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2. Lecke 

Instabil anyagok 



Instabil atomok bomlása 

A Termodinamika II. főtétele szerint a 
természetben az energiacsökkenés felé, azaz 
az egyensúly kialakulása felé vezető folyamatok 
játszódnak le. 
Az instabil atommagok az energiacsökkenésre 
irányuló folyamatok következtében átalakulnak 
stabil izotópokká. 
Az átalakulás közben az energiát átadja a 
környezetének, hő illetve sugárzás formájában.  

  



Instabil atomok bomlása 

• Az instabil izotópok átalakulása során az 

atom energetikailag stabilabb állapotba 

kerül. Előfordul, hogy az instabil izotópból 

nem csupán egy átalakulás során lesz 

stabil izotóp; a stabil állapot eléréséhez 

akár 8-10 lépés is szükséges lehet.  

• A legtöbb esetben valamilyen ólom 

módosulat a végső állomás, mert az 

ólomnak rendkívül stabil izotópjai vannak. 

 



Instabil atomok bomlása 

• Az ólommal ellentétben bizonyos elemek 

aránylag kis energiaközléssel instabil 

állapotba hozhatóak.  

• Ilyen energiaközlésnek számít például a 

neutronokkal történő bombázás, amely 

hatására instabillá válnak az eredetileg 

stabil izotópok.  

 



Radioaktivitás 

Radioaktivitásnak nevezzük az instabil izotópok átalakulását. A 

radioaktivitás lehet természetes és lehet mesterséges is. 

Természetes radioaktivitás a természetben megtalálható elemek 

instabil izotópjainak átalakulása. Erre példa a rádium, uránium, 

szén-14-es izotópjának átalakulása. 

A 224-es tömegszámú rádium izotóp radonra és héliumra bomlik el: 
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A C-14-es izotóp átalakulása során a neutron átalakul protonná 

miközben egy elektront veszít. Az átalakulás során ß-sugárzás 

lép fel. 

 



C-14 izotóp 
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A C-14-es izotóp átalakulása során a neutron átalakul 

protonná miközben egy elektront veszít. Az átalakulás során 

ß-sugárzás lép fel. 

 
 

 

A mesterséges radioaktivitás során stabil atommagok reagáltatása 

eredményeképpen instabil izotópok jönnek létre. Ezt a folyamatot 

használják fel az atomerőművekben: mesterséges úton – neutron 

bombázásával – instabil izotópokat hoznak létre, amelyek azután bomlásuk 

során sugározó energiát bocsátanak ki.   

 

Frederic Joliot Curie állított létre először olyan elemet, amely nem 

természetben előforduló atommag és radioaktív sugárzást tudott 

kibocsátani.  

A radioaktív tevékenység legfontosabb kísérő jellemzője a sugárzás. 



Sugárzások 
A radioaktív tevékenység által kibocsátott sugárzás elektromágneses 

térben eltérül vagy nem térül el: 

 

radioaktív sugárforrás 
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A negatív pólus felé eltérülő sugárzás az  
sugárzás. Az  sugárzás lényegében hélium 
atommagokból áll (He2+), viszonylag kis 

energiatartalmú, kis áthatoló képességgel rendelkező 

sugárzás. Az  sugárzást néhány méteres 
levegőréteg már képes elnyelni. 



 és  sugárzás 
• A pozitív pólus felé elhajló sugárzás a  

sugárzás. A sugárzás elektronokból áll. 

Energiatartalma nagyobb, mint az  sugárzásé, 

és nagyobb az áthatolóképessége is. 

Elnyeletéséhez fémlemez szükséges.  

• A  sugárzás nem változtatja meg az irányát az 

elektromágneses térben. Ez a sugárzás nagy 

áthatoló képességgel rendelkező, nagy 

energiatartalmú foton sugárzás. Az 

elnyeletéséhez ólom lemezekre van szükség. 

 



Az elektron tulajdonságai 

Az elektron egységnyi negatív töltésű részecske. Tömege 1/1840-ed 
része a proton tömegének, tehát a protonhoz viszonyítva 
elhanyagolható nagyságú. Sebessége közelíti a fénysebességet. 
 
Az elektronnak kettős természete van: egyrészt részecske tulajdonságú 
(korpuszkuláris tulajdonság); másrészt hullámtermészettel is 
rendelkezik. 
 
A fény is, hasonlóan az elektronhoz, kettős természettel rendelkezik: 
egyrészt részecske tulajdonsággal, mivel tömege van; másfelől viszont 
hullámtermészete is van, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül a 
tömeggel rendelkező részecskék terjedése történik, hanem az energia 
áramlik. 
 



Az atom szerkezet vizsgálata  sugárzással 

  

A Rutherford kísérlet során derült fény az atom szerkezetére. Rutherford 

-részecskéket (hélium atommagokat) kibocsátó sugárforrást 
helyezett el 2 ernyő elé.  A két ernyő közé rendkívül vékony alumínium lemezt 

helyezett el: 

 

-sugárzást kibocsátó 
forrás 

1. ernyő 2. ernyő Al fólia 

Az 1. ernyőn kis számú felvillanásokat észlelt, míg a 2. ernyőn nagy volt a 
felvillanások száma.  
Az 1. ernyőn akkor történik felvillanás, ha az  -részecskék visszaverődnek 
valamiről, míg a 2. ernyőn akkor lehet felvillanásokat észlelni, ha az -
részecskék áthatolnak az alumínium lemezen.  



Kérdések a leckéhez 

• Instabil atomok  bomlása 

• Radioaktivitás 

• A különféle sugárzások jellegzetességei 

 

 

 

 

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