
07. 
Stabilitás & instabilitás, magmodellek, 

tömegparabolák 

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 
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Mire jó a B/A? 
Például: Miért bomlik el 

a 8Be két 4He maggá? 

A „tömegdefektus” 
kifejezéssel legyünk 
óvatosak, mert nem 
egyértelmű a használata. 

4He 

4He: 8Beee! 
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Tömegszám 

Naná!  
α-bomlás! 

Van itt egy kis 
hézag! 8Bezony! 
Egyébként olyan, 
mintha a nuklidok 
egy része α-kból 

állna össze! 

„                       ” 



A He-4 esetében az egy nukleonra eső 
kötési energia B/A értéke (piros vízszintes) 
fentebb van, mint az  A = 8 izobároké (●). Ez 
igaz az utóbbiak legstabilabbikára (a Be-8-
ra) is, bár ebben az ábrázolásban a különbség 
érzékelhetetlen. Ez a parányi különbség 
mégis elég ahhoz, hogy a 8Be napszélsebesen 
törlődjék a stabil nuklidok közül, s inkább 2 
4He formájában létezzenek az alkatrészei. 
• A 2α-folyamat energetikai zsákutca.  
• A nukleoszintézis tehát csak a ritka  
3α-folyamattal folytatódhat a Napnál 
nehezebb csillagokban, miután a hidrogén-
üzemanyaguk kimerült a 4He-ig vezető 
nukleoszintézisben. 

2α 
3α 4He + 4He              8Be 

A = 8 

 

http://library.thinkquest.org/17940/texts/nucleosynthesis/nucleosynthesis.html


A héliumégés nagytömegű 
csillagokban zajló 

nukleoszintézis. A Napban 
hidrogénégés zajlik, mely 

héliumig megy csak el. 

http://library.thinkquest.org/17940/texts/nucleosynthesis/nucleosynthesis.html  

Hogy mért pont a vasig? 
Majd meglátjuk! 

http://library.thinkquest.org/17940/texts/nucleosynthesis/nucleosynthesis.html


1. Mindkét fajta „mágikus” 
szám zárt héjakkal 
kapcsolatos 

2. Ha lehet, ne hívjátok a 
fenti számokat úgy, 
ahogy én, mert ez nem 
egy terminus technicus, 
hanem csak egy alkalmi 
kifejezés, melyet az 
analógia hangsúlyozása 
végett használtam. 

A „(nukleáris) mágikus szám” 
bevett fogalom a szakterületen. 

Kémia: 
FNeNa 



Szóval a nukleonok 
kutyába sem veszik a  

Hund-szabályt… 
Vajon miért? 

A 11Na 
elektron-

pályái 

Mint az atomi elektronok 
„héjmodellje”, csak… 

A new region of shell stabilization, centered at Z = 108 and N = 162 has been discovered.  

Spin-pálya 
csatolással Derékszögű 

potenciálgödör 

Spin-pálya csatolás: 
  a spin „szeret” úgy  
  állni, ahogy a pálya- 
  momentum 

Vagy egymást 
melegítjük, vagy 

eloszlunk a 
tűzhely körül!  

http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20071027113034AAzi3xL


A páros rendszámú 
elemeknek 

jellemzően több a 
stabil izotópja, mint 

a páratlanoknak. 

Az elemek stabil és primordiális izotópjainak száma 
Ezen az ábrán a nukleonok (speciálisan: a protonok) „párosodási” hajlama 

markánsabban megnyilvánul, mint a mágikusság előnye. 



Tehát 
nincsenek 

nukleonhéjak, 
hanem csak 
neutron- és 
protonhéjak 

vannak. 



Kitérő: a Fermi-gáz modell 

Itt egy csöppet 
Eötvöztem a két 
modellt, de talán 
megbocsátható. 



A lepénydiagram a 
grafikonokon látható négy 
diszjunkt nuklidhalmaz 
számosságát veti össze.  
Világosan látszik, hogy külön a 
protonok és külön a neutronok 
„szeretnek” párba állni.  
A páratlan-páratlan 
kombinációk rendkívül ritkák: 
csak négy ilyen nuklid stabil, 
mindegyik könnyű. (Vegyük 
észre, hogy a 14N − a levegő fő 
alkotó eleme, valamint a DNS 
és a proteinek elmaradhatatlan 
„kelléke” − is a négy közé 
tartozik, ami szerencsés tény a 
földi élet szempontjából.)  
A másik véglet a páros-páros 
kombináció, amelyből rengeteg 
van.  
A páros-páratlan és a 
páratlan-páros kombináció 
gyakorisága középúton van és 
nagyjából egyforma.  

