
06. 
Magreakciók 

Nagy Sándor: Magkémia 
(kv1c1mg1)  

Nagy Sándor honlapja ismeretterjesztő anyagokkal: http://nagysandor.eu/  
A Magkémia tantárgy weboldala: http://nagysandor.eu/magkemia/  

Nagy Sándor preferált e-mailcíme: nasa@enternet.hu 

http://nagysandor.eu/
http://nagysandor.eu/magkemia/
mailto:nasa@enternet.hu


Ez is „laboratóriumi” rendszer 
lesz. Az animáción még az 
impulzusmegmaradás is hűen 
tükröződni fog.  

d + 27Al = 28Al + p 

Az az animáció, amely 
ezt a szöveget takarni 
fogja, „laboratóriumi” 
rendszerben zajlik.  

X(a, b)Y 

a + X = Y + b 
2H + 3H = 4He + 1n 

d + 3H = 4He + n 

d + t = α + n 

d mint deuteron 
t mint triton R
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Ez a kísérletező 
„természetes” 
vonatkoztatási 
rendszere, melyben ő 
maga viszonylag 
nyugalomban van.  

Ebben a rendszerben 
a tömegközéppont 
mindvégig 
nyugalomban marad. 

Laboratóriumi rendszer 

Tömegközépponti rendszer 

Ismét a d(t, α)n fúzió a példa. 
Csak nem ez az ábra, mert ez 

csak a sztorit meséli el. 

d t 

n 

α Q = 17,6 MeV 

Először is: 
 

Hogy néz ki két test 
tömegközéppontja? 

 
Flash szimuláció 

-------------------------------------- 
Elég a mérlegeket érteni és 
felírni a vizsgán, valamint 
tudni a választ erre a két 
kérdésre. 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/CenterOfMass_UNL/index.html


A felső animáció tömegközépponti az alsó laboratóriumi rendszerben mutatja a d + t → (5He) → 
α + n reakciót. Az animáció hűen tükrözi az energia- és impulzusmegmaradást ugyanabban a 

speciális esetben a számtalan lehetséges geometria közül. Az ábrákon a Coulomb-gátnak 
megfelelő ~0,55 MeV-es energiával rohannak egymásnak a reaktánsok. A fúzió Q-értéke 17,6 
MeV. Megjegyzés: 0,55 MeV-re kT ≈ 5000 MK, szemben a Nap maghőmérsékletével, mely 

„csupán” ~ 15 MK, ami elgondolkodtató. (Ha nem tűnik annak, az is elgondolkodtató :-) 

http://nagysandor.eu/nuklearis/Fusion.html (az alábbi GIF animáció magyarázattal) 

http://nagysandor.eu/nuklearis/FramesOfRef.html (GIF animáció vonatkoztatási rendszerek) 

http://nagysandor.eu/nuklearis/Fusion.html
http://nagysandor.eu/nuklearis/FramesOfRef.html


Ez még kemény tojással sem 
mindig rugalmas ütközés! 

Átmeneti mag (az összeragadt dolog): 
Az 5He közepes élettartama pl. τ ≈ 10−21 s 

5He 
= 2H 

= 3H 

  

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Harrison/AirTrack.html


Binér bomlás esetében (i = 1, 2) a Q-érték 
úgy oszlik meg a termékek között, hogy a 
kinetikus energiák (Ei) és a sebességek (vi) 
fordítva arányosak a tömegekkel (mi). 

Az összeragadás (átmeneti mag képződése 
részecske/foton emittálása nélkül) endoterm 
folyamat. A bombázó részecske Ea kinetikus 
energiája maX/mX arányban nagyobb |Q|-nál. 



Alátámasztással éppen 
sikerült a múltkor 

megtörnöm. Lássuk csak. 
Vajon anélkül megy-e? 

Animált oldal (Flash) 

http://nagysandor.eu/magkemia/nuts/


Érzékelhetjük, hogy 
az ütközés (még ha 
bekövetkezhetne is) 

nem feltétlenül 
centrális. 
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Egy picit érdemes  
elmerengeni a Q 
előjelén és a feltételen. 
Nem furcsa ez? Vajon 
mért megy végbe olyan 
nehezen pont az a 
folyamat, amelyik a 
rengeteg energiát 
termeli? 

(Hogyhogy???!!!) 

? 

Így talán jobban 
értékeljük a 

„túlbonyolított” 
módszert ! 



