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Fontos megjegyzések:  
A bicikli csak illusztráció. 
Ugyanúgy Becquerel is az. 
Sőt, Bq (ahogy manapság 
rövidítik a nevét :-) talán 
még biciklizni sem tudott.  
Ennek ellenére 1903-ban 
Nobel-díjat kapott. 
Furcsállom…   

Vigyázat! Sugárveszély! 

Vissza a gyökerekhez 
radioaktivitás & fő bomlásmódok 

Chemistry International 
M. Curie 2011 sp. issue 

1897: “we (M. & P. Curie) 
felt the investigation of the 
phenomenon very 
attractive, so much the 
more so as the topic was 
quite new and required no 
bibliographical research.”  

Chemistry International 
M. Curie 2011 különszám 

1897: “annál is inkább 
vonzónak találtuk a 
jelenség tanulmányozását, 
mert a téma teljesen új volt, 
és ezért nem volt szükség 
irodalmazásra♣.” (Marie 
Curie állítólagos szavai egy 
Pierre Curie-életrajzból ;-) 
♣bibliographical research 

 

Kelvin  
100 M évre 
saccolta a 

Föld korát! 

http://wwwtest.chem.elte.hu/index.php?page=welcome&lang=en
http://www.iupac.org/publications/ci/2011/3301
http://www.iupac.org/publications/ci/2011/3301
http://www.iupac.org/publications/ci/2011/3301/5_adloff.html
http://www.iupac.org/publications/ci/2011/3301/5_adloff.html
http://nagysandor.eu/miegymas/bikebooks.htm
http://www.uh.edu/engines/epi144.htm
http://orgs.usd.edu/esci/age/content/failed_scientific_clocks/kelvin_cooling.html
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http://nagysandor.eu/AsimovTeka/LON/charge_deflection/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/LON/lorentz_force/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/LON/electromagn_spectrum/index.html
http://nagysandor.eu/magkemia/xray_hu/index.html
http://nagysandor.eu/magkemia/full_radioa7.html


A pálcikaábra segít megérteni azt, hogy miért képes 
csökkenteni az α-bomlás a magban lévő protonok 
relatív számát, holott az α-részecske ugyanannyi 
neutront visz el a magból, ahány protont. Vegyük 
figyelembe, hogy az α-bomlás csak a Z = N  
egyenes alatti részen következik be, ahol is Z < N. 

Az elhullatási vonalak (driplines) elméleti 
számítás eredményei. Azt a határt becslik, 
melyen túl a proton, ill. a neutron nyomban 
„elpárolog” a magból, mihelyt befogódott. 

Az abszolút stabilitás fekete cikkcakkját 
az jellemzi, hogy a Z:N arány itt az 
optimális. E fölött a domináns bomlási 
folyamat az ε (β+ + EC). Az α-bomlás 
csak A>210 értékeknél válik uralkodóvá, 
ám aztán, A=230 fölött, versenytársra lel a 
spontán hasadásban (SF). 

Az abszolút stabilitás cikkcakkja alatt a  
β−-bomlás az uralkodó egészen a neutronelhullatási 
vonalig, de nagyon nagy A értékek esetén ennek is 
versenytársa a spontán hasadás (SF).  

Tudjuk melyik, mikor és miért fordul elő Animált 
oldal 

http://nagysandor.eu/magkemia/i_alpha_step/index.html
http://nagysandor.eu/magkemia/i_alpha_step/index.html


Mi, mikor, hogy? – Animációk egy témára 

α: Z<N, Z>83 

γ: 

EC: Q>EK 

β+: Q>2mec2≈1 MeV β−: 

Viszonylag sok a proton Viszonylag sok a neutron 

A stabilitási völgyben mindenütt 

2β−: ps-ps 

β−n: β+p: Q>1 MeV 

β+α: Q>1 MeV 

Viszonylag sok a proton és a mag nehéz 

Viszonylag nagyon sok a proton 

p: közel a 
dripline-hoz 

A mag túlontúl nehéz 

SF: 

ε 

http://ie.lbl.gov/education/glossary/glossaryf.htm  

@ 

@ 

@ 

@ 

http://nagysandor.eu/magkemia/i_decay_modes_enl/index.html
http://ie.lbl.gov/education/glossary/glossaryf.htm
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/BetaProton/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/BetaAlpha/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/AlphaExamples/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/BetaNeutron/index.html


Alagúthatás:  
Ahogy azt Móricka elképzeli 

Az alagúthatás  ad 
magyarázatot az α-felezési 

idők eszeveszett 
energiafüggésére, melyre 

Geiger–Nuttal-szabályként 
hivatkoznak. 