A 266 legstabilabb nuklid osztályozása a protonok/neutronok páros 
(+), ill. páratlan (−) száma szerint. A nuklidok közül 228 (egyelőre) 
abszolút stabil(nak tűnik). 38 2β-bomló ~1020 a felezési idővel, ami a 

világegyetem korának sokmilliárdszorosa. 
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Hiányzó láncszemek 

 

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


Ezek az ábrák szintén az 
egyazon fajtájú nukleonok 
párosodási hajlandóságáról 
szólnak! A nukleonok nem 

ismerik a „vegyes házasság” 
fogalmát! 

Stabil és primordiális nuklidok szeparációs energiája 
Sokkal könnyebb egy 2n+1-ik proton vagy neutron 
leválasztása, mint egyet kilőni a páros számúak közül.  

A szeparációs energia 
hasonló fogalom, mint az 
elektronok esetében az 

ionizációs potenciál.  
Ott egy darab elektron 
leválasztásának 
„költsége”, itt egy darab 
nukleoné (de fajtákként). 

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


A páros rendszámú elemek 
kb. tízszer gyakoribbak, mint 
páratlan rendszámú 
szomszédjaik. Ez a nukleonok 
párosodási hajlamának egy 
speciális megnyilvánulása (ti. 
a protonoké).  

A legnehezebb „stabil” elem, 
a bizmut, ugyan páratlan 
rendszámú, de egyetlen 
„stabil” izotópja (83Bi126) 
mágikus neutronszámú.  

A Th és U instabilak, de 
hosszú élettartamúak 
(primordiális elemek). 

A „hiányzó láncszemek” − Tc 
és Pm − szintén páratlan 
rendszámúak. 

Vegyük észre a vas rendkívüli 
gyakoriságát, mely körül (62Ni)  
B/A a maximumot éri el a 
nuklidtérképen. Az elemek kozmikus gyakorisága a rendszám 

páros (■), ill. páratlan (▲) volta szerint jelölve  

Si 

Cu 



A felső grafikon ~ugyanaz mint az 
előző dián látható. Az alsó viszont 
tömeg, ill. nukleonszám szerinti 

gyakoriságot mutat. Kiviláglik, hogy 
a nukleonok ~fele még ma is 

hidrogénatommagként létezik. 
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Szálelvarrás 
A fúzió (jellemzően könnyű 
elemek) és a hasadás 
(jellemzően nehéz elemek) 
könnyen értelmezhető most 
már energetikai szempontból. 

Tehát ezért ment 
a ~Ni/Fe-ig az az 

α-s dolog. 



Ezzel a kis „levezetéssel” adós 
maradtam a magrádiusznál. 

Nyereség  

Veszteség 

Pénz az 
ablakban 

A nukleonok közti 
erők rövid ható-
távolságúak, mint a 
folyadékmolekulák 
közti erők. 

Felületi feszültség 

http://www.exploratorium.edu/ronh/bubbles/bubbles.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_tension


PairingAsymmetryCoulombSurfaceVolumeNa EEEEEEEB +−−−=≈≈

B/A 

Egy fontos kérdés: 
Ha nem járna büntetés az 
aszimmetria tag miatt az 
N = Z szimmetriától való 
eltérésért (       ), akkor 
adott A nukleonszám 
esetén milyen lenne a 
mag ideális összetétele? 
(Ne foglalkozzunk most 
a páros-páratlan üggyel.)  

Te jó ég! A 
mag egy mini 
neutroncsillag 

lenne?! 



B/A, az egy 
nukleonra eső 
kötési energia 
(egység: mu = 
10−3 u) a 266 
legstabilabb 
nuklidra 
számolva.  A 
felső panel 
függőlegesei 
mágikus Z 
(fekete), ill. N 
(kék) értékeket 
jelölnek. A 
duplán 
mágikus 
nuklidokat 
piros csillag 
jelzi.  
Az alsó panel 
ugyanazt az A 
tartományt 
mutatja két 
részletben. A 
kis ábra A = 1 
és 20 között 4-
esével van 
skálázva, hogy 
jobban szembe 
tűnjenek az  
„α-nuklidok”.  

3D-ben 
így fest 
a dolog! 

Hegy? 

Völgy? 



Hogy lesz a hegyből völgy? 

Tehát a kötési energia és a 
nuklid tömege ellentétes előjelű, 

ezért ha az egyiknek (B) 
maximuma van (hegy), akkor a 

másiknak (M) nyilván 
minimuma lesz (völgy). 

( ) ( ) ( )N
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A legstabilabb nuklid 
(62Ni) izobárjainak 
egy nukleonra eső 
kötési energiája (B/A, 
fent) és tömegtöbblete 
(Δ, lent).  

Δ ≡ M − A u 

De a két görbe 
nem tükörképe 

egymásnak! 



Hogy mért csak egy 
parabola van? Ez 

egyszerű, mint az 1×1! 
Kezdjük onnan, hogy a  

β-bomlás izobár 
folyamat. Másrészt a 

számelmélet szerint… 



Ezen most csak 
átfutunk 1-szer, hogy 
lássuk, mért van 2 

parabola. Hogy mért 
van 3 aleset (ill. 4), 
azt a következő diák 

mutatják majd. 



Sematikus példák a páros A aleseteire (   : stabil izobár) 

7N7 

5B5 

3Li3 

1H1 

#1 

#2 

#3 

#4 

Mi az esély rá,  
hogy a görbék 
minimuma 
épp egész 
értékre 
esik? 
(0) 

A páros A 
esetben a 
konkrét 
izobár-
metszeten 
lévő stabil 
nuklidok 
száma 
nemcsak 
attól függ, 
hogy 
vízszintesen 
hová esik a 
szimmetria-
tengely, de 
attól is, 
mennyire 
nyomódnak 
egymásba a 
parabolák.  

   
  

  
 
 

  
 

  

  
 

http://nasa.web.elte.hu/NewClearGlossy/Flash/evenA_iSpring/index.html


Páratlan: 
odd (o) 

Páros: 
even (e) 

Konkrét példák a 3 fő alesetre 2 parabolánál és egy 1-parabolás példa  
Páros A: Az 
illeszkedés 
nem 100%, 
de elég jó! A 
ritka 2ε/2β-
bomlás néha 
segít elérni 
az abszolút 
stabilitást az 
ee esetben. 

Páratlan A:. 
Itt csak egy 
parabola 
van, mely 1 
valószínűség-
gel egyetlen 
izobárnál ad 
minimumot! 



A 163 stabil páros-A nuklid között mindössze 4 olyan akad, amelyre Z és N egyaránt páratlan. A fenti ábra 
segít megérteni ennek okait. A könnyű magok esetében a tömegparabolák sokkal meredekebbek a minimum 
környékén. Ezért, ha a minimum véletlenül egy  páratlan-Z érték közelébe esik, akkor a szomszédos páros-
páros izobárok a páratlan-páratlan izobár – ez esetben a 14N  – fölé kerülhetnek, és így az lesz a legstabilabb. 
Itt tömegek helyett tömegtöbbletet használunk, ami azért jogos, mert a tömegparabola izobárokról szól, 
vagyis az összes tömegből ugyanazt az A-t vonjuk le, ami nem változtatja meg a parabola alakját. 

( )u AMΔ A
Z

A
Z −=

Jó nagy 
mák(ony)un

k volt!  

A Δ tömegtöbblet 
(mass excess) gyakran 
szerepel nukleáris 
adatbázisokban. Amint 
látjuk, két dimenzió 
nélküli szám, az  M 
nuklidtömeg (nuclidic 
mass) és az  A 
tömegszám 
különbségéből kapjuk, 
az u atomi tömeg-
egységgel szorozva.  
(A nuklidtömeget 
zűrösen definiálja a 
IUPAC. Lehet 
számként is érteni!) 



Na, ettől  aztán tényleg 
Paff vagyok! Elemek 

kozmikus gyakorisága 
még hagyján! De az 

izobároké örök rejtély 
marad számomra! 

Nem a 62Ni a 
leggyakoribb 

Ni izotóp, 
hanem a 58Ni! 

gyakoriság                  stabilitás 
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