Pozitronannihiláció 

Hm. 2900 keV? 
Meglepően nagy energia!  
És mindez a kvantumosság miatt 
van. Másrészt a kvantumosság 
miatt a „centrális” ütközés 
esélyére nem érvényes a 
klasszikus geometriai 
valószínűség latolgatása  
(ami 0 valószínűséget ad arra, 
hogy egy golyó pontosan telibe 
talál egy másikat). 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Harrison/Scattering.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Harrison/Scattering.html


Vajon milyen vonatkoztatási 
rendszerben kell ezeket az 

irányeloszlásokat érteni, 
amelyek megkülönböztetik az 
átmeneti magon keresztül zajló 

reakciót a direkt reakciótól? 

Határeset a két mechanizmus közt a 
2H + 3H = 5He 

D-T fúzió, melyet neutronemisszió 
követ. Az 5He közepes élettartama (τ 
≈ 10−21 s), valamivel hosszabb, mint 
egy nukleon tipikus átrepülési ideje 
a magon (Δt ≈ 10−22 s), ami a direkt 
reakciókat jellemzi. De az „igazi” 

átmeneti magos reakciók jellemző 
reakcióideje „még ennél is” sokkal 

nagyobb (Δt ≈ 10−16 s). 

Tömeg-
közép-
ponti 

E & p megm.? 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/FusionReactor/DTfusion.htm


 Az X(a,b)Y magreakció 
naiv ábrázolása (b: ütközési 
paraméter; b: részecske)  

A nagy körök/gömbök 
magokat jelentenek, a kicsik 
részecskéket. A lehetséges 
átmeneti állapot lehet egy 
átmeneti/közbenső/összetett 
mag, vagyis a kölcsönható 
részecskék egyfajta 
„amalgámja”, mely elég 
sokáig együtt marad ahhoz, 
hogy a „múltját elfeledje”, s 
az emittált „b” részecske 
egyforma valószínűséggel 
repüljön bármely irányba. A 
direkt reakciókban, amikor is 
a közbenső állapot kimarad, a 
múlt emléke tovább él, és 
ezért a részecskeemisszió 
anizotróppá válik. (RN a mag 
sugara.)  

Ettől naiv:    
=2b 

A „possible” jelentése: 
vagy van, vagy nincs! 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Harrison/Scattering.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Harrison/Scattering.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Harrison/Scattering.html


Ha fényabszorpció 
segítségével 
akarnánk  
meghatározni egy 1 
Ft-os átmérőjét, az 
átfedő esetek 
gondot okoznának. 

10×10 cm2-
es, homogén 
fénnyel (I0) 
megvilágított 
tejüveglap. 

A fényintenzitás 
(I1) ~28%-kal 
csökkent, mert 
az érmék 
részben elzárták 
a fény útját. 

Az volna jó, ha az 1 
Ft-osok nem 
bújhatnának el 
egymás mögé (pl. 
mert ennél sokkal  
ritkásabban 
helyezkednének el). 

(I0-I1)/I0 nyilván 
az érmékkel 
lefedett terület-
hányaddal 
egyenlő. Az 
átmérő 1,65 cm-
nek adódna. 

Egy vékony 
rétegben lévő apró 
atommagok nem 
takarják egymást 
akkor sem, ha az 
atomok maguk 
takarásban vannak. 

Ratom = 1 
 
Rmag  = 10-5 fm3

mag AR ≈

Ratom ≈ 1 Å 
 

http://nagysandor.eu/magkemia/Rutherford_mikro.html


Ideális határeset: a 
hatáskereszt-
metszet (σ) azonos 
a geometriaival  
(S = R2π).  
A mérés hasonló az 
érméshez, csak a 
„fény” más. 

A hatáskereszt-
metszet (σ) fele a 
geometriainak  
(S). A lehetséges 
minimum: σ = 0. 
Ilyenkor semmi 
sem történik. 

A σ duplája S-nek. 
De lehetne 10 000-
szer akkora is. Ez 
egy 1 Ft-oshoz 
képest egy 165 cm-
es kerek szőnyeg  
területe. 

Naiv közelítés 

Reális, sőt! 

Reális, sőt! 



σ(n, f) 
a nuklidtérképen 

(termikus 
neutronokra) 

http://www.nndc.bnl.gov/chart/reColor.jsp?newColor=sigf  
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σ egysége itt a 
barn. A 81Br-
mag kereszt-
metszete pl. ≈  
1 b = 100 fm2  = 10-24 cm2 

Ez itt egy 

sőt! 
eset 

http://www.nndc.bnl.gov/chart/reColor.jsp?newColor=sigf


Érdekes: a neutronra 
vonatkozó hatáskeresztmetszet 

fölülről közelíti a mag 
geometriai keresztmetszetét, a 

töltött részecskéké pedig 
alulról! A kulcsszavak:  

De Broglie-hullámhossz  és 
Coulomb-gát. 

Itt un a neutron sebességét 
jelenti. Innen van a „one over v 

rule”, vagyis az „1/v szabály”. A 
neutron szóródhat (fent) vagy 
reakcióba léphet egyazon mag 

esetében (lent).  

Rugalmas szóródás 
(főleg) 

Deuteronképződés 
(olykor) 



≡ E 

≡ E 

Neutron: Merre 
lehet a mag?! 

Adósságtörlesztés 
a „03_Spin_Zeeman” 

prezentációhoz 

!! & még 1× ! 



1. A radiatív neutronbefogás (n, γ ) 
az NAA alapja. A prompt  gammát 
és a (radioaktív) termék bomlását is 
felhasználják elemanalízisre. 

2. Indukált hasadás, IF vagy (n, f). 
Vegyük példának az U-235 hasítását 
termikus neutronokkal 

A neutronreakcióknak két igen 
fontos fajtája van: 

IF: Induced Fission H
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Neutronenergia 

NAA: neutronaktivációs analízis 

Gerjesztési függvény 

ug
ya
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Ezek az (n, γ) 
rezonanciacsúcsok itt 

Breit-Wigner-görbék. A Γ 
félértékszélesség fordítva 

arányos a keletkező 
közbenső mag valamely 
állapotának τ  közepes 

élettartamával. 

Matematika: Cauchy-eloszlás 

Magreakciók: Breit–Wigner-görbe 

Mössbauer-spektroszkópia: Lorentz-görbe 

Főképp a Mössba miatt tettem 
be ezt az oldalt referenciának! 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/HarfeSoft/MossbaHu/index.html


A hasadási 
termékek 

visszalökődési 
energiája az 

összes energia 
80%-a! 

A hasadás általában aszimmetrikus, 
és többféle termékhez vezethet. 

Itt is szerepel egy 
közbenső mag: a 

236U 



Néhány nehéz nuklid hasadási és befogási hatáskeresztmetszete neutronokra 
(gerjesztési függvények) 

Bombajól 
hasad! 

Lassú 
neutronokkal 

nem hasad 



Láncreakció: 
több neutron 
keletkezik, mint 
amennyi elfogy. 
Webanimáció 
szabályozottról és 
szabályozatlanról. 

Tenyészreakció: 
hasadóképes nuklid 
keletkezik 
neutronbefogással 

A nehezebb  
hasadvány 
bomlássora 
(β--bomlások) 

A könnyebb  
hasadvány 
bomlássora 
(β--bomlások) 

Láncreakció  
és ezen alapuló eszközök: atomreaktor 
(szabályozott láncreakció), atombomba 
(szabályozatlan láncreakció) 

http://nagysandor.eu/nuklearis/Nobel/index.html (magyarított verzió animációkkal) 

Atomreaktor  (PWR) felépítése (Flash) 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/LON/chainreaction/index.html
http://www.visionlearning.com/library/flash_viewer.php?oid=2746
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/fission/index.html
http://nagysandor.eu/nuklearis/Nobel/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/PWR_NCSSM/index.html


PWR Presurized Water Reactor  (Flash) – Nyomottvizes reaktor, amilyen a paksi is  

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/PWR_NCSSM/index.html


A hideg fúziós reakciók fontosak a 
szupernehéz elemek „gyártásában” 

Fúziós reaktor 
VisionLearning 

τ > 1 Ga 

τ << 1 Ga 

Katalízis? 

Maxwell: 
kT 

Tokamak 
EFDA 

Így megy (majd/már) a földi fúzió 

Így megy (gigaévek óta) az égi fúzió 

PP a Napban 
Brantjes 

A csillagóriásokban 

Hm… A túlsúly 
még a csillagok 
életkilátásait is 

rontja! 

http://www.visionlearning.com/library/flash_viewer.php?oid=2747&l=
http://nagysandor.eu/physlet/applets/maxwell.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/FusionReactor/tokamak.htm
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/PP_chain_Brantjes/index.html


A „hidrogénégés” CNO ciklusa, 
melynek nettó folyamata:  

4 p → 1 α 

(Bethe, 1938)        (Hát a Krebs-ciklus mikori találmány?) 

A „hidrogénégés” PP ciklusa. 
A folyamat első lépése lassú. 
Ha nem így lenne, a Nap már 

nem sütne ránk. Nettó:  
4 p → 1 α 

http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/energy/cno.html
http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/energy/ppchain.html
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