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Bevezetés, történeti összefoglaló 
A magfizika fejlődéstörténete 
A magfizika, azaz az atommagot alkotó részecskékkel kapcsolatos fizikai jelenségek, 
törvényszerűségek megismerésével, értelmezésével foglalkozó tudomány modern 
korszakának kezdete egy 1896-ban történt eseményhez köthető. 1895-ben Wilhelm Röntgen 
elektroncsővel végzett kísérletek során felfedezte az elektronok sebességváltozásának 
következményeként keletkező nagyenergiájú elektromágneses fotonsugárzást, amit később 
róla röntgensugárzásnak neveztek el. (Azt, hogy a röntgensugárzás az elektromágneses 
sugárzások egyik csoportja, nem a felfedező, hanem Max von Laue bizonyította be 17 évvel 
Röntgen bejelentése után. Röntgen kapott a világon először fizikai Nobel-díjat.) A „láthatatlan 
sugárzások” vizsgálatának újabb lépéseként nem sokkal később, de már 1896-ban Henri 
Becquerel észlelte és értelmezte az általa megfigyelt első magfizikai jelenséget, az urán egyik 
sójából kilépő radioaktív sugárzást. Ezután, 1897-ben közölte Joseph John Thomson angol 
fizikus (aki szintén Nobel-díjat kapott később), hogy az általa is vizsgált „katódsugárzás” 
elektronokból áll, és ezek az elektronok az addig oszthatatlannak gondolt atomokból 
származnak. Azt is megállapította, hogy az elektronok az atom teljes tömegének csak egy 
kicsiny töredékét teszik ki. Egy évvel később Marie Curie-Sklodowska és férje, Pierre Curie 
használta először a „radioaktivitás” szót a gerjesztett állapotú atommagok spontán, tehát 
közrehatás nélküli átalakulására, bomlására. Szintén ők készítettek elsőként 
sugárzásdetektort, és felfedeztek két, kizárólag radioaktív atomokból álló kémiai elemet, a 
rádiumot és a polóniumot. 

Az atomot, mint az elemek legkisebb, oszthatatlan egységét az angol John Dalton még 1803-
ban nevezte meg, bár a legkisebb anyagi alkotórész fogalma már az ókori görög filozófiában 
is jelen volt. 1911-ben a kezdeti magfizika egy másik híres tudósa, Ernest Rutherford már azt 
jelentette ki, hogy az atommag különálló része az atomnak, és az atom tömegének legnagyobb 
részét ez tartalmazza. Ugyancsak Rutherford ismerte fel az á-sugárzás ( , a jelölések 
magyarázatát lásd később) és a β--sugárzás (elektronok) természetét és a vékony fémrétegen 
átbocsátott alfasugárzás szóródását vizsgálva bevezette a pozitív töltésű központi mag 
fogalmát. (Az elnevezés is tőle származik, a harmadik nukleáris sugárzásnak, a töltéssel és 
tömeggel nem rendelkező fotonokból álló, nukleáris változásokat kísérő γ-sugárzás névadója 
Paul Villard francia fizikus.) Az atommag, és így az alfarészecskék pozitív töltései, az 
egységnyi pozitív töltésű protonoktól származnak. 1913-ban Niels Bohr dán fizikus – 
Rutherford elképzelését továbbfejlesztve – részletesen leírta az atommagból és tőle relatíve 
távol elhelyezkedő, negatív töltésű elektronokból álló atommodellt. Bohr atommodellje (lásd 
2.5. fejezet) feloldotta azt az ellentmondást, amit a mozgó, egymást vonzó elektromos töltések 
(a pozitív töltésű atommag és a negatív töltésű elektron) egymás felé közelítését, majd 
összeesését „elváró” elektromosságtan követői fogalmaztak meg. Az első magátalakulást 
Rutherford kutatócsoportja hajtotta végre még 1919-ben, de a jelenség precíz értelmezése még 
éveket vett igénybe. Héliumatomokkal (α-részecskékkel) bombáztak nitrogénatomokat, és 
ezek az ütközés hatására oxigénné és hidrogénné (protonná) alakultak. 

Ezekben az években már az is ismertté vált, hogy az elemeknek, az azonos rendszámú, azaz 
protonszámú atomfajtáknak különböző izotópjai létezhetnek, bár a másik nukleont, a neutront 
csak jóval később, az 1930-as években sikerült szabad állapotban azonosítani. Az atommagot 
alkotó protonok és neutronok számának összegét tömegszámnak nevezzük, jele A. Az elemi 
minőséget meghatározó protonszám a rendszám, jele Z. Az egyes izotópokat az elem 



vegyjeléhez alsó- és felső indexbe tett rendszámmal és tömegszámmal különböztetjük meg, 
(mint azt már az α-részecske első említésénél alkalmaztuk is). A neutron felfedezése James 
Chadwick nevéhez kötődik. Az általa leírt magreakcióban a berillium céltárgyba ütköző 
héliumatomok neutronokat váltottak ki (a jelölések részletes magyarázata a jegyzet későbbi 
részében található meg): 

 

A neutronokkal új atommagokat hozhattak létre. Ehhez köthető az a felismerés is, hogy a 
magok átalakítása a kémiai rendszerek átalakításához képest fajlagosan óriási energia 
felszabadulását eredményezheti.  

Albert Einsteinnek, az általános és speciális relativitáselmélet megalkotójának köszönhető a 
tömeg és az energia ekvivalenciájának megfogalmazása (1905). Eszerint a „tömeg” és az 
„energia” az anyagi rendszerek két olyan tulajdonsága, amelyek egymásba átalakulhatnak. 
Bevezethető a „nyugalmi tömeg” (m0) fogalma, amelyre igaz, hogy 

1.1. egyenlet - (1-1) 

 
 

A fenti egyenletben E jelenti az m0 nyugalmi (azaz sebességgel nem rendelkező) tömeggel 
egyenértékű mennyiségű energiát (munkavégző képességet), c pedig a megközelíthető, de túl 
nem léphető, vákuumban fennálló fénysebességet jelöli. Ebből az elvből kiindulva 
kiszámítható például az atommagok alkotórészeit összetartó kötési energia, az úgynevezett 
tömegdefektus (tömeghiány) is. Az elektron, mint az egyik legelső ismert mikrorészecske 
nyugalmi tömegére alapozott sajátos „mikrofizikai” energiaegység az elektronvolt (eV), ami 
az elektron töltésének 1 V potenciálkülönbség hatására történő elmozdulása által végzett 
elektromos munkával azonos. 1 eV körülbelül 1,6·10-19 J-lal egyenlő. 

A kutatási eredmények fejlődését követően viszonylag hamar megalakultak a magfizikai 
jelenségek tanulmányozásának és felhasználásának káros egészségügyi következményeit 
értékelni és elhárítani kívánó tudományos társaságok is. Ezek közül az első 1921-ben Nagy-
Britanniában alakult a röntgen- és rádiumsugárzás elleni védelem érdekében (BXRPC = 
British X-ray and Radium Protection Committee – A röntgensugárzás és a rádium elleni 
védekezés brit bizottsága), 1928-ban pedig már létrejött az első nemzetközi sugárvédelmi 
szervezet, amely azóta is a sugárvédelem legfontosabb tudományos testülete. Neve 1950 óta 
ICRP = International Commission on Radiation Protection, Nemzetközi Sugárvédelmi 
Bizottság. 

Az 1930-as években egyre több, korábban megfigyelt jelenség magyarázatát is 
bebizonyították. Carl Anderson felfedezése, a pozitron (pozitív töltésű elektron) az első 
azonosított antianyagot jelentette a fizika tudománya számára. Ebben az évtizedben alkotta 
meg Enrico Fermi olasz fizikus a b-bomlás elméletét, bevezetve az atommag alkotórészei 
közötti gyenge („elektrogyenge”) kölcsönhatás fogalmát és feltételezve egy újabb, addig 
ismeretlen és alig kimutatható elemi részecskét, a neutrinót. Ezzel a következő fizikus 
generációk számára lehetőség nyílt az egységes fizikai modell, a standard modell felállítására 
(lásd 2.5. fejezet). A standard modell lényegi eleme volt a szubatomi részecskék több 



szempont szerinti besorolása, – ennek részleteit a későbbiekben ismertetjük. A 
„makrofizikából” ismert anyagi kölcsönhatásokhoz, a gravitációhoz és az elektromágneses 
kölcsönhatáshoz társult két, az atomi és szubatomi méretekben megfigyelt további 
kölcsönhatás, az „erős” és az „elektrogyenge” kölcsönhatás, melyek szokás „magerőknek” is 
nevezni. Az anyagot felépítő szubatomi részecskék két alaptípusa a kvarkok (amelyek tehát 
az eddig tárgyalt proton és neutron részei is) és a leptonok (az eddig tárgyalt részecskék közül 
az elektron és a neutrínó). A kvarkok az erős és elektrogyenge kölcsönhatásban is részt tudnak 
venni, míg a leptonok csak az utóbbiban. A standard modell szerint az anyagot alkotó 
részecskékhez, a fermionokhoz a kölcsönhatásokat közvetítő részecskék, a bozonok társulnak. 
Mindezen részecskéknek meghatározható a nyugalmi tömege.  

Az atommag összetételének kutatása elvezetett a magok átalakíthatóságának kérdése felé, 
ebből pedig a magon belüli energiák felszabadítása, felhasználása is következett. Frédéric 
Joliot-Curie 1932-ben közölte, hogy magreakciót, nukleáris átalakulást valósított meg, ami 
által mesterséges radioaktív anyag keletkezett. Két évvel később az Egyesült Államokban élő 
Szilárd Leó szabadalmaztatta a nukleáris láncreakciót, a nukleáris reaktorok és egyben az 
atombomba működésének alapját jelentő fizikai folyamatot. Vele együtt még több világhírű 
magyar tudós járult hozzá a magfizika óriási fejlődéséhez a múlt század középső évtizedeiben. 
Wigner Jenő és Teller Ede – Enrico Fermivel együttműködve – az első atomreaktorok 
tervezése mellett a nukleáris fegyverek megalkotásában is részt vettek. Wigner Jenő fizikai 
Nobel-díjat kapott. Hevesy György, aki a radioizotópos nyomjelzés módszerének 
megalkotójaként lett világhírű, szintén fizikus végzettségű volt, de radiokémiai 
munkásságáért kapott Nobel-díjat. 

Az urán maghasadását két német fizikus, Otto Hahn és Fritz Strassmann fedezte fel 1938-ban, 
az olasz magfizikus, Enrico Fermi néhány évvel korábban megkezdett kutatásait folytatva. A 
nukleáris tudományok akkori összekapcsolódását jelzi, hogy Hahn vegyész volt, a radiokémia 
egyik úttörőjeként kapott Nobel-díjat. Werner Heisenbergtől, a német magfizika legnagyobb 
alakjától származik a határozatlansági vagy bizonytalansági reláció (1927), amely kimondja, 
hogy az atomi és szubatomi részecskék sztatikai és dinamikai jellemzőit (kissé 
leegyszerűsítve: helykoordinátáikat és a mozgásukat jellemző impulzust) nem lehet 
egyidejűleg, tetszőleges pontossággal meghatározni, mert minél pontosabban ismerjük meg 
az egyik mennyiséget, annál nagyobb lesz a másik bizonytalansága:  

1.2. egyenlet - (1-2) 

 
 

ahol ∆x a hely, ∆p az impulzus bizonytalansága, ħ=h/2π pedig a redukált Planck-állandó. A 
nukleáris fizika és a világtörténelem közös rejtélye, hogy a Heisenberg vezetésével működő 
német kutatócsoport miért nem jutott el az atombomba megvalósításához a II. világháború 
alatt, az Egyesült Államokban működő kutatókkal folytatott „kutatási verseny” során. Ezt a 
versenyt és egyben a világháborút is a két japán nagyvárosra, Hirosimára és Nagaszakira 
ledobott urán-, illetve plutóniumbomba zárta le, több mint százezer emberéletet oltva ki. A 
folyamat kulcsa, a neutronok által indukált maghasadás, ami több neutron állít elő, mint 
ahányat „elfogyaszt”. A mérési eredmények természetesen nem voltak pontosak, de azt sejteni 
lehetett, hogy az egy hasadásnál átlagosan keletkező neutronok száma kettőnél több. A 
láncreakció létrehozása és fenntartása szempontjából annyira fontos volt ez a szám, hogy 
1955-ig titkos adatként kezelték. Ekkor egy időben tették közzé a Szovjetunióban és Egyesült 



Államokban mért hasadási hozamot (neutronszámot), melyet egy, a 235U célmaggal ütköző 
neutron által kiváltott hasadásra átlagosan 2,47-nek jelentettek. 

A Chicagóban, 1942-ben Enrico Fermi vezetésével (és a fentebb említett magyar fizikusok 
közreműködésével) elindított első kísérleti atomreaktort (kutatóreaktort) számos további 
követte, majd az 50-es években eljutottak az elektromos energiát előállító atomerőművekhez. 
Az első hálózati erőmű az akkori Szovjetunióban, Obnyinszkban működött, 1954-től. Az 
Egyesült Államokban 1957-ben kapcsolták az elektromos hálózatra az első, 650 MW-os 
atomerőművet (Shippingport). 2013. januári adatok szerint a világon 190 atomerőmű 435 
reaktora működött, ezek a világ elektromos energiatermelésének 14 %-át adják. A nukleáris 
energia békés hasznosításának világméretű elterjesztését az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének (ENSZ) egyik, önálló tagsággal rendelkező szervezete, a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség (NAÜ, International Atomic Energy Agency) segíti elő, 1957-es 
alapítása óta. A NAÜ egyik fontos feladata a tudományos eredmények, jó műszaki 
megoldások terjesztése mellett az atomfegyver elterjedésének megakadályozása. A biztosítéki 
(safeguards) osztály szakértőinek feladata az, hogy ellenőrzik a tagországok energiatermelő- 
és kutatóreaktorait, és ezáltal naprakészen tartják a bejelentett hasadóanyag-leltárt. 

A magyar nukleáris fizika legjelentősebb berendezése a Paksi Atomerőmű, melynek négy, 
egyenként 500 MW-os elektromos teljesítményű blokkja 1982 és 1987 között indult el. 
Emellett Budapesten két kutatóreaktor működik, az Energiatudományi Kutatóközpont 
reaktora maximálisan 10 MW, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
oktatóreaktora maximálisan 100 kW termikus teljesítményt tud produkálni.  

A töltött részecskék fizikai kutatásainak fontos eszközei máig is az 1920-as években 
megjelenő, és azóta hatalmasan fejlődött gyorsítók. Ezeknek két fő típusát dolgozták ki, az 
elektrosztatikus (egyenáramú) és az oszcilláló (pulzáló) gyorsítókat. (Szilárd Leó a 
gyorsítókkal kapcsolatban is úttörő kutatásokat végzett.) A lineáris gyorsítókban a részecskék 
pályája egyenes, a ciklotronban görbített. A jelenleg üzemelő két legnagyobb európai 
kutatóintézet, ahol gyorsítókat üzemeltetnek, a DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron, 
Hamburg, Németország) és a CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, Genf, 
Svájc) intézetek. Az utóbbiban a „nagy hadronütköztető” (LHC, large hadron collider) 
gyorsítója ma már a fénysebességnél csak annak egy százmilliomod részével kisebb 
sebességre képes felgyorsítani a protonokat, amelyek így mintegy 7 TeV energiára tesznek 
szert. Ezek a berendezések a fúziós energiatermelés lehetőségének vizsgálatához is 
szolgáltathatnak eredményeket. 

A magfúzió – amely a Nap energiatermelésének folyamata is – földi körülmények között is 
megvalósítható, ha az egymással ütköző részecskéket (a Nap energiatermelő folyamatában 
legnagyobbrészt protonokat) mágneses térrel tartják egy kellően kicsi térfogatban. A proton-
proton ciklusban két proton közvetlenül egyesül egymással, s az egyik proton neutronná 
alakulása (pozitív béta-bomlás) keretében deutériummagot képeznek. Ez azután egy további 
protonnal ütközve, annak befogásával 3-as tömegszámú héliummaggá alakul, amiben két 
proton és egy neutron van. A fúziós folyamat ezután következő lépésében két 3-as 
héliumizotóp ütközik és egyesül, melynek során egy 4-es tömegszámú héliummag (a már 
korábban bemutatott α-részecske) keletkezik, továbbá két proton, melyek újra 
bekapcsolódnak a fúziós folyamatba. Összességében tehát 4 protonból keletkezett egy hélium 
atommag. A kiindulási részecskék nyugalmi tömege valamelyest nagyobb, mint a „termék” 
részecskéé, tehát a fúziós folyamat energiát termelt. A fúzióval a kiindulási magoknál 
nagyobb, a hasadással (fisszióval) kisebb magok keletkeznek. A folyamatok „optimumát” az 



egy nukleonra eső lehető legnagyobb kötési energia elérése jelenti. Az egy nukleonra jutó 

kötési energia ( , ahol B a nukleonok összes tömegéből „várható” atomtömeg és a tényleges 
atomtömeg különbsége, az úgynevezett tömeghiány energia-megfelelője, az [1-1] egyenlet 
szerint) csak egy adott határig (Z=26, vas, Fe) nő, utána csökken (lásd bővebben a 2.3.4. 
fejezetben). 

Ezt az alábbi 1.1.1. ábrán is láthatjuk: 

 

1.1.1. ábra 

Az első mesterséges fúziót Lyman Spitzer már 1951-ben megvalósította, de a fúzióhoz 
szükséges hatalmas „energiakoncentráció” tartós megvalósítása még évtizedekig tartott. Az 
ITER fúziós reaktor 2009 óta nemzetközi együttműködésben épül a franciaországi Cadarache 
kutatóközpontban. 

A gyorsítók fejlődése tette lehetővé más, nagyenergiájú részecskékkel történő magátalakításra 
képes nagyberendezések megépítését is. Az Európai Unió közös kutatóhelye lesz 
Svédországban a magyar közreműködést is igénybe vevő Európai Spallációs Forrás (ESS, 
European Spallation Source), amelyben a nagyenergiájú protonok nagy atomtömegű volfrám 
céltárgyba ütközve fognak neutronokat kiváltani (a magreakciókkal a 4.5. fejezet foglalkozik 
részletesen). 

A következő években megvalósuló közös európai fejlesztésű fizikai nagyberendezések közül 
az egyik, szintén mag- és részecskefizikai kutatásokra is szolgáló szuperlézer, az ELI (extreme 
light infrastructure, különleges fényberendezés) telephelye Szeged lesz. A lézerfény az optikai 



fizika kutatási területe, de a céltárggyal igen rövid idő (attosecundum, as) alatt közölt 
fényenergia nagyenergiájú, a magfizika diszciplínájához tartozó részecskék kiváltására lesz 
képes. 

A négy alapvető kölcsönhatás rendszere 
A továbbiakban – a történeti áttekintés részeként – összefoglaljuk az atommagon kívüli és 
azon belüli viszonyok egységes felfogásáról, rendszeréről jelenleg rendelkezésre álló 
ismereteinket, amelyekhez az utóbbi 120 év során jutott el a tudomány. Az itt következő 
ismeretek részletes megértéséhez a 2. fejezet anyagának elolvasása is segítséget nyújthat.  

Jelenlegi tudásunk szerint az anyag alapvető építőkövei a kvarkok és a leptonok, amelyek 
elemi részecskék. A jól ismert elektron a leptonok családjába tartozik. Mind a kvarkok, mind 
a leptonok pontszerűek és szerkezet nélküliek 10–17m nagyságrendben. A kvarkok és a 
leptonok egymással négy, nyilvánvalóan különböző alapvető kölcsönhatásba léphetnek, ezek 
az erős, elektromágneses, gyenge és gravitációs kölcsönhatások. A kölcsönhatások 
távolhatások, fellépésükhöz nincs szükség arra, hogy a részecskék egymással érintkezzenek. 
A kvantummechanikában a spin a részecskék saját, belső impulzusmomentuma, amely a 
pálya-impulzusmomentummal ellentétben, független a részecske mozgásától. Az egész spinű 
részecskéket bozonoknak nevezzük (saját impulzusmomentumuk ħ egész számú többszöröse, 
ahol ħ a redukált Planck-állandót jelenti). Egy kvantumállapotban akárhány bozon lehet. Ilyen 
például a foton és a mezonok. A feles spinű részecskéket fermionoknak nevezzük. Ezekre 
érvényes a Pauli-elv, azaz egy kvantumállapotban csak egy fermion lehet. Ilyen az elektron, 
a neutron és a proton, a leptonok és a kvarkok. A fermionok csak párosával keletkezhetnek 
(fermion és egy anti-fermion). A kvantummechanika szerint mindegyik kölcsönhatás 
közvetítő részecske (bozon) cseréjével írható le.  

Az anyag atomokból áll, és az atomok atommagot és elektronokat tartalmaznak. Az atommag 
összetevői a nukleonok (protonok és neutronok). A nukleonok összetett részecskék, három 
kvarkból állnak, amelyeket az erős kölcsönhatás közvetítő részecskéi, a gluonok 
„ragasztanak” össze. A nukleonok csak kétféle kvarkot tartalmaznak: fel (up, u) és le (down, 
d) kvarkot. Az atommagbomlásokban elektronok, pozitronok, elektronneutrínók és 
antineutrínók is megjelennek. Így az atommagok, atomok, molekulák u és d kvarkokból, 
valamint elektronokból, elektronneutrínókból és a megfelelő antirészecskékből épülnek fel. A 
kvarkoknak és leptonoknak több típusa, „íze” van.[1] A nehezebb és könnyebb kvarkok és 
leptonok azonosak minden sajátságban, kivéve a tömeget.  

A természetben előforduló négy alapvető kölcsönhatás két hidrogénatommag (proton) közötti 
erő relatív erősségére jellemző számok 10–39 – 10–7 – 10–2 – 1 a gravitációs, a gyenge, az 
elektromágneses, illetve az erős kölcsönhatásban. Közülük messze a gravitációs a 
leggyengébb, így ez utóbbi a magfizikában nem fejt ki észrevehető hatást. Az összes többinek 
van szerepe. Egyes részecskéknek elektromos töltése van, másoknak nincs. A töltött 
részecskék részt vesznek az elektromágneses kölcsönhatásban. A leptonok ezen kívül 
gyengén is kölcsönhatnak. A kvarkok (és antikvarkok) mind a négy alapvető kölcsönhatásban 
részt vesznek.  

A négy alapvető kölcsönhatás rendszerének legrégebben ismert és leírt tagja a gravitáció, azaz 
a tömegvonzás. Bár a gravitáció a leggyengébb kölcsönhatás, mivel azonban csak a testek 
tömegétől függ, hatótávolsága végtelen és nem lehet leárnyékolni, ahogy az elektromágneses 
kölcsönhatás esetén a negatív töltés terét egy pozitívéval, ezért a nagyobb távolságok esetén 



(például a bolygók között) ennek a hatása a döntő. Gyakorlatilag végtelen hatótávolsága miatt 
a gravitáció „felelős” a nagy skálán kialakuló rendszerekért; a galaxisok, fekete lyukak, 
csillagködök szerkezetéért, a bolygók pályájáért. A gravitáció a magyarázata számos 
hétköznapi tapasztalatoknak is: a testek leesnek; ha felugrunk, visszaesünk. A gravitáció volt 
az első kölcsönhatás, amelyet matematikai összefüggésekkel leírtak. Isaac Newton egyetemes 
tömegvonzási törvénye (1687) nagyon jó közelítése volt a gravitáció viselkedésének.  

Az elmélet szerint két, tömeggel rendelkező test egymásra vonzóerőt fejt ki, ez az erő a két 
test tömegközéppontját összekötő egyenesen helyezkedik el, és mindkét test tömegével 
arányos, ugyanakkor a testeket egymástól távolítva csökken. A gravitációs erő egyetlen 
feltétele és oka a testek tömege. Minden test, anyagi összetételétől, halmazállapotától, 
hőmérsékletétől függetlenül folyamatosan kifejti a tömegéből eredő vonzóerőt. Az erő 
bármilyen távolságból hat, bár a távolsággal gyengül, és a gravitációs erő el nem téríthető és 
nem árnyékolható. 

A gravitációs vonzóerő nagysága a következő összefüggés szerint számítható ki: 

1.3. egyenlet - (1-3) 

 
 

ahol m1 és m2 a két test tömege, r a két test tömegközéppontja közötti távolság, továbbá G a 
gravitációs állandó: G=6,67428 10–11 m3kg–1s–2. 

1915-ben Albert Einstein kidolgozta az általános relativitáselméletet, a gravitáció még 
pontosabb elméletét, mely azt a téridő geometriájaként írja le. 

Az elektromágnesség az az erő, amely az elektromosan töltött részecskék között hat. A testek 
töltése az elemi töltés egész számú többszöröse, Az elemi töltés az elektron töltése, amit 
Robert Millikan amerikai fizikus határozott meg 1909-ben. Az elektromágnesség magában 
foglalja az elektrosztatikai erőt, mely két nyugvó töltés között hat, valamint az elektromosság 
és a mágnesség összetett hatásait, melyek az egymáshoz képest mozgó töltött testek között 
hatnak. Az elektromágnesség elég erős, nagy hatótávolságú kölcsönhatás, ezért ez felelős sok 
hétköznapi jelenségért, mint amilyen az izzó, a lézer és a rádió működése, a fémek és 
molekulák szerkezete, a súrlódás és a szivárvány. 

Két pontszerű elektromos töltés közti elektromos kölcsönhatás erőtörvényét Charles Augustin 
de Coulomb állapította meg 1785-ben. 

1.4. egyenlet - (1-4) 

 
 



ahol q1 és q2 a két test elektromos töltése, r a két test tömegközéppontja közötti távolság, 
továbbá ε0 a vákuumpermittivitás (ε0=8,85 10–12 C2

 N–1 m–2). Az azonos előjelű töltések 
taszítják, a különböző előjelű töltések pedig vonzzák egymást. 

Egy q ponttöltés körül a tőle mért r távolság függvényében a Coulomb-potenciál a következő 
alakban írható: 

1.5. egyenlet - (1-5) 

 
 

Az elektromágnességet klasszikus esetben a Maxwell-egyenletek írják le, melyeket a 19. 
század második fele óta ismerünk.  

Mintegy száz évvel ezelőtt Max Planck kvantumfeltevése nyomán Albert Einstein rájött arra, 
hogy a fény, részecskék – fotonnak hívott fénykvantumok – áramlásaként is felfogható. Az 
elektromágnesség kvantumos elméletét kvantum-elektrodinamika (angol rövidítése QED) 
néven ismerjük. Ezen elmélet szerint az elektromosan töltött részecskék közötti 
kölcsönhatások fotonok cseréje által valósulnak meg. Ezt általánosítva minden kölcsönhatás-
típushoz rendelhetünk „kölcsönható” és „közvetítő” elemeket. Minél kisebb a cserélt 
részecskék tömege, a kölcsönhatás hatótávolsága annál nagyobb lehet. A fotonok tömege 
nulla, így az elektromos kölcsönhatás hosszú hatótávolságú. A fotonok mint fénykvantumok 
laboratóriumban is kimutathatók. Az elektromos és gravitációs erőt távolságfüggésének 
hasonlósága miatt úgy vélhető, hogy a gravitációs távolhatás is hasonló módon működik, mint 
az elektromos. A feltételezett gravitonnak nevezett gravitációs kölcsönhatási kvantumot 
közvetlenül nem sikerült kimutatni.  

Mind a gravitációs, mind az elektromos erő a kölcsönható testek távolságának négyzetével 
fordított arányban csökken. Ennek oka a részecskék kettős természetében rejlik. A 
kvantumelmélet szerint minden részecske – amellett, hogy kvantumos természetű – 
hullámokra jellemző tulajdonságokat is mutat. A fény esetében a hullámtermészet felfedezése 
megelőzte a kvantumos viselkedés felfedezését. Minél távolabb vagyunk a hullámforrástól, 
annál kisebb a hozzánk érkező hullámrész által szállított energia. Háromdimenziós térben az 
egységnyi felületen időegység alatt átáramló energia a hullámforrástól mért távolság 
négyzetével fordítottan arányos. Egyszerre érzékelhető kvantumos és hullámtermészetet csak 
az atomi méretekkel összemérhető nagyságú vagy kisebb részecskék esetén tapasztalunk.  

Ahhoz, hogy a természet alapvető kölcsönhatásait megértsük, szükség van a természet 
alapvető építőköveinek ismeretére, amelyek között a kölcsönhatások fellépnek. A 18. 
században felfedezték az atomokat, majd mintegy száz éve az atomok alkotórészeit –az 
elektront és az atommagot. Hamarosan kiderült, hogy az atommagok összetettek, protonokból 
és neutronokból, közös néven nukleonokból állnak. Később felismerték, hogy a neutron 
protonná alakulhat egy elektron és egy semleges részecske – a neutrínó – kibocsátásával, tehát 
a nukleonok sem elemi részecskék. Mint már részben érintettük, az atommagok alkotórészei 
között két sajátos, igen rövid hatótávolságú kölcsönhatás létezik, a gyenge és erős 
kölcsönhatás (ez utóbbit Wigner Jenő ismerte fel). A neutron elbomlásáért a gyenge, a 
nukleonok alkotórészeinek összetartásáért az erős kölcsönhatás a felelős. Ezek a 
kölcsönhatások nagyon rövid hatótávolságúak. A gyenge kölcsönhatás lényegében a nukleon 



belsejére korlátozódik, az erős kölcsönhatás pedig éppen csak annyira nyúlik túl a nukleonon, 
hogy – a protonok közötti elektromos taszítást legyőzve – képes legyen a nukleonokat 
atommaggá kötni; hatása az atommagon kívül már nem érezhető. Az elmúlt fél évszázad 
részecskefizikusainak feladata volt a nukleonok építőköveinek és a köztük fellépő 
kölcsönhatásoknak a mennyiségi megértése.  

A gyenge kölcsönhatás megértése igen fontos lépés volt az elemi részecskék standard 
modelljének kidolgozásában. Sheldon Glashow, Abdus Salam és Steven Weinberg 
megjósolták, hogy a gyenge kölcsönhatást a fotonhoz hasonló, csak éppen igen nagy – a 
proton tömegének közel százszorosa – tömegű részecskék, a töltött W+, W– és a semleges Z0 
közvetítik. Munkájukat 1979-ben Nobel-díjjal jutalmazták, szükséges volt azonban, hogy 
feltevésüket a természet igazolja. A W± és Z0 részecskéket először a mai CERN-ben figyelték 
meg proton-antiproton ütközésekben, amiért Carlo Rubbia és Simon van der Meer 1984-ben 
kaptak Nobel-díjat. A közvetítő részecskék nagy tömege miatt a gyenge kölcsönhatás 
hatótávolsága rövid. A gyenge és az elektromágneses kölcsönhatás az elektrogyenge 
kölcsönhatássá egyesíthető. Az egyesítés matematikai részleteinek tisztázásáért Gerardus 't 
Hooft és Martinus Veltman 1999-ben Nobel-díjat kapott.  

Jerome Friedman, Henry Kendall és Richard Taylor a proton kvarkmodelljének 
alátámasztását szolgáló kísérleteikért kaptak Nobel-díjat 1990-ben. Ezekkel a kísérletekkel 
bebizonyították, hogy a protonok is összetett részecskék, három kvarkból állnak. A kvarkok 
egyik különlegessége, hogy az elektromos töltésük a proton töltésének – amelyet „elemi” 
töltésnek nevezünk – tört része, –1/3-a vagy 2/3-a. A másik különlegesség, hogy elektromos 
töltésük mellett van egy másik töltésjellegű tulajdonságuk, amelyet színtöltésnek neveztek el. 
Az erős kölcsönhatás a színtöltéssel rendelkező részecskék között lép fel. Az elnevezés abból 
az analógiából ered, hogy a színtöltésből is – csakúgy, mint a színekből – három alapvető 
állapot van, például piros, zöld és kék az RGB színskálán. Így az erős kölcsönhatással 
szembeni semlegességhez mindhárom színtöltés együttes jelenléte szükséges. Ezzel szemben 
az elektromos töltésnek két alapvető állapota van, a pozitív, illetve a negatív töltés. Minden 
elemi részecskének, így a kvarkoknak is van antirészecskéjük, amelyek a részecskéktől 
csupán a töltésük előjelében különböznek. Például az elektron anitrészecskéjének, a 
pozitronnak az elektromos töltése az elektron töltésének –1-szerese. Az antikvarkok 
színtöltése a kvarkok színének ellentettje, „antipiros”, „antikék” és „antizöld”.  

A „színes” kvarkok közötti „szín”-kölcsönhatást vagy szokásos nevén erős kölcsönhatást a 
fotonokhoz hasonló gluonok (glue: ragasztó) közvetítik. A fotonok és a gluonok tömege 
egyaránt zérus, így azt gondolhatnánk, hogy az erős kölcsönhatás is hosszú hatótávolságú. Ez 
azonban ellenkezik azzal a korábban említett tapasztalattal, hogy az erős kölcsönhatás az 
atommagon kívül már nem érezhető. Ennek oka, hogy a fotonok és a gluonok között van egy 
lényeges különbség – amíg a fotonok elektromosan semlegesek, addig a gluonok maguk is 
színtöltéssel (pontosabban szín-antiszín töltéspárral) rendelkeznek, tehát a gluonok 
önmagukkal is képesek kölcsönhatni. A természetben szabad kvarkok nem figyelhetők meg, 
ami úgy magyarázható, hogy az önkölcsönható gluonok összetartják az őket kibocsátó-elnyelő 
kvarkokat, így azok mindig összetett részecskébe „bezárva” fordulnak elő. Tapasztalat szerint 
a kvarkok csoportosulása mindig „fehér” (színsemleges) ahhoz hasonlóan, mint ahogy az 
atomok elektromosan semlegesek. A „szín”-kölcsönhatás elméleti leírására a kvantum-
színdinamika (angol rövidítéssel QCD) szolgál. 

A kvarkbezárás miatt viszont csak a hadronok (kvarkokból felépülő összetett részecskék, a 
nukleonok is ide tartoznak) közötti kölcsönhatást lehet megfigyelni, mint magerőket. A 



magerők olyan maradék kölcsönhatásoknak tekinthetők a protonok és neutronok között az 
erős kölcsönhatás esetén, mint a van der Waals-erők az atomok és molekulák között az 
elektromágneses kölcsönhatás esetén. 

  



Az atommagok összetevői, magerők, 
magmodellek 
Fizikai állandók, magfizikában használatos egységek  
Az atommagok tulajdonságainak tárgyalásához a következő fizikai állandókat használjuk: 

fénysebesség c = 2,99 108 m/selemi töltés (az elektron töltése) e = 1,602 10–19 CPlanck-
állandó h = 6,22 10–34 Js, több esetben a kifejezések egyszerűsítése érdekében a ħ=h/2π 
(redukált Planck-állandó) használatosAvogadro-szám NA = 6,025 1023 1/mol 

A tipikus távolság, amivel a magfizikában találkozunk, 1 fm = 10–15 m (femtométer vagy 
fermi), a tipikus energiaskála az 1 MeV = 1.6 10–13 J (megaelektronvolt), az az energia, amire 
az egységnyi töltésű részecske szert tesz egy millió volt feszültséggel gyorsítva. A tömeg–
energia ekvivalencia alapján az atommagok tömege MeV/c2 egységekben is megadható, a 
fénysebesség egységnyinek vételével (c = 1) pedig egyszerűen MeV-ban. Tömegskálának az 
atomi tömegegységet (atomic mass unit = AMU) is használják, ez a 12C atom (nemcsak az 
atommag, hanem az elektronok is) tömegének tizenketted része: 1 u = 1,66054 10–27 kg = 
931,494 MeV (u = unit = egység). 

A pozitív elektromos töltésű protonokból és a valamivel nagyobb tömegű semleges 
neutronokból álló atommag egyes jellemzői méréssel közvetlenül, más sajátságai pedig 
közvetett úton, megmaradási törvényeket vagy modelleket is felhasználásával határozhatók 
meg. A közös néven nukleonoknak nevezett alkotók között a magerők létesítenek kötést, a 
protonok között ezen kívül még az elektromágneses kölcsönhatás (Coulomb-erő) is nagy 
jelentőségű. A gyenge és a gravitációs kölcsönhatások az atommagok alapállapoti 
tulajdonságainak tárgyalásakor általában elhanyagolhatók.  

Az atommagok, egyszerű vagy összetett részecskék alapállapoti adatainak egy részét a 
sztatikai mennyiségek jelentik. (Az alábbi a)-tól – h)-ig terjedő felsorolásban említett 
fogalmak segítenek a továbbiak megértésében, de a részletek ismerete csak a szakirányú 
képzések hallgatóitól várható el.) 

a) Méret (sugár), R, r: Gömbszimmetrikusnak feltételezve az atommagot vagy részecskét, a 
sugarat többnyire fm egységben adják meg. A méret az anyagsűrűség, illetve töltéssűrűség 
eloszlásával is kapcsolatba hozható. Gyakran a kölcsönhatási potenciál „kiterjedését”, illetve 
hatótávolságát jelenti. Közvetlen mérése általában ütközési kísérletekkel történik.  

b) Tömeg, m, M: A kvantumfizikában elterjedten használt egysége az Einstein-féle tömeg–
energia ekvivalencia (lásd [1-1] egyenlet) ezen kívül az atomi tömegegység (u) is használatos. 
Többnyire elektromágneses mezőben való eltérülésből, továbbá ütközésekben, reakciókban, 
bomlási folyamatokban határozható meg (energia- és impulzusmegmaradás).  

c) Kötési energia, B: Összetett részecskékből álló rendszer tömege kisebb a szabad alkotók 
össztömegénél. A különbséget a kötési energia okozza, amely akkor szabadul fel, amikor a 
rendszer létrejön, azaz alacsonyabb energiaállapotba kerül (megállapodás szerint a szabad 
alkotókból álló rendszer összes energiája zérus, így a kötött rendszer összes energiája 



negatív). Atommag esetén a kötési energia a Z darab proton és az N darab neutron tömegével 
a következő kapcsolatban áll:  

2.1. egyenlet - (2-1) 

 
 

A kötési energia nagypontosságú tömegmérésből határozható meg.  

d) Elektromos töltés, q: A részecskék pozitív (+), negatív (–) és semleges töltésállapotban 
fordulnak elő. Az elemi (elektron) töltésegységnek (e) megfelelő egész értékek (és nulla) a 
szabadon is megjelenő részecskékre jellemzők. Bár a nukleonokat felépítő kvarkok töltése az 
elemi töltés (e) +2/3 vagy –1/3 része, bezártságuk miatt szabad állapotban nem figyelhetők 
meg. Elektromos és mágneses mezőben való eltérülés méréséből közvetlenül a q/m fajlagos 
töltés határozható meg. 

A kvantumfizikai rendszert alap- és gerjesztett állapotban egyaránt a dinamikai mennyiségek 
jellemzik. Klasszikus értelemben valamilyen (létező vagy nem-létező) mozgáshoz kötődnek.  

e) Impulzusmomentum: Klasszikusan az I=r×p vektorszorzattal definiáljuk, ahol r a 
helyvektor, p pedig az impulzusvektor. A részecskéknek kvantált saját impulzusmomentumuk 
(spinjük, s) és kötött(nek tekinthető) rendszerben kvantált pálya-impulzusmomentumuk (l) 
van. Az előbbi ħ egész- vagy félegész számú, az utóbbi egészszámú többszöröse lehet. A 
kettőből ismert szabályok szerint alakulnak ki az eredők (j, J). Meghatározása külső 
inhomogén mágneses térben fellépő iránykvantáltság alapján, rezonancia módszerrel, továbbá 
spektroszkópiai úton történik.  

f) Mágneses (dipól)momentum, µ: Felírható mint a µ = gI·I·µN kapcsolat az I 
impulzusmomentum-vektorral, amely |I|=I nagysága kvantummechanikai részecskék esetén 
valamilyen egész vagy félegész számszorosa a ħ értéknek. A mágneses momentum 
mértékegysége joule/tesla. Valamely M tömegű részecskére megadható egység általánosan a 
Bohr-magneton: µM = q.ħ/(2M); az M = mN nukleontömeg esetén a µN a magmagneton. A 
„mag g-faktora” a gI giromágneses tényező, amely dimenziónélküli szám. A g-faktor elméleti 
és kísérleti értékének összehasonlításából a részecske tulajdonságaira, esetleg összetett voltára 
következtethetünk (anomális értékek).  

g) Elektromos kvadrupólmomentum: A gömbszimmetrikus töltés- vagy tömegeloszlástól való 
eltérést, így az alakot is jellemzi. A koordinátarendszer z tengelye a forgásszimmetriával 
rendelkező test (atommag) szimmetriatengelyének választható, így a kvadrupólmomentum-
tenzor Qzz komponense jellemzi az atommag alakját. Qzz = 0 esetén a gömb nem deformált; 
Qzz > 0 „szivar” alak, a tengellyel párhuzamosan megnyúlt; Qzz < 0 esetén „diszkosz” alak, 
azaz a tengelyre merőlegesen lapult. Mértékegysége C2m2, a magfizikában az elemi töltést 
egységnyinek véve a 10–28 m2 =1 barn egység is használatos.  

h) Energia, E: Az alapállapoti teljes energia a részecske tömegéből határozható meg. Ehhez 
képest relatív értékekben adható meg a gerjesztett állapotok (diszkrét) energiája. Kötött 
rendszer energiája megállapodás szerint negatív, a szétbontott rendszer energiáját véve 0-



szintnek. Szabad részecskék energiája pozitív és folytonos. A magfizikában szokásos 
mértékegység a MeV.  

i) Közepes élettartam, t: A gerjesztett kvantumfizikai rendszerek magukra hagyva 
alacsonyabb energiaállapotba kerülnek (energiaminimumra törekvés). A bomlások egymástól 
függetlenül, véletlenszerűen történnek valamilyen részecske (sugárzás) spontán-
emissziójával.  

Az atommagok összetevői 
Az anyag szerkezetére vonatkozó ismereteinket ütközési/szórási kísérletekből, reakciók 
adataiból, a radioaktivitás vizsgálatából, a bomlások elemzéséből nyerjük. Ezek azt mutatják, 
hogy a világ diszkrét egységekből, molekulákból és az azokat alkotó atomokból épül fel. Az 
atomban a kis kiterjedésű, de nagyon nagy tömegű atommag a vonzó Coulomb-erő, vagyis az 
elektromágneses kölcsönhatás révén köti a negatív egységtöltésű elektronokat, amelyek az 
elektronburkot alkotják. Az atommag létezése, mérete, az atomi rendszám és a protonszám 
azonossága először a Rutherford-szórás eredményeiből vált nyilvánvalóvá. Az alapállapotú 
atommagok spinjének értelmezése és a neutron felfedezése egyértelművé tette, hogy az 
atommag protonokból és neutronokból áll. A 2.2.1. ábrán példaként a héliumatom szerkezetét 
mutatjuk be. 

 

2.2.1. ábra 

Az atommagot alkotó pozitív töltésű protonok és semleges neutronok, azaz a nukleonok 
között a magerő létesít erős kötést, melynek tulajdonságait magfizika fenomenologikus 
szemlélettel tárgyalja. A részecskék egyik alapvető bomlási formáját a gyenge kölcsönhatás 
irányítja. Bár a gravitációs kölcsönhatás minden tömeggel rendelkező részre hat, magfizikai 
méretekben elhanyagolható. 



A környező, „állandó” világ építőkövei közül az elektronok és protonok „nagyon” stabil 
részecskéknek mutatkoznak. A neutronnak viszont véges, t = 885,7 s a közepes élettartama és 
a vákuumban (is) protonná bomlik.  