Érdekes ez 
az 1 MeV 

különbség a 
β− és a β+ 
között! 

(szükséges!) 

Csak könyvelés: pozitív 
ion keletkezik. 

 

 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/tunneling/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/alphadecay/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/betadecay/index.html


3. ábra: Ez az ábra rávilágít arra, hogy mért pozitív ionok formájában található az α-bomlással keletkező 212Pb az exponáló edény gázterében. 
Amikor a mag rendszáma kettővel csökken, a 216Po anyanuklid magja által eredetileg „fogva tartott” héjelektronok hirtelen jóval gyengébb 
Coulomb-köteléket érzékelnek, mint a bomlás előtt. Más szóval, a leányatom gerjesztett „állapotban” találja magát. Vegyük figyelembe, hogy a 
Po K-elektronjainak (1s) kötési energiája ~93 keV, a Pb-é pedig „csak” ~88 keV (http://xdb.lbl.gov/Section1/Table_1-1c.htm). A különbség 
csupán a két K elektront tekintve is ~10 keV-et tesz ki. Ez több külső elektron „elpárologtatásához” is elegendő, hiszen a 18-77 keV közt 
megszakított energiatengelyű ábra alsó részéből jól látszik, milyen kicsi is az n = 4-6 főkvantumszámú héjak kötési energiája a változáshoz 
képest a Po → Pb α-bomlás esetében. A radioaktív bomlás általában véve is hatalmas sokként éri az atomot, amelyben hirtelen „semmi sincs a 
helyén”.[1]  

 
 
[1] A negatív β-bomlás esetében a „papírforma” érvényesül (+1 töltésű ionok keletkeznek). EC vagy γ-bomlás (azon belül belső konverzió) 
esetében azonban az Auger-effektus miatt többszörösen töltött pozitív ionok alakjában is számítani lehet a leánynuklidokra gáztérben 
(http://prola.aps.org/abstract/PR/v93/i1/p182_1). 

Ezen a hallgatói gyakorlaton 
szembesülhettek azzal, hogy a Q-érték 
számításánál felírt séma csak a 
könyvelést szolgálta, ti. az α-
bomlásnál pozitív ionok keletkeznek. Radionukllidok elválasztása (MSc-s kötvál laboron) 

http://xdb.lbl.gov/Section1/Table_1-1c.htm
http://prola.aps.org/abstract/PR/v93/i1/p182_1
http://nagysandor.eu/oktatas/nal/index.html


Geiger–Nuttall 
(Geiger–Müller féltestvére ? :-) 

eredetileg a bomlási állandó (λ) és az 
  

α-hatótávolság (Rα) között fedezte fel 
az analóg log−log linearitást. 
Az egyenesek eszméletlenül 

meredekek. Egy másfeles faktor az 
 

energiában ↔ 15 decimális 
nagyságrend T1/2-ben. 

 

(Természetes) bomlássorok 



A Bohr-modell csalóka.  
A K-elektronnak nem kell beugrania 

a magba, mert épp az a kedvenc 
előfordulási helye a kvantumelmélet 

szerint! 1s , 2s , 2p  

1s-pálya 

Ez a nagy különbség 
még érdekesebb! 

Két párhuzamos út 
közül az egyik 

sokkal nehezebben 
járható! 

 

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


Leányatom 
EC után. 



Visszalökődés az alfa-bomló magoknál: „forróatomok” 

Sg 

Te 

Be 

Rf 

Sn 

He 

http://nagysandor.eu/nuklearis/alpha_decay.html (gif animációk) 

  

http://nagysandor.eu/nuklearis/alpha_decay.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/AlphaExamples/index.html


Alfa-bomlás, utána gamma-emisszió (mindkettő visszalökődéssel) 

A γ visszalökő hatását a fenti animáció eltúlozza. Egy α-részecske által 30 keV-vel visszalökött 
leányatom azonban nagy sugárkárosodást idéz elő pl. cirkonban (ZrSiO4), miközben lelassul.  

(1 keV-nél már a regeneráció is észlelhető.) 

Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. 
Hot. Hot. 

Atom. Atom. 

Atom. Atom. Atom. Atom. 

Nem az α a forró atom, 
hanem a visszalökött leány! 

 

 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/recoil_zircon/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/recoil_PhysHelp/index.html


Egy majdnem-Nobel-díjas közvetett bizonyíték a 
kísérteties neutrínó létezésére Csikai és Szalay nyomán. 

