
07a. 
Stabilitás, instabilitás, kötési energia 
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Nagy Sándor honlapja ismeretterjesztő anyagokkal: http://nagysandor.eu/  
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Még a 209Bi is  
α-bomló (2003) 
T1/2 = 1,9×1019 a 

Felezési idők a nuklidtérképen 

Mágikus számok: 
zárt proton-, ill. 
neutronhéjak. 

Miért nem 
2, 10, 18, 

36, 54, 86? 

Sssssszép 
mintázat! 
Sszerinted 
véletlen? 

Olyan ez az egész, mintha egy növekvő lejtőmeredekségű völgy térképe lenne: Minél messzebb 
vagyunk a völgy aljától, annál hamarabb lepottyanunk. Lehet, hogy csakugyan völgyről szól?  

    

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Harrison/NuclearDecay.html
http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/


Először is: Miből ered a mag B kötési energiája? 

A stabilitások összehasonlítására  jobb a B/A egy nukleonra eső kötési energia, mint a B kötési 
energia, mert az utóbbi – a magerők rövid hatótávolsága                  miatt – minden nukleon 

csatlakozásával megnő, ami elfedi a lényeget. Izobár nuklidokra B is OK, mert A állandó. 

Egy test (pl. egy mag) E0 nyugalmi 
energiája arányos  a tömegével (m): 

2
0 mcE =

A folyamatok a nyugalmienergia-
csökkenés irányában mennek végbe 
maguktól, tehát az össztömeg csökken. 
Ezért stabilabb 2p és 2n együtt egy α-
részecskeként, mint külön-külön. 

E = m d 2 
Oder doch 
nicht…? 

A tömegcsökkenés pici 
ugyan, de a c fénysebesség 
négyzetével szorozva óriási 

B energiát kapunk. 

ahol c a fénysebesség. 

2u0305,0 cB +=

10 min, β: 

  

  

  

http://nagysandor.eu/magkemia/balls.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/NuclearForce_PhysHelp/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/NuclPot_kcvs/index.html


A stabilitási völgy keresztpofilja és az egy nukleonra eső kötési energia 

A völgy falai parabolikusan zuhannak a mélybe, megmagyarázva a felezési időket. De a 
völgyhasonlat nem egészen stimmel, mert hosszában nem lejt folyamatosan, hanem a Fe-Ni táján 

minimuma van. Ez a minimum magyarázza egyfelől a fúzió, másfelől a hasadás lehetőségét.  
Fe-Ni 



Radioaktív bomlások: egy-egy lépés a völgy alja felé 

ν0
0+

ν0
0+

ν0
0+

α (): 

β- (): 

β+ (): 

EC (): 

Minden β-bomlás (β-, β+ & EC) 
izobár folyamat, vagyis nem 

változtatja meg az A tömegszámot. 

  () 
Animált oldal 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Chart2000/index.html
http://nagysandor.eu/magkemia/i_decay_steps_down/index.html


Bocs! Ez egy másik 
előadásra készült! 

Egy másik metafora: a stabilitás kontinense, szigetei és  
az instabilitás tengere 

A kontinens 
ÉK-i foka 

A primordiális 
nuklidok szigete 

A deformált magú 
nuklidok zátonya 

Szupernehéz elemek 
gömbszerű maggal 

 

 

 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/recoil_PhysHelp/index.html
http://nagysandor.eu/magkemia/SF_RMaj_Jacobi_VHBW.htm
http://nagysandor.eu/magkemia/Fusion movie_512384.htm


Bomlássorok: cikk-cakkos ösvények a völgy aljára (1/2) 

Jellemzően csak α- és β--bomlások sorozata mind. 

α 

β 

Az A 
tömegszám 
változása 4. 

Az A 
tömegszám 
változása 0. 

Ezért is van belőlük pont 4… 

Ha az ősanya tömegszáma 
4-gyel osztva 0, 1, 2 vagy 
3 maradékot ad, akkor a 
többié is. Többnyire... 

  

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


Bomlássorok: cikk-cakkos ösvények a völgy aljára (2/2) 

A szokványos 
bomlásmódok mellett 
érdekesebbek is akadnak.  