Az atommag A-val jelölt tömegszáma a magban található nukleonok számát jelenti. 
Tapasztalat szerint bármely magreakcióban a teljes nukleonszám változatlan marad. Ez a 
nukleonszám megmaradásának törvénye. Az atommagban levő protonok – és ennek 
megfelelően a semleges atom elektronfelhőjében levő elektronok – Z száma határozza meg az 
atommag magtöltését elemi töltés (e) egységekben. Ez megegyezik az illető elem periódusos 
rendszerbeli rendszámával. Az elektromos töltés a magfizikában vizsgált valamennyi 
kölcsönhatás-típusban megmarad. Ez a töltésmegmaradás törvénye. A Z magtöltésszám a mag 
egészének jellemzője, nem ad felvilágosítást a mag térfogatán belüli töltéseloszlásról. Ezt az 
eloszlást például gyors elektronok magon való szóródásának tanulmányozásával lehet 
meghatározni. Mivel a Z magtöltésszám megegyezik a magban levő protonok számával, az A 
tömegszám pedig az összes nukleonok számával, ezért az N = A–Z különbség a magban 
található neutronok számát jelenti.  

Tehát az atommag Z protonból és N neutronból, vagyis A nukleonból épül fel. A teljes jelölés: 

, ahol X az adott elem vegyjele, pl. . Mivel N értéke A-ból és Z-ből egyértelműen 
származtatható, a jelölésből az N megadása legtöbbször elmarad. Abban az esetben, ha az 
elem vegyjele alapján Z nyilvánvaló, gyakran elhagyják a rendszámot a bal alsó indexből és 
csak a tömegszámot jelölik meg, pl.: 4He. Adott A, Z értékekkel jellemezhető magot (A, Z)-
vel, tömegét M(A, Z)-vel is szokás jelölni. Egy kb. 10–14 m sugarú mag körül Z elektronból 
álló, ≈ 10–10 m sugarú elektronburok van. 

Az azonos Z rendszámú, de különböző neutronszámú (így különböző tömegszámú) 
atommagokat izotópoknak nevezzük. Megegyező A tömegszámmal rendelkező magok az 
izobárok, az azonos N neutronszámúak pedig az izotón magok. Ezen kívül izomernek 
nevezzük a hosszú élettartamú gerjesztett állapotban (metastabil állapotban) lévő magot a 
megfelelő alapállapotú maghoz viszonyítva, így az izomereknél mind Z, mind A megegyezik. 
A metastabil mag jelölésére a tömegszám után „m” kiegészítő jelet használunk. 

Az atommagok tulajdonságai 

Az atommag tömege  

A nukleonok száma, azaz a tömegszám (A) közelítőleg, 0,1–1% pontosságon belül megadja 
az atommag atomi tömegegységben kifejezett értékét, töltését pedig a Z rendszám adja meg 
elemi töltés (e) egységekben. Az atom vagy az atommag tömegének mérésére a 
tömegspektmetria módszerét alkalmazzák, amely az elektromos és mágneses térnek adott q/m 
fajlagos töltésű részecskékre kifejtett fókuszáló hatását használja ki.  

Az első tömegspektrográfot J. J. Thomson készítette 1907-ben, amely a következőképpen 
működik: Egy ionforrás (gázzal töltött üvegedény) anódja és katódja között nagyfeszültségű 
elektromos kisülés ionizálja a vizsgálandó gáz atomjait. Az elektromos tér hatására a katódra 
érkező ionok sebessége egymástól jelentősen eltér, attól függően, hogy a gázballonban hol 
jött létre az ionizáció. A felgyorsult és kollimáció útján párhuzamos nyalábbá formált ionok 
a sebességükre merőleges irányú és L hosszúságú, egymással párhuzamos E térerősségű 
elektromos és B indukciójú mágneses téren haladnak át. Az x irányban haladó ion az 



elektromos tér hatására az y irányban térül el. Az eltérítés mértéke, ha az ion t = s/v ideig 
tartózkodik a térben: 

2.2. egyenlet - (2-2) 

 
 

Ezzel egyidejűleg a mágneses tér hatására a v sebességre és a B irányára merőleges, tehát z 
irányú eltérítés jön létre, melynek mértéke:  

2.3. egyenlet - (2-3) 

 
 

A két egyenletből, a második négyzetre emelésével és a v sebesség kiküszöbölésével a z és y 
koordináták között az alábbi összefüggést kapjuk:  

2.4. egyenlet - (2-4) 

 
 

ami egy parabola egyenlete. Ez azt jelenti, hogy az azonos fajlagos töltéssel (q/m) rendelkező 
ionok helykoordinátái között parabolikus összefüggés van, tehát az azonos fajlagos töltésű 
ionok által a fluoreszkáló ernyőn kirajzolt görbe egy parabola. Egyszeres, q=e (vagy egyforma 
mértékű) ionizáció esetén az azonos tömegű ionok ugyanarra a parabolára kerülnek az (y,z) 
síkban lévő ernyőn (a 2.3.1.1. ábrán m1<m2<m3). J.J. Thomson 1913-ban ezzel a módszerrel 
igazolta az elemek izotópjainak létezését, melynek fogalmát F. Soddy vezette be. A 20Ne, 21Ne 
és 22Ne izotópok 90,51 %, 0,27 %, illetve 9,22 %-os gyakorisággal fordulnak elő a 
természetben. Az atomtömeg az egyes izotópok tömegének a gyakorisággal súlyozott 
átlagából adódik. A három izotóp közül Thomson csak a 20-as és 22-es tömegszámút tudta 
megkülönböztetni. 



 

2.3.1.1. ábra 

A tömegspektrométerek jellemző paraméterei az m/∆m relatív tömegfelbontó-képesség és a 
fényerővel összefüggő érzékenység (az atomfizikához hasonlóan). Ezek javításának 
lehetőségei: (i) sebességfókuszálással parabola helyett egy pontba gyűjthetők az azonos q/m 
értékkel, de különböző sebességgel rendelkező ionok; (ii) irányfókuszálással nagyobb 
szögtartományból kiinduló ionok is begyűjthetők, elkerülvén a kollimálásból eredő 
veszteségeket. A sebességfókuszálást egymásra merőleges elektromos és mágneses térrel 
Aston alkalmazta először. Az irányfókuszálás csak egy meghatározott a szögtartományra 
kiterjedő, szektor-alakú térrészben ható mágneses mezővel valósítható meg Dempster ötlete 
alapján: a nagyobb szögben belépő ion nagyobb utat tesz meg a térben és jobban eltérülve 
ugyanoda kerül, mint a kisebb szög alatt belépő (2.3.1.2. ábra). 



 

2.3.1.2. ábra 

A mai tömegspektrométerek felbontása m/∆m>30000 (összehasonlításként: Thomsonnál ez 
az érték 10, Dempsternél már 300).  

Az atommag mérete  

A nukleonok a közöttük lévő vonzó magerők segítségével kialakítanak egy átlagos vonzó, 
azaz a magot összetartó potenciált, hasonlóan a kristályos szilárdtestekben megvalósuló 
elektronállapotokhoz. Ennek térbeli alakja lehet derékszögű, parabolikus vagy más formájú a 
modelltől függően. A mag mérete azonosítható a potenciál térbeli kiterjedésével, a nukleonok 
sűrűségeloszlásának valamilyen karakterisztikus értékével, a magerők hatótávolságával, vagy 
a mérési eljárástól függően a protoneloszlás Coulomb-sugarával. Az atommag méretének 
meghatározása többféle módszerrel lehetséges. 

Az atommag sugarát először Rutherford határozta meg 1911-ben, az a-részecskék 
szóródásának tanulmányozásával. A 222Rn által kibocsátott 5,6 MeV energiájú a-
részecskékkel aranyfóliát bombázva 180°-ban visszaszóródott részecskéket is detektált. A 
Rutherford-szórásnál a legkisebb megközelítési távolság Θ = 180°-os szórási szögnél van, 
Rmin=R180. Az a-részecskék kezdeti kinetikus energiája Ea=5,6MeV. Az energiamegmaradás 
törvénye alapján a kezdeti és a végső kinetikus és potenciális energiákkal számolhatunk, 
feltételezve, hogy az a-részecskék végtelen távolról indulnak.  



2.5. egyenlet - (2-5) 

 
 

Behelyettesítve az adatokat R180 értékére ~4·10–14 m adódik. Ez az érték felső korlátot jelent 
az atommag sugarára, hiszen még a visszapattanó a-részecskék sem érik biztosan el az 
atommagot. Rutherford eredménye szerint az atommag egy ~10–14m kiterjedésű gömbnek 
tekinthető. 

Pontosabb képet kaphatunk az atommag sugaráról nagyenergiájú elektronszórás módszerével. 
Az atomfizikából ismert, hogy elemi részek kristályokon való szóródásakor diffrakciós kép 
figyelhető meg (Davisson–Germer-kísérlet). Az elhajlási kép megjelenése a részecskék 
hullámtulajdonságának következménye, a részecskékhez rendelhető hullámhossz λ = h/p. 
Könnyen belátható, hogy néhányszor tíz elektronvolt energiájú elektronok hullámhossza 
összemérhető egy kristály rácsállandójával, gyors elektronok (Ekin>20MeV) hullámhossza 
pedig az atommag méretének nagyságrendjébe esik: 

2.6. egyenlet - (2-6) 

 
 

Így Ekin=100MeV esetén λ≈10–14m. A fentiek alapján a rugalmasan szóródott elektronok 
szögeloszlásából következtetni tudunk az atommag méretére. Hofstädter részecskegyorsító 
berendezés segítségével néhányszor száz MeV energiára felgyorsított elektronokkal végezte 
a kísérleteket. Több elemre elvégzett mérései eredményeként az adódott, hogy az atommagok 
R sugara felírható az  

2.7. egyenlet - (2-7) 

 
 

alakban, ahol A a nukleonszám (tömegszám), az r0 magsugár-paraméter értéke pedig 1,2–
1,3fm közötti. A különböző módszerekkel végzett mérések megerősítették, hogy az 
atommagok közelítőleg gömb alakúak. A magok sugarára már többé- kevésbé különböző 
eredmények adódnak, azonban lényegében egybehangzóan arra lehetett következtetni, hogy 
a magsugár arányos a tömegszám köbgyökével, és az arányossági tényező r0 az 1,2 – 1,5 fm 
tartományban van.  

Modern, nagy pontosságú elektronszórási kísérletekből azt is meg lehetett határozni, hogy az 
elektromos töltés hogyan oszlik meg a magban. Kiderült, hogy a töltéssűrűség nem 
egyenletes. A nukleonok sugármenti sűrűségét a Fermi-függvénnyel lehet leírni:  



2.8. egyenlet - (2-8) 

 
 

A függvény menete a 2.3.2.1. ábrán látható. R a mag sugara, d pedig a felületi „diffuzitás”. 
Eszerint a sűrűség gyakorlatilag állandó a magon belül, és nullához tart a mag szélénél. A mag 
sűrűségének csökkenése 0,9R-től 0,1R-ig minden magnál azonos d = 2,4fm távolságon belül 
megy végbe. A nagyobb rendszámoknál egyre laposabb a görbe és a szélekre kerülnek a 
protonok (is). Az alak „diffúz”, amit az állandó vastagságú „bőr” (d) mutat. 

 

2.3.2.1. ábra 

Nagyenergiájú elektronszórásos kísérletekkel derült fény arra is, hogy a nukleonok nem 
pontszerűek, a „felületük” diffúz, három szórócentrumot mutatnak (vö. partonmodell, 
kvarkfelépítés). A proton (töltés)sugara 0,877±0,007 fm. A neutron elektromos töltéssugara 
0-nak adódik, azaz „kívülről” semlegesnek látszik, tömegsugara ~1,2 fm (a protonéhoz 
hasonlóan).  

A kísérletek szerint csak a meghatározott („mágikus”) számú nukleont tartalmazók gömb 
alakúak, a legtöbb mag deformált. Az alak jellemezhető egy forgási ellipszoid a és b 
tengelyeivel. Az átlagos (a+b)/2 sugárral a deformációs paraméter a következőképpen 
fejezhető ki:  



2.9. egyenlet - (2-9) 

 
 

A 2.3.2.2. ábra szerint ε = 0 esetén a mag gömb alakú, ε > 0 megnyúlt, „szivar” alakot, ε < 0 
pedig lapult, „diszkosz” alakot eredményez.  

 

2.3.2.2. ábra 

Magmomentumok  

Az atommag impulzusmomentuma  

Az atomi elektronok csak meghatározott energiájú állapotokban lehetnek. Ez az energianívó-
rendszer kísérletileg optikai spektroszkópiával vizsgálható, amelyben a spektrumvonalak 
színe (hullámhossza) két energianívó közötti energiakülönbségnek felel meg. Az atomok 
optikai spektrumvonalai felhasadnak, ha azok ionnyalábját mágneses téren vezetjük át. A 
felhasadást, tehát a spektrumvonalak finomszerkezetének létrejöttét az okozza, hogy az 
elektronok saját (spin) és pálya-impulzusmomentuma kvantált, azaz csak meghatározott 
helyzetekbe állhat be a mágneses tér irányához képest. Még intenzívebb mágneses térben a 
spektrumvonalak további felhasadása figyelhető meg, hiperfinom szerkezet jön létre. Ennek 
magyarázatára Pauli 1924-ben feltételezte, hogy a magnak is van impulzusmomentuma és 
ezzel együtt mágneses momentuma is. Az atommagok teljes impulzusmomentuma (magspin) 
két részből tevődik össze, a magot alkotó protonok és neutronok saját (spin) és pálya-
impulzusmomentumából. Kvantummechanikai tárgyalásából kiderül, hogy az 

impulzusmomentum abszolút értékének lehetséges értékei: |L| = ħ , ahol l a 
mellékkvantumszám vagy pályaimpulzusmomentum-kvantumszám. Az impulzusmomentum 
vektor valamelyik komponensének (például a z-irányú összetevőnek) a lehetséges értékeit 



kiszámítva adódik, hogy Lz = ħml; ml = 0, ± 1, ± 2,..... ± l összesen 2l + 1 lehetséges érték. 
Tehát az impulzusmomentum egy adott irányú komponensének lehetséges értékei ħ egész 
számú többszörösei. Mivel az adott irányt általában egy külső mágneses tér jelöli ki, ezért ml-
t mágneses kvantumszámnak nevezzük. Ez azt jelenti, hogy az L vektor térbeli irányítása 
kvantált, azonban a klasszikus mechanikával ellentétben ezt egyidejűleg csak az L vektor egy 
komponenséről mondható el, a másik kettő határozatlan. Vagyis az L vektornak csak egy adott 
irányú komponensét és nagyságát ismerhetjük, térbeli irányát azonban nem. A spin a belső 
impulzusmomentumot jellemzi. A fentiekhez hasonlóan a spinvektor abszolút értékének 

lehetséges értékei: |s| = ħ . A spinnek a z-tengelyre vonatkozó vetülete msħ, 
2s+1 értéket vehet fel ahol s a spin-kvantumszám.  

Az atommagot felépítő nukleonok s saját- és l pálya-impulzusmomentumának eredője adja a 
J magspint. A neutron és proton spinje ħ/2. Összetett részecskék spinje (saját 
impulzusmomentuma) az őket alkotó pontszerű, elemi részecskék spinjéből, valamint az 
összetett részecskén belüli mozgásukból is származik. Deformált magok kollektív 
mozgásként tengelykörüli forgást végezhetnek, amiből a gerjesztett állapotoknak rotációs 
impulzusmomentuma származik. Ez kombinálódik az egyrészecske-állapotokéval. A stabil 
nuklidok alapállapoti impulzusmomentumának létezésére atomspektroszkópiai eredmények 
utaltak először: a vonalak hiperfinom felhasadása mágneses térben. Ezzel, valamint a 
kapcsolódó mágneses momentum iránykvantálásos és rezonanciás mérésével a magspin 
meghatározható volt.  

Alapállapotban a protonok és neutronok külön-külön párokba kapcsolódnak ellentétes irányú 
spinnel a Pauli-elvnek megfelelően, aminek eredője 0 lesz. Az ellentétes irányú mágneses 
dipólmomentumok miatt a nukleonok között vonzóerő lép fel. Külön egy neutron és egy 

proton nem áll be antiparallel irányba, hiszen különbözők a részecskék. Így a deuteron 
spinje 1·ħ. Tehát a J magspinre a következő szabályszerűség adódik a protonok Z és a 
neutronok N számának megfelelően, az L eredő pálya-impulzusmomentummal (L=0, 1, 2, 3, 
... ħ; s, p, d, f, ... állapotok) kifejezve: 

páros–páros magok J = 0, páratlan–páros vagy páros–páratlanok félegész: J = (L+ 1/2)ħ 
páratlan–páratlan nuklidoknál J = (L + 1)ħ  

A nuklid mért J=3·ħ értéke L=2·ħ d-állapotot mutat. A nitrogénizotópra kapott 1·ħ 
érték a magszerkezet-vizsgálatok kezdetén kizárta azt, hogy 14 proton és 7 elektron legyen az 
atommagban, ami feles spint adna végeredményként.  

Tapasztalat szerint a nukleonok a magon belül nagy valószínűséggel úgy rendeződnek el, 
hogy páronként zérus eredő impulzusmomentumot hozzanak létre. Ennek következménye az, 
hogy a legtöbb mag eredő impulzusmomentuma kicsi, gyakran zérus vagy 1/2. A legnagyobb 
tapasztalt impulzusnyomaték-érték a stabil 209Bi magnál J = 9/2, a radioaktív 176Lu-nál J ≥ 7.  

Az atommag mágneses momentuma  

A klasszikus elektrodinamika szerint egy zárt pályán mozgó ponttöltéshez mágneses dipólust, 
azaz dipólmomentumot lehet hozzárendelni; térbeli töltéseloszlás rotációja esetén szintén 
fellép dipólmomentum. Így várható, hogy minden töltéssel rendelkező elemi részecske, 
amelynek van spinje, mágneses nyomatékkal is kell, hogy rendelkezzék. Minden elektromos 



töltéssel rendelkező részecskének mágneses momentuma is van. (Ebből egyébként nem 
következik, hogy semleges részecskének nincs.) Nukleonok, illetve magok mágneses 
momentumát magmagneton egységekben (µN) fejezik ki. Megállapodás szerint a mágneses 
nyomaték nagyságának a külső mágneses tér irányában vett maximális értéket tekintjük. Ez 
megfelel a mágneses kvantumszám maximális értékének (ml = l vagy ms = s). A 
kvantummechanika keretein belül kiderül, hogy az impulzusnyomaték és a mágneses 
nyomaték arányosak, az arányossági tényező dimenziótlan mennyiség, az ún. giromágneses 
hányados vagy egyszerűbben „g-faktor”: μl = glμBl; μs = gsμBs; A pálya-mágneses momentum 
értéke μl = μBl tehát gl = 1. A spin s = ½ és Dirac francia fizikus elmélete alapján μs = 2μBs, és 
így gs = 2 értéket vártak. Az elmélethez képest a kísérletek szerint egy kis eltérés mutatkozott, 
az elektronok esetén tapasztalt érték gs = 2,00232. Protonok és neutronok mágneses 
nyomatéka még erősebben eltér a várakozástól és ezért gyakran az anomális mágneses 
momentum elnevezést alkalmazzák. A kvantumelmélet alapján a spin-mágneses 
momentumra várt értékek protonra μs = 1μN és gs = 2, valamint neutronra μs = gs = 0. Ezzel 
szemben a kísérleti adatok a következők: μs(proton) = 2,79266 μN; μs(neutron) = -1,913148 μN 
a megfelelő g-faktorok értéke protonra gs = 5,58 és neutronra gs = -3,82. A pálya-mágneses 
momentum nagysága ugyanakkor nem anomális: protonra μl = μNl és neutronra μl = 0, a g-
faktorok pedig rendre gl = 1 és gl = 0. Emiatt az anomália miatt a teljes mágneses nyomaték 
vektora (μ) eltér J irányától, bár μl és μs vektora párhuzamos az l és s vektorokkal, ezért μ 
precessziós mozgást végez a J teljes impulzusmomentum-vektor iránya körül, azaz μ egy 
olyan kúpfelületen mozog melynek tengelye J (2.3.3.1. ábra) . Ugyanakkor a μ vektor J 
irányára vonatkozó vetülete időbeli átlagának értéke állandó marad, amelyet effektív µ-nek 
neveznek. Ezt az állandót adják meg a kísérletek: μJ =gJμNJ. Az (A, Z) atommag mágneses 
momentuma a protonok pályamomentumaihoz tartozó mágneses momentumokból és a 
nukleonok spinjeihez tartozó mágneses momentumokból tevődik össze.  



 

2.3.3.1. ábra 

A páros-páros magok impulzusmomentumai és így mágneses momentumainak értéke zérus. 
Feltételezhetően a páros-páratlan és páratlan-páros magok mágneses momentumai egy 
nukleon mozgásából származnak, egy proton vagy egy neutron mozgásából, attól függően, 
hogy melyikük száma páratlan. Így a páratlan nukleon a páros „magtörzs” körül mozog, 
amiben a párosság miatt a momentum zérus.  

NMR-analízis (Nuclear Magnetic Resonance, Mag-mágneses Rezonancia módszer).  

Az NMR-módszer a kémiai tulajdonságok érzékeny kutatási eszköze. Mágneses tér 
nagypontosságú mérésére is alkalmazzák, a minta általában hidrogén. Térbeli anyageloszlás 
feltérképezésére alkalmas formája a mágneses rezonancia képalkotás (Magnetic Resonance 
Imaging, MRI). A 2.3.3.2. táblázat alapján könnyű atommagok, elsősorban H kimutatására 
alkalmas az élő szervezetben. Az agy diagnosztikájában alapvető fontosságú. Ilyen 
szempontból a röntgenképpel kiegészítik egymást, az utóbbi éppen a nagy rendszámú 
elemekre érzékeny. Technikai, mérési és kiértékelési csúcstechnológiával az NMR 
mikroszkópia már 0,01 mm-nél jobb térbeli feloldású képek felvételére képes.  

A 2.3.3.3. ábrán látható G gerjesztőtekercs változtatható frekvenciájú terének hatására 
átforduló spinek (dipólok) által keltett mágneses tér (fluxus) változása folytán a V 
vevőtekercsben indukált áram (feszültség) jelenik meg. Az állandó B0 előállítására ma már 
szupravezető tekercset (SM) alkalmaznak. Keverék pontos és szelektív analízisére nagyon 
elterjedt módszer: a µ-re jellemző fr rezonanciafrekvencia az atommagot azonosítja. Az alábbi 



táblázat mutatja a jellemző adatokat néhány nuklidra. Az érzékenység ugyanannyi részecskére 
(spinre) vonatkozik.  

 

2.3.3.2. ábra 

 

2.3.3.3. ábra 

Elektromos kvadrupólmomentum  

Az atommagok alakjának a gömbszimmetriától való eltérése az elektromos momentumok 
megjelenését okozza. Mivel a tükrözési szimmetriát, azaz a paritásmegmaradás elvét sérti az 
elektromos dipólmomentum, általánosítva kijelenthető, hogy az atommag minden páratlan-
rendű elektromos és minden páros-rendű mágneses momentuma zérus. 

Az atommag Q kvadrupólmomentuma jellemzi a deformációt a korábbiak szerint. Közvetlen 
mérése inhomogén elektromos térben való eltérítéssel történik. Közvetett módszer az atomi 
spektrumok hiperfinom felhasadásának észlelése. Eredmények nemcsak stabil atommagokra 
és alapállapotra, hanem radioaktívakra és gerjesztett nívókra is vannak. Legnagyobb 

alapállapoti értékek a lantanoidáknál (+3,85 barn ) és a nehéz elemeknél (+6,7 barn 

) találhatók.  



Páros N – páratlan Z esetén ha Z > Zmágikus, akkor Q < 0, viszont Z < Zmágikus Q > 0 értéket ad. 
Z = Zmágikus esetén Q = 0. Páratlan A tömegszámú nuklidoknál Q nagysága attól függ, milyen 
sok az a nukleon, amelyik páratlan számú. A Q > 0, a szimmetriatengely irányába 
megnyúlással járó deformációt a nukleonok gömbszerű héjszerkezetéhez képest kevesebb 
részecske jelenléte okozza, a Q < 0 esetet pedig a többlet. Az előbbi esetben „középen” kevés, 
a széleken relatíve több a nukleon, ezért szivar alak jön létre. Az utóbbinál pedig itt „felesleg” 
van a végekhez képest, lapultabb a mag, diszkosz alakú. A deformáció kollektív 
mozgásformákat feltételez az egyrészecske-állapotok mellett.  

Az atommag elektromos tere a Coulomb-erő segítségével köti az elektronhéjat. Az 
atomfizikai jelenségeket a mag a momentumai révén is befolyásolja: az energianívókat kissé 
megváltoztatja, finom-, hiperfinom vonalfelhasadást okoz. Részben ezeket felhasználva is 
nyernek adatokat a momentumokra. 

Az atommag kötési energiája  

Nagy felbontóképességű tömegspektrométerek lehetővé tették annak felismerését, hogy az 
atommag, mint kötött rendszer tömege kisebb, mint a magot alkotó protonok és neutronok 
tömegének összege. Példaként az egyik legegyszerűbb atommagot, a deuteront (d) tekintsük, 
amelyben egy proton és egy neutron található. Ezek tömege atomi tömegegységben mérve: 
md = 2,01474 u; mp = 1,008145 u; mn = 1,008986 u; a hiányzó tömegkülönbség 0,002391 u. 
Ez az Einstein-féle tömeg-energia ekvivalencia alapján érthető is, hiszen a mag egy erősen 
kötött nukleonrendszer, melynek energiája a lehető legkisebb. A kísérletileg mért atomtömeg 
és a nukleonok tömege alapján számított érték eltérése egy általános A tömegszámú és Z 
rendszámú mag esetén  

2.10. egyenlet - (2-10) 

 
 

∆m-et tömegdefektusnak, vagy tömeghiánynak nevezzük. Ebből a mag teljes kötési energiája 
a következőképpen számítható: 

2.11. egyenlet - (2-11) 

 
 

A kötési energia egy adott mag valamennyi nukleonjának szabaddá tételéhez szükséges 
energia. Emiatt a mag felépülését energiakisugárzás kíséri, amely a mag bizonyos mértékű 
stabilitásához vezet. Nukleonjaira való szétbontásához viszont energiabefektetés szükséges. 
A tömegdefektus, így a kötési energia ezért a mag stabilitásának mértéke. Az egy nukleonra 
jutó átlagos kötési energia a teljes kötési energia osztva az A tömegszámmal: ε = B/A. Értékét 
valamennyi ismert magra kiszámítva és A és Z függvényében ábrázolva (ε, A, Z) 
pontsokaságra egy felület illeszthető, amelyet energiafelületnek nevezünk (2.3.4.1. ábra). Ez 
az energiafelület leginkább egy hegyvonulatra emlékeztet, amelynek gerince a legerősebben 
kötött, azaz β- stabil magoknak megfelelő vonal fölött halad el. Ennek a vonalnak az 
elhelyezkedését a következő tapasztalati formula határozza meg:  



2.12. egyenlet - (2-12) 

 
 

 

2.3.4.1. ábra 

A hegyvonulat lejtőin, a gerinc két oldalán találhatók a β– és a β+ aktivitást mutató izotópokhoz 
tartozó ε értékek. Az (ε, A, Z) pontsokaságot közelebbről megvizsgálva látható, hogy az ε 
értékek nem egy, hanem több felületen helyezkednek el, A és Z párosságától függően. Emiatt 
érdemes a felület különböző síkmetszeteit vizsgálni. Ha a felületet az A=állandó síkokkal 
metsszük el, akkor kapjuk az adott A tömegszámú, tehát izobár magok ε értékeit (2.3.4.2. 
ábra). 



 

2.3.4.2. ábra 

Páratlan A esetén a metszet egy parabola, mind a páros-páratlan (Z páros, N páratlan), mind a 
páratlan-páros (Z páratlan, N páros) magok ε értékei ezen az egy parabolán helyezkednek el. 
Páros A esetén pedig két parabolát kapunk. A felső parabolán vannak a páros-páros magok, 
az alsón pedig a páratlan-páratlan magok ε értékei. A felületet a Z = állandó síkokkal 
elmetszve az izotópok stabilitására következtethetünk. A metszet két-két parabola, amelyek a 
páros, illetve páratlan tömegszámú magok ε értékeit tartalmazzák. A páros Z-hez tartozó páros 
A-nak megfelelő parabola feljebb van, mint a páratlan A-nak megfelelő, páratlan Z esetén 
pedig megfordítva. A felületet az N = A – Z = állandó egyenletű síkokkal elmetszve az 
izotónok családjára szintén parabolákat kapunk, az izotópokhoz hasonlóan. Pontosabb 
közelítésben tehát az energiafelület három rétegből áll: a felsőn a páros-páros magok 
energiaértékei vannak, a középsőn a páros-páratlan és a páratlan-páros magok ε értékei, a 
legalsón pedig a páratlan-páratlan magoké. A felületek síkmetszete egy-egy parabola, 
amelyeknek csúcspontjához az adott család legstabilabb, általában β-stabil magja tartozik, a 
szárak pedig a β-aktív magoknak felelnek meg. Ha megvizsgáljuk a létező stabil magokat a 
bennük lévő protonok és neutronok számának párosságát figyelembe véve, néhány 
szabályosságot figyelhetünk meg:  

(1) Páratlan Z rendszámú elemeknek legfeljebb két stabil izotópjuk van, míg páros Z esetén 
több stabil izotóp létezik.  

(2) Kiugróan nagy a páros-páros stabil atommagok száma (160), és kicsi a páratlan-páratlan 
nuklidoké (4). 

(3) A könnyű magok kivételével a stabil izobárok párokban fordulnak elő. A stabil izobár 
párokat az A = 113 és 123 tömegszámok kivételével páros N, Z és A értékek jellemzik. Ezen 
párok rendszámainak különbsége két egység az említett kivételekkel.  

(4) A stabil izotópok és izobárok száma jellegzetes szabályosságot mutat bizonyos N és Z 
értékek esetében. Mindkét esetben nagyobb a stabil magok száma a 2, 8, 28, 50, 82 és 126 



„mágikus számú” neutront, illetve protont tartalmazó nuklidok esetében. Ebből arra lehet 
következtetni, hogy az atommagban a nukleonok az atom elektronrendszeréhez hasonlóan 
héjakba tömörülnek, és a mágikus nukleonszámokhoz betöltött héjak, egyfajta 
„nemesgázszerkezet” tartozik.  

(5) A mágikus rendszámú magok stabil izotópjainak száma nagy: a legtöbb a Z=50-nél (Sn) 
10 (az ólomnál „gyengébben érvényesül” a hatás, hiszen Z=82-nél csak négy stabil izotóp 
van). 

(6) Öt atommag kétszer mágikus felépítésben létezik, a Ca izotópjai között pedig két mágikus 
neutrontörzs található. 

(7) A Z=43 és Z=61 rendszámú elemek (Tc és Pm) csak hosszú felezési idejű radioaktív 
izotópokkal rendelkeznek, stabillal nem. Ezek a számok éppúgy páratlanok, mint a 
természetből hasonlóan hiányzó neutronszámmal rendelkező 8 nuklid.  

A stabil atommagok kötési energiáját – a tömeg-energia ekvivalencia miatt – nagy pontosságú 
tömegméréssel lehet meghatározni. A természetben előforduló bomló (instabil, azaz 
radioaktív) magok tulajdonságait sugárzásdetektorokkal (és részben, kis aktivitásuk miatt, 
tömegspektrometriával) vizsgálják. A magreakciókkal is kiegészített technika pedig a 
mesterségesen előállított, radioaktív nuklidokat tárta fel. A kísérleti eredmények alapján atomi 
tömegtáblázatban foglalják össze a következő adatokat: Z, N, A, Matom [u], B [MeV], Qb [keV] 
(β-részecskével történő elbomláskor felszabaduló energia, ld. később). Az atomi 
tömegtáblázatban gyakran nem az atomi tömegegységben (u) mért teljes tömeget, hanem az 
ún. tömegtöbbletet („mass excess”) adják meg, amely az atomi tömegegységben mért tömeg 
és a nukleonszám különbsége (nem tévesztendő össze tehát a tömeghiánnyal, amely a kötési 
energiával van összefüggésben). A tömegtöbblet, illetve a neki megfelelő energia: 

2.13. egyenlet - (2-13) 

 
 

Néhány jellegzetes adat:  

neutron mn = 939,565 MeV/c2 = 1,0087 u = 1,672623·10-27 kg;proton mp = 938,272 MeV/c2 
= 1,0073 u = 1,672621·10-27 kg; H-atom MH = 938,783 MeV/c2 = 1,0078 u (elektrontömeg: 
0,511 MeV/c2). M2H = 2,0141 u a deutériumra, M4He= 4,0026 u a héliumra, a megfelelő 
tömegtöbbletek δM4He = 0,0141 u, illetve δM4He = 0,0026 u. 

Egy elem átlagos atomtömegét izotópjainak tömegéből és az izotópgyakoriságból 
számíthatjuk. A neon 20-as, 21-es és 22-es tömegszámú izotópjaira δMc2 = –7041,93; –
5731,72, illetve –8024,35 keV. A k izotóphoz tartozó Mk atomtömeg a tömegszámból és a 
tömegtöbbletből, az M „keverék” atomtömeg pedig az yk (100%-ra normált) 
izotópgyakoriságokkal számítható ki:  

2.14. egyenlet - (2-14) 

 



 

Így a Ne-ra MNe= 20,1794 u adódik a korábban említett yk (k=20, 21, 22) értékekkel. Az 
atommagtömeg kiszámításához a tömegtáblázat adataiból Z·me= Z·0,511 MeV/c2 értéket le 
kell vonni. 

Bevezethető a neutronokra, protonokra (esetleg a-részecskére) vonatkozó Sn, Sp, Sa, S2n, S2p, 
... szeparációs energia is. Ez az energia szükséges ahhoz, hogy a részecské(ke)t leválasszuk 
az atommagról (atomfizikai analógia: „ionizáció”). A nukleonokra:  

2.15. egyenlet - (2-15) 

 
 

Összetett részecske leválasztásánál a saját kötési energiát is figyelembe kell venni:  

2.16. egyenlet - (2-16) 

 
 

A neutronpárok erősen kötöttek és mágikus neutronszámú mag nem könnyen válik meg 
neutronjától:  

2.17. egyenlet - (2-17) 

 
 

Mágikus nukleonszám előtt is kevesebb, utána viszont általában sokkal kevesebb energia kell 
a nukleonok kiszakításához. Ha S < 0, nukleon(csoport) spontán kibocsátásával szemben 
instabil a mag. A fordított folyamatra ugyanez teljesül: az (n,γ) sugárzásos neutronbefogás 
reakció mágikus neutronszámnál kevéssé valószínű.  

Az ismert nuklidok az atomok periódusos rendszeréhez hasonlóan atommagtérképen 
(„Nuklidkarte”, „Chart of Nuclides”) ábrázolhatók. A 2.3.4.3. ábra az (N; Z) síkban mutatja 
az atommagokat. A fekete négyzetek a stabil nuklidoknak felelnek meg, a többi a 
radioaktívoknak. Nagyméretű táblákon a magot jelentő cellában a fontosabb adatok is 
szerepelnek: vegyjel, tömegszám, alapállapot spinje, paritása, tömegtöbblet; stabil magnál 
izotópgyakoriság és reakció hatáskeresztmetszet termikus/rezonancia neutronokra, 
radioaktívnál a bomlási módok és energiák, felezési idő. A felsorolt adatok interaktív 
atommagtérkép formájában a következő honlapon is hozzáférhetők: 
http://www.nndc.bnl.gov/chart (2.3.4.4. ábra). Az atommagtérképen vízszintesen haladva Z = 
konstans rendszám mellett változó neutronszám adja a kémiailag azonos tulajdonságú, de más 
tömegszámú izotópokat. Függőleges egyenes mentén haladva az állandó N neutronszámú, 
változó Z protonszámú izotón magok érhetők el. 45°-os egyenesek mentén haladva, azonos A 
= N + Z mellett az N és Z együttes változásával érjük el az izobár atommagokat.  

http://www.nndc.bnl.gov/chart


Az atommagok nem bomló izotópjai Z=20-ig (Ca) az N=Z=A/2 egyenes mentén helyezkednek 
el. A Coulomb-taszítást kiegyenlítő neutrontöbblet miatt az általános tendenciát parabola írja 
le, az urán (Z=92) környékén N/Z ~1,6 értéket eredményezve.  

 

2.3.4.3. ábra 



 

2.3.4.4. ábra Forrás: http://www.nndc.bnl.gov/chart 

Az élettartam (felezési idő) alapján néha önkényes megkülönböztetni a stabil és bomló 
magokat, hiszen a Föld életkorával (kb. 4,5·109 év) összemérhető hosszú felezési idejű 
nuklidok majdnem stabilnak tekinthetők. A 234U, 235U és 238U izotópok felezési ideje 
T1/2=2,455·105, 7,038·108 illetve 4,468·109 év és izotópgyakoriságot is megadnak (0,0055%, 
0,7200%, 99,2745%), vagy T1/2=1,415·1010 év a 232Th esetén. Vannak ennél hosszabb felezési 
idők is: T1/2=1,05·1011 év (0,09%) vagy T1/2=2,29·1015 év (23,8%). Az egyes bomlási 
típusokat, a radioaktivitás törvényeit a 3. és 4. fejezetekben tárgyaljuk részletesen. 

Az atommagok instabilitását és elbomlásának módját a folyamatokat irányító kölcsönhatások 
határozzák meg. A magerő, az erős kölcsönhatás nukleon(csoport) kibocsátását vezérli. Az a-
bomlás során az „anyamag” rendszáma 2-vel, tömegszáma 4-gyel csökken a 4He-atommag 
adatai alapján. A végtermék, a „leánymag” tovább bomolhat. Neutron- és protonemisszió 
szintén lehetséges, mesterségesen létrehozott nuklidokból. Nagyrendszámú magoknál 
spontánhasadás mehet végbe, nagy valószínűséggel két közepes, aszimmetrikus tömegű 
hasadvány keletkezik (neutronokkal és γ-kvantumokkal). A gyenge kölcsönhatás a felelős a 
β-bomlásért, melynek során egy neutron alakul át protonná vagy megfordítva, valamint a mag 
egy héjelektront is „befoghat”. Ilyenkor elektron e– vagy antirészecskéje, pozitron e+ 
keletkezik, illetve egy elektron „eltűnik”, ami pozitív töltésként jelentkezik (pozitronhoz 
hasonló hatás). Ezeket rendre β–, β+-bomlásnak, illetve elektronbefogásnak („electron 
capture”, EC) nevezzük. A tömegszám nem változik, csak a magtöltés: β–-bomlásnál +1, β+-
nál és EC-nél pedig –1 a leánymag rendszámának az anyamagétól való eltérése. Az 
elektromágneses kölcsönhatás játszik alapvető szerepet az egyes gerjesztett állapotok közötti 



γ-sugárzással (vagy belső konverziós elektronokkal) történő átmenetekben. Ezek során Z, N, 
A nem változik meg: az atommagban a nukleonok rendeződnek át helyük és mozgási állapotuk 
szerint. A γ-legerjesztődés minden magasabb energiájú állapotból bekövetkezhet. A β-bomlás 
valamelyik formája végbemegy a periódusos rendszer teljes Z tartományában. A neutron- és 
proton-emisszió a β+, illetve β–-bomlással versenghet a közepes tömegű nuklidoktól felfelé. 
Az a-átalakulás feltételei először a protonban gazdag oldalon teljesülnek, majd a nehéz 
magoknál mindkét tartományban. A spontánhasadás Z~90-től válik mérhetővé. A nehéz 
magoknál mindezek a bomlási módok konkurálnak egymással. Valamelyik kimeneti csatorna 
valószínűsége a bomlási elágazási arány („branching ratio”), amelyet főképpen az adott 
nukleonkonfiguráció kvantummechanikai tulajdonságai és a felszabaduló energia nagysága 
határoznak meg.  

Az atommagok kötési energiájának, tömegének és stabilitásának tárgyalására a magmodellek 
ismertetésekor még visszatérünk (2.5. fejezet). 

A magerők tulajdonságai 
Az atommagot alkotó nukleonokból a magerők hoznak létre kötött rendszert, alakítják ki az 
atommag struktúráját. A magerők eredetére vonatkozóan Hideki Yukawa japán fizikus 1935-
ben feltételezte, hogy létezik egy addig ismeretlen részecske, az ún. mezon, amely a nukleonok 
közötti kölcsönhatást közvetíti, hasonlóan az elektromágneses kölcsönhatáshoz, ahol a 
közvetítő részecske a foton. Feltevése szerint a nukleonok állandóan emittálnak és 
abszorbeálnak ilyen pozitív és negatív töltésű, valamint semleges mezonokat. Az atommagot 
összetartó, nukleonok közötti vonzó kölcsönhatás az erős kölcsönhatás következménye.  

Yukawa modellként a ponttöltések közötti elektromágneses kölcsönhatást használta a 
magerők leírásánál. Figyelembe vette, hogy a magerő gyorsabban csökken a távolság 
növelésével, mint a Coulomb-erő, hiszen az atommagon kívül a magerők gyakorlatilag nem 
észlelhetők, az elektrosztatikus tér azonban igen. Ezért feltételezett egy azóta róla elnevezett 

2.18. egyenlet - (2-18) 

 
 

alakú potenciált, ahol k arányossági tényező, g az ún. nukleáris töltés, r a távolság, r0 a tér 
kvantumának Compton-hullámhossza, azaz r0=ħ/(mc), ahol m a tér kvantumának nyugalmi 
tömege. Powell 1947-ben végzett kísérleti eredményei bizonyították, hogy valóban léteznek 
a Yukawa által megjósolt részecskék. Ezeket π-mezonoknak vagy egyszerűbben pionoknak 
nevezték el. A pionok nem stabil részecskék, életidejük nagyon rövid. A pionok fajtáit és 
legfontosabb tulajdonságaikat a 2.4.1. táblázat tartalmazza. 



 

2.4.1. ábra 

A nukleonok között az alábbi átalakulások mennek végbe töltött pionok cseréjével:  

 

míg a p–p és n–n kölcsönhatást a töltéssel nem rendelkező π0 pion közvetíti. A pioncserében 
részt vevő nukleonpár teljes energiája E = 2Mc2, ahol M a nukleon tömege. Ez az érték a 
pioncsere ideje alatt E’-re növekszik. Értéke E’ = (2M+m)c2, ahol m a pion tömege. Itt 
látszólag megsérül az energia-megmaradás törvénye, de a Heisenberg-féle határozatlansági 
reláció szerint ∆E energiabizonytalanság ∆t ideig fennállhat, ha a két bizonytalanság szorzata 
meghalad egy bizonyos értéket. Közelítőleg ∆E∆t = ħ, ahonnan ∆E = E’–E = ħ/∆t = mc2. 
Ebből a pioncsere időtartama ∆t = ħ/(mc2). Ha feltételezzük, hogy a pion fénysebességgel 
halad, az erő hatótávolsága maximálisan c∆t lehet. Ennek értéke c∆t =ħ/(mc) = r0 éppen a pion 
Compton-hullámhossza. Ha figyelembe vesszük a pionok tömegére kapott értéket, ebből a 
magerő hatótávolságára r0 = 1,4 fm adódik, ami közelítőleg egyetlen nukleon méretének felel 
meg. Az elmondottak szerint a neutron teljes életidejének egy részét p + π– állapotban tölti, 
azaz töltéssel rendelkezik. Ez a magyarázata annak, hogy a semleges neutronnak is van 
mágneses momentuma. A fentiek alapján világos, hogy a kölcsönhatás hatótávolsága 
fordítottan arányos a közvetítő részecske nyugalmi tömegével. Az elektromágneses 
kölcsönhatást közvetítő foton nyugalmi tömege zérus, ebből következően az elektromágneses 
kölcsönhatás hatótávolsága végtelen.  

