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Az atommag részei: 

• Proton (p+): egységnyi tömegű, egységnyi pozitív töltésű 

alkotóelem 

• Neutron (n0): szintén egységnyi tömegű részecske, azonban 

elektromos töltéssel nem rendelkezik 
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Az atommag 



A Coulomb-törvény értelmében az azonos töltésű 
részecskék taszítják egymást, így rendkívül kis 
térfogatban kettő vagy annál több azonos elektromos 
töltéssel rendelkező részecske nem nagyon fordulhat elő.  

Coulomb törvénye 

Coulomb-törvény: két pontszerű (Q1 és Q2 
nagyságú) elektromos töltés között ható erő (F) 
nagysága a távolságuk (r) négyzetével fordítottan 
arányos: 

1 Q1 Q2 

r2 4πε 
F = 

Ahol ε a közeg permittivitása (dielektromos állandója). (Ch.A.Coulomb, 1785) 



Neutronok és mezon-csere 
A neutronok ugyanis kompenzálják a protonok közötti nagy taszítóerőt; másrészt az 
atommagban a protonok és neutronok között rendkívül intenzív mezon-csere játszódik 
le. 
A mezonok nagyon kis tömeggel rendelkező elemi részecskék.  
A protonok és neutronok között ún. -mezonok cserélődnek (ezek a mezonok viszonylag 
nagy tömegű mezonok; tömegük körülbelül 2-3 elektron tömegével egyezik meg. 
 
A neutronoknak és a mezoncserének van tehát nagyon nagy szerepe az atommag 
stabilitásában. Így lehetséges az, hogy az atommagon belül kettő vagy annál több 
proton található. A legkisebb olyan elem, amelynek atommagjában már neutron is van, 
a hélium (He). 
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Szén 

A szénnek (C) többféle módosulata található a természetben. A 

leggyakrabban előforduló módosulat a 12-es tömegszámú szén, amelynek 

az atommagjában 6 db proton és 6 db neutron található. 
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Oxigén 
  

Az oxigén (O) rendszáma 8 és tömegszáma 16, ami azt 

jelenti, hogy az oxigén esetében is az atommagban 

ugyanannyi proton és ugyanannyi neutron található (8 db 

proton és 8 db neutron).  
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Minimálisan annyi neutron van az atommagban ahány proton, és kis 

tömegszámú elemek esetén a protonszám és a neutronszám 

megegyezik. Nagyobb protonszám (tehát nagyobb rendszám) esetén 

azonban több neutron szükséges a protonok közötti taszítóerő 

kompenzálásához. Tehát egy adott protonszám fölött a neutronok száma 

meghaladja a protonok számát. 

A nikkel (Ni) esetében például a neutronok száma 3-mal több, mint a 

protonok száma. Ennyivel több neutron szükséges a taszítóerő 

kompenzálásához.  

 

A proton- és neutronszám viszonya 
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Arany proton és neutronszáma 
Az arany (Au) protonszáma 79, ehhez 158-as tömegszám tartozna, 

ha az atommagban a protonok és neutronok száma megegyezne. 

Ezzel szemben az arany tömegszáma 197, ami 39-cel több 

neutront jelent, mint az 1:1-es arányhoz tartozó tömegszám. 
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A fentiekből jól látszik, hogy a nagyszámú proton taszítóhatását 

egyre több neutron kell, hogy kompenzálja.  

 



Az utolsó stabil elem 

A protonok számát azonban nem lehet a végtelenségig növelni. Az 
utolsó olyan elem, amely még egyben tud maradni az uránium 
(U); atommagjában 92 proton található. Ez 54-gyel több neutront 
jelent mint amennyi az 1:1-es proton : neutron arányhoz tartozna. 
A természetben 92-nél nagyobb protonszámú stabil elem nem 
létezik, e fölött a neutronok már nem képesek stabilizálni a 
protonok taszító hatását. 
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Izotópok 
Léteznek olyan elemek, amelyek többféle módosulatban megtalálhatóak a 
természetben;  
Egy adott elem első számú kémiai jellemzője a protonok száma, tehát ha két 
elemnél a protonok száma megegyezik, de a neutronok száma különböző, attól 
az még ugyanaz az elem! 
A szén protonszáma például 6. Általában a szén tömegszáma 12 (tehát az 
atommagban 6 proton és 6 neutron található), azonban a szénnek egyéb 
módosulata is előfordul. Ebben a módosulatban az atommagban ugyanúgy 6 
proton található, azonban a protonok mellett 8 neutron van! A tömegszám így: 
6+8=14.  
Mivel az elem első kémiai jellemzője a protonszám, így ez a kétféle 
szénmódosulat ugyanazt az elemet jelenti (mivel mindkét esetben ugyanannyi a 
protonszám). 
Az ilyen módosulatokat izotópoknak nevezzük. Az izotóp tehát az egy adott 
protonszámhoz tartozó különböző neutronszámú módosulat. 



A H izotópjai 
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A legismertebb, a már említett módosulat az 1-es tömegszámú 

módosulat. Ebben az esetben az atommagban a proton mellett 

nem található neutron: 

A deutérium (amely szintén hidrogén!) atommagja a proton 

mellett tartalmaz egy neutront is: 

 

 

 

A deutérium természetes körülmények között is létrejön. 

 
A trícium atommagja a proton mellett két neutront tartalmaz, így 

tömegszáma: 3. 
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Fontos izotópok 
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A fent említett elemek esetében az egyik izotóp a meghatározó: a hidrogén 

esetében az 1-es tömegszámú izotóp, a szén esetében a 12-es 

tömegszámú izotóp, az oxigén esetében a 16-os tömegszámú izotópok a 

meghatározóak. (A periódusos rendszerben ezek az elemek ezekkel a 

tömegszámokkal szerepelnek). A klór esetén azonban nem ez a helyzet: 

kétféle izotóp egymással összehasonlítható arányban van jelen: arányuk 

körülbelül 1:3 – 1:4. 
  

 

A kétféle izotóp arányából következően a klór átlagos atomtömege: 
35,5. (A periódusos rendszerben is ez a szám található mint 
tömegszám.) 



Kérdések a leckéhez 

• Az atom szerkezete 

• Coulomb törvénye 

• Izotópok  

 

 

 

 

Forrás: Dr. Licskó István, Laky Dóra (2003)  
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