Ezek a sorok a völgy hosszában is mozognak: érdemes megnézni a völgy hosszanti profilját is! 

A klaszterbomlások  
(C, Ne, Mg magok 
emittálása) lerövidítik a 
völgy aljára vezető utat, 
mely stabil Pb vagy Bi 
izotópnál ér véget.  

A béta-késleltetett 
neutronemisszió (β-n) a 
4n + 1 sorba visz át. 

A ritka spontán hasadás 
(SF) egyetlen nagy lépés 
a völgy hosszában. A 
lehetséges hasadványok 
tovább bomlanak.   

  

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


A stabilitási völgy hosszanti profilja 

A fúzió 
   hajtóereje 
     a gödör aljáig 
       viszi a sztelláris 
         nukleoszintézist 

Ide lassú vagy  gyors neutronbefogás telepít be völgylakókat. 
A legnehezebbek aztán bomlássorok és hasadás útján indulnak el 
visszafelé a gödör irányában. A bomlás életet is fenntart a Földön: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Desulforudis_audaxviator. És az tartja 
melegen 4,5 Ga korú Föld magját, mely 40 Ma alatt kihűlt volna. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Binding_energy  

A hidrogénégés bruttó folyamata A héliumégés (3α folyamat) Spontán hasadás Paks: neutronindukált hasadás 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Desulforudis_audaxviator
http://en.wikipedia.org/wiki/Binding_energy
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/UpDownValley_iSpring/index.html


Még felfedezésre vár 

Nuklidtérkép, a felfedezés évszáma szerinti színezéssel 

Könnyű 
hasadási 
termékek 

Nehéz 
hasadási 
termékek 

A „legfrissebb” nuklidok a 
stabilitási vonal 

meghosszabbítása fölé 
esnek. Lehet, hogy vannak 
stabilabbak is, csak még 
nem állították elő őket? 

Naná! 
 

Pu 
Np 
U 



A spontán hasadó 238U hasadványai A 
maghasadás, 

akár 
spontán, 

akár 
neutronok 

által 
okozott, 
mindig 

rengetegféle 
hasadványt 

eredményez: 
egyik 

könnyebb, a 
másik 

nehezebb, 
de 

jellemzően 
β-bomló. 

Hogy miért, 
azt az előző 
dia alapján 

lehet 
megérteni.  



A hasadványok β−-aktivitását az okozza, hogy a stabilitás völgye „dél” felé kanyarodik, ezért a 
hasadó magot és az origót összekötő piros húr minden pontja a völgy déli oldalára esik, mely a 
β−-bomlás területe. Az ábrán 62Ni a legstabilabb nuklidként szerepel. A 236U az n + 235U aktiváció 
hasadatlan terméke. A piros nuklidok olyan aszimmetrikus hasadás primér termékei lennének, 
amikor nem keletkezik prompt n. (A szürke a szimmetrikus hasadás termékét mutatná, ha volna.) 

Egy nehezebb 
hasadvány 

bomlási sora. 

Egy könnyebb 
hasadvány 

bomlási sora. 

β-bomlás: izobár folyamat 

m = Z / N  
= 92 / 144 

(92U144) 



      Fission Product Decay Chains    http://www.energyfromthorium.com/javaws/  
A szimuláció a Th-232 radioaktív hasadási termékeinek mennyiségét mutatja  
a reaktorleállás óta eltelt idő függvényében – izobárok szerinti bontásban. 

izotópok  

izobárok 
 

1 s      10      102     103     104     105     106     107     108     109     1010   1011    1012   1013    1014   10  

http://www.energyfromthorium.com/javaws/DecayChain.jnlp
http://www.energyfromthorium.com/javaws/DecayChain.jnlp
http://www.energyfromthorium.com/javaws/
http://www.energyfromthorium.com/javaws/DecayChain.jnlp


A színes pöttyök azokat a radionuklidokat mutatják, amelyekből még elég sok van a reaktor 
leállítása után. A kifehérített izobárok gyakorlatilag stabil nuklidok (a β-bomlás izobár folyamat).  

http://energyfromthorium.com/2006/07/14/new-visualization-tool-for-decay-chains/  

http://energyfromthorium.com/2006/07/14/new-visualization-tool-for-decay-chains/
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