Adott A tömegszámmal jellemzett izobár magok tulajdonságai észrevehetően változnak, ha 
változik a Z protonszámnak és az N neutronszámnak a viszonya. Az izobároknak különböző 
a tömege, a töltése, a mágneses momentuma, egyesek β-stabilak, mások β-radioaktívak, és 
így tovább. A részletes vizsgálat azonban azt mutatta, hogy vannak közöttük olyan 
magcsoportok, amelyek nukleáris jellemzői nagyon hasonlóak. Több esetben egy vagy 
néhány proton neutronná való átváltoztatása nem változtatja meg a mag erős nukleáris 
kölcsönhatás által meghatározott legfontosabb tulajdonságait. Példaként a 3H és a 3He magok 
elektromágneses tulajdonságai különbözőek, elektromos töltésük +1e és +2e, mágneses 
momentumuk +2,98μN és –2,13μN, a H β-aktív a He β-stabil. A magerőkkel szembeni 
viselkedésük azonban nagyon hasonló, ez határozza meg a kötési energia legnagyobb részét. 
Mérések szerint ezen két mag kötési energiájának különbsége 0,76MeV, amely pontosan 
megegyezik a He mag két protonjának taszításával, feltételezve, hogy a két proton közötti 
távolság 1,9 fm. Így a két mag kötési energiájának nukleáris vonzásból származó része 
megegyezik. Hasonló megfigyeléseket végezhetünk más (A, Z) és (A, A–Z) tükörmagpárok 
esetében is, azaz olyan pároknál, amelyek egymásból úgy származtathatók, hogy az összes 
protont neutronná változtatjuk és fordítva. Azaz minden p–p kötés n–n kötésre változik és 
megfordítva, a p–n kötések száma azonban változatlan marad. A tükörmagoknál megfigyelt 
hasonlóságokból következik, hogy a magerők szempontjából a p–p és n–n kölcsönhatások 
azonosak, ezt a tulajdonságot a magerők töltésszimmetriájának nevezzük. A p–p, n–n és p–n 
kölcsönhatások kapcsolatának elemzéséhez olyan magokat tekintünk, amelyek mindegyike 
csak egyetlen nukleonpárban tér el a többitől. Ilyen magok például a 10Be, 10B és 10C, amelyek 



rendszáma rendre 4, 5 és 6. Mindegyiküket egy 4p + 4n csoportból és a p–p, p–n és n–n párok 
valamelyikéből lehet felépíteni. Ha a mért kötési energiát korrigáljuk a Coulomb-taszítással 
és a nukleonok tömegkülönbségét is figyelembe vesszük, azt kapjuk eredményül, hogy a 
kötési energia magerőkből származó része a három magban megegyezik. Ez azt bizonyítja, 
hogy a magerők szempontjából a p–p, n–n és p–n kölcsönhatások azonosak, amely 
tulajdonságot a magerők töltésfüggetlenségének nevezzük. Ismeretes, hogy az azonos 
spinbeállású proton és neutron alkotja a deuteronnak nevezett atommagot, azonban az 
ellentétes spinű proton–neutron párnak nincs kötött állapota. Így tehát a nukleon–nukleon 
kölcsönhatás sajátságai jelentős mértékben függnek attól, hogy milyen a kölcsönhatásban levő 
nukleonok relatív spinbeállása, amely azt jelenti, hogy a magerők spinfüggőek. Ezért a három 
n–n, p–p, p–n pár vizsgálatánál csak akkor kapunk egyezést a nukleáris kölcsönhatás 
szempontjából, ha azonos spin- és azonos pálya-impulzusmomentumú állapotokat 
hasonlítunk össze. Összefoglalva elmondható, hogy bármely két azonos spin- és térbeli 
állapotban levő nukleon között a tisztán nukleáris kölcsönhatás azonos, tehát a magerők 
szempontjából a proton és a neutron azonos részecskék. Nyilvánvalóan a magerők vonzó 
jellegűek, hiszen a protonok közötti jelentős Coulomb-taszítás ellenére a nukleonok kötött 
állapotban maradnak. A magerőkről további információt az egy nukleonra eső átlagos kötési 
energia (ε=B/A) tárgyalásával nyerhetünk. Az (ε, A, Z) energiafelületet a β-stabil magoknak 
megfelelő vonalon (a felület gerincén) elmetszve az egy nukleonra eső átlagos kötési energia 
értéke minden A tömegszámnál maximális (vö. 1.1.1. ábra). Az ábráról leolvasható, hogy ε(A) 
viszonylag gyorsan növekszik a 0 értékről 8MeV-ig, amit A=16-nál ér el; felveszi a maximális 
εmax=8,8MeV értéket A=60 környezetében (58Fe-nál és 62Ni-nél), majd fokozatosan csökken 
ε=7,6MeV-ig, ami a természetben található legnagyobb rendszámú elem, az urán egy 
nukleonra jutó átlagos kötési energiája. Az ε átlagértéke 8.2MeV, amely azt jelenti, hogy 
elsősorban nehéz magok esetén a ∆E kötési energia egyenesen arányos az A tömegszámmal. 
Ez a viselkedés arra utal, hogy a magerők telített jellegűek, tehát a nukleonok nem képesek a 
környezetükben lévő valamennyi nukleonnal kölcsönhatásba lépni, csak meghatározott 
számúval. Ha a mag minden nukleonja kölcsönhatásban állna a többi A–1 nukleonnal, akkor 
a teljes kötési energia A(A–1) ≈ A2-tel lenne arányos. A telítettség tehát szoros kapcsolatban 
áll azzal, hogy a magerők rövid hatótávolságúak. Abból, hogy az egy nukleonra jutó átlagos 
kötési energia 8.2MeV, az következik, hogy a magerők rendkívül intenzívek, azaz a 
kölcsönható részecskék tömegéhez képest rendkívül nagyok. A nukleáris kölcsönhatás 
erőssége általában 100-szor, 1000-szer múlja felül az elektromágneses kölcsönhatásét.  

Magmodellek 
Az atommag tulajdonságait kísérletekkel ismerhetjük meg. Jelenleg még nincs olyan átfogó, 
lezárt elmélet, amely megmagyarázná az atommag valamennyi tulajdonságát és leírná az 
atommag szerkezetét. Emiatt a nuklidok alaptulajdonságait, nívószerkezetét különböző 
magmodellek felállításával próbálják leírni. A magmodelleknek a következő kísérleti 
eredményeket kell megmagyarázniuk: az atommagok mérete, tömege, alakja, kötési energiája, 
stabilitása, a nukleonszeparációs energia, magmomentumok, a radioaktív bomlások 
energiaviszonyai, felezési idők, energiaszintek elhelyezkedése. Mindezek nem egyszerűen az 
A tömegszám függvényei, hiszen nagy különbségek vannak a nukleonok számának párossága 
szerint és a mágikus számok környékén. Egy-egy magmodell kialakításánál a mag bizonyos 
szempontból fontosnak tartott sajátságait választják ki, a mag egyéb tulajdonságait a modell 
nem veszi figyelembe. Ebből következik, hogy az egyes magmodellek alkalmazási területe 
korlátozott, e területek határain belül azonban egy sor érdekes eredményt szolgáltatnak.  



Az atommag cseppmodellje  

Ebben a modellben az atommagot elektromosan töltött folyadékcsepphez hasonlítjuk. A teljes 
tömegszám-tartományban állandó maganyagsűrűség a maganyag összenyomhatatlanságát 
igazolja, amely sajátság miatt hasonlít a maganyag a folyadékhoz. Az a tulajdonság, hogy az 
egy nukleonra eső kötési energia közelítőleg azonos, a folyadékok párolgásával mutat 
analógiát. Mert ahhoz, hogy a magból egy nukleont kiszakítsunk, éppen úgy konstans 
energiára van szükség, mint egy folyadékmolekula elpárologtatásához. A magok jó 
közelítéssel gömb alakúnak tekinthetők, a folyadékcsepp formája is gömb a gravitációs 
hatások elhanyagolása mellett. Az analógia alapján ki lehet dolgozni az atommag 
cseppmodelljét, amely szerint a mag összenyomhatatlan, elektromosan töltött, szupersűrű 
maganyag egy gömb alakú cseppje. A modell természetéből adódóan elsősorban sok nukleont 
tartalmazó atommagokra alkalmazható eredményesen, mint ahogy egy folyadékcsepp is sok 
molekulát tartalmaz. A cseppmodell továbbá kollektív, statisztikus jellegű, tehát nem veszi 
figyelembe a nukleonok egyedi sajátságait. Ez például azt jelenti, hogy egy nukleon által a 
magba bevitt energia statisztikusan oszlik el az összes nukleon között.  

Az atommag cseppmodellje a jelenségek átlagos, kollektív leírását tudja adni. Segítségével 
sikerült levezetni a kötési energiára és a magtömegre vonatkozó félempirikus képletet, meg 
lehetett magyarázni az a-bomlás bizonyos törvényszerűségeit. Meg lehetett jósolni néhány új 
mag tömegét és kötési energiáját. A maghasadásnál további hasonlóság fedezhető fel a 
maganyag és a folyadékcsepp között: a stabilitás feltételét a felületi feszültség és a Coulomb-
taszítás viszonyából lehet megbecsülni. A részecskék kollektív mozgása, a vibráció és rotáció 
a modell alapján könnyen értelmezhető. Az előbbinél felületi rezgések keletkeznek E = nħω 
kvantumokkal. Kvadrupólrezgés esetén a csepp ellipszoid-, oktupólnál körte alakú. A rotáció 
tengelykörüli forgást jelent, melynek J impulzusmomentumával és a Θeff tehetetlenségi 
nyomatékkal az állapotok energiája kiszámítható: E = J(J+1)ħ2/(2Θeff). Merev gömbre Θeff = 
(2/5)MR2.  

Az atommagok kötési energiája  

Mivel a mag sűrűsége állandónak tekinthető, ezért az atommag elektromosan töltött 
folyadékcsepphez hasonlítható. A folyadékcsepp-modell alapján az atommagok kötési 
energiáját a Z rendszám és az A tömegszám függvényében a Weizsäcker-féle félempirikus 
formulával írhatjuk le: 

2.19. egyenlet - (2-19) 

 
 

A képletben szereplő tagok elnevezése:térfogati energia bV = 15,75 MeVfelületi energia bF = 
17,8 MeVCoulomb-energia bC = 0,71 MeVaszimmetria energia bA = 23,7 MeVpárenergia bP 
= 34 MeVδ=1, ha az atommag páros–páros; δ=–1, ha páratlan–páratlan; δ=0, ha páratlan–
páros vagy páros–páratlan 

A fenti konstansokat empirikus (tapasztalati) úton határozták meg. Ezzel az 5 konstanssal az 
ismert, kb. 2000 atommag kötési energiája 1–2% pontossággal számítható a Weizsäcker-féle 



formulával. A képletet azért nevezik „félempirikusnak”, mert egyrészt elméleti, másrészt (az 
együtthatók meghatározását tekintve) tapasztalati (empirikus) úton jutottak el hozzá. Az 
utolsó tag létezését a cseppmodell keretei között nem lehet megmagyarázni. Eredete a 
nukleonok közötti párkölcsönhatásra vezethető vissza.  

A félempirikus képlet levezetéséhez az alábbi meggondolással juthatunk: A magerők rövid 
hatótávolsága miatt a nukleonok csak a szomszédaikkal állnak nukleáris kölcsönhatásban. Ha 
minden nukleon „belső” lenne, azaz minden irányban lenne szomszédja, akkor a mag kötési 
energiája arányos lenne az A tömegszámmal. A magcsepp felületén levő nukleonok sajátos 
helyzetben vannak, ugyanis csak egy oldalról, belülről hat rájuk vonzóerő, így a felületi 
nukleonok gyengítik a kötést. Idáig csak a nukleáris kölcsönhatással számoltunk. A mag Z.e 
töltése miatt a Coulomb-energiát is figyelembe kell venni, amely a protonok közötti taszító 
hatás miatt tovább gyengíti a kötést.  

Ez a tag Z2-tel arányos, hiszen a Coulomb-erők nem telítettek, mind a Z proton 
kölcsönhatásban áll a többi Z – 1 protonnal, és Z(Z – 1) ≈ Z2. Figyelembe kell venni továbbá 
azt, hogy a protonokra és a neutronokra is érvényes a Pauli-elv, azaz legfeljebb két azonos 
részecske lehet egy energiaszinten ellentétes spinbeállással. Emiatt az atommagok 
szimmetriára törekednek. Ez a szimmetria világosan megmutatkozik a könnyű magoknál, 
melyek ugyanannyi protont tartalmaznak, mint neutront. Tehát a Z = N tulajdonságú magok a 
legstabilabbak, és ilyen módon az egy nukleonra jutó ε kötési energiájuk a legnagyobb. Túl 
sok neutron (proton) jelenléte aszimmetrikus magot eredményez, ami a kötési energia 
csökkenéséhez vezet. Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy az energiaképlet negyedik 
tagját nem lehet a cseppmodell keretein belül maradéktalanul értelmezni. A tapasztalat szerint 
azok az atommagok erősebben kötöttek, ahol a proton- és/vagy a neutronszám páros 
(párenergia).  

A [2-19] félempirikus képlet segítségével a mag több jellemző adatát ki lehet számítani. Az 
a-bomlás energiája szintén kifejezhető a kötési energiával az alábbi módon:  

2.20. egyenlet - (2-20) 

 
 

így a félempirikus képlet alapján analizálható az a-bomlás néhány általános tulajdonsága is. 
A mag cseppmodellje lehetővé teszi a maghasadás kvalitatív elméletének kidolgozását is. 
Összefüggést vezethetünk le a β-stabil magok rendszáma és tömegszáma között is.  

A β-bomlás egy A=konstans izobár mentén történik. A 2.5.1.1. ábrán az egyes nuklidok 
tömegét ábrázoltuk a rendszám függvényében. Az átalakulás irányát nyilak jelzik, típusát 
pedig a bomlás szokásos jelölése. A δM tömegtöbblet a rendszámmal négyzetes függést 
(parabolát) mutat, ami a [2-19] félempirikus kötési energia képletből következik. Páratlan 
tömegszámnál Z páros – N páratlan és Z páratlan – N páros váltakozik. A parabola alján 
ábrázolt 131Xe nuklid egy stabil izobárnak felel meg. Az eggyel nagyobb rendszámú izobár 
nagyobb tömegű, a parabola jobb oldali szárán helyezkedik el, és elektronbefogással alakul át 
a stabil magtöltésű izobárba. Hasonlóan az eggyel kisebb magtöltésű izobár tömege is 
nagyobb, ez a parabola bal oldali szárán helyezkedik el és elektronkibocsátással, tehát β-
bomlással jut a stabil magtöltésű állapotba. Páros A viszont páros–páros és páratlan–páratlan 
proton- és neutronszámból jön ki, így két parabolán helyezkednek el a nuklidok. A β-bomlás 



során egyikről a másikra kerülnek át. A két görbe „távolsága” a [2-19] egyenletben szereplő 
párenergia kétszerese, 2bP: ennyivel van mélyebben a páros-páros parabola. A páratlan A 
parabola az előbbi kettő között húzódik, + bP és – bP távolságra. A tömegparabola aljára kerül 
a stabil (esetleg hosszú felezési idejű) mag. A páros A esetén megjelenő páratlan-páratlan 
parabola „legalján” fekvő nuklid a páros-páros parabola kisebb tömegű (mélyebben fekvő) 
magjaiba bomlik: az egyik irányba β–-, a másikba β+ és/vagy EC átalakulással. Így könnyen 
belátható az, hogy a páratlan-páratlan magok általában instabilak. Az ábrán bemutatott 
esetben (A = 132) az alsó, páros-páros magokhoz tartozó parabolán két stabil nuklid is 
található: 132Xe és 132Ba. A felezési idők a stabilitási völgytől távol a legrövidebbek.  

 

2.5.1.1. ábra 

Az alábbi félempirikus formula alapján a β-bomlás energiája is kiszámítható:  

2.21. egyenlet - (2-21) 

 
 

A cseppmodell kétségkívül jelentős eredményein túl komoly hiányosságokkal is rendelkezik. 
Mint említettük, a kötési energiára és a tömegre vonatkozó képleteket nem lehet csak a 
cseppmodell alapján levezetni. A szimmetriatag és a nukleonok párosságát figyelembe vevő 
utolsó tag léte voltaképpen a cseppmodelltől való eltérést jelenti. Ezzel a kollektív modellel a 
mágikus számú (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126) protonnal vagy neutronnal rendelkező magok 
stabilitása nem magyarázható. 



A héjmodell  

Ütközési, bomlási és spektroszkópiai kísérletek az atommagok diszkrét energiaszint-
rendszerét mutatják. A korábban már említett tulajdonságok mágikus számok szerinti 
viselkedéséhez további jellegzetességek társulnak. A mágikus rendszámú atommagok 
kvadrupólmomentuma kicsi, ami arra utal, hogy ezek gömbszerűek. A nuklidok első 
gerjesztett állapota ilyen nukleonszámoknál sokkal magasabban van, a nuklidok „nem 
szívesen” gerjesztődnek. Mindezek az atomfizikában megismert nemesgáz-konfigurációra 
emlékeztetnek. Lényeges különbség, hogy az atommagban, szemben az atommal, nincs 
erőcentrum, és az atommag nukleonjai, az atomi elektronokkal ellentétben erős 
kölcsönhatásban vannak egymással. Éppen a nukleonok erős kölcsönhatása és a kölcsönhatás 
rövid hatótávolsága miatt kialakul egy átlagos potenciál, melynek terében a nukleonok 
egymástól függetlenül mozognak. A rövid hatótávolság miatt az átlagos tér a magon belül 
gyakorlatilag homogén és gyorsan tart nullához a mag határán. A 2.3.2. fejezetben említettük, 
hogy csak a mágikus atommagok gömb alakúak, ettől eltérő nukleonszám esetén kis 
mértékben deformáltak. A héjmodell szempontjából a magot első közelítésben mégis gömb 
alakúnak tekinthetjük, így gömbszimmetrikus potenciált alkalmazhatunk Két nukleon 
ütközése során az energiák átrendeződnek, miközben az egyik nukleon alacsonyabb energiájú 
állapotba kerül. Ez azonban nem lehetséges, mivel alapállapotban az összes alacsonyabb 
energiájú állapot be van töltve és a Pauli-elv szerint ezekbe további nukleonok nem 
kerülhetnek. Ennek megfelelően a két ütközés közötti szabad úthossz jóval nagyobb a 
kölcsönhatás erősségéből számított értéknél, így a nukleonokat a magon belül gyakorlatilag 
kölcsönhatásban nem álló részecskéknek tekinthetjük. A kvantummechanika szerint e 
potenciáltérben mozgó nukleonok különböző energiaállapotokban lehetnek. A mag 
alapállapotának a legalacsonyabb energiájú egyrészecske-állapotok teljes betöltődése felel 
meg. A protonok és neutronok mágikus számai megegyeznek, ami a magerők 
elektromostöltés-függetlenségét mutatja.  

Független egyrészecske, gömbszimmetrikus héjmodell 

A modell a héjfizika atommagokra történő alkalmazásának első lépcsője (J.H. Bartlett 1932, 
W.M. Elsasser 1934). Ebben a páratlan A tömegszámú mag tulajdonságait a lezárt, zérus 
impulzus-, mágneses- és kvadrupólmomentumú törzsön kívüli utolsó nukleon határozza meg. 
A Schrödinger-egyenletbe a potenciálfüggvény többféleképpen írható be szférikus 
szimmetriával. Könnyű magok esetén alkalmazzák a harmonikus oszcillátor (parabolikus) 
magpotenciált. Nehéz magoknál pedig konstans (derékszögű), és „lekerekített” derékszögű 
potenciált tételeznek fel. Ez utóbbi egy lehetséges formája a Fermi-eloszlásból vett alak 
(Woods–Saxon-potenciálalak), amelynek a 2.3.2.1. ábrán látható a töltéssűrűségre. Az R 
sugarú gömb nukleonjaira a leggyakrabban alkalmazott magerő potenciálformák:  



2.22. egyenlet - (2-22) 

 
 

derékszögű harmonikus oszcillátor Woods–Saxon  

Harmonikus oszcillátorra a következő eredményt kapjuk az n radiális és az l pálya-
impulzusmomentum kvantumszámokkal, M nukleon-tömeggel, R sugárral:  

2.23. egyenlet - (2-23) 

 
 

páros N: l = 0, 2, 4, …, N; páratlan N: l =1, 3, 5, …, N; π = (-1)N = (-1)l az állapotok paritása; 
wl = 2(2l + 1) a részecskék száma az adott állapotban; ∑l wl a héjban lévő összes nukleon 
száma; ∑N(∑l wl) kumulatív nukleonszám N-nel bezárólag (mágikus számok); l = 0, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 elnevezésük az elektronállapotokhoz hasonlóan: s, p, d, f, g, h, i, j; nívók jelölése: (n 
l).  

Ugyanahhoz az N főkvantumszámhoz ugyanaz az energia tartozik, akárhogy is áll elő n és l 
kombinációjával, azaz „nl”-szerinti degeneráció lép fel. Ekvidisztáns nívórendszer keletkezik, 
adott N érték mellett az l értéke csak a hullámfüggvény alakját és ezzel a nukleonok magon 
belüli elhelyezkedésének valószínűségét módosítja. Eszerint egy EN energiájú nukleon nagy 
valószínűséggel tartózkodik a mag centrumában, ha az l értéke kicsi; és a nukleont a mag 
szélén találjuk, ha az l értéke nagy. Adott l mellett az m mágneses kvantumszám 2l + 1 értéket 
vehet fel, és ezen állapotok mindegyikében 2–2 nukleon lehet ellentétes spinbeállással. Emiatt 
2(2l + 1) proton és ugyanannyi neutron létezhet az atommagban azonos energiaállapotban. Az 
energiaállapotok távolsága pedig ħω0. A lehetséges energiaállapotokat a nukleonok az energia 
növekedésének sorrendjében töltik be, hasonlóan az elektronhéj betöltődéséhez. Az 
energiaszintek teljes betöltődéséhez tartozó nukleonszámok az első három (N = 0, 1, 2) 
esetben visszaadják a mágikus nukleonszámot. Ezen atommagok anomális viselkedése tehát 
az energiaszintek teljes betöltődésével magyarázható. Több nukleont tartalmazó 
atommagoknál, ahol már az N > 2 energiaszintek is betöltődnek, a kísérletileg tapasztalt 
mágikus nukeonszámok nem esnek egybe az oszcillátorpotenciál feltételezésével számolt 
energiaszintek teljes betöltődésével. A másik két potenciálnál az energiaszintek kissé 
eltolódnak a fentihez képest és az „nl” felhasad. Az U(r) konkrét alakjától függetlenül azonban 
ez a modell csak a 2, 8, 20 mágikus számokat adja vissza helyesen. A [2-22] képletek az 
egyszerűség kedvéért csak a magerő-potenciálra vonatkoznak.  



Spin-pálya kölcsönhatás  

A független egyrészecske-modellt ki kell egészíteni az atomfizikából ismert kölcsönhatással, 
amely a részecske spinje és pálya-impulzusmomentuma között lép fel, lényegében a mágneses 
momentumok miatt. Ezt M. Göppert-Mayer, O. Haxel, J.H.D. Jensen és H.E. Jensen (1948–
50) dolgozták ki úgy, hogy az eredő j = l + s nagyobb értékeire a nívók mélyebbre kerüljenek, 
azaz jobban kötött állapotok alakuljanak ki. A továbbra is gömbszimmetrikus potenciált az ls-
csatolásból eredő taggal kell kiegészíteni úgy, hogy az egyrészecske-kölcsönhatásból eredő 
vonzást növelje, azaz előjelük megegyezzen. A korábbiakkal:  

2.24. egyenlet - (2-24) 

 
 

2.25. egyenlet - (2-25) 

 
 

j = l ± 1/2 és wl =2j + 1, a nívók jelölése: (n l j), ahol az n főkvantumszámot számmal, az l 
mellékkvantumszámot betűjellel (s, p, d, f, g, h, i, j állapotok), j értékét pedig alsó indexben 
jelöljük, pl. n=1, l=1 és j=3/2 esetén 1p3/2  

Ezáltal az nl-degeneráció megszűnik. A kísérletekkel összhangban <Vls(r)> < 0 és így az l 
+1/2, l↑↑s értékhez tartozó szint mindig az l–1/2-es l↑↓s alá kerül (az atomfizikai eredménnyel 
ellentétben), tehát pl. az 1p3/2 mélyebb energiaszint, mint az 1p1/2. A modell alapján az összes 
héjlezáródás a mágikus számoknak megfelelő. Ez egy további lezárt héjat „jósol” 184 
nukleonszámnál, amihez tartozó magot még nem fedeztek fel.  

A 2.3.4.4. ábra foglalja össze a héjmodell különböző egyrészecske-potenciállal számított 
energiaállapotainak rendszerét: bal oldalon az egyszerű harmonikus oszcillátor, középen a 
derékszögű (vagy Woods–Saxon), jobb oldalon pedig az előbbinek a spin-pálya 
kölcsönhatással kiegészített potenciált alkalmazó változata látható. Az egyes állapotok 2j+1 
betöltési száma is fel van tüntetve a lezárt héjakra összegzett nukleonszámokkal együtt.  



 

2.5.2.1. ábra 

A modell a zárt héj ± 1 nukleon esetekre pontosan adja vissza az alapállapoti magspint (+1: 
részecske-, –1: lyukállapot). A mágneses momentumok ugyanitt elfogadható egyezésben 
vannak a mértekkel, más nukleonszámnál a kísérleti adatok az l ± 1/2 határoknak megfelelően 
számított értékek között maradnak. A tükörmagok (A1=A2, Z1=N2, Z2=N1) állapotainak nagyon 
hasonló voltát a modell helyesen írja le. A spin- és paritásváltozásból következő bomlási 
jellegzetességeket az a-, β- átalakulásnál (tiltás), γ -legerjesztődésnél (izomerek) előre jelzi.  

A modell hiányossága, hogy csak a gömbszimmetrikus magok alap- és alacsonyan gerjesztett 
állapotait írja le jól. Néhány esetben a spinek rosszak a „nem-sorrendben” való nívóbetöltődés 
miatt. A kvadrupólmomentum előjelét helyesen adja, nagyságát azonban többnyire alulbecsli. 
Ha több nukleon is van a valenciahéj(ak)ban, a valencia-nukleonok maradék-kölcsönhatása 
megváltoztatja a nívóspektrumot. A kísérletek azt is mutatják, hogy a tényleges nívóséma 
nemcsak a proton- vagy neutronszámtól függ, hanem a tömegszámtól is.  



Egyesített magmodell  

Az eddigiekben mind a folyadékcsepp-modell mind a héjmodell matematikai leírásánál 
gömbszimmetrikus nukleon- és potenciál eloszlást tételeztünk fel. A kísérleti 
kvadrupólmomentumok azonban azt mutatják, hogy az atommagok alakja jelentősen eltérhet 
a gömbszimmetriától (ld. 2.3.3. alfejezet). L.J. Rainwater (1950) szerint zárt héjon kívüli, 
részben betöltetlen energiaszinten levő nukleonok a magerők közvetítésével deformálják, 
polarizálják a magtörzset. A potenciálgödörben új egyrészecske-állapotok keletkeznek. A 
deformált mag kollektív mozgást is végezhet: rotáció, vibráció (gömb esetén is 
megvalósulhat). A héjmodellt ebben az irányban S.G. Nilsson, A. Bohr, B.R. Mottelson 
fejlesztette tovább (1955–1968). Tengelyszimmetrikus deformációt feltételezve a z-tengely 
irányában megnyújtott, anizotróp harmonikus oszcillátor típusú egyrészecske-potenciált 
javasoltak (később Woods–Saxon alakot, a = 0,67 fm). A korábbi n radiális kvantumszám 
helyébe nz lép. Az erős spin-pálya csatolás mellé l2-tel arányos „hosszú hatótávolságú” 
kölcsönhatás szükséges a nukleonok egészét érintő kollektív mozgások leírásához, ami l > 0 
esetén ad jelentős járulékot. Ekkor a korábbi j = l + s eredő spin „nem jó” kvantumszám, 
hiszen a rotációból is származik impulzusmomentum, R. A teljes spinre most ez adódik: J = 
j + R, amelynek lehetséges értékeit a Schrödinger-egyenlet szögtől függő része adja. Ezeknek 
a rotációs energiaszinteknek a létezését kísérletileg igazolták. További energiaállapotok 
jöhetnek létre a mag vibrációs mozgásából is. A multipól vibrációkat kísérletileg szintén 
kimutatták. A fentiek szerint a magtörzs folyadékcsepphez hasonlóan kollektív mozgást 
végez, melynek során rotációs és vibrációs energiaállapotok jönnek létre, míg a fennmaradó 
nukleonok a mag potenciálterében a héjmodell által leírt módon mozognak. A folyadékcsepp-
modellből (amely tehát egy kollektív modell) és a héjmodellből (amely egy független részecske 
modell) ily módon megalkotott modellt nevezzük egyesített magmodellnek.  

Az egyrészecske-állapotokat és a kollektív mozgásokat egyesítő modell az egyszerű 
héjmodell 2j+1-szeres elfajulását megszünteti a deformációtól függően: (2j+1)/2 további nívó 
keletkezik, amelyek mindegyikén 2 nukleon lehet ellentétes spinnel. Az egyesített modellel 
számítva a mágikus számok ugyanazok maradnak, mint az egyrészecske-héjmodell esetén. A 
kollektív mozgásformák figyelembevételével a jelenségek szélesebb körére terjed ki a modell 
érvényessége. A betöltött héjakon kívüli nukleonok térfogattartó módon deformálva a magot 
rotációs és vibrációs állapotokat keltenek. A mag tehetetlenségi nyomatéka az ugyanolyan 
tömegű és térfogatú folyadék adatainak felel meg. Ha kevés nukleon van zárt héj fölött, akkor 
inkább a vibráció dominál, sok nukleonnál a rotáció erőteljessé válik. A félig betöltött héjú 
nuklidok rotációs állapotai magyarázatot nyertek csakúgy, mint a rezgési spektrumok. 
Nagyon magas gerjesztési energiákon már a mag egésze részt vesz a vibrációban, rotációban. 
Az N = Z = 50 nukleonszámtól kezdve a neutron és proton állapotrendszer eltér egymástól. 
Az N = 126 neutron mágikus számmal szemben Z = 124 lesz protonokra, és egy alhéj 114–
nél egyértelműen jelentkezik. A deformáció nagyobb értékeinél új „csomósodási” illetve 
„ritkulási” helyek jönnek létre a nívókban, azaz a héjlezáródás (a „mágikus” szám) alakfüggő 
lesz. Ez a jelenség a magasan gerjesztett állapotú, eleve deformált magok különleges 
viselkedésére utal, és megmagyarázza a maghasadás jellegzetességeit.  

Új eredmények az atommag-tulajdonságok leírásában  

Az újabb modellek főleg a korábban említett leírások kiterjesztését jelentik egyes 
magtartományokra, gerjesztési energiákra.  



Nukleoncsomó-modell  

A kis tömegszámú atommagok tulajdonságainak leírása külön feladatot jelent. Erre ad egy 
lehetséges megoldást ez a modell.  

Az egy nukleonra eső kötési energia (ε = B/A) nagy a páros–páros könnyű atommagoknál. 
Ezek stabil képződményként összetett magokban „építőkövek” lehetnek. Ilyen csomók 
(klaszterek) pl.: 

4He, a-részecske, ε = 7,074 MeV (stabil; 99,999863 % izotópgyakoriság) 

8Be, 2a-részecske, ε = 7,062 MeV (E=0 állapotra Γ = 6,8 eV, τ~10-16 s) 

12C , 3a-részecske, ε = 7,680 MeV (stabil; 98,90 %) 

16O , 4a-részecske, ε = 7976,209 keV (stabil; 99,762 %) 

20Ne, 5a-részecske, B/A = 8,032 MeV (stabil; 90,48 %) 

24Mg, 6a-részecske, ε = 8,261 MeV (stabil; 78,99 %). 

A felsorolt utolsó négy magnak a-alszerkezete is lehet. A radioaktív bomlás, rotációs sávok 
elhelyezkedése, a magreakciók jellemzőinek értelmezése, számítása jó eredményt mutat 
valamilyen egyszerű törzs és a csomók kölcsönhatásainak feltételezésével. A csomó-
radioaktivitást a fenti egységek mellett a 14C, 24,25,26Ne, 28Mg kibocsátására is megfigyelték az 
urán körüli nehéz elemeknél 1015–1018 év parciális felezési idővel. A magszerkezet 
értelmezése vált lehetővé a csomó-modell segítségével: míg pl. a 8Be = a–a rendszernek nincs 
stabil alapállapota, addig stabil 9Be (100 %) esetében az a–n–a felépítés feltételezésével a 
neutron mintegy köti a két alfa-részecskét (nukleáris molekulaszerkezet).  

  



A radioaktivitással kapcsolatos 
alapfogalmak 
Henri Becquerel (1896) kísérletei során fedezte fel, hogy bizonyos anyagok minden külső 
behatás nélkül sugárzást bocsátanak ki. Megállapította, hogy az uránsó közelébe helyezett 
fotólemez megfeketedik, a sugárzás papíron, fémfóliákon és vékony üvegen áthatol, a 
sugárzás az uránra, mint elemre jellemző, nem függ más kémiai tulajdonságoktól. A 
fényképezőlemez megfeketedésével kapcsolatos kísérleteket többen tanulmányozták. A 
kísérletek során arra jöttek rá, hogy a természetes nehéz elemeknek spontán módon – külső 
behatás nélkül – egy vagy több jellemzőjük az idő függvényében megváltozik, miközben 
energiát sugároznak ki, a jelenséget Marie Curie-Sklodowska radioaktivitásnak nevezte el. Az 
energiahordozó lehet nyugalmi tömeggel nem rendelkező foton (gamma-sugárzás) vagy más 
részecske, mint az elektron, pozitron, neutrínó, antineutrínó, hélium-ion, illetve spontán 
maghasadás esetén közepes tömegszámú izotóp és neutron. Ezek intenzitása időben csökken 
a bomló mag tulajdonságai szerint.  

A radioaktív sugárzások tulajdonságai 

Radioaktivitásnak nevezzük – a jelenség mellett – a bomlásra képes atomok számának idő 
szerinti differenciálhányadosát. Radioaktív sugárzásnak nevezzük, azt a spontán 
magfolyamatokból származó, nagy energiájú részecske- vagy fotonkibocsátást, amely akkor 
keletkezik, amikor a bomló atommag egy másik atommaggá alakul át. A radioaktív 
sugárzásokat (α = pozitív töltésű héliumionok, β = elektronok, három altípussal, γ = töltéssel 
és nyugalmi tömeggel nem rendelkező fotonok, n = neutronok) részletesen a 4. fejezetben 
tekintjük át. 

Az aktivitás 
Az aktivitás mértékegysége francia felfedezője után a becquerel, jele: Bq. Egy becquerel az 
anyag aktivitása, ha 1 másodperc alatt egy bomlás (vagy egy magátalakulás) következik be. 
Az aktivitás SI egysége a becquerel (Bq): 1 Bq = 1 bomlás/s. 

A minta aktivitás nagymértékben függ az el nem bomlott atommagok számától, annál 
nagyobb az aktivitás, minél nagyobb az el nem bomlott magok száma. A radioaktivitás 
korábbi mértékegysége a curie, jele Ci. 1 Ci= 3,7·1010 Bq, amely 1 g 226Ra izotóp 
aktivitásának felel meg (a rádium felezési ideje 1600 év). 

A radioaktív magok bomlását a sugárzások fajtája, energiája és a bomlási sebesség jellemzi. 
A radioaktív bomlás törvényét az alábbiak szerint fogalmazták meg: 

3.1. egyenlet - (3-1) 

 
 



A fenti egyenletben A jelöli a radioaktivitást, N a radioaktív magok száma a t időpontban, l az 
atommagra jellemző, a bomlás sebességével arányos bomlási állandó, dimenziója az idő 
reciproka. A bomlási állandó annak a valószínűsége, hogy egy adott atommag a következő 
másodpercben elbomlik. A dt idő alatt az elbomlás valószínűsége l×dt, eszerint az N 
atommagból 

3.2. egyenlet - (3-2) 

 
 

bomlik el dt idő alatt. A negatív előjel a radioaktív magok számának csökkenését jelenti. Ha 
a t = 0 időpontban N0 a magok száma, akkor a 3-2 egyenlet integrálásával: 

, amely az alábbi alakban is felírható: 

3.3. egyenlet - (3-3) 

 
 

Az el nem bomlott magok N(t) száma t időpontban exponenciálisan csökken, az átlagos 
élettartam 1/l. Az aktivitás arányos az aktív magok számával [3-1] szerint, az aktivitás időbeli 
változására is ugyanilyen alakú összefüggést kapunk: 

3.4. egyenlet - (3-4) 

 
 

Az aktivitás tehát arányos a még el nem bomlott atommagok N számával, az időfüggését az 
alábbi [3-5] exponenciális függvény írja le: 

3.5. egyenlet - (3-5) 

 
 

ahol a kezdeti pillanat aktivitása. 



 

3.1.1. ábra 

A tapasztalat is megerősítette, hogy egy adott populációban a magok fele mindig ugyanannyi 
idő alatt bomlik el, függetlenül az életkoruktól. A radioaktív bomlás alapvetően egy 
sztochasztikus jelenség, azaz a bomlás pontos ideje nem, csak annak valószínűsége 
határozható meg. Ennek következtében az időegységre eső bomlások száma, az aktivitás 
értéke, időbeli ingadozást mutat. Ebből adódóan, a [3-4] képletben leírt exponenciális 
csökkenés csak nagyszámú mag esetén közelíti jól a mennyiségi viszonyokat. Továbbá az is 
kimutatható, hogy nagyszámú bomlásnál az ingadozás mértéke, az aktivitás értékek 
eloszlásának szórása az érték négyzetgyöke. A magok 99%-a kb. 7 felezési idő alatt bomlik 
el. A radioaktivitás időbeni változását láthatjuk a 3.1.2. ábrán. 

 

3.1.2. ábra 



A felezési idő 
A bomlási állandó helyett sok esetben kézenfekvőbb a felezési időt (T1/2) használni. A felezési 
idő az az időtartam, amely alatt a bomló magok száma a kezdeti érték felére csökken. A 
felezési idő független az életkortól, hőmérséklettől, kémiai állapottól stb., csak attól függ, 
hogy melyik izotópról van szó. A definícióból következik, hogy  

3.6. egyenlet - (3-6) 

 
 

amelyből: 

3.7. egyenlet - (3-7) 

 
 

a bomlástörvény bomlási állandó helyett felezési idővel kifejezett alakjából, az atommagok 
száma: 

3.8. egyenlet - (3-8) 

 
 

A radioaktív bomlás jellemzésére még használható a bomlási állandó reciproka, ezt átlagos 
élettartamnak nevezzük, jele: t. Ez az az időtartam, amely elteltével a kiindulási aktivitás az 
e-ed részére csökken. Egyes atommagok esetén a tényleges élettartam nulla és végtelen között 
változhat, nagyszámú atommag átlagos élettartama jól definiálható a következő szerint: 

3.9. egyenlet - (3-9) 

 
 

A felezési idő és az élettartam kapcsolatát a összefüggés adja. Legtöbb esetben a 
bomlás során, a magból kilépő részecskék számából következtethetünk az elbomló magok 
számára. A sugárforrásból kilépő részecskeintenzitás adja a teljes részecskeintenzitást (It ; 
[idő-1]) és az egy cm2 felületre vonatkoztatott részecskeintenzitás pedig a részecske fluxust 
(Ft; [felület-1×idő-1]). Fontos megjegyezni, hogy a magátalakulás egy vagy több részecske 
keletkezését is jelentheti, csak a legegyszerűbb esetben egyezik meg az aktivitás az időegység 
alatt keletkező részecskeszámmal. Pl a 60Co izotóp esetében egy magátalakulásnál egy b-



részecske és két g-foton lép ki, ennek megfelelően a g-foton intenzitás az aktivitás kétszerese, 
míg az összes részecske intenzitás a radioaktivitás háromszorosa. Több oknál (geometriai 
elrendezés, a forrás és detektor közötti abszorpció, szóródás stb.) fogva a detektorok kevesebb 
részecskét jeleznek, mint amennyi a tényleges részecskeintenzitás. Ezért a mért 
részecskeintenzitás értékét számlálási sebességnek (egységei a cps [counts per second]) és a 
cpm [counts per minute]), beütésszámnak illetve jelgyakoriságnak nevezzük. 

A felezési idő és a bomlási állandó meghatározása 

A felezési idő fontos jellemzője a bomló nuklidnak, szükség van a kísérleti meghatározására. 
A különböző bomló magok felezési idői nagyon széles tartományt fednek le. A felezési idő 
meghatározásának lehetőségeit a felezési idő nagysága determinálja. A felezési idő mérése 
során az idő függvényében feljegyezzük a detektor impulzusainak számát. A 
részecskeintenzitást (I) különböző időpontokban mérve grafikusan meghatározható a bomlási 
állandó, illetve a felezési idő, ha a mért értékek logaritmusát ábrázoljuk az idő függvényében 
és meghatározzuk a kapott egyenes meredekségét (lásd a 3.2.1. ábrán). 

 

3.2.1. ábra 

3.10. egyenlet - (3-10) 

 
 



Szélsőségesen nagy vagy nagyon rövid felezési idő esetén ez a meghatározás nem lehetséges. 
Nagy felezési idő esetén a radioaktív anyag mennyiségének (atomszám) és aktivitásának a 
mérése szükséges ahhoz, hogy a bomlási állandót kiszámítsuk illetve, hogy a felezési időt 
meghatározzuk az 1.5 képlet alapján. A nagyon rövid felezési idővel rendelkező magok 
(izomer állapotok, lásd később) esetén a mérés elektronikusan elvégezhető, de 10-12 s alatti 
tartományban már speciális műszerek kellenek. Továbbá fontos megjegyezni, hogy rövid 
felezési idő esetén (amikor a mérés időtartama összemérhető a felezési idővel) már a mérés 
során is változik a radioaktivitás, így a mért részecskeintenzitás csak időbeli átlagérték, 
ilyenkor figyelembe kell venni a bomlás okozta változást is. 

Radioaktív keverékek esetén (pl. két egymástól függetlenül bomló radioaktív izotópnál) az 
aktivitások összeadódnak: 

 

Vannak olyan radioaktív izotópok, amelyeknél az instabil mag több módon is bomlik, pl. a 
40K izotóp (a b--bomlás mellett a b+- bomlás és elektronbefogás is lehetséges). Az ilyen 
összetett bomlásoknál, amelyek főként a páros tömegszámú, de páratlan proton- és 
neutronszámú, úgynevezett kétszer páratlan magoknál várhatók, a különböző típusú 
bomlásokat egy átlagos bomlási állandóval is leírhatjuk, a nuklid bomlási állandója pedig a 
különböző bomlásokból származó bomlási állandók összegzéséből adódik. 