Frederick Reines:  
The Neutrino: From Poltergeist to Particle 

Nos, a szürke nyíl 
épp azért figyelemre-
méltó, mert a hiánya 

utalt a neutrínó 
létezésére a 
kiszínezett 

ködkamrafelvételen! 

 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1995/reines-lecture.pdf
http://nagysandor.eu/magkemia/i_poltergeist/index.html


A jellegzetes különbség a két 
impulzuseloszlás között attól van, hogy 
a kilökődött elektron lassul, a pozitron 
pedig gyorsul a pozitív mag Coulomb-

terében. 

Az energiaeloszlás és az impulzuseloszlás 
(β-spektrum) jellegzetesen folytonos, mert a 

három részecske számtalan módon ki tudja 
elégíteni a megmaradási törvényeket. Az α-

bomlás esetében csak két részecske 
keletkezik, melyek csak egy módon 

osztozkodhatnak az energián. Ezért az α-
spektrum diszkrét. Az EC során keletkező 

neutrínó szintén monoenergetikus. 

A β− és a β+ impulzuseloszlásának alakja 
kissé eltér egymástól: 

Leánymag 

−e

ν



EC: 

α: 

0, tömegközéppont 

Az „elkenődés” oka a 
leánynuklid 

visszalökődése. Minél 
nagyobb az α-energia, 

annál nagyobb a 
visszalökődés.  

V
is

sz
al

ök
őd

és
 

Bomlássémák α-ra & β-ra 

A β-bomlás esetében a 
visszalökődés legtöbbször 

elhanyagolható az 
elektron kis tömege miatt.  

 

  

http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/  

Geiger–Nuttall tudja, 
mért ez a tendencia! 

http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/getdecayscheme.jsp?nucleus=228RA&dsid=232th a decay&unc=nds
http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/getdecayscheme.jsp?nucleus=64NI&dsid=64cu ec decay (12.701 h)&unc=nds
http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/getdecayscheme.jsp?nucleus=64ZN&dsid=64cu bM decay (12.701 h)&unc=nds
http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/


Alfa-, béta- és neutrínóspektrumok összefoglalása 
A β–/β+-bomlásban keletkező e–/e+ impulzus- és energiaeloszlása 
(spektruma) egyaránt folytonos, mert a bomlás Q-értékén három 
részecske osztozkodik (ti. a leányatom, az elektron és a neutrínó), 
amire végtelen sokféle lehetőség van. Mivel az emittált részecskék 
igen pici tömegűek, a visszalökődési energia rendszerint (de nem 
mindig     ) elhanyagolható, ezért gyakorlatilag ezek osztoznak az 
összes energián. A két spektrum egymás tükörképe. 

Az α-bomlás ugyanígy megy, 
de az α-részecske nehéz, az 
energia egy része hátramarad. 
A spektrum itt is diszkrét. 

A  β–- és a β+-spektrum 
alakja eltér egy kicsit, ti. 
az egyforma energiával 
„szabadult” e+ kap egy 
kis löketet a magtól, az 
e– viszont fékeződik.  

Az EC esetében Q-n csak két 
részecske osztozik (a 
leánymag és a neutrínó). Az 
„energiaosztalék” a tömegekkel 
fordítva arányos. Ezért az 
összes energia a neutrínóé, 
mely ezért monoenergetikus. 

1927. Wooster (kalorimetria): átlagos β-energia ≈ (1/3)Eβ ≈ (1/3)Qβ  
Bohr: …az energiamegmaradás csak makroszkopikusan érvényesül!? 
1930. Pauli: egy „neutron” (1934→ neutrínó) mindent helyre tenne! 

64Cu 

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


Amikor röntgenátvilágításra 
megyünk, akkor jórészt 

fékezési (röntgen)sugárzást 
 kapunk a pénzünkért. A 

módszer lenyelt fémtárgyak 
azonosítására is alkalmas.  
 (Betyáros mutatvány!:-) 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Bremsstrahlung_PhysHelp/index.html
http://nagysandor.eu/magkemia/full_swordxray.html
http://www.swordswallow.com/xrays.php


kin, Ep

A belső konverziót (vagy 
elektronkonverziót), régen 
úgy képzelték el, hogy 
először egy γ-foton 
keletkezik, majd az – még 
az atomon belül – 
fotoeffektust szenved, és a 
γ-foton energiáját a 
kitépett héjelektron veszi 
át. Világos, hogy az 
elnevezés a régi 
értelmezés emlékét őrzi, 
holott ma már világos, 
hogy nem kétlépéses 
folyamatról van szó. 

Ez most