणे थाबंव ू शकतो तर अध� ते पाऊण सेंिटमीटर जाडीची काच, 
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प्लॅ�स्टक अगर ॲल्युिमिनअमचा प�ा बीटा कणाचंा मारा पूणर्पणे थाबंव ूशकतो. क्ष-िकरण व गमॅा िकरण 
थाबंवण्याकरता वापरायच्या िंभतीची क्षमता िंभतीच्या पदाथ�च्या घनतेवर  अवलंबून असते. (को�क �माकं 
४·४अ.) िजतकी पदाथ�ची घनता जास्त िततकी त्याची िकरणाचंा मारा थोपिवण्याची शक्ती अिधक. 
त्यामुळे लोखंड, पारा, िशसे इत्यादी धातू या कामी उ�म. परंतु हे धातू महाग असल्यामुळे शक्य असेल तेथे 
पाणी िंकवा काँ�ीटच्या िंभतीचा वापर केला जातो. उदा. भाभा अणुशक्ती कें �ातील अप्सरा अणुभ�ीतील 
मुख्य गाभा सुमारे ८ मीटर पाण्याखाली असून हे पाणी २·५ मीटर जाडीच्या काँ�ीटच्या टाकीत सामावलेले 
आहे. सायरस या ४०,००० िकलोवटॅ अणुभ�ीच्या रचनेत लोखंड व काँ�ीटच्या िंभतीचा वापर करण्यात 
आला आहे. िकरणोत्सारी एकस्थाची ने-आण करतानाही त्याचं्या ती�तेच्या �माणात कमीअिधक जाडीची 
लोखंड िंकवा िशशाची भाडंी वापरण्यात येतात. 

 
न्यू�ॉनपासून संरक्षणाकरता वगेवान न्य�ूॉनना �थम मंद क�न मग त्यानंा मंद न्यू�ॉन शोषनू 

घेणाऱ्या िविश� पदाथ�त शोषनू घ्याव ेलागते. 

 

 

को�क �माकं ४·४अ 

१ िम.इ.व्हो. गॅमा िकरणाकिरता काही अधर्स्तर 

पदाथर्     अधर्स्तर 

     सें. मी. 

पाणी .. .. .. .. १० 

काँ�ीट .. .. .. .. ५ 

पोलाद .. .. .. .. १·५ 

िशसे .. .. .. .. ०·९ 

 
(अधर्स्तर= जेव�ा जाडीतून गेल्यावर िकरणाचंी ती�ता मूळच्या अध� होते ती जाडी.) 

 
वळे, अंतर व संरक्षक िंभत या ितहींचा योग्य समन्वय साधून काम केल्यास बा� िकरणापासून 

िमळणारी मा�ा िनि�तपणे आवाक्यात ठेवता येते. परंतु वरील त�व े िकरणोत्सग� पदाथ�चा जर शरीरात 
�वशे झाला तर त्याच्या माऱ्यापासून बचाव करण्याकरता िन�पयोगी ठरतात. यामुळे शरीरातंगर्त 
िकरणोत्सारी �व्याच्या माऱ्याचे स्व�प जास्त गंभीर असते. 
 
 
 
िकरणोत्सारी �व्याचंा शरीरात �वेश 
 

(१) तोंडावाटे अगर डोळ्यावंाटे, (२) जखमेवाटे : उघडी अगर बंद जखम असलेल्या व्यक्तींना 
िकरणोत्सारी पदाथ�ची काम करण्यास मनाई असते, (३) �ासोच्छ् वासावाटे : िकरणोत्सग� पदाथ�चा या 
माग� शरीरात �वशे होण्याची शक्यता सव�त जास्त असल्याने ज्या िठकाणी व ज्या वळेी हवतेील उत्सग� 
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पदाथ�चे �माण अनुजे्ञय मय�देपेक्षा जास्त असेल िंकवा तसे होण्याची शक्यता असेल त्या वळेी संरक्षण 
मुखवटा वापरणे सुरिक्षततेच्या दृ�ीने आवश्यक असते. त्यामुळे हवतेील धूिलकण पूणर्पणे गाळले जाऊन 
शु� हवा �ासोच्छ् वासास िमळते. हे मुखवटे दोन तीन �कारचे असतात व हवतेील उत्सग�च्या �माणावर 
व �कारावर त्याचंा वापर अवलंबून असतो. 
 

उत्सग� पदाथ�चा �सार सवर्साधारणपणे तीन �कारे होतो :— 
 

(१) मानवी शरीर, (२) जमीन, िंभती, खुच्य�, टेबले इत्यादी व (३) िविवध �कारची उपकरणे व 
यं�े. अथ�त मानवी शरीरावर होणारा �सार अत्यंत मह�वाचा आहे. शरीरात होणाऱ्या �साराचे बा� 
(External) आिण अंतगर्त (Internal) असे दोन भाग पडतात. मानवी शरीराशी उत्सग� पदाथ�चा संबधं 
येऊ नये म्हणून जास्तीत जास्त काळजी घेतली तरीही, सध्या या व्यवसायात हजारो लोक काम करत 
असल्यामुळे, असा संबधं पूणर्पणे टाळणे अशक्य�ाय समजले जाते. मानवी शरीराशी उत्सग� पदाथ�चा 
संबंध ते �व िंकवा भकुटीच्या स्व�पात साडंल्यामुळे अगर �ासोच्छ् वास िंकवा जखमेवाटे होतो. शरीरात 
जाणाऱ्या उत्सग� पदाथ�ची अनुजे्ञय मय�दा, त्याचे अध�यन, उत्साराची शक्ती, त्याची शरीरातील िविश� 
भागात होणारी संहती व मलमू��ारा त्याचे होणारे िवसजर्न यावर अवलंबून असते. या संबधंात काही 
िविश� िकरणोत्सारी मौलाचं्या शरीर, पाणी व हवा यातील सध्याच्या अनुजे्ञय मय�दा को�क �माकं ४·३ 
मध्ये िदल्या आहेत. 
 

िकरणोत्सग� पदाथ�चे ‘कमी संहारक’, ‘मध्यम संहारक’ व ‘अित संहारक’ असे तीन वगर् पाडले 
असून त्यावरील उपाययोजना या वगर्वारी�माणे ठरवल्या आहेत. 

 
४·४ उत्सग� पदाथ�चे िनयं�ण 
 

उत्सग� पदाथ�चा शरीरात �वशे झाल्यास तो शरीरात मूळ धरण्यापूव�च त्यावर उपाययोजना 
क�न शरीरातून बाहेर काढण्याची खटपट करणे आवश्यक असते. अशा पदाथ�चे िनि�त स्व�प मािहती 
असल्यास त्यावर उपाययोजना करणे सोपे असते. जेव्हा �ासावाटे उत्सग� धूिलकण शरीरात �वशे 
करतात तेव्हा �थम उपाय म्हणजे एका काडीला स्वच्छ कापूस पाण्यात िभजवनू गंुडाळणे व त्या काडीने 
दोन्ही नाकप�ुा स्वच्छ करणे. तसेच हे कण तोंडावाटे पोटातही गेलेले असल्याने लगेच रेचक िदल्यासही 
चागंले. हे कण रक्तात िंकवा हाडात िभनण्यापूव� योग्य अशी रसायने प्यायला देऊन मुखावाटेही 
शरीराबाहेर टाकता येतात. शरीरात गेलेले रेिडअम, �व्हटॅिमन-ए च्या सेवनाने मू�ावाटे बऱ्याच �माणात 
बाहेर टाकले जाते असे आढळून आले आहे. तसेच अमोिनअम क्लोराइडच्या सेवनाने उत्सग� स्�ॉ�न्शअम 
बाहेर टाकले जाते असे िदसते. सोिडअम साय�ेटचे इजेंक्शन िशरेवाटे िदल्यास उत्सग� प्लुटोिनअम, 
स्�ॉ�न्शअम व थोिरअम हे मू�ावाटे बाहेर टाकले जातात. शरीरात गेलेल्या युरेिनअमवर सोिडअम 
बायकाब�नेटचा उतारा यशस्वी ठरला आहे. ई. डी. टी. ए. (Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid) 
�व्याचे सोिडअम व कॅ�ल्शअम क्षारही अनेक िकरणोत्सग� शरीरातंगर्त �व्यावंर उपयोगी असल्याचे आढळून 
आले आहे. 
 

त्वचेवरील िकरणोत्सारी �व्याचं्या �सारावर �थम सोपे उपाय अवलंबणे इ� असते. हे उपाय 
यशस्वी न ठरल्यास रसायनाचंा वापर केला जातो. शरीरावरील िकरणोत्सग� पदाथ�चे िनि�त स्व�प 



 अनु�मिणका 

मािहती नसल्यास काही वळेा एकदम ई. डी. टी. ए. सारख्या िविश� रसायनाचंा वापर फाय�ाचा ठरतो. 
अथ�त ही उपाययोजना योग्य अशा तज्ञाकंडूनच व्हावयास हवी. नाही तर शरीरावरील िकरणोत्सग� पदाथर् 
धुतले जाण्याऐवजी शरीरातच त्वचेवाटे खोल �वशे करण्याची शक्यता असते. तसेच हे उपाय करताना 
त्वचेला कुठल्याही �कारे अपाय होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्वचेवरील 
िकरणोत्सग�ची जागा जर मय�िदत असली तर �थम त्या सभोवता लच्या त्वचेवर व्हॅसिलन िंकवा तत्सम 
पदाथर् लावनू मग उपाययोजना करणे िहताचे असते. त्यायोगे उपाययोजना करताना बाकीच्या स्वच्छ 
त्वचेवर िकरणोत्सग�चा �सार होण्याची भीती रहात नाही. 
 

शरीरावरील िकरणोत्सगर् िनयं�णाकरता �ाथिमक व सोपा उपाय म्हणजे साबण व भरपूर पाणी 
याचंा वापर. िवशषेतः हात व बोटे साफ करताना दोन बोटाचं्या मधली जागा व नखे याकडे िवशषे लक्ष 
�ावयास हव.े ज�र पडल्यास नायलॉनच्या �शाने त्वचेला इजा न पोचेल अशा बेताने ती साफ करणे इ� 
ठरते. या उपायानंीही काही उपयोग न झाल्यास िटटॅिनअम डायऑक्साइडचा थर त्वचेवर सुमारे तीन 
िमिनटे ठेवनू ती जागा पाण्याने धुणे फाय�ाचे असते. 
 

वरील उपाय लागू न झाल्यास अमोिनअम साय�टे व सायि�क आम्ल याचें योग्य िम�ण बाधा 
झालेल्या जागी लावाव.े यावळेी �शाचा वापर क� नये. िवशषेक�न, शरीरावरील अल्फा िकरणोत्सारी 
पदाथर् धुऊन काढण्यासाठी टाट�िरक आम्ल व सायि�क आम्ल याचें िम�ण उपयोगी पडते. तसेच ‘ई. डी. 
टी. ए.’ व साबण याचें िम�णही या कामाकरता �भावी आहे. इतर काही उपाय पुढील�माणे आहेत : 
 

पोटॅिशअम परमगँनेटचा संपकृ्त �ाव व ०·१ नॉमर्ल सल्फ्युिरक आम्ल याचें सम �माणात िम�ण 
त्वचेवर लावनू दोन िमिनटानंंतर �शाने साफ कराव.े िम�ण दोन िमिनटापेंक्षा अिधक काळ ठेवल्यास 
त्वचेला इजा पोचण्याचा सभंव असतो. 
 

जेव्हा डोळ्यावर इलाज करावयाचा असेल तेव्हा केवळ पाणी आिण ने� लोशनच वापराव.े इतर 
उपायानंी डोळ्याला इजा होण्याचा धोका असतो. उत्सग�ची बाधा जखमेवर झाली असेल तर ती लगेच 
िवपुल पाण्याने धुणे फायदेशीर असते. यावळेी इतर कुठलेही रसायन वाप� नये कारण त्यामुळे 
िकरणोत्सग� पदाथर् शरीरात खोल िशरण्याचा जास्त संभव असतो. 
 

शरीराशी िकरणोत्सग� पदाथ�चा संबधं येऊ नये म्हणनू सवर्साधारणपणे खालील गो�ींचे नीट 
पालन कराव े:— 
 

(१) िकरणोत्सग� पदाथर् असलेल्या जागी काचेच्या नळीतून तोंडाने �व्य ओढणे टाळाव.े (२) 
वरील जागेत खाणे, िपणे, कुठलेही खा� िंकवा पेय बनवणे, धू�पान व तंबाखू सेवन टाळाव.े (३) संरक्षक 
कपडे घालावते व ते घालताना योग्य िनयमाचें पालन कराव.े (४) वरील जागेत काम करताना वगेळे बूट 
वापराव.े (५) उत्सग� धूिलकणाशंी काम करावयाचे असल्यास संरक्षक मुखवटा वापरावा. (६) ज्यात हवचेा 
दाब बाहेरपेक्षा कमी ठेवलेला आहे अशा हातमोजे बसिवलेल्या पेटीत (Glove Box) उत्सग� पदाथर् 
हाताळावते. (७) �योगशाळेतून बाहेर जाणारे वाय ूउ�म �कारे गाळून मगच हवते सोडावते. (८) हात व 
पाय वारंवार योग्य अशा उपकरणानंी तपासावते. (९) िकरणोत्सग� पदाथर् असलेल्या �योगशाळेतील वस्तू 
शक्यतोवर दुसऱ्या िठकाणी नेऊ नयेत. (१०) चकूुन िकरणोत्सग� �व पदाथ�ची साडंलवडं झाली तर त्या 
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िठकाणी तात्काळ कपडा िंकवा िटपकागद अशासारख्या शोषक वस्तू टाकाव्यात म्हणजे त्याचा जास्त 
�सार होऊ शकणार नाही. (११) िकरणोत्सग� पदाथर् असलेल्या �योगशाळेतील टाकाऊ वस्तू योग्य अशा 
िठकाणीच नीट एक� ठेवाव्यात.(१२) ज्या जागेत िकरणोत्सग� पदाथर् जास्त �माणात असतील त्या 
जागेतून बाहेर येताना शक्यतो स्नान क�न बाहेर याव.े 
 

संरक्षक कपडे, मुखवटे इत्यादी साधनाचंी कल्पना आकृती �माकं ४·२ (अ), (ब) व (क) व�न 
येईल. 
 

पुढील वस्तंूचा समावशे असलेले एक कपाट नेहमी िकरणोत्सग� पदाथर् असलेल्या �योगशाळेत 
ठेवलेले असाव.े 
 

 

आकृती �. ४¿२ (अ) 

सायरस अणुभ�ीच्या तळाकडील भागात 
प्लॅ�स्टक सूट व मुखवटा घालून काम करण्यात 
येत आहे. 

 
आकृती �. ४¿२ (ब) 

 

प्लुटोिनअम �योगशाळेतील कमर्चाऱ्यास स्वतं� 
निलकेतून शु� हवेचा पुरवठा होत आहे. निलकेस 

उत्सग� �व्ये िचकटू नयेत म्हणून प्लॅ�स्टकचे 
आवरण िदलेले आहे. 
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आकृती �. ४¿२ (क) 

युरेिनअम धातू शु� करणाऱ्या �ि�यकाजवळ काम करताना उत्सजर्क धूिलकणापंासून संरक्षण 
िमळण्यासाठी मुखव�ाचंा वापर केला जातो. 

 
(१) �व साबण, (२) हात व नखे साफ करण्याकरता नायलॉन �श, (३) कागदी हात�माल, (४) 

िटटॅिनअम डायऑक्साइड पावडर, (५) पोटॅिशअम परमगेँनेट, (६) सोिडअम बाय सल्फाइट, (७) ‘ई. डी. 
टी. ए.’, (८) सायि�क आम्ल व सोिडअम साय�टे, (९) ऑक्झिॅलक आम्ल व सोिडअम ऑक्झेलेट, (१०) 
िकरणोत्सग� कचरा गोळा करण्याकरता योग्य भाडें, आिण (११) स्वच्छ कापूस. 

 
िकरणोत्सग�ची बाधा झालेल्या व्यक्तींच्या शु�ूषेसाठी एका स्वतं� खोलीची आवश्यकता असते. 

वर उ�खे केलेल्या वस्तंूचा साठा याच खोलीत ठेवलेला असावा. या खोलीतील पाण्याचे नळ पायाने िंकवा 
कोपराने उघडण्याची सोय असावी. खोलीची जमीन िलनोिलअमने आच्छादलेली असावी. यािशवाय 
आणखी खालील गो�ींचा समावशे या खोलीत केलेला असावा: 
 

(१) शरीरावरील िकरणोत्सग�ची ती�ता मोजणारे उपकरण, (२) स्�ेचर, (३) पाणी गरम 
करण्यासाठी साधन, आिण (४) स्नानाकरता शॉवर. 
 
४·५ िकरणोत्सगर् मा�ा मोजण्याची उपकरणे 
 

िकरणोत्सग�च्या उपाधीपासून संरक्षणाकरता व िकरणोत्सग�चा �सार िनयिं�त करण्याकरता, 
त्याचे योग्य मोजमाप करणारी उपकरणे अत्यतं आवश्यक आहेत. या कामाकरता शकेडो �कारची 
वगेवगेळी उपकरणे सध्या अ�स्तत्वात आहेत. त्यापैकी काही �काराचंा परामशर् घेऊ. 
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(१) स्वतःच्या अगंावर वापरावयाची. 
 

या �कारात िफल्मबजॅ व पॉकेट डोिसमीटर या उपकरणाचंा समावशे होतो. िफल्मबॅज म्हणजे 
सुमारे ३ × ४ सेंिटमीटर मापाची फोटोची िविश� �कारे बसवलेली िफल्म असून ती एका चप�ा डबीत 
ठेवलेली असते. या डबीत िफल्मच्या दोन्ही बाजंूस कॅडिमअम, ताबंे व िशसे या धातूचे प�े िनरिनराळ्या 
जागी ठेवलेले असतात. भेदक िकरणे या धातूच्या प�यातून जात असल्याने िकरणोत्सार काय �कारचा 
होता ते समजण्यास मदत होते. िकरणोत्सग� वातावरणात काम करत असताना ही डबी नेहमी िखशात 
ठेवावी लागते. फोटोच्या कॅमेऱ्यामधील िफल्मवर ज्या�माणे सूयर्िकरणाचं्या ती�तेच्या �माणात काळी 
�ितमा उमटते त्याच�माणे डबीतील िफल्म िकरणोत्सग�च्या ती�तेच्या �माणात व त्याच्या िविश� 
�कारानुसार कमी अिधक काळवडंते. सोयी�माणे ही िफल्म आठ िंकवा पधंरा िदवसानंी धुतल्यावर ती 
वापरणाऱ्या व्यक्तीला तेव�ा वळेात कुठल्या िकरणाचंी िकती मा�ा िमळाली हे कळू शकते. िकरणोत्सग� 
वातावरणात िंकवा अणुकें �ात काम करणाऱ्या कमर्चाऱ्याला वळेोवळेी िमळणाऱ्या एकूण मा�ाचंी नोंद ठेवणे 
यामुळे शक्य होते. क् विचत �संगी एखा�ा कमर्चाऱ्याला अपघातामुळे जास्त िकरणाचंा मारा झाला िंकवा 
तशी केवळ शकंा आली तर त्याची िफल्म लगेच धुऊन त्या शकेंचे तात्काळ िनराकरण क�न घेता येते. 
 

अंगावर वापरावयाच्या �कारात ‘डोिसमीटर’ नावाचे आणखी एक फाऊंटनपेनच्या आकाराचे 
उपकरण असते. ते वाप�न कमर्चाऱ्याला बीटा, गमॅा िकरण िंकवा न्य�ूॉन यामुळे िमळणारी िकरणोत्सार 
मा�ा तात्काळ मोजता येते. घ�ाळात ज्या�माणे गजर असतो त्याच�माणे ठरािवक मा�ा िमळाल्यावर 
गजर करणारी उपकरणेही अलीकडे उपलब्ध आहेत. जेथे मो�ा �माणात िकरणोत्सारी एकस्थ हाताळले 
जातात तेथे अगर अणुभ�ी, प्लुटोिनअम बनवणारा कारखाना अशा िठकाणच्या कमर्चाऱ्यानंा हे डोिसमीटर 
अत्यंत उपयुक्त आहेत. 
 
(२) उत्सजर्न दी�प्तमा�ा दशर्िवणारी य�ें. 
 

िकरणोत्सग� वातावरणात काम करणाऱ्या कमर्चाऱ्याला आपण िकती ती�तेच्या िकरणमाऱ्यात 
काम करत आहोत हे कळणे आवश्यक असते. त्याकरता ‘िवदलन मंजुषा’, ‘गायगर शोधक’ िंकवा 
‘लुकलुकता शोधक’ वाप�न तयार केलेली उपकरणे वापरात आहेत. याचं्या सहाय्याने राँट् जेन् च्या एक-
दशलक्षाशं भागापासून ते १००० राँट् जेन्/तास इतका िकरण मारा मोजता येतो. वरील उपकरणाब�ल 
मािहती पूव� आलेलीच आहे. 
 
(३) उत्सग� पदाथ�चा �सार मोजणारी य�ें. 
 

वर सािंगतल्या�माणे या उपकरणातही िवदलन मंजुषा, गायगर शोधक व लुकलुकता शोधक याचंा 
उपयोग केलेला असून त्यामुळे िकरणोत्सग�चा �सार व ती�ता मोजता येते. तसेच हवतेील व पाण्यातील 
िकरणोत्सग� पदाथ�च्या मोजणीकरताही ही उपकरणे उपयोगात आहेत. उदा. पाण्यातील िकरणोत्सग� 
पदाथ�चे �माण काढावयाचे असल्यास ठरािवक वजनाचे िंकवा मापाचे पाणी घेऊन त्याचे योग्य �कारे 
बाष्पीभवन केले जाते व शषे िकरणोत्सग� पदाथ�ची मोजणी केल्याने त्याची पाण्यातली संहती कळते. 
हवतेील िकरणोत्सारी पदाथ�च्या मोजणीकरता ठरािवक आकारमानाची हवा योग्य आकाराच्या मु�ाम 
बनिवलेल्या स�च्छ� कागदातून पंपाच्या सहाय्याने ओढली जाते व मग या कागदावर साठलेल्या �व्याचें 
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िकरणोत्सार दृष्�ा िव�ेषण होते. शरीरातंगर्त िकरणोत्सग� पदाथ�च्या ती�तेचा अंदाज मू�ावाटे बाहेर 
पडणाऱ्या िकरणोत्सारी पदाथ�च्या िव�ेषणामुळे करता येतो. 
 
(४) पूण�गशोधक. 
 

अणुशक्ती कें �ातील कमर्चाऱ्याचं्या शरीरात काही वळेा चुकून अगर अपघाताने उत्सग� पदाथ�चा 
�वशे होतो. योग्य उपाययोजनेकरता हे उत्सग� पदाथर् िकती �माणात शरीरात गेले आहेत हे कळणे 
आवश्यक असते. वर उ�खे केल्या�माणे मू�ावाटे त्याचें �माण मोजता येते. परंतु या गो�ीस ठरािवक 
कालावधी लागत असल्याने ‘पूण�गशोधक’ (Whole Body Counter) वाप�न हे मापन त्विरत करता येते. 
(आकृती �माकं ४·३.) हे यं� एका सुस� रीतीने बंद केलेल्या खोलीत ठेवण्यात येते. या खोलीची रचना 
अशी असते की तीत नैस�गक िकरणोत्सग�ची ती�ता अत्यंत कमी असते. िकरणोत्सग� पदाथ�ची उपाधी 
झालेल्या कमर्चाऱ्यास �थम स्वच्छ स्नान क�न मगच या खोलीत �वशे देण्यात येतो. नंतर त्यास एका 
िबछान्यावर झोपवनू तो सबंध िबछाना िकरणोत्सग�ची ती�ता हुडकणाऱ्या व मोजणी करणाऱ्या NaI 
स्फिटक व तेजाणूवधर्क यानंी युक्त अशा शोधकाखालून सावकाश सरकवण्यात येतो. सुमारे एक तासाच्या 
अवधीत हे यं� शरीरातील सवर् भागाचंी कसून तपासणी करते. �त्येक िकरणोत्सारी मौल िविश� शक्तीचे 
िकरण बाहेर टाकीत असल्यामुळे कोणते मौल कुठल्या भागात िकती �माणात आहे याची नोंदणी या 
परीके्षव�न अचकू होते. 
 

 
आकृती �. ४·३ 

पूण�गशोधक 

 
४·६ काही अपघात 
 

कुठल्याही व्यवसायात जसे अनेक फायदे तसेच काही सुप्त धोकेही असतात. या धोक्यापासून 
योग्य संरक्षण योजना न केल्यास काही वळेा ते �ाणघातक ठ� शकतात. िकतीही काळजी घेतली तरी 
मनुष्याच्या हातून कोठे ना कोठे चूक होतेच. मोटारी, आगगा�ा िंकवा िवमानाचं्या अपघातासंंबधंी आपण 
वळेोवळेी वाचतो. अनेक व्यवसायाशंी तुलना करता अणुशक्ती कें �ात होणाऱ्या अपघाताचें �माण िकरकोळ 
आहे असे म्हणाव ेलागेल. अणुशक्ती कें �ात अपघाताने मृत्यू पावल्याची उदाहरणेदेखील या व्यवसायात 
असलेल्या कमर्चाऱ्याचंी �चंड संख्या लक्षात घेता अत्यंत क्षु�क आहे. भारतात तर या व्यवसायात 
व्यावसाियक अपघाताने दगावल्याचे आतापय�त एकही उदाहरण नाही. 
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अणुकें �ात होणाऱ्या अपघाताचंा परामशर् घेतला तर असे आढळून येते की इतर व्यवसायातं 
होणाऱ्या अपघाता�ंमाणेच येथे होणारे अपघातही मानवी चुकामुंळे झालेले आहेत. अणुकें �ातून झालेल्या 
अपघाताचंी खालील काही उदाहरणे सागंता येतील :— 
 

(१) अमेिरकेत सु�वातीला जेव्हा प्लुटोिनअम धातू बनवण्याचे कारखाने सु� झाले तेव्हा काही 
�ाणघातक अपघात घडले. प्लुटोिनअम हा धातू मुख्यत्व े अणबुाँब बनिवण्याकिरता वापरला जातो. 
जळलेल्या इधंनापासून हा धातू वगेळा करण्याची रासायिनक �ि�या करताना जर काही चूक झाली तर 
यात अणुभजंनाची शृखंला �ि�या सु� होण्याचा संभव असतो व ती योग्य ते संरक्षण नसताना सु� झाली 
तर साि�ध्यात असणाऱ्या कमर्चाऱ्याचं्या िजवाला धोका असतो. या �ि�येसंबधंी पुरेसे ज्ञान व अनुभव 
शास्तर्ज्ञाचं्या जमेस नव्हते तेव्हा या �कारचे आठ अपघात झाले. यात सात कमर्चारी �ाणाला मुकले व 
काहींना िकरणोत्सग�ची बाधा झाली. आता अशा कारखान्यात सवर् �कारे योग्य ती काळजी घेतली जात 
असल्याने अपघाताची भीती बहुतेक नाहीशीच झाली आहे. 
 

(२) युगोस्ला�व्हयातील एका अपघातात अणुभ�ी ताब्यात न रािहल्याने त्यातून िकरणोत्सग�चा 
मारा जास्त �माणात झाला. भ�ी ताब्यातून जात असल्याची धोक्याची सूचना अणुभ�ीच्या साि�ध्यात 
असलेल्या उपकरणानंी तात्काळ िदली होती. परंतु अणभु�ीच्या साि�ध्यात असलेल्या चार कमर्चाऱ्यानंी 
धोक्याची सूचना देणाऱ्या उपकरणातच काही िबघाड झाला आहे अशी गैरसमजूत क�न घेऊन वळेीच 
योग्य ती उपाययोजना न केल्याने त्याचं्यापैकी एकजण �ाणास मुकला. अशाच तऱ्हेचा आणखी एक 
अपघात नुकताच बेल्जममध्येही घडलेला आहे. 
 

(३) अमेिरकेत झालेल्या अशाच एका अपघातात कोठल्याही �कारची सूचना िमळण्याआधीच 
अणुभ�ीचा स्फोट झाल्याने, तेथे काम करणारे तीन शास्तर्ज्ञ तात्काळ �ाणाला मुकले. न्य�ूॉनच्या �चंड 
माऱ्याने व अणुभजंनातून बाहेर पडणारे िकरणोत्सग� पदाथर् शरीरात गेल्याने या शास्तर्ज्ञाचंी शरीरे इतकी 
िकरणोत्सग� झाली होती की मृत्यूनंतर होणारे ससं्कार व सोपस्कार करण्याकिरताही कोणाला त्या 
�ेताजवळ जाता आले नाही. खास बनवलेल्या िशशाच्या जाड शवपेिटकेतूनच त्याचंी शरीरे पुरण्यात आली. 
 

(४) इंग्लंडमधील िंवडस्केल या िठकाणी काही वष�पूव� एक अपघात झाला. सुदैवाने या 
अपघातात �ाणहानी मा� झाली नाही. मा� अणुभ�ीच्या धुरा�ातून बाहेर जाणाऱ्या िकरणोत्सारी 
पदाथ�ना दूरवर सवर्� फैलावण्याचे काम वाऱ्याने केले. िकरणोत्सग�चा �सार दूरवर झाला व त्याचा 
अ�ावाटे शरीरात �सार होऊ नये म्हणून शकेडो गलॅन दूध समु�ात टाकून देण्यात आले. 
 

(५) कॅनडामधील एक अणुभ�ी एकदा अशीच आटोक्याबाहेर गेली व त्याचा पिरणाम अणुभ�ीतील 
युरेिनअम िवतळण्यात झाला. ही अणुभ�ी पनु्हा चालू करण्यासाठी दोन वष�चा कालावधी लागला. 
 

अनुभवाने मनुष्य शहाणा होतो. वरील सवर् अनुभव जमेस ध�न अणुशक्ती कें �ातून पाळावयाची 
िनयमावली अत्यंत कडकपणे पाळण्यात येते. संकटकाली पाळावयाचे िनयम व उपाय याचंी मािहती कें �ात 
काम करणाऱ्या सवर् लोकानंा देण्यात येते व अशा �संगाची कवायतही वळेोवळेी घेण्यात येते. 
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४·७ त्याज्य उत्सारी �व्याचंी िवल्हेवाट 
 

इतर अनेक उ�ोगधं�ा�ंमाणे अणुशक्ती �कल्पातही टाकाऊ �व्ये जमा होतात व त्याचं्या उत्सारी 
गुणधम�मुळे त्याचंी सुरिक्षतपणे वासलात लावणे मह�वाचे असते. अणु�कल्पातील व इतर उ�ोगधं�ातंील 
टाकाऊ �व्यात तीन मुख्य फरक आहेत : (१) त्यापासूनचा उत्सार आपणासं नाहीसा करता येत नाही. तो 
त्यातील िविश� मौलाचं्या अध�यना�माणेच कमी होतो; (२) या उत्साराचे ज्ञान आपल्या कोणत्याच 
इंि�यास होऊ शकत नाही; व (३) उत्सारी एकस्थाचंी, हवा व पाणी यातील अनुजे्ञय कमाल मय�दा 
सामान्य िवषारी �व्यापेक्षा लाखो पटीने कमी असते. (को�क �माकं ४·५ पहा.) 
 

अगोदरच्या िववचेनात (को�क �. ४·४) आपण असे पािहले की उत्सारी पदाथ�ची एकूण 
शरीरातील मय�दा (Body Burden) साधारणतः ०·१ माय�ोक्यूरीपासून ६० माय�ोक्यूरीपय�त, 
पाण्यातील मय�दा साधारणतः १०-³ ते १०-⁸ माय�ोक्युरी / घनसेंिटमीटर व हवतेील मय�दा साधारणतः 
१०-⁷ ते १०-¹² माय�ोक्यरूी / घनसेंिटमीटर एवढी असते. यािव�� अणुभ�ीत िकती मो�ा �माणात खंड 
�व्ये तयार होतात ते को�क �. ४¿६ व�न िदसेल. 
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को�क �माकं ४¿५ 

सवर्सामान्य व िकरणोत्सारी बाधक �व्ये याचं्या कमाल अनुजे्ञय मय�देची तुलना 

स्थायी मौले व संयुगे उत्सारी मौले 

  पदाथर्  अनुजे्ञय मय�दा पदाथर्  अनुजे्ञय मय�दा 

  
  भाग, वजनी / 

दशलक्ष भाग 
  भाग, वजनी / 

दशलक्ष भाग 

पाण्यात .. सल्फेट .. २५० सीिझअम – १३७ .. ३ × १०-⁵ 

ताबं े .. ३ प्लुटोिनअम–२३९ .. २ × १०-⁵ 

फ्लुराइड .. १·५ स्�ॉ�न्शअम–९० .. ४ × १०-⁹ 

िशसे .. ०·१ आयोडीन– १३१  २ × १०-¹⁰ 

आस�िनक .. ०·०५    

हवते, वायु�प .. काबर्न 
मोनॉक्साइड 

.. १०० िझनॉन–१३३ .. ५ × १०-⁹ 

क्लोरीन .. १ आयोडीन–१३१ .. १·७ × १०-¹² 

ओझोन .. ०·१    

िनकेल 
काब�िनल 

.. ०·००१    

  �ॅम/घ.सें.मीटर    

       

हवते, 
कण�प 

.. िंझक 
ऑक्साइड 

.. १·५ × १०-² सीिझअम– १३७ .. ३ × १०-⁹ 

सायनाइड .. ५ × १०-³ प्लुटोिनअम–२३९ .. ३ × १०-¹¹ 

आस�िनक .. ५ × १०-⁴ स्�ॉ�न्शअम– ९० .. १ × १०-¹² 

िशसे .. १·५ × १०-⁴ बेिरअम – १४० .. ८ × १०-¹³ 

पारा .. १ × १०-⁴ स्�ॉ�न्शअम – ८९ .. ७ × १०-¹³ 
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को�क �. ४¿६ 

काही �मुख खंड �व्याचंी अणुभ�ीतील िन�मती 

मौल अध�यन 
अणुभ�ीतील िन�मती १००० 

िकलोवटॅकरता, एक वष�नंतर 

   िदवस क्युरी 

आयोडीन - १३१ .. .. ८·१ २५,००० 

बेिरअम - १४० .. .. १२·८ ५३,००० 

स्�ॉ�न्शअम -८९ .. .. ५४ ३९,००० 

िसिरअम - १४४ .. .. २८२ ३०,००० 

 .. .. वष�  

�थेिनअम - १०६ .. .. १ ५,००० 

सीिझअम -१३७ .. .. ३३ १,१०० 

स्�ॉ�न्शअम -९० .. .. २८ १,२०० 

 
भ�ीत असेपय�त हे पदाथर् आवरणाचे आत असल्याने फारसा �श्न उत्प� होत नाही. पण जळलेल्या 

इंधनावर �ि�या क�न प्लुटोिनअम बाजूस केल्यावर वरील घटक टाकाऊ पदाथर्च ठरतात. त्याचंी 
िवल्हेवाट कशी करावी हा एक अत्यतं िबकट �श्न आतापय�त शास्तर्ज्ञासं होता. गेल्या वीस वष�त 
अणुशक्तीची वीजिन�मतीसाठी झालेली वाढ व त्यापासूनच्या खंड �व्याचें वाढणारे �चंड �माण आकृती 
�. ४¿४. (अ), (ब) व (क) व�न िदसून येईल. एखा�ा अणुभ�ीत उत्प� होणाऱ्या एकूण टाकाऊ 
�व्यापैकी ९९¿९ ट�े �व्ये याजळलेल्या इधंनावरील पढुील रासायिनक िवि�या करण्याचे वळेी वगेळी 
होतात. जळलेले इधंन पढेु काहीही िवि�या न करता तसेच पण सुरिक्षतपणे टाकून िदले तर टाकाऊ 
�व्याचंा एक �श्न सुटल्यासारखा होईल. ही गो� आ�थक दृष्�ा जड पाणी व नैस�गक युरेिनअम वाप�न, 
इंधन ज्यामध्ये जवळपास पूणर् जाळता येईल (High Burn-up) अशा अणुभट्�ाचें बाबतीतच शक्य होऊ 
शकेल. हे इंधन नंतर िकत्येक वष�नी हव ेतर प्लुटोिनअम व युरेिनअमकिरता पढुील िवि�यासंाठी काढता 
येईल. 
 

 
(*दर टन इंधनामागे १०,००० मेगवॅटॅ–िदवस इतके ज्वलन ध�न जळलेले इधंन रासायिनक �ि�येने 

हाताळण्याची औ�ोिगक क्षमता) 

 

आकृती. �. ४¿४ (अ) 



 अनु�मिणका 

अमेिरकेतील अणुशक्तीपासूनची अपेिक्षत िव�ुत् िन�मती व जळलेले इधंन हाताळण्याची क्षमता. 

 
आकृती. �. ४¿४ (ब) 

जळलेल्या इधंनावरील रासायिनक �ि�यानंंतर उद् भवणाऱ्या �व�प टाकाऊ �व्याचें वाढते आकारमान 
(य.ू एस्. ए. मधील). 

 

 
आकृती �. ४¿४ (क) 

जळलेल्या इधंनावरील रासायिनक �ि�यानंतर उद् भवणारी टाकाऊ 

�व्ये : खंड �व्याचं्या सा�ातील िवघटनतेचे वाढते मान 

 
अणुशक्ती �कल्पात पुढील पाच िठकाणी उत्सारी �व्याचंी िनपज होते : (१) खिनज �व्याचें 

खाणकाम व युरेिनअम पृथक् करण, (२) संयुगापासून धातू व इंधनिन�मती, (३) अणभु�ी चालिवताना, (४) 
�ग्णालये, कृिषकमर्, उ�ोगधंदे यामंध्ये व इतर�, उत्सारी एकस्थाचंा संशोधनासाठी वापर, व (५) 
जळलेल्या इधंनावरील रासायिनक िवि�या. या शवेटच्या िठकाणीच सव�त जास्त �माणात (९९·९ टक् के) 
टाकाऊ �व्ये तयार होतात. 
 

ही टाकाऊ �व्ये वायु�प, �व�प व घन�प या तीन अवस्थातं असतात. वरील पाचही िठकाणी 
वरील तीन स्व�पातं असणाऱ्या टाकाऊ �व्याचंी िवल्हेवाट पुढील दोनपकैी एका त�वावर होते : (१) 
सौम्य क�न आसमंतात पसरवनू देणे (Dilute & Disperse) व (२) संहनन क�न साठिवणे 
(Concentrate and Store). 
 

या त�वावर वरील पाच िठकाणी ही िवल्हेवाट कशी लावतात ते �मशः पाहू. 
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(१) खाणकाम व पृथक् करण. 
 

खाणी व पृथक् करण कारखाने साधारणतः शहरापासून दूर असल्याने टाकाऊ �व्याचंी वासलात 
‘सौम्य क�न आसमंतात पसरवनू देणे’ या त�वावर होते. खाणीतील दगडात युरेिनअमचे �माण अत्यल्प 
असते. त्यामुळे �मुख अपायकारक उत्सग� �व्ये म्हणजे तद् जन्य रेिडअम व रेडॉन वायू. रेडॉन वाय ू
खाणीतील िचरा, फटी यातूंन खाणीच्या वातावरणात येतो व तेथे ऱ्हासाने त्याचे इतर उत्सारी मौलात 
�पातंर होते. साधारणतः ५ × १०-⁷ ते २ × १०-⁵ क्यरूी/िमनीट/१००० घनफूट इतके रेडॉनचे �माण 
खाणीच्या हवते असते. त्याची हवतेील अनुजे्ञय मय�दा केवळ ४ × १०-⁹ क्यू./िम./घ. फू. आहे. त्यासाठी 
बहुतेक सवर् युरेिनअम खाणीत जास्त हवा खेळवनू रेडॉनचे �माण इ� त्या मय�देच्या आत आणले जाते. 
खाणीत िझरपणाऱ्या पाण्यात रेिडअमचे �माण जास्त असते व त्यामधूनही रेडॉन वायू हवते येतो. हे पाणी 
कोणत्याही िपण्याचे िमसळणार नाही याची कटाक्षाने काळजी घेतली जाते. 
 

अमेिरकेतील पृथक् करण कारखान्यातून रोज ४० टन युरेिनअम तयार होते. याबरोबरच 
जवळजवळ १२·५ क्यूरी रेिडअम व त्यापासूनची अपत्य मौले असतात. याचंी िवल्हेवाट जपूनच करावी 
लागते. यापैकी बहुतेक रेिडअम अिव�ाव्य स्व�पात असते. उरलेल्या िव�ाव्य रेिडअमपैकी ८५ टक् के 
चुनकळी वाप�न िव�ावापासून िनराळे करता येते. रेिडअमयुक्त सवर् टाकाऊ �व्ये कारखान्यातील 
साडंपाण्यात गोळा होत असल्याने ते तळ्यात साठिवले जाते. हे पाणी िझरपून कुठल्याही िपण्याच्या 
पाण्यात जाणार नाही याची दक्षता घेतात. १०० पौंड खिनजाचे पथृक् करण केल्यावर साधारणतः ९० पौंड 
मळी�प साडंपाणी तळ्यात जाते. कण�प पदाथर् तळ्यात खाली बसल्यावर मग वरील पाण्यात फारच 
थोडे रेिडअम, थोिरअम व युरेिनअम, िव�ाव्य �स्थतीत असते. हे पाणी एक तर कारखान्यात परत वापरले 
जाते अगर जवळपासच्या नदी-नाल्यात अशा �माणात सोडले जाते की त्यापासून जवळपासच्या कोणासही 
कोणत्याही �कारची बाधा पोहोचणार नाही. 

 
कारखान्यातील हवते दगड फोडणे व त्याचें िप�ीकरण व िम�ण करणे (Crushing, Grinding 

and Mixing) यामुळे धूिलकण असतात. पण कारखान्यातील वातावरणात मुख्य बाधा असते ती अनुत्सारी 
िसिलकाची. िसिलकाकणाचें �माण अनुजे्ञय मय�देच्या आत ठेवल्यास रेडॉन, युरेिनअम इत्यादी उत्सारी 
�व्याचे �माण अनुजे्ञय मय�देपलीकडे जाऊ शकणार नाही. अथ�त यासाठी कारखान्यात जादा हवचेा 
पुरवठा करणे ज�रीचे असते. तसेच नोकर वग�स योग्य ती संरक्षणात्मक उपकरणेही पुरिवलेली असतात. 
 
(२) धातुिन�मती व इधंन बनिवणे. 
 

या कारखान्यातील टाकाऊ �व्ये साधारणपणे वरील�माणेच असतात. परंतु त्यात रेिडअमचे 
�माण कमी व थोिरअम-२३४ चे थोडे जास्त असते. शु� युरेिनअम सयुंग, िव�ावक िनष्कषर्ण (Solvent 
Extraction) प�तीने िमळिवतात. त्यात दर टन युरेिनअममागे १००० टन नैि�क आम्लयुक्त टाकाऊ �व्ये 
िनघतात. अथ�त यातील थोडाच भाग उत्सग� मौलाचंा असतो. काही वळेेस हे �माण १५०० टनापंय�तही 
जाते. नैस�गक अगर संव�धत युरेिनअमच्या िन�मतीत ही टाकाऊ �व्ये इतकी सौम्य उत्सारी असतात की 
साठवणीच्या तळ्यात िव�ाव िनवळण्यासाठी ठेवल्यावर वरील स्वच्छ िव�ाव नदी-नाल्यात योग्य �माणात 
सोडता येतो. अशा तऱ्हेने �त्येक टन खिनजामागे साधारणतः एक लक्ष गलॅन साडंपाणी िनघते. व त्याचा 
उत्सार १०-⁴ माय�ोक्यूरी/घन सेंिटमीटरपेक्षा कमीच असतो. 
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संव�धत युरेिनअमचे कारखान्यात मा� चुकून भजंनमािलका सु� होऊन खंड �व्ये मो�ा 
�माणावर उत्प� होण्याची शक्यता असल्याने काही वळेी कामगारानंा धोका असतो. 
 

इंधनखंड बनिवताना त्यातील िविवध कृतीत िनघणारी उत्सारी �व्ये इतकी सौम्य उत्सग� असतात 
की त्याचंी िवल्हेवाट करणे अवघड नाही. 
 
(३) अणुभट्�ा. 
 

अणभु�ी चालू असताना भजंनजन्य �खर उत्सारी खंड �व्ये इधंनावरील आवरणातच सामावलेली 
असल्याने त्याचंा धोका नसतो. परंतु शीतकात अत्यल्प �माणात असू शकणारी मौले भ�ीतील न्यू�ॉनचे 
माऱ्याने उत्सारी होत असतात व त्याकडे लक्ष �ाव ेलागते. अपघातात मा� इधंनातील खंड �व्ये थो�ा 
अगर मो�ा �माणात बाहेर पडून वायू अगर �वमाग� उपािधकारक होऊ शकतात. 
 
(अ) वायुशीतक. 
 

पुष्कळ भट्�ातं हवा शीतक म्हणून वापरली जाते. यात साधारणतः आर् गॉन-४१ हा उत्सारी वाय ू
तयार होतो. तसेच काही धुळीचे कणही उत्सारी बनतात. वायु�प खंड �व्ये हीसु�ा आवरण फुटल्यास 
वायुशीतकात येतात. इगं्लंडमध्ये काबर्न डायऑक्साइड वायू हा शीतक म्हणनू वापरला जातो. त्यात 
आर् गॉन-४१ हा फार कमी �माणात होतो पण ऑ�क्सजन-१९, काबर्न-१४, नै�ोजन-१६ हे उत्सारी वाय ू
थो�ा �माणात होतात. 
 

अणुभ�ीतून बाहेर जाणारी हवा उ�म तऱ्हेने गाळली जाऊन फक्त वाय�ूप उत्सग� �व्येच उंच 
िचमणी�ारा आकाशात सोडली जातात. िचमणीची उंची पिरसरातील हवामान िवचारात घेऊन ठरिवली 
जाते. असे सोडलेले वाय ूआिण न गाळले गेलेले अितसू�म धूिलकण खाली जिमनीपय�त पोहोचण्यापूव�च 
बऱ्याच हवते िमसळून िवरळ झाल्यामुळे अपायकारक रहात नाहीत. अशा तऱ्हेने �ुकहॅवन भ�ीतून ३१० 
फूट उंच िचमणीतून रोज १९१०० क्यूरी व तुभ� येथील ‘सायरस’ भ�ीच्या ४०० फूट उंच िचमणीतून रोज 
६५० क्यूरी आर् गॉन-४१ आकाशात सोडला जातो. 
 
(ब) �वशीतक. 

 
यासाठी मुख्यतः पाणी वापरले जाते. काही थो�ा भट्�ातं �व सोिडअम धातू व 

टरिफनाइल्ससारखी काबर्नी सयुंगे वापरलेली आहेत. पाणी जेव्हा शीतक असेल तेव्हा त्यात भ�ीच्या 
बाधंणीत वापरलेल्या ॲल्युिमिनअम, िझरकॉलॉय, स्टेनलेस स्टील या धातंूपासून अल्प �माणात झालेला 
गंज (Corrosion Products) असतो व भ�ीत न्यू�ॉनचे माऱ्यात तो उत्सारी होतो. हे शीतकजल भ�ी नीट 
चालू असेल तेव्हाही कोठे ना कोठे थोडे गळून बाहेर जात असते. गळलेल्या पाण्याची उत्सग�यता अनुजे्ञय 
मय�देच्या दृ�ीने बरीच कमी असते व ते �कल्पातील इतर साडंपाण्याबरोबर िमसळून नदी-समु�ात 
सोडता येते. 
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असे थोडे गळून गेलेले पाणी सोडता भ�ीतील इतर शीतकजल बाहेर सोडण्यापूव� त्यातील 
उत्सग� �व्ये आयन िविनमय रेझीनवर �थम शोषनू घेतली जातात. रेझीनपासून मग ती परत �ावात घेतली 
जातात. हा �ाव मा� फार उत्सग� (काही हजार माय�ोक्यूरी/घनसेंिटमीटर) असून त्याची वासलात 
स्वतं�पणे लावावी लागते. 
 

इंधनखंड भ�ीत फुटल्यास खंड �व्ये शीतकात येतात व मग असे शीतक नेहमी�माणे सरळ 
आसमंतात न सोडता उत्सारी �व्ये रासायिनक िवि�येने �थम िनराळी क�नच मग उरलेल्या पाण्याची 
साडंपाण्याबरोबर वासलात लावता येते. 
 

काही काबर्नी संयुगे शीतक म्हणून वापरली गेली आहेत पण त्यात उत्सारी �व्ये जवळपास तयारच 
होत नाहीत. अमेिरकेतील या तऱ्हेच्या १०० मेगवॅटॅ भ�ीत दर मेगवॅटॅमागे ८ घनफूट वायू व २७ पौंड डाबंरी 
पदाथर् तयार होतात, पण हे मुळीच उत्सग� नसतात. 
 

अणुभ�ीला लागूनच एक १८-२० फूट खोलीची पाण्याची टाकी असते याचा उपयोग जळलेले 
अित �खर उत्सारी इधंनखंड साठवनू ठेवण्यासाठी होतो. हे पाणी सीिझअम-१३७, िझरकोिनअम-९५, 
सीिरअम-१४४-१४१, इत्यादी खंड �व्यानंी फार दूिषत होते. यातील साधारण ५ ते २० गलॅन पाणी दर 
िमिनटाला बदलले जाते व त्यावर रासायिनक िवि�या क�न शु� केल्यानंतर कें �ातील साडंपाण्यात 
िमसळले जाते. 
 

अपघातात अणुभ�ीतून वायु�प व �व�प पदाथर् फारच मो�ा �माणावर (कैक लक्ष क्यूरी) 
इंधनखंडाबाहेर पडतात व त्यानंा साठवनू ठेवणे कठीण असते. पण आता तेही साध्य झाले आहे. वायु�प 
पदाथर् एका िविश� गाळणस्तंभातून नेल्यावर त्यातील मुख्य अपायकारक घटक आयोडीन-१३१ हा बाजूस 
केला जातो. �व�प पदाथर्, सवर्च्या सवर् साठवनू ठेवण्यासाठी भ�ीच्या तळघरात टाक्या बाधूंन सोय 
केलेली असते. अपघातानंतर भ�ी पुन्हा सु� करण्यापूव� जे अनेक घन�प पदाथर् टाकाऊ झालेले 
असतात त्याचंी िसमेंटच्या िंपपात बंद क�न साठवण होते. 
 
(४) उत्सारी एकस्थाचंा वापर. 
 

िकरणोत्सारी एकस्थ सशंोधनशाळा, उ�ोगधंदे, �ग्णालये, इत्यादी िठकाणी वापरले जातात. 
परंतु उत्सग�यतेच्या दृ�ीने उ�ोगधंदे व �ग्णालये यात वापरला जाणारा कोबाल्ट-६० हा एकच एकस्थ 
मह�वाचा आहे. परंतु तो नेहमी सीलबंद स्व�पातच वापरला जातो व क्षीण झाल्यावर १०-१५ वष�नी 
अणुकें �ात परत पाठिवला जातो. भ�ीत तो पनु्हा �खर करता येत असल्याने टाकाऊ �व्यात त्याची गणना 
होत नाही. आयोडीन-१३१, काबर्न-१४, फॉस्फरस-३२, �ोिमअम-५१ इत्यादी �व्ये औषधातून िदली 
जातात व ती रोग्याचे मलमू��ारा बाहेर जातात. पण सौम्य उत्सग� म्हणून त्याचंी वासलात लावणे कठीण 
नसते. 
 

िकरणोत्सारी एकस्थाचं्या वापरात िवल्हेवाटीचा �श्न आज जरी मोठा नसला तरी त्याचंा वाढता 
वापर लक्षात घेता त्याचं्या वासलातीची नीटशी व्यवस्था पुढे करावी लागेल. मुख्य अडचण अशी की ही 
उत्सारी �व्ये अणकुें �ाबाहेर देशातील दूरदूरच्या भागातं वापरली जात असल्याने त्यावर िनय�ंण ठेवणे 
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जरा कठीण होते. अथ�त िकरणोत्सारी एकस्थ वापरताना काय काळजी घ्यावयाची याची सपूंणर् मािहती 
एकस्थ �ाहकानंा िदलेली असते. िशवाय एकस्थाचंा वापर क� लागण्यापूव�, या कामासाठी लागणारी 
साधनसामु�ी व उपकरणे �ाहकाकडे आहेत अगर नाहीत याचीही छाननी केली जाते. हे काम भाभा 
अणुसंशोधन कें �ातील ‘िडरेक्टोरेट ऑफ रेिडएशन �ोटेक्शन’ याचेंतफ�  होते. 
 
(५) जळलेल्या इधंनावरील रासायिनक िवि�या. 
 

या िठकाणी उत्प� होणारी उत्सग� �व्ये, त्याचंी �खर उत्सग�यता, एकूण �माण व वासलातीतील 
अडचणी लक्षात घेता फार काळजीपूवर्क हाताळावी लागतात. ही समस्या सारखी वाढत जाणारी असली 
तरी ती सोडवणे अशक्य आहे असे मा� नव्हे. 
 

जळलेल्या इधंनावरील आवरण कॉ�स्टक सो�ाने िवरघळिवले जाते तेव्हा त्यावळेी आतील काही 
खंड �व्य वायु�पाने बाहेर पडतात तर काही िव�ावात राहातात. इधंन मग आम्लात िवरघळिवले जाऊन 
युरेिनअम व प्लुटोिनअम याचें पृथक् करण केले जाते. शषे रािहलेला िव�ाव उत्साराचे दृ�ीनेच नव्हे तर 
रासायिनक दृष्�ाही �खर असतो. आता याचंा वगेवगेळा िवचार क�. 
 
(अ) वायु�प. 
 

यात �ोिमन, आयोडीन, झेनॉन व ि��ॉन याचंा अंतभ�व होतो. इधंन िवरघळिवताना ती हवते 
जातात. हवतेील त्याचंी संहती इधंन भ�ीतून काढून िकती िदवस झाले त्यावर अवलंबून असते. 
उदाहरणाथर् १ िकलो�ॅम इधंन भ�ीतून काढल्याबरोबर त्यातून १०००० क्यूरी इतकी वायु�प खंड �व्ये 
बाहेर पडत असतील तर ४० िदवसानंंतर ती १० क्यूरीच (मुख्यतः आयोडीन व ि��ॉन) असतील. १०० 
िदवसानंंतर हे �माण ७ क्यूरीपय�त खाली येईल. या हवचेी वासलात ती चागंली गाळून उंच िचमणीतून 
आकाशात सोडून करतात. 
 
(ब) �व�प. 
 

युरेिनअम व प्लुटोिनअम बाजूस केल्यावर रािहलेला िव�ाव अित �खर असून तो जिमनीखाली 
गाडलेल्या स्टेनलेस स्टीलच्या मो�ा टाक्यातं साठिवला जातो. अमेिरकेत अशा एका कारखान्यात एक 
टन युरेिनअममागे चार घनमीटर टाकाऊ �ाव िनघतो. यात तीन मिहन्यानंंतर २,५०,००० क्यूरी इतकी 
उत्सग�यता असते. हा �ाव टाक्यात साठिवलेला असताना िकरणोत्सारामुळे इतकी उष्णता उत्प� होत 
असते की ती सभोवती पाणी खेळवनू काढून घ्यावी लागते. काही मिहन्यानंंतर स्�ॉ�न्शअम-८९ व ९०, 
यि�अम-९१, िझरकोिनअम-९५, �थेिनअम-१०३-१०६, सीिझअम-१३७, सीिरअम-१४४, �ोमेिथअम-१४७ 
व समॅिॅरअम-१५१ ही दीघर् अध�यन असलेली उत्सारी �व्येच िश�क रहातात. ती टाक्यात साठवनू ठेवणे 
खच�चे आहे पण त्यावर सध्या तरी दुसरा इलाज सापडलेला नाही. 
 

या कारखान्यात मध्यम उत्सग� (१०-¹ मा. क्यू./घ. सें. मी.) टाकाऊ �ावही मो�ा �माणावर 
असतात. असे �ाव बाष्पकारकात (Evaporators) घालून त्याचें घनफळ कमी केल्यावर जिमनीखाली 
लोखंडी टाक्यातं साठिवले जातात. त्यानंा थंड करण्याची ज�री नसते. 



 अनु�मिणका 

इतर कारखान्या�ंमाणे सौम्य उत्सग� �ावही येथे असतात व ते अणुकें �ातील इतर 
साडंपाण्याबरोबर िवल्हेवाटीस रवाना होतात. 
 
(क) घन�प. 
 

अणुकें �ातील इतर िवभागा�ंमाणेच या कारखान्यातही यं�ाचें व उपकरणाचें भाग, पंप, कपडे, 
रेझीन इत्यादी घन�प पदाथर् टाकाऊ होतात. फरक इतकाच की या कारखान्यातील पदाथ�ची 
उत्सग�यता जास्त असते. सवर्साधारणपणे या वस्तू जिमनीत खोल ख�े क�न प�ुन टाकतात. काही 
िठकाणी िसमेंटमध्ये िंपपात बदं क�न खोल समु�ात (६००० फूट) बुडिवण्याची प�त आहे. 
 

काही मो�ा अणकुें �ातील उत्सग� पदाथ�च्या िवल्हेवाट करण्याच्या प�तींची कल्पना को�क 
�माकं ४·७ व�न येईल. तसेच या प�तींची �परेखा आकृती �माकं ४·५ व�न येईल 
 

को�क �माकं ४¿७ 

काही अणुशक्ती कें �ातंील टाकाऊ �व्ये व त्याचंी वासलात 

कें �  �व्याचे स्व�प  एकूण �व्य व त्यातील 
उत्सगर् 

 वासलातीची प�त 

हारवेल–इंग्लंड .. वायु�प .. ४०० क्यू.आर ्गॉन–४१ 
१००० मीटर³/िमनीट. 

.. १५० फूट िचमणीतून 
आकाशात सोडणे. 

  �व (क्षीण) .. ५ × १०⁵ मी³/वषर्. 
०·०२क्यू/वषर्, अल्फा. 
१०·०० क्यू/वषर्, बीटा. 
०·३० क्यू/वषर्, स्�ॉ�न्शअम-
९० 

 पाईप लाईन�ारा थेम्स 
नदीत सोडणे. 

  घन (क्षीण) .. ४०० टन/वषर् 
३ क्यू/वषर्, अल्फा. 
६० क्यू/वषर्, बीटा. 

.. िंपपात िसमेंटबरोबर 
िमसळून खोल इं�ग्लश 
खाडीत सोडून देणे. 

  घन (मध्यम) .. ५० टन/वषर् 
६ क्यू/वषर्, अल्फा 
१००० क्यू/वषर्, बीटा. 

.. िंपपात िसमेंटबरोबर 
िसलबंद क�न खोल 
अटलािंटक समु�ात 
टाकून देणे. 

  घन व �व 
(�खर) 

   टाक्या व इमारतींत 
साठवनू ठेवणे. 

िंवड्स्केल–इंग्लंड .. वायु�प .. .... .. २०० फूट िचमणीतून 
आकाशात सोडणे. 

  �व (क्षीण व 
मध्यम). 

 ८ × १०⁵ मी³/वषर् 
७० क्यू/वषर्, अल्फा 
९०००० क्यू/वषर्,  बीटा 

.. २ मलै लाबं पाईप 
लाईन�ारा  अटलािंटक 
समु�ात सोडणे. 
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१५०० क्यू/वषर्, स्�ॉ�न्शअम-
९०. 

  घन (क्षीण) .. १०००० मी³/वषर् .. डब्यात बंद क�न  
अटलािंटक समु�ात 
खोल सोडणे. 

  घन (�खर) .. १००० मी³/वषर् .. िविश� इमारतींत 
साठिवणे. 

�ुकहेवन–अमेिरका .. वायु�प .. ७०० क्यू/तास, आर् गॉन-४१ .. उंच िचमणीतून 
वातावरणात सोडणे. 

  �व�प .. ५ × १०⁵ मी³/वषर् 
०·१ क्यू/वषर्, बीटा. 

.. एका जवळपासच्या 
नाल्यात सोडणे. 

  घन .. १००० क्यू/वषर् .. िंपपात सीलबंद क�न 
खोल अटलािंटक 
समु�ात टाकणे. 

 

 
आकृती �. ४¿५ 

उत्सारी टाकाऊ �व्याचंी िवल्हेवाट–काही प�ती 
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वग�करण. 
 

�व�प व घन�प उत्सग� पदाथ�च्या वग�करणाच्या वगेवगेळ्या प�ती वगेवगेळ्या कें �ातं 
वापरल्या जातात. खाली एक िविश� वग�करण नमुन्यादाखल िदले आहे. (को�क �माकं ४·८.) 
 

को�क �माकं ४·८ 
(अ) घन�प 

उत्सगर्  क्षीण उत्सग� मध्यम उत्सग� �खर उत्सग� 
अल्फा .. <१ मा. क्यू. १-५० मा. क्यू. >५० मा. क्यू. 
बीटा, गमॅा  <५ मा. क्यू. ५० ते २०००० मा. क्यू. >२०००० मा. क्यू. 
  िंकवा िंकवा िंकवा 
  <२० राँट्जेन. २० ते २००० राँट्जेन. >२००० राँट्जेन. 
[रेिडअम, प्लुटोिनअम, 

वगैरे.]िवशषे अल्फा 

}  <०·१ मा. क्य.ू ०·१ ते ५ मा.क्यू. >५ मा. क्यू. 
[स्�ॉ�न्शअम.] िवशषे 
बीटा 

 
टाकाऊ पदाथ�चे दुसरे एक वग�करण, ते (१) ज्वलनक्षम आहेत की नाहीत व (२) दाबण्याजोगे 

आहेत की नाहीत असेही करतात. ज्वलनक्षम �व्ये भ�ीत जाळली जातात व बाहेर येणाऱ्या धुरातील कण 
गाळून बाजूस करतात. त्यामुळे सारी उत्सग� �व्ये कण व राख यातच साचतात. दाबण्याजोगे सवर् सामान 
एका दाबयं�ात (Bailing Machine) घालून त्याच्या लहान व घ� िवटा बनिवल्या जातात. त्यामुळे घन 
�व्ये जिमनीत अगर समु�ात साठवणे सुलभ होते. काही सामान लोखंडी िंपपात व ज�र तर िसमेंटच्या 
िंपपात सीलबंद क�न साठिवले जाते. क्षीण व मध्यम उत्सग� �व्ये जिमनीत ख�े क�न (Burial 
Ground), त्याचें बाजूस डाबंर अगर काँ�ीटचा थर देऊन पुरतात. 
 
(ब) �व�प 

(१) क्षीण, १०-¹ मा. क्यू./गलॅन अगर कमी. 
(२) मध्यम, ०·१ मा. क्य.ू ते १०० िम. क्यू./गलॅन. 
(३) �खर, १ क्यू./गलॅन िंकवा जास्त. 
 
मध्यम व �खर �व�प �व्याचं्या िवल्हेवाटीसबंधंी िववचेन अगोदर आले आहे. �खर �ाव स्टेनलेस 

स्टीलच्या टाक्यातं साठवतात व त्या साधारण ५० वष� िटकतील या िहशबेाने बाधंलेल्या असतात. या 
�ावाचंी इतर कोणत्या रीतीने िवल्हेवाट करावी याब�ल अलीकडे बरेच संशोधन करण्यात आले असून 
त्यात पुष्कळच यश आले आहे. यामागील मुख्य त�व असे की या �ावातील बाष्पीभवनाने शषे रािहलेली 
संयुगे भाजून ती काच अगर इतर अिव�ाव्य �पात आणणे. मग ती काच जिमनीत परुता येईल, अित खोल 
समु�ात टाकता येईल अगर रॉकेटचे सहाय्याने अंतराळातही फेकता येईल. या रीतीचे संशोधन कॅनडा 
(चॉकिरव्हर), इंग्लंड (हारवले) व अमेिरका (इडाहो फॉल्स) येथे झाले असून या रीती उपयोगातही 
आणल्या जात आहेत. कॅनडात नेफेलीन सायनाइट वाप�न ही काच करतात तर इंग्लंडमध्ये बोरॅक्स काच 
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केली जाते. अमेिरकेत कॅलिसनेशनवर (उ� तपमानाला भाजणे) भर आहे. त्याचे फ्लुइडाइज्डबेड 
कॅलिसनेशन, पॉट कॅलिसनेशन व स्�े कॅलिसनेशन असे �कार आहेत. या ि�यामुंळे अित �खर �वाचंी 
अंितम िवल्हेवाट लावणे दृि�पथात आलेले िदसते. 
 
(क) वायु�प 
 

ही पूव� सािंगतल्या�माणे उंच िचमणीतून आकाशात सोडली जातात. काही भट्�ातं मा� 
वायु�प खंड �व्ये वगेळी क�न त्याचंा साठा करण्यात येतो व ऱ्हासाने ती क्षीण झाल्यावरच योग्य �माणात 
आकाशात सोडतात. 
 

सवर् टाकाऊ �व्ये व त्याचंी िवल्हेवाट याची पूणर् मािहती �त्येक कें �ाला ठेवावी लागते. टाकाऊ 
�व्ये ज्या िठकाणी टाकली जातात त्या सवर् िठकाणी िकरणोत्साराचे मापन नेहमी केले जाते. जगात आज 
इतकी अणुकें �े असली तरी टाकाऊ �व्याचं्या अिन� िवल्हेवाटीमुळे आसपासच्या जनतेला उपाधी 
पोहोचल्याचे एकही उदाहरण नाही. एक-दोन वळेी अपघातामुळे काही उपाधी झाली हे मा� खरे. 
 
४·८ अणु�कल्प आिण पिरसर 
 

यापूव�च्या िववचेनात अणकुें �े, अणुभट्�ा इत्यादीपासून जी टाकाऊ पण िकरणोत्सारी �व्ये 
उद् भवतात त्यापासूनचे धोके िनवारण करण्यासाठी उपाययोजना सािंगतली. त्याच�माणे िनरिनराळ्या 
िकरणोत्सारी �व्याचं्या हवतेील व पाण्यातील अनुजे्ञय मय�दाही सािंगतल्या. या अनुजे्ञय मय�दा ठरिवताना 
त्यामागे काही शास्तर्ीय कारणे असणारच. त्यापकैी काहींचे जरा सिवस्तर वणर्न क�. वाय,ू �व व घन 
�स्थतीतील टाकाऊ �व्याचंी उपिरिन�द� प�तीने वासलात लावली म्हणजे सवर्च �श्न िमटतात असे नव्हे. 
ही �व्ये िवरल होऊन पिरसरात (Environment)पसरली तरी िविवध माग�नी पनु्हा मनुष्यापय�त 
पोहोचण्याची शक्यता संभवते. 
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आरोग्य दृष्�ा मह�वाची िकरणोत्सारी मौले. 
 

ज्या दोन-तीन मह�वाच्या िकरणोत्सारी मौलाचंी वारंवार चच� होते ती म्हणजे स्�ॉ�न्शअम-९० 
(Sr-९०), सीिझअम-१३७ (Cs-१३७) व आयोडीन-१३१ (I-१३१). पैकी पिहल्या दोहोंची अध�यने िवशषे 
दीघर् असल्याने त्याचंा काही अंश अनेक वष�पय�त िटकून राहतो. 

 
Sr-९०/Ca 
 

मनुष्याच्या शरीरातील चयापचयामध्ये कॅ�ल्शअम व स्�ॉ�न्शअम-९० याचं्या ि�या�णालीत (Role) 
बरेच साम्य आहे. कॅ�ल्शअम�माणेच स्�ॉ�न्शअम हाडात संिचत होते. म्हणूनच स्�ॉ�न्शअम-९० ला ‘अ�स्थ 
अन्वषेक’ (Bone-Seeker) असे म्हणतात. स्�ॉ�न्शअम-९० चा िवचार नेहमी कॅ�ल्शअमच्या (Ca) 
अनुषंगाने केला जातो. या दृि�कोनातून �चारात आलेल्या एककाला ‘सनशाईन एकक’ (Sunshine 
Unit) असे म्हणतात. म्हणजे एखा�ा पदाथ�मध्ये त्यातील दर �ॅम कॅ�ल्शअममागे जर ५ िपकोक्यूरी (Sr-
९०) आढळून आले तर त्या पदाथ�तील Sr-९० हे, ५ सनशाईन एकक इतके आहे असे म्हटले जाते. एक 
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सनशाईन एकक–(१ िपकोक्यूरी Sr-९०/�ॅम Ca) याचा िनद�श पुढे थोडक्यात (Sr-९०/Ca) असा केलेला 
आहे. 
 

सीिझअम-१३७ हे मौल असे आहे की ते सवर् शरीरात पसरते, कोणत्याही एकाच इंि�यात साठते 
असे नव्हे. या बाबतीत त्याचे सादृश्य आपण िवपुल �माणात घेत असलेल्या पोटॅिशअम (K) या मौलाशी 
आहे. Cs-१३७ चे खा�पेयातून वगैरे होणारे अंत�र्हण (Intake) हे वरील�माणेच पोटॅिशअमच्या अनुषंगाने 
िवचारात घेतले जाते. म्हणजेच वापरात येणारे एकक म्हणजे (िपकोक्यूरी Cs-१३७/�ॅम K) असे आहे. 
 

आता आपण अशा �कारच्या मौलाचं्या काही मह�वाच्या जो�ा िवचारात घेऊ. या िठकाणी एक 
गो� लक्षात घेणे ज�र आहे. मनुष्याच्या शरीरातील चयापचयात काही मौले सादृश्याने अगर जोडीने 
वागत असली तरीही अणुभ�ी अगर अणकुें �ातून ज्या परस्पर �माणात ती पिरसरात सोडली जातात ते 
�माण, ज्या माग�ने ती मनुष्या�त पोचतील त्या�माणे कमी अगर जास्त होते. 
 

पा�ात्य आहारात शरीराला कॅ�ल्शअमचा पुरवठा मुख्यतः दुधातून होतो. भारतीय आहारात धान्य 
हेच कॅ�ल्शअमचे मुख्य साधन ठरते. धान्यातील कॅ�ल्शअमपेक्षा दुधातील अगर मासंातील कॅ�ल्शअमचा 
चयापचय शरीरात सुकर आहे हे सव�ना पिरिचत आहे. दुधा�ारे स्�ॉ�न्शअमचे शरीरातील अंत�र्हण पुढील 
दुव्याने होते : 
 
गवतावर वातावरणातून होणारा संचय .. ‘ए’ िपकोक्यूरी Sr-९०/�ॅम Ca 

↓    
गवतातील Sr-९० ची िवघटनता .. ‘ब’ िपकोक्यूरी Sr-९०/�ॅम Ca 

↓    
गायीकडून गवताचे भक्षण   .... 

↓    

दुधातील Sr-९० ची िवघटनता 
 ‘ब’ 

िपकोक्यूरी Sr-९०/�ॅम Ca 
.. १० 

 
याव�न हे लक्षात येईल की गायीने खा�ेल्या गवतापेक्षा ितच्या दुधातील एक �ॅम 

कॅ�ल्शअमबरोबर सापडणारे Sr-९० चे �माण १० पटीने कमी आहे. याचे कारण असे की गाय 
स्�ॉ�न्शअमिव�� तारतम्य (Discrimination) दशर्िवते िंकवा गाय कॅ�ल्शअमकिरता जेवढी अिभषक्ती 
(Affinity) दाखिवते त्यापेक्षा पुष्कळच कमी स्�ॉ�न्शअमबाबत दाखिवते. पिरणामी गुराच्या चाऱ्यापासून 
दुधापय�त Sr-९० चे कॅ�ल्शअमशी �माण १० पटीने घटते. येथील १० या आक�ाला गवत→गायीचे दूध या 
माग�ची (Sr-९०/Ca) िवषयीची ‘तारतम्य पटी’ (Discrimination Factor) म्हणतात. याच धत�वर 
कॅ�ल्शअम मातेच्या दुधामाग� मुलापय�त पोहोचेपावतेो आणखी एका तारतम्य पटीने (Sr-९०/Ca) मध्ये 
फेरफार होतो. दुधाऐवजी मनुष्याच्या पूणर् आहाराचा िवचार (Sr-९०/Ca) च्या मूल्याकंनासाठी केला व 
त्यासाठी त्याचें आहारातील व हाडातील �माण याचंी तुलना केली तर पूणर् आहारासंबधंीची ही तारतम्य 
पटी ४ आहे. म्हणजेच आहारात �त्येक �ॅम कॅ�ल्शअममागे ४ माय�ोक्यूरी Sr-९० असेल तर हाडात दर 
�ॅम कॅ�ल्शअममागे ते १ माय�ोक्यूरी येईल. 
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Cs-१३७/K. 
 

सीिझअमच्या बाबतीत अशा परस्पर संबंधाची िनकड फारशी भासत नाही. जेवढे सीिझअम शरीरात 
घेतले जाते तेवढे सवर् शरीरातील संचरणात जाऊन शवेटी हळूहळू शरीराबाहेर टाकले जाते. सीिझअमची 
शरीरातील सचंयस्थाने म्हणजे रक्त आिण स्नायू. तारापूर येथील अणभु�ी अजून सु� झालेली नाही. 
सध्या येथील लोकाचं्या शरीरातील Cs-१३७ चे �माण १·९ × १०-³ माय�ोक्यूरी एवढे आढळून आले आहे. 
 
I-१३१. 
 

अणुभट्�ाचें संबधंात आणखी एक मह�वाचा िकरणोत्सारी एकस्थ म्हणजे आयोडीन-१३१. ते 
हवबेरोबर वाहून नेले जाते व �सनाबरोबर शरीरात जाऊ शकते िंकवा गवतावर साठून दुधाच्या माग�ने 
शरीरात जाऊन गळ्यातील गल�ंथीमध्ये सिंचत होते. समजा १ माय�ोक्यूरी आयोडीन-१३१ एक वगर् मलै 
एव�ा के्ष�ावर पसरले. परीक्षणाव�न असे िदसते की गुराचं्या दुधात ते ३-४ िदवसानंंतर आढळेल व 
दुधातील त्याचे जास्तीत जास्त �माण दर िलटरमध्ये ०·१६ माय�ोक्यूरी इतके असेल. अणुभट्�ाचं्या 
पिरसरात असे �सगं येतातच असे नाही. िशवाय आपण दूधही इतक्या थो�ा �माणात िपतो की त्यापासून 
धोका अल्पमा� समजला जावा. 
 

यदाकदािचत योगायोगाने I-१३१ वातावरणात सुटले तरी त्याची दखल आरोग्यिवज्ञान 
शास्तर्ज्ञाकडून लगेच घेतली जाते. गवतावरील त्याच्या सचंयाचा सुगावा तद् वधेी उपकरणाचं्या �ारे 
लागतो. ही उपकरणे धोका �दश�ही (Alarm Display Type) असतात. आयोडीन-१३१, नंतर चरणाऱ्या 
गुराचं्या गल�ंथीतही िदसून येते. इंग्लंडमधील अशा एका अपघाताचे वळेी एक �ॅम गल�ंथीमध्ये सुमारे ५० 
िलटर दुधात िमळणाऱ्या उत्सजर्क आयोडीनइतके उत्सजर्क आयोडीन, आढळून आले. या अपघातानंतर 
पिरसरातील सवर् दूध गोळा क�न समु�ात फेकून िदले गेले. दूध आिण गल�ंथी या दोन्हींच्या परीक्षा 
िनमुर्क्त आयोडीनच्या धोक्याबाबत दक्षता घेण्यास पुरेशा आहेत. हे झाले अपघाताचे वळेी. पण भट्�ाचं्या 
िनत्याच्या व्यवहारात मा� िकरणोत्सारी आयोडीनचे काबर्नच्या गाळणी स्तंभामाफर् त पूणर्पणे शोषण केले 
जाते. याचा उ�खे पूव� आलेलाच आहे. 
 
इतर मौले. 
 

वरील मौले अणुभजंनाने तयार होतात. पण अणुभ�ीत वापरलेल्या धातंूच्या संक्षारणामुळे 
(Corrosion) अगर शीतकजलातील सू�म अशु�तेमुळे न्यू�ॉनचे माऱ्याने िंझक-६५, मगेँनीज-५४, 
सोिडअम-२४ व फॉस्फरस-३२ अशी मौलेही अण�ुपातंराने होत असतात. िकत्येक वळेा हे �ाव समु�ात 
सोडल्यास मीठ, मासे याचें �ारा वरील उत्सग� मौले मनुष्या�त पोहोचतात. सोिडअम-२४ ची अशी उत्प�ी 
बरीच होत असते. परंतु त्याचे अध�यन कमी म्हणजे १५ तासच असल्याने त्याचे मनुष्याच्या शरीरातील 
वास्तव्यही अल्प काळ िटकते. 
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संहनन पटी (Concentration Factor). 
 

वर तारतम्य पटीसबंंधी वणर्न केले पण असेही काही मागर् संभवतात की ज्यायोगे िकरणोत्सारी 
मौल िवरल न होता त्याचा संचय होतो व पिरणामी त्याचे �माण वाढल्याचे िदसून येते. ज्या पटीने ही वाढ 
होते त्याला ‘संहनन पटी’ असे म्हटले जाते. उदाहरणाथर् समु�ातील माशाचं्या शरीरातील मासं आिण 
समु�ाचे पाणी या दोहोंतील फॉस्फरसच्या �माणाचंी तुलना केली तर असे आढळते की एक �ॅम मासंातील 
फॉस्फरसचे �माण हे समु�ाच्या एक �ॅम पाण्यामधील फॉस्फरसच्या �माणापेक्षा ५०००० ते ७०००० पटीने 
अिधक असते. म्हणजेच समु�पाणी→मासे या माग�ची संहनन पटी ७०००० होय. तारापूरच्या पिरसरात 
अलीकडे केलेल्या �योगाव�न असे िदसून आले की सागरी भ�याचे (Sea Food) बाबतीत 
फॉस्फरसिवषयक संहनन पटी ४००००, जस्तिवषयक ६००, सीिझअमिवषयक सुमारे ५० आिण 
मगेँनीजिवषयक सुमारे २००० आहे. परंतु वरील संहनन पटी ही �स्थर फॉस्फरसचे बाबतीत लागू पडते हे 
ध्यानात घेणे अगत्याचे आहे. कारण िकरणोत्सारी फॉस्फरसच्या बाबतीत माशाचं्या शरीरात मासंल भागाचंी 
वाढ होईपय�त बऱ्याच अंशी िकरणोत्सारी फॉस्फरसचा ऱ्हास झालेला असतो. 
 
अनुजे्ञय संहती. 
 

फॉस्फरसिवषयी सािंगतलेल्या वरील संहनन पटीव�न िकरणोत्सारी �व्याचंी पिरसरीय 
समु�पाण्यातील ‘अनुजे्ञय संहती’ (Permissible Concentration) काय असावी याचा िनष्कषर् काढता 
येतो. उ�ेश असा की अनुजे्ञय अथवा त्यापेक्षाही कमी अशी िकरणोत्सारी �व्याचंी सहंती राखण्याचा �यत्न 
केला तर समु�ातील माशाकंडून त्या िकरणोत्सारी �व्याचें संहनन झाल्यावरही मनुष्य ते मासे िनध�कपणे 
खा�ा�ात वाप� शकेल. काही मह�वाच्या मौलािवषयीच्या िनरिनराळ्या खा� वस्तंूतील संहनन पटी 
को�क �माकं ४·९ मध्ये दशर्िवल्या आहेत. 
 

को�क �माकं ४·९ 

तारापूर येथील सागरी भ�याचं्या बाबतीतील संहनन पटी 

भ�य 
संहनन पटी 

P Sr Mn Zn Sr-९० Cs-१३७ 

(१) बोंबील .. १०⁴ १·१ २६० १५३ ... २०–४० 

(२) पापलेट .. १०⁴ ०·२ ९०० ३२० ... १४ 

(३) कालव .. १०⁴ ०·४ २१७० ५३० १०–४० २०–६० 

 
एखा�ा िकरणोत्सारी मौलाची समु�ाच्या पाण्यातील अनुजे्ञय संहती सागरी भ�याचंा िवचार क�न 

पुढील�माणे गिणताने काढता येते : 
 

सीिझअम-१३७ 

(१) मनुष्याचे रोजचे जलपान २२०० िम. िलटर इतके 
मानून आय्.सी.आर्.पी. ने िपण्याच्या 

२ × १०-⁶ माय�ोक्यूरी/िम. िलटर. 
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पाण्याकिरता िशफारस केलेली Cs-१३७ ची 
अनुजे्ञय संहती. 

(२) दररोजचे Cs-१३७चे कमाल अंत�र्हण २२०० × २ × १०-⁶ 

= ४·४ × १०-³ माय�ोक्यूरी. 

(३) दररोज मनुष्याच्या खाण्यात येणारे मासे (हाडे 
वगळून) . 

११० �ॅम. 

(४) Cs-१३७ दुसऱ्या माग�ने शरीरात जात नाही असे 
गृहीत ध�न दर �ॅम मासंामागे अनुजे्ञय ठरावी 
अशी िवघटनता. 

४·४ × १०-³/११० 

= 
४ × १०-⁵ मा.क्यू.  

�ॅम  

(५) (समु�ाचे पाणी→मासे) 

Cs-१३७ िवषयक संहनन पटी. 

याबाबत सुमारे ५०. 

(६) म्हणून समु�ाच्या पाण्याकिरता Cs-१३७ 

ची अनुजे्ञय ठरेल अशी कमाल संहती. 

४ × १०-⁵ मा. क्यू./िम. िलटर. 

५०  

= ८ × १०-⁷ मा. क्यू./िम. िलटर. 

 
याच प�तीने िमठाबाबत लागू पडणाऱ्या अंत�र्हण व सहंनन पटीच्या िंकमतींचा उपयोग क�न, 

िमठावर आधािरत अशी Cs-१३७ ची समु�ाच्या पाण्याकिरता अनुजे्ञय कमाल संहती (Maximum 
Permissible Concentration—MPC) काढता येईल. एकूण िवचार करता Cs-१३७ ची संहती माशाचें 
बाबतीत ५० पटीने वाढते तर िमठाच्या बाबतीत मुळीच वाढत नाही. याबरोबरच आपल्या खाण्यात १७० �ॅम 
मासे (एकूण वजन) आिण फक्त १५ �ॅमच मीठ येते याचाही िवचार केला जातो. त्यामुळे मासे या खा�ावर 
आधारलेली अनुजे्ञय कमाल संहती हीच समु�ाच्या पाण्याची Cs-१३७ िवषयक अनुजे्ञय कमाल संहती 
मूल्याकंन करण्यासाठी योग्य ठरते. 

 
अशा तऱ्हेने मूल्यािंकत झालेली अनूजे्ञय कमाल संहती ओलाडंली जाऊ न देणे हाच पिरसरीय 

सव�क्षणाचा (Environmental Survey) आिण िनयं�णाचा उ�ेश होय. 
 
४·९ अणु�कल्प आिण सुरिक्षतता 
 

एखा�ा मो�ा अणुकें �ाभोवतालच्या सुरिक्षततेची व्यवस्था राखण्यासाठी आिण िनध�कतेच्या 
(Safety) मूल्यमापनासाठी तीन के्ष�े वग�कृत केलेली असतात : 

 
(१) वज्यर् के्ष� (Exclusion Area), (२) अव�� के्ष� (Sterilized Area) व (३) बिहवर्त� के्ष� 

(Outlying Area). याचंा आता िवचार क�. 
 
(१) वज्यर् के्ष�. 
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१·६ िकलोमीटर ि�ज्येचे हे के्ष� �त्यक्ष उपयोग होतो (अगर व्हावा) म्हणून अणुशक्ती मंडळाच्या 
पूणर् मालकीचे असते. 
 
(२) अव�� के्ष�. 

 
४·८ िकलोमीटरच्या या के्ष�ात लोक राहतात आिण आपले कामधंदेही चालवतात. तथािप तेथील 

मानवी व्यवहार वाढीस लावणे इ� नसते. तसेच कोणत्याही नवीन औ�ोिगक उप�मास परवानगी 
देण्यापूव� त्या उप�माची दक्षतापूवर्क छाननी करणे अगत्याचे असते. उदाहरण �ावयाचे म्हणजे तारापूर 
येथे जे कें � बाधंले जात आहे तेथेही काही मंडळींना अणुभ�ीपासून चार िकलोमीटर अंतरावर नवीन 
िमठागरे चालू करावयाची होती. त्यावरील �ावयाचा िनणर्य िनि�त करण्यापूव� भाभा अणुसंशोधन 
कें �ाच्या आरोग्यिवज्ञान िवभागाने सभोवतालच्या समु�ाच्या पाण्याचे, जल�वाहाच्या गतीचे व िदशाचें 
तपशीलवार परीक्षण केले. िकत्येक वळेी िनकटच्या पाण्यात मच्छीमारी करण्यासंबधंी अथवा स�ः �स्थतीत 
चालू असलेली मच्छीमार कें �े चालू राहू देण्यासंबधंी िनणर्य घेणे आवश्यक असते. �त्येक समस्या 
छाननीपूवर्क, शास्तर्ीय प�तीने हाताळली जाते. िकत्येक वळेा िनणर्य देण्यापूव� काही मिहनेच्या मिहने 
�योग केले जातात. एखा�ा अणुकें �ाच्या काय��न्वततेपूव�च्या सशंोधनाची (Preoperational Research) 
भिूमका याव�न स्प� होते. 
 

तारापूर येथे या दृ�ीने केलेल्या संशोधनात उधाण (Spring) व भागं (Neap) या वळेी समु�ाच्या 
लाटा कोणत्या िदशनेे वाहतात, समु�ात सोडलेला �ाव िकती �माणात िवरल होतो, ओहोटीच्या वळेी 
गाळरेती (Silt) िकनाऱ्यापासून िकती दूरवर वाहते व कोठे गोळा होते, ितचा उपयोग कोणाकडून केला 
जाईल; तसेच समु�ातील खडकातून आिण गाळावर आढळणारे आिण भरती आहोटीच्या धकाधकीतही 
वृिं�गत होणारे खेकडे, मड्-�स्कपर (Mud-skipper) आिण कालव (Oyster) याचंी पैदास िकती होते, 
केव�ा �माणावर त्याचंा खा� म्हणून उपयोग होतो, इत्यादी अनेक गो�ींचा अभ्यास झाला. पिरसरीय 
पाण्यापासून काढलेल्या िमठाचाही िवचार होतो. या सव�व�न पिरसरात वावरणाऱ्या लोकाचं्या 
सुरिक्षततेला वाव ठेवनू समु�ात िकती उत्सारी �व्ये िनमुर्क्त करावयाची हे ठरिवले जाते. 
 
(३) बिहवर्त� के्ष�. 
 

१६ िकलोमीटर ि�ज्येच्या कके्षत लाखाच्या वर लोकसंख्या असलेले शहर येईल असे अपेिक्षले 
जात नाही. या बिहवर्त� के्ष�ातील लोकाचं्या �स्थतीबाबत सामान्यतः इतर िविश� तरतुदी असतात. तारापूर 
येथे केलेली के्ष�ाचं्या वग�करणाची �णाली ि�टन िंकवा इतर देशाचें मानाने काटेकोर आहे. ही जागा १९६० 
साली िनवडली गेली व पिरसरासंबधंी वरील दृ�ीने सशंोधन १९६४ सालीच सु� झाले. 
 

अणुभट्�ाचं्या साि�ध्यािवषयी उद् भवणारी सव�क्षणे तीन �कारची असतात : 
 

(१) काय��न्वततापूवर् सव�क्षण (Preoperational Survey), (२) िनत्य�मी पिरसरीय सव�क्षण 
(Routine Environmental Survey) व (३) आपत्कालीन सव�क्षण (Emergency Survey). पैकी शवेटचे 
असाधारण पिर�स्थतीत केले जाते. 
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(१) काय��न्वततापूवर् सव�क्षण. 
 

याचा मुख्य उ�ेश हवा, पाणी, समु�ाचे पाणी, जमीन, वनस्पती, शतेीमधील िपके, यातील 
उत्सजर्क मौले व त्याचंी िवघटनता याचें परीक्षण क�न उत्साराचा दज� ठरिवणे हा असतो. या दज�ला 
‘औत्सजर्िनक आधाररेखी दज�’ (Baseline Level of Radioactivity) म्हणतात. यामुळे नैस�गक आिण 
बिहःपितत (Fall-out) िवघटनता पूव�पासूनच िकती होती त्याचा अंदाज येतो. त्याव�न कें � चालू 
झाल्यावर त्यात िकती वाढ होते ते समजून येईल. अशी तीन हजार नमुनावस्तंूची (Samples) िव�ेषण 
आतापय�त झालेली आहेत. 
 

तारापूरहून गवत, मासे व फळे मंुबई व इतर िठकाणी जातात. त्यातील नैस�गक व बिहःपितत 
उत्सारी �व्याचंा औत्सजर्िनक आधाररेखी दज� माहीत हवा. ही मािहती को�क �माकं ४·१० व ४·११ मध्ये 
िदली आहे : 

 

को�क �माकं ४·१० 

तारापूर पिरसरातील काही जातीिविश� वस्तुनमुने  

अणुभ�ी काय��न्वततेपूवर् िकरणोत्सारी मौलाचें �माण 

   Sr-९० Cs-१३७ Ra  

(अ) माती :      

 आकारप�ी गाव .. ३५·० ४७·० ३·० × १०³ िपकोक्यूरी/ िक.�ॅ. 

 िंचचणी गाव .. २४·० ५४·० १·८ × १०³ िपकोक्यूरी/ िक.�ॅ. 

       

(आ) िपण्याचे पाणी :      

 तारापूर गाव .. [ जाणण्याच्या 
मय�देखालील.] 
जा.म.खा. 

जा.म.खा. ११·७ × १०⁻६ िपकोक्यूरी/ िम. 
िलटर. 

 सूय� नदी .. [ जाणण्याच्या 
मय�देखालील.] 
जा.म.खा. 

जा.म.खा. ७·५ × १०⁻६ िपकोक्यूरी/ िम. 
िलटर. 

       

(इ) दूध :      

 बोइसर गाव .. १३·९ ३२·४ ... िपकोक्यूरी/िलटर. 

 घोलवड .. ४·० १५·० ... िपकोक्यूरी/िलटर. 

 कुरगाव .. ११·५ २१·० ... िपकोक्यूरी/िलटर. 

       

(ई) भाज्या :      

 वागंी .. ४·४ ६·८ १·८ िपकोक्यूरी/िक.�ॅ. 
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 गवारी (शेंगा) .. १९·१ ६०·४ ११·७ िपकोक्यूरी/िलटर. 

 कादंा .. ११·९ ६·० २·२६ िपकोक्यूरी/िलटर. 

 कोबी .. २·४ ८·५ ... िपकोक्यूरी/िलटर. 

       

(उ) धान्ये :      

 डागंी तादूंळ .. ११·१ ४९·० १·५० िपकोक्यूरी/िक.�ॅ. 

 िजरबोटी तादूंळ .. १२·३ २९·८ २·८६ िपकोक्यूरी/िलटर. 

       

(ऊ) उपहारगृहातील 
जेवण : 

     

 शाकाहारी पूणर् .. ५·८ ७·८ ... िपकोक्यूरी 

 जेवण चालू थाळी  ४·६ २०·३ १·२६ िपकोक्यूरी 

 (राईस प्लेट)      

 

को�क �माकं ४·११ 
तारापूरच्या पिरसरातील व्यापारी मह�वाची उत्प�े 

(काय��न्वततेपूव�) 

माल Sr-९० 

(िपकोक्यूरी/िक.�ॅ.) 

Cs-१३७ 

(िपकोक्यूरी/िक.�ॅ.) 

(अ) गवत (शुष्क) :     

 १) पॅरा गवत .. .. ०·०३ × १०³ ०·३६५ ×१०³ 

 २) बेर गवत .. .. ०·१०५ × १०³ ०·६४ × १०³ 

 ३) गजराज गवत  .. ०·१३५ × १०³ ०·५४ × १०³ 

      

(आ) फळे (ताजी) :     

 (१) िचक् कू .. .. ४·२४ १२·४ 

 (२) केळी .. .. ०·०० १०·८ 

 (३) पपई .. .. १·०४ १·०४ 

 (४) पे� .. .. ३·५४ २२·५० 

 (५) आंब े .. .. ८·८० २४·१८ 

(इ) मासे (मासंल भाग, अशुष्क) :   

 (१) पापलेट .. .. १·४ २·५ 

 (२) कालव .. .. ४·१ ८·९० 

 (३) बोंबील .. .. [ जाणण्याच्या मय�देखालील.] 
जा.म.खा. 

४·९५ 
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 (४) कोळंब े .. .. [ जाणण्याच्या मय�देखालील.] 
जा.म.खा. 

१३·४ 

 
तसेच को�क �माकं ४·१२ मध्ये १९६५ च्या पावसाळ्यात बिहःपितत उत्सारी �व्ये िकती पडली तेही िदले 
आहे : 

 

को�क �माकं ४·१२ 

तारापूर येथील पावसाळ्यातील (१९६५) बिहःपितत उत्सजर्काचं्या िवघटनता 

(काय��न्वततेपूव�). 

मिहना 
Sr-९० 

[िमलीक्यूरी/(िकलोमीटर)²] 
Cs-१३७ 

[िमलीक्यूरी/(िकलोमीटर)²] 
पजर्न्यमान 
िम. मीटर 

मे .. .. ६·०८ ६·९८ ... 

जून .. .. ७३·० ८५·०० ४७५·७ 

जुलै .. .. ९६·० १०९·०० ८७१·४ 

ऑगस्ट .. .. २९·० ३१·०० २३९·८ 

स�ेंबर .. .. १६·७ २५·०० १·८ 

 
कें � सु� झाल्यावर पिरसरातील लोकाचं्या अ�ातील उत्सारी मौलाचें �माण वाढण्याची शक्यता 

असल्याने काय��न्वततेपूव� त्याची ‘लोकवग�य आहार परीक्षणे’ (Community Diet Studies) करणे इ� 
ठरते. असा अभ्यास तारापूर येथील (१) शतेकरी व (२) मच्छीमारी करणाऱ्या लोकाबंाबत झालेला असून 
त्यानंी दर डोई घेतले जाणारे अ� व त्यातील काही स्थायी व उत्सारी मौले याचें �माण मोजण्यात आलेले 
आहे. (को�क �माकं ४·१३.) 
 

को�क �माकं ४·१३ 

काय��न्वततेपूव� तारापूरच्या पिरसरातील शेतकरी आिण कोळी लोकाचं्या 
आहारातून होणारे खिनजाचें रोजचे अतं�र्हण. 

मौल शतेकरी कोळी 

कॅ�ल्शअम (Ca) .. ०·५४७ �ॅम ०·४७९ �ॅम 

पोटॅिशअम (K) .. २·७३५ �ॅम २·३२५ �ॅम 

स्�ॉ�न्शअम (Sr) .. ३·५१ िमली�ॅम ४·२२६ िमली�ॅम 

मगेँनीज (Mn) .. १०·४४ िमली�ॅम ९·६७६ िमली�ॅम 

िंझक (Zn) .. १०·५४ िमली�ॅम ७·९८७ िमली�ॅम 

आयोडीन (I) .. ९५·८६ माय�ो�ॅम १७४·६५ माय�ो�ॅम 

Sr-९० .. १५·४१ िपकोक्यूरी १०·५८ िपकोक्यूरी 

Cs-१३७ .. ३८·८४ िपकोक्यूरी ३०·५६ िपकोक्यूरी 

Ra-२२६ .. ०·५४ िपकोक्यूरी ०·५३ िपकोक्यूरी 
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याव�न त्या मौलाचें रोजच्या अ�ातील अंत�र्हण कळते. तुलनेकिरता युनायटेड स्टेट्स, जपान व 
तारापूर येथील Sr-९० च्या अंत�र्हणाचे आकडे को�क �माकं ४·१४ मध्ये िदले आहेत. 
 

को�क �माकं ४·१४ 

िनरिनराळ्या देशातंील Sr-९० च्या दररोजच्या अतं�र्हणाची तुलना 

(१) भारत : ..  

 तारापूर (शतेकरी) .. १५·४१ िपकोक्यूरी (१९६५) 

 तारापूर (कोळी)  १०·५८ िपकोक्यूरी (१९६५) 

    

(२) युनायटेड स्टेट्स :   

 न्यूयॉकर्  .. ३०·० िपकोक्यूरी 

 िशकागो .. १९·५ िपकोक्यूरी 

 सनॅ् �ॉ�न्सस्को .. ११·० िपकोक्यूरी 

    

(३) ि�टन .. १९·४२ िपकोक्यूरी 

    

(४) कॅनडा .. १९·०० िपकोक्यूरी [दुधासबंंधीच्या तपिशलाव�न गिणताने काढलेली; 

गृहीत—दररोजचे Ca चे अंत�र्हण १ �ॅम.] (ऑक्टोबर १९६५) 

    

(५) िफन्लंड (हे�ल्सकंी) .. ४१·०० िपकोक्यूरी [हॉ�स्पटलमधील आहार, २९ वस्तुनमुन्याचंी 

सरासरी; कॅ�ल्शअमचे रोजचे अंत�र्हण १·४६ �ॅम.] (१९६४) 

 
वरील अभ्यासाव�न असे िदसते की तारापूर येथील लोकवग�च्या आहारात उत्सारी �व्ये 

पोहोचण्याच्या िविवध माग�त मासे, हे जास्त मह�वाचे उगमस्थान आहे. त्यानंतर �माने भाजीपाला व 
शवेटी धान्ये येतात. मासे व भाजीपाला ही या िठकाणी ‘दोषदशर्क खा�े’ (Critical Foods) समजली 
जातील. अथ�त मच्छीमारी करणारे लोकच जास्त मासे खाणारे असल्याने त्यानंा ‘दोषदशर्क लोकगट’ 
(Critical Group of Population) असे म्हटले जाते. पिरसरासंबधंी मग दोषदशर्क खा�े व दोषदशर्क 
लोकगट यावंर भर देण्यात येतो. 
 

तारापूरनजीकच्या वनस्पतींचाही अभ्यास होऊन त्याव�न काही मह�वाची मािहती उपलब्ध 
झाली. खावयाच्या पानात खिनज त�वाचंी िवपलुता िदसून येते. ती व केळीची पाने या दोहोंत इतर 
पानापेंक्षा उत्सारी मौलाचंा सचंय जास्त होतो. बिहःपितत उत्सारी मौलाचें त्यामधील �माण को�क �माकं 
४·१५ मध्ये िदले आहे. 
 
 



 अनु�मिणका 

को�क �माकं ४·१५ 

काही िविश� पण�मधील बिहःपितत उत्सजर्काचंी िवघटनता 

पण� स्�ॉ�न्शअम–९० 
(िपकोक्यूरी/िक. �ॅम) 

सीिझअम–१३७ 
(िपकोक्यूरी/िक. �ॅम) 

(१) खावयाची पाने :    

 माहीम गाव .. ६०·० ११६ 

   ८७·० १९१ 

   ४७·० ५७ 

(२) केळीची पाने :    

 (अ) केकडा गाव .. २२३·० १९१ 

 (आ) नंदगाव .. १३७·० १४६ 

 (इ) तारापूर गाव .. ५९·८ १०२ 

 
उत्सारी �व्याचें संहनन काहींच्या बाबतीत इतरापेंक्षा डोळ्यातं भरण्याइतके जास्त कसे घडते हे 

दशर्िवण्यास (१) जिमनीवरील िविश� पण� व (२) समु�ातील कालव (Oyster) आिण चेवडा (Lobster) 
ही लक्षात ठेवण्याजोगी उदाहरणे आहेत. दोषदशर्क लोकगट व अित िवघटनता दशर्िवणारी स्थळे शोधून 
काढण्यासाठी या ‘दशर्काचंी’ (Indicators) बहुमोल मदत होते. पाव िंकवा �ेड करण्यासाठी वापरण्यात 
येणारी ‘सी-वीड’ (Sea-weed) ही समु�-वनस्पती इंग्लंडमधील एका अणुकें � पिरसरासाठी ‘दोषदशर्क 
खा�’ ठरली तर तेथीलच दुसऱ्या एका अणकुें � पिरसरात कालव (Oyster) हे ‘दोषदशर्क खा�’ ठरिवले 
गेले. 
 
(२) िनत्य�मी सव�क्षण 
 

एकदा अणकुें � काय��न्वत झाले व उत्सारी मौले पिरसरात िनमुर्क्त होऊ लागली की सव�क्षणे 
िनयिमत व िनत्य�मी स्व�पात करणे �म�ाप्त होते. यात वरील संशोधनामुळे काढलेल्या िनष्कष�चा 
आधार घेतला जातो. तसेच आवश्यक त्या के्ष�ामध्ये वातावरणिवषयक उत्सारवधेी उपकरणे (Air 
Monitors) कायमची बसिवली जातात. तसेच जिमनीपासून ३००-४०० फूट इतक्या उंचीवरच्या हवतेील 
उत्साराचेही पूणर् आलेखन (Recording) केले जाते. 
 

सुरिक्षततेवर एवढा भर देणाऱ्या, तसेच, पिरसराची व पिरसरातील लोकवस्तीची सु�स्थती राखावी 
या दृ�ीने तज्ज्ञाकडून पाहणी करवनू काय��न्वत होणाऱ्या इतर �कारच्या औ�ोिगक संस्था दुलर्भच 
आहेत. िहरोिशमाच्या शोकघटनेच्या अनुरोधाने अणुभट्�ातंदेखील काही कल्पनातीत िंकवा सामान्यतः 
अतक्यर् मानले जातील असे अपघात घडण्याची शक्यता आहे असा बागुलबुवा लोकाचं्या मनात रेंगाळत 
रािहला असल्यास त्यात नवल काहीच नाही. तथािप गेल्या दहा-पंधरा वष�त अणुभट्�ाचं्या कायर्वाहीत 
जे शास्तर्ीय सुधार झाले आहेत आिण जी तािं�क �गती घडून आली आहे त्याव�न एवढे िनि�त िदसते की 
अणुशक्तीच्या �ातंात िनध�कतेच्या �ाधान्याब�ल िजतका आ�ह आज धरला जात आहे तो १०-२० वष�त 
अनावश्यक ठरेल. तरीसु�ा मनुष्याच्या कृती व त्याची कल्पकता अतक्यर् असल्याने सुरिक्षततेच्या गिणतात 
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त्याची तरतूद िबनचूक करणे अशक्य आहे. म्हणनू सुरिक्षतता-तज्ज्ञानंा याबाबत नेहमीच जागृत रहाव े
लागेल. 
 

___***___ 
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भाग पाचवा 
 

भारतातील अणुशक्ती काय�ची �गती 
 

१९४५ साली अणुबॉम्बचा स्फोट होण्यापूव�ही एक वषर् अगोदर डॉ. भाभा यानंी टाटा �स्टच्या 
संचालकानंा िलिहलेल्या प�ाचा उ�खे �ास्तािवकात आलेलाच आहे. डॉ. भाभा याचं्या दूरद�शत्वाला 
टाटा कुटंुब व महाराष्� शासन याचं्या आ�थक सहाय्याची जोड िमळून १९४५ साली टाटा मौिलक संशोधन 
संस्थेची स्थापना झाली. अथ�तच सु�वातीस हा �यत्न अगदी मय�िदत स्व�पाचा होता. १५ ऑगस्ट १९४७ 
साली भारत स्वतं� झाला आिण अगदी थो�ा अवधीतच–भारताचे संिवधान अमलात येण्यापूव�च—
िदनाकं १४ एि�ल १९४८ रोजी अणुशक्तीिवषयक कायदा पास होऊन लगेच १० ऑगस्ट १९४८ रोजी 
भारताच्या पिहल्या अणुशक्ती मंडळाची स्थापना झाली. शकेडो वष�च्या पारतं�यानंतर स्वातं�यात पनुजर्न्म 
घेणाऱ्या या राष्�ाने अणुश�क्तिन�मतीसारख्या अत्याधुिनक व अवघड तं�िव�ेचा पाठपुरावा करणे म्हणजे 
नवजात अभर्काने सूयर्िंबब पकडण्याचा �यत्न करण्यासारखे होते. पण डॉ. भाभा याचं्यासारखा कुशल 
संघटक व आंतरराष्�ीय कीत�चा शास्तर्ज्ञ तसेच पं. नेह�ंसारखा लोकि�य नेता व िवज्ञानिन� 
समाजसुधारक याचं्या समसमासंयोगामुळेच हा �यत्न यशस्वी होऊ शकला. 
 

भारतातील अणुशक्तीची �गती सामान्यपणे तीन पव�त सागंता येईल. १९४८ साली नेमलेल्या 
अणुशक्ती मंडळाचे खालील सभासद होते: 
 
 डॉ. होमी जे. भाभा .. अध्यक्ष  
 डॉ. एस्. एस्. भटनागर .. सभासद  
 डॉ. के. एस्. कृष्णन् .. सभासद  
 

मंडळाने �ाथिमक स्व�पाच्या म्हणनू ज्या योजना हाती घेतल्या त्या अशा : 
 

(१) भारतातील अणुशक्तीच्या दृ�ीने उपयुक्त असलेल्या खिनजाचें सव�कष अन्वषेण. 
(२) या खिनजाचें मो�ा औ�ोिगक �माणावर उत्पादन. 
(३) अणुशक्तीचा शातंतामय काय�साठी उपयोग करण्याच्या दृ�ीने आवश्यक अशा शास्तर्ीय व 

तािं�क िवषयातील संशोधन हाती घेणे. 
(४) अशा संशोधनाची जबाबदारी पेलू शकणारा शास्तर्ज्ञाचंा संच तयार करणे. 
(५) आपल्या �योगशाळातूंन अणुगभर्िवषयक मौिलक संशोधनावर भर देणे. तसेच 

िव�िव�ालये व इतर राष्�ीय संशोधन संस्थातूंन अशा संशोधनाला चालना देणे. 
 

सु�वातीसच स्वतःच्या नव्या मो�ा �योगशाळा बाधंण्यात व्यय करण्याऐवजी आरंभीचे कायर् टाटा 
मौिलक संशोधन संस्थेमध्येच सु� करण्यात आले. डॉ. भाभा हेच या संस्थेचे संचालक असल्यामुळे ही गो� 
अथ�त सुकर झाली. अणुशक्तीच्या �ाथिमक �गतीत या संस्थेचा इतका मोठा वाटा आहे की, ही संस्था 
आपल्या अणशुक्तीिवषयक कायर्�माची धा�ी आहे असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. 
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१९५४ पासून दुसऱ्या कालखंडास सु�वात झाली असे म्हणता येईल. आतापय�त मंडळाच्या 
कामाचा व्याप खूपच िवस्तारला असल्याने मंुबईत �ॉम्बे येथे स्वतं� संशोधन संस्था उभारण्याचे ठरले. याच 
वष� भारत सरकारने अणुशक्ती संबिंधत काय�चा समन्वय राखण्यासाठी एक स्वतं� खाते उघडले. अथ�त 
स्वतः पं. नेह� या खात्याचे मं�ी व डॉ. भाभा मुख्य सिचव म्हणून काम पाहू लागले. 
 

१९५४ पय�तच्या पिहल्या पव�तील पूवर्तयारीच्या आधारावर मंडळाने अणुशक्तीच्या वापरासाठी 
आवश्यक त्या वस्तंूचे उत्पादन (उदा. शु� युरेिनअम धातू, इलेक्�ॉिनक उपकरणे इत्यादी) व 
िव�ुत् िन�मती करणाऱ्या अणुभट्�ाचंी आखणी असा अिधक िवस्तृत कायर्�म हाती घेतला. हा 
मह�वाकाकं्षी कायर्�म पार पाडण्यासाठी मंडळास आ�थक बाबी व अंतगर्त कारभार याचें बाबतीत अिधक 
स्वाय�ता असण्याची गरज आहे हे जाणून १९५८ साली मंडळाच्या घटनेत योग्य ते फेरफार करण्यात 
आले. 
 

१९५४ ते १९६२ हे अणुशक्तीच्या �गतीचे दुसरे पवर् मानाव ेलागेल. �त्यक्ष िव�ुत् िन�मती करणाऱ्या 
अणुभट्�ा बाधंण्यापूव�, तद् िवषयक संशोधन करण्यासाठी व त्यातील तं�िव�ेचा अनुभव िमळिवण्यासाठी 
तीन संशोधनोपयोगी अणुभट्�ाचंी यशस्वी उभारणी या काळात करण्यात आली. तसेच �ॉम्बे येथील 
संशोधन संस्थेचा िवस्तार, अणुशक्तीसाठी उपयुक्त खिनजाचंी अिधक िवस्तृत �माणावर पाहणी, 
त्याजबरोबर युरेिनअमयुक्त खिनजापासून शु� धातू िमळिवण्याची �ि�या काय��न्वत करणे, अणुभ�ीत 
वापरण्यास योग्य असे इधंनदंड तयार करणे, प्लुटोिनअम वगेळा करण्यासाठी यं�णा उभारणे, 
इलेक्�ॉिनक उपकरणाचें मो�ा �माणावर उत्पादन करणे अशासंारखी मह�वाची काय�ही यावळेी पार 
पाडण्यात आली. 
 

१९६२ साली ितसऱ्या पव�स सु�वात झाली. याच सुमारास अणुशक्ती खात्याच्या काय�त दोन 
मह�वाच्या योजनाचंा अंतभ�व करण्यात आला. भारतीय ककर् रोग संशोधन संस्था व टाटा मेमोिरअल 
हॉ�स्पटल याचं्या कायर्वाहीची जबाबदारी या खात्याकडे सोपिवण्यात आली. ककर् रोगावर इलाज म्हणनू 
िकरणोत्सग� एकस्थाचंा वापर करण्यात येतो. यासंबधंी पूव� उ�खे आलेलाच आहे. अणुशक्ती खात्यानेच 
हे काम हाती घेतल्याने ककर् रोगासबंंधी संशोधन व वै�कीय उपचार यात खूप मोठी वाढ होऊ शकली. 
 

१९६२ सालीच अवकाश संशोधन काय�साठी एक राष्�ीय सिमती स्थापण्यात आली व अणुशक्ती 
खात्याच्या देखरेखीखाली हे कयर् सु� झाले. थंुबा (केरळ) येथून १९६३ च्या शवेटास पिहला अ�ग्नबाण 
अवकाशात सोडण्यात आला. 
 

मागील कालखंडात हाती घेतलेली बरीचशी कामे आता पूणर् झाली वा पूणर् होण्याच्या माग�वर 
लागली. कॅनडा-इंिडया अणभु�ी (सायरस) आपल्या ४० मेगवॅटॅइतक्या कमाल बलमय�देपय�त नेण्यात 
झाली. याच अणुभ�ीतील इंधनापासून �ॉम्बे येथे प्लुटोिनअम वगेळा करण्यास सु�वात झाली. तारापूर 
(महाराष्�) येथील �त्यक्ष िव�ुत् िन�मती करणाऱ्या अणभु�ीची उभारणी पूणर् झाली असून िवजेचे संक�ल्पत 
उत्पादन जुलै १९६९ मध्ये सु� झाले. राणा �ताप सागर (राजस्थान) येथील अणभु�ीचे काम बरेच �गत 
अवस्थेत असून िवजेचे उत्पादन १९७०-७१ सालात सु� होईल. कल्पकम (म�ास) येथे होणाऱ्या भ�ीचे 
�ाथिमक काम सु� झालेले आहे. 
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आतापय�त िमळिवलेल्या ज्ञानाच्या व अनुभवाच्या जोरावर अणुभट्�ाचंी स्वतं�पणे आखणी करणे 
व �योगशाळेत लहान �माणावर तयार केलेल्या उपकरणाचें मो�ा उ�ोगधं�ाच्या स्व�पात उत्पादन 
करणे इत्यादी गो�ींवर सध्या भर आहे. त्या�माणे कल्पकम येथे बाधंण्यात येणाऱ्या �ायोिगक शी�गती 
इंधनजनक भ�ीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. जादुगुडा (िबहार) युरेिनअम �कल्प व 
हैदराबाद येथील इलेक्�ॉिनक उपकरण उत्पादन संस्था यात �त्यक्ष उत्पादनास सु�वात झालेली आहे. 
 

�ॉम्ब ेयेथील संशोधन ससं्थेत नव्या तं�िव�ेचे रोपटे लावावयाचे, सु�वातीस त्याची काळजीपूवर्क 
देखरेख व जोपासना करावयाची व नंतर हे रोपटे देशात इतर� नेऊन त्याचे मो�ा औ�ोिगक �कल्पात 
�पातंर करावयाचे अशी दृ�ी मंडळाने ठेवली आहे. आतापय�त भारतातील बरीचशी औ�ोिगक �गती 
परकीय तं�िव�ा आयात क�न त्या आधारे झालेली आहे. ही �स्थती बदलून औ�ोिगक के्ष�ात आपल्या 
देशास स्वयपूंणर् व आत्मिनभर्र करण्याचे �यत्नात अणुशक्ती मंडळ मह�वाचा हातभार लावीत आहे. 
 

१९६६ च्या सु�वातीस अणुशक्ती मंडळाचे खालील सभासद होते: 
 
 डॉ. एच्. जे. भाभा : अध्यक्ष  
 �ी. एस्. जग�ाथन : अथर्िवषयक सभासद  
 �ी. जे. आर्. डी. टाटा : सभासद  
 डॉ. िव�म साराभाई : सभासद  
 �ी. धमर्वीर : कें �ीय मंि�मंडळाचे सिचव  
 

डॉ. भाभा याचं्या िनधनानंतर डॉ. िव�म साराभाई हे मंडळाचे अध्यक्ष व खात्याचे सिचव म्हणनू 
कायर्भाग साभंाळीत आहेत. �ॉम्बे येथील संशोधन संस्थेच्या संचालनाची सू�े �ी. होमी सेठना याचेंकडे 
सोपिवण्यात आली आहेत. 
 

अणुशक्ती खात्याच्या िविवध शाखाचंी मािहती सोबतच्या आराख�ात िदली आहे. त्यापकैी �ॉम्ब े
येथील भाभा अणुसंशोधन कें � ही मोठी शाखा असून त्यातील कामाची पाच �मुख गटातं िवभागणी केलेली 
आहे. या पाचगटातं एकूण २५ वगेवगेळे िवभाग आहेत. या िनरिनराळ्या िवभागातंफ�  आजपय�त कायर्वाहीत 
झालेल्या संशोधनाचा व कामिगरीचा उ�खे यापूव�च्या िववचेनात योग्य िठकाणी आलेलाच असल्याने 
त्याचा पनु्हा ऊहापोह केलेला नाही. अणुशक्ती खात्याचा व्याप संपूणर् भारतभर पसरलेला आहे या दृ�ीने 
मह�वाची स्थळे सोबतच्या नकाशात दाखिवली आहेत (आकृती �माकं ५·१). या सव�व�न खात्याच्या 
काय�च्या व्याप्तीची कल्पना येईल. तसेच अणुशक्ती मंडळाच्या स्थापनेपासून आजतागायत घडलेल्या 
मह�वाच्या �संगाचंी सूचीही सोबत िदलेली आहे. 
 

भारतातील अणशुक्ती िवकासाच्या कायर्�मात डॉ. भाभा याचें अनन्यसाधारण असे स्थान होते. 
अणुशक्ती खात्याचे सिचव, अणुशक्ती मंडळाचे अध्यक्ष व �ॉम्बे येथील संशोधन संस्थेचे �मुख संचालक ही 
तीनही पदे एकाच वळेी भषूवनू दीघर् व सातत्यपूणर् �यत्नानंी अणुशक्तीची ही भागीरथी त्यानंी भारतात 
आणली. अणुशक्तीबाबतच्या सवर् काय�वर त्याचं्या �ितभेचा, �जे्ञचा व रिसकतेचा ठसा उमटलेला आहे. 
त्याचं्या अपघाती िनधनामुळे भारताची अपिरिमत हानी झाली आहे. त्याचें स्फू�तदायी स्मरण कायम 
राखण्यासाठी �ॉम्बे येथील संशोधन ससं्थेस त्याचें नाव देण्यात आले आहे. 
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आकृती �. ५·१ 

 

आकृती �. ५·१ ची सूची 

(१) संशोधन कें �े (मंुबई) : भाभा अणसुंशोधन कें �, टाटा मौिलक सशंोधन संस्था, टाटा 
मेमोिरअल हॉ�स्पटल, ककर् रोग संशोधन कें �. 

  (कलक�ा) : साहा अणुगभर् भौितकी संस्था. (अहमदाबाद) : भौितक अन्वषेण 
ससं्था. 

(२) अणुभट्�ा (मंुबई) : अप्सरा, सायरस व झरिलना. (तारापूर, महाराष्�) : तारापूर 
अणुशक्ती �कल्प. (कोटा, राजस्थान) : राणा �ताप सागर अणुशक्ती �कल्प. 
(कल्पकम, म�ास) : म�ास अणुशक्ती �कल्प. 

(३) उत्पादन कें �े (मंुबई) : िकरणोत्सारी व स्थायी एकस्थ, युरेिनअम धातू, युरेिनअम इंधनखंड, 
थोिरअम नै�टे, प्लुटोिनअमचे पृथक् करण. (हैदराबाद) : इलेक्�ॉिनक 
उपकरणे, िझरकोिनअम व िम� धातू, युरेिनअम ऑक्साइड इंधन. (नागंल, 
पंजाब) : जड पाणी. (अलवाई, केरळ) : मोनाझाइटपासून िवरल मृि�का. 
(जादुगुडा, िबहार) : युरेिनअमचे पाषाणापासून िनष्कषर्ण. 
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(४) अणुशक्ती 
खिनजे व 
उत्पादन. 

(िद�ी) : अणुशक्ती खिनजे िवभाग, मुख्य कचेरी. (अनेक जागा) : खिनजाचें 
संशोधन. (जादुगुडा, िबहार) : युरेिनअम धातु-पाषाणाचें उत्पादन. (चावरा व 
मानवलकुरची, केरळ) : समु�ावरील वाळूचे मोनाझाइट, िझरकॉन 
इत्यादीसाठी पृथक् करण. 

(५) िकरणोत्सारी 
बिहःपतन 
संशोधन. 

नमुने गोळा करण्याची िठकाणे : गुलमगर्, �ीनगर, िद�ी, कलक�ा, गटँॉक, 
नैिनताल, नागपूर, मंुबई, उटकमंड, बंगलोर, थंुबा. 

(६) इतर �कल्प. (थंुबा, केरळ) : िवषुववृ�ीय अ�ग्नबाण के्षपणस्थान. (अहमदाबाद) : 
�ायोिगक उप�ह संपकर् स्थान. (आरवी) : औ�ोिगक उप�ह सपंकर् स्थान. 
(गौरीिबदनूर, म्हैसूर) : भकंूप आलेखन कें �. (उटकमंड व गुलमगर्) : 
िव�िकरण संशोधन. (कल्याण, मंुबई) : रेिडओ तरंगीय दूरदशर्क. 

 

स्थापनेपासूनच्या काही मह�वाच्या घटना 

१९४८ एि�ल .. १९४८ च्या अणुशक्तीिवषयक काय�ास गव्हनर्र जनरल याचंी समंती. 

 ऑगस्ट .. अणुशक्ती मंडळाची स्थापना. 

१९४८ िडसेंबर .. पेडर रोड, मंुबई येथे रसायन व धातुिवज्ञान याचं्या �योगशाळाचंी स्थापना. 

१९५२ एि�ल१ .. टाटा मौिलक संशोधन संस्थेत इलेक्�ॉिनक उपकरणाचं्या उत्पादनास 
सु�वात. 

१९५३ एि�ल .. �ॉम्बे येथे थोिरअम शुि�करण कारखान्याच्या बाधंणीस सु�वात. 

 ऑगस्ट .. अणुशक्ती खात्याची िन�मती. 

१९५४ जुलै १५ .. अप्सरा अणुभ�ीच्या उभारणीस सु�वात. 

१९५५ ऑगस्ट १ .. थोिरअम कारखान्यात उत्पादन सु�. 

 ऑगस्ट ८ .. डॉ. भाभा याचें अध्यक्षतेखाली िजिनव्हा येथील ‘शातंतामय काय�साठी 
अणुशक्ती’ या �थम आंतरराष्�ीय पिरषदेचे उद्घाटन. 

१९५६ फे�ुवारी .. कॅनडा-इंिडया (सायरस) अणुभ�ीची उभारणी सु�. 

 ऑगस्ट ४ .. अप्सरा अणुभ�ी काय��न्वत होते. 

१९५७ एि�ल .. िकरणोत्सग� एकस्थाचं्या उत्पादनासाठी स्वतं� िवभागाची स्थापना. 

 ऑगस्ट .. �िशक्षण संस्था (�ेिंनग स्कूल) सु� झाली. 

 नोव्हेंबर .. जादुगुडा येथे युरेिनअमयुक्त खिनजाचंी �ाप्ती. 

१९५८ माचर् १ .. अणुशक्ती मंडळाच्या घटनेत दु�स्ती. 

१९५९ जानेवारी ३० .. युरेिनअम धातूकारखान्यात पिहला अितशु� युरेिनअमचा गोळा तयार होतो. 

१९६० फे�ुवारी १५ .. पिहल्या दहा इंधनखंडाचंी िन�मती. 

 मे .. झरलीना अणुभ�ीच्या उभारणीस सु�वात. 

 जुलै १० .. कॅनडा-इंिडया अणुभ�ी काय��न्वत होते. 
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 स�ेंबर .. जड पाण्याच्या पुनःसंहननाची (Reconcentration) यं�णा चालू. 

१९६१ जानेवारी १४ .. ‘झरलीना’ काय��न्वत होते. 

 माचर् २७ .. प्लुटोिनअम प्लँटच्या रचनेस सु�वात. 

१९६२ फे�ुवारी १ .. भारतीय ककर् रोग संशोधन संस्था व टाटा मेमोिरअल हॉ�स्पटल याचंा 
कारभार अणुशक्ती खात्याकडे सोपिवण्यात येतो. 

१९६२ फे�ुवारी १६ .. राष्�ीय अवकाश संशोधन ससं्थेची स्थापना. 

 फे�ुवारी .. ५·५ िम. इ. व्हो. दाबाच्या व्हॉन-डे-�ाफ �वगेकाची �ॉम्ब ेयेथे उभारणी. 

 माचर् ६ .. अणुशक्ती मंडळाच्या घटनेत आणखी दु�स्ती. 

 ऑगस्ट ९ .. नान्गल येथे जड पाण्याच्या उत्पादनास सु�वात. 

१९३६ ऑक्टोबर 
१६ 

.. ‘सायरस’ भ�ी कमाल बलमय�दा गाठते. 

 नोव्हेंबर २१ .. थंुबा येथून पिहला अ�ग्नबाण सोडण्यात येतो. 

१९६४ ऑगस्ट १८ .. ‘सायरस’ मधील इधंनदंड प्लुटोिनअम वगेळा करण्यासाठी प्लुटोिनअम 
प्लँटमध्ये सोडण्यात येतो. 

 ऑक्टोबर .. �ॉम्बे येथे बनिवण्यात आलेल्या न्यू�ॉन स्पेक्�ॉमीटरची िफिलपाईन्सला 
िनय�त. 

 नोव्हेंबर २-
१० 

.. तीन ‘Nike-Apache’ अ�ग्नबाण थंुबाहून सोडण्यात येतात. 

१९६५ जानेवारी २२ .. पंत�धान �ी. लाल बहादूर शास्तर्ी याचें हस्ते �ॉम्बे येथील प्लुटोिनअम 
कारखान्याचे औपचािरक उद्घाटन. 

 ... .. िव�ुत् चुबंकीय प�तीने एकस्थाचें पृथक् करण करणारे उपकरण काय��न्वत 
होते. 

 ... .. १५,०००° ते २०,०००° सेंिट�ेड तपमानापय�त जाऊ शकणारी आर् गॉन 
वायुयुक्त प्लाझ्मा दीिपका तयार करण्यात येते. 

 ... .. मंुबईपासून ३५ मलैावंर एका �भावी रेिडओ तरंगीय दूरदशर्काची (Radio 
Telescope) उभारणी सु�. 

१९६६ जानेवारी ११ .. भारताचे पंत�धान व अणुशक्ती खात्याचे मं�ी भारतभषूण �ी. लाल बहादूर 
शास्तर्ी याचें दुःखद िनधन. 

 जानेवारी २४ .. माऊंट ब्लाँवर झालेल्या िवमान अपघातात डॉ. होमी भाभा याचें दुद�वी 
देहावसान. 

 जून २७ .. डॉ. िव�म साराभाई अणशुक्ती मंडळाचे अध्यक्ष व अणुशक्ती खात्याचे 
िचटणीस म्हणून अिधकार�हण करतात. 

 ... .. बंगलोरजवळ उभारलेले भकंूप आलेखन कें � काय��न्वत होते. इं�जी L 
अक्षरा�माणे बसिवलेल्या दहा यं�ावंर रा�ंिदवस नोंदणी चालू असते. 
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 ... .. अलवाई (केरळ) येथील ‘रेअर अथर्’ कारखान्यात दरमहा १० टन इतके 
रेअर अथर् फ्लोराइडचे उत्पादन सु� होते. त्यामुळे देशातील िसनेमा 
काबर्नकिरता लागणाऱ्या रेअर अथर् फ्लोराइडची गरज भागेल. 

१९६७ जानेवारी १२ .. स्व. डॉ. भाभा याचं्या िचरस्मरणाथर् �ॉम्ब े येथील अणुकें �ास ‘भाभा 
अणुसंशोधन कें �’ (Bhabha Atomic Research Centre) �ा 
नामकरणाचा सोहळा पतं�धान �ीमती इंिदरा गाधंी याचें हस्ते होतो. 

 ... .. �ॉम्बे येथील अणकुें �ात पृथक् कृत झालेल्या प्लुटोिनअमपासून प्लुटोिनअम-
बेिरिलअमयुक्त न्य�ूॉन जनकाचे उत्पादन. 

 ... .. धान्य व इतर खा� पदाथर् गमॅा िकरण िंसचनाने (Gamma Irradiation) 
मो�ा �माणावर िनज�तुक करण्यासाठी १००,००० क्यूरी कोबाल्ट-६० 
उत्सारिंसचकाची उभारणी. 

१९६८ फे�ुवारी २ .. थंुबा अ�ग्नबाण के्षपणस्थान संयुक्त राष्� सघंटनेला अपर्ण. 

१९६९ जानेवारी २१ .. इलेक्�ॉिनक्स िवभाग, भाभा अणुशक्ती कें � यानंी संपूणर्तया येथे 
बनिवलेल्या TDC १२ काँप्युटरचे डॉ. िव�म साराभाई याचें हस्ते उद्घाटन. 

 फे�ुवारी २१ .. भारतातच बनिवलेले इधंन वाप�न थंुबा येथे अ�ग्नबाणाची चाचणी. 

 एि�ल १ .. तारापूर अणुभ�ी �थम स्वयिंस� (Critical) झाली. 

 जुलै .. तारापूर अणुभ�ीपासून िवजेचे उत्पादन सु�. 

 
___***___  
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पिरभाषा 
 

ENGLISH TO MARATHI 
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Particle—, कण— 

Actinide, ॲ�क्टनाइड 
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Action, ि�या 
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Activation Analysis, ॲ�क्टव्हेशन िव�ेषण 
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Alloy, िम�धातू 

Alpha, अल्फा 

—Particle, —कण 
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Boiling Water—, उकळत्या पाण्याची— 
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Fast—, शी�गती— 
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Slow—, मंदगती— 
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Thermal—, मंदगती—, 

औ�ष्णक—, उष्णीय— 

Atomic Science, अणुिवज्ञान 

Atomic Weight, अणुभार 

Atom Smasher, अणुिवच्छेदक 

Autoclave, ऑटोक्लेव्ह 

Avalanche, लोट (इलेक्�ॉिनक्स िवषयक) 

Avalanche, िहमलोट (भशूास्तर्िवषयक) 

Axis, अक्ष 
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Valence—, संयुजी— 

Barn, बानर् 
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Beta, बीटा 

—Particle, — कण 

—Ray, —— िकरण 

Betel Leaves, नागवलेीची पाने 

Bias, कल 

Billet, दंड 

Binding Energy, बंधनशक्ती 

Biochemical, जीवरासायिनक 

—Placement, —स्थापन 

Biochemical (n.), जीवसयुंग 

Biochemistry, जीवरसायनशास्तर् 

Biological Control, जीवशास्तर्ीय िनयं�ण 

Biology, जीविवज्ञान 
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Biosynthesis, जैवसं�ेषण, जीवकृत स�ंेषण 

Black Body, कृष्ण पदाथर् 

Blanket, व�ेण 

Bomb, स्फोटक, बाँब 

Atom—, अण—ु 

Hydrogen—, है�ोजन— 

Bombay Duck, बोंबील 

Bond, बंध, पाश 

Covalent—, सहसंयुजी— 

Ionic—, आयिनक— 

Bone Marrow, अ�स्थम�ा 

Bone Seeker, अ�स्थअन्वषेक 

Breeder, इंधनजनक 

Breeder Reactor, इंधनजनक अणुभ�ी 

Fast—, शी�गती— 

Slow—, मंदगती— 

Thermal—, औ�ष्णक—, उष्णीय— 

Bubble Chamber, बुद् बुद् पेटी 

Burn-up, ज्वलनमान 

Calibrated, इय�ीकृत 

—Control, —िनयं�क 

Calorie, कॅलरी 

Can, कुपी 

Capture, �ास 

Carbon Cycle, काबर्न च�, कबर्च� 

Carrier Free, �स्थरमौलरिहत 

Casting, ओतकाम 

Catalyst, िनदेशक, उत्�ेरक 

Catalytic, िनदेशकीय 

Cathode, ऋणा�, कॅथोड 

—Ray, —िकरण 

Cathode Ray Tube, कॅथोड िकरण नळी 
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Caustic, दाहक 

Cell Division, पेशी िवभाजन 

Centreless Grinding, अकें ि�त घषर्ण 

Centrifugal, घूणर्कीय, अपमध्य, कें �ोत्सारी 

—Force, कें �ोत्सारी �ेरणा 

Centrifuge, घूणर्क 

Chain Reaction, शृखंला �ि�या,  भजंनमािलका 

Charge, उ�य 

—Sensitive, —संवदेनशील 

Chemical,  रासायिनक 

—Decomposition,—िवघटन 

—Exchange, — िविनमय 

—Reaction, — िवि�या 

Chemistry, रसायन, रसायनशास्तर् 

Chimney, िचमणी, धुराडे 

Chimney, िववर (भगूभर्स्फोट िवषयक) 

Circulation (in Body), अिभसरण, संचरण 

Cladding, आवरण 

Cloud Chamber, मेघपेटी 

Coefficient, गुणक 

Coincidence, समकालीयता 

Coincidence Counting, समकालीय गणन 

Collector, संचायक 

Column, स्तंभ 

Community Diet, लोकवग�य आहार 

Complex Salt, जिटल लवण 
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Compound, संयुग 

Intermediate—,माध्यिमक— 

Labelled—, मु�ा— 

Concentrate (n.), संहत भाग 

Concentrate (to), संहनन करणे 
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Concentration, संहनन, सहंती 

—Factor—पटी 
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Minimum—, िकमान— 

Permissible—, अनुजे्ञय— 

Re—,पुनः— 

Concentration (in Solution), आशयमान (िव�वात) 

Condensation, सं�वन 

Fractional—, भागात्मक— 

Condensation (Chemical), संघटन (रासायिनक) 

Conduction, वहन, संवहन 

Conduction Band, संवहन प�ा 

Conductor, वाहक 
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Non—, अवाहक 
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Contamination (Radioactive), उत्सारदोष 

Continuous, अखंड, एकसधं 

Control, िनयं�क 

Calibrated, —इय�ीकृत— 

—Rod, —दंड, —गज 

Control, िनयं�ण 

Controllability, िनयं�णक्षमता 

Conversion, पिरवतर्न 

Coolant, शीतक 

Cooled, थंड, क्षीण िकरणोत्सारी 

Core, गाभा 

Corresponding Point, संगत िंबदू 

Corrosion, संक्षारण 
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—Product, —गंज, संक्षार�व्य 

Cosmic Rays, िव�िकरण 

Counter, गणक, मापक 

Count Rate (Pulse Rate), स्पंदवगे 

Count Rate Meter, स्पंदवगेमापक 

Covalent, सहसंयुजी 

—Bond, —बंध, —पाश 

Critical, �ािंतक, सीमातं 

—Mass, �ािंतक वस्तुमान 

—Size, �ािंतक आकारमान 

Critical, दोषदशर्क 

—Food, —खा� 

—Group of Population, —लोकगट 

Cropping, काटछाट 

Cross Section, छेद 

Cross Section, भासमान के्ष�फळ 

Absorption—, शोषण— 

Capture—, �ास— 

Fission—, भजंन— 

Crucible, मूस 

Crystal, स्फिटक 

Liquid Scintillation—, �व�प लुकलुकणारे— 

Quartz—, क् वाट् र्झ— 

Scintillation—, लुकलुकणारे— 

Crystallisation, स्फिटकीकरण 

Cumulation, संचय 
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Direct—, एकिदक्— 

Eddy—, आवतर्— 

Cyclotron, सायक्लो�ॉन 

Cylinder, वृ�िचती, दंडगोल 
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Cylindrical, दंडगोलाकृती 

Daughter Element, अपत्य मौल 

Dead Time, अचेतन काळ 

Decay, ऱ्हास 

Decontamination, उत्सारमाजर्न 

—Factor, —पटी 

Delayed, िवलंिबत 

Desalination, िनलर्वणीकरण 

Detection, शोधन 

Detector, शोधक 

Ionisation Chamber—, िवदलन मंजुषा— 

Gas Flow—, �वाही वाय—ू 

Geiger Muller—, गायगर मुलर— 

Liquid Scintillation—, �व�प लुकलुकता— 

Proportional—, �माणचल— 

Radiation—, िकरणोत्सार— 
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Detonator, ब�ी 

Differential, अवकल 

Differentiate, अवकलन करणे 

Differentiation, अवकलन 

Diffraction, िववतर्न 

Diffusion, िविकरण 

Gaseous—, वाय—ू 

Thermal—, औ�ष्णक— 

Diode, डायोड 
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Electric—, वैिजक— 
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Discrimination Factor, तारतम्य पटी 

Discriminator Circuit, तारतम्य सरणी 

Disintegration, िवघटन 

Rate of—, िवघटनता 

Displacement, िवस्थापन 

Disposal, िवल्हेवाट, वासलात 

Dissolve (to),  िव�ुत करणे, िवरघळिवणे 
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Distillation, ऊध्वर्पातन 

Fractional—, भागात्मक— 

Dose, मा�ा 

Exposure—, दी�प्त— 

Dust, धूिलकण, धूळ 

Earth Station, भसू्थानक 

Eddy Current, आवतर्�वाह 

Effect, आिवष्कार 

Efficiency, कायर्क्षमता, क्षमता 

Percent—, �ितशत क्षमता 

Effluent (n.), बिहव�ह (नाम) 
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—Arc, िव�ुत् ज्योती 
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Electromagnet, िव�ुत् कषुर्क, िव�ुत् चुबंक 

Electromagnetic, िव�ुत् कषुर्कीय, िव�ुत् चुबंकीय 

—Spectrum, —तरंगपट 

—Unit, —एकक 

Electrometer, िव�ुत् मापक 

Electron, इलेक्�ॉन 

Electron Volt (ev), इलेक्�ॉन व्होल्ट (इ. व्हो.) 

Million—(Mev), िमिलअन— (िम. इ. व्हो.) 

Electroscope, िव�ुदादशर्, िव�ुत्-दशर्क 

Electrostatic Unit, िव�ुत्-�स्थतीएकक 

Element, मौल, मूल�व्य 

Daughter—, अपत्य— 

Fertile—, जनक— 

Man-made—, मानविन�मत— 

Parent—, िपतृ— 

Radioactive—, िकरणोत्सारी— 

Stable—, स्थायी—, �स्थर— 

Target—, ल�य— 

Tracer—, िनद�शक— 

Emission, उत्सजर्न 

Secondary—, दुय्यम— 

Emitter, उत्सजर्क 

Energy, शक्ती, ऊज� 

—Difference, ऊज�तर 

—Level, शक्तीपातळी 

Mechanical—, यािं�क शक्ती, कायर्शक्ती 

Radiant—, �ािरत शक्ती 

Engineering, अिभयािं�की 

Enriched, संव�धत 

Entropy, व्यितकार, एन्�ॉपी 

Environment, पिरसर 

Environmental, पिरसरीय 
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—Survey, —सव�क्षण 

Enzyme, एन्झाइम 

Equilibrium, समतोल, समतोल �स्थती 

Equipment, सािहत्य, उपकरण, साम�ी 

Equivalent, सममूल्य, तुल्य, समान 

Evaporator, बाष्पकारक, बाष्पीकरणपा�, बाष्पपा� 

Excavation, उत्खनन 

Exchange, िविनमय 

Chemical—, रासायिनक— 

—Force, िविनमयजन्य �ेरणा 

Excitation, क्षोभावस्था, उ�ीपन 

Excited, उ�ीिपत 

Excited State, उ�ीिपत �स्थती, क्षोभावस्था 

Exclusion Area, वज्यर् के्ष� 

Explosive, स्फोटक, स्फोटक �व्य 

Exposure, दीप्ती (अिभवृ�ी) 

—Dose, —मा�ा 

Extraction, िनष्कषर्ण, िनस्सारण 

Extrusion (Met.), िनःस्तर्वण, िनःस्तर्ावण (धातुिवज्ञानासंबंधी) 

Factor, पटी, अवयव, गुणपद, गुणक 

Concentration—, संहनन पटी 

Discrimination—, तारतम्य पटी 

Separation—, पृथक् करण गुणपद 

Fall Out (Radioactive), बिहःपतन (िकरणोत्सार) 

Fast, शी�, शी�गती 

—Breeder, शी�गती इधंनजनक 

Fertile Element, जनक मौल 

Fertile Material, जनक �व्य 

Figure of Merit, गुणव�ा 

Filament, तंतू 

Heated—, तप्ततंतू 

Filter (n.), गाळणी 
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Filter (to), गाळणे 

Filtrate, गिलत 

Fissile, भजंनक्षम 

—Material, —�व्य 

Fission, भजंन 

—Fragments, —खंडे 

Nuclear—, अणुभजंन 

—Products, —खंड�व्ये 

—Reaction, भजंन �ि�या, अणुभजंन �ि�या 

Fissionable, भजंनक्षम 

Float, तरलेला भाग 

Floatation, तरण 

Froth—, फेन— 

Fluorescence, अनुस्फुरण 

Fluorescent, अनुस्फुिरत 

Flux, स्तर्ोत 

Force, �ेरणा 

Centrifugal—, कें �ोत्सारी— 

Exchange—, िविनमयजन्य— 

Nuclear—, अणुगभर्— 

Forge Pressing, तप्त घडण 

Fossil, जीवाश्म 

Fractional, भागात्मक 

—Condensation, —सं�वन 

—Distillation, —ऊध्वर्पातन 

Frequency (Radiation), कंपनसखं्या 

Fuel, इंधन 

Atomic—, अण—ु 

—Element, —खंड 

—Element Bundle, —खंडजुडी 

—Rod, —दंड 

Fundamental, मौिलक, मूलभतू 
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—Constant, —�स्थराकं 

—Research, —संशोधन 

Fusion (Atomic), अणुसंमीलन, संमीलन 

—Reaction, —�ि�या 

Geiger Counter, गायगर गणक 

Geiger Detector, गायगर शोधक 

Geiger Muller Counter, गायगर मुलर गणक 

Geiger Threshold, गायगर सीमा 

Geochemistry, भरूसायन 

Geology, भशूास्तर् 

Glacier, िहमनदी 

Gram-atom, �ॅम-अण ू

Gram-mole, �ॅम-रेणू 

Grinding, िप�ीकरण 

Half-life, अध�यन, अध�युष्य 

Half-thickness, अधर्स्तर 

Harm, बाधा 

Hazard, धोका 

Health Physics, आरोग्य भौितकी 

Heat, उष्णता 

—Exchange, —िविनमय 

—Exchanger, —िविनमयक 

—Treatment, उष्मोपचार 

Heavy Hydrogen, जड है�ोजन 

Heavy Water, जड पाणी 

Hole, िछ� 

Hormone, हॉरमोन 

Horse Power, अ�बल 

Hot (Radioactive) , �खर (िकरणोत्सारी) 

Human Serum, मानवी रक्त�व, मानवी सीरम 

Hydrogen Bomb, है�ोजन स्फोटक 

Hyperon, हायपरॉन 
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Ice Age, िहमकाल, िहमयुग 

Igneous Rock, अ�ग्नजन्य खडक 

Impermeable, अपायर् 

Incident Ray, आयात िकरण 

Independent, स्वयंिस� 

Index, घाताकं 

Indicator, िनद�शक 

Induced (Activity) , �व�तत 

Induction Furnace, िवघुत् �वत� भ�ी 

Inelastic Scattering, िनरा�ही िवखरण 

Inert, अि�य 

Infrared, उपारक्त 

Ingot, पाट, धातुखंड 

In Jerks, खंिडत 

Inorganic, अकाबर्नी 

In Phase, अनु�स्थत, एकमेळ 

Insoluble, अिव�ाव्य 

Insolubles, अिव�ाव्ये 

Insulator, िनरोधक 

Intake, अंत�र्हण 

Integrating, एकि�तपणे 

Intensity, �कषर्, ती�ता 

Interaction, परस्परि�या 

Interference (Optics), व्यितकरण (�काशीय) 

Internal Orbit, अंतःकक्षा 

Ion, आयन, अयॉन, िवदल 

Ion Exchange, आयन िविनमय 

Ion Exchange Resin, आयनिविनमयी रेझीन 

Ionic, आयिनक, अयॉिनक 

Ionisation, िवदलन, आयनीभवन 

—Chamber, —मंजुषा 

Multiple—, गुिणत— 
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Primary—, �ाथिमक— 

Secondary—, दुय्यम— 

Ionised, िवदिलत 

Un—, अ— 

Ionising Radiation, िवदलनकारी �ारण 

Ion Pair, आयनयुग्म, िवदले 

Irradiated, उत्सारिंसिचत 

Irradiation, उत्सारिंसचन 

Neutron—, न्यू�ॉनिंसचन 

Isorad, समिकरणोत्सारी रेषा 

Isotope, एकस्थ, समस्थानीय 

—Dilution Technique, —िवरलीकरण तं� 

Radioactive—, िकरणोत्सारी— (उत्सारी—, उत्सज�—) 

Stable—, स्थायी— 

Joule, ज्यलू 

Junction, जंक्शन, संिधस्थान 

n-p—, एन्-पी— 

Kilo Electron Volt (Kev), िकलो इलेक्�ॉन व्होल्ट (िक. इ. व्हो.), सहस्तर् इलेक्�ॉन व्होल्ट 

Kilogramme, िकलो�ॅम 

Kilowatt, िकलोवटॅ 

—Hour, —तास 

Kinetic Energy, गितजन्य शक्ती, चलनशक्ती 

Labelled, मु�ायुक्त, मु�ेचे 

Labelled Compound, मु�ासंयुग 

Leaching, िनष्कषर्ण 

Leakage, गळती 

Leakage (Electrical), िझरप 

Linear, रेखीय 

Linear Accelerator, रेखीय �वगेक 

Line Spectrum, रेखा तरंगपट 

Lobster, चेवडा 

Lubricant, वगंण 
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Luminous, दी�प्तमान 

—Paint, दी�प्तमान रंग 

Magnet, कषुर्क, लोहचुंबक 

Magnetic, कषुर्कीय, चुंबकीय 

—Tape, —प�ा, —टेप 

Main Amplifier, मुख्य िववधर्क 

Mass, वस्तुमान 

Mass Defect, वस्तुमान �ुटी 

Mass Spectrograph, वस्तुमान िव�ेषक, मास स्पेक्�ो�ाफ 

Matter, �व्य 

—Waves, — तरंग 

Maximum Permissible Limit, कमाल अनुजे्ञय मय�दा 

Mean Free Path, सरासरी मुक्त मागर् 

Measurement, मापन 

Mechanical Energy, यािं�क शक्ती, कायर्शक्ती 

Mechanical Register, नोंदणी य�ं 

Melting, िवलयन 

Membrane, पटल 

Mesh, िछ�मान 

Meson, मेसॉन 

Metabolism, चयापचय 

Metallurgy, धातुिवज्ञान 

Meta-stable, अधर्�स्थर 

Method, प�त, रीत 

Million Electron Volt (Mev), िमिलअन इलेक्�ॉन व्होल्ट (िम. इ. व्हो.), दशलक्ष इलेक्�ॉन व्होल्ट 

Missile, के्षपणास्तर् 

Mitosis, मायटॉिसस 

Moderating Ratio, शामक गुणक 

Moderator, शामक 

Molecular, रेणवीय 

Molecule, रेणू 

Momentum, चलनमान, संवगे 
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M ssbaeur Effect, मॉसबॉयर आिवष्कार 

Muon, म्यूऑन 

Mu Particle, म्यू कण 

Mutation, म्यूटेशन 

Negative, ऋण 

Neutral, उदासीन 

Neutrino, न्यिू�नो 

Neutron, न्य�ॉन 

Delayed —, िवलंिबत— 

Fast—, शी�गती— 

—Generator, —उत्पादक 

Prompt—, �ुत—, तत्पर— 

—Reflector, —परावतर्क 

Slow—, मंदगती— 

Thermal—, औ�ष्णक—,सामान्यतापी— 

Noise (Background) , खरखर 

Low—, कमी खरखरीचे, शातं 

Nozzle Separation, नॉझल पृथक् करण 

Nuclear, अणुगभ�य 

—Chemistry, —रसायन 

—Force, —�ेरणा 

—Physics, —भौितकी 

—Reaction, —�ि�या 

Nucleon, न्य�ूक्लऑन 

Nucleus, अणुगभर् 

Orbit, कक्षा 

External—, बा�— 

Internal—,अंतः— 

Sub—,उप— 

Ore, धातुपाषाण 

Organic, काबर्नी, �ागंािरक 

Organism, जीव 
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Oscillation, आंदोलन 

Outlying Area, बिहवर्त� के्ष� 

Oyster, कालव 

Pair Formation, युग्मिन�मती 

Particle, कण 

Particle Accelerator, कण �वगेक 

Pathology, व्यथाशास्तर् 

Peak, िशखर 

Pellet, वडी 

Periodic Table, आवतर् को�क 

Permeable, पायर् 

Permissible Limit, अनुजे्ञय मय�दा 

Photoelectric Capture, �काशिव�ुत् �ास, तेजिव�ुत् �ास 

Photomultiplier, तेजाणुवधर्क 

Photon, फोटॉन, तेजाण ू

Photosensitive, �काशसंवदेी 

Photosynthesis, �काशसमाकरण, �काशस�ंेषण 

Physical, भौितक 

Physical Placement, �त्यक्ष स्थापन 

Physics, भौितकी, वास्तवशास्तर्, पदाथर्िवज्ञान 

Physiology शरीरशास्तर् 

Pickling (Acid), आम्लोपचार 

Pi Meson, पाय मेसॉन 

Pinch Effect, �ीवािवष्कार, िंपच इफेक्ट 

Continuous—, अखंड— 

—in Jerks, —खंिडत 

Pion, पायॉन 

Plasma, प्लाझमा 

Plateau, पठार, समस्थल 

Pneumatic Table, वाति�य टेबल 

Polarisation, िदशादेशन 

Pole, अ� 
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Polish, चकाकी, िझलई 

Positive, धन 

—Ray, —िकरण 

Positively Charged, धनिव�ुत् भािरत, धनिव�ुत् धारी 

Positron, पॉिझ�ॉन 

Power Source, ऊज�त्पादक 

Prawn, कोळंब े

Preamplifier, पूवर्िववधर्क 

Precipitate, िनके्षप 

Precipitation, िनके्षपण 

Pressure, दाब 

—Tube, —निलका 

—Vessel, —पा� 

Pressurised, �भािरत 

—Water, —जल 

Primary, �ाथिमक 

Probability, संभाव्यता 

Prompt, तत्पर, �ुत 

Proportional, �माणचल 

Protein, �िथम 

Proton, �ोटॉन 

Pulse, स्पंद 

—Analyser, —िव�ेषक 

—Counter, —गणक 

—Height, —मह�ा 

—Rate, —वगे 

—Size, —मह�ा 

Noise—, खरखर— 

Satellite—, उप— 

Pulse Shaping, स्पंदाला आकार देणे 

Quantum, श�क्तपुजं 

Quantum Theory, पुंजवाद 
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Quartz, क् वॉट् र्झ 

Quenching, शमन 

RAD, रॅड 

Radiant Energy, �ािरत शक्ती 

Radiation, �ारण 

Incident—, आयात िकरण—, आयात �ारण 

Radiation (Radioactivity), िकरणोत्सार, उत्सार, उत्सजर्न 

—Detector, िकरणोत्सार शोधक 

—Dose, िकरणोत्सार मा�ा 

—Exposure, िकरणोत्सार दीप्ती (िकरणोत्सार अिभवृ�ी) 

—Exposure Dose, िकरणोत्सार दी�प्तमा�ा 

—Monitor, उत्सारवधेी उपकरण 

—Status, िकरणोत्सार अवस्था 

—Worker, िकरणोत्सार कमर्चारी उत्सजर्नक�मक 

Radical, मौलगट 

Radioactive, िकरणोत्सारी 

—Element, —मौल 

Radioactive Fall Out, बिहःपितत िकरणोत्सार 

Radioactive Scanning, िकरणोत्सारीय परीक्षा 

Radioactivity, िकरणोत्सार, उत्सार 

Radioisotope, िकरणोत्सारी एकस्थ 

Carrier Free—, �स्थरमौलरिहत— 

Radiological, िकरणोत्सारीय, िकरणोत्सारशास्तर्ीय 

Range, प�ा, झेप 

Rare Earth, िवरल मृितका, रेअर अथर् 

—Group, —गट 

Rate of Disintegration, िवघटनता 

Ray,िकरण 

Alpha—, अल्फा— 

Beta—, बीटा— 

Gamma—, गमॅा— 

X—, क्ष— 
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R.B.E. (Relative Biological Effectiveness), आर्.बी.ई. (जीवपेशीवरील तुलनात्मक पिरणाम) 

Reaction, �ि�या, िवि�या (रसा.) 

Chain—, शृखंला �ि�या 

Fission—, भजंन �ि�या, अणुभजंन �ि�या 

Fusion—, अणुसंमीलन �ि�या, संमीलन �ि�या 

Nuclear—, अणुगभर् �ि�या 

Thermonuclear—, औ�ष्णक अणुगभर् �ि�या 

Reactive, िवि�याशील 

Reactor, पहा ‘Atomic Reactor’ 

Recoil, �त्याघात 

Recording, आलेखन 

Rectilinear, सरळ 

Reduction (Chem.), क्षपण (रसा.) 

Reflector, परावतर्क 

Refractory, दु�वलयी 

REM, रेम् 

Remote Control, दूरिनयं�ण 

REP, रेप् 

Repulsion, �ितसारण, अपसरण 

Reserve Dose, िशलकी मा�ा 

Resolving Power, िव�ेषण �भाव 

Response, �ितसाद 

—Time, —काळ 

Spectral—, तरंग— 

Restricted Area, अव�� के्ष� 

Rocket, अ�ग्नबाण 

Rod, दंड, गज 

Control—, िनयं�क दंड 

Fuel—, इंधन दंड 

R ntgen, राँटजेन 

Safety, िनध�कता 

Salf, लवण 
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Complex—, जिटल— 

Sample, नमुनावस्तू, नमुना 

Saturated, संपृक्त, संतृप्त 

Scaler, स्केलर 

Scattering, िवखरण 

Compton—, कॉम्�न— 

Elastic—, स्वा�ही— 

Inelastic—, िनरा�ही— 

Scintillating, लुकलुकता, लुकलुकणारा 

Secondary, दुय्यम 

Semi-conductor, अधर्वाहक 

n Type—, एन् �कारचा— 

p Type—, पी �कारचा— 

Sensitive, संवदेनशील 

Sensitivity, संवदेनशीलता 

Separation, पृथक् करण 

—Factor, —गुणपद 

Serum, रक्त�व, सीरम 

Human—, मानवी— 

Settling Tank, संचटाकी 

Shield, कवच, संरक्षक कवच 

Biological—,जीवरक्षक कवच 

Thermal—, औ�ष्णक कवच 

Shift, सृती 

Shock Wave, दाबलहरी 

Sieve, चाळणी 

Sigma Particle, िसग्मा कण 

Silt, गाळरेती 

Slow, मंदगती, औ�ष्णक 

Slowing-down Power, शमनशक्ती 

Slurry, पेज, राड 

Solute, िव�ुत 
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Solution, िव�ाव 

Solvent, िव�ावक 

—Extraction, —िनष्कषर्ण 

Source (Radioactive), उत्पादक, जनक (िकरणोत्सार) 

Specific Activity, िविश� िवघटनता 

Specific Conduction, िविश� वािहत्व 

Specific Heat, िविश� उष्णता 

Spectral Response, तरंग �ितसाद 

Spectrum, तरंगपट, तरंगलेख, तरंगावली 

Spleen, प्लीहा 

Sponge, स्पाँज, स्पंज 

Spontaneous Fission, आत्मिस� भजंन 

Stable, स्थायी, �स्थर 

—Element, —मौल 

Meta—, अधर्�स्थर 

Stability, स्थैयर्, �स्थरता, स्थायीभाव 

Standard, �माण, मानक 

Starch, िपठूळ पदाथर्, स्टाचर् 

Static, �स्थर 

—Electricity, —िव�ुत् 

—Electricity Generator, —िव�ुत् जनक 

Steam, वाफ 

High Pressure—, अितदाबाखालील— 

Sterile, िनब�ज 

—Male, —नर 

Sterilisation, िनज�तुकरण 

Sterilisation (Reproductive), िनब�जीकरण 

Sterilised Area, अव�� के्ष� 

Strata, स्तर 

Sunshine Unit, सनशाईन एकक 

Survey, सव�क्षण 

Emergency—, आपत्कालीन— 
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Preoperative—, काय��न्वततापूवर्— 

Routine—, िनत्य�मी— 

Symbol, संज्ञा 

Synthesis, स�ंेषण, समाकरण 

Tails, Tailing, शषे भाग, अंितम भाग 

Target Element, ल�य मौल 

Target Material, ल�य �व्य 

Technique, तं�, प�त 

Theoretical, सै�ािंतक 

Theory, िस�ातं 

Thermal, औ�ष्णक, उष्णीय 

—Diffusion, —िविकरण 

—Emission, —उत्सजर्न 

—Shield, —संरक्षण कवच 

Thermonuclear Reaction, औ�ष्णक अणुगभर् �ि�या 

Threshold, सीमा, न्यूनसीमा 

Thyroid Gland, गल�ंथी 

Tide, भरती ओहोटी, वलेा 

Neap—, भागं 

Spring—, उधाण 

Tower, स्तंभ 

Transmitting—, �ेषक— 

Tracer, िनद�शक 

—Element, —मौल 

—Method, —�ेसर प�त 

Track, मागर् 

Transistor, �िँझस्टर 

Transmutation, मौलातंर, मूल�व्यातंर, अणु�पातंर 

Transuranic, युरेिनअमो�र 

—Element, —मौल 

Tumor, गुल्म 

Ultramicro Analysis, अितसू�मिवधी िव�ेषण 
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Ultramicro Chemistry, अितसू�मिवधी रसायन 

Ultrasonic, �ाव्यातीत 

Ultra Violet, नीलातीत 

Unit, एकक 

Uranium, युरेिनअम 

Depleted—, िनःस�व— 

Enriched—, संव�धत— 

Valence Band, संयुजी प�ा 

Valency, संयुजा, धारणा 

Valent, संयुजी 

Co—, सह— 

Di—, ि�— 

Penta—, पंच— 

Ter—, ि�— 

Valve, व्हाल्व्ह 

Vapour, बाष्प, वाफ 

—Lamp, बाष्पदीप 

Organic—, �ागंािरक बाष्प 

Velocity, वगे 

Vitamin, जीवनस�व 

Waste, त्याज्य, टाकाऊ, टाकाऊ पदाथर् (नाम) 

Wave, तरंग 

Wavelength, तरंगलाबंी 

Weld, िवतळजोड 

Welding, िवतळजोडणी 

Whole Body Counter, पूण�गशोधक, सव�गशोधक (िकरणोत्सार) 

Wilfley Table, िवल्फ्ले टेबल 

Work, कायर् 

X-ray, क्ष-िकरण 

 
___***___  
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सूची 
 

अचेतन काळ 

अण ु

—शातंतेसाठी (पिरषदा) 

—सू�मत्व 

अणुइंधन 

—आयुष्य 

—आवश्यक गुणधमर् 

—उत्पादन, (पहा, अणुशक्ती उत्पादन) 

—खंड (दंड) 

जळलेले— 

—ज्वलनो�र �ि�या 

(नै.) युरेिनअम—,(पहा, अणुभट्�ाचें नमुने) 

प्लुटोिनअम— 

युरेिनअम-२३३– 

युरेिनअम-२३५– 

—व इंधनजनन 

—व जनक�व्ये 

सकस (संव�धत) —(पहा, अणुभट्�ाचें नमुने) 

अणु�माकं 

मौलाचें— 

अणुगभर् 

—आकारमान 

––आिण इलेक्�ॉन 

—घडण 

अणुगभर्—चालू 

—व बंधनशक्ती 

—घनता 

—भजंन, (पहा, भजंन) 

—व अणु�माकं 

—व अल्फाकण िवखरण 
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—वस्तुमान 

—िव�ुदु�य 

—स्थैयर् 

अणुगभर् �ि�या, (पहा, भजंन, अणुसंमीलन) 

अल्फाकणजन्य— 

औ�ष्णक— 

गमॅा िकरणजन्य— 

जड आयनजन्य— 

ि�टॉनजन्य— 

�ुटेरॉनजन्य— 

न्यू�ॉनजन्य— 

�ोटॉनजन्य— 

—िलिहण्याची प�ती 

—व कण�वगेक, (पहा, कण�वगेक) 

—व शक्ती उत्पादन 

शोषण— 

अणुगभ�य �ेरणा 

अणुगभ�य भासमान के्ष�फळ, (पहा, भासमान के्ष�फळ) 

अणुगभ�य शृखंला �ि�या (भजंनमािलका) 

अिनयंि�त— 

—किरता शामक, (पहा, अणुभ�ी घटक) 

िनयिं�त— 

—व उत्पि�गुणक 

—व �ािंतक आकारमान 

—व �ुत न्य�ूॉन 

—व िवलंिबत न्यू�ॉन 

—शोध 

अणु�कल्प 

—अव�� के्ष� 

—आपत्कालीन सव�क्षण 

—काय��न्वततापूवर् सव�क्षण 

—दोषदशर्क खा� 
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—दोषदशर्क लोकगट 

—िनत्य�मी पिरसरीय सव�क्षण 

—बिहवर्त� के्ष� 

—वज्यर् के्ष� 

अणुबाँब, (पहा, अण्वसे्तर्) 

अणुभ�ी, (पहा, अणु�कल्प) 

अप्सरा— 

—उि��े 

कल्पकम �कल्पातील— 

—काय��न्वतता, (पहा, न्यू�ॉन उत्पादक) 

—�ािंतक आकारमान 

—घटक 

झरिलना— 

अणुभ�ी—चालू 

—टाकाऊ �व्याचंी िवल्हेवाट 

तारापूर �कल्पातील— 

—िनयं�ण 

�थम— 

राणा �ताप सागर �कल्पातील— 

—व उष्णतािन�मती 

सायरस— 

अणुभट्�ातंील घटकाचंी शु�ता 

अणुभट्�ाचें नमुने 

जडपाणी, युरेिनअम (नै.) — 

दाबपा�, युरेिनअम (नै.) — 

दाबनिलका, युरेिनअम (नै.) — 

�वलवण, इंधनजनक— 

�व सोिडअमशीत— 

वायुशीत (काबर्न डायऑ.) — 

वायुशीत उ�तापी— 

साधे पाणी, युरेिनअम (सं.) — 

साधे �भािरत पाणी, युरेिनअम (सं.) — 
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साधे उकळते पाणी, युरेिनअम (सं.) — 

अणुभट्�ाचें नमुने (इतर) 

अणुभट्�ाचें नमुने, भाडंवली खचर्, व कायर्क्षमता 

अणुभट्�ाचें वग�करण 

मंदगती (औ�ष्णक) 

शी�गती-इंधनजनक 

अणुभार 

मौलाचें— 

—व अणुरचना 

—व आणव वस्तुमान एकक 

अणुभजंन, (पहा, भजंन) 

अणुिवच्छेदक, (पहा, कण�वगेक) 

अणुशक्ती 

भजंनापासून—, (पहा, भजंन) 

संमीलनापासून—, (पहा, अणसुंमीलन) 

अणुशक्ती उत्पादन 

इलेक्�ॉिनक उपकरणाचें उत्पादन, 

इंधनादी वस्तंूचे उत्पादन, 

जडपाणी, 

िझरकालॉय, 

थोिरअम व रेअर अथर्, 

युरेिनअम डायऑक्साइड, 

युरेिनअम धातू ते इधंनखंड, 

युरेिनअम िनष्कषर्ण, 

युरेिनअम संयुग ते धातू , 

युरेिनअम संवधर्न, (पहा, एकस्थ पृथक् करण प�ती) 

भारतीय उि��े व वीजिन�मती योजना, 

भारतीय तदुपयुक्त खिनज संप�ी, 

कोलंिबअम (पह, नायोिबअम) 

अणुशक्ती उत्पादन—चालू 

भारतीय तदुपयुक्त खिनज  संप�ी— चालू 

िझरकॉिनअम 
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टॅन्टॅलम 

िटटॅिनअम 

थोिरअम 

नायोिबअम 

बेिरिलअम 

युरेिनअम 

िलिथअम 

भाडंवली खचर्, (पहा, अणुभट्�ाचें नमुने इ.) 

अणुशक्ती खाते (भारतीय) व काय�ची �गती 

अणुसंमीलन 

—अडचणी 

—आवश्यक उष्णता 

—इंधन 

—�ि�या 

—�यत्न 

अिनयंि�त �ि�या, (पहा, अण्वसे्तर्) िनयिं�त �ि�या, 

—�ि�या व शक्ती उत्पादन 

—व बंधनशक्ती 

—व भजंन : शक्ती-तुलना-आलेख 

—व सूयर्, तारे याचंी शक्ती 

—शक्तीचे फायदे 

अण्वसे्तर्, 

अणुबाँब (अणुस्फोटक) 

—आवश्यक �ािंतक आकारमान 

न्य�ॉन गती व रचना 

अणवसे्तर्—चालू 

—पिहली चाचणी 

—रिशयन चाचणी 

—स्फोटक इधंने 

—स्फोटशक्ती मोजमाप 

—स्फोट शोधण्याच्या प�ती 

—स्फोटाचे पिरणाम, तात्कािलक 



 अनु�मिणका 

दीघर्कालीन व आनुविंशक 

�ितके्षपणास्तर् 

है�ोजनबाँब (है�ोजन स्फोटक) 

—�थम �योग 

अण्वस्तर्ाचें शातंतामय उपयोग 

जिमनीखालील चाचण्या 

हवामानासंबंधी संशोधन 

अितसू�मिवधी रसायन 

अनुजे्ञय मय�दा–िकरणोत्सार दी�प्तमा�ेच्या, (पहा, आरोग्य व अणयुुग) 

अनुस्फुरण 

अयॉन, (पहा, आयन) 

अगर् 

अधर्वाहक 

जम�िनअम— 

िसिलकॉन— 

अधर्स्तर 

अध�यन (िकरणोत्सारीय) 

अल्फाकण (िकरण) 

आघात कण म्हणनू— 

—आर्. बी. ई., 

—उ�य (वैिजक) 

अल्फाकण (िकरण)—चालू 

—उत्सजर्नापासून धोका 

—गित 

—गुणधमर् 

—झेप 

न्यू�ॉन िन�मतीसाठी— 

�विेगत—, (पहा, कण�वगेक) 

—व आयनयुग्मिन�मती 

—व आवतर् को�कातील सतृी 

—िवखरण 

—संरक्षण 
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ॲ�क्टनाइड गट 

—िवरल मृि�का गटाशी साम्य 

ॲ�क्टव्हेशन िव�ेषण 

ॲव्होग�ॅोचा �स्थराकं 

ॲस्टॅटीन 

आइन्स्टाईन 

व वस्तुमान-शक्ती संबधं, 

आणव वस्तुमान एकक 

आत्मिस� भजंन 

आयन, अयॉन 

—�वगेक, (पहा, कण�वगेक) 

वायु�प—, (पहा, प्लाझ्मा) 

सं�वनबीज म्हणून— 

आयनयुग्म,  (पहा, िवदलन) 

—िन�मतीसाठी शक्ती 

आयन िविनमय 

आयन िविनमयी रेझीन 

त्याज्य �व्याचं्या िवल्हेवाटीत— 

आयन िविनमयी रेझीन—चालू 

युरेिनअम िनष्कषर्णात— 

—व ॲ�क्टनाइड गटाचे पृथक् करण 

—व िवरल मृि�का पृथक् करण 

आयोडीन– 

—उत्पादन 

—उ�ोगधं�ातील उपयोग 

—वै�कीय उपयोग 

आर्. बी. ई., 

आरोग्यभौितकी 

आरोग्य व अणुयुग 

अपघात 

उत्सारमाजर्न, िकरणोत्सारी एकस्थापंासून 

िकरणोत्सार दी�प्तमा�ा 
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—अनुजे्ञय मय�दा 

नैस�गक— 

—पिरमाणे 

आर्. बी. ई., 

रॅड 

राँटजेन 

रेप् 

रेम् 

�ाणघातक— 

—मोजण्याची उपकरणे, पॉकेट डोसीमीटर 

पूण�गशोधक 

िफल्मबजॅ 

इतर 

िकरणोत्सार—नैस�गक पातळी 

िकरणोत्सारापासून अपाय 

आरोग्य व अणुयुग—चालू 

िकरणोत्सारापासून संरक्षण व िनयम, (पहा, िकरणोत्सार, दूरिनय�ंण) 

िकरणोत्सारी त्याज्य �व्याचंी िवल्हेवाट, (नोंद पहा) 

िकरणोत्सारी �व्ये—�सार िनयं�ण, (नोंद पहा) 

नैस�गक िकरणोत्सारी �व्याचें मान 

आवरण (अणुभ�ीतील) 

आवतर् को�क, मेंडेलीफचे 

—व िकरणोत्सारी मौलाचंी रकान्यातील सृती 

ऑ�क्सजन एकस्थ 

इलेक्�ॉन (पहा, बीटाकण) 

अणुकक्षातंील—:— 

उपकक्षातंील— 

अंतःकक्षातंील— 

अणुकक्षातंील इलेक्�ॉन व रासायिनक �ि�या 

अणुकक्षातंील इलेक्�ॉन व श�क्तपातळी 

अणुकक्षातंील इलेक्�ॉन व एल् एन् एम् व के पातळ्या 

अणुकक्षातंील इलेक्�ॉन व नील्स भोर िस�ातं 
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—कण व तरंग स्व�प 

—िछ� जोडी 

धन—, (पहा, पॉिझ�ॉन) 

—भार (वस्तुमान) 

मारा करण्यासाठी— 

इलेक्�ॉन—चालू 

—व अण ू

—व िव�ुत् 

—वस्तुमान व वगे 

—व क्ष-िकरण 

—िव�ुदु�य 

—िववतर्न 

—व्होल्ट, एकक 

इलेक्�ॉिनक उपकरणे, (पहा, अणुशक्ती उत्पादन, िकरणोत्सार शोधक) 

इंधन, (पहा, अणुइंधन) 

इंधनखंड 

इंधनजनक अणुभट्�ा, (पहा, अणुभट्�ाचें वग�करण) 

इंधनदंड 

ई. डी. टी. ए., 

उपारक्त िकरण 

ऊज�त्पादक 

ऊध्वर्पातन, एकस्थ पृथक् करणासाठी 

एकस्थ 

—दशर्िवण्याची प�ती 

—व अणुभार 

—शोध 

एकस्थ (िकरणोत्सारी) 

—अणुभ�ीतील िन�मती�माण 

—अणुस्फोटकापासून िन�मती�माण 

—अनुजे्ञय कमाल आशयमान (पाण्यातील) 

—अनुजे्ञय कमाल आशयमान (हवतेील) 

एकस्थ (िकरणोत्सारी)—चालू 
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—अनुजे्ञय कमाल आशयमान (सामान्य िवषारी �व्ये) 

—अनुजे्ञय कमाल शरीरसंचय 

—अध�यन 

—उत्सारमाजर्न 

—उत्सािरत कणाचंी शक्ती 

—उत्पादन तं� 

—उत्पादन (भारतातील) 

—िनद�शक अणू म्हणून फायदेतोटे 

—नैस�गक पातळी 

—पिरमाण 

—पाठिवण्याची प�ती 

—�सारिनय�ंण 

बिहःपितत— 

युरेिनअमो�र मौलाचें— 

—ऱ्हास 

—िवघटनता 

—एकक 

—िविश� िवघटनता 

एकस्थ (नैस�गक) 

िकरणोत्सारी— 

�स्थर— 

एकस्थ (�स्थर) 

—उपयोग 

—िनद�शक अणू म्हणून फायदेतोटे 

संव�धत— 

एकस्थ पृथक् करण 

—गुणपद 

आदशर्—–– 

एकस्थ पृथक् करण प�ती 

एकस्थाचें उपयोग 

उत्सािरत �ारणाचंा उपयोग 

उ�ोगधं�ातील उपयोग 
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कालगणनेसाठी— 

कृिषशास्तर्ात— 

जीवशास्तर्ीय संशोधनात— 

मूलभतू शास्तर्ीय संशोधनात— 

िव�ेषणासंाठी— 

वीजिन�मतीसाठी 

वै�कीय शास्तर्ात— 

�स्थर व िकरणोत्सारी एकस्थ उपयुक्तता—तुलना 

एकस्थ िवरलीकरण प�ती 

एन्�ॉपी, व्यितकार 

औ�ष्णक अणुगभर् �ि�या, (पहा, अणुसंमीलन) 

औ�ष्णक िविकरण, एकस्थ पथृक् करणासाठी 

आंतरराष्�ीय िकरणोत्सार सरंक्षण सिमती 

कण-तरंग �ैत 

कण�वगेक 

कॉक् रॉफ्ट-वॉल्टन— 

कॉस्मो�ॉन— 

कण�वगेक—चालू 

बीव्हॅ�ॉन— 

रेखीय— 

—व जड अणुगभ� 

—व �विेगत कणाचंी शक्ती 

व्हॉन-ड-�ाफ— 

सायक्लो�ॉन— 

िसन्�ोसायक्लो�ॉन— 

कण�गवकेाचें फायदे 

ककर् रोग 

कषुर्कीय के्ष� व कणावंरील पिरणाम 

कॅडिमअमकृत न्य�ूॉन शोषण 

कॅथोड (ऋणा�) 

—िकरण 

—–बीटा िकरण तुलना 



 अनु�मिणका 

कॅलरी 

काबर्न 

—च� 

—शामक व परावतर्क, (पहा, �ाफाइट) 

काबर्न-१४, 

—उत्पादन 

—उपयोग, [पहा, एकस्थ (िकरणोत्सारी)] 

—कालगणना 

काबर्न डायऑक्साइड, शीतक म्हणून 

कायर् 

कॉक् रॉफ्ट-वॉल्टन कण�वगेक, (पहा, कण�वगेक) 

कॉम्�न िवखरण 

कॉस्मो�ॉन 

िकरणोत्सार 

अणुस्फोटकापासून— 

—अनुजे्ञय दी�प्तमा�ा मय�दा 

—अपाय, (पहा, आरोग्य व अणुयुग) 

—अभ्यासण्याच्या प�ती 

—ती�ता व अंतर 

—दी�प्तमा�ा 

—नैस�गक पातळी 

—पिरमाण (शक्तीचे) 

—फोटो�ािफक शोधन 

बिहःपितत िकरणोत्सारी एकस्थामुंळे— 

—मोजण्याची उपकरणे (पहा, िकरणोत्सार शोधक �कार) 

—व कृिषशास्तर् 

—शोध 

—संरक्षण प�ती 

िकरणोत्सार शोधक 

—आवश्यक गुणधमर् 

िकरणोत्सार शोधक �कार 

अधर्वाहक— 



 अनु�मिणका 

गायगर— 

�व�प लुकलुकणारा— 

न्यू�ॉन— 

�माणचल— 

लुकलुकता स्फिटक— 

िवदलन मंजुषा— 

िकरणोत्सार शोधक संलग्न यं�े 

िकरणोत्सारी (—एकस्थयुक्त) मौले 

कृि�म— 

नैस�गक— 

—व मेंडेलीफचे आवतर् को�क 

िकरणोत्सारी त्याज्य �व्याचंी िवल्हेवाट 

अणुभट्�ामंधील—, (पहा, अणुभ�ी) 

खाणकाम, पृथक् करण कारखाने यामंधील— 

जळलेल्या इधंनावरील िवि�यामंधील— 

—त�व,े 

धातुिन�मती व इधंन बनिवणे यामंधील— 

—�माण व वासलात प�ती 

—व वग�करण (िवल्हेवाटीसाठी) 

िकरणोत्सारी �व्ये, 

—�सारिनय�ंण 

—मनुष्या�त पोहोचण्याचे मागर् 

तारतम्य पटी 

संहनन पटी 

िकरणोत्सारीय ऱ्हास �ेणी (िनसगर्लभ्य) , 

ॲ�क्टिनअम �ेणी 

थोिरअम �णेी 

युरेिनअम �ेणी 

िकरणोत्सारीय समतोल 

कूलंब 

—�ितसारण 

—�ेरणा 
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कृिषशास्तर् 

—व एकस्थ 

—व िकरणोत्सार 

के-मेसॉन 

कोबाल्ट-६० 

—उत्पादन 

—उ�ोगधं�ातील उपयोग, 

कृिषशास्तर्ात— 

वै�कीय उपचारात— 

कंपनसखं्या 

क्यूरी (िवघटनतेचे एकक) 

िमली—, माय�ो—, िपको— 

�ािंतक आकारमान, 

—व अणुबाँब 

ि��ॉन (िकरणोत्सारी) 

ि�या 

खंड �व्ये 

गणक यं�े, (पहा, िकरणोत्सार शोधक �कार) 

गितज शक्ती, गितजन्य शक्ती 

गडॅोिलिनअम, न्य�ूॉन शोषक म्हणून 

गमॅा िकरण 

अणुस्फोटकातून— 

गमॅा िकरण—चालू 

—अनुजे्ञय दी�प्तमा�ा मय�दा, (पहा, आरोग्य व अणुयुग) 

—आर्. बी. ई., 

—उत्सजर्न (अणुगभर् �ि�यातं) 

—कण व तरंग स्व�प 

—कॉम्�न आिवष्कार 

—गुणधमर् 

—तरंगलेख 

—धोका 

न्यू�ॉन िन�मतीसाठी— 
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—�काशिव�ुत् �ास 

—युग्मिन�मती 

—व अधर्स्तर 

—श�क्तमापन, (पहा, स्पंदिव�ेषक) 

—शोधन, (पहा, िकरणोत्सार शोधक �कार) 

—शोषण 

—सािधत अणुगभर् �ि�या 

—सािधत िनज�तुकरण 

—सािधत रासायिनक �ि�या 

—सािधत िवदलन 

—संरक्षण, (पहा, दूरिनयं�ण) 

क्षोभावस्थेतील अणुगभ�पासून— 

गायगर मुलर शोधक, गायगर शोधक 

(पहा, िकरणोत्सार शोधक �कार) 

गायगर पठार 

गुणक 

उत्पि�— 

शामक— 

गुणपद 

पृथक् करण— 

�ॅम ॲटम 

�ॅम मोल 

�ाफाइट 

—परावतर्क 

—शामक 

�ीवािवष्कार 

ग्लोव्ह बॉक्स 

घूणर्कीय पृथक् करण (एकस्थाचें) 

चयापचय 

चलनमान, संवगे 

जड पाणी (�ुटेिरअम ऑक्साइड) 

—उत्पादन (संहती)  
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—गुणधमर् 

—नैस�गक पाण्यातील �माण 

—शामक म्हणनू 

—शीतक म्हणून 

जनक �व्य 

जननशास्तर् व �ारणाचंा पिरणाम 

जळलेले इधंन, (पहा, अणुइधंन) 

जीवपेशीवरील तुलनात्मक पिरणाम 

जूल 

जैव सं�ेषण (मु�ासंयुगाचें) 

िझरकोिनअम 

इंधनखंडाच्या आवरणासाठी— 

—खिनजे, (पहा, अणुशक्ती उत्पादन) 

झेनॉन (िकरणोत्सारी) 

टाकाऊ �व्य (वासलात), (पहा, िकरणोत्सारी त्याज्य �व्याचंी िवल्हेवाट) 

टी. एन्. टी., 

टे�क्निशअम 

�ा�न्झस्टर 

�ायब्युिटल फॉस्फेट 

युरेिनअमच्या िनष्कषर्णासाठी— 

युरेिनअम-प्लुटोिनअम पृथक् करणात— 

ि�िटअम 

—अध�यन 

—उत्पादन 

औ�ष्णक अणुगभर् �ि�यातं— 

—कालगणना 

—िकरणोत्सार 

िनद�शक म्हणून— 

—पाण्यातील �माण 

डाल्टनचा अणुिस�ातं 

डी �ॉग्ली समीकरण 

डोसीमीटर 
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�ुटेरॉन 

�ुटेिरअम 

औ�ष्णक अणुगभर् �ि�यातं— 

िनद�शक अणू म्हणून— 

—नैस�गक पाण्यातील �माण 

�ुटेिरअम ऑक्साइड, (पहा, जड पाणी) 

तरंग 

—कण �ैत 

�व्य— 

—लाबंी 

डी �ॉग्ली —– 

तरंगपट (वणर् लेख) 

अणुजन्य— 

िव�ुत् कषुर्कीय— 

—शास्तर् 

क्ष-िकरण— 

तारतम्य पटी 

तारतम्य सरणी 

ऊध्वर्— 

िनम्न—– 

तेजाण,ू फोटॉन 

—वधर्क 

थोिरअम 

—अध�यने (एकस्थाचंी)  

—उत्सारमाजर्न 

—कालगणना 

—खिनजे, (पहा, अणुशक्ती उत्पादन) 

जनक �व्य म्हणनू— 

—�ेणी, (पहा, अणुशक्ती उत्पादन, एकस्थ) 

दाबनिलका 

दाबपा� 

दीप्ती 
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िकरणोत्सार— 

—मा�ा 

क्ष-िकरण— 

दी�प्तमान रंग 

दूरिनयं�ण 

दोषदषर्क खा� 

दोषदशर्क लोकगट 

�व्यतरंग 

ि��त्याघात प�ती 

धन इलेक्�ॉन, (पहा, पॉिझ�ॉन) 

धन कण (िकरण) 

नॉझल ्पृथक् करण, एकस्थाचें 

िनय�ंक गज 

िनद�शक मौल 

—व िव�ेषण (�सेर प�ती) 

—�स्थर व िकरणोत्सारी : तुलना 

िनलर्वणीकरण (अणुशक्ती आधािरत) 

नीलातीत िकरण 

न्य�ूक्लऑन 

न्यू�ॉन 

अणुगभ�तील— 

अणुबाँबमधून— 

—अध�यन 

—आयुम�न (भ�ीतील) 

—आयुम�न (अणुबाँबमधील) 

—उत्पादक 

—उत्सजर्न (अणुगभर् �ि�यातं) 

—उत्सजर्न (भजंनात) 

औ�ष्णक— 

—गणन, (पहा, िकरणोत्सार शोधक �कार) 

—गुणधमर् 

—जनक, (पहा, उत्पादक) 
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तत्पर, �ुत— 

—धोका 

—परावतर्क 

—�ि�या, (पहा, भजंन) 

—थोिरअम-३२ वरील 

—युरेिनअम-२३८वरील 

�ित— 

—�ोटॉन �ेरणा 

—भार 

न्यू�ॉन—चालू 

मारा करण्यासाठी (�के्षपक) कण 

म्हणून— 

—व अणूंची भासमान के्ष�फळे 

(पहा, भासमान के्ष�फळ) 

मंदगती— 

—आर्. बी. ई., 

—मापन, (पहा, िकरणोत्सार शोधक �कार) 

—व भजंन 

—वस्तुमान 

—िवखरण 

िवलंिबत— 

—शमन, (पहा, शमन शक्ती) 

—शामक, (पहा, शामक) 

शी�गती— 

—आर्. बी. ई. 

—मापन, (पहा, िकरणोत्सार शोधक �कार) 

—व अणुबाँब 

—शोध 

—संरक्षण 

—स्तर्ोत 

—(अणुभ�ीतील) 

न्यिू�नो 
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�ित— 

—वगे, वस्तुमान व िव�ुत् भार, 

परावतर्क, (न्य�ूॉन) 

पाणी (साधे), शामक म्हणून 

पाणी (जड), शामक म्हणनू 

पायॉन, पाय् मेसॉन, (पहा, मेसॉन) 

पाश, 

—सहसंयुजी 

पॉिझ�ॉन 

—वस्तुमान 

—शोध 

िपकोक्यूरी 

पुंज 

—वाद, प्लँकचा 

शक्ती—, (पहा, शक्तीपुजं) 

पूवर्िववधर्क 

पेशीिवभाजन 

पोटॅिशअम एकस्थ, कालगणनेसाठी 

पोलोिनअम 

�काश 

—तरंग िस�ातं 

तेजाण ू

दृश्य— 

—वगे 

—समाकरण (स�ंेषण) 

�काशिव�ुत् �ास 

�ितकण 

�ितन्य�ूॉन 

�ितन्यिू�नो 

�ित�ोटॉन 

�त्याघात प�ती 

ि�— 
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�ितसाद काळ 

�माणचल शोधक 

�वगेक, (पहा, कण�वगेक) 

�ारण (िकरणोत्सारी), (पहा, िकरणोत्सार) 

�ोटॉन 

अणुगभ�य— 

—आर्. बी. ई., 

—उत्प�ी (अणु�ि�यातं) व शक्ती 

—झेप (हवतेील) 

—न्य�ूॉन �ेरणा 

�ित— 

�के्षपक कण म्हणून—, (पहा, कण�वगेक) 

—व अणुसंमीलन 

—वस्तुमान 

�ोमेिथअम 

प्लाझ् मा 

—गुणधमर् 

—�ीवािवष्कार 

—िव�ुत् वाहकता 

प्लुटोिनअम 

—उत्सारमाजर्न 

—एकस्थ 

—पृथक् करण 

—व ॲ�क्टनाइड गट 

—शोध 

प्लुटोिनअम-२३८, वीजिन�मतीत 

प्लुटोिनअम-२३९ 

—अणुइधंन 

—जनन 

—भजंन 

—व अणुबाँब 

प्लुटोिनअम 
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प्लँक 

—�स्थराकं 

फॉस्फरस एकस्थ 

िफल्म बजॅ 

फोटॉन (पहा, तेजाण)ू 

फोटो�ािफक इमल्शन, व कण शोधन व मापन 

बिहःपितत उत्सजर्क, [पहा, एकस्थ (िकरणोत्सारी)] 

बानर् 

बीटाकण (िकरण) 

—इलेक्�ॉन स्व�प 

—कॅथोड िकरण, तुलना 

—गुणधमर् 

—झेप 

धन—, (पहा, पॉिझ�ॉन) 

—मापन, (पहा, िकरणोत्सार शोधक �कार) 

—व आयनयुग्मिन�मती 

—व िकरणोत्सारी �व्याचंा ऱ्हास 

—व न्यूि�नो 

—वगे 

—शक्ती 

—शोषण 

—संरक्षण 

बीव्हॅ�ॉन 

बदु् बदु् पेटी 

बेिरिलअम 

—कालगणना 

—खिनजे 

न्यू�ॉन उत्पादनाथर्— 

न्यू�ॉन परावतर्क म्हणून— 

न्यू�ॉन शामक म्हणनू— 

बोरॉन 

—एकस्थ 
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न्यू�ॉन शोधकासाठी— 

—व िनयं�क गज 

—व न्यू�ॉन शोषण 

बंधनशक्ती 

—आलेख 

दर न्यू�क्लऑनमागे— 

—व अणुगभ�ची अंतगर्त शक्ती 

—व अणूंचे स्थैयर् 

—व भजंन 

—व संमीलन 

भासमान के्ष�फळ 

—एकक 

एकूण— 

भजंन— 

िवखरण— 

िविवध अणूंची— 

शोषण (�ास)— 

भजंन (अणुभजंन) 

आत्मिस�— 

—मािलका (शृखंला �ि�या) 

मंदगती न्यू�ॉनजन्य— 

—व अणु�माकं 

—व �ािंतक आकारमान 

—व खंड �व्ये 

—व खंड �व्याचें अणु�माकं 

—व न्यू�ॉन उत्सजर्न 

—व न्यू�ॉन (उत्स�जत) वगे 

भजंन (अणुभजंन) —चालू 

—व शृखंला �ि�या 

—शक्ती 

—िहशबे 

शी�गती न्य�ूॉनजन्य— 
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—शोध 

—क्षम �व्य 

माय�ोक्यूरी 

मॉसबॉयर आिवष्कार 

िम. ई. व्हो. (Mev)  

िमिलक्यूरी 

मुख्य िववधर्क 

मु�ासंयुगे 

—जैवस�ंेषण 

मूल्य�व्यातंर, मौलातंर 

मूलभतू कणाचें को�क 

मूलभतू �स्थराकं व पिरमाणे 

मेघपटी (िवल्सनची) 

मेसॉन 

—अध�यन 

उदासीन— 

के— 

पाय्— 

म्य—ू 

—वस्तुमान 

िव�िकरणातील— 

—शोध 

मौले 

—अज्ञात 

अपत्य— 

—घडिवण्याच्या प�ती 

िपतृ— 

युरेिनअमो�र— 

मौले—चालू 

—–व कण�वगेक 

सृ�ीत आढळणारी— 

�माकंानंतरची— 



 अनु�मिणका 

मेंडेलीफचे आवतर् को�क 

म्यूऑन, म्यू मेसॉन 

म्यूटेशन 

उत्स्फूतर् (स्पाँटेिनअस)— 

िकरणोत्सारजन्य— 

युग्मिन�मती 

युरेिनअम 

—ऑक्साइड्स } (पहा, अणुशक्ती उत्पादन) 
—उत्पादन 

—उत्सारमाजर्न 

—एकस्थ 

—पृथक् करण, (पहा, एकस्थ पृथक् करण) 

कालगणनेसाठी— 

—िकरणोत्साराचा शोध 

जळलेले—, (पहा, अणुइधंन) 

—धातू 

 
(पहा, अणुशक्ती उत्पादन) —िनष्कषर्ण 

—नैस�गक खिनजे 

—भजंन, (पहा, भजंन) 

—व ॲ�क्टनाइड गट 

—शु�ता (इंधनासाठी) 

—�ेणी 

—संवधर्न, (पहा, एकस्थ पथृक् करण) 

—हेक्झॅफ्ल्युराइड 

युरेिनअम (नैस�गक), अणु इंधनात, (पहा, अणुभट्�ाचें नमुने) 

युरेिनअम 

इंधन म्हणून— 

—जनन 

—भजंन, (पहा, भजंन) 

युरेिनअम-२३४ 

युरेिनअम-२३५ 

—अध�यन 
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इंधन म्हणून— 

—उत्पादन, (पहा, एकस्थ पृथक् करण) 

—नैस�गक युरेिनअममधील �माण 

—भासमान के्ष�फळे, (पहा, भासमान के्ष�फळ) 

—भजंन, (पहा, भजंन) 

मंदगती न्यू�ॉनजन्य— 

शी�गती न्य�ूॉनजन्य— 

—भजंन व खंड�व्ये, } (पहा, भजंन) 
—भजंन व शक्तीिन�मती, 

—व अणुबाँब 

युरेिनअम-२३८ 

—अध�यन 

जनक �व्य म्हणनू— 

—नैस�गक युरेिनअममधील �माण 

—न्य�ूॉनजन्य �ि�या (भजंनाव्यितिरक्त) 

—भासमान के्ष�फळे (पहा, भासमान के्ष�फळ) 

—भजंन 

—व प्लुटोिनअम उत्पादन 

युरेिनअमो�र मौले 

—उत्पादन 

—उपयोग 

—गुणधमर् 

—पृथक् करण 

—शोध 

१०५ �माकंानंतरची— 

रक्त 

—दोषावंर (िवविक्षत) उपाय 

—व िकरणोत्सारामुळे होणारे बदल 

—संशोधनात एकस्थाचंा उपयोग 

रॅड 

रासायिनक िविनमय (एकस्थ पृथक् करणासाठी) 

राँटजेन एकक 
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राँटजेन िकरण, (पहा, क्ष-िकरण) 

�िबिडअम-स्�ॉ�न्शअम, कालगणनेसाठी 

�दरफोडर् 

–अणुकल्पना 

–संशोधन 

रेअर अथर् (पहा, िवरल मृि�का गट) 

रेखीय �वगेक 

रेिडअम 

–अध�यने (एकस्थाचंी) 

–उत्पादन 

–उत्सारमाजर्न 

–नैस�गक �माण 

–रोजचे अंत�र्हण 

–शोध 

रेिडओ�ाफी 

रेडॉन 

रेणू 

—व ॲव्होग�ॅोचा अंक 

रेणुभार 

रेप् 

रेम् 

ऱ्हास, [पहा, एकस्थ (िकरणोत्सारी)] 

ऱ्हास �ेणी, (पहा, िकरणोत्सारीय ऱ्हास �ेणी) 

लॅन्थनॅाइड गट 

लॅगिॅरथ् िमक चलशक्ती क्षय 

िलिथअम 

अणुसंमीलन �ि�येत— 

—खिनजे 

लुकलुकणारे स्फिटक 

ल्युकेिमया 

िकरणोत्सारजन्य— 

—उपचार 
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वणर्लेख, (पहा, तरंगपट) 

वस्तुमान 

अणुगभ�य �ि�यातं– 

–अक्षयत्वाचा िस�ातं 

–अंक व भजंन 

–�ुटी 

–शक्तीत �पातंर, सू� 

�स्थर– 

वस्तुमान िव�ेषक 

वायुिविकरण 

एकस्थ पृथक् करणासाठी– 

युरेिनअमचे– 

वायुिवदलन 

िविकरण 

औ�ष्णक– 

वाय–ू 

िवखरण 

अल्फाकणाचें– 

गमॅा िकरणाचें– 

न्यू�ॉनचे– 

िवघटनता 

िविश�– 

िवजेरी, िकरणोत्सारचािलत 

िवदलन 

अल्फाकणजन्य– 

–आलेख 

गमॅा िकरणजन्य– 

गुिणत– 

दुय्यम– 

बीटाकणजन्य– 

–मंजुषा 

–लोट 
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वाय–ू 

िवदलन मंजुषा 

िवदले, (पहा, आयन) 

िव�ुत् 

–उ�य 

–व इलेक्�ॉनचा �वाह 

–िवसजर्न (वायूतून) 

�स्थर– 

िव�ुत् कषुर्कीय पृथक् करण (एकस्थाचें) 

िव�ुत् कषुर्कीय पट 

िव�ुत् िवच्छेदन व जड पाण्याची िन�मती 

िव�ुत् (�स्थर) 

–जनक 

िव�ुत् दशर्क, सुवणर्प� 

िव�ुत् मापक 

िविनमय 

–जन्य �ेरणा, (अणुगभ�य) 

–व पायॉन 

रासायिनक– 

िवरल मृि�का गट 

–ॲ�क्टनाइड गटाशी साम्य 

–पृथक् करण 

–संयुगाचें उत्पादन, (पहा, अणुशक्ती उत्पादन) 

िवल्सन मेघपेटी 

िववतर्न 

िववधर्क (पूवर् व मुख्य) 

िविश� िवघटनता 

िव�ेषण 

अितसू�मिवधी– 

ॲ�क्टव्हेशन– 

–�भाव 

वस्तुमान– 



 अनु�मिणका 

िव�कण, िव�िकरण 

–अंतभूर्त कण व �माण 

–उत्प�ी 

िव�कण, िव�िकरण– चालू 

–ती�ता व इतर िकरणाशंी तुलना 

दुय्यम– 

–�ाथिमक कण 

–भेदनशक्ती 

–व मौिलक संशोधन 

–व िव�ुत् दशर्क 

–शोध 

–शोधन व मापन प�ती 

–समु�सपाटीवरील ती�ता 

वीज, 

अणुशक्तीपासून– 

–भारतातील वाढती गरज 

व�ेण (अणुभ�ीतील) 

वैिजक कल 

वैिजक िवसजर्न 

वै�कीय उपयोग (एकस्थाचें), (पहा, एकस्थाचें उपयोग) 

व्यितकार 

व्हॉन-ड-�ाफ �वगेक 

शक्ती 

अण–ु, (पहा, अणुशक्ती) 

अणुगभ�य (अंतगर्त)– 

शक्ती– चालू 

अणुभजंनापासून– 

अणुसंमीलनापासून– 

–अिवनािशत्व 

कायर्– 

गितजन्य, चल– 

–प�ा 
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–पिरमाणे 

–पातळी (इलेक्�ॉिनक) 

–पुंज 

�ािरत– 

रासायिनक िवि�यातंील– 

–�पातंर 

वस्तुमान नाश व – 

सूयर्– 

�स्थितजन्य– 

शमनशक्ती 

शामक 

–गुणक 

�ाफाइट–, (पहा, �ाफाइट) 

जड पाणी–, (पहा, जड पाणी) 

पाणी–, (पहा, पाणी) 

बेिरिलअम–, (पहा, बेिरिलअम) 

शी�गती 

–अणुभ�ी, (पहा, अणुभट्�ाचें नमुने) 

–न्यू�ॉन, (पहा, न्यू�ॉन) 

शीतक 

–काबर्नी संयुगे 

–जड पाणी 

 

(पहा, अणुभट्�ाचें नमुने) 

–�व धातू 

–�व लवण 

–पाणी 

–वाय ू

शृखंला �ि�या, (पहा, अणुगभ�य शृखंला �ि�या) 

शोधक, (पहा, िकरणोत्सार शोधक) 

समिकरणोत्सार रेषा 

समतोल (रासायिनक) 

समतोल (िकरणोत्सारीय) 

सहसंयुजी पाश 
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सापेक्षता वाद 

सायक्लो�ॉन 

िसन्�ोसायक्लो�ॉन 

सीिझअम 

–अणुस्फोटकापासून उत्पि��माण 

पिरसरलभ्य– 

बिहःपितत–, [पहा, एकस्थ (िकरणोत्सारी)] 

मानवी शरीरातील– 

–रोजचे अंत�र्हण 

सू�, रेणवीय 

सूयर्शक्ती व औ�ष्णक अणुगभर् �ि�या 

सू�मदाबरेखक यं� 

सोिडअम, शीतक म्हणून 

संयुगे 

मु�ा– 

संयुजा 

संयुजी प�ा 

संरक्षक कवच 

संवहन प�ा 

संहनन पटी 

स्केलर 

�स्थर वस्तुमान 

स्पंद 

खरखर– 

–मह�ा 

–िव�ेषक (एकमाग� व बहुमाग�) 

–वगे 

–वगेमापक 

स्फिटक, लुकलुकते 

स्�ॉ�न्शअम– 

–अणुस्फोटकापासून उत्पि��माण 

–उत्सारमाजर्न 



 अनु�मिणका 

पिरसरलभ्य– 

बिहःपितत–, [पहा, एकस्थ (िकरणोत्सारी)] 

–रोजचे अंत�र्हण 

–व तारतम्य पटी 

वीजिन�मतीत– 

स्�ॉ�न्शअम-९०–चालू 

शरीरातील (मानवी)– 

स्वयंशमन 

हायपरॉन 

–लॅम्डा, िसग्मा व झायकण 

हेिलअम 

He³ एकस्थ, अणुगभर् �ि�यातं 

He⁴ आयन, (पहा, अल्फाकण) 

है�ोजन एकस्थ 

है�ोजनबाँब, (पहा, अणुसंमीलन) 

क्ष-िकरण 

–अनुजे्ञय दी�प्तमा�ा मय�दा 

–आर्. बी. ई., 

के., एल्., एम्., �ेणीचे– 

–गुणधमर् 

–जन्य िवदलन 

–धोके, (पहा, गमॅा िकरण) 

–व अणु�माकं 

–व कॉम्�न आिवष्कार 

–िवखरण 

–संरक्षण 

 
 

 
मु�णस्थळ : शासकीय मध्यवत� मु�णालय, मंुबई. 
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