3.11. egyenlet - (3-11) 

 
 

Kiszámítható, hogy a különböző nuklidoknak mekkora tömege ekvivalens 1 Bq-lel, amely 
kizárólag a felezési időtől és moláris tömegüktől függ: 

3.12. egyenlet - (3-12) 

 
 

a fenti képletből az 1 Bq-nek megfelelő tömeg: 

3.13. egyenlet - (3-13) 

 
 

ahol M moláris tömeg, m pedig a tömeg g-ban. Ha néhány nuklidra kiszámoljuk, azt a 
következtetést vonhatjuk le, hogy néhány igen kis tömegű radioaktív nuklid is jelentős 
aktivitással rendelkezik. 



Bomlási sorok 
A radioaktív magok alkalmazásainak jelentős része a magok radioaktív bomlásával 
kapcsolatos. Napjainkban mintegy 1300-1400 nuklid ismeretes, ebből mintegy 270 a stabil 
nuklid. A radioaktív bomlás spontán folyamat, mely során egy instabil atommag egy vagy 
több más összetételű atommaggá alakul át, illetve ugyanannak a magnak egy alacsonyabb 
energiaállapotú változata keletkezik. A radioaktív bomlás oka, hogy a nuklidok arra 
törekednek, hogy minimális energiaállapotba kerüljenek. Pl. a nagyobb tömegszámú atomok 
spontán hasadásakor vagy α-bomlásakor keletkezett új elem, és He-atom együttes tömege 
kisebb lesz, mint amennyi a bomló atom tömege volt. Így, a bomlás következtében a 
tömegdefektussal (lásd 2.3.4. alfejezet) arányos energia felszabadulás révén a bomló nuklid 
alacsonyabb energiaállapotban kerül. A radioaktív anyag koncentrációja egy rendszerben 
annak spontán bomlása következtében állandóan csökken, míg a bomlástermék 
koncentrációja nő. A bomlás adott atomfajtára jellemző időbeli lefolyásának, a kibocsátott 
sugárzás fajtájának és energiájának mérése teszi lehetővé a radioaktív anyagnak a mennyiségi 
és minőségi meghatározását. A radioaktív magok bomlása során előfordulhat, hogy a termék 
is radioaktív, tehát a stabilizálódás több lépésben megy végbe, így a radioaktív magok egész 
sora kapcsolódik egymáshoz, így keletkezik a bomlási sor (sorozat). A kiinduló izotópot 
anyaelemnek nevezzük, egy másik radioaktív izotóppá alakul, ezt leányelemnek nevezzük, 
amely esetleg tovább bomolhat. Abban az esetben, amikor a bomlástermék is radioaktív, 
akkor bizonyos esetekben az aktivitásarányok egyensúlyi állapota alakulhat ki.  

Az instabil mag nemcsak α-átalakulás során eshet szét, hanem kis valószínűséggel a nagy 
tömegszámú atommag két nála kisebb, de a héliummagnál nagyobb atommagra is szétbomlik. 
Különböző radioaktív izotópokból álló bomlási sorok alakulnak ki, amelynek elején mindig a 
legnagyobb tömegszámú izotóp áll, utolsó tagja pedig stabil, nem radioaktív elem. A sor 
egyaránt tartalmaz α-bomló és β-bomló tagokat. Négy bomlási sort különböztethetünk meg, 
ezt az 3.3.1. ábrán mutatjuk be.  

A természetes radioaktív magok többsége három bomlási sorozathoz tartozik: a tórium 
sorozat, 232Th → 208Pb; és a két uránsorozat; 235U → 207Pb és 238U → 206Pb. (A természetes 
radioaktivitásról részletesebben a 6. fejezetben szólunk.) 



 

3.3.1. ábra 

A bomlások során a tömegszám vagy néggyel csökken (ez az α-bomlás) vagy nem változik 
(ez a β-bomlás és a γ-bomlás). A nehéz atommagokból kiinduló (természetes) bomlási 
soroknak négy különböző típusa van, attól függően, hogy a tömegszámot néggyel osztva 
mekkora maradékot kaptunk: 

: 232Th tórium - sor: 1,41·1010 év, 208Pb 

: 237Np neptúnium - sor: 2,14·106 év, 209Bi 

: 238U urán238 - sor: 4,50·109 év, 206Pb 

: 235U urán235 - sor: 0,71·109 év, 207Pb 

Nézzük a legegyszerűbb esetet, a bomlási sorozat két első tagját, amikor az anyaelem 
leányelemmé alakul, amely aztán tovább bomlik. 

 

N1 N2 

Az anyaelem (A) mennyiségének a változása időegység alatt: 

 

anyaelem bomlása  



Az anyaelem bomlásának a sebessége megegyezik a leányelem keletkezési sebességével, 
amely viszont ugyanakkor bomlik is a λ2 állandó szerinti sebességgel. 

3.14. egyenlet - (3-14) 

 
 

Az aktivitásokra a következő összefüggések írhatók fel: 

3.15. egyenlet - (3-15) 

 
 

A képlet egyszerűsíthető, ha a következőt feltételezzük az anyaelem és leányelemre:  

T1,1/2 << T2,1/2, az anyaelem gyors lebomlásával hamar kialakul a leányelem, és az aktivitás 
időbeli alakulását a leányelem határozza meg, mert t >> 1/ λ1 idő múlva A1 → 0. A leányelem 
aktivitásának időfüggése: 

3.16. egyenlet - (3-16) 

 
 

A esetben idő után: 

3.17. egyenlet - (3-17) 

 
 

Egyes speciális esetekben az anyaelem és a leányelem között egyensúlyok alakulhatnak ki. 
Ilyenek pl. a tranziens (mozgó) egyensúly és a szekuláris (időtlen, örök) egyensúlyok.  

A tranziens egyensúly akkor jön létre, ha λ1 < λ2.  

 



Vegyük észre, hogy a tranziens egyensúlyban a leányelem aktivitása az egyensúly elérése után 
valamivel nagyobb, mint az anyaelemé, és a két izotóp aktivitásának aránya állandó. 

 

3.3.2. ábra 

Ha az anyaelem felezési ideje legalább 10-szer nagyobb a leányelem felezési idejénél és a 
kísérlet során lényegében nem változik, akkor szekuláris egyensúly alakul ki. A szekuláris 
egyensúly akkor jön létre, ha λ1 << λ2, ebben az esetben a λ1 elhanyagolható a λ2 mellett. 

 



 

3.3.3. ábra 

Több anyaelem-leányelem esetén sokelemű radioaktív bomlási sor alakulhat ki, ami a 
természetes radioaktív magoknál évmillió-milliárdok során jött létre. Zárt rendszerben 
szekuláris egyensúly esetén a tagokból ugyanannyi keletkezik és bomlik el: 

 

  



A radioaktív sugárzások 
Az alfasugárzás 
Az előző fejezetben láthattuk, hogy a radioaktivitás spontán magátalakulás, amit valamilyen 
részecske vagy elektromágneses sugárzás kilépése követ. A természetes bomlási módok közül 
a leggyakoribbak az alfa-bomlás (α), a három altípusra bontható béta-bomlás (β) (β--bomlás, 
β+-bomlás, elektronbefogás), valamint a spontán maghasadás. Legtöbb esetben ezeket a 
bomlásokat gamma-sugárzás (γ) kíséri.  

Az α-bomlást a nehéz atommagok radioaktivitásának vizsgálatakor fedezték fel. Rutherford 
azonosította a He2+-ionnal atomspektroszkópiai módszerrel, úgy hogy a bomlást követően a 
felszabaduló terméket összegyűjtötte, majd szikragerjesztéssel analizálta. Elméletileg a 150-
es tömegszámnál nehezebb, természetben a 83-as rendszám fölött azonosították először, az 
urán és tórium bomlási soraikban. Az atommagok α-részecske kibocsátása exoterm folyamat, 
az így felszabaduló energia bomlásonként 3-9 MeV, ennek 98-99%-át az α-részecske viszi el, 
illetve a mag is visszalökődik. A részecske kibocsátás eredményeként az atommag rendszáma 
(Z) kettővel, tömegszáma (A) néggyel csökken és egy másik atommag keletkezik. Az α-
sugárzás α-részecskékből áll, amelyek kétszeres pozitív töltésű hélium atommagok, áthatoló 
képességük kicsi, már egy papírlap is elnyeli. A magátalakulás folyamata: 

4.1. egyenlet - (4-1) 

 
 

pl. a rádium bomlása során radon keletkezik: 

 

A tömegszám 4, a rendszám 2 egységgel való csökkenése a Soddy-féle eltolódási törvény. A 
α-bomlás során felszabaduló, a tömegkülönbségekből adódó energia a korábban már tárgyalt 
Einstein-féle ekvivalencia-elv alapján: 

4.2. egyenlet - (4-2) 

 
 

és az atom tömegszáma és rendszáma (gyakori, de pontatlan elnevezéssel: relatív 

tömege) bomlás előtt és bomlás után, az pedig az α-részecske relatív tömege. 

A magból kilépő α-részecske energiája meghatározott diszkrét érték, ami az adott 
radionuklidra jellemző, tehát az energiaspektrum vonalas, a kezdeti és végállapotok 
meghatározott energiája miatt. Az atommagból kilépő α-részecskék közvetlenül a bomlást 
követő kiszabaduláskor keletkeznek, az atommagokban nincsenek önálló α-részecskék. Az α-



részecskék kibocsátására elsősorban a nehéz, nagy rendszámú magok képesek (Z>79), 
azonban meg kell jegyezni, hogy van néhány olyan nuklid, amelynek rendszáma Z=79-nél 
kisebb és mégis α-bomlást szenved. A természetes izotópok között is létezik ilyen, pl. 144Nd 
(1,8 MeV és 2,29·1015év), másrészt nagy energiájú részecskék bombázásával, mesterséges 
úton elő lehet állítani néhány ritka-földfém α-sugárzó izotópját, pl. Sm, Eu, Gd amelyek 
rendszáma ugyancsak kisebb, mint 79. 

1929-ben Salomon Rosenblum a 212Bi-t vizsgálva fedezte fel, hogy ez az α-sugárzó izotóp 
többféle, különböző energiájú α-részecskét képes kibocsátani. Bebizonyosodott, hogy az α-
bomló atommagok különböző diszkrét energiájú α-részecskéket tudnak kibocsátani és az α-
részecske kibocsátása után az alapállapothoz viszonyított energiatöbbletet γ-foton alakjában 
sugározza ki az atommag. (Precízebb, ha ezt a járulékos folyamatot γ-átmenetnek nevezzük, 
lásd a későbbiekben.) Az α-részecskék energiája általában 4-6 MeV közé esik, ezzel szemben 
ahhoz, hogy egy α-részecskét belőjünk egy atommagba, azt kb. 25 MeV-re kell felgyorsítani. 
Rutherford kísérleteiből (az α-részecskék szóródásuk során kb. néhány fm-re tudják 
megközelíteni az atommag középpontját anélkül, hogy eltérnének a Coulomb-törvénytől) arra 
következtethetünk, hogy az atommag felületén levő, a magot összetartó potenciál értéke jóval 
nagyobb, mint az α-részecskék energiája. Ez a tény hosszú ideig megmagyarázhatatlanná tette 
az α-bomlás lehetőségét. A jelenségre George Gamov, valamint Ronald Gurney és Edward 
Condon adtak magyarázatot. A kiindulási pont az α-részecskék hullámtermészetéből adódott, 
ha a magban levő α-részecske hullámtulajdonságokkal rendelkezik, de Broglie-féle hullámnak 
tekinthető akkor így van kicsi, de véges valószínűsége annak, hogy az α-hullám a potenciálfal 
ellenére is kijut az atommagból, ugyanis a hullámfüggvény abszolút értéke a potenciálfalnál 
lecsökken, de nem válik nullává, illetve az α-részecske előfordulási valószínűsége a 
potenciálfalon kívül is nullánál nagyobb érték. A potenciálfal tehát kismértékben áteresztő az 
α-részecskék számára, így az α-részecskék mint egy „alagúton” átjutnak ezen a falon 
(alagúteffektus). Az átjutás valószínűsége annál nagyobb, minél keskenyebb a potenciálgát és 
minél jobban megközelíti a részecske energiája a potenciálgát magasságát. A fentieket a 4.1.1. 
ábra is illusztrálja, amelyet a „Nature” folyóirat internetes oldaláról vettünk át ( 
http://www.nature.com/physics/looking-back/gurney/index.html). 

 

4.1.1. ábra 

http://www.nature.com/physics/looking-back/gurney/index.html%23f1
http://www.nature.com/physics/looking-back/gurney/index.html%23f1


Az α-bomlás egyes paraméterei és azok egymás közötti kapcsolatának tanulmányozása 
rávilágít az atommagok szerkezetére, felépítésére, egyes tulajdonságaira. Pl. 1927-ben 
Fournier azt tanulmányozta hogyan függ az α-bomlás energiája az atommag tömegétől, adott 
Z (rendszám) esetén. Néhány anomáliás pontot elhanyagolva párhuzamos egyeneseket kapott. 
Perlman, Ghiorso és Seaborg arra a következtetésekre jutottak, hogy ha az α-bomlás energiáját 
azonos N-Z nuklidok esetében a rendszám függvényében, és Z=állandó esetében a 
neutronszám függvényében vizsgálják, akkor folytonos lefutású görbéket kapnak. Kiugró 
pontokat csak az úgynevezett mágikus számoknál találtak. A mágikus számokkal rendelkező 
atommagok stabilitása igen nagy a többi magéhoz képest. Pl. 212Po → 208Pb bomlás esetén 
egy N=126 igen stabil atommag keletkezik, és ezért ez a bomlás nagyobb energia-
felszabadulással jár, mint a többi izotóp átalakulása. Ugyanez a jelenség megfigyelhető a 
mesterségesen előállított α-sugárzó ritkaföldfémek (146Sm, 149Tb, 150Dy) bomlásakor, abban 
az esetben, amikor N=82 neutronszámú magok keletkeznek. 

A bétasugárzás 
Béta-bomlásnak nevezzük azt a spontán magátalakulást, amikor a magból nagy energiájú 
elektron (β-) vagy pozitron (β+) lép ki. Ide tartozik az a bomlási mód is, amikor a mag 
elektronbefogással stabilizálódik. Béta-bomlás a teljes periódusos rendszerben lehetséges, 
minden elemnek van legalább egy béta-bomló izotópja. A β-sugárzás közel fénysebességű 
elektronokból áll, áthatoló képességük közepes, nagyobb, mint az α-sugárzásé, néhány mm 
vastagságú alumínium lemez elnyeli. 

A β- - bomlás során az atommagból elektronok lépnek ki.  

4.3. egyenlet - (4-3) 

 
 

Például a tríciumból hélium keletkezik: 

 

A neutronfelesleggel rendelkező magok stabilizálódnak így (nagy N/Z arány), amikor a 
bomlás pillanatában egy neutron, protonná és elektronná alakul át: 

4.4. egyenlet - (4-4) 

 
 

antineutrínót jelent. Ez egy töltés nélküli elemi részecske, amely szinte semmivel nem lép 
kölcsönhatásba, és ezért igen nehéz kimutatni. A magfolyamat exoterm, a felszabaduló 
energia 0,8 MeV (a neutron nyugalmi energiája 1,3 MeV-tal nagyobb a protonénál, ebből kell 
levonni az elektron energiáját). A mag rendszáma eggyel nő, a tömegszám változatlan marad: 

4.5. egyenlet - (4-5) 



 
 

A β+ - bomlás, pozitron-bomlás során a magokból pozitronok lépnek ki.  

4.6. egyenlet - (4-6) 

 
 

ν neutrínót jelent. Ebben az esetben a bomlás során pozitron és neutrínó keletkezik, a pozitron 
szintén elhagyja az atommagot. Ha egy elektronnal ütközik, egymást kölcsönösen 
megsemmisítik (anyag-antianyag!). Az elemi magfolyamat ebben az esetben endoterm (az 
1,3MeV energiakülönbséghez hozzáadjuk az elektron energiáját). A β+ - bomlás tehát csak 
akkor megy végbe, ha a tömegváltozással arányos energiaváltozás fedezi ezt az 1,8 MeV-os 
energiaszükségletet. A mag rendszáma eggyel csökken, a tömegszám változatlan marad. 

4.7. egyenlet - (4-7) 

 
 

A β-bomlásokhoz soroljuk az elektronbefogást is. A magban a proton→neutron átalakulás 
úgy is végbemehet, hogy a nagyenergiájú proton egy „alkalmas”, tehát az atommag által 
elfoglalt térrészben is reális valószínűséggel tartózkodó pályaelektronnal egyesül. 
Leggyakrabban a legbelső K-héjon levő elektron fogódik be, ezért ezt a folyamatot gyakran 
K befogásnak is hívják. E proton és az elektron neutronná alakul egy neutrínó kibocsájtása 
mellett, ezt nevezzük elektronbefogásnak. 

4.8. egyenlet - (4-8) 

 
 

A folyamat endoterm (-0,8 MeV), a magátalakulás ugyanolyan magot eredményez, mint a 
pozitron-bomlás. Az elektronbefogás a β+-bomláshoz hasonlóan, relatív protontöbblettel 
rendelkező magokra jellemző. Az atommagok bizonyos százaléka elektronbefogással, a többi 
pedig β+-bomlással jut alacsonyabb protonszámú állapotba. A rendszám eggyel csökken, a 
tömegszám nem változik. 

4.9. egyenlet - (4-9) 

 
 

Az elektronbefogásnál a teljes energiát az egyetlen bomlástermék, a neutrínó viszi el. A 
folyamatot karakterisztikus röntgensugárzás kíséri, mivel a befogott elektron helye egy másik 
héjról betöltődik, és az energiakülönbség röntgensugárzás formájában távozik. Egy másik 



szekunder kísérő folyamatban a röntgensugárzás egy külső héjról elektront üthet ki (Auger-
elektron). Az elektron, miközben a mag befogja, gyorsul, ezért belső fékezési sugárzást is 
indukál, amely ugyancsak jellemző a bomlásfajtára. Tehát, az elektronbefogás 
kísérősugárzásai a karakterisztikus és fékeződési röntgensugárzás, valamint az Auger-
elektronok. 

A β-sugárzás folytonos energia spektrummal rendelkezik, mert a teljes bomlási energia 
megoszlik a β--részecske és az antineutrínó, illetve a β+-részecske és a neutrínó között. Az 
eloszlási spektrum mindig rendelkezik egy jellemző, maximális energiával (4.2.1. ábra), az 
átlagos energia 0,2 - 0,4 Eβmax közé esik. 

 

4.2.1. ábra 

A neutrínó és antineutrínó kimutatása visszalökődési kísérletekkel történt. Az impulzus-
megmaradás tétele értelmében a magból kilépő részecske a magot ellentétes irányban 
visszalöki. Ez egy harmadik részecskét feltételez, tehát a pozitron-elektron és neutrínó-
antineutrínó impulzusának eredője lesz ellentétes irányban egyenlő a meglökött mag 
impulzusával. Ezt az atomreaktorok intenzív antineutrínó forrásai révén tudták bizonyítani. 

Az elemek nagy részének van valamilyen β-bomlása, több elemnek többféle β-bomlása is 
lehetséges, különböző számú izotópot eredményezve. (Ez tipikusan a kétszer páratlan 
atommagoknál fordul, amelyeknek mind a proton-, mind a neutronszám páratlan.) Például a 
64Cu mindhárom ismertetett módon bomlik, 39%-al β--bomlással, 19%-al β+-bomlással és 
42%-al elektronbefogással. A rendszámcsökkenéssel járó folyamatok közül könnyű 
magokban a β+-bomlás dominál, míg a nehéz magoknál inkább az elektronbefogás. A 
legnehezebb stabil elem a 209Bi, amelynek a természetben egyetlen stabil izotópja van. 



A gammasugárzás 
Az atommag a magátalakulások után „magától” mindig abban az energiaállapotban 
(alapállapot) van, amely energetikailag neki a legkedvezőbb. Az α- és a β-bomlást követően 
észlelhető a γ-sugárzás. Az α- és β-bomlás után visszamaradó atommag energiafölösleggel 
rendelkezik, gerjesztett állapotban van. Az energiaminimumra való törekvés értelmében az 
atommag γ-foton kibocsátásával kerül alacsonyabb energiájú állapotba, ezt nevezzük gamma-
sugárzásnak. Az energiafelesleg leadása tiszta γ-sugárzás esetén úgy történik, hogy a két 
energianívó különbségének megfelelő elektromágneses sugárzás lép ki: 

4.10. egyenlet - (4-10) 

 
 

E* a nagyobb energiaállapotot jelöli. A magátalakulás során a rendszám és a tömegszám nem 
változik. A sugárzás kvantumai a γ-kvantumok és mivel 

4.11. egyenlet - (4-11) 

 
 

A keletkező elektromágneses sugárzás frekvenciája: 

4.12. egyenlet - (4-12) 

 
 

Ez a frekvencia általában 105-106 -szor nagyobb a látható fény frekvenciájánál. A kibocsátott 
γ-foton monoenergetikus (általában 2 keV - 7 MeV energiájú). Az atommag gerjesztett 
nívójának átlagos élettartama általában 10-13 s vagy ennél is rövidebb. Néhány esetben 
azonban a gerjesztett atommagok élettartama olyan nagy is lehet, hogy viszonylag hosszú 
felezési idővel jellemezhető állapot alakul ki, ezeket izomer átmenetnek (isomeric transition, 
IT) nevezzük. 

Példa erre az 114mIn γ-bomlása, amely gerjesztett állapotából először γ-bomlással T1/2 = 50 nap 
felezési idővel alapállapotú 114In izomerjévé alakul, amely β-bomlással bomlik tovább. (Az 
itt alkalmazott jelöléssel: 114mIn különböztetjük meg az izomer atommagokat a velük 
rendszámban és tömegszámban is azonos, de alapállapotú atommagtól). 

A gerjesztett mag úgy is leadhatja többlet energiáját, hogy azt γ-foton kibocsátása helyett az 
elektronhéj egyik elektronjának adja át, ezt a γ-foton kibocsátásával „versengő” folyamatot 
belső konverziónak, a kilépő elektront pedig konverziós elektronnak nevezzük. Az elektron 
kibocsátását az elektronhéj átrendeződése és az elemre jellemző karakterisztikus 
röntgensugárzás megjelenése vagy az Auger-elektron kilépése követi. Az elektron kinetikus 



energiája (Ek) az izomer átmenetnél felszabaduló energia (EIT) és a kilökött héjelektron kötési 
energiájának (Eb) különbsége lesz. 

4.13. egyenlet - (4-13) 

 
 

A belső konverzió a K-, L-, M héjakon mehet végbe (bármelyik gömbszimmetrikus 
elrendezésű elektronpályán), tehát a konverziós elektron energiája attól is függ, hogy a 
konverzió melyik elektronpályán megy végbe: 

vagy stb. 

 

4.3.1. ábra 

Spontán maghasadás és neutronsugárzás 
Otto Hahn és Fritz Strassmann 1938-ban elsőként fedezték fel a maghasadást, mint 
magreakciót. Két évvel később Konsztantyin Petrzsak és Georgij Flerov megállapították, 
hogy a nagy rendszámú elemek spontán is széteshetnek. A hasadás eredménye két (ritkán 
három) kisebb tömegszámú atommag, átlagosan 2-3 neutron kibocsátása mellett. Ez a spontán 
folyamat csak a transzuránoktól (Z=92 felett) kezdve számottevő.  

pl.  

A hasadás során közvetlenül keletkező, általában igen rövid felezési idejű atommagokat 
hasadványoknak, az ezek stabilizálódásával keletkező, hosszabb felezési idejű vagy akár 
stabil nuklidokat hasadási termékeknek nevezzük. Fontos megjegyezni, hogy a spontán 



maghasadás jelentősen különbözik a mesterséges magátalakítástól, mert az utóbbi csak 
megfelelő állapotú reakciópartnerrel mehet végbe. 

A nehéz magok könnyebb magokra való felhasadását energia felszabadulás kíséri. A spontán 
hasadás felezési ideje általában nagy, bár a nagy rendszámú transzurán elemek között 
viszonylag kis felezési idejű spontán hasadókat is találunk. Pl. a 235U, amely főleg α-bomló 
7·108 év felezési idővel, de ezzel párhuzamosan spontán hasadással is bomlik, és ennek a 
folyamatnak jellemző felezési ideje 2·1017 év. Ez azt jelenti, hogy a 235U-nak mintegy 300-
milliószor nagyobb hányada bomlik α-sugárzás révén, mint spontán hasadással. A 254Cf 
viszont csak spontán hasadással bomlik és a felezési ideje mindössze 55 nap. A spontán 
hasadás elmélete még nem annyira tisztázott, hogy magyarázatot kapnánk a spontán hasadási 
valószínűség alakulására. A magtípus és a hasadási valószínűség között szoros kapcsolat van, 
mivel egyazon magon belül a páros számú protont és a páros számú neutront tartalmazó 
magok spontán hasadásának felezési ideje több nagyságrenddel kisebb, mint a többi magé. 

A spontán hasadás is alkalmazható a nukleáris fizikai kutatás eszközeként, például az 
előbbiekben említett 254Cf-ot neutronforrásként is hasznosítják. A természetes U több mint 
99%-a 238U, spontán hasadáskor a következő stabil xenonizotópok keletkeznek (különböző 
valószínűséggel): 129Xe, 131Xe, 132Xe, 134Xe és 136Xe. A 238U bomlási állandóját ismerve, a Xe 
mennyiségének meghatározásából következtethetünk a kőzet korára. Azért célszerű ezt a 
bomlásterméket választani, mert a nemesgázról feltételezhető, hogy csakis a radioaktív 
átalakulás eredményeként kerül az ásványba. 

A sugárzások kölcsönhatása az anyaggal 
Az előző fejezetekben a különböző radioaktív bomlásokra kaptunk információt, de most 
beszéljünk csak a sugárzások és az atomok kölcsönhatásáról. Öt különböző kölcsönhatás 
játszódhat le: 

I) Ionizáció – egy atomi elektron eltávolítását jelenti, amelynek hatására egy negatív 
elektronból és egy pozitív töltésű ionból álló ionpár jön létre. Abban az esetben, ha az ionpár 
létrejöttét közvetlenül a sugárzás váltja ki, akkor primer ionizációról beszélünk. Abban az 
esetben, amikor a primer ionizáció termékei okozzák az ionizációt, akkor szekunder 
ionizációról beszélünk. A fajlagos ionizáló képességgel, az ionizáció mértékét jellemezzük, 
amely az egységnyi távolságon létrehozott ionpárok létrehozását jelenti. 

II) Kinetikus energia átadás – rugalmas ütközések során történik kinetikus energia átadás, 
vagy amikor az ionpár az ionizációs energiánál nagyobb energiát kap. 

III) Molekuláris és atomi elektrongerjesztés – akkor is lejátszódhat, ha az ionpár, az ionizációs 
energiánál kisebb energiát kap. Ebben az esetben az elektron nem szakad ki az 
elektronburokból, hanem csak egy másik héjra kerül, ezt a folyamatot röntgensugárzás, illetve 
Auger-elektron kibocsátás követi. A molekuláris gerjesztés transzlációs, vibrációs, forgási 
folyamatok révén megy végbe, majd a gerjesztett állapot kötésszakadás, lumineszcencia, 
hőfelszabadulás révén szűnik meg. 

IV) Magreakciók – ha a sugárzó részecskét abszorbeálja az atommag, akkor magreakció 
játszódik le. 



V) Radiatív folyamatok – ha a nagysebességű részecskék energiája elektromágneses 
sugárzássá alakul, akkor radiatív (kisugárzási) folyamatokról beszélünk. 

A sugárzások kölcsönhatását az anyaggal aszerint csoportosíthatjuk, hogy milyen részecskék 
játszanak közre. A következő rész a már jól ismert és fentebb tárgyalt sugárzások szerinti 
kölcsönhatásokat foglalja össze. A sugárvédelem szempontjából fontos kölcsönhatásokat a 
későbbiekben még egyszer, kissé más feldolgozási módban is áttekintjük. 

Az α-sugárzás kölcsönhatásai 

Az α-részecskék 3-8 MeV energiájú két egységnyi pozitív töltéssel rendelkező He 
atommagok. Az α-részecskék kölcsönhatásba léphetnek az atomi elektronnal (hatása: 
ionizáció és gerjesztés, a sugárzást alkotó részek energia és irányváltoztatása) és az 
atommaggal (magátalakítás és szóródás formájában). 

Az α-részecskék jó hatásfokkal ionizálják a gázmolekulákat, ugyanakkor alig térnek el 
irányuktól. Az ionizáló képesség az egységnyi úton létrehozott ionpárok száma, amely a 
sebesség csökkenésével nő. Az α-részecskék fajlagos ionizáló képességét leíró görbét az 
4.5.1.1. ábra mutatja be. Az α-részecskék által az elektronhéjból kilökött elektronok gyakran 
olyan nagy energiával rendelkeznek, hogy további ionizációt idéznek elő, ez a szekundér 
ionizáció. Ugyanakkor az α-részecskék által leadott energiának csak egy része használódik 
ionizációra, a fennmaradó rész gerjesztést okoz.  

 

4.5.1.1. ábra 

Az ütközések következtében lelassult α-részecskék a folyamat lezárásaképpen semleges He 
atommá alakulnak. Azt a távolságot, amit az α-részecske megtesz az anyagban, 



hatótávolságnak nevezzük, amely a részecske energiájától függően levegőben néhány cm 
lehet, szilárd anyagban pedig μm nagyságrendű. A hatótávolság pontos meghatározására 
megkülönböztetjük a közepes hatótávolságot (Rk) és az extrapolált hatótávolságot (Re), a 
4.5.1.2. ábra a kettő közti kapcsolatot mutatja be. A hatótávolságot hosszúság 
mértékegységben adjuk meg (mm, cm), de gyakran használjuk az abszorbens sűrűségét 
(fajlagos tömegét) is figyelembe vevő felületi tömeget (mg·cm-2). 

 

4.5.1.2. ábra 

Az α-részecskék magreakciót is okozhatnak, az (α,n) reakciók bírnak nagy gyakorlati 
jelentőséggel, mivel ezeket az izotópokat neutronforrásként is használják: 

9Be (α,n) 12C – a folyamat természetes α-sugárzó izotópok hatására is végbemegy, például Po, 
Am, Pu izotópok alfa sugárzásának energiája elég ehhez az átalakuláshoz; 

11B (α,n) 14N – átmentenél és nagyobb rendszámú magoknál, nagy energiás α-részecskékkel 
megy csak végbe a magreakció, amihez gyorsítóra van szükség. 

A β-sugárzás kölcsönhatásai 

A könnyű töltött részecskék alábbi kölcsönhatásai a magból származó nagy sebességű β- és 
β+-részecskékre vonatkoznak, amelyek 0,01-10 MeV energiájúak. A β-részecskék az anyagon 
áthaladva azzal kölcsönhatásba lépnek, leggyakrabban ionizációt vagy atomi és molekuláris 
gerjesztést okoznak, hasonlóan a nehéz töltött részecskékhez. Azonban a nehéz részecskékkel 
ellentétben, itt figyelembe kell venni a fékezési röntgensugárzást és a Cserenkov-sugárzást is. 
A β-részecskék kis tömegük következtében jóval nagyobb sebességgel haladnak át az 
anyagon, így ionizáló képességük mintegy három nagyságrenddel kisebb, és jelentősebb 
szóródáson mennek át, valamint az 1 MeV energia fölött sebességük már relativisztikus. 



Abszorpció 

A β-sugárzás intenzitása az anyagon áthaladva a következő közelítő összefüggés szerint 
változik: 

4.14. egyenlet - (4-14) 

 
 

ahol I és I0 a kollimált sugárzás intenzitása az anyagon való áthaladás után és előtt, x az 
abszorbens rétegvastagsága, μ' a lineáris abszorpciós együttható [hosszúság-1]. Mivel az 
abszorpciós együttható jó közelítéssel az abszorbeáló közeg sűrűségétől függ, ezért gyakran 

a tömegabszorpciós együtthatóval érdemes számolni, ez . Azt a rétegvastagságot, ahol 
a kezdeti intenzitás a felére csökken, felezési rétegvastagságnak nevezzük: 

4.15. egyenlet - (4-15) 

 
 

A maximális hatótávolság az a rétegvastagság, amelyen túlra a β-részecskék nem jutnak el. A 
4.5.1.2. ábra a hatótávolság grafikus meghatározását mutatja a β-sugárzás abszorpciós 
görbéjén. 



 

4.5.2.1. ábra 

A sugárgyengülés oka a gerjesztés és az ionizáció, legtöbb esetben ez adja az energiavesztés 
nagy részét. A β-részecske energiájának csökkenésével, nő az ionizáló képessége, vagyis a 
fajlagos ionizáció. Az energiáját elveszített elektron pályája végén semlegesítődik. 

Fékezési röntgensugárzás 

Abban az esetben, amikor a nagysebességű β-részecskék a mag erőterébe érnek, a Coulomb- 
erők hatására, eredeti pályájuktól eltérve gyorsulással, illetve fékezéssel mozognak. Az így 
keletkezett energiaváltozást a gyorsuló töltések elektromágneses sugárzás formájában adják 
le, amelyet fékezési röntgensugárzásnak nevezünk. A fékezési röntgensugárzás 
energiaspektruma folytonos. A fékezési sugárzást a nagy rendszámú anyagok abszorbeálják 
jól, mint például az ólom.  

Cserenkov-sugárzás 

Ha egy nagy energiájú töltött részecske átlátszó közegben, a közegben terjedő fény 
sebességénél nagyobb sebességgel halad, akkor a kölcsönhatás következtében 
elektromágneses sugárzást bocsát ki kúp alakban, amelynek következtében jellegzetes kék-
fehér fény látható. Ez csak olyan nagy törésmutatójú közegekben lehetséges, ahol a fény 
terjedési sebessége kisebb, mint a töltött részecske transzlációs sebessége. A jelenség 
atomreaktorok vízzel töltött tartályaiban figyelhető meg, ahol a hasadás során számos 
nagyenergiájú β-részecske keletkezik. Az atomreaktorokban a Cserenkov-sugárzás 
intenzitása arányos az atommaghasadás gyakoriságával. A Cserenkov-sugárzást nagy 
energiájú töltött részecskék azonosítására használják, továbbá alkalmazzák még különböző 
detektálási, analitikai célokra is. 



Visszaszóródás 

A β-sugarak az anyagi közegben haladva szóródnak, ennek következtében a detektálás során 
olyan részecskéket is észlelünk, amelyek eredetileg nem a detektor felé haladtak. 180°-os 
irányváltás esetén beszélünk visszaszórásról. A visszaszórás mértéke függ a közeg 
rétegvastagságától, a rendszámtól, és a részecske energiájától is. Ha a visszaszóró réteg 
vastagsága elér egy maximális vastagságot, akkor a visszaszórás határértékhez tart, ezt telítési 
rétegvastagságnak nevezzük. A visszaszórás nagymértékben függ az anyag minőségétől, ezért 
sok esetben használják analitikai célokra. 

Önabszorpció 

Különösen a lágy β-sugárzás detektálásánál észlelt másik jelenség az önabszorpció. Ez a 
jelenség akkor játszódik le, ha a sugárzás már magában a sugárforrásban elnyelődik. Ebben 
az esetben is fontos szerepet játszik a rétegvastagság, két jellegzetes vastagságról 
beszélhetünk. Végtelen vékony réteg esetén az önabszorpció elhanyagolható. A végtelen 
vastag rétegnél a rétegvastagság nagyobb a hatótávolságnál, így a mért intenzitás függetlenné 
válik a rétegvastagságtól és a fajlagos aktivitással (aktivitáskoncentrációval) lesz arányos. A 
két jellegzetes rétegvastagság között a méréstechnikában önabszorpciós együttható 
bevezetése szükséges. 

A β+ - sugárzás kölcsönhatásai 

A nagy sebességű β+-részecskék lefékeződésükkor negatív elektronokkal semlegesítődnek, 
megsemmisülnek és nyugalmi tömeggel nem rendelkező γ-fotonná alakulnak. A 
megsemmisülésük előtt egy véges időtartalmú (10-10 – 10-7 s) pozitrónium (elektromosan 
semleges, az egységnyi pozitív töltése mellett egy elektront tartalmaz) keletkezik, amely rövid 
élettartamát tekintve igen nagy reakcióképességet mutat. Kölcsönhatásba lép a környezetével, 
ezáltal lehetőség nyílik a megsemmisülő pozitron kémiai környezetének tanulmányozására. 

A γ-sugárzás kölcsönhatásai 

A γ-sugárzás elektromágneses sugárzás, más kölcsönhatási formái vannak, mint a fentebb 
bemutatott töltött részecskék kölcsönhatásainak. A γ-energiatartomány – 0,01-10 MeV – 
három jellegzetes kölcsönhatási formája a fotoeffektus, a Compton-szórás és a párképzés. 

Fotoeffektus (teljes abszorpció) 

A fotoeffektus során a γ-foton energiáját teljes egészében átadja az atom 
elektronrendszerének, a foton elnyelődik, a gerjesztett atom egy elektronja a kötési energiáját 
meghaladó energiát kinetikus energiaként viszi magával. Ezért ennek a folyamatnak a 
szabatos elnevezése teljes abszorpció. A primer fotoelektron energiája kvantált, a kilökött 
elektron további ionizációt (szekunder elektronok szabaddá válását) okozhat, és figyelembe 
kell venni a karakterisztikus röntgensugárzás megjelenését is. A fotoeffektus valószínűsége a 
kölcsönhatásban résztvevő anyag rendszámától és a foton energiájától függ. Legnagyobb 
valószínűséggel a kis energiájú γ-sugárzás (< 0,2 MeV) esetén fordul elő, nagy rendszámú 
anyagokban. A γ-sugárzást gyakran használják analitikai célokra. Az ideális γ-spektrumot a 
4.5.3.1. ábra mutatja be, ahol a kölcsönhatás kizárólag fotoeffektus. 



 

4.5.3.1. ábra 

Compton-szórás 

Compton-szórásról beszélünk abban az esetben, amikor a γ-foton úgy ütközik egy atomi vagy 
molekuláris pályán lévő elektronnal, hogy energiájának csak egy részét veszíti el, míg az 
elektron kinetikus energiára tesz szert. A Compton-elektronok energiaspektruma folytonos, 
és további ionizációt okozhatnak. A kölcsönhatás a legvalószínűbb a 0,6-2,0 MeV 
energiatartományban, a nagy rendszámmal rendelkező abszorbenseknél, de ennél kisebb és 
nagyobb energiákon is előfordulhat. A 4.5.3.2. ábrán bemutatott γ-spektrum olyan 
energiaátadásokat mutat be, ahol a domináns folyamat a Compton-szórás, de annak is reális a 
valószínűsége, hogy a szórt γ-foton a következő lépésben fotoeffektus révén a teljes maradék 
energiáját is elveszíti. (Ennek gyakorlati előfeltétele az, hogy a szórt foton ne hagyja el a 
céltárgyat, azaz a sugárzásdetektort.) 



 

4.5.3.2. ábra 

Párképzés 

Jellegzetes, de nem túl gyakori kölcsönhatási forma, csak nagy γ-energiáknál fordul elő. A 
párképzés során a foton energiája az atommag erőterében átalakul és egy poziton-elektron pár 
keletkezik. Ahhoz, hogy ez végbemenjen, a foton energiája meg kell, hogy haladja a két 
részecske nyugalmi tömegének energiáját, 1,022 MeV-ot. A foton energiája és a keletkező 
poziton-elektron részecskék nyugalmi energiája közti különbség a keletkezett részecskék 
kinetikus energiájává alakul át. A kinetikus energiája egyenlően oszlik meg a két keletkezett 
részecske között. A pozitron rövid időn belül hozzákapcsolódik egy elektronhoz 
(„pozitrónium” keletkezik), és a két részecske spinjétől, valamint a kémiai környezet 
milyenségétől függő idő (µs – ms nagyságrendű) múlva az „anyag” és az „antianyag” 
megsemmisülési (annihilációs) sugárzás kibocsátásával energiává (annihilációs fotonokká) 
alakul át, illetve vissza. 

Ha energetikailag nem tiltott, akkor mindhárom kölcsönhatás egymás mellett különböző 
valószínűséggel lejátszódhat. 

A neutronok kölcsönhatásai 

A neutron elektromos töltéssel nem rendelkező részecske, ezért a neutronok és az elektronok 
között nem jön létre kölcsönhatás, jelentős neutron-anyag kölcsönhatás csak atommagokkal 
alakul ki. Ez a kölcsönhatás három alapvető folyamattal jellemezhető. 



Rugalmas ütközésnél a neutronok által leadott energiahányad az ütköző partnerek (neutron – 
atommag) tömegarányának a függvénye. Az energiaátadás annál hatékonyabb, minél kisebb 
az ütköző partner tömege. Például hidrogén atommal centrálisan ütközve a neutron egy 
ütközés során veszíti el a teljes energiáját, miközben termikus energiára fékeződik 
(0,025keV). 

Rugalmatlan ütközésnél a neutronok által átadott energia nemcsak az ütköző partnerek 
kinetikus energiáját növeli, hanem egy része gerjesztésre fordítódik. A tömegarány és a 
neutronok energiája mellett további tényezők is befolyásolják a kinetikus energia és a 
gerjesztési arány kialakulását. A gerjesztési energiát az atom γ-foton kibocsátásával adja le. 
A nagy valószínűséggel bekövetkező rugalmatlan ütközések során mindig figyelembe kell 
venni a γ-háttér növekedését, ami neutrondetektálási és sugárvédelmi szempontból nehézséget 
okoz. 

Magreakció esetén egy egyszerű bombázó részecske, ami esetünkben a neutron (de lehet, 
proton, α-részecske is) behatol az atommagba és egy másik egyszerű részecske kilépését idézi 
elő, miközben egy új mag keletkezik. A magreakció, a radioaktív bomlással ellentétben nem 
spontán folyamat, hanem indukált: külső hatásra következik be. Az egyik legfontosabb 
gyakorlati jelentőséggel bíró magreakció a neutron-indukált hasadás. A folyamat során a 
neutron befogódik egy nehéz magba, amely egy rövid átmeneti állapotot követően két 
középnehéz magra hasad szét, két-három neutron felszabadulása mellett. A célanyagban két 
erő lép fel, a kötési erő, amely a nuklidokat összetartja, és a Coulomb-erő, amely taszítást 
eredményez. Kis tömegszámú nuklidok estén a kötési erő sokkal nagyobb, ezért hasadás nem 
következik be. Azonban a nehéz magok estén pl. 235U, 239Pu, a két erő azonos nagyságrendű, 
így a neutron képes eltolni az egyensúlyt és a Coulomb-erő kettéhasítja a magot. A reakciót 
általában gamma-bomlás is kíséri és hasadásonként kb. 200MeV energia szabadul fel. A 
keletkezett magok tömegszáma 72 és 161 között mozog, a két hasadvány tömegszáménak 
aránya 2:3. 

A radioaktivitás egyes gyakorlati alkalmazásai 

Kormeghatározás a radioaktív bomlás alapján 

A radioaktív bomlás jelenségét széles körben alkalmazzák különböző leletek, ásványok, 
természetes vizek, kőzetek, meteoritok korának meghatározására. A radioaktív bomlás jó 
időmérő, mivel nem befolyásolják a hőmérséklet, nyomás vagy más természetes fizikai 
jelenségek. 

A) Geológiai kormeghatározás 

A geológiai kormeghatározásnál az elbomlott radioaktív anyag mennyiségéből tudunk 
következtetni az eltelt időre. A radioaktív bomlásoknak ilyen kormeghatározásra alkalmas 
végterméke lehet pl. az Pb, mint a 238U-, 238U-, 232Th-természetes bomlási sorok végterméke; 
a He mint α-sugárzó izotópok terméke, az Ar mint a 40K → 40Ar terméke stb. 

A radioaktív kormeghatározás elve a következő. Tegyük fel, hogy olyan ásványunk vagy 
kőzetünk van, amelyben csak U volt, sem Th, sem Pb tartalma nem volt a keletkezés 
időpontjában. Ha ismerjük a magok számát és tömegét a t=0 időpontban, akkor a vizsgált 
időpontban a keletkezéstől számított t idő elteltével a stabilis végtermék mennyisége 
meghatározható, esetünkben az 238U bomlási sorát lezáró 206Pb és az 235U bomlási sorát lezáró 



207Pb mennyisége. A gyakorlatban tömegspektrométerrel meghatározzuk a végtermék 
arányát, ebben az esetben a 206Pb/207Pb arányt, feltételezve hogy a mintában levő két izotóp 
csak a természetes bomlási sorok végterméke lehet.  

A kormeghatározás pontosságát növelhetjük, ha egyetlen kormeghatározási feladatot többféle 
radioaktív bomlás alapján is megoldunk, és az így nyert eredményeket átlagoljuk. Az alábbi 
táblázatban több, párhuzamosan alkalmazható módszert foglaltunk össze: 

 

4.6.1.1. ábra 

B) Történelmi kormeghatározás 

A geológiai korok mellett a rövidebb időskálán a történelmi, régészeti korok meghatározására 
is a radioaktív bomlásokból következtethetünk. A radiokarbon módszert Willard Libby 
dolgozta ki, amelyért 1960-ban Nobel-díjat kapott. A radioaktív 14C izotóp aktivitásának 
mérésén alapul. A szén hosszú életű radioaktív izotópja, a 14C - természetes eredetű radioaktív 
izotóp, a kozmikus sugárzás hatására keletkezik a légkörben nitrogénből. 

4.16. egyenlet - (4-16) 

 
 

Szerves anyagok életkorának meghatározására a 14C izotóp bomlását használják 
leggyakrabban. A 14C beépül a levegő CO2-jába, ezen keresztül a növényi asszimiláció 
közvetítésével az élő szervezetbe (növények, állatok, emberi szervezet), amelyben ezáltal a 
14C-koncentráció ugyanolyan lesz, mint a levegő CO2-ban. Amikor azonban az élő szervezet 
(növény, állat, ember) elpusztul, az anyagcsere megszűnik, s a testben lévő szervesanyag-
maradványokban a 14C izotóp a radioaktív bomlás miatt csökkenni kezd az 5730 év felezési 
időnek megfelelően. Mintegy 1000-45000 évvel ezelőtt elpusztult élő szervezetek 
maradványának 14C-tartalmának fajlagos aktivitásából következtethetünk a vizsgált tárgy 
korára. A mérések szerint az eredettől függetlenül 1g szén mennyiségéből átlagosan 15,3 
szénatom bomlik el percenként, ennyi a jelenleg élő szervezetek 14C-aktivitása. A 14C lágy β-

-sugárzással bomlik. Ha a kozmikus sugárzás intenzitását állandónak vesszük, akkor könnyen 
belátható, hogy az állandó keletkezési és bomlási sebesség következtében a légkörben levő 
CO2 14C-től származó fajlagos aktivitása is állandó lesz (Ez az érték meg is mérhető: 1g C-
ben 15-16 bomlás/perc következik be). Régészeti leleteknél a 14C/12C arány megmérésével 
vissza lehet számolni arra az időpontra, amikor az arány megegyezett a levegőben található 
egyensúlyi 14C/12C aránnyal, tehát amikor az élő szervezet elpusztult. 



A természetben ugyancsak a kozmikus sugárzás hatására keletkezik a 12,3 év felezési idejű 
3H is, a 14N(n,3H)12C magreakcióban. A trícium az atmoszférában és a természetes vizekben 
ér el egyensúlyi fajlagos aktivitás értéket, és ha egy anyagot az atmoszférától elzárunk (pl. a 
borokat palackozás során) az elzárt minták fajlagos trícium aktivitása csökkenni fog. A vizek 
trícium tartalmát trícium egységekben (TU) mérjük; 1 TU = 1 T atom/ 1018 H atom; ez az 
érték a hidroszférában a nukleáris robbantások bevezetése előtt 1 volt. A kísérleti 
hidrogénbomba-robbantások azonban annyira megzavarták a légkör 3H-egyensúlyát, hogy ez 
a módszer nem mindig megbízható. 

Orvosi alkalmazások 

Napjainkban jelentős szerepet kap a magfizika egészségügyben való alkalmazása. A 
gyógyászati alkalmazások három fő területe a diagnosztika, a sugárkezelés és az izotópos 
nyomkövetés. 

A) Diagnosztika 

A diagnosztikai képalkotás Röntgen felfedezésével kezdődött, aki a röntgensugárzást az 
emberi test feltérképezésére (is) alkalmazta. Az egyre újabb technikák lehetővé teszik az egyre 
pontosabb és részletesebb képalkotást, sebészi beavatkozás nélkül. Különböző magfizikai 
felfedezéseknek köszönhetően egyre javult és széles körben alkalmazott lett a sugárzásos 
képalkotás. Így alakult ki a CT (computerized axial tomography), a mágneses rezonancia kép 
– MRI (magnetic resonance imaging), a foton emissziós számítógépes tomográfia – SPECT 
(single photon emission computerized tomography) és a pozitron emissziós tomográfia – PET 
(positron emission tomography). 

A SPECT–eljárásban kis mennyiségben rövid élettartamú radioaktív – jórészt γ-fotonokat 
kibocsátó – izotópot juttatnak az emberi szervezetbe, vivőanyagba keverve. A SPECT-hez 
használt izotópok közül a legelterjedtebb a 99mTc, de használják még a 201Tl (miokardinális 
perfúzió), 111In (prosztatarák), 67Ga (fertőzés vagy lymphoma), 123I (pajzsmirigy) és 133Xe 
(tüdő) vizsgálatára. A vivőanyag a kívánt helyeken feldúsul az emberi szervezetben, és az 
onnan jövő fotonokat fotondetektorral észlelik. Ezeket különböző szögekben mérve 
meghatározható, hogy a vivőanyag hol kötődik meg a szervezetben. A vivőanyagot úgy 
választják ki, hogy például a rákos sejtekben kötődjék meg (erre alkalmasak például a bárium 
izotópok), ezzel kimutatható a csontrák már kezdeti stádiumban. 



 

4.6.2.1. ábra 

A PET eljárás hasonló a SPECT-hez, de ebben az esetben a radioaktív izotóp pozitront bocsát 
ki. A pozitron igen rövid utat megtéve a sejt egy elektronjával annihilál, és két egymással 
ellentétes irányban mozgó fotont bocsát ki, amelyeket egy alkalmasan beállított geometriai 
elrendezésben működő detektorrendszerrel észlelünk. A két, egymással szemben mozgó foton 
miatt a SPECT-nél nagyobb pontossággal lehet kimérni az emisszió és így a vivőanyag 
megkötésének helyét. A PET módszer az egész emberi testben alkalmazható a rákos sejtek 
kiszűrésére, ezen kívül alkalmas az agy metabolikus folyamatainak a vizsgálatára, valamint a 
szív és más szervek metabolizmusának feltérképezésére is. 

Az MRI–módszer a nukleáris mágneses rezonancián (NMR) alapul. A spinnel rendelkező, 
mágneses térbe helyezett atommagok nívói a Zeeman-effektus révén felhasadnak, és 
értékkel eltolódnak. Abban az esetben, amikor csak az alacsonyabb energiaszint van betöltve, 

akkor a frekvenciájú elektromágneses tér átmenetet tud generálni a két nívó között. 
Ettől a gerjesztéstől a mag később megszabadul, és visszasugározza az elnyelt fotont, ezt a 
sugárzást lehet mérni, és a fenti frekvencia környékén erős rezonanciát látunk. Minden magra 
más rezonanciafrekvencia (a különböző giromágneses faktornak köszönhetően, amely 
magspecifikus), ez teszi lehetővé a magok azonosítását. Tipikusan 300 MHz-s 
elektromágneses teret és 7T mágneses teret szoktak alkalmazni.  

Régóta voltak törekvések arra, hogy a PET-technikát MRI-vel párosítsák. Ennek az lenne az 
előnye, hogy az MRI lágyszövet-kontrasztja igen jó, így tumordiagnosztizálás szempontjából 
előnyös. Az alapvető nehézséget a két modalitás összepárosításánál az adja, hogy a PET-ben 
használatos PMT-k (Perceptual Maze Test) nem működnek bizonyos mágneses tér felett 
(~100 G), s az MRI miatt megjelenő mágneses tér ezt az értéket már meghaladja. A PMT-k 
kiváltásával (lásd a „5.2.3 Félvezető detektorok” című fejezetet) azonban elvileg megoldható 
a két modalitás párosítása. 2007-ben elsőként a Siemens fejlesztett ki azt a képalkotási 
technikát, amely párhuzamosan rögzítette in vivo az emberi agy PET és MRI-képét.  



 

4.6.2.2. ábra 

B) Sugárkezelés 

A sugárkezelést a rák különböző formáinak kezelésére használják. A sérült, rákos szöveteket 
a sugárzás energiájának elnyelésével szétroncsolják. Ez a módszer lokalizált tumor esetén 
használható igazán jó hatékonysággal, például olyan helyeken, ahol a hagyományos sebészi 
eljárás nehezen alkalmazható, tipikus alkalmazási területe az agydaganatok kezelése. 

Sugárkezelés elektromágneses sugárzással 

A klasszikus sugárkezelés röntgen és γ-sugarakat használ, amelyek gyakorlatilag áthaladnak 
az emberi testen (teleterápia = távoli sugárkezelés). A fotonsugárzás tetszőleges mélység 
esetén is könnyen alkalmazható, viszont az egészséges szövetet is roncsolja. A legnagyobb 
roncsolás a testbe való belépéskor történik, legtöbb esetben egészséges szövetet roncsolva. 
Ennek kiküszöbölésére olyan megoldást alkalmaznak, hogy sok különböző irányból 
sugározzák be a daganatot (például a sugárforrás előre megtervezett pályán való forgatásával), 
így csökkentik az egészséges szövetek sugárterhelését. Ma már olyan besugárzó programokat 
használnak, melyek optimalizálják a besugárzást, maximálják a daganatba jutó sugárzás 
intenzitását (dózisát), miközben a lehető legkisebbre csökkentik az egészséges szövetekre jutó 
sugáradagot. A röntgen- és γ-sugarak jól fókuszálhatók, néhány milliméteresnél nagyobb 
daganatok jól kezelhetők így.  

Sugárkezelés proton- és elektronsugárzással 

Az elektromágneses sugárzásnál lényegesen kisebb áthatolóképességű protonsugárzás az 
energiájának legnagyobb részét ott adja le, ahol megáll a szervezetben, ezért a proton 
energiájának helyes megválasztásával be lehet állítani, hogy adott helyen, a daganat helyén 
álljon le, ezáltal csak a daganatos sejteket roncsolja. A proton alkalmazása lehetővé teszi az 
alkalmazott dózis növelését, úgy, hogy káros mellékhatás nem keletkezik, ami hatékonyabb 
terápiát tesz lehetővé. Alkalmazásának hátránya, hogy kevésbé pontosan fókuszálható, mint 
a γ-sugárzás, ezért leginkább nagyobb tumorok esetén alkalmazzák. Hasonló okokból 
alkalmazzák a nagyenergiájú elektronsugárzást is sugárterápiás célokra, például a 90Y 2,2 
MeV maximális energiájú β--sugárzását. Ha a sugárforrást egy erre alkalmas eszközzel 



(például tűvel) a daganat közelébe helyezik, akkor brachyterápiáról (közeli sugárkezelésről) 
beszélünk. 

Sugárkezelés neutronokkal és nehézionokkal 

Az eddig tárgyalt γ-, proton-, elektron besugárzás esetén nagy dózisokra van szükség, mivel 
a sugárzásoknak viszonylag kicsi a LET-értéke (lásd részletesen később a 6. fejezetben). Ez 
esetünkben a kémiai kötések feltörő képességét jelenti. A neutronok adott úthosszon 
megvalósuló energiaátvitele nagyobb, sokkal jobban törik a kémiai kötéseket, ezért 
hatékonyabban alkalmazhatók a rákos sejtek roncsolására. Számos neutron sugárzó izotópot 
állítanak elő, aminek leggyakoribb útja a neutron besugárzás. A semleges neutron könnyen 
bejut az atommagba, azokat radioaktívvá teszi, a folyamatot neutronaktiválásnak nevezzük. 
Először Hevesy György állított elő neutronbesugárzással nyomjelzésre alkalmas radioaktív 
izotópot (Nobel-díj, 1943). A neutronaktiváció sikeresen alkalmazható a nyálmirigy-, néhány 
fej- és nyaktáji-, előrehaladott prosztatadaganat és melanoma esetében. Hátránya a fotonéhoz 
hasonló, mivel a sugárzás az útjába kerülő egészséges sejteket ugyanúgy roncsolja, mint a 
rákos sejteket, ezért ebben az esetben is több irányból történő besugárzást alkalmaznak. 
Rosszul fókuszálható, ezért a több cm-es tumorok esetében használható. A bór-
neutronbefogásos terápia (boron-neutron-capture-therapy, BNCT), amit Japánban már az 
1950-es években klinikailag is alkalmaztak, a daganatok elpusztítására tulajdonképpen nem a 
neutronokat, hanem a besugárzó neutronokkal magreakcióba lépő 10B-ból (a természetes bór 
mintegy 20%-a) keletkező α-részecskéket használja fel. Mivel ezek hatótávolsága nem 
nagyobb a ráksejtek méreténél, a terápiát úgy alkalmazzák, hogy a szervezetbe olyan 
bórtartalmú antitesteket juttatnak, amelyek csak a ráksejtekhez kapcsolódnak. Így az 
egészséges sejteket lényegesen kisebb dózis éri a kezelés során. 

A neutronaktiválást kisteljesítményű atomreaktorokban végzik. Magyarországon erre a célra 
is használják a KFKI-ban üzemelő 10MW-os Kutatóreaktort és a Budapest Műszaki 
Egyetemen üzemelő tanreaktort. 

Sugárterápiához ideálisak a nagy energiájú, nukleononként mintegy 400-800 MeV energiájú 
nehézion nyalábok. A nehézionoknak is nagy a LET-értéke, a nyaláb könnyebben előállítható, 
mint a neutronnyaláb és jobban is fókuszálható.  

C) Izotópos nyomkövetés (nyomjelzés) 

A gyorsítókban, nukleáris reaktorokban előállított radioaktív izotópokat a biológiai, orvosi 
kutatások számos területén alkalmazzák. A szén- illetve hidrogénatom helyén 14C vagy a 3H 
izotópokat tartalmazó előállított molekulák kémiai tulajdonsága ugyanaz, mint a nem sugárzó 
atomokat tartalmazóké, így nem befolyásolják a biokémiai folyamatokat, de ugyanakkor a 
szervezetben nyomon követhető a mozgásuk, feltérképezhető, hogy mely sejtek kötik le 
ezeket a molekulákat, illetve hogy milyen anyagok kötődnek bizonyos receptorokhoz. Ezen 
tulajdonságukat kihasználva alkalmazhatók diagnosztizálásra (a gyógyszer eljut-e a kívánt 
helyre) vagy új gyógymódok kifejlesztésére (ellenőrzik, hogy blokkolnak-e adott 
receptorokat). Radioaktív izotópokat használnak nagy hatékonysággal a DNS azonosításra 
(bűnügyek vizsgálata során). 

A következő 4.6.2.3. táblázat a kutatólaboratóriumokban leggyakrabban használt 
radionuklidokat foglalja össze: 



 

4.6.2.3. ábra 

  



A sugárzások mérése 
A nukleáris sugárzások mérési eljárásai 
Az atommagok energiaátalakulásából keletkező ionizáló sugárzások mérése a sugárzást 
alkotó részecskék számának, illetve – ha ez lehetséges – energiájának regisztrálását jelenti. A 
méréseket detektorokkal végezzük, amelyek a sugárzás elnyelésének hatására válaszjeleket 
generálnak.  

A sugárzásmérés célja az alábbiak lehetnek: 

• Nem nukleáris folyamatok, technológiai állapotok indikációja 
• Nukleáris analízis 
• Dózis- vagy dózisteljesítmény-mérés 

Az indikációs mérések csoportjába olyan eljárásokat sorolunk, amelyeknél a sugárzó anyag 
minősége és mennyisége jól ismert, és a sugárzást csak felhasználjuk valamilyen ismeretlen, 
nem nukleáris állapot vagy mennyiség meghatározására. Néhány példa az indikációra:  

• Veszélyes anyagot tartalmazó, vizuális vizsgálattal nem ellenőrizhető tartályok 
szintmérése; 

• Roncsolásmentesen végzendő állapotvizsgálatok; például egy híd betonozásának 
hibamentességét lehet megfelelő energiájú gamma- vagy röntgensugárzást keltő 
sugárforrással ellenőrizni; 

• A 4.6. fejezetben már ismertetett izotóp-nyomjelzéses vizsgálati technikák. 

A dózis- és dózisteljesítmény-mérés sajátos feltételeiről és megoldásairól a 6.5. fejezetben 
szólunk, mivel ezek a sugárvédelem tárgyköréhez is közvetlenül kapcsolódnak. A dózismérés 
során a válaszjeleket „csak” egyetlen fizikai mennyiséggel, a dózissal kívánjuk 
összekapcsolni, ha lehet, egyenes arányosság révén, minden további információ (a sugárzások 
típusa, energiája, intenzitása) ennek kell, hogy része legyen. A nukleáris analízis minőségi és 
mennyiségi elemzést jelenthet, itt a sugárzások előbb felsorolt jellemzői más-más célból 
lehetnek fontosak, és a követelmények között nem szerepel a dózisarányosság. 

Az alábbiakban áttekintjük a nukleáris analízis céljait és megoldásait, majd az 5.2. fejezetben 
röviden bemutatjuk a végrehajtáshoz szükséges sugárzásdetektorokat. Mivel a magfizika 
területéhez tartozó energiák a legtöbb esetben lényegesen nagyobbak, mint a kémiai kötések 
létrehozásához, illetve felszakításához kellő energia, ezért a minőségi elemzéssel elemeket, 
illetve radionuklidokat azonosíthatunk. A mennyiségi elemzés által keresett válasz a 
radioaktivitás [Bq], mint extenzív mennyiség, illetve a felületi, térfogati vagy tömegre 
vonatkoztatott aktivitás-koncentráció [Bq/m2, Bq/m3, Bq/kg], mint intenzív mennyiség lehet. 

A nukleáris sugárzások energiaviszonyairól a 4. fejezetben szóltunk. Az analízis 
szempontjából két csoportra oszthatjuk ezeket. A diszkrét energiájú sugárzásokat alkotó 
részecskék mozgási energiájának meghatározásából azonosítható a kibocsátó radionuklid, 
míg a folytonos energia-eloszlású sugárzásokkal ez csak erősen korlátozott mértékben tehető 
meg. Az első csoportba az α- és γ-sugárzást, a másodikba a β-sugárzást soroljuk. A γ-átmenet 
eredményeképpen a foton helyett kilépő konverziós elektronok szintén alkalmasak a minőség 



meghatározására. A járulékos (szekunder) sugárzások közül a karakterisztikus 
röntgensugárzás alkalmas a kibocsátó elem (de nem a radionuklid) felismerésére.  

Ha a sugárzás diszkrét energiájú részecskékből áll, akkor a detektort úgy kell megválasztani, 
hogy a benne keletkező válaszjelek (melyek a legtöbb esetben elektromos töltések 
szétváláshoz és áramlásához köthetők) arányosak legyenek a részecskék által leadott 
energiával. Az is szükséges, hogy a részecskéknek legalább egy számottevő része teljes 
mozgási energiáját átadja a detektornak. Az ilyen detektorokat energiaszelektíveknek nevezik. 
A sugárzást alkotó, a forrásból kilépő részecskék energiáját, illetve a detektorban a részecskék 
által leadott energiát, valamint a válaszjelek energia szerinti eloszlását spektrumban 
ábrázolják. A spektrum vízszintes tengelyén az energia, a függőleges tengelyen az adott 
energiához tartozó részecskék száma jelenik meg. Az energiatengely a detektorban keltett 
jeleket megjelenítő spektrumban „jelnagyság” (töltés, feszültség vagy egyszerűen „csatorna” 
dimenziójú lesz. Egy szcintillációs detektorral felvett gammaspektrumot láthatunk az 5.2.2.2. 
ábrán, amelyet valamivel később, a sugárzásdetektorok működésének ismertetésénél 
mutatunk be. 

Az 5.1.1. ábrán egy izotóptáblázat részlete látható, ami a 214Pb természetes radioaktív izotóp 
energiaszintjeit mutatja. A γ-vonalak két energiaszint közötti átlépések energia-
kibocsátásából keletkeznek, a bomlási gyakoriságok, amelyekkel arányos lesz a spektrum 
függőleges tengelyén megjelenő részecskeszám, az ábra bal oldalán, az energiákkal együtt 
szerepelnek. 

 

5.1.1. ábra 

Ha a sugárzás energiájának meghatározásával azonosítottuk a minta komponenseit, 
elvégezhető azok mennyiségi analízise. Ha a sugárzás, illetve a mérési eljárás nem alkalmas 
arra, hogy több, esetleg jelenlévő összetevő megkülönböztetésével minőségi analízist 
végezzünk, a minta előzetes fizikai és/vagy kémiai feldolgozásával, a sugárzást kibocsátó 
komponensek elkülönítésével (azaz radiokémiai elválasztással) juthatunk el mennyiségi 



eredményekhez. Akár – energiaszelektív mérőrendszer esetén – a spektrum megfelelő 
részének elhatárolásával, akár – radiokémiai elválasztást alkalmazva – az egy mérőmintából 
regisztrált válaszjelek megszámlálásával akarjuk elvégezni a mennyiségi elemzést, két 
feltételt kell teljesíteni: 

• A mért jelszámból le kell vonni a keresett komponens jelenléte nélkül mérhető 
válaszjelek, azaz a háttér értékét; 

• Ismerni kell az adott sugárzásfajtától, energiától, detektortól, valamint mérési 
elrendezéstől is függő számlálási hatásfokot. 

A háttér szűkebb értelemben a mintán kívüli sugárforrásokból, azaz a környezetből érkező, a 
számításokhoz felhasználandó energiatartományba tartozó sugárzást, illetve az erre adott 
válaszjeleket jelenti. Tágabb értelemben ide tartoznak még azok a részecskék, illetve 
válaszjelek is, amelyek a minta más komponenseitől származnak, de a keresett komponenstől 
származó válaszjelekkel együtt mérjük meg őket – ezt a méréstechnikai mennyiséget gyakran 
alapszintnek nevezik, és megkülönböztetik a háttértől. 

A hatásfok egyszerű definíciója: az adott sugárforrásból származó megszámolt és az összes 
(elvileg megszámolható) jelek számának hányadosa. Mivel a háttérmérés időtartama sok 
esetben különbözik a minta mérésétől (általában a nagyobb pontosság elérése érdekében a 
megengedhető leghosszabb ideig tart a mérése), ezért a hatásfok definíciójában az 
időegységre eső részecske- illetve jelszám, azaz az intenzitás szerepel.  

A sugárforrásból kilépő részecskék I intenzitása [részecske/s] az A aktivitással [Bq] és az fR 
[részecske/bomlás] részecskegyakorisággal egyenesen arányos: 

5.1. egyenlet - (5-1) 

 
 

A η hatásfok (ami ebben az értelmezésben dimenziónélküli, 0 és 1 közötti szám) a mintából 
származó, méréssel meghatározott nettó intenzitás és a tényleges intenzitás hányadosa: 

5.2. egyenlet - (5-2) 

 
 

A fenti összefüggésben Im a mért intenzitás, Ih pedig az alapszint (háttér) intenzitása. 

A hatásfok a mérőrendszer egyik fontos kalibrációs paramétere. Mint már említettük, a 
hatásfok nem konstans, hanem számos paraméter függvénye. Ezeket a függvényeket 
kalibrációs etalonokkal történő méréssorozatokkal kell meghatározni, a lehető legnagyobb 
pontossággal. Egy új detektor, vagy akár egy újabb mérési elrendezés (például más alakú 
mintatartó edény) használata új kalibráló méréssorozatot igényel. 



Energiaszelektív méréseknél (azaz amikor a spektrum alapján megkülönböztethető a 
detektorban elnyelt részecskék energiája, lásd az 5.2. fejezetet) a minőségi és mennyiségi 
analízishez további kalibrációs mérések is szükségesek. Ilyen méréseknél a detektorok 
válaszjeleinek nagysága (töltése, feszültsége) egyenes arányban van a detektorban leadott 
energiával, ezt a kalibrációs függvényt meg kell határozni ahhoz, hogy egy radioizotópot az 
energia alapján azonosíthassunk. A csatornaszám-energia kalibráció függvényének alakja 
elméletileg lineáris, ezért ahhoz, hogy a linearitástól való eltérés mértékét is megismerhessük, 
többnyire másodfokú függvényt (parabolát) alkalmaznak. Az 5.1.2. ábrán egy γ-
spektrometriás kiértékelő program felhasználói képernyőjét mutatjuk be, rajta egy félvezető 
detektorral (lásd az 5.2. fejezetet) felvett etalonspektrummal, és a spektrum kiértékelését 
követően képezett energiakalibrációs függvénnyel. Az 5.1.3. ábrán a spektrumkiértékelés egy 
fontos lépését illusztráljuk: a keresett radioizotóptól származó jelszám (beütésszám) – amit az 
úgynevezett teljesenergia-csúcs tartalmaz – matematikai módszerrel történő szétválasztását 
az alapszintet alkotó más jelektől. Sajátos területet jelent a röntgenspektrometria, amennyiben 
a karakterisztikus röntgenfotonok (amelyek gammaspektrumokban is jelen lehetnek) nem 
egy-egy kiválasztható radioizotópra, hanem egy-egy gerjesztett állapotú pályaelektronokkal 
rendelkező elemre jellemzőek, tehát ezen elemekre nézve végezhető segítségükkel minőségi 
és mennyiségi analízis. 

 

5.1.2. ábra 



 

5.1.3. ábra 

Az energiaszelektív kiértékelésre alkalmas sugárzásfajták közül a γ-sugárzás spektrometriája 
könnyen kivitelezhető, nem igényel bonyolult minta-előkészítést. Az α-spektrometria a 
sugárzás kis hatótávolsága miatt csak akkor lesz alkalmas a komponensek egyenkénti 
analízisére, ha a vizsgálandó anyagot feldolgozva (például galvanikus vagy csapadékos 
leválasztással) igen vékony mérőmintákat készítünk.  

Detektortípusok 
A magsugárzások detektorainak néhány fontos ismérvéről, tulajdonságáról már a 
korábbiakban is szóltunk. Az alábbiakban a főbb típusokat mutatjuk be röviden. A detektorok 
jelentős része elektronikus működésű, kihasználva a nukleáris sugárzások ionizáló 
képességét. Az ionizáció által a sugárzás elnyelése szabad elektromos töltéshordozókat hoz 
létre. A detektáláshoz olyan eszközökre van szükség, amelyekben csak a sugárzás 
következtében létrejött töltések jelennek meg, egyébként töltésmentesek, azaz szigetelők. 
Ilyen anyagok az atomos és molekuláris gázok és folyadékok, a szilárd ionkristályok, valamint 
a félvezetők. Ezek közül mindegyik típushoz köthető nukleáris detektálás. 

Az elektronikus detektorok impulzus- és áram üzemmódban működhetnek. Előbbinél a 
válaszjelek egyenként hozzárendelhetők az elnyelt részecskékhez, az impulzusok nagysága, 
száma és alakja is közvetlenül alkalmas lehet a sugárzás mérésére, illetve a sugárzás egyes 
összetevőinek megkülönböztetésére. Az impulzusok töltés- és feszültségjelek lehetnek. Az 
árammódban működni képes detektorok válaszjele gyakorlatilag folyamatos, így csak az 
áramerősség kapcsolható a sugárzás intenzitásához. 



Gáztöltésű detektorok 

A detektorok zárt vagy nyitott (átáramlásos) gázterébe jutott ionizáló részecskék hatására ott 
szabad töltéshordozók: elektronok és pozitív ionok keletkeznek. A válaszjeleket a 
töltésbegyűjtő fegyverzetekre eljutott töltések hozzák létre. Az aktív üzemű detektoroknál a 
töltések szétválasztásához folyamatosan fenntartott, adott értékű tápfeszültségre 
(egyenfeszültségre) van szükség. A passzív üzemű berendezéseknél a működés kezdetén egy 
kondenzátor fegyverzeteire töltést visznek, és a sugárzás által keltett szabad töltések odajutása 
lecsökkenti ezt a kezdeti töltést (elektroszkóp). Az aktív eszközök felépítését az 5.2.1.1. ábra, 
működését az 5.2.1.2. ábra szemlélteti. A detektortípusok szokásos elnevezése a 
fegyverzetekre adott egyenfeszültség növekedésének sorrendjében az alábbi: ionizációs 
kamra, proporcionális számláló, Geiger–Müller (GM) cső. A berendezések felépítésének 
közös eleme, hogy a gyorsan mozgó szabad elektronok begyűjtésére szolgáló pozitív anód a 
minél nagyobb felületi fajlagos töltés érdekében vékony fémszál, a lényegesen nagyobb 
méretű, tehát kisebb sebességgel haladni képes pozitív atom- és molekulaionokat fogadó 
katód pedig a cső fala. A munkafeszültség másik, szokásos elnevezése „nagyfeszültség”. 
Értéke lényegesen nagyobb a keltett töltések által létrehozott válaszimpulzusok 
feszültségénél, egyes detektortípusoknál a szakszerűtlen kezelés igen veszélyes lehet. A 
detektálható sugárzásfajták – a gázok csekély sűrűsége miatt – elsősorban azok, amelyek a 
gáztérben haladva gyakran ütközhetnek az atomokkal, molekulákkal, tehát az α- és a β-
sugárzás. A γ- és röntgensugárzás jóval nagyobb áthatolóképessége miatt „közvetve” 
detektálható. A detektor falának megfelelő kialakításával elérik, hogy a falba ütköző és ott a 
4.5.3. fejezetben leírt kölcsönhatások valamelyikét elszenvedő foton által kilökött elektronok 
a gáztérbe jutnak, ott pedig már – nyilvánvalóan – a β-részecskével analóg módon 
detektálódnak. A neutronsugárzás mérése szintén valamilyen közvetítő lépést beiktatva 
történik: a gázt itt úgy kell megválasztani, hogy az a neutronokkal magreakcióra képes 
anyagot tartalmazzon. A BF3 töltetű csövekben α-részecskék, a 3He töltetű csövekben a 
magreakcióból keletkező 3H β-sugárzása játszik „közvetítő” szerepet. 

Az ionizációs kamra (vö. 5.2.1.2. ábra) tápfeszültsége csak a primer ionizáló részecske által 
keltett töltések begyűjtésére elegendő, ezek hozzák létre a válaszimpulzust. Mivel a sugárzás 
egy részecskéje által keltett szabad töltések száma a részecske mozgási energiájával arányos, 
ezért az ionizációs kamra energiaszelektív.  

Ugyancsak energiaszelektív a proporcionális számláló is. Itt a keletkezett primer töltésekre 
ható gyorsító egyenfeszültség már akkora, hogy a töltések felgyorsulva képesek az útjukba 
eső gázrészecskéket is ionizálni, tehát a kezdeti töltésszám megsokszorozódik, a válaszjel 
felerősödik.  

A GM-csőben akkora a gyorsító feszültség, hogy bármilyen kezdeti energia bevitel a gáztér 
összes molekuláját ionizálja, mert a felgyorsult töltéshordozók lavinaszerű kisülést idéznek 
elő. A detektor ezért nem energiaszelektív, de igen érzékeny, hiszen igen kis primer hatás is 
elindíthatja a kisülést. 



 

5.2.1.1. ábra 

 

5.2.1.2. ábra 



Az 5.2.1.2. ábrán számokkal jelöltük a három működési tartományt: 

1: ionizációs kamra 

2: proporcionális számláló 

3: Geiger–Müller-cső 

Az ábrán egy-egy α- és β-részecske detektálása során keletkező válaszimpulzus nagyságát 
mutatjuk a nagyfeszültség függvényében. Látható, hogy az ionizációs kamránál a válaszjel a 
legkisebb, de értéke alig függ a nagyfeszültség esetleges ingadozásától. A proporcionális 
csőnél az impulzusok nagyobbak, de sokkal jobban függ a nagyfeszültség stabilitásától. A 
GM-csőnél a válaszimpulzusok nagysága állandó. Mindhárom típussal szemben közös 
követelmény, hogy az impulzusok száma legyen arányos a beérkező sugárzás intenzitásával 
(lásd az [5-2] összefüggést az 5.1. fejezetben). Előnyös, ha a válaszjelek időtartama és 
kigyűjtési ideje a lehető legrövidebb, hiszen így nagy intenzitású sugárzások is mérhetők 
(„kicsi a holtidő”). (A detektorok jeleinek analóg és digitális feldolgozásáról az alábbi, 
nemrég megjelent tankönyvből szerezhetnek bővebb ismereteket az érdeklődők: Bódizs 
Dénes: Atommagsugárzások méréstechnikái, Budapest, Typotex kiadó, 2006.) 

Szcintillációs és lumineszcens detektorok 

A szcintillációs, lumineszcens és a következő alfejezetben tárgyalt félvezető detektorok közös 
elnevezése „szilárdtest detektorok”, mert a működésükben kihasználják a szilárd anyagokat 
jellemző elektronpálya sávszerkezet tulajdonságait. Ezek az anyagok is szigetelők, és mivel a 
rácspontok rögzítettek, a sugárzás által keltett szabad töltések, ionok nem tudnak bennük 
előrehaladni. Ezért a válaszjelek kihozatala nem történhet közvetlenül elektromos úton, mint 
a gázdetektoroknál. A megoldást a relaxáció, azaz a gerjesztési energia leadásának sajátos 
folyamata jelenti. Ha ennek során a létrejött „töltésszétválasztások” energiatartalmával 
arányos energiájú részecskék lépnek ki a detektorból, akkor közvetlen elektromos jelek nélkül 
is lehetséges információhoz jutni az eredeti, gerjesztő sugárzás intenzitásáról és energiájáról. 
A relaxációt jelző fotonsugárzást szcintillációnak, illetve lumineszcenciának nevezik. 

A két alaptípus közül a szcintillációnál csak igen rövid időt töltenek a sugárzás elnyelése által 
gerjesztett elektronok ebben az állapotban, az alapállapotba való visszatérés, a relaxáció 
akadálytalanul, gyorsan bekövetkezik. A lumineszcenciánál ezzel szemben a gerjesztett 
elektronok „rögzülnek” a csapdahelyeken, mert onnan csak további energia bevitelével tudnak 
kikerülni. Közös sajátosság, hogy a relaxáció során a gerjesztett és az alapállapot közötti 
energiát hordozó részecskét (a legtöbb detektorfajta esetében fényfotont) bocsátanak ki. Mivel 
a kristályos, homogén szerkezet miatt a detektor anyaga igen nagy valószínűséggel, 
úgynevezett rezonancia-abszorpcióval képes elnyelni a kristály sávszélességére jellemző 
fotonokat, sugárzások detektálása csak akkor lesz lehetséges, ha a csapdahelyek 
energiatartalma eltér a kristályt általában jellemző értéktől. Ezt adalékanyagok bevitelével 
érik el a gyártás során. A módosított energiájú elektroncsapdák relaxációja során olyan 
fotonok keletkeznek, amelyre nézve a kristály átlátszó. 

Az5.2.2.1. ábrán a szcintillációs detektorok detektálási és jelátalakítási folyamatai láthatók. A 
folyamat az alábbi lépésekből áll: 

http://nukinfo.reak.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2087:%20bodizs-denes-atommagsugarzasok-merestechnikai%20&catid=54:koenyvismertetk&Itemid=68
http://nukinfo.reak.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2087:%20bodizs-denes-atommagsugarzasok-merestechnikai%20&catid=54:koenyvismertetk&Itemid=68
http://nukinfo.reak.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2087:%20bodizs-denes-atommagsugarzasok-merestechnikai%20&catid=54:koenyvismertetk&Itemid=68
http://nukinfo.reak.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2087:%20bodizs-denes-atommagsugarzasok-merestechnikai%20&catid=54:koenyvismertetk&Itemid=68
http://nukinfo.reak.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2087:%20bodizs-denes-atommagsugarzasok-merestechnikai%20&catid=54:koenyvismertetk&Itemid=68


• A sugárzás részecskéi elérik a szcintillátort, és abban energiájukat átadva elektronokat 
tesznek szabaddá. 

• A szabad elektron az elektroncsapdába jut. 
• Az elektron alapállapotba kerül, és eközben a két energiaállapot közti különbségnek 

megfelelő energiájú (hullámhosszúságú) fényfotont bocsát ki. 
• A fényfotonokat fotokatódra, a fotoelektron-sokszorozó (photo-multiplier tube, PMT) 

rendszer első elemét képező fémfelületre vezetik. Ez a rendszer egymáshoz képest 
egyre pozitívabb potenciálra kapcsolt felületekből (fegyverzetekből, dinódákból) áll. 
A PMT cső vákuumterében az egyes dinódákból kilépő elektronok a feszültség 
hatására felgyorsulnak, és így a következő dinódába egyre nagyobb energiával 
csapódnak be, tehát egyre több elektron kilépéséhez szolgáltatnak energiát. Így tehát 
a fotoelektron-sokszorozó a fényfotonokat feszültségimpulzusokká alakítja és 
felerősíti. 

• Az impulzusok a számlálóba jutnak, kialakult a válaszjel. 

A PMT rendszerben keletkezett válaszjelek nagysága egyenesen arányos a detektorban elnyelt 
sugárzási energiával, tehát ez a detektorrendszer is energiaszelektív.  

 

5.2.2.1. ábra 

A nukleáris analízisre alkalmas főbb szcintillációs detektortípusok, az általuk mérhető 
sugárzásfajtákkal (a zárójelbe tett elem az adalék): 

• ZnS(Ag) – α- és β--sugárzáshoz  
• Szerves szcintillátorok (folyadék, szilárd) – α , β- sugárzáshoz 
• NaI(Tl), LaBr3(Ce) – γ- és röntgensugárzáshoz 
• CsI(Na) – α-, β-, γ-, röntgensugárzáshoz 
• Továbbiak: LiI(Eu), CdWO4, YAG(Ce) (Y3Al5O12(Ce)), BGO (Bi12GeO20) stb. 

Egy NaI(Tl) detektorral felvett γ-spektrum látható az alábbi 5.2.2.2. ábrán. A γ-energiák 
vonalai a jelátalakítás lépései során csúcsokká szélesednek. Mivel a szcintillációs kristályok 



igen nagy térfogatban is készíthetők, a detektoroknak jó lesz a hatásfoka, ezért kis aktivitások 
mérésére (pl. az emberi test radioaktivitásának meghatározására) is használhatók. 

 

5.2.2.2. ábra 

Neutronok detektálása is lehetséges szcintillációs technikával. A LiI(Eu) detektor természetes 
6Li-tartalma magreakciót ad a vele ütköző kisenergiájú neutronokkal, a reakcióban keletkező 
α-részecskék válaszjeleket keltenek a kristályban. A gyors (nagyenergiájú) neutronok 
detektálásához a detektorokat megfelelő vastagságú lassító közeggel (pl. paraffin) veszik 
körül.  

Több detektortípus is van, amely lumineszcencia révén, tehát – mint fentebb írtuk – 
késleltetve, csak a kiolvasás alkalmával alakítja ki a válaszjel-fotonokat. Ezeket a detektorokat 
olyan kristályok alkotják, amelyekben a sugárzás elnyelése által nagyobb energiaállapotba 
jutott elektronok állapota relatíve stabilis, tehát nem tudnak spontán relaxációval 
„megszabadulni” a felvett többletenergiától. Az általuk betöltött pozíciókat „csapdának” 
szokás nevezni. Ezeknél a detektoroknál a detektálási folyamat két, egymástól időben 
elkülönülő részből áll, az expozícióból (besugárzásból) és a kiolvasásból (külső behatással: 
energiaközléssel előidézett relaxációból). A legelterjedtebb módszer a termolumineszcencia 
(TL). A termolumineszcencia nevéből következik, hogy itt a relaxációt, tehát a gerjesztett 
elektronoknak a „csapdából” való kilépését a kristály melegítésével inicializálják. A 
dózismérésre használatos TL-anyagok: CaF2, CaSO4, Li2B4O7, Al2O3 stb. A fénykihozatalt 
elősegítő adalékanyagot a TL-technikában aktivátornak nevezik, ezek általában betöltetlen, 
tehát a relaxáló elektron számára „hozzáférhető” elektronpályákkal rendelkező ritka 
földfémek, pl. Dy, Tm, Eu. Mivel a kiolvasás gyakran hónapokkal az expozíció kezdete után 



történik, igen fontos, hogy ne legyen elektronvesztés a csapdából („felejtés”, fading). TL-
detektorokkal is lehet neutronokat mérni, ekkor az aktivációval létrejött „belső” radionuklidok 
által keltett γ-sugárzást méri a detektor.  

Félvezető detektorok 

A félvezető detektorok működése annyiban hasonlít az ionizációs kamrákéhoz, hogy ennél is 
csak a primer, tehát a sugárzás által közvetlenül ionizált töltéshordozók képezik a válaszjelet, 
mivel a szilárd szerkezet miatt a mozgó töltések jelentős felgyorsítása elképzelhetetlen. Mivel 
a félvezetők a bennük létrejött töltéshordozóktól (szabad elektronoktól, illetve az 
elektronhiányos, pozitív rácspontoktól, a „lyukaktól”) időlegesen vezetővé válik, a töltések 
kihozatala nem gátolt, nincs szükség közvetítő folyamatokra. Régebben adalékolt 
detektorokat készítettek, újabban már a nagytisztaságú anyagokból is jó hatásfokú, tartósan 
üzemképes detektorok készíthetők. Nagy egyenfeszültség hatására a töltéshordozók a nekik 
megfelelő fegyverzet felé mozogva válaszimpulzust keltenek, amelyek nagysága arányos az 
elnyelt sugárzási energiával. A működéshez a germánium detektoroknál – a termikus vezetés 
visszaszorítása érdekében – erősen le kell hűteni a berendezést, ehhez folyékony nitrogént 
vagy elektromos hűtést alkalmaznak. Félvezető detektorral felvett gammaspektrumot az 5.1. 
fejezetben, az 5.1.2. és 5.1.3. ábrán már bemutattunk.  

A félvezető detektorok fő típusai: 

Szilícium - α, β-, röntgensugárzás mérésére (PIPS-detektor) 

Germánium - γ-sugárzás mérésére (nagytisztaságú germánium = HP Ge detektor) 

CdTe - γ-sugárzás mérésre (kadmium-tellurid) 

Nem elektromos sugárzásdetektorok 

A sugárzást alkotó részecskék energiájának átvétele az ionizáción, mint közvetlen fizikai 
hatáson kívül további szerkezetváltozást (kémiai változásokat) is eredményez az elnyelő 
anyagokban. Egyes detektortípusok ezeket a kémiai változásokat hasznosítják. Lassan – a TL 
detektorok előnyei miatt – visszaszorul a korábban általánosan használt filmdózismérők 
szerepe a dozimetriában. A fényképezésre kifejlesztett filmekben energiaközlés hatására 
bomló vegyületek vannak. Az ezüst-bromid (AgBr) bomlását az elnyelt sugárzás energiája 
idézi elő. Mivel az egyik bomlástermék, a bróm illékony, ezért a vegyület nem tud 
visszaalakulni. A színtelen ezüst-bromid bomlásából visszamaradó fémezüst fekete színű, 
tehát az exponált film megfeketedik. A feketedés arányos (bár nem lineárisan) az elnyelt 
energiával. A dózismérés céljaira átalakítható a film feketedésének energiafüggése 
előtétlapok, szűrők alkalmazásával. A filmek gamma- és neutrondózis mérésére alkalmasak, 
utóbbi esetben a film előtt Cd-lemez van, ami a neutronokat magreakció során elnyeli, és a 
magreakciót kísérő „prompt” gammasugárzás exponálja a filmet. 

Szintén kémiai folyamatot hasznosítanak a nyomdetektorok, amelyek szerves polimerekből 
(például módosított cellulózból) készülnek. Alfasugárzó radioizotópok, elsősorban radon 
(lásd a 6. fejezetben) mennyisége mérhető úgy, hogy a nagyenergiájú sugárzás láncszakadást 
okoz a polimerben, és az így keletkezett „lyukak” maratással láthatóvá tehetők. A lyukak 
száma arányos a detektor környezetében levő levegő α-aktivitáskoncentrációjával, és a lyukak 
méretéből, kiterjedéséből a részecskék energiájára is lehet következtetni. 



Mérőrendszerek 

Az előbbiekben bemutatott detektorok akkor alkalmazhatók hatékonyan, ha a belőlük 
származó válaszjeleket optimált, összetett mérőrendszerekkel, energiaszelektív esetben 
sokcsatornás analizátorral (multichannel analyzer, MCA) dolgozzuk fel. (Ezek részletes 
bemutatása pl. Bódizs Dénesnek már e fejezet elején is idézett tankönyvében található meg.) 
A mérőrendszer feladata röviden az, hogy minden egyes beérkező válaszjelet regisztráljon, 
meghatározva annak nagyságát (amplitúdóját) és a nagyság szerint kialakított jelcsoportokba 
(csatornákba) kigyűjtött jelek számát. Előbbi az elnyelt energiával, tehát a sugárforrások 
minőségével, utóbbi pedig azok aktivitásával kapcsolható össze. A mérőberendezések 
funkcionális részei az alábbi 5.2.5.1. ábrán láthatók. 

 

5.2.5.1. ábra Forrás: http://www.muszeroldal.hu/measurenotes/RadSugmerese.pdf 

A mérőrendszerek analóg és digitális elemekből állnak, a felvett spektrumokat számítógépben 
tárolják, és számítógépes programokkal dolgozzák fel. A fejezetben korábban közölt 5.1.2., 
5.1.3. és 5.2.2.2. ábrákon látható spektrumokat is ilyen rendszerekkel állították elő.  

  



Sugárvédelem 
Energiaátadás, fizikai dózis és dózisteljesítmény 

Energiaátadás a sugárzás és az anyagok között 

A korábbiakban már megismert ionizáló sugárzások az elnyelő közeg és a sugárzás közti 
kölcsönhatás alapján két csoportba sorolhatók. Az alfa (α), béta (β), gamma (γ) és röntgen 
közvetlenül ionizáló sugárzások, mivel az elektronokkal való ütközés során képesek azok 
ionizációjához elegendő energiát átadni. A töltött és számottevő nyugalmi tömeggel 
rendelkező α- és β-részecskék viszonylag kis térfogatban, sok ütközésben ionizálnak. A 
töltéssel és nyugalmi tömeggel nem rendelkező γ- és röntgenfotonok ezzel szemben csak az 
„első lökést” adják a meglökött elektron által továbbvitt sorozatos ionizációhoz, ezért ezen 
utóbbiakat is szokás közvetetten ionizáló sugárzásnak nevezni. A neutronsugárzás azért 
közvetetten ionizáló sugárzás, mert a neutronok az elektronoknak közvetlenül nem adnak át 
energiát, viszont az atommagokkal való kölcsönhatásaik révén ionizációra képes részecskék 
jelennek meg. A sugárzások és az anyag közötti energiaátadás általános kérdéseiről a 4.5. 
fejezetben már szóltunk, az alábbiakban a sugárvédelem szempontjából tekintjük át ezt a 
kérdést. A 6.1.1.1. ábra az egyes sugárzások áthatoló képességét szemlélteti. 

 

6.1.1.1. ábra 

A kölcsönhatás, pontosabban a sugárzás elnyelődésének leírása szempontjából helyesebb, ha 
a sugárzásokat a hatótávolsággal, illetve az elnyelési (kölcsönhatási) valószínűséggel 
jellemezhető kategóriákra osztjuk. Az előbbibe az α- és a β-sugárzás (tehát a töltött 
részecskékből álló sugárzások), az utóbbiba a γ-, a röntgen- és a neutronsugárzás tartozik. 
Mint azt már a 4. fejezetben bemutattuk, a hatótávolság a sugárzást alkotó részecskék mozgási 
energiájától és az elnyelő közeg sűrűségétől (pontosabban az ütközés „partnerének” 



megfelelően a mag- vagy az elektronsűrűségtől) függ, mégpedig úgy, hogy a hatótávolság az 
energiával monoton nő, a sűrűséggel pedig csökken. A sugárvédelemben ennek kettős 
jelentősége van. Ha a „közeg” a sugárzást elszenvedő élő szervezet (emberi test), akkor a kis 
hatótávolság azt jelenti, hogy a testbe jutó sugárzás nem jut ki onnan, tehát – kedvezőtlenül – 
a teljes energia a testben fog elnyelődni. Ha viszont a kis hatótávolság a sugárzás 
árnyékolására szolgáló védelmi anyagban valósul meg, akkor ez kedvező a sugárvédelem 
szempontjából. 

Az „ütközési” mechanizmussal értelmezett elnyelési folyamatokkal szemben a foton- és 
neutronsugárzások gyengülését (szórását vagy elnyelését, lásd 4. fejezet) „sztochasztikus” 
mechanizmussal írtuk le. Ennek megfelelően ezeket nem hatótávolsággal, hanem 
kölcsönhatási valószínűséggel, gyengítési (abszorpciós) együtthatóval illetve az abból 
képezhető felezési vagy tizedelési vastagsággal jellemezzük.  

A közeg kölcsönhatásra képes alkotórészei az energiaátadás során az elektronok, az atom 
(azaz az atommag és az elektronok) elektromágneses erőtere, valamint atommag. Az 
elektronokkal való ütközés nem minden esetben vezet azok ionizációjára. A sugárzás által 
több lépésben átadott energia egy jelentős része (akár 60-70 %-a) nem ionizációt, csak 
gerjesztést eredményez, azaz összességében a közeg termikus energiáját növeli meg. A 
gerjesztés során az elektron nem válik szabaddá, de a korábbinál magasabb energiaállapotba 
kerül, tehát egy másik atom-vagy molekulapályára lép át. A gyorsan mozgó szabad 
töltéshordozók (például a β--részecskék vagy az ionizált „szekunder” elektronok) az atomok 
elektromágneses terében fékeződve járulékos fotonsugárzást, folytonos röntgensugárzást 
(fékezési sugárzás, bremsstrahlung) kelthetnek. A primer sugárzási energia egy része tehát 
szekunder sugárzássá alakul, amely adott esetben, például a bétasugárzás fékeződése során 
keletkezett folytonos röntgensugárzásnál, lényegesen mélyebbre hatol az anyagba, mint 
maguk a primer részecskék. 

A sugárzásnak anyagi közegben megtett rövid (ezért egyenes vonallal közelíthető) 
útszakaszán bekövetkező, ionizációt, gerjesztést vagy szekunder sugárzást kiváltó kinetikus 
energiaváltozása a lineáris energiaátadási tényező (LET, linear energy transfer), amelyet 
gyakran fékezőképességnek (stopping power) is neveznek: 

6.1. egyenlet - (6-1) 

 
 

A LET szokásos mértékegysége keV/μm. Értéke jelentősen függ  

– a közeg halmazállapotától és elemi összetételétől, 

• a sugárzás típusától,  
• a sugárzás energiájától. 

Ezen okok miatt a LET értéke a sugárzásfajtákra jellemzően erősen különböző. A sugárzások 
biológiai veszélyességét a sejt mérettartományában átadott energia határozza meg (lásd 
bővebben a 6.2. fejezetben). A továbbiakban röviden áttekintjük az ionizáló sugárzások egyes 
fajtáit jellemző energiaátadási folyamatokat, amelyek meghatározzák az adott sugárzás 
sugárvédelmi sajátosságait. 



A) α-sugárzás:  

A kölcsönhatás partnerei az elnyelő anyagban az elektronok. Emellett egyes atommagok is 
képesek (magreakcióban) elnyelni az α-részecskét, ha annak energiája elegendően nagy a 
pozitív töltések miatt mindig fennálló Coulomb-taszítás, valamint „endoterm” esetben (azaz 
amikor a kiindulási atommagok tömeghiánya nagyobb, mint a termékmagoké) a reakció 
energiaküszöbének leküzdésére. 

Ionizációval járó fékeződés során az α2+-részecske nagyobbára egyenes úton halad. Az általa 
eltalált elektronok az adott kötési (ionizációs) energiánál lényegesen nagyobb 
„energiaadagot” vesznek át a részecskétől, ezért maguk is ionizáló képességgel rendelkező, 
nagy sebességgel haladó szekunder részecskék lesznek. A primer ütközésben szórt szekunder 
elektronok a továbbiakban más elektronoknak adnak át az energiájukból, azokat vagy 
gerjesztik, vagy ionizálják. A folyamat végeredményeképpen az α2+-részecske lelassul, 
elveszti ionizáló képességét, végső soron héliumatommá alakul, viszont az ütközések során 
ionizált elektronok összessége az anyagban szabaddá vált töltést képvisel. A sugárzás 
hatótávolsága (range) a részecskék maximális behatolási mélysége, melynek értéke függ az 
energiától és a közeg sűrűségétől (pontosabban: elektronsűrűségétől). Az alfasugárzás 
(melynek energiája a radioaktív bomlás során kilépő részecskéknél) általában 3 és 8 MeV 
közötti) hatótávolsága levegőben 3 - 7 cm, kondenzált anyagokban a nagyobb sűrűség miatt 
kevesebb, mint 100 μm. A sugárzás átlagos LET-értéke az élő szervezet anyagát jól közelítő 
vízben mintegy 150 keV/μm. 

B) β- és β+-sugárzás:  

A bétasugárzás elnyeléséhez vezető energia-leadás két fő formája az elektronokkal való 
rugalmatlan ütközés és az atomi erőtérrel történő kölcsönhatás. Az ütközés az alfasugárzáshoz 
hasonlóan ionizációt vagy gerjesztést eredményezhet. A közeg atomjainak elektromágneses 
erőterében mozgó szabad töltés (tehát az elektron vagy a pozitron) fékeződése fékezési 
sugárzáshoz vezet. Ez a sugárzás folytonos energia-eloszlású röntgensugárzás, maximális 
energiája a bétarészecske mozgási energiájától és a közeg rendszámától is függ. Sugárvédelmi 
szempontból jelentéktelen, de igen érdekes fizikai folyamat a Cserenkov-sugárzás, melynek 
során az adott közegben érvényes fénysebességnél nagyobb sebességű elektron fékeződése 
során látható (vizes közeg esetében kékes) fényt is kibocsát. A sugárzás hatótávolsága, átlagos 
behatolási mélysége lényegesen rövidebb (kondenzált anyagokban mm-cm nagyságrendű), 
mint a β--részecskék által megtett tényleges teljes úthossz, mert az ütközések jelentős 
irányváltozással is járnak. A sugárzás LET-értéke vízben 1 MeV-es mozgási energiájú 
részecskére csak 0,2 keV/μm, a fékezőképesség az energia csökkenésével együtt nő, 10 keV-
os részecskére már mintegy 2 keV/μm, de az érték így is jóval kisebb, mint az alfasugárzásé. 
A pozitronsugárzás elnyelése során keletkező megsemmisülési (annihilációs) 
fotonsugárzásról a 4. fejezetben már szóltunk. A β+-sugárzás elleni védelemmel kapcsolatban 
hangsúlyozni kell, hogy a megsemmisülés előtt az energia-leadás a β--sugárzással, azt 
követően pedig a γ-sugárzással analóg módon viselkedik. 

C) γ- és röntgensugárzás: 

A γ- és röntgensugárzás (összefoglaló néven: nagyenergiájú fotonsugárzás) igen sokféle 
kölcsönhatásba léphet az elnyelő közeggel, azaz a sugárvédelem számára legfontosabb két 
anyagfajtával: az élő szervezettel, illetve a sugárzás árnyékolására szolgáló védelmi 
anyagokkal, mint azt a 4.5.3. fejezetben ismertettük. A bétasugárzáshoz hasonlóan itt is külön 



kell foglalkoznunk az elektronnal és az atomi erőtérrel végbemenő kölcsönhatásokkal. A 
foton és az elektron között több, egymással „versengő”, tehát a bekövetkezés 
valószínűségével jellemzett kölcsönhatásban valósulhat meg energia-átvitel. A rugalmatlan 
szórás során a foton kinetikus energiájának terhére következik be az elektron ionizációja vagy 
gerjesztése. Ha a szórt foton csökkent energiával halad tovább, akkor Compton-szórás 
következett be, ha a foton teljes energiája elnyelődik, akkor teljes abszorpció, régebbi, 
pontatlan elnevezéssel fotoeffektus történt. A Compton-szórás során a foton által átadott 
energia arányos a foton ütközés előtti és utáni sebességvektora közötti szög nagyságával, így 
a maximális energiaátadás (ami természetesen kisebb, mint a foton teljes energiája, amit csak 
a teljes abszorpció alkalmával képes leadni) a 180o-os szóráshoz, azaz a visszaszóráshoz 
tartozik. A kölcsönhatás valószínűsége mindkét szórási mechanizmus esetében függ a közeg 
komponenseinek rendszámától, de igen különbözőképpen. Míg a Compton-szórás lényegében 
minden, a sugárvédelem számára lényeges energiatartományban bekövetkezhet, addig a 
fotoeffektus csak kis energiáknál (<3-400 keV) fordulhat elő reális valószínűséggel. 

Ha a kölcsönhatás a nagyenergiájú fotonsugárzás és a céltárgy atomjainak elektromágneses 
erőtere között következik be, és a gamma- vagy röntgenfoton energiája legalább 1,2 MeV-nyi 
(küszöbenergia), akkor egy igen sajátos energiaátviteli folyamat, a párkeltés mehet végbe. 
Ennek lényege, hogy az [1-1] ekvivalencia-egyenlet értelmében, ha az atomi erőtérrel 
kölcsönható foton energiája nagyobb az elektron nyugalmi tömegének kétszeresénél, 

 

akkor reális valószínűsége van annak, hogy a foton energiájából egy elektron és egy pozitron 
keletkezik. Ez lényegében az annihiláció megfordítása. A két keletkezett részecske a 
„maradék” (Ef–1022 keV) energián „megosztozva” adott kinetikus energiával, egymással 
induláskor 180°-os szöget bezáró irányban távoznak. A pozitron rövid időn belül (azaz 
valószínűleg még ugyanabban az elnyelő közegben) megsemmisül, az elektron pedig 
ugyanúgy fékeződik, mint a β--sugárzás. Összességében tehát a teljes energia átadódik, de az 
annihilációs fotonok elhagyhatják az adott közeget. (Ezt a részfolyamatot a sugárzás 
detektálásával kapcsolatban – lásd 5. fejezet – kiszökésnek is hívják.) 

A fotonsugárzás kölcsönhatásai között nemcsak a bétasugárzással, hanem az alfasugárzással 
is találunk hasonlóságot. A nagyenergiájú (> 4-5 MeV) fotonok abszorpció vagy szórás 
közben gerjeszthetnek egyes atommagokat is. Ezek magreakciók, amelyek során radioaktív 
izotóp is keletkezhet, a legtöbb esetben neutron kibocsátásától kísérve. A különböző 
kölcsönhatásokat az alábbi 6.1.1.2. ábrán hasonlítjuk össze: 



 

6.1.1.2. ábra 

A fenti kölcsönhatások együttesen vezetnek a fotonsugárzás intenzitásának gyengülésére. 
Mivel mindegyikük véletlenszerű (sztochasztikus) jellegű, tehát végbemenetelük nem 
szükségszerű pusztán azért, mert az inicializáló esemény, az ütközés maga bekövetkezik, a 
fotonokra felírhatjuk a sugárgyengülés egyszerűsített modelljét: 

6.2. egyenlet - (6-2) 

 
 

A differenciálegyenletben I a párhuzamosnak feltételezett fotonok árama (intenzitása), amely 
természetesen függ a megtett úttól, x-től [foton/s], dI ennek csekély megváltozása. σ a 
mikroszkopikus gyengülési együttható, tehát tulajdonképpen a sugárgyengüléshez vezető (a 
fent tárgyalt folyamatok bármelyike révén megvalósuló) kölcsönhatás valószínűsége egy 
„partnerrel”. N a kölcsönhatások lehetséges partnereinek száma az anyag egységnyi 
úthosszában („vonalmenti részecskesűrűség”) [darab/m], és dx az anyagban megtett út hossza 
[m]. Ha az anyag homogén, tehát a vonalmenti sűrűség állandó, és – monoenergetikus 
fotonsugárzás esetén – a sugárzási energiától függő kölcsönhatási valószínűség is az, akkor 
az anyag egészére értelmezhető a lineáris gyengülési együttható, μ [1/m]: 

6.3. egyenlet - (6-3) 

 
 

A μ sugárgyengülési együttható tehát az egységnyi úthosszon bekövetkező gyengülés 
valószínűségeként értelmezhető. Az egyenlet további kifejtéséhez feltételezzük, hogy a 
monoenergiás fotonok párhuzamos, homogén sugárnyalábban érkeznek az elnyelő közegbe, 
így a behatolási mélység nem függ a beesés szögétől. A [6-2] egyenlet integrálásával kapjuk 



a párhuzamos homogén energiájú sugárnyaláb homogén közegben történő gyengülési 
egyenletét: 

6.4. egyenlet - (6-4) 

 
 

A fenti egyenletben I0 a gyengítetlen nyaláb intenzitását jelenti, és x a homogén közeg 
vastagsága, illetve az a behatolási mélység, amelyhez kiszámítjuk az ott fennálló gyengítetlen 
részecskeintenzitást. A fentieket (változó x behatolási mélységre, illetve D teljes 
anyagvastagságra) az alábbi 6.1.1.3. ábrán is illusztráljuk. 

 

6.1.1.3. ábra 

A külső sugárterhelést, tehát az emberi szervezeten kívülről érkező, abba behatolni képes 
sugárzások energiaátadását – a sugárgyengülési (abszorpciós) együtthatókkal tudjuk leírni. 
Ilyen hatás elsősorban a nagy áthatolóképességű fotonsugárzástól, valamint egyes speciális 
esetekben a következő alfejezetben bemutatandó neutronsugárzástól várható. Mivel a töltött 
részecskékből álló sugárzásokat viszonylag vékony anyagrétegek is el tudják nyelni, ezek a 
foton- és neutronsugárzással ellentétben nem a külső, hanem a belső sugárterhelés elleni 
védekezés szempontjából jelentősek.  

Mint fentebb láttuk, a fotonsugárzás gyengülése összetett folyamat, ezért egyes összetevőit 
külön-külön abszorpciós együttható jellemzi. A részecskék teljes energiaveszteségét, illetve a 
közeg ionizációjának bekövetkezését az ezekből képezett kumulált sugárgyengítési 
együttható határozza meg. 



6.5. egyenlet - (6-5) 

 
 

A fenti egyenlet a [6-3] összefüggés kissé átalakított változata. ρA a közeg atomsűrűsége 
[atom/m3]. σA [m2/atom] a közeg egy atomjában található, elnyelési kölcsönhatásra képes 
részecskék összes hatásos felületét jelenti (azaz σA=σ.FA, ahol σ a már korábban bevezetett 
kölcsönhatási valószínűség, FA pedig a kölcsönhatásra képes részecskék összes felülete a 
közeg egy atomjában). Ha a kölcsönhatásra képes részecskék az elektronok, akkor az 
energiaátvétel képessége első közelítésben egyenesen arányos lesz a rendszámmal (Z): 

6.6. egyenlet - (6-6) 

 
 

σe-vel az egy elektronra jutó kölcsönhatási felületet jelöltük [m2/elektron]. Ez szigorúan véve 
nem konstans, hiszen az atom körüli pályákon elhelyezkedő elektronok energiafelvevő 
képessége nem azonos. Az atomsűrűség nem „közismert” anyagi jellemző, de könnyen 
meghatározható az Avogadro-szám és a móltérfogat segítségével: 

6.7. egyenlet - (6-7) 

 
 

A μ sugárgyengülési együtthatónak a fenti összefüggéseknek megfelelően egyéb elnevezései 
is használatosak: lineáris abszorpciós együttható, makroszkopikus abszorpciós 
hatáskeresztmetszet, az anyag térfogategységére jutó összes, abszorpcióra „alkalmas” 
felülete.  

A nagyenergiájú fotonsugárzás LET-értékét azok a primer elektronok határozzák meg, 
amelyek a sugárzás elnyelése során szabaddá válnak. Mivel ezek energiájukat tekintve nem 
különböznek a folytonos energiaeloszlású bétarészecskéktől, érthető, hogy LET-értékük sem 
különbözik a bétasugárzásétól. 

6.8. egyenlet - (6-8) 

 



 

Érdekes megvizsgálni a lineáris abszorpciós együttható és a LET közötti kapcsolatot is. µ 
ebben az értelemben az egységnyi, „ütközésbe vitt” energiára (Einc) jutó differenciális 
energiaveszteséget jelenti, és ebben a formában nemcsak a „sztochasztikus”, hanem az 
„ütközési” energiaátviteli modellre is alkalmazható. Mivel μ a fenti definíciók szerint 
egységnyi térfogatra vonatkozik, erősen függ az anyagok halmazállapotától, ezért a 
sugárvédelmi számítások esetében célszerűbb a térfogat helyett egységnyi tömegre 
vonatkoztatni. a lineáris abszorpciós együttható és a sűrűség hányadosa, a tömegabszorpciós 
együttható [m2/kg]. Ezek az összefüggések akkor alkalmazhatók a sugárvédelmi 
számításokban, ha a kiindulási feltételek teljesülnek. Ezek közül kettőről már volt szó: a 
részecskék energiájának egymással azonosnak és a közegnek homogénnek kell lennie. A 
későbbiekben, a műszaki sugárvédelemről szóló alfejezetben részletesebben is foglalkozunk 
a harmadik feltétellel, amely szerint a sugárzás részecskéi döntően az eredeti nyalábhoz kell, 
hogy tartozzanak, tehát a szórt sugárzás részesedése (a Compton-szórásban keletkezett, az 
eredetieknél kisebb energiájú és azoktól eltérő irányú fotonok hányada) legyen 
elhanyagolható. Nyilvánvaló, hogy ez a harmadik feltétel annál kevésbé fog teljesülni, minél 
vastagabb az elnyelő közeg.  

Az abszorpciós együtthatók valószínűségi jellege miatt az együtthatók összegét egymást 
kölcsönösen kizáró valószínűségek eredőjének tekinthetjük. Ez az elv két esetben is segítséget 
ad a folyamat értelmezéséhez. Ha az elnyelő közeg összetett anyag (molekulákból, anyagok 
keverékéből áll), akkor μ-t a molekuláris összetétel szerint súlyozva adhatjuk meg. 

6.9. egyenlet - (6-9) 

 
 

µm jelenti az összetett anyag abszorpciós együtthatóját, az egyes elemek abszorpciós 
együtthatóit (μi-ket) a molekulát alkotó sztöchiometriai együtthatóinak ismeretében 
számítható „molekulahányadok” (νi-k) segítségével kapjuk meg.  

Egy adott elemre a „teljes sugárgyengítési együttható” fogalma az egyes kölcsönhatásokra 
vonatkozó μ-k összegeként értelmezhető: 

6.10. egyenlet - (6-10) 

 
 

A sugárgyengülési együtthatóból – a bomlási állandó és a felezési idő között fennálló 
összefüggéshez hasonlóan – képezhetünk egy, az elnyelő közeg fizikai sajátosságaitól és a 
sugárzás energiájától függő jellemző szabad úthosszt (X=1/µ), illetve felezési 
rétegvastagságot (X1/2=ln2/µ). Néhány, a sugárvédelmi számítások szempontjából fontos 
jellemző érték: 

E=100 keV foton elnyelődése vízben (testszövetben) μ=17 m-1; X1/2=4,1 cm 



E=100 keV foton elnyelődése ólomban μ=8700 m-1; X1/2=80 µm 

E=1000 keV foton elnyelődése vízben μ=11 m-1; X1/2=6,3 cm 

E=1000 keV foton elnyelődése ólomban μ=120 m-1; X1/2=5,8 mm 

D) neutronsugárzás: 

Mint már korábban tárgyaltuk, a sugárvédelemnek bizonyos esetekben (például 
atomreaktorok területén, illetve környezetében) a neutronsugárzás elleni védelemre is fel kell 
készülnie. A neutronok nem ionizálnak közvetlenül, de így is számos, egymástól jelentősen 
különböző folyamat vezet energiaközléssel járó kölcsönhatáshoz. Az abszorpciós magreakció 
során a neutron elnyelődik az „eltalált” atommagban, és egy átmeneti gerjesztett állapoton 
keresztül új, döntő többségben radioaktív atommag jön létre. Az átmeneti mag kialakulását a 
neutron beépülésével egyidejűleg részecskék (elsősorban γ-foton) kibocsátása kíséri. Ez a 
kísérő sugárzás csak a magreakció alatt, tehát a neutron-besugárzás fennállásáig tapasztalható, 
de a létrejött radioaktív mag bomlási sugárzása (amely a korábban tárgyalt bomlási módok 
bármelyike lehet) ezt követően is fennáll. Az abszorpciós típusú, átmeneti mag kialakulásával 
járó magreakció főként kis mozgási energiájú (termikus) neutronokkal következhet be, az 
egyes atomfajták kölcsönhatási valószínűségét „abszorpciós hatáskeresztmetszetnek” 
nevezik, hasonló levezetés alapján, mint amelyet a fotonsugárzás elnyelődésénél már 
bemutattunk. (Ennek megfelelően alkalmazhatók a neutronsugárzás elnyelésére is a [6-2] – 
[6-10] egyenletek, megfelelően átalakított formában.) Például a neutronsugárzás gyengülése, 
azaz az egy irányba haladó neutronok (n) számának csökkenése dx távolság megtétele után 
amiatt, hogy kölcsönhatásba léptek (szóródtak, magreakcióba léptek stb.) az egységnyi 
úthosszon N darabszámú, azonos szerkezetű atommaggal, a [6-11] egyenlettel írható le: 

6.11. egyenlet - (6-11) 

 
 

σn-nel jelöltük a lehetséges kölcsönhatások valamelyikének bekövetkezését jellemző 
mikroszkopikus hatáskeresztmetszetet. 

Az analógia korántsem véletlen, mivel a neutronsugárzás elnyelése is véletlenszerű, 
sztochasztikus jellegű folyamat. A „termikus neutron” elnevezés arra utal, hogy a neutronok 
mozgási energiája, és így átlagos transzlációs sebessége nem nagyobb, mint a környezettel 
termikus egyensúlyban lévő légköri gázoké. Mivel a neutron tömege ezekhez képest kicsi, a 
termikus neutronok szobahőmérsékleten kb. 0,025 eV mozgási energia mellett mintegy 2200 
m/s transzlációs sebességgel rendelkeznek. A termikus neutronok jellemző kölcsönhatási 
formája az abszorpció, ekkor a neutron belép az eltalált atommag szerkezetébe, és legalább is 
egy igen rövid átmeneti időszakra a célmagból az eredetinél eggyel nagyobb tömegszámú új 
radionuklid keletkezik. Ha a céltárgyba ütköző neutronok kinetikus energiája lényegesen 
nagyobb a termikusnál, akkor lecsökken a valószínűsége az átmeneti mag létrejöttén át 
megvalósuló abszorpciónak. Az ennél lényegesen nagyobb energiájú neutronok sebessége 
már akkora, hogy az elnyelődéssel útján végbemenő („időigényes”) energiaátadási folyamat 
helyett rugalmatlan szórásuk sokkal valószínűbb. Ebben a folyamatban nem alakul ki átmeneti 
mag, tehát az eltalált atommaggal nem következik be abszorpció.  



A magátalakulás nélküli szórás különösen valószínű a kis rendszámú, a neutronnál nem sokkal 
nagyobb tömegű magokkal, így elsősorban a hidrogénnel (protonnal) és a deutériummal. Bár 
a protonokkal történő ütközésekben nem keletkezik radioaktív nuklid, de a mozgási energiát 
átvett és ezáltal kötésállapotát „elhagyó” ionizált hidrogénatom (p+) a továbbiakban nagy 
energiájú töltött részecske-sugárzásként viselkedik, tehát sugárvédelmi szempontból 
viselkedése (LET-értéke) az α2+-sugárzáséhoz lesz hasonló. 

Fizikai dózismennyiségek 

Az anyagban elnyelt ionizáló sugárzási energia elsődlegesen fizikai hatást fejt ki. Ha az 
energiát átvevő anyag egy élő szervezet része (például az emberi test szövetei), akkor a fizikai 
hatás közvetítésével kémiai, biokémiai és biológiai hatás is kialakul. A hatás mértékeként a 
tömegegységben elnyelt és jelentős részben ionizációra fordított összes sugárzási energiát, a 
dózist választották. 

A) Elnyelt dózis és dózisteljesítmény 

A fizikai dózis az elnyelő anyag tömegegységére vonatkoztatott, abban elnyelt (azaz más 
energiafajtákká átalakult) sugárzási energia. Értéke csak a bevitt összes sugárzási energiától 
és az azt elnyelő közeg tömegétől függ, tehát nem számít az, hogy az energiát hány és milyen 
részecske „hordozza”, csak az, hogy azok ionizáló sugárzást alkotnak. 

6.12. egyenlet - (6-11) 

 
 

A fenti egyenletben dE, illetve ΔE a sugárzás részecskéi által az adott m tömegű objektumban 
(illetve annak dm infinitezimális elemében) leadott és ott – a korábban ismertetett összetett 
energiaátviteli folyamatok eredményeképpen – részben ionizációt eredményező összes 
sugárzási energia, amely tetszőleges számú, de egyenként is az adott közeg ionizációs 
energiáját jelentősen meghaladó mozgási energiával rendelkező részecskétől származhat.  

A dózisteljesítmény (dD/dt) rövid időszakra eső elnyelt (fizikai) dózis. Ennek a 
mennyiségnek, valamint a fotonsugárzás elnyelését meghatározó tömegabszorpciós 
együtthatónak a felhasználásával juthatunk el az elnyelő közeg és az elnyelt sugárzás 
sajátosságainak szétválasztását bemutató egyenlethez, ami kimondja a sugárforrás aktivitása 
és az okozott dózisteljesítmény közötti egyenes arányosságot: 

6.13. egyenlet - (6-12) 

 
 



6.14. egyenlet - (6-13) 

 
 

Az elnyelt dózisteljesítmény a fentiek értelmében a sugárzásra jellemző ΦE energiafluxus 
(energiaáram-sűrűség) és az anyagra jellemző, de a sugárzás energiájától is függő µ/ρ 
tömegabszorpciós együttható szorzata. Az összefüggésben megjelenik A, a dózisteret 
létrehozó forrás aktivitása [Bq]. A további jelölések: ER a bomlás során kibocsátott részecske 
(gamma- vagy röntgenfoton) kinetikus energiája [keV/részecske], fR ezen részecskék bomlási 
gyakorisága [részecske/bomlás]. A [6-13] egyenlet felírásakor a sugárforrást pontforrásnak 
tételezzük fel, amely körül az izodózis-tér gömbszimmetrikus. r a mérési pont távolsága a 
sugárforrástól. Ha az adott radioizotóp többfajta illetve különböző energiájú sugárzásokat is 
kibocsát bomlása során, akkor – mivel μ/ρ értékei energiafüggőek – minden sugárzásra külön 
kell felírni a [6-12] egyenletet. 

Ha a sugárzás és a közeg fenti sajátosságai ismertek, akkor a konstansok és az anyagok 
minősége, illetve a sugárzási energia függvényében változó, de ismert értékű anyagi jellemzők 
egy közös tényezőbe, a dózistényezőbe (kγ) vonhatók össze: 

6.15. egyenlet - (6-14) 

 
 

Többkomponensű sugárzás esetén a dózistényező is összetett mennyiség lesz: 

6.16. egyenlet - (6-15) 

 
 

A kg dózistényező nem „fizikai konstans” (tehát a számos helyen olvasható „dózisállandó” 
elnevezés hibás), mert adott sugárzó anyaghoz és adott összetételű elnyelő közeghez tartozik, 
de ezeket rögzítve értéke már valóban állandó lesz, táblázatokban hozzáférhető.  

Láthatjuk, hogy a dózisteljesítmény fenti, „forrás” és „céltárgy” részre bontott definíciójához 
a külső sugárterhelés esete tartozik, hiszen az izodózis-tér leírásához szükséges a 
sugárforrástól való távolság meghatározhatósága. Ez a megközelítés felhasználható arra is, 
hogy megfogalmazzuk a dózis- és dózisteljesítmény mérésére alkalmas eszközökkel szembeni 
alapkövetelményt: azt, hogy a mérőeszközben elnyelt (és általa kijelzett) dózis legyen azonos, 
de legalább is egyenesen arányos az ugyanott lévő emberi szövetet érő dózissal. Ha a 
sugárforrástól ugyanakkora távolságra helyezzük el a mérőeszközt, mint a mérendő személyt, 
akkor, mindkettőre felírva a [6-12] egyenletet, a két dózisteljesítmény hányadosának 
számítása során a „forrástag” (az energiaáram-sűrűség) azonos lesz, tehát kiejthető. 



6.17. egyenlet - (6-16) 

 
 

„x” a dózist elnyelő közeget (testszövet, víz), „m” a mérőeszköz anyagát jelenti. A „Q” 
hányados akkor konstans, ha az „x” és „m” közegek összegzett (az összes, ionizációra vezető 
kölcsönhatást tartalmazó) tömegabszorpciós együtthatója szigorúan azonos módon változik a 
sugárzás energiájával. Más szavakkal: a detektorra és a testszövetre vonatkozó abszorpciós 
együttható, amely a [6-10] egyenletnek megfelelően egymással versengő energiaátviteli 
folyamatok eredőjeként adódik, ugyanolyan menetű, egymástól csak egy konstans 
együtthatóban különböző függvény szerint változik a sugárzási energia függvényében. Ekkor 
Q az energiától (pontosabban: az energia eloszlásától) függetlenül konstans, amit gyakran 
(hibásan) úgy foglalnak össze, hogy „az optimális dózismérő energiafüggetlen”. A reális 
dózismérőknél Q értéke a testszövetbe kívülről behatolni képes környezeti sugárzások 
energiatartományában (60 – 2700 keV között) ±20%-on belül állandó. 

B) KERMA 

A sugárvédelmi méréstechnika elméleti megalapozásához tartozó fizikai mennyiség az elnyelt 
dózishoz igen hasonló KERMA. Érdekes módon a szakirodalom több kifejezést is említ, mint 
a mozaikszó kifejtését, a legelterjedtebbek közülük: Kinetic Energy Released per unit Mass 
és Kinetic Energy Released in Mass Absorption. Jelentése: a sugárzás közvetlenül vagy 
közvetve ionizációhoz vezető elnyelése során energiát átvett részecskéknek juttatott összes 
kinetikus energia. Szokás felosztani részecske- és sugárzási KERMÁ-ra, előbbi az anyag 
elektronjainak átadott energiát, utóbbi az energiaátadás során keletkező másodlagos 
fotonsugárzásokat (folytonos és karakterisztikus röntgensugárzások, lásd a 4. fejezetben is) 
foglalja össze. A KERMA elsősorban a dózis illetve a dózisteljesítmény mérésével 
kapcsolatban használatos fogalom, azaz elnyelt dózis, amelynek eredményeképpen a 
detektorban szabad töltéshordozók (válaszjelek) keletkeznek. A detektor – szemben az élő 
szervezettel – a válaszjelek keltése szempontjából ideálisan homogénnek tekintendő, tehát a 
válaszjelek száma illetve nagysága nem függhet attól, hogy a detektor érzékeny térfogatának 
melyik pontjáról származnak. 

A KERMA (a mérhető dózis) és az elnyelt dózis csak akkor azonos egymással, ha a sugárzás 
elnyelésének összetett fizikai folyamata során az elnyelő közeg egy, a beeső primer sugárzás 
irányára merőleges differenciális vastagságú „szeletében” a primer kölcsönhatás során 
energiát felvett, a szeletet elhagyó részecskék száma és energiája éppen megegyezik a 
sugárzás útjába eső más „szeletekből” az adott szeletbe érkező szekunder részecskék számával 
és energiájával. Ekkor fennáll a szekunder részecske egyensúly. Ez az állapot a testszövetbe 
jutó γ- és röntgenfotonok esetében mintegy 70 µm mélységben már létrejön. 



 

6.1.2.1. ábra 

A szekunder részecske egyensúly kialakulása előtti „szeletekben” nyilvánvalóan kisebb lesz 
a tényleges fizikai dózis a mérhető KERMÁ-nál, mivel az ezekben energiát átvett részecskék 
(szabad elektronok és az általuk keltett elektromágneses sugárzás) egy része csak a 
későbbiekben adja le teljes energiáját. A „mérhető dózis” azt a KERMA mennyiséget jelenti, 
amit a testszövet adott pontjába képzelt dózismérő mutatna. Mivel az ideális dózismérőben 
mindig megvalósul a szekunder részecske egyensúly, ezért a mért és a valódi dózis 
megegyezése csak adott rétegvastagság után várható el. A dózismérők hitelesítésénél meg is 
kell adni azt a testszövet-vastagságot, amely „alatti” dózis kijelzését várjuk el a berendezéstől. 
Mint a 6.1.2.1. ábrán is látható, a tényleges dózis külső sugárterhelés esetén csökken a 
testszövetbe behatolással. A KERMA mérésével a dózismérők „konzervatív” becslést adnak 
a valódi dózisra, azaz annál biztosan többet, de nem irreálisan többet mutatnak majd. 

Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai, egyenértékdózis, 
effektív dózis 
Az emberi testen kívül lévő sugárforrásból eredő sugárzás külső sugárterhelést, az emberi 
testbe lenyelés, belégzés és bőrön keresztüli felszívódás által bekerült radioaktív anyag 
sugárzása belső sugárterhelést okoz. Ez a megkülönböztetés a sugárzás elleni védekezés 
szempontjából igen fontos, de ezen kívül a védekezéshez, a biztonsághoz elengedhetetlen az 
ionizáló sugárzások biológiai hatásainak megismerése és megértése is. Az alábbiakban 
kizárólag az emberi szervezet károsodásának lehetőségével foglalkozunk, de megjegyezzük, 
hogy számos kutató foglalkozott az egyszerű és összetett állati és növényi élő szervezetek 
sugárkárosodásával is, hiszen a kísérletekhez nyilvánvalóan csak igen korlátozottan lehet 
emberi szöveteket használni. 



A fizikai dózis olyan koncentrált energiaközlést jelent az emberi sejtek számára, hogy 
azokban biokémiai és ezek révén biológiai változások állhatnak elő. A sugárzás „céltárgyai” 
a sejtek. Két alapvető változás következhet be a sejtekben végbemenő, nem kívánatos 
átalakulások következtében, a sejt pusztulása (nekrózis) és a sejt mutációja. A két sejti szintű 
„válasz” egymást lényegében kizárja, hiszen a nekrotizálódott sejt már nem tudja funkcióit 
ellátni, így osztódni sem képes; míg ha egy sejt (pontosabban annak örökítő rendszere, a DNS-
ekből felépülő génállomány) mutációt szenved, akkor nyilvánvalóan életben maradt, tehát 
nem történt nekrózis. 

Egy sejt pusztulása magasabb rendű szervezeteknél észrevehetetlen, az egyed élete 
szempontjából jelentéktelen esemény. A sejtek szövetekké szerveződnek, ezért bizonyos 
számot meghaladó sejt egyidejű elvesztése a szövet károsodásával, funkciójának 
csökkenésével, majd elvesztésével jár, ez már az egész szervezet számára káros. A sejt- és 
szövetpusztulást okozó nekrotikus hatást determinisztikus károsító hatásnak nevezzük, mivel 
a determinisztikus hatás „kötelezően” bekövetkezik, ha a dózis meghaladja a hatásküszöböt. 
Ez a hatás az égéshez hasonlít. A determinisztikus sugárhatásra az emberi szervezetben 
kialakuló tünetcsoportot „sugárbetegségnek” (radiation sickness) is nevezik. (Feltétlenül 
kerülendő a „sugárfertőzés” kifejezés, mert ebből azt gondolhatják a laikusok, hogy az 
ionizáló sugárzásnak kitett személyekről a vírusokhoz, baktériumokhoz köthető 
betegségekhez hasonlóan a hatás továbbterjedhet más, eredetileg nem exponált személyekre.) 
Halálos sugárbetegség oka lehet a központi idegrendszert, az emésztőrendszert vagy a 
vérképző szerveket ért nagy (>3 – 4 Gy) dózis. 

A sejtek mutációját eredményező sugárhatást sztochasztikus hatásnak nevezzük. Az emberi 
test mintegy 220 különböző sejttípusból áll. Minden sejt az emberi szervezet felépítéséhez és 
működéséhez szükséges teljes genetikai információt tartalmazza, de ennek csak egy részét 
használja; tehát például egy hámsejtben más gének aktívak, mint egy agysejtben. A sejtek 
normális körülmények között szabályosan növekednek, majd életük, az „interfázis” 
befejezéseként osztódnak (mitózis), s így újabb sejtek születnek, vagy elhalnak (apoptózis). 
A mutáció eredményeként az eukarióta sejtek eredeti génállománya megváltozik, legtöbbször 
a DNS-lánc hasadása (törése) következik be. A mutációk káros hatása nem a mutációt 
elszenvedett sejt biológiai viselkedésén, hanem a mutáns sejt osztódását követően létrejövő 
új sejtek működésén lehet tapasztalható. A DNS (dezoxi-ribonukleinsav) cukor- és 
foszfátcsoportokból felépülő kettős spirál, amelyekhez szerves bázisok kapcsolódnak. Egy 
láncelem neve nukleotid. A láncot a bázisok között hidrogénhidak tartják össze. A DNS-ből 
felépülő örökítő elemek a kromoszómák. A DNS nukleotidjai a sejtet felépítő fehérjék 
összetételét kódolják. A gén a DNS egy fehérjét kódoló, vagy egy sejti tulajdonságot 
meghatározó darabja. A gének együtt alkotják az egyed genetikai információit tartalmazó 
genomot.  

A hibás DNS-láncot az interfázis során belső (intracelluláris) enzimes folyamatokban, a 
„repair” során a sejt kijavíthatja. Ha ez nem történik meg, a mutáns sejtből tumorsejt alakulhat 
ki, melynek genetikai programja sérült, szaporodási programját a környező ép sejtek 
felemésztésével tudja megvalósítani. A tumor kifejlődésének kiinduló pontja a mutáns 
sejtekből kialakuló sejtcsoport, a dysplasia. A rosszindulatú (malignus) tumorsejtek az 
egészséges sejteknél sokkal gyorsabban osztódnak, és olyan új sejteket hoznak létre, melyek 
a szervezet számára károsak. A mutációt a szervezet kétféleképpen eliminálhatja: 

a. a mutációt szenvedett sejt hormonrendszere felismeri és kijavítja a lánctöréseket – repair; 



b. az osztódással létrejött új, káros (tumor) sejtet a szervezet védekező (immun) 
mechanizmusa észleli és eltávolítja.  

Ha a kijavítás nem sikeres, kifejlődik a rákos daganat, a tumor. Az orvosi gyakorlatban a 
tumorokat a kifejlődés helye szerint (gyomor, tüdő, pajzsmirigy stb.), a tumorsejtek fajtái 
szerint (melanoma, sarcoma, carcinoma stb.) és jelentkezésük egymásutánisága szerint 
(primer tumor vagy áttétel = metasztázis) is megkülönböztetik. Sajátos daganatos betegség a 
leukémia (fehérvérűség), amely a vérképző szövetek (vörös csontvelő) rákos megbetegedése, 
ennek következtében a csontvelő életképtelen vörös vértesteket tud csak előállítani. 

A 6.2.1. ábra, amelyet a NAÜ egyik nukleárisbaleset-elhárítási tanfolyamának anyagából 
vettünk át, a rosszindulatú daganat kialakulásának folyamatát szemlélteti. 

 

6.2.1. ábra 

Egyenértékdózis és relatív biológiai egyenérték 

Az egyenértékdózis (equivalent dose) fogalma közvetlenül az emberi szervezetnek okozott 
biológiai kártételhez kapcsolódik. Definíciója az alábbi: 

6.18. egyenlet - (6-17) 

 
 

H az egyenértékdózis, wR a sugárzás károsító képességére jellemző relatív érték, a sugárzási 
tényező. wR arányos az egyes sugárfajták átlagos LET-értékével (lásd a 6.1. fejezetet). Értéke 



α-sugárzásra 20, β--, γ- és röntgensugárzásra 1, neutronsugárzásra – a neutronok igen 
különböző, erősen neutronenergia-függő kölcsönhatásainak megfelelően – 2,5 és 20 között 
változik, maximális értékét a 100 keV és 2 MeV közötti energiájú neutronok esetében veszi 
fel, mert ezek az emberi testszövetben hidrogénatomokkal való ütközés révén az α-sugárzással 
közel azonos LET-értékű H+-ionokat (protonokat) keltenek. Az egyenértékdózis különleges, 
„antropomorf” dózismennyiség: szigorúan csak az emberi testszövetre alkalmazhatók az adott 
sugárzási tényezők, más élőlényekre más értékeket kell megállapítani. Igen fontos az is, hogy 
az egyenértékdózis csak a sztochasztikus sugárhatásra értelmezhető, hiszen a LET-értékek az 
egy-egy sejtben kiváltható DNS-sérülések számával arányosak, nem pedig a sejt pusztulását 
kiváltó képességgel. Ezért a determinisztikus hatást kiváltani képes „nagy dózisokat” nem Sv-
ben, hanem Gy-ben adjuk meg. Helytelen volna azonban, ha ezt a hatást csak az elnyelt 
dózissal kapcsolnánk össze, ezért a determinisztikus biológiai kártételre is bevezettek egy 
„egyenérték”-jellegű mennyiséget. 

6.19. egyenlet - (6-18) 

 
 

A fenti egyenletben Ddh jelenti a determinisztikus hatást = szövetpusztulást kiváltó dózis 
egyenértékét, RBE a relatív biológiai egyenérték (relative biological effectiveness). Az RBE 
értékek a sugárzásfajtától (számos esetben emellett a sugárzás energiájától is), valamint a 
besugárzási körülményektől, helyzetektől is nagymértékben függenek, tehát az előbbiekben 
megismert wR sugárzási tényezőkkel ellentétben nem tekinthetők állandóknak. 

A 6.2.1.1. ábrán – amely a determinisztikus hatás példájaként az egésztest-besugárzás 
következtében előálló csontvelőpusztulás esetét jellemzi – KD jelöli a küszöbdózist, azaz egy 
olyan elnyelt dózist, amelynél már előfordulhat haláleset. Az LD50 azt a dózist jelenti, 
amelynél az érintettek fele várhatóan meghal, 8 Gy-nél pedig már nem várható túlélés. 



 

6.2.1.1. ábra 

A 6.2.1.2. ábrán, amelyet szintén a már említett NAÜ-tanfolyam hivatalos anyagából vettünk 
át, egy tüdőmodell-kísérletekből és állatkísérletekből megállapított dózis-hatás összefüggést 
mutatunk be, az adott besugárzási helyzethez tartozó RBE-k illusztrálására, melyek során 
szilárd halmazállapotú α- illetve β-sugárzó anyagokat (239Pu-t illetve 90Sr-t) alkalmaztak. 



 

6.2.1.2. ábra 

Látható, hogy a tüdő krónikus gyulladását okozó szövetpusztulás kiváltásához a béta-, illetve 
az alfasugárzó anyag dózis egyenértékűsége 7:1. Ugyanezen két radionuklidnak, a 90Sr-nek 
illetve a 239Pu-nek a csontvelő azonos mértékű pusztulását okozó dózisainak aránya 2:1-nek 
adódott. Lehet olyan expozíciós helyzet is, például a gyomor- és bélrendszerbe jutott 
alfasugárzó anyag esetében, amikor az RBE a vivőanyag halmazállapotától függ. Ha az anyag 
nem oldható az emésztőrendszer nedveiben, akkor az RBE gyakorlatilag 0 lesz, mert az α-
részecskék nem jutnak el a bélfal sejtjeihez; ha viszont oldható, akkor elpusztíthatják azokat. 

Effektív dózis 

A sztochasztikus hatásokat leíró függvény grafikonja elméletileg lineáris, mivel a mutációt 
kiváltó hatás sejtenként független egymástól (a pontos mechanizmust és feltételrendszert 
világszerte kutatják), és egy-egy sejt esetén a keletkező DNS-sérülések száma nyilván 
egyenesen arányos a bevitt energiával, azaz a lokális dózissal. Nyilvánvaló, hogy az egyes 
szövettípusok daganati érzékenysége különböző, ezért az egész testet érő besugárzás 
kockázatának értelmezéséhez definiálni kellett egy, a szöveti érzékenységet is tartalmazó 
újabb összefüggést. Ez az újabb dózisfogalom az effektív dózis, amelyet az 
egyenértékdózishoz hasonlóan szintén csak sztochasztikus hatásra értelmezhetünk. A 
kockázat-dózis összefüggést – annak jelenleg érvényesnek elfogadott jellemző 
meredekségével – az alábbi 6.2.2.1. ábrán mutatjuk be. 



 

6.2.2.1. ábra 

A sztochasztikus hatást leíró kockázat-dózis függvény alakját a Japánban 1945-ben ledobott 
két atombomba túlélőinek epidemiológiai statisztikájából, valamint az elszenvedett dózisok 
utólagos becsléséből határozták meg. Az adatok csak a teljes vonallal jelzett, mintegy 0,1 Sv 
feletti dózisokra voltak szignifikánsak, ezért a kis dózisok tartományára (szaggatott vonal) 
csak extrapolálni lehet az összefüggést. A feltételezett egyenes meredeksége: 5×10-2 eset/Sv, 
és az origóból indul. Eszerint bármilyen csekély mérvű többletdózis is növelheti a daganatos 
megbetegedés kockázatát, 1 Sv elszenvedése esetén 5 % annak a valószínűsége, hogy a 
személyben a dózis következtében rákbetegség fejlődik ki. Az effektív dózis (E, HE) definíció-
egyenlete tehát az alábbi: 

6.20. egyenlet - (6-19) 

 
 

6.21. egyenlet - (6-20) 

 
 

A wT szöveti súlyozó tényezők összege természetes azonosan egyenlő kell, hogy legyen 1-
gyel. Ezek a tényezők különösen akkor jelentősek, ha a belégzéssel, lenyeléssel vagy bőrön 
át történő bejutással megvalósuló belső sugárterhelés az egyes szöveteket eltérő módon érinti. 
A sugárvédelmi kutatások eredményeképpen az effektív dózis használatának általánossá 
válása (1976, az 1. fejezetben már említett nemzetközi sugárvédelmi bizottság, az ICRP 26. 



számú ajánlásgyűjteményének kiadása óta) többször változtak a szöveti súlyozó tényezők. Az 
1991-ben megjelent ICRP 60. számú kötet a kockázat/dózis függvény meredekségére is új 
javaslatot tett, jelentősen (mintegy a háromszorosára) megnövelve azt. Az alább közölt szöveti 
súlytényezők először a 2007-ben megjelent 103. számú ICRP-kötetben szerepeltek: 

wT = 0,08: ivarszervek (genetikus károsodás); 

wT = 0,12: vörös csontvelő, tüdő, gyomor, belek, emlő („érzékeny” szövetek); 

wT = 0,04: hólyag, emlő, máj, nyelőcső, pajzsmirigy („közepesen érzékeny” szövetek); 

wT = 0,01: bőr, csontfelszín, nyálmirigyek, agy („kevésbé érzékeny” szövetek); 

wT = 0,12: „maradék” egyéb szövetfajták összesen. 

Az ivarszerveket ért dózisnak az utódok fejlődési rendellenességeiben, öröklött betegségeiben 
megmutatkozó sztochasztikus hatás létezésére állatkísérletekből következettek. Ezeket az 
adatokat a kockázat/dózis függvény alapjául szolgáló, statisztikai következtetések levonására 
elegendően nagy létszámú (legalább 100 ezer fős) embercsoporttal, a Hirosima és Nagaszaki 
japán városok elleni 1945-ös atombomba-támadás túlélőivel foglalkozó, már korábban is 
idézett vizsgálatok, értékelések nem támasztották alá. A túlélők (ABSC = atomic bomb 
survivors’ cohort) csoportjának tagjai a sugárzási helyzetet rekonstruáló számítások és 
mérések szerint legalább 100 mSv akut (igen rövid idő alatt elszenvedett) dózist kaptak. 
Rajtuk kívül csak a csernobili 1986-os atomerőmű-balesetből kikerült radioaktív jód által 
okozott gyermekkori pajzsmirigyrák-eseteknél lehetett statisztikailag igazolni azt, hogy a 
rákbetegséget radioaktív anyag váltotta ki. Ezen utóbbi esetben az akkori hatósági védelmi 
rendszer elégtelensége is közrejátszott abban, hogy bekövetkezhetett az inkorporáció. 
Ugyancsak emiatt nem lehetséges a tapasztaltak alapján a kockázat/dózis függvény 
pontosítása, mivel a radiojódot tartalmazó élelmiszerek és állati táplálékok forgalmazását a 
szovjet hatóságok nem korlátozták kellő időben, és így a kutatók nem végezhettek megbízható 
dózisbecsléseket. 

Általános, főként a nukleáris, illetve radioaktív anyagokkal, ionizáló sugárzások 
alkalmazásával foglalkozó személyek egészségi vizsgálataiból leszűrt megállapítás, hogy 100 
mSv-nél kisebb dózisnál nem mutatható ki kockázatnövekedés. A sugárhatás-kutatások 
jelenleg főleg az alábbi területekkel foglalkoznak: 

• Mikrodozimetria: a sugárzásnak ténylegesen kitett szövetrészek kockázata eltérhet a 
teljes szövetre becsült értékektől (például a tüdő egyes pontjain lerakódó radioaktivitás 
esetében); 

• Hormézis, illetve szupralinearitás: a kis (20 - 100 mSv alatti) dózisok egyes kutatók 
szerint a védőoltásokéhoz hasonló mechanizmus szerint csökkentik a rákos 
megbetegedések kockázatát. Mások – ezzel ellentétben – azt vizsgálják, hogy a 
rendkívül kis dózisok, amelyek nem váltanak ki nekrotikus hatást, nem jelentenek-e 
többletkockázatot, hiszen a már elpusztult sejtekből nem indulhat ki dysplasia; 

• Szomszédhatás, a dózisteljesítmény másodlagos hatása: az elpusztult, illetve mutációt 
szenvedett sejteket körülvevő szomszédos sejtek működését befolyásolhatja a 
közelükben végbement változás; ha például a dózist rövid idő alatt, tehát nagy 
dózisteljesítménnyel szenvedi el egy szövet, akkor a sejtpótlás megnövekedett 



sebessége vezethet a daganatos sejtek nagyobb számához, mivel ekkor „gyengülhet az 
ellenőrzés”. 

További dózismennyiségek 

A lekötött dózist (Hc, committed dose) a szervezetben 1 év alatt jellemzően ki nem ürülő 
radioaktív szennyezés integrális effektív dózisának megadására vezették be. Azért fontos 
ennek alkalmazása, mert a későbbiekben tárgyalandó sugárvédelmi szabályozás – más 
egészségvédelmi területekhez hasonlóan – általában egy évre határoz meg korlátozó 
értékeket. Az egy alkalommal inkorporált radioaktív anyag lekötött dózisát gyermekeknél 
t=70, felnőtteknél t=50 évre kell számítani: 

6.22. egyenlet - (6-21) 

 
 

Az inkorporált sugárzás dózisa közvetlenül nem mérhető, csak számítható. A belső 
sugárterhelés számítási egyenlete az alábbi: 

6.23. egyenlet - (6-22) 

 
 

HT a cél- (target) szövet egyenértékdózisa, uS az adott forrás- (source) szövetben bekövetkező 
bomlások száma, ER az R-edik sugárzásfajta (radiation) részecskéinek mozgási energiája, wR 
a sugárzási tényező, a Q hányados azt fejezi ki, hogy az R fajtájú részecskék energiájának 
hányadrésze nyelődik el a T szövetben, az S szövetből kiindulva. mT a célszövet tömege. 



 

6.2.3.1. ábra 

A [6-22] összefüggéssel egy adott „célszövetnek” (például a gyomornak) egy inkorporált 
radionuklidtól származó lekötött dózisát számíthatjuk ki. A képletben uS az adott „forrás”(S) 
szervben bekövetkező bomlások száma a radioaktív anyagnak a szervben való tartózkodási 
ideje alatt. Q, az abszorpciós (elnyelési) hányad függ a két szerv közötti térszögtől, azaz a 
bejutási valószínűségtől és a bejutott sugárzás elnyelésének valószínűségétől, tehát értéke 0 
és 1 közötti lehet. A radioaktivitást hordozó anyag a szervezetben a metabolizmus biokémiai 
folyamatainak megfelelően terjed szét, illetve ürül ki egy adott idő múlva. Az egyes szervek 
közötti anyagáramokat átviteli függvényekkel írhatjuk le. Egy célszövet HT 
egyenértékdózisának pontos számításához szükséges az összes érintett szövetre és 
radioizotópra vonatkozó átviteli függvény ismerete. Ezek a függvények igen változó alakúak, 
függenek az izotópot „hordozó” inaktív anyag kémiai természetétől (vízben oldható vagy 
oldhatatlan, ionos vagy molekuláris szerkezetű stb.), valamint az emberek biológiai 
variabilitásától (például életkorától) is. Ha ezek a tényezők, valamint természetesen a bevitt 
aktivitás megismerésével, kiszámításával, becslésével sikerül meghatározni a 
dóziskövetkezményt, akkor egy újabb, igen hasznos mennyiséget is kiszámíthatunk, a 
dóziskonverziós tényezőt. A DCF (dose conversion factor [Sv/Bq]) egységnyi, egyidejűleg 
(akut módon) inkorporált aktivitás (Ain) adott útvonalon (belégzés vagy lenyelés) és adott 
kémiai formában történő bevitele által kiváltott effektív dózis. Értékei kémiai forma és életkor 
szerint eltérőek. Az egyes radioizotópok sugárveszélyességének mértékéül is szolgál. 

6.24. egyenlet - (6-23) 

 
 

A dózis definíciója szerint egy személyre vonatkozik. Bizonyos esetekben, sugárvédelmi 
céllal végzett optimálás során hasznos lehet, ha egy embercsoport együttes, azaz kollektív 
dózisát is meghatározhatjuk. 



6.25. egyenlet - (6-24) 

 
 

A fenti összefüggésben ni az i-edik csoport tagjainak száma, akik az adott sugárforrástól HC,i 
lekötött dózist kaptak. A kollektív dózis úgynevezett „emissziós” dózisfogalom, használatát 
az újabb sugárvédelmi ajánlások csak abban a vonatkozásban javasolják, hogy 
összehasonlíthassunk például két olyan helyszínt, ahová egy nukleáris, illetve potenciális 
radioaktív kibocsátást okozó létesítményt terveznek.  

Sugárvédelmi szabályozás 
A sugárvédelem két alapvető célja, hogy senkit se érjen determinisztikus sugárhatás, és a 
sztochasztikus hatás kockázata elviselhető legyen. A sugárvédelmi szabályzás tudományos 
alapon álló, ugyanakkor jogi és hatósági jelleggel is rendelkező tevékenység. A szabályozás 
tárgya csak a „többlet”-dózis lehet, tehát az olyan sugárforrásoktól származó sugárterhelés, 
amelyek célirányos emberi tevékenységekhez kapcsolódnak. (Ezeket összefoglaló néven 
„alkalmazásoknak” szokás nevezni.) Meg kell ismernünk, de jogi és hatósági eszközökkel 
nem szabályozhatjuk a természetes sugárterhelést, pontosabban annak emberi beavatkozáshoz 
nem kapcsolódó részét. Ezt az elvet kizárásnak (exclusion) nevezik.  

A sugárvédelmi szabályzás három „hagyományos” alapelvét először a történeti bevezetőben 
már említett ICRP által 1976-ban kiadott átfogó sugárvédelmi ajánlásgyűjtemény rögzítette.  

• Indokoltság (justification) = A sugárzás alkalmazásának nagyobb legyen a haszna, mint 
a kára (kockázata). 

• Optimálás (optimization) = Az ésszerűen elérhető legalacsonyabb dóziskövetkezmény 
álljon csak elő az egyes alkalmazások során. Ez az ALARA-elv (as low as reasonably 
achievable).  

• Korlátozás (limitation) = A sugárzásnak kitett személyekre egyéni (azaz minden egyes 
emberre, és nem csoportokra érvényes) dóziskorlátokat kell megállapítani. A korlátok 
normális esetekben, tervezett alkalmazások esetén nem léphetők túl.  

A három alapelv logikai rendszert alkot. Egy sugárforrás alkalmazására vonatkozó hatósági 
engedély kiadásakor a kérelmezőnek először igazolnia kell, hogy a tevékenység indokolt, azaz 
a várt „előny” csak sugárvédelmet igénylő eljárással, berendezéssel érhető el. Ezután be kell 
mutatni, hogy az okozható dózis (tehát a sugárzást eredményező berendezés, eljárás, 
tevékenység) optimált. Ehhez meg kell adni a tervezési szintet, és le kell írni azokat az 
expozíciós helyzeteket, amelyekben a sugárforrás dózist okoz. Az optimálás esetről esetre 
változó feladat. (Gyakori megoldás, hogy a költség-haszon elemzésekhez hasonló formájú 
tanulmányt készítenek, ahol a „költség” kategóriába sorolják a sugárzás káros hatásának 
elhárítására fordított kiadásokat, például a kötelező orvosi ellenőrzések költségeit, vagy egy 
védelmi fal elkészítését.) A dózist elszenvedő személyek „helyzete” többféle lehet: van, aki a 
sugárforrással dolgozik, mások csak munka-vagy lakóhelyük közelségéből adódóan 
érintettek. Az előbbit „foglalkozási”, az utóbbit „lakossági” helyzetnek nevezzük. Végül 
igazolni kell, hogy a normálisan működő, üzemelő sugárforrás (berendezés) által okozott 
dózist összegezve az úgynevezett reprezentatív (leginkább érintett) személyeket érő más, 
szintén szabályozott forrásból származó dózisokkal a kapott érték nem haladja meg a 



vonatkozó dóziskorlátot. (dose limit, DL) Az új nukleáris biztonsági szabályzatok előírják, 
hogy a normális üzemen túl a kis valószínűséggel ugyan, de mégis várható, kisebb mérvű 
zavarok, meghibásodások, azaz a „várható üzemi események” körére is a dóziskorlát kell, 
hogy vonatkozzék. 

A dóziskorlátok világszerte egységesek, annak köszönhetően, hogy az ICRP ajánlásait a 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) irányelvek formájában közzéteszi, és az 
irányelvek betartása a tagállamok számára önként vállalt kötelezettség. Ugyanezen egységes 
dóziskorlátokat ajánlja tagállamainak az Európai Unió (EU) nukleáris és radiológiai 
biztonsággal foglalkozó szervezete, az EURATOM is. A jelenleg hatályos dóziskorlátokat 
Magyarországon a 16/2000. számú egészségügyi miniszteri rendelet állapította meg. Ezeket 
az alábbi 6.3.1. táblázatban foglaljuk össze. 

 

6.3.1. ábra 

Az általánosan szabályozott foglalkozási és lakossági sugárterhelés körébe nem tartozik bele 
a diagnosztikai vagy terápiás célból alkalmazott sugárzás vagy radioaktivitás által a vizsgált, 
kezelt személyeknek okozott dózis. Ezeket a sugárterheléseket is az indokoltság és az 
optimálás elveinek megfelelően tervezik meg a szakemberek, de a betegeket érő dózist csak 
egyedileg lehet meghatározni, mivel a diagnózis felállításával vagy a terápiával elkerülhető 
kockázat is szigorúan egyedi jellegű. 

A magyarországi hatósági rendszer összetett. A kiemelt nukleáris létesítmények 
(energiatermelő- és kutatóreaktorok, radioaktívhulladék-tárolók, nagyaktivitású 
sugárforrásokkal dolgozó radioizotóp-laboratórium) tevékenységét, a sugárforrások és a 
radioaktív hulladékok nyilvántartását az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) engedélyezi 
és ellenőrzi. A személyi sugárvédelem kérdéseiben az egészségügyért felelős minisztérium 
felügyelete alá tartozó szervezetek látják el ezeket a feladatokat. Egyes kérdésekben 
(környezeti állapot védelme, szállítások, rendészeti kérdések stb.) szerepe van ezeken kívül 
más hatóságoknak is. A kiemelt létesítmények működését átfogóan szabályozó 
rendelkezéseket a Nukleáris Biztonsági Szabályzat (NBSZ) foglalja össze, amelyet 
kormányrendeletek tettek közzé. 

A tervezési szintek nemcsak nagyságukban, hanem jellegükben is különböznek a 
dóziskorlátoktól. Utóbbiak személyekre vonatkoznak, bárhol is tartózkodjanak azok, tehát 
immissziós korlátok, az egyes létesítményekre nem alkalmazhatók. A tervezési szintet viszont 
nyilvánvalóan az adott sugárforrás hatásának leginkább kitett, foglalkozási illetve lakossági 
csoportba sorolt személyekre kell meghatározni. A tervezési szint egy várható átlagérték, ezért 
a biztonság érdekében célszerű az immissziós korláthoz hasonló, de annál nyilvánvalóan 
kisebb emissziós határértékeket is definiálni az egyes létesítményekre. Ezeket a határértékeket 
– amiket szintén a már idézett rendelet tartalmaz – dózismegszorításnak (dose constraint, DC) 
nevezzük. A dózismegszorítás egy fiktív személy dózisa, aki foglalkozási illetve lakossági 
helyzetben az elképzelhető legnagyobb dózist kapja az adott alkalmazásból. A lakossági 



dózismegszorítás értéke a magyarországi működő nukleáris létesítmények közül a paksi 
reaktorblokkokra és az ottani átmeneti kiégettfűtőelem-tároló (KKÁT) modulokra együttesen 
100µSv/év, a többi kiemelt létesítményre ennél is csekélyebb. A tényleges 
dóziskövetkezmény ennek legfeljebb 1%-a évente. 

A biztonságos, ellenőrizhető működéshez szükséges, de nem elegendő a dózismegszorítás 
megadása. A gyakorlati megvalósításhoz a dózismegszorításból kibocsátási határértékeket 
kell levezetni. A működő létesítmény normális esetben is bocsát ki radioaktív anyagokat. A 
kibocsátott radioaktivitás megfelelő módszerekkel azonnal, a kibocsátás helyén (kéményben, 
szennyvízben stb.) meghatározható, és expozíciós modellezéssel kapcsolható az érintett 
személyekhez. A modellezés szükségszerűen nagy bizonytalansággal terhelt eljárás. A 
sugárvédelmi számítások sajátossága az úgynevezett „konzervatív becslés”, ami a biztonság 
érdekében mindig inkább kedvezőtlen irányban enged meg eltéréseket a pontatlanul ismert 
középértéktől. A kibocsátási határértékek levezetéséhez reprezentatív személyt (a régebbi 
gyakorlatban kritikus csoportot) kell kiválasztani, és össze kell állítani az összes kibocsátási 
helyet és inkorporációs (belégzés illetve lenyelés) beviteli módot tartalmazó forgatókönyv-
változatokat. A reprezentatív személyben inkorporálódott i-edik radionuklid aktivitása Amax,i 
és a DC dózismegszorítás között a [6-23] egyenlet figyelembe vételével az alábbi összefüggés 
áll fenn: 

6.26. egyenlet - (6-25) 

 
 

Mivel a kibocsátások légnemű és folyékony útvonalakra különíthetők el, a fenti egyenletet is 
külön-külön kell alkalmazni a belégzés és a lenyelés esetére vonatkozó dóziskonverziós 
tényezővel. Az intézmények kibocsátási pontjaiban (kémények, szennyvízkivezetés stb.) az i-
edik radioizotópra vonatkozó kibocsátási határérték, KH,i a szennyezés szétterülése 
(diszperziója) miatt nyilvánvalóan sokszor nagyobb lehet a kibocsátási forrástól adott d 
távolságra élő kritikus csoportra ható Amax,i-nél. 

6.27. egyenlet - (6-26) 

 
 

A hígulási tényező f-1(d,...) a távolságtól és sok más mennyiségtől (domborzati, 
környezethasználati, levegőbeli terjedésnél meteorológiai, vízi terjedésnél hidrológiai stb. 
paraméterektől) is függ. A kibocsátási pont és az expozíció helye közötti terjedési egyenlet 
inverzének helyettesítési értékével arányos dimenzió nélküli mennyiség, értéke minden 
esetben jelentősen kisebb, mint 1. A hígulási tényezőt csak az adott természeti és gazdasági 
környezeti adatok ismeretében lehet modellszámításokkal meghatározni. A létesítmények 
működése során általában egynél több radionuklid is kijuthat a megengedett mértékben a 
környezetbe, ezért a most bemutatott kibocsátási határértékekből képezni kell egy egyesített 
kibocsátási határérték-kritériumot (KHK): 



6.28. egyenlet - (6-27) 

 
 

A [6-27] összefüggésben Г-val jelölt biztonsági tényezőt az engedélyező hatóság határozza 
meg, a gyakorlatban 1 és 5 között választva azt. Mivel a kibocsátási határértékeket a 
dózismegszorításból vezették le, a kibocsátási határérték-kritérium tényleges értékéből igen 
egyszerűen becsülhetjük az alkalmazás által okozott maximális Et többletdózist: 

6.29. egyenlet - (6-28) 

 
 

A sugárvédelem optimálás alapelvének vizsgálatakor bemutattuk, hogy a védekezés 
költségekkel jár. Ahogy minden más, az egészség veszélyeztetésének kockázatával járó 
tevékenységnél, ebben az esetben is megadható egy olyan kicsiny kockázati szint, amellyel 
szemben már nem indokolt védekezési költségeket vállalni. Ezt a kockázatot szociológiai 
alapú elemzések 10-6 eset/évnél kisebbnek tekintik. A 6.2.2. fejezetben ismertettük, hogy a 
kockázat/effektív dózis függvény jelenleg elfogadott meredeksége 5.10-2 eset/Sv. Ennek 
alapján kijelölhetjük az „elhanyagolható dózis” (negligible dose, ND) fogalmát. A nemzetközi 
(NAÜ és EURATOM) ajánlások 10 µSv/év effektív dózist adnak meg, amelyhez 5.10-7 

eset/év kockázat becsülhető. (Azaz, ha ez lenne az egyetlen kockázati forrás, amely miatt 
életünket vesztenénk, akkor a várható emberi életkor kétmillió év lenne.) A kibocsátási 
határértékekkel analóg módon az elhanyagolható dózist is össze kell kapcsolnunk radioaktív 
anyagok mennyiségével, hiszen így lesz csak ellenőrizhető, hogy egy alkalmazás kockázata 
valóban elhanyagolható. Így határozható meg a mentességi, illetve a felszabadítási szint 
értéke. A jelenlegi, még nem rögzült nemzetközi gyakorlat szerint a mentesség (exemption) 
fogalmát egy-egy alkalmazás engedélyezése előtt, a tervezés fázisában, illetve kis 
mennyiségben (<1 t) keletkező radioaktív hulladékoknak (lásd a 6.6. fejezetben 
részletesebben) a szabályzás alóli kivonására használjuk. A felszabadítás (clearance) eljárása 
egy alkalmazás megszüntetéséhez kapcsolódik, tehát annak jóváhagyására használatos, hogy 
az elhanyagolható dózisnál kisebb következménnyel járó, jelentős tömegben keletkezett (>1 
t) radioaktív hulladékokat a nem sugárzó anyagokkal azonos módon kezelhessék. Látható, 
hogy a két fogalom azonos abban a tekintetben, hogy mindkettő az elhanyagolható dózishoz 
kötődik, eltérnek viszont a dózis számítására szolgáló forgatókönyveket illetően. Azaz mivel 
a [6-26] összefüggésben is szereplő f-1(d,...) hígulási tényezők különbözőek lesznek rájuk 
nézve, ezért a mentességi és a felszabadítási szintek értéke sem lesz azonos.  

A mentességi szint az az aktivitás (MeA) vagy aktivitás-koncentráció (MeAK), ami még a 
lehető legnagyobb legkedvezőtlenebb terjedési és expozíciós körülmények között sem 
okozhat ND-nél nagyobb sugárterhelést az arra legérzékenyebb személynek sem. 
Megfordítva: az az anyag nem mentes a sugárvédelmi szabályozás hatálya alól, amelyre nézve 
mindkét alábbi összefüggés teljesül: 



6.30. egyenlet - (6-29) 

 
 

6.31. egyenlet - (6-30) 

 
 

A felszabadítási szintre a [6-30] összefüggéssel analóg feltétel adható meg. Mivel – mint írtuk 
– a felszabadítási eljárást nagy anyagmennyiségekre tervezik, nem határoznak meg 
aktivitásszinteket, viszont külön adatsorozat vonatkozik a térfogati és a felületi 
aktivitáskoncentrációkra. 

Külön szabályzás vonatkozik a baleseti helyzetekre. Ez a lakosságot illetően beavatkozási és 
cselekvési irányadó szinteket, a beavatkozó (a nagyobb kockázatot önként, tudatosan és erre 
felkészülten vállaló) szakembereket illetően a normális üzemi helyzetre érvényes értéket 
meghaladó dóziskorlátokat jelent. 

A természetes eredetű sugárterhelés 

A természetes sugárterhelés összetevői 

A sugárveszélyes munkahelyektől, berendezésektől távol élő lakosság sugárterhelése döntően 
a természetből származik, környezeti eredetű. A természetes háttérsugárzásnak nevezett 
sugárterhelés két alapvető összetevője: 

• A Föld kérgében, felszínén és légterében jelenlévő radionuklidok sugárzása; 
• A Napból, más galaxisokból, a világűrből a Föld felé irányuló nagyenergiájú kozmikus 

sugárzás. 

A természetes radioaktivitás különböző útvonalakon át jut el az emberhez. Radioaktív 
anyagok vannak az, élelmiszerekben, az élő anyagokban, az élettelen környezeti tárgyakban, 
a vizekben és a légkörben is. A természetes eredetű háttérsugárzáshoz hozzáadódik az emberi 
tevékenység nyomán keletkező sugárzás is. Ennek igen csekély részét jelenti a 
fegyverkísérletekből, nukleáris balesetekből, nukleáris energiatermelésből eredő hatás. A 
mesterséges sugárterhelés legnagyobb része az orvosi diagnosztikai vizsgálatokból illetve 
terápiás sugárkezelésekből származik. (lásd 6.4.1.1. ábra) Az egyes természetes összetevőkről 
az alábbiakban részletesen is szólunk. 



 

6.4.1.1. ábra 

A) Kozmikus sugárzás 

A kozmikus sugárzás legnagyobb része a Napból származik, és 108 – 1020 eV kinetikus 
energiájú protonokból áll. Ezek a primer részecskék a Föld légkörét alkotó atomokon 
szóródnak, energiát vesztenek, illetve magreakciókkal kozmogén radionuklidokat hoznak 
létre. A szóródások során számos fajta szekunder sugárzás keletkezik, amely főleg fékezési 
fotonsugárzás formájában érkezik a Föld felszínére. A szóródás során szintén keletkező igen 
rövid élettartamú müonok, valamint a magreakciókban keletkezett neutronok sugárvédelmi 
jelentősége a felszínen sokkal csekélyebb. A kozmikus sugárzástól származó külső 
dózisteljesítmény Magyarországon 30 – 40 nSv/h. A teljes mérhető érték 80 és 160 nSv/h 
közötti, a nagy ingadozás oka a talajok erősen eltérő 40K, rádium- és tóriumtartalma (lásd 
később). 

B) Kozmogén radionuklidok 

Így nevezzük azokat a természetes eredetű radioaktív anyagokat, amelyeket a kozmikus 
sugárzást alkotó részecskék magreakciói hoznak létre a Föld légkörében. A légkör külső 
rétegét alkotó heteroszféra nagyon kis sűrűségű, a főként nagyenergiájú protonok és a 
szekunder neutronok által kiváltott magreakciók ezért szinte kizárólag a homoszférában, azaz 
a földfelszíni levegővel azonos összetételű atmoszférában mennek végbe. Az atmoszféra 
három leggyakoribb eleme a nitrogén, az oxigén és az argon. Az ezekből keletkező fontosabb 
radionuklidok: 

3H (T1/2=12,3 év, β--sugárzó), 

7Be (T1/2=53,3 nap, EC és γ-sugárzó) 

14C (T1/2=5730 év, β--sugárzó) 



22Na (T1/2=2,6 év, β+- és γ-sugárzó) 

36Cl (T1/2=3,01.105 év, β- és β+-sugárzó) 

A kozmogén nuklidok az atmoszférából a csapadékkal a felszínre is eljutnak, és beépülnek az 
élő szervezetekbe is. A légkör átlagos trícium (3H) tartalma 0,1 Bq/m3 nagyságrendű, a 
csapadékot közvetlenül befogadó felszíni vizekben a trícium koncentrációja általában 1 és 10 
Bq/l közötti. 

C) Ősi radionuklidok 

Az ősi radionuklidok létrejöttének folyamataival a nukleogenetika tudománya foglalkozik. A 
fúziós energiatermelést megvalósító csillagok belsejében az idővel növekszik a neutronok 
keletkezésével járó mellékfolyamatok gyakorisága, az előálló neutronfluens pedig egyre 
növekvő rendszámú atomok keletkezését okozza, melyek között igen hosszú felezési idejű 
radioaktív magok is vannak. A csillagok „életének” utolsó fázisa a szupernova állapot, itt már 
akkora a neutronsűrűség, hogy szupernehéz atomok is nagy számban keletkeznek. A mai 
Naprendszer létrejötte előtti galaxis napjának felrobbanásakor, mintegy 5 milliárd évvel 
ezelőtt szóródott szét az abban addig keletkezett anyag, így válhatott részévé a jelenlegi 
bolygók anyagának. A legfontosabb ősi radionuklidok, amelyek többek között – bomlásukkal 
– a „földhő”, a geotermikus energia fő forrásai: 

238U (T1/2=4,47.109 év, α-sugárzó, természetes bomlási sor kiinduló radionuklidja) 

235U (T1/2=7,04.108 év, α-sugárzó, természetes bomlási sor kiinduló radionuklidja) 

232Th (T1/2=1,41.1010 év, α-sugárzó, természetes bomlási sor kiinduló radionuklidja) 

40K (T1/2=1,28.109 év, β-- és EC-bomló) 

A növények és állatok esszenciális elemei közé tartozó kálium 0,012 %-a radioaktív. A 
feladatok között is szerepel az átlagos testsúlyú felnőtt ember 40K-aktivitásának kiszámítása, 
az eredmény kb. 4000 Bq személyenként. Mivel a 40K γ-sugárzást is kibocsát, ez detektorral 
jól érzékelhető. Az emberi testben jelentős még a kozmogén 14C és az ősi 87Rb (T1/2=4,75.1010 
év, a természetes rubídium 27,9%-a) aktivitása, előbbié mintegy 3000, utóbbié 600 Bq egy 
felnőtt személyben. Ezek, a kisebb mennyiségben jelenlévő 3H-hoz hasonlóan tiszta β--
sugárzók, meghatározásuk sokkal nehezebb. 

A három természetes bomlási sor közül kettő az uránhoz tartozik. (Ezek tagjait a 3. fejezetben 
közölt 3.3.1. ábrán szemléltettük.) Mivel a 235U felezési ideje mintegy hatszor rövidebb, mint 
a 238U-é, ezért jelenleg már a természetes urán 99,3 %-át az utóbbi teszi ki. Az indukált 
maghasadáson alapuló nukleáris energiatermelés fő kiinduló anyaga viszont a 235U, ezért 
hosszabb távon feltétlenül szükséges más alapanyagú nukleáris reaktorokat is kifejleszteni. 
Az indukált, önfenntartó láncreakció alapjául szolgáló további radionuklidok. 233U, 239Pu, 
241Pu. A plutónium izotópok a 238U-t is tartalmazó nukleáris fűtőelemekben, a jelenleg is 
alkalmazott reaktortípusokban is keletkeznek a hasadás „melléktermékeként”. A 233U-t a 
harmadik természetes bomlási sor kiinduló radionuklidjából, a 232Th-ból lehet 
neutronaktivációval, erre a célra épített reaktorokban előállítani. 



A természetes sugárterhelés több mint 50 %-áért „felelős” komponens a mindhárom bomlási 
sorban megtalálható radioaktív nemesgáz, a radon. Nagy jelentősége miatt ezzel kicsit 
bővebben is foglalkozunk az alábbiakban. A természetes eredetű sugárterhelés teljes effektív 
dózisa az európai országokban 2-3 mSv/év közötti. Ebből belső sugárterhelés 65-70 % (radon, 
40K, 14C), külső sugárterhelés 30-35 % (kozmikus sugárzás, 40K, a bomlási sorok γ-sugárzó 
tagjai). Magyarországon az orvosi eredetű sugárterhelés egy lakosra átlagosan 1,2 mSv volt 
2008-ban. 

Radon 

A három természetes radonizotóp (219Rn, 220Rn és 222Rn) közül a legutóbbinak van kiemelt 
sugárvédelmi jelentősége. A 222Rn a 238U bomlási sorába tartozik, közvetlen anyaeleme az 
1600 éves felezési idejű 226Ra. Különleges jelentősége onnan ered, hogy felezési ideje (3,84 
nap) jelentősen hosszabb, mint a másik két radioizotópé, azok egyike sem éri el az 1 percet. 
Ennek megfelelően a keletkezése után hosszabb időn át képes a kőzetek repedésein, a talaj 
pórusain keresztül áramlani a kisebb nyomás, azaz a nyílt terek, a felszín irányába.  

A levegőbe jutott radon belélegezhető, de – mivel nemesgáz – csak 1-2 másodpercet 
tartózkodik a szervezetben, tehát nem emiatt okoz dózist. A 222Rn első 4 bomlásterméke, 
melyeket alább felsorolunk, hozzá képest rövid felezési idejű, és kémiai természetük szerint 
átmeneti fémek. Ezek az alábbi listában a két szaggatott vonal között láthatók. A későbbi 
levezetés kedvéért sorszámot is írtunk hozzájuk. A 214Po-nak azért nem jutott önálló sorszám, 
mert igen rövid felezési ideje miatt a jelenlévő nuklidok darabszáma nagyságrendekkel kisebb 
az azt megelőző 214Bi magokénál, azaz majdnem 0. 

222Rn (T1/2=3.8 nap) Bomlási mód: α 

--------------------------------------------------- 

218Po (T1/2=3.05 perc) Bomlási mód: α 1) 

214Pb (T1/2=26.8 perc) Bomlási mód: β-, γ 2) 

214Bi (T1/2=19.9 perc) Bomlási mód: β-, γ 3) 

214Po (T1/2=296 μs) Bomlási mód: α 3a) 

--------------------------------------------------- 

210Pb (T1/2=22 év) Bomlási mód: β-, γ 

210Bi (T1/2=5,01 nap) Bomlási mód: β- 

210Po (T1/2=138,4 nap) Bomlási mód: α 

206Pb - stabil 

A nagyenergiájú részecske kibocsátása miatt a bomló nuklid is „visszalökődik”, hasonlóan 
ahhoz, amikor egy nehéz tárgyat hajítunk el, vagy lőfegyverrel lövünk. Emiatt a 
bomlástermékek, az úgynevezett „forró atomok” mindig ionizáltak, tehát pozitív iont 



képeznek. Az átmeneti fémek ebben az állapotban lerakódnak, adszorbeálódnak a levegőben 
lebegő por és pára parciális elektromos töltéseket tartalmazó felületén. A port a levegővel 
együtt belélegezzük. A légúti mechanizmus (orr, garat, hörgők, tüdőhólyagok) az oxigén 
felvételén kívül arra is szolgálnak, hogy kiszűrjék, kiülepítsék a por részecskéit, amit aztán a 
nyirokrendszer eltávolít. Sajnos, ez a védekező mechanizmus lassabb, mint a radon-
leányelemek felezési ideje, ezért a bomlások (a vastagon írt nuklidok esetében a wR=20 
sugárzási tényezővel rendelkező, tehát nagy egyenértékdózist okozó α-bomlások) még a 
légutakban bekövetkeznek. 

A 3.3. fejezetben ismertetett szekuláris egyensúly tétele szerint a rövid felezési idejű 
leányelemek aktivitása néhány felezési idő eltelte után „utoléri” az anyaelemét. Tehát a 
levegőben elvileg azonos lesz a dozimetriai szempontból jelentős, rövid felezési idejű 
leányelemek aktivitáskoncentrációja egymással és a 222Rn-nal. Ez azonban nem lesz szigorúan 
érvényes a belélegezhető mennyiségekre (különösen zárt térben nem), mert a porhoz kötött 
leányelemek egy része a porral együtt kiülepedhet a tárgyak, vízcseppek stb. felületére. A 
radon sugárvédelmi jelentőségét felismerve az 1980-as években az aktivitáskoncentráció-
értékekből származtatott, a dózisszámítással közvetlenül összekapcsolható, mérhető 
mennyiségeket vezettek be. Ezek közül legfontosabbak a potenciális alfa-energia 
koncentráció, (PAEC, potential alpha energy concentration) és az erre épülő egyensúlyi 
egyenérték koncentráció (EEC, equivalent equilibrium concentration). Az okozható dózis, 
melyet a [6-11] egyenlettel az elnyelt energia és a tömeg hányadosaként definiáltunk, arányos 
lesz az egy nuklid bomlásából elnyelhető α-energia értékével, valamint a jelenlévő nuklidok 
darabszámával.  

6.32. egyenlet - (6-31) 

 
 

N1 az 1. leányelem (218Po) nuklidjainak száma, N2 a 2. leányelem (214Pb) nuklidjainak száma, 
N3 a 3. leányelem (214Bi) nuklidjainak száma, V a levegő térfogata. Egy 218Po-nuklid 
bomlásából 6,02 + 7,69, összesen 13,71 MeV alfaenergia, egy 214Pb- illetve egy 214Bi-
nuklidból 7,69 MeV alfaenergia juthat a szervezetbe és okozhat ott dózist. (Az energiák itt 
közölt adatai izotóptáblázatokban megtalálhatók.) 

Ha a radon-anyaelem (222Rn, „0” index az alábbiakban) és leányelemei szekuláris 
egyensúlyban vannak, akkor aktivitásuk és aktivitás-koncentrációjuk körülbelül azonos. 

(Természetesen a darabszámuk nem!) és helyettesítéssel az alábbi egyenletet 
kapjuk az egyensúlyi állapotban lévő bomlási sorozat alfaenergia-koncentrációjára: 

6.33. egyenlet - (6-32) 

 
 



Az „eq” index az egyensúlyi állapotra utal. Ha a leányelemek a kiülepedés miatt nincsenek 
egyensúlyban egymással a belélegezhető levegőben, bevezethetjük az egyensúlyi egyenérték 

koncentrációt. Az EEC úgy értelmezhető, hogy az ilyen koncentrációjú „radionuklid-
keverék” által a szervezetbe vihető, az okozott inkorporációs dózissal közvetlenül arányos 
összes (potenciális) alfa-energia ugyanakkora, mint egy fiktív egyensúlyi keveréknek 
tulajdonítható PAECeq. Azaz: 

6.34. egyenlet - (6-33) 

 
 

A bomlási állandó értékeit behelyettesítve egyszerű számítási egyenletet kapunk EEC-re: 

6.35. egyenlet - (6-34) 

 
 

Az EEC számítása úgy történik, hogy a levegőt aeroszolszűrőn áramoltatják át, és alkalmas 
detektorokkal végzett α-, valamint γ-spektrometriával meghatározzák a leányelemek 
aktivitás-koncentrációját. Ha egy, ettől független eljárással a 222Rn anyaelem c0 
koncentrációját is meghatározzuk (itt nem az aeroszolhoz kötött aktivitást, hanem például egy 
szűrt gáztérbe átszívott α-aktivitást mérnek), EEC és c0 aránya megadja az átlagos egyensúlyi 
állandót ( ), tehát azt, hogy a leányelemek belélegezhető aktivitása hányad része az 
anyaelemének. Az EEC és a dózis közötti lineáris összefüggésre a szakirodalomban – a 
kiürülési folyamatok nem egységes megítélése miatt – több becslés is található. Gyakran 
alkalmazott, kellően, konzervatív érték 20 Bq/m3 = 1 mSv/év. A magyar sugárvédelmi 
szabályzás munkahelyek légterének 222Rn-tartalmára közöl rendelkezést, eszerint akkor kell 
beavatkozással csökkenteni a koncentrációt, ha az tartósan meghaladja az 1000 Bq/m3-t. 
Egyes országokban ez az érték kisebb, és van, ahol nemcsak munkahelyek, hanem lakóházak 
radonszintjére is vonatkozik korlátozás.  

Az európai országokban a radontól származó belső sugárterhelés átlagosan évente 1 – 2 mSv 
effektív dózis. A legkevesebb radon a tengerek felett mérhető. Ott jóval kevesebb a rádium, 
mint a talajban, ráadásul a radon jól oldódik a vízben. Szabadtéren a radon EEC 1–10 Bq/m3, 
zárt térben általában 5–100 Bq/m3 lehet. Pincékben, bányákban, száraz barlangokban ennél 
jóval nagyobb értékek is mérhetők, az uránbányákban szellőztetés nélkül 105–106 Bq/m3 is 
kialakulna. Nagyobb radonszint azokban az épületekben várható, ahol az altalajban vagy az 
építőanyagokban az átlagosnál több a rádium (226Ra), a radon közvetlen forrása. Egyes 
európai országokban ezért korlátozzák az építőanyagok rádiumtartalmát. A radon beáramlása 
építéstechnikai megoldásokkal jelentősen visszaszorítható, de egy egyszerű szellőztetés is 
elegendő lehet arra, hogy a szint egy nagyságrenddel csökkenjen. Számos mikrodozimetriai, 
illetve epidemiológiai kutatás jutott arra az eredményre, hogy a nagy radonszint és a 



dohányzás együttesen sokszorosára növeli a légúti tumorok kialakulásának kockázatát. Ennek 
oka az, hogy a dohányzás kiszárítja a légutak felületét, és így jelentősen csökken a 
nyirokrendszer poreltávolító képessége.  

A dózis és dózisteljesítmény mérése és számítása 
Az 5. fejezetben bemutattuk a sugárzásdetektorok működését. Ebben az alfejezetben röviden 
ismertetjük, hogy melyek azok a detektorok, amelyekkel közvetlenül dózist vagy 
dózisteljesítményt mérhetünk, milyen feltételeknek kell teljesülniük ehhez, és melyek azok a 
minőségi és mennyiségi nukleáris analízisre használható eszközök, amelyekre a belső 
dózisszámítás feladataihoz feltétlenül szükség van. 

A külső sugárterhelés mérése – bár egyszerűbb, mint az inkorporáció meghatározása – szintén 
nehéz feladat. A dózismérők pusztán a fizikai (elnyelt) dózis mérésére alkalmasak, 
eredményük valójában csak a viselés helyére jellemző KERMA (lásd 6.1.2. fejezet) értékét 
szolgáltatja, viszont a biológiai dózis a test minden pontján más, még homogén külső 
dózistérben is. A gyakorlatban ezért a dózismérőket úgy hitelesítik, hogy azok a test egy adott, 
a felszíntől jól definiálható mélységben lévő szövetre ható dózist mutassák ki. A konzervatív 
becslés érdekében ez a „dózispont” valamelyest nagyobb dózist kap, mint a sugárzásra 
érzékenyebb (nagy szöveti súlytényezőjű, lásd 6.2.2. fejezet) belső szervek, tehát azoknál 
közelebb van a test felszínéhez. Az alábbi méréstechnikai fogalmak használatosak: 

– Személyi dózisegyenérték HP(d): az emberi testszövetben d mm mélységben mérhető dózis; 

– Környezeti dózisegyenérték H*(d): a standard összetételű ICRU gömbben (76% O, 11% C, 
10% H, 3% N) d mm mélységben mérhető dózis. 

Áthatoló sugárzásra d = 10 mm-t, gyengén áthatoló sugárzásra (β, lágy γ és röntgensugárzásra) 
d = 0,07 mm-t választanak. (Az ICRU csaknem 100 éve működő „International Commission 
on Radiation Units & Measurements” nemzetközi radiológiai méréstechnikai szervezet) 

A dózismérés elvi célja, hogy kövesse a mérőeszközt viselő személy dózisát, azaz utólag 
határozzuk meg, mekkora tényleges (külső) sugárterhelést kapott az illető. A mérés hosszabb 
időn át is tarthat, bár egyes modern eszközök kijelzett értéke már viselés közben is 
leolvasható, nem csak azt követően. Ezzel szemben a dózisteljesítmény mérése a lehető 
legrövidebb időn belül is eredményt szolgáltat, alkalmas tehát arra, hogy egy potenciálisan 
sugárveszélyes helyre állítva előzetesen informálja a használóit, hogy azon a helyen mekkora 
dózis várható az ott-tartózkodás során. Mindkét fajta eszközzel szemben elengedhetetlen 
követelmény a már korábban is megfogalmazott „energiafüggetlenség”, azaz hogy a detektor 
a foton- és elektronsugárzás elnyelése során az emberi testszövetéhez igen hasonló 
energiafüggést mutasson (lásd 6.1.1.2. ábra). Ezt a követelményt „szövetekvivalenciának” is 
nevezik. Ha ez pusztán a detektor anyaga által nem teljesülne, akkor az eszköz burkolatával 
lehet a választ kedvezőbbé tenni, például a kisenergiájú sugárzások elnyelésével, vagy (a 
neutron-dozimetriában) a nagyenergiájú részecskék lassításával, szórásával. A mérések 
kivitelezése szempontjából két típust különböztetünk meg: a személyi és a területi 
dózismérést. 

A dózismérés eszközei (működésüket az 5. fejezetben már ismertettük):  

• Kémiai dózismérők (pl. film), 



• Szilárdtest-dózismérők (TL-detektorok, más, a lumineszcencia jelenségére épülő 
eszközök: RPL, TSEE detektorok – lásd 5.2.2. fejezet) 

• Gáztöltésű detektorok (lásd 5.2.1. fejezet) 

 

6.5.1. ábra 

 

6.5.2. ábra 

A dózisteljesítmény-mérés eszközei gáztöltésű, szcintillációs és félvezető detektorokat is 
tartalmazhatnak. A fentebb megadottakon túl fontos követelmény az is, hogy minél nagyobb 
méréshatárt átfogjanak, a környezeti dózisteljesítménytől (10 - 100 nSv/h) a baleseti 
helyzetekig (1 - 10 Sv/h). A sugárbiztonság érdekében igen fontos, hogy a nagy dózisokat 
becsülje alá a berendezés, ehhez bonyolult holtidő-korrekciós eljárásokra, vagy többfokozatú, 
egyre érzéketlenebbé váló detektorrendszerre van szükség. 

 

6.5.3. ábra 



Az elektronikus működésű detektorral működő dózis- és dózisteljesítmény-mérőkben a 
mérendő dózis, a sugárzás részecskéi és a keltett válaszjelek között az alábbi általános 
összefüggést írhatjuk fel: 

6.36. egyenlet - (6-35) 

 
 

A fenti összefüggésben nbe,i a detektorba belépő és ott De energiát leadó belépő részecskék 
száma, nv a keltett válaszjelek száma, a k arányossági tényező dimenziója a tömeg reciproka. 
Látható, hogy optimális működés esetén a válaszjelek száma arányos a válaszjel keltéséhez 
felhasznált összegzett részecske-energiával. 

A belső sugárterhelés dózismérővel nem határozható meg. A nukleáris analízis módszerei 
(lásd 5. fejezet) szükségesek ahhoz, hogy a dózist okozó radionuklidokat minőségileg és 
mennyiségileg meghatározzuk, hogy alkalmazhassuk a [6-22] számítási összefüggést. A 
nukleáris analízist két alaphelyzetben végezhetjük el:  

– Elemezhetjük a szervezetben található radionuklidokat; 

– Megvizsgálhatjuk a szervezetbe bejutó anyagokat. 

Az első esetben gyakorlatilag lehetetlen teljes körű analízist végezni. A γ-sugárzó 
radioizotópok elemezhetők az egész testről vagy annak egy részéről felvett γ-spektrumból. 
Például radiojód-analízisnél a pajzsmirigy közelébe helyezik a szcintillációs vagy félvezető 
detektort, és árnyékolással akadályozzák meg, hogy más irányból is eljuthasson hozzá 
detektálható sugárzás. A tisztán α- vagy β-sugárzó radioizotópok csak mintavételezéssel 
elemezhetők. A testnedvekből, exkrétumokból, hajból vett minták jól vizsgálhatók, 
radiokémiai feldolgozásuk is könnyen megoldható, de a szövetekben, csontokban rögzült 
radionuklidokról ilyen módon nem tudunk ismeretekhez jutni. 

A szervezetbe jutó anyagokat (levegő, ivóvíz, élelmiszerek) minden sugárzásfajtára és 
radioaktív komponensre kiterjedően vizsgálhatjuk, bár így arra nézve nyilván nem kaphatunk 
információt, hogy a szervezetben hol és milyen ideig kötődik meg az anyag. Ezeket a biológiai 
adatokat azonban más vizsgálati eszközökkel is megszerezhetjük, hiszen a bevitt anyagok 
metabolizmusát kizárólag azok kémiai összetétele határozza meg, nem pedig radioaktivitásuk. 
A bejutó anyagok analízise méréstechnikai szempontból is kézenfekvőbb, hiszen ebben az 
esetben szabadon határozhatjuk meg a minták alakját, méreteit, tehát könnyebben 
készíthetünk hatásfok-kalibrációt (lásd [5-2] egyenlet), mint az emberi test részeinek 
méréséhez. 

Műszaki sugárvédelem 
A „műszaki sugárvédelem” nem tudományos diszciplína, hanem egy gyakorlati, változó 
tartalmú kifejezés, amely a nukleáris létesítményekben, nagyobb méretű sugárveszélyes 
munkahelyeken rendszeresen adódó, a sugárvédelemhez kötődő tevékenységeket foglalja 
össze. A legalapvetőbb feladattal, a személyi dozimetria kérdéseivel a fejezet korábbi 



részeiben már elegendő mélységben foglalkoztunk. Az alábbiakban a következő területekről 
adunk rövid tájékoztatást: 

– Radioaktív hulladékok kezelése, dekontaminálás; 

– Monitorozás; 

– Árnyékolás; 

– Baleset-elhárítás. 

Radioaktív hulladékok kezelése, dekontaminálás 

A további felhasználásra nem alkalmas, vagy felhasználásra nem szánt radioaktív anyagok 
radioaktív hulladékoknak tekintendők, és így a sugárvédelem hatáskörébe tartoznak. A 
kockázatok minimalizálása (ALARA-elv, lásd a 6.3. fejezetet) érdekében minden, a 
sugárvédelemmel kapcsolatos mennyiséget célszerű a lehetséges dóziskövetkezményhez 
kapcsolni, így a hulladékok osztályozását is. Magyarországon erről a hatályos 47/2003. sz. 
egészségügyi miniszteri rendelet és az MSz 14344/1-2004. szabvány rendelkezett azzal, hogy 
megadja a hulladékok osztályozásának alapvető szabályait. Képezzük az alábbi mennyiséget, 
a hulladékindexet (waste index, WI): 

6.37. egyenlet - (6-36) 

 
 

A Ci az i-edik radioizotóp aktivitáskoncentrációja [Bq/kg] az adott, elkülöníthető hulladékban 
(hulladékcsomagban), RCi az erre a nuklidra vonatkozó referenciaszint: a mentességi vagy 
felszabadítási aktivitáskoncentráció (lásd a 6.3. fejezetben a [6-29] és [6-30] 
összefüggéseket). Az ott leírtak alapján nyilvánvaló, hogy ha egy hulladékcsomag 
hulladékindexe kisebb, mint 1, akkor az általa okozható effektív dózis kisebb, mint 10 µSv/év, 
és ezért nem sugárzó anyagként kezelhető. A NAÜ által bevezetni javasolt, és az EU 
országaiban egyöntetűen alkalmazott osztályozással teljes összhangban, a magyarországi 
hulladék-kategóriák az alábbiak: 

Kisaktivitású hulladék: 1 ≤ WI ≤ 103; 

Közepes aktivitású hulladék: 103 ≤ WI ≤ 106; 

Nagyaktivitású hulladék: 106 ≤ WI; továbbá a hulladék hőtermelő képessége nagyobb, mint 
2kW/m3. 

A sugárbiztonság érdekében feltétlenül szükséges, hogy a hulladékcsomagban lévő összes 
radionuklidról legyen elemzési adatunk. Ez sok esetben – különösen a hulladékfeldolgozás 
későbbi időszakában, amikor már zárt hulladékcsomagokkal dolgoznak – igen nehéz feladat. 
Gyakori megoldás, hogy a nehezen mérhető (nem γ-sugárzó) radionuklidok arányát néhány 
jól mérhető kulcsnuklidra vonatkoztatva adják meg, még abban az időszakban, amikor a 



hulladék anyaga jól hozzáférhető. A használt („kiégett”) nukleáris fűtőelemek anyagát elvileg 
csak akkor tekinthetjük hulladéknak, ha már döntés született arról, hogy további feldolgozás 
nélkül, véglegesen el kell temetni azokat, de a műszaki sugárvédelem gyakorlatában a többi 
hulladékkal azonos szabályok alapján kezelik őket. 

A hulladékok további gyakorlati csoportosítási szempontjai: 

• a hulladékcsomag külső felszínén mérhető felületi dózisteljesítmény szerint, 
• halmazállapot szerint, 
• felezési idő szerint. 

A munkahelyi sugárvédelem szempontjából különösen az fontos, hogy a hulladékcsomagok 
tárolási helyén fennálló dózisteljesítményt ismerjék, hogy elhatárolhassák az átlagost 
meghaladó területeket. A hozzáférést ott korlátozzák (például lánccal, „sugárveszély” 
táblával), ahol 20 µSv/h-t meghaladja a dózisteljesítmény, 50 µSv/h feletti területekre pedig 
már csak külön munkavégzési engedéllyel lehet belépni. Természetesen ezek nem csak a 
hulladéktároló helyekre vonatkozó előírások. 

A radioaktív hulladékok forrása nemcsak a nukleáris üzemanyagciklus (a bányászattól az 
energiatermelésen át a hulladék végleges elhelyezéséig tartó folyamat) lehet. Radioaktív 
hulladék keletkezik a gazdasági és orvosi célra szolgáló radioizotópok gyártása és 
felhasználása során is. Sokszor nem veszik figyelembe, hogy a nem nukleáris 
energiatermelésben is keletkezik radioaktív hulladék. A fosszilis energiatermelésben (szén, 
olaj, földgáz elégetése) keletkező salakban feldúsulnak a földkéreg mélyebb rétegeiből 
származó természetes radioaktív anyagok (40K, urán- és tóriumsorozat, lásd a 6.4. fejezetet), 
ezek miatt a megtermelt energiára jutó fajlagos kibocsátott aktivitás akár százszor akkora 
lehet, mint az atomerőműveké. Ezt a fajta hulladékot elterjedt, angol eredetű mozaikszóval 
TENORM hulladéknak nevezik (technologically enhanced naturally occurring radioactive 
material). 

A radioaktív hulladékok feldolgozása, kezelése az alábbi lépésekből áll: 

• gyűjtés, osztályozás; 
• térfogatcsökkentés; 
• kondicionálás; 
• átmeneti és végleges elhelyezés. 

E műveletek közül az első hármat a hulladék keletkezésének helyén célszerű és biztonságos 
végrehajtani. A térfogatcsökkentésnek számos általános, illetve szelektív (egyes, kiemelt 
fontosságú radioizotópokra koncentrált) eljárása használatos, közös céljuk, hogy a 
költségesen elhelyezhető, sugárvédelmileg kockázatos hulladékot elválasszák a lényegesen 
olcsóbban elhelyezhető, illetve újrahasznosítható, nem radioaktív anyagoktól. Az általános 
eljárások között szerepel a préselés (szilárd, összenyomható anyagokra), a bepárlás (olyan 
folyadékokra, amelyeknél az illékony komponens nem tartalmaz jelentős mértékű 
radioaktivitást) és a hőkezelés (égetés vagy hőbontás). A dekontaminálás műveletei az üzemi 
célokra továbbra is hasznosítható tárgyak, berendezések megtisztítását jelenti a rájuk került 
szennyezésektől. Ennek során a radioaktív anyagokat le kell oldani a felületekről, ügyelve 
arra, hogy a lehető legkisebb térfogatú radioaktív hulladék keletkezzék. Az olyan esetekben, 
amikor a hulladékban csak egy vagy néhány, jelentős aktivitású komponens van jelen, előnyös 
lehet a szelektív térfogatcsökkentés. Erre számos radiokémiai elválasztási eljárást dolgoztak 



ki. Felületeken végbemenő folyamatok az ioncsere és az adszorpció, térfogati műveletek az 
extrakció, a leoldás és a csapadékképzés. A térfogatcsökkentés műveletei által kapott „tiszta”, 
azaz a korábban tárgyalt mentességi, illetve felszabadítási szintnél kevésbé szennyezett 
anyagokat újra lehet hasznosítani, illetve „hagyományos” hulladékként lehet elhelyezni. 

A kondicionálás a hulladék szilárdítását jelenti, olyan közegbe (mátrixba) ágyazva, amely 
kedvező kémiai kölcsönhatások révén hosszú távon, optimális esetben a radioaktivitás 
lebomlásáig megakadályozza annak kijutását a környezetbe. Az elterjedt, hatékony 
kondicionálási eljárások közé tartoznak a cementezés, a bitumenezés és az üvegesítés. Utóbbi 
a legköltségesebb, de a leginkább ellenálló kondicionált formát eredményező eljárás. A 
kondicionált hulladékokat már biztonságosan lehet elhelyezni átmeneti tárolókban, illetve 
végleges lerakókban, a környezetben. 

Az átmeneti elhelyezést általában azért választják, mert érdemes megvárni a rövid felezési 
idejű komponensek elbomlását, hogy így a maradék már olcsóbban, de biztonságosan, a 
kikerülés veszélye nélkül elhelyezhető legyen. Ok lehet továbbá, hogy – különösen a használt 
reaktor-fűtőelemek esetében – szóba jöhet a hulladék újrahasznosítása, illetve arra 
számítanak, hogy a későbbiekben a tudományos fejlődés a jelenleginél olcsóbb, kedvezőbb, 
biztonságosabb végső elhelyezéshez vezet majd. A végleges elhelyezésre a kis- és közepes 
aktivitású hulladékok számára sok országban kialakítottak már tárolókat. Két követelmény 
teljesülését vizsgálják az engedélyezés során a hatóságok: 

• többszörös mérnöki gátak alkalmazása; 
• a mélységi védelem megvalósulása. 

Az előbbi feltétel azt jelenti, hogy a hulladékot több, kémiailag ellenálló, tervszerűen 
kialakított rétegnek kell elhatárolnia a környezettől. Ilyenek az alábbiak: kondicionált 
hulladékforma, tároló hordók és aknák, megerősített vágatfalak, szigetelő tömítőanyag a 
tárolótér és a befogadó kőzet között. A legutolsó védelmi vonal az elhelyezésre kiválasztott 
geológiai környezet. A „mélységi védelem” a katonai hadászatból átvett kifejezés, azt jelenti, 
hogy az egyik védelmi vonal sérülése nem gyengítheti a következő vonal védelmi képességét. 
(Például a kondicionált hulladékmátrixból kijutó oldott anyag nem reagálhat a hulladékot 
tartalmazó acélhordó anyagával.) A végleges elhelyezés két alapvető lehetősége a 
felszínközeli, illetve a mélységi tárolás. Előbbi nyilvánvalóan olcsóbb, ekkor a tároló 
létesítmény a vízhasználat céljaira is szolgáló (vagy potenciálisan felhasználható) vízzáró 
rétegek felett helyezkedik el; a költségesebb mélységi tárolásánál a befogadó kőzet és a 
vízhasználatra szóba jöhető rétegek között több, igen kis vezetőképességű réteg is húzódik. 

Magyarországon jelenleg már két végleges lerakó fogadhat be radioaktív hulladékot, emellett 
Pakson az erőmű közvetlen szomszédságában, de attól intézményileg elkülönülten átmeneti 
tároló működik a kiégett fűtőelem-kazetták 50–100 éven át történő biztonságos befogadására. 



 

6.6.1.1. ábra 

 

6.6.1.2. ábra 



A püspökszilágyi RHFT tárolót dombos vidéken, egy 18-20 m vastagságú agyaglencsébe 
építették. Befogadó kapacitása 5000 m3. A telephelyen belül még feldolgozó üzem és átmeneti 
tároló is működik.  

 

6.6.1.3. ábra 

A paksi atomerőműben keletkezett, kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékokat 
feldolgozás után a 2012-ben működési engedélyt kapott bátaapáti tárolóban (NRHT) helyezik 
el. A tárolót a Mórágyi-rög gránitjába mélyítették, a felszín alatt kb. 300 m mélységben 
összesen kb. 40 ezer m3 hulladék befogadására alkalmas tárolótér áll rendelkezésre a 
létesítmény teljes kiépítésében. 



 

6.6.1.4. ábra 

 

6.6.1.5. ábra 



 

6.6.1.6. ábra 



 

6.6.1.7. ábra 

Monitorozás 

A sugárvédelemmel kapcsolatban monitorozásnak nevezzük azt a tevékenységet, amelynek 
során radiológiai mennyiségeket (dózisteljesítményt, felület- vagy térfogategységre 
vonatkoztatott aktivitás-koncentrációt) mérnek, szervezetten, egységes módon kialakított 
mérő- és adatrögzítő berendezésekkel. A megfigyelt területet tekintve lokális és környezeti 
monitorozást különböztetünk meg, az alkalmazott berendezések szempontjából kézi, telepített 
és mobilis monitorozó egységekkel dolgoznak. A rendszer fenntartója szempontjából üzemi 
és országos rendszerek működnek. Az üzemi (belső/munkahelyi és környezeti rendszerek) 
rendszerekkel a kibocsátási korlátok betartását, az emissziót ellenőrzik. Az országos 
rendszerek egyrészt a kiemelt nukleáris létesítmények köré települnek, ezek az emisszió 
ellenőrzésének független kontrollját jelentik, másrészt a sűrűn lakott területekre jutó, 
bármilyen forrásból származó radioaktivitást vizsgálják, tehát az immissziót felügyelik. 

A monitorozásba bevonható minták, vizsgálati eljárások és nukleáris mérési módszerek az 
alábbiak: 

• Dózisteljesítmény mérése; 



• Folyamatos levegő-mintavétel: aeroszolok radioaktivitása, radioaktív jód gyűjtése 
jódszűrőn, detektálás α- és γ-spektrometriával, valamint β-számlálással; 

• Szakaszos levegő-mintavétel: aeroszol kiszűrése, száraz és nedves kihullás gyűjtése, 
detektálás α- és γ-spektrometriával, valamint β-számlálással; 

• Felszíni vizek vizsgálata átáramlásos vagy szakaszos mintavételes módszerrel, mérés 
γ-spektrometriával, valamint β-számlálással; 

• Talajvíz, biológiai és élelmiszerminták vizsgálata részletes radiokémiai feldolgozással, 
detektálás α- és γ-spektrometriával, valamint β-számlálással; 

• Egyéb módszerek (például határátkelőhelyek ellenőrzése); 

A fentiek közül a biztonság szempontjából különösen fontosak azok, amelyek úgynevezett 
„korai riasztásra” (early warning) alkalmasak, azaz a lehető leghamarább jelzik, ha egy 
létesítményből a kibocsátási határérték (későbbi) túllépésére vezető kibocsátás történt, illetve 
az ország területére akkora mennyiségű radioaktív anyag érkezett (például egy távolabbi 
országban történt baleset következtében), ami az elhanyagolhatót meghaladó lakossági dózist 
okozhat. A korai észlelés azért biztonságos, mert elegendő időt ad védelmi intézkedések 
meghozatalára. A felsorolt módszerek közül az első kettőt, a dózisteljesítmény-mérést és a 
folyamatos levegő-mintavételezés és mérést számos országban, így Magyarországon is 
alkalmazzák az üzemi és az országos monitorozó rendszerekben korai riasztásra. Az országos 
(immissziós) dózisteljesítmény-mérő rendszer (OKSER - OSJER) figyelmeztetési szintje 200, 
riasztási szintje 500 nSv/h, azaz az átlagos környezeti (természetes) dózisteljesítmény két- 
illetve ötszöröse. 

A környezeti monitorozás akkor biztonságos, ha a rendszer válaszjeléből megbízhatóan 
megkülönböztethető a természetes és a mesterséges eredetű radioaktivitást, még akkor is, ha 
az előbbi jelentősen meghaladja az utóbbit. Ez dózisteljesítmény-méréssel csak korlátozottan 
lehetséges, hiszen ez a méréstechnika nem végez minőségi analízist. Érdekes jelenség a 
6.6.2.2. ábrán is látható „csapadékcsúcs” megjelenése a dózisteljesítmény-mérő 
regisztrátumában. Az esőcseppek vagy hópelyhek felületén megkötődik a por, és azzal együtt 
a porra adszorbeálódott radon-leányelemek. Mivel a csapadék „átszűri” a felső és a talajszint 
közötti, akár 1-2 km vastag légréteget, a dózisteljesítmény-mérő közelében a száraz állapotnál 
sokkal nagyobb mennyiségű, de persze természetes radioaktivitás gyűlik össze. Ez arra az 
időre növeli meg a kijelzett dózisteljesítményt, amíg a rövid felezési idejű, részben γ-sugárzó 
leányelemek le nem bomlanak. Mivel a leghosszabb komponens felezési ideje sem hosszabb 
30 percnél, a csapadékcsúcs jellemző időtartama 1-2 óra lehet.  

Aeroszol-mintavételezéssel, valamint megfelelő sugárzásdetektorokkal már minőségi és 
mennyiségi analízis is végezhető. Az aeroszol szűrőn való gyűjtésével a levegőben lévő 
koncentrációhoz képest dúsítást érünk el, és a kis térfogatú szűrőt jó hatásfokkal mérheti a 
sugárzásdetektor. 



 

6.6.2.1. ábra 

 

6.6.2.2. ábra 



Árnyékolás 

A munkahelyi sugárvédelem három alapvető intézkedéssel csökkentheti a személyi dózist: 
távolságvédelemmel, idővédelemmel és árnyékolással. Az első két módszer triviális: ha rövid 
ideig tartózkodunk egy sugárforrás közelében, illetve ha távolabbra húzódunk tőle, akkor 
kisebb dózist kapunk. Ha ezek a megoldások nem alkalmazhatók, akkor árnyékolással kell 
elhatárolni a közelben tartózkodókat a sugárforrástól. Az árnyékolás anyaga abszorbeálja a 
sugárzást, anélkül, hogy szekunder sugárzás keltésével és/vagy aktiváció révén 
„újratermelné” a radioaktivitást, azaz önmaga válna sugárforrássá. A gyakorlati 
sugárvédelemben az árnyékolást gyakran biológiai védelemnek is nevezik, ezt meg kell 
különböztetni a fizikai védelemtől, ezt a kifejezést a létesítmények biztonságos őrzésére 
alkalmazzák. 

A γ- és röntgensugárzás árnyékolásának számítására a 6.1.1. fejezetben már diszkutált, a 
gyengítetlen sugárnyaláb intenzitásgyengülésére felírt [6-4] egyenlet kisebb módosításával 
kapott alábbi összefüggést használjuk: 

6.38. egyenlet - (6-37) 

 
 

Az intenzitással egyenesen arányos a dózisteljesítmény. jelenti az x=0 vastagsághoz 
tartozó gyengítetlen dózisteljesítményt, µ a már korábban (lásd a 4.5.3. és 6.1.1. fejezeteket) 
tárgyalt lineáris sugárgyengítési tényező. Mint ezekben a fejezetekben, a fotonsugárzás és az 
anyag kölcsönhatásainak ismertetésekor láthattuk, a minden fotonenergián előforduló 
Compton-szórás következtében szórt foton lép ki a szórás helyéről, irányváltoztatással és 
lecsökkent energiával. Az árnyékolás anyagában szórt fotonok egy része ugyanúgy a céltárgy 
irányába halad tovább, mint a gyengítetlen fotonok, így az intenzitás egy, a rétegvastagsággal 
egyre növekvő hányadát a szórt fotonok teszik ki, az összes mérhető dózis egy részét már a 
szórt fotonok okozzák. Ezt a többletet a B build-up tényezővel fejezzük ki, amelynek értéke a 
definíciónak megfelelően csak 1-nél nagyobb szám lehet. B azonban nem konstans, hanem 
monoton növekvő függvénye a rétegvastagságnak, azaz (μx)-nek. Emellett B a szóró közeg 
rendszámával is növekszik, mert nő annak valószínűsége, hogy a fotonoktól nagyobb energiát 
átvett elektronok fékezési sugárzást keltenek. Adott vastagságnál viszont B a sugárzás 
energiájával csökken, mert µ, az abszorpciós együttható is csökken. B értékeit sugárvédelmi 
táblázatok közlik a számba jövő védelmi anyagokra. Az abszorpciós együtthatóból könnyen 
kiszámítható a felezési rétegvastagság X1/2 = ln2/µ (half value layer, HVL). Az abszorbens 
hatékonyságát szokásos még a tizedelési rétegvastagsággal (tenth value layer, TVL) és az 1/µ 
„átlagos szabad úthossz” (mean free path, MFP) nagyságával is jellemezni. Többrétegű 
védelemnél anyagfajtánként (j) egy-egy külön exponenciális tagot kell alkalmazni. 

6.39. egyenlet - (6-38) 

 
 



Töltött részecskékből álló (α vagy β) sugárzás árnyékolásánál a cél az, hogy a védelem 
vastagabb legyen, mint a sugárzás energiájától és a védelmi anyag összetételétől és 
sűrűségétől függő hatótávolság. Ha a rétegvastagság ezt meghaladja, a tartózkodás, 
munkavégzés biztonságos. Tiszta bétasugárzó radionuklidok árnyékolására kis rendszámú 
anyagokat alkalmaznak, mert ezek használata nem vált ki jelentős fékezési röntgensugárzást. 
A gyakorlatban jól használható a hatótávolság (R). A szükséges árnyékolás vastagságának 
meghatározásához az alábbi összefüggést használják: 

6.40. egyenlet - (6-38) 

 
 

R értékét cm-ben kapjuk meg, Emax a radionuklid maximális bétaenergiája MeV-ben, ρ az 
árnyékoló közeg sűrűsége g/cm3-ben. A nagyenergiájú bétasugárzást kibocsátó, 
maghasadásban nagy hasadási hozammal keletkező 90Sr/90Y radioizotóp-pár maximális 
bétaenergiája 2,28 MeV, ennek megfelelően elegendő, ha az árnyékoláshoz használt kis 
átlagrendszámú anyag (pl. PMMA – poli-metil-metakrilát, plexi) vastagsága 1,2 – 1,5 cm. Bár 
a bétasugárzás árnyékolására vonatkozó hatótávolság fordítottan arányos a közeg sűrűségével, 
mégsem előnyös nagyobb rendszámú árnyékolást alkalmazni, mivel a nagyobb rendszámú 
atomok elektromágneses terében nő a fékezési röntgensugárzás intenzitása, és annak 
elnyelésére további árnyékolás szükséges. (A fékezési sugárzás hozama a 90Y nagyenergiájú 
bétasugárzására ólom árnyékolásnál 6,5%, ez több mint tízszer akkora, mint a plexinél.) 

Külső sugárterhelés forrása lehet a neutronsugárzás is. A reaktortartályt és a szerelvényeket 
körülvevő biológiai védelem feladata, hogy a munkaterületekre az üzemelés alatt a zónából 
származó neutronok ne jussanak ki. Az árnyékolás leírására a gammasugárzás elleni 
védekezésnél már bemutatott összefüggés megfelelő, a neutronok elnyelésére vonatkozó 
paramétereket tartalmazó változata szolgál. Az elnyelést, gyengítést számos folyamat 
valósítja meg, ezek természete és különösen bekövetkezésük valószínűsége igen széles 
határok között változik a neutronenergiával, valamint a közeget alkotó atomok rendszámával. 
A kölcsönhatás valószínűségével arányos µn gyengítési együtthatók az egységnyi úthosszon 
előforduló, kölcsönhatásra képes magok N számának és az adott kölcsönhatás valószínűségét 
jellemző σn hatáskeresztmetszetnek a szorzataként értelmezhetők.  

6.41. egyenlet - (6-39) 

 
 

A védelem akkor optimális, ha a kölcsönhatás valószínűsége nagy, ugyanakkor nem 
származik belőle olyan szekunder sugárzás (általában gammasugárzás), amely ellen további 
védelmet kell létesíteni. Mivel a hidrogén igen hatásos neutronlassító, olcsósága és kiváló 
mechanikai tulajdonságai miatt a neutronsugárzás elleni biológiai védelem gyakori anyaga a 
beton (tekintettel annak kötött, jelentős arányú víztartalmára), de az anyag más összetevőinek 
felaktiválódása hátrányos is lehet. Mozgatható védelmi falakat általában víz- vagy 
paraffintöltettel készítenek, mert ezeknél a hidrogénatomok moderáló hatása mellett 



bórtartalmú vegyület hozzáadásával előnyösen kihasználható az igen nagy hatás-

keresztmetszetű és radioaktív termékekre nem vezető magreakció. 

Baleset-elhárítás 

A radiológiai és nukleáris berendezések sugárterheléssel járó üzemzavarainak vagy 
baleseteinek elhárítására, a következmények enyhítésére előre tervezett és gondosan 
begyakorolt intézkedésekre van szükség. A baleset-elhárításra a létesítmények, illetve – a 
létesítményen kívüli következmények esetében – az országos hatáskörű katasztrófavédelmi 
szervek baleset-elhárítási tervet (BEIT) készítenek, és azt rendszeres időközönként 
gyakorolják, illetve felülvizsgálják. A létesítmény üzemeltetőiből a baleset ismérveinek 
azonosítása után azonnal balesetelhárítási szervezet alakul, ennek a feladata a sugárforrás 
(például a nukleáris reaktor) biztonságos állapotba hozása, az esetleges sérültek orvosi 
ellátáshoz juttatása és a radioaktív anyagok környezetbe jutásának megakadályozása vagy 
korlátozása. Szintén a balesetben érintett létesítmény üzemeltetőinek feladata, hogy a baleseti 
helyzeteket azok kifejlődése alatt a lehető leghamarább (15 percen belül) felismerjék, 
minősítsék az eseményt, és erről tájékoztassák az illetékes külső szervezeteket. A riasztásnak 
tehát együtt kell járnia a veszélyhelyzet minősítésével, amely az alábbi lehet: 

• potenciális veszélyhelyzet (a normális működési körülmények kedvezőtlen 
megváltozása, amiből veszélyhelyzet fejlődhet ki); 

• létesítményi veszélyhelyzet (a baleset következtében csak a létesítményen belül 
adódhat a tervezettet meghaladó sugárterhelés); 

• telephelyi veszélyhelyzet (a baleset következtében a létesítményen kívül is adódhat 
rendkívüli sugárterhelés, de környezeti hatás nem lehetséges); 

• általános veszélyhelyzet (a környezetben, azaz a lakosság tagjai között is lehet a 
normálist meghaladó sugárterhelés). 

A „külső” szervek balesetelhárítási tevékenységét Magyarországon az Országos 
Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer (ONER) hivatott koordinálni. A sugárvédelem céljai a 
lakosság védelmét illetően a baleset-elhárítás során az alábbiak: 

– a determinisztikus hatást okozó dózis elszenvedésének kizárása; 

– a sztochasztikus hatás kockázatának mérséklése. 

A baleset-elhárításban részt vevő, ehhez megfelelő képzettséggel rendelkező szakemberek 
munkájuk során – melyet önkéntesen vállalnak – nagyobb dózist is elszenvedhetnek, mint a 
normális körülmények közötti sugárveszélyes munkában. Ezekre az esetekre is vonatkoznak 
dóziskorlátok. A legsúlyosabb következmények elhárítása során legfeljebb 500 mSv 
sugárterhelés vehető számításba.  

A lakosságot érő sugárterhelésre baleseti helyzetben nem korlátok, hanem irányadó szintek 
alkalmazandók. A NAÜ nemrég megújult ajánlásai szerint a védelmi intézkedéseket a 
nélkülük feltételezhetően bekövetkező becsült dózisra (projected dose) kell alapozni. A 
lakosságot védő intézkedések súlyos balesetnél az alábbiak lehetnek: 

• Azonnali (rövid távú) védelmi intézkedések: elzárkóztatás, kitelepítés, 
pajzsmirigyblokkoló jódtabletták bevétele (amennyiben radiojód-kibocsátással járhat 



a baleset). A létesítmények közvetlen közelében (az előzetes óvintézkedések 
zónájában) ezekkel az intézkedésekkel nem szabad megvárni a radioaktív anyagok 
kibocsátását, illetve a kibocsátás észlelését, hanem a létesítményből érkező riasztás 
(általános veszélyhelyzet bejelentése) után azonnal meg kell kezdeni azok 
végrehajtását. 

• Hosszabb távú intézkedések (amennyiben a baleset radioaktív anyagok kibocsátásával 
járt): áttelepítés, a szennyezett területek lezárása, a mezőgazdasági termelés és az 
élelmiszerfogyasztás korlátozása.  

A nemzetközi baleseti statisztikák szerint a sugárterheléssel járó balesetek túlnyomó része 
nem nukleáris létesítményhez köthető, hanem ipari és orvosi sugárforrások helytelen 
kezeléséből állt elő. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség „Üzemzavari és baleseti 
Központot” (IEC, Incident Emergency Centre) működtet, melynek szakemberei igény esetén 
segítséget nyújtanak a tagországoknak a baleset elhárítására, a következmények enyhítésére 
és a tapasztalatok értékelésében. A radiológiai és nukleáris baleseteket „eseményskálán” 
(INES) értékelik, 0-tól 7-ig, ezt a 6.6.4.1. ábrán mutatjuk be. 

 

6.6.4.1. ábra Forrás: NAÜ és OAH 

Két atomerőmű-balesetet értékeltek eddig a legsúlyosabb, 7-es fokozatra, az 1986-ban 
Csernobilban (akkor Szovjetunió, ma Csornobil, Ukrajna) történt reaktorbalesetet, és a 2011-
es japán földrengés és szökőár következtében megsérült fukusimai reaktorok balesetét.  

A csernobili baleset a potenciálisan balesetveszélyes konstrukciójú RBMK reaktorblokkban 
következett be, az üzemeltetők súlyos hibájából. A reaktorban kísérletet hajtottak végre, 
melynek során a vészhűtő szivattyúkat és a vészleállító rendszert kikapcsolták. Az elégtelen 
hűtés miatt a reaktor szabályozhatatlanná vált, és leállítása többszöri próbálkozásra sem 
sikerült. Grafittűz keletkezett, a vízbontás miatt hidrogéngáz fejlődött, ami felrobbant. A 
robbanás és a szabaddá vált radioaktivitás dózisának következtében 47 ember vesztette életét. 



Az igen jelentős, több napon át tartó környezeti kibocsátás, valamint az elégtelen hatósági 
védelmi intézkedések miatt a balesetet 5-15 évvel követően a kibocsátás helyétől néhány száz 
kilométer távolságon belül, Belarusz, Ukrajna és Oroszország területein pajzsmirigyrák-
esetek fordultak elő. Szerencsére ez a betegség a legtöbb esetben még az ottani egészségügyi 
feltételek között is sikeresen gyógyítható volt. Igen sajnálatos, hogy a sugárzás genetikus 
hatásától való (jelenlegi ismereteink szerint indokolatlan) félelem miatt az európai 
országokban sok ezer, a baleset idején fogant terhességet szakítottak meg. A kibocsátott 
összes radioaktivitás mintegy 2.1018 Bq volt. 

A fukusimai atomerőműben üzemelő reaktorblokkok vészleállítása a természeti katasztrófa 
bekövetkezésekor sikeres volt, de a rendkívüli erősségű földrengést követő szökőár 
magasságához képest túl alacsony volt a védőfal, így megsérültek a dízelgenerátorok, amelyek 
a külső tápellátás kiesése után a hűtőrendszert kellett volna, hogy működtessék. A hűtés nélkül 
maradt reaktorok vize nem volt képes elvezetni a maradék hőtermelést, és három blokk 
reaktora megsérült, a zónák részben megolvadtak. Ennél a balesetnél is volt 
hidrogénrobbanás, de a védelmi burkolat, a konténment alapvetően sikeresen tartotta vissza a 
radioaktív anyagokat, csak az illékony komponensek (nemesgázok radiojód, radiocézium) 
kikerülése volt jelentős. A reaktorok hűtését tengervíz, majd édesvíz szivattyúzásával sikerült 
egy héten belül helyreállítani. Haláleset nem történt, rendkívüli, a baleseti korlátot 
valamelyest meghaladó sugárterhelést csak két, a védekezésben részt vevő szakember kapott. 
A lakosság sugárterhelése a sikeres védelmi intézkedések (kitelepítés, szennyeződött víz- és 
élelmiszerek fogyasztásának tiltása) és az érintettek fegyelmezett viselkedése miatt nem 
haladta meg a NAÜ új balesetelhárítási ajánlásai szerint jelentős kockázatúnak tekintett 100 
mSv effektív dózist, illetve 50 mSv pajzsmirigydózist.  



 

6.6.4.2. ábra 
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Hivatkozások 
[1] kvarkok: u (up, fel), d (down, le), c (charm, bájos), s (strange, ritka), t (top, felső), b (bottom, 
alsó) leptonok, e elektron, µ müon, τ tau, νe elektronneutrínó, νµ müonneutrínó, ντ tauneutrínó 
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