–Rakéták
» 1960: New Jerseyben egy nukleáris rakéta megolvadt – közeli kémiai robbanástól – plutónium szennyezést okozva
» 1962: sikertelen Thor-rakéta kísérlet
során két robbanófej a Csendesóceánba zuhant
» 1980: egy arkansasi silóban leejtenek
egy franciakulcsot, egy vezeték
szivárogni kezd, 8 óra múlva berobban,
a robbanófej 200 m magasra repül
» 1993: Cseljabinszkban ellopnak 2
robbanófejet, megtalálják őket
» 2006-ban tévedésből 4 nukleáris
robbanófej-gyutacsot szállítanak
Tajvanra akkumulátorok helyett – 1,5 év
múlva veszik észre

–az új szovjet rakéták (SS-18/RS-20/
R36M2, SS-19/RS-18, ma SS-27/TopolM) mérete és pontossága lehetővé teszi
a kizárólag katonai célpontok bombázását, de az USA-nak városok bombázásával kell válaszolnia?

– SALT-II egyezmény a stratégiai
hordozók számának 2.400-as (majd
2.250-es) felső korlátjáról – nem
ratifikálták (1972-1979)

» 2007: tévedésből egy B52-esbe élesített nukleáris
fejjel felszerelt
robotrepülőgépet
rakodnak be, a gép É-D
irányban átrepüli az
Egyesült Államokat stb.

–Koronczay Dávid:
fu.web.elte.hu/atom

–ha mégis kitör a háború,
akkor az népirtás lesz
–hagyományos agresszió
ellen nem használható

–a szelektív csapások (flexible
response) stratégiája (J. Schlesinger
1974)
–az indiai bomba (1974. május 18.)

–az afganisztáni konfliktus
• kommunista puccs (1978)
• az amerikai beavatkozás – a
mudzsahedek titkos támogatása
(1979)
• a szovjet bevonulás (1979-89)

–a kiegyensúlyozott
(countervailing) válaszcsapás
stratégiája (H. Brown 1980)
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Speciális bombák
speciális célokra

• kis- és közepes hatótávolságú rakéták
–Iszkander (pl. 10-50 kT), SS-20

• robotrepülőgépek

• Taktikai/harcászati célok
–arányok (SZU: 60-40%, US: 70-30%,
Kína: 5-95%, UK: 100-0%,
Franciaország: 80-20%, India,
Pakisztán, Izrael: 0-100%) 2003

–kisebb bombák
• kisebb (vadász)bombázók
• torpedók

• nukleáris tüzérség (1953-1992)

• atomakna
• táskabomba

• kis robbanás-erős sugárzás a
páncélzat ellen: a neutronbomba
(Sam Cohen, 1958-1962-1978,
1981-1992)
–pl. (tríciumos) hidrogénbomba uránium
tartály nélkül (helyette króm, nikkel), a
neutron (és gamma) sugárzási energia
aránya a pl. 1 Kt összteljesítményen
belül 15%-ról 50%-ra növelhető
–„a legerkölcsösebb bomba” – valójában
a nukleáris küszöb leszállítása

• szabályozható hatóerejű bomba
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• Politikai célok
–Hold-bomba – terv (1959)
–nagy bomba
• a Cár –
50 Mt
(1961)

─ a 3. fázisban U-238 köpeny helyett ólom → 27 t 97%
fúziós energia aránya → az egyik legtisztább bomba
─ 4 km magasban robbant, a tűzgömb elérte a felszínt
(és majdnem a bombázót is), égési sérülések 100 km-es
körben
─ fénye látszott Finnországban (1000 km), ablakok
törtek be (még Svédországban is)
─ a gombafelhő 64 km magasan 30-40 km átmérőjű
─ a Nap ugyanennyi idő alatt kibocsátott energiájának
>1%-a
─ a szeizmikus hullámok
háromszor kerülték meg a
Földet
─ 1 órás rádiócsend

• Békés célok
–ipari bomba
–végítélet

• Sedan amerikai ipari bomba – föld alatti
robbantás (200 m) 104 Kt (1962)

• nagy radioaktivitású bomba: a
kobalt-bomba (Szilárd, 1950)

−12 Mt földet mozgatott meg, a kráter kb. 100 m mély,
átmérője kb. 300 m

• Sagan szovjet ipari bomba – 178 m
mélyen föld alatti robbantás 140 Kt (1965)
–tájformálás, kőolaj és földgáz kitermelése,
tárolása stb.
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Bombák, stratégiák és
leszerelési tárgyalások
a hidegháború végén
• a Stratégiai Védelmi
Kezdeményezés (Strategic
Defense Initiative):
„csillagháborús” tervek az „ördög
birodalma” ellen (Teller-Reagan,
1983-93)

–atombomba
által gerjesztett
űrbéli
röntgenlézerrel
az ICBM-ek
ellen (1990-ig
10 kísérlet,
többmilliárd $,
kudarc – a
kormányzat
félrevezetése)

• szovjet moratórium a kísérleti
robbantásokra (ténylegesen az
utolsó robbantás 1990-ben) és a
középtávú rakéták telepítésére
(Gorbacsov, 1985)
• INF egyezmény a rövid- és
középhatótávolságú (500-5500 km)
földről indítható nukleáris rakéták
(Pershing II., Tomahawk ill. SS-20)
megsemmisítéséről (1985-1987)
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• a szovjet nukleáris arzenál
csúcspontja: 32.000 robbanófej
- az éves katonai költségvetés:
246 milliárd $ (1988)
• a hidegháború vége (19891991)

• a szovjet utódállamok megsemmisítik
vagy Oroszországnak adják atomfegyvereiket, megkezdik a taktikai Afegyverek megsemmisítését (1992)
• START II egyezmény a stratégiai
nukleáris erők jövőbeni további
jelentős (felére) csökkentéséről,
MIRV-ek csak a tengeralattjárókon
maradhatnak (1993)
• az orosz katonai költségvetés 14
milliárd $ (1994)

• START I egyezmény a stratégiai
fegyverek – nukleáris robbanófejek
– számának 15-25%-os
csökkentéséről – (1985-1991)
–max. stratégiai hordozók: 1600,
robbanófejek: 6000 (valójában 2001ig a stratégiai fegyverzet 80%-át
leszerelték, 2009-ig volt érvényes)

• CTBT (Comprehensive
Nuclear-Test-Ban Treaty)
ENSZ közgyűlési határozat a
nukleáris kísérletek és
robbantások teljes tilalmáról
(1996)
–az USA (1999), Kína, India,
Pakisztán, a KNDK, Izrael, Irán,
Egyiptom nem ratifikálta

5

–nemzetközi ellenőrzés
• 321 szeizmikus, hidroakusztikus,
infrahang állomás
• 16 radioanalitikai labor

• a pakisztáni
bomba (kínai
segítséggel ?
1998. V. 28.)
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