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Az előadás összefoglalása: 

- A radioaktivitás felfedezése, az atommag alkotói (történeti áttekintés) 

- A radioaktív sugárzások fajtái, az atommag átalakulása radioaktív bomlás során 

- A bomlás energetikai jellemzői 

- A radioaktív bomlás törvénye 

- Az atommag összetétele: különböző N és A számú magok (izotóp, izobár, izotón 

magok), izotóp effektus 

- Az atommag stabilitása: a magerő és tulajdonságai, a tömeghiány és a kötési energia 

kapcsolata 

- Spontán magfizikai folyamatok  

- Az atommag viselkedését leíró modellek  
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1896-ban Becquerel felfedezte, hogy a fotólemezek, melyeket előzőleg papírba becsomagolt 

és urániumot tartalmazó ásványra helyezett megfeketedtek, méghozzá az uránt tartalmazó 

ásvány sziluettje vált láthatóvá a filmen. Később Rutherford kétféle, az urán atommagból 

származó sugárzást is azonosított, melyeket alfa (α, pozitív) és béta (β, negatív és pozitív) 

sugaraknak nevezett el. 1900-ban Villardnak sikerült azonosítani egy töltés nélküli részecskét, 

ami szintén az atommagból lép ki, és ezt Rutherford gamma sugaraknak nevezte. 1911-ben 

Rutherford elvégezte a híres szórási kísérletét: arany fóliát alfa részecskékkel bombázott. 

Mivel az alfa részecskék jelentős hányada a fólián akadálytalanul jutott át, ebből arra 

következtetésre jutott, hogy az atommag az atom nagyon kicsiny az atom méretéhez 

viszonyítva.  Az úgynevezett nagyszögű szórások (az alfa részecskék visszalökődnek az arany 

atommagon) segítségével kiszámolta az atommag méretét és töltését (+Ze). 1919-ben 

szintén ő mutatta ki illetve publikálta először a proton létezését (lásd az ábrán). Kb. másfél 

évtized múlva Chadwick igazolta, hogy a deutérium gamma sugarak által indukált bomlása 
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során a magból kilépő egyike részecske tömege (nem a proton) megegyezik a protonéval, 

viszont nincs elektromos töltése. Ezt a részecskét neutronnak nevezte el (n).    
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Tekintsük át, hogy a radioaktív magból milyen sugárzások és részecskék lépnek ki. 

Mindenekelőtt bevezettünk pár alapfogalmat: anya-mag/elem: a bomlás során a kiinduló 

atommag/elem; leány-mag/elem: a bomlás során keletkező atommag/elem. 

Alfa- vagy α-bomlás/részecske: egy kétszeresen pozitívan töltött  4
2He atommag lökődik ki 

az anyamagból, az anyamag rendszáma/protonszáma kettővel, tömegszáma néggyel (2 

proton + 2 neutron) csökken.   

Béta negatív/pozitív-  vagy  β- / β+-bomlás: β- részecske egy elektron ( ua. mint az atomban 

lévők), és a β- bomlás során a mag tömege nem változik, viszont a protonok száma eggyel nő 

(új kémiai elemmé alakul). Az elektronnal egyidőben egy másik részecske, egy antineutrinó 

( �̅�  ) is kilökődik a magból (A leptonszám-megmaradás törvénye miatt van erre szükség, 

valamint a bomlás energia sémájának magyarázatához).   

β+ bomlás esetén az anyamag tömegszáma változatlan, a protonszám viszont eggyel 

csökken (új elemmé alakul). A kibocsájtott részecske a pozitron (e+, pozitívan töltött 

elektron), plusz egy neutrino (). 

  

! 
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A magból származó harmadik sugárzás a gamma/ részecske, mely egy nagy energiájú foton. 

A két bomlási séma, amely a medicinában is alkalmazott (diagnosztika: Mo bomlása Tc-má, és 

terápiában a Co bomlása Ni-lé) egyértelműen mutatja, hogy a  részecske emisszióját béta 

vagy alfa bomlás előzi meg (a  részecske kibocsájtásával a gerjesztett állapotú mag energiát 

ad le). A gamma sugárzás az atommag számára egy relaxációs lehetőség, mellyel energiát ad 

le és stabil állapotba kerül.   

Az atommagnak van még egy lehetősége arra, hogy a protonfeleslegétől megszabaduljon: a 

K héjon lévő elektront az atommag “bekebelezi” (K-befogás). Ekkor a proton az elektronnal 

fuzionál és neutronná alakul  (p+ + e-  no + ). Következésképp a rendszám eggyel csökken 

és a tömegszám változatlan marad. Továbbá, a röntgen foton vagy Auger-elektron lökődik 

ki az atomhéjról (itt visszautalunk a röntgensugárzás keletkezésénél tanultakra, illetve lásd az 

alábbi ábrát).   
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Az atomi elektronok az energiát csak bizonyos kvantumokban képesek elnyelni ill. 

kibocsájtani, ugyanis a kötött állapotban lévő elektronok energiaszintje kvantált. A radioaktív 

bomlásra is jellemző az energia kvantáltság, valamint mindhárom bomlás energiája 

egyértelműen jellemzi az anyamagot, éppen ezért alkalmas a bomlási folyamat és elem 

azonosítására (pont úgy, mint a karakterisztikus röntgensugárzás). Az alfa bomlás révén adja 

le a mag a legtöbb energiát, a béta bomlással ennél kevesebbet, míg gamma által a 

legkevesebbet. Az atommagból emittált alfa és a gamma részecske energiája mindig jól 

meghatározott, kvantált, az adott magra jellemző. A béta bomlás energiája szintén 

kvantumos, a béta részecskék energiaeloszlása viszont folytonos. Hogy lehetséges ez?  A béta 

bomlás során az energia véletlenszerűen oszlik meg a béta részecske és a másik részecske 

között (neutrínó v. antineutrínó).  
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A radioaktív anyamagok az idő múlásával elbomlanak és ezért számuk  egyre csökken. E 

bomlás időbeli változását negatív exponenciális függvénnyel lehet jellemezni: N(t) = N0  e-t 

= N0  e-t/ (e: Euler/természetes szám, értéke kb.  2.71828…), ahol N az elbomlatlan 

anyamagok száma „t” időpillantban, N0 az anyamagok kezdeti száma,  (lambda) a bomlási 

állandó (reakciósebességi állandó, mértékegysége: [idő]-1),  a radioaktív mag átlagos 

élettartama.  értéke meghatározható a bomlási görbéből: ez reciproka az átlagos 

élettartamnak, azaz azon időpillanatnak, amikor az elbomlatlan magok száma  (N)  N0/e-re 

csökken (kb. 37%-a kezdeti értéknek). A bomlási törvény képlete átírható az alábbi alakra: 

N(t) = N0  2-t/T
½,, ahol T½  a radioaktív atommag felezési ideje  (T½ és  közti összefüggés a jobb 

felső sarokban látható).  

A példa a jobb oldalon szemlélteti, hogy ha a bomlás során eltelt időtartam egy felezési idővel 

egyenlő, akkor az elbomlatlan magok száma a fele a kezdetinek, kétszeres felezési idő után 

pedig a negyede. Ha az eltelt idő triplája a felezési időnek, akkor az elbomlatlan magok száma 

nyolcada a kezdeti értéknek.   

  

! 
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Az átlagos élettartam meghatározása a baloldalon látható ábra (lineáris-lineáris tengelyek) 

segítségével meglehetősen pontatlan (pont-becslés) lehet, továbbá az ábrázolás és az 

adatpontokhoz a görbe illesztése szabadkezes ábrázolás esetén nehezen kivitelezhető. 

Helyette célravezetőbb és kényelmesebb megoldás, ha az N/N0 logaritmusát ábrázoljuk az idő 

függvényében (jobb oldali ábra).  A matematikai levezetés az ábrák alatt középen 

megmutatja, hogy miképpen lehet egyszerű módon linearizálni az exponenciális függvényt. 

Ábrázolva az 𝐥𝐧
𝑵

𝑵𝟎
 –at  az eltelt idő -“t”-   függvényében a jobboldali ábrán látható egyenes 

kapható, melynek meredeksége -.   (lambda) megkapható az egyenes meredekségének 

kiszámolásával a korábban ismertetett (laborgyakorlat) háromszög módszer segítségével, 

majd ezt átalakítva kapjuk a  = -1  meredekség összefüggést. E módon a radioaktív bomlás 

paraméterei egyszerűbben kiszámolhatók.  

! 
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A radiofarmakon páciens testébe történő beinjektálását követően a radioaktív magok száma 

kétféle módon csökkenhet a szervezetben: 1) fizikai bomlás révén az anyamag elbomlik 

leánymaggá, mely során béta vagy gamma sugárzást emittál; 2) a radiofarmakon 

anyagcsere révén kikerül a szervezetből (pl. vizelettel, kilégzéssel, biológiai bomlás). Ez azt 

is jelenti, hogy a radiofarmakon „elbomlásának folyamata” a szervezeten belül felgyorsul: ez 

az effektív bomlás, mely megadja, hogy a radioaktivitás milyen gyorsan csökken egy élő 

szervezetben, melyet az effektív bomlási állandó (eff) jellemez, amely a fizikai (fiz) és a 

biológia (bol) bomlási állandó összege. Következésképp az effektív felezési idő értéke a 

legalacsonyabb mindhárom közül (legalsó egyenlet a jobb oldalon), valamint az effektív 

bomlás jellemző görbe mind a fizikai, mind a biológia bomlást jellemző görbe alatt fut (bal 

oldali ábra).    

 

 

 

! 
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A természetben előforduló radioaktív elemeket három csoportba lehet sorolni, melyek ún. 

bomlási sort alkotnak. Az anyaelem minden bomlási sor esetében alfa bomló, míg a  sor 

leányelemei alfa vagy béta bomlással képesek átalakulni. Az egy bomlási sorba tartozó magok 

tömegszáma a A = 4n + C, ahol C= 0, 1, 2, 3 (néggyel történő osztás maradékai) és n 

természetes szám (1,2,3…) formulával kaphatók meg. Pl. ha C=0, akkor a tórium bomlási sort 

kapjuk meg.   

5
*
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Tekintsük át ismételten az atommag tulajdonságait: pozitív töltésű protonokat tartalmaz (a 

rendszámmal (Z) megegyező számút, a proton töltésének nagysága az elektronéval azonos) 

és elektromosan semleges neutronokat (neutron szám: N), melyek összege adja 

tömegszámot (A). A proton és a neutron tömege megközelítőleg egyenlő, a neutron kicsivel 

nehezebb (lásd jobb oldali szövegrészt). A baloldali ábra a természetben előforduló összes 

elemet izotópjaival együtt mutatja: ha kiválasztunk egy protonszám értéket (Z) akkor 

függőleges vonal mentén haladva a Z elem izotópjait találjuk meg. Ha egy bizonyos N-et 

választunk ki, akkor a Z tengellyel párhuzamosan haladva az izotón magokat (azonos 

neutron számú) találjuk. Azon elemeket, amelyeknek a tömegszáma azonos izobár 

magoknak nevezzük, és az ábrán a -1 meredekségű egyenesen helyezkednek el.  

A stabilitásukat jellemző információt is megtudhatunk az atommagokról ( a bal felső sarokban 

található ábraleírás alapján). Ezt a későbbiekben is tárgyaljuk, akkor majd visszautalunk erre 

az ábrára.  

 

  

! 
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A különféle elemek izotópjai eltérő kémiai és fizikai tulajdonságokkal rendelkezhetnek, pl.  

a hidrogén és a deutérium izotópja stabil, míg a trícium izotópja béta negatív részecskékkel 

bomlik héliummá. Ezért felhasználható a kutatásban a sejtek proliferációjának, a fehérjék 

szekréciójának a tanulmányozásában.  

A szén 14-es izotópja (6 proton + 8 neutron) instabil mag viszonylag hosszú felezés idővel, és 

emiatt alkalmas a fosszíliák kormeghatározására (ún. szénizotópos kormeghatározás 

módszer). A 12C és 14C aránya állandó egy élő szervezetben, azonban annak halála után ez az 

arány növekszik 14C bomlása miatt, mely segítségével megbecsülhető a halál időpontja. Az 

izotópok alkalmazásáról egy későbbi előadásban lesz szó.  
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Az atommag protonjai a köztük fellépő Coulomb vagy elektrosztatikus erő miatt taszítják 

egymást. Következésképp egy másfajta erőnek is fel kell lépni a protonok között, amely 

kompenzálja ezt a taszító kölcsönhatást, és összetartja a magot: ezt nevezzük magerőnek. 

Azonban a nukleáris vagy magerő nem lenne képes összetartani a tisztán protonokból álló 

magot, ezért a neutron megléte fontos a vonzó kölcsönhatás növeléséhez, mely stabilizálja a 

magot (nincs elektrosztatikus taszítás két neutron ill. egy proton és egy neutron között). Pl. a 

héliumban legalább egy neutron szükségeltetik a stabilitáshoz, máskülönben nem létezhetne. 

A magerő a következő tulajdonságokkal rendelkezik: 1) rendkívül erős, 2) rövid a hatótávja, 

csupán két szomszédos nukleon között lép fel, 3) nagyságát nem befolyásolja a nukleonok 

elektromos töltése, 4) csak vonzó kölcsönhatást fejt ki. 

  

! 
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Amikor egy atommag nukleonjai (protonok és neutronok) szabad állapotban vannak (akár a 

golyók, amelyek egy súrlódásmentes vízszintes asztalon gurulnak), az energiájuk a kinetikus 

(mozgási) és a potenciális (helyzeti) energiából tevődik össze. A potenciális energiájuk zérus, 

mivel nincs köztük vonzó kölcsönhatás.  

 
 

! 
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Amikor a nukleonok összeállnak  atommaggá (fuzionálnak, később lesz róla szó) és kötött 

állapotba kerülnek (vonzó kölcsönhatás lép fel közöttük) a nukleonok teljes potenciális 

energiája negatívvá válik (a golyók beesnek egy potenciál gödörbe, ahol tovább mozognak, de 

csak a gödrön belül).  

Amikor a nukleonok kötött állapotban a magban helyezkednek el, az atommagot ún. kötési 

energiával jellemezzük. A kötési energia a definíció szerint az az energiamennyiség amelyet a 

szabad nukleonok bocsájtanak ki, amikor atommaggá fuzionálnak, vagy más módon az az 

energiamennyiség, amely ahhoz szükséges hogy az összes nukleont eltávolítsuk az 

atommagból (lásd az ábrát alul). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kötési energia kiszámolható az Einstein által felállított tömeg-energia ekvivalencia egyenlet 

(E = mc2) használatával. Először a szabad nukleonok tömegét meghatározzuk  

(Z  mp + (A-Z)  mn), majd ebből kivonjuk az atommag (Matommag) tömegét (lásd a fenti 

egyenletet). Minden egyes atommag esetén a különbség egy pozitív szám, ami azt jelenti, 

hogy a mag tömege kisebb a szabad nukleonok össztömegénél (valamint a mag potenciális 

! 
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energiája negatív). Ezt nevezzük tömegdefektusnak, és Einstein híres egyenlete pedig Ekötési-t 

adja meg.    

 
 

Az egy nukleonra eső kötési energiát (az atommag teljes kötési energiája osztva a magban 

lévő nukleonok számával) ábrázolva a tömegszám függvényében a fenti ábrán látható görbét 

kapjuk. Egyszerűen leolvasható, hogy a görbe maximuma az 56-os tömegszámú vasatommag 

körül van. Azon elemek, amelyek rendszáma 26-nál kisebb, e stabil mag-konfigurációt könnyű 

magokkal történő fúziójukkal érik el (ez megy végbe a csillagokban, mint amilyen Nap is). A 

nehezebb atommagok pedig bomlás révén igyekeznek elérni a legstabilabb állapotot, amikor 

is kisebb méretű magokra esnek szét (nem csupán alfa bomlás megy végbe).  
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A könnyű magok fúziója spontán megtörténhet, feltéve ha a magok annyira közel vannak egymáshoz, 

hogy a magerők vonzóereje meghaladja a Coulomb taszításét (pl. a magok apró térfogatban vannak, 

vagy nagy sebességel összeütköznek). A könnyű magok fúziója energetikailag kedvezőbb állapotot 

eredményez: a két mag egyesüléséből létrejövő mag potenciális energiája alacsonyabb mint bármelyik 

kiindulási magé.  A könnyű magok és a fúzió során létrejött új mag közötti energiakülönbség általában 

elektromágneses hullám (foton) formájában kisugárzódik, amely egyszer a jövő erőműveiben 

hasznosíható lesz. Mivel a kialakult új atommag potenciális energiája alacsonyabb, ezáltal a stabilitása 

növekszik.  

  

5
*
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A könnyű elemek esetében azok az atommagok stabilak, melyek megközelítőleg azonos számú 

neutront és protont tartalmaznak (az N/Z arány 1-hez közeli), míg a nehéz magok esetén a magasabb 

neutron-, mint protonszámmal rendelkező magok azok. Az extra neutronok hozzájárulnak a 

stabilitáshoz, hiszen a kötési energiát növelik (viszont az elektroszatikus taszítást nem növelik, lásd a 

magerők diát). A stabil atommagok az N-Z grafikonon a világoskék sávban találhatók (a nehéz magok 

esetén az „1:1 arány” vonal fölött).  Azok a nehéz atommagok, melyekben az N/Z arány sokkal 

magasabb, mint 1 (piros sáv) neutron fölösleggel rendelkeznek, mely instabilitást okoz. E magok β- 

bomlással mennek át stabil konfigurációba (eggyel nő a protonszám). A kék 

sávban elhelyezkedő atommagokban az N/Z arány 1-hez közelebb van, mint 

a stabilak esetében (túl sok a proton), ezért ezek β+ bomlással csökkentik a 

protonszámot (eggyel csökken a protonszám). A vonallal satírozott ellipszisen 

belül pedig azon instabil nehéz magok találhatók, melyek  bomlásra képesek 

(vagy akár hasadásra). Viszont a könnyű magok nem képesek   részecskék 

emissziójára (energetikailag nem történhet meg, lásd fúzió). A jobb oldali ábra 

a magok stabilitási görbéjét mutatja: jól látható, hogy nehéz magok esetén a 

stabilitást jelző görbe és az N = Z egyenes elválik egymástól.  

  

! 
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Az atommag stabilitásának leírására elsőként egy szemiempirikus modellt alkalmaztak 

(folyadékcsepp-modell). Mivel a különböző magok sűrűsége konstans (sűrűség = tömeg / térfogat, 

tömeg  A  mnukleon, térfogat  A), ezért úgy tekintettek rájuk, mintha egy összenyomhatatlan 

folyadékcseppként viselkednének. A modell szerint a mag kötési energiáját (Ekötési, Weizsäcker 

formula) az alábbiak határozzák meg: térfogati tag (első, piros formula), amely A-val arányos 

(nukleonok száma, magerő hozzájárulás, növeli a kötési energiát), egyetlen pozitív tag. A második tag 

a mag kötési energiájának csökkenését eredményezi: mivel egyre több és több nukleon alkotja az 

atommagot, a gömb alakú mag felszínén egyre több nukleon helyezkedik el (mivel ezeket nem veszik 

körül nukleonok minden irányból, ezért a rájuk ható vonzó kölcsönhatás gyengébb). A harmadik tag a 

protonok között fellépő taszítást veszi figyelembe, mely szintén gyengíti magerőkből adódó vonzó 

kölcsönhatást. Végezetül az utolsó tag a nukleonok szimmetrikus eloszlását veszi figyelembe (lásd az 

alsó ábrát): mivel a neutronszám magasabb mint a protonszám, azt várnánk, hogy a kötési energia 

magasabb (kisebb a Coulomb-féle taszító kölcsönhatás a több neutron miatt, jobb oldali atommag az 

alsó ábrán), ehelyett az azonos proton- és neutronszámmal rendelkező atommag kötési energiája 

magasabb. Magyarázat: a neutronok az aszimmetrikus nukleon eloszlású magon belül magasabb 

energiájú állapotban vannak, mint a szimmetrikus magban a protonok (a Pauli elv miatt a protonok 

csak a protonhéjakat, a neutronok csak a neutronhéjakat tölthetik be, nem lehet neutron a protonok 

állapotában és fordítva). 

Mivel az atommagból származó sugárzások energiája diszkrét (hasonlóan az atomok spekrumához), 

ezért feltételezték, hogy az atommag energiaszintjei szintén kvantáltak. Továbbá azt találták, hogy  
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azon elemek, melyekre az N, a Z vagy az A értéke valamely mágikus szám (2, 8, 20, 28, 50, 82 ...) sok 

stabil izotóppal rendelkeznek és nagyon stabilak (mint a lezárt elektronhéjjal rendelkező atomok, a 

VIII főcsoport tagjai).  A fizikusok különféle potenciál gödör megközelítést használva megoldották a 

Schrödinger egyenletet különféle atommagokra (héjmodell megközelítés). A modellnek számos 

hiányossága van: csak a könnyű elemek esetében bizonyult helytállónak, nem adta vissza a mágikus 

számokat a nehezebb magok esetében stb. A héjmodellben a neutronok és a protonok két 

párhuzamos héjrendszerben helyezkednek el, köztük nincs „átjárásra” lehetőség, azaz egy neutron 

nem ugorhat át a protonhéjra és fordítva. Az egyes héjakat úgy nevezték el, mint az atom elektronjai 

esetében: 1s2+2, 1p6+6, 2s2+2, 1d10+10, 1f14+14, 2p, 3f stb a héjak sorrendje növekvő energiaszintek szerint 

rendezve (derékszögű (téglalap alakú) potenciálgödör esetén). Például az 1s héjon 2 proton és 2 

neutron helyezkedhet el. Végezetül elmondható, hogy ez a megközelítés is hasonlatos az atom Bohr 

modelljéhez: számos kísérletesen tapasztalt jelenséget nem képes megmagyarázni megfelelően vagy 

semmilyen módon.  
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A tudósok statisztikát készítettek az atommagok stabilitásáról, melyet a fenti táblázat tartalmaz. Ez 

alapján tisztán látható, hogy a páros Z és N számmal rendelkező magok stabilak. A könnyű magok 

esetében a N/Z  1 a kulcs a stabilitás meglétéhez, míg a nehéz magokra ez az arány ha magasabb 

mint 1, akkor stabilabb a mag (de!!! ha túl magas, akkor β- bomló lehet az atommag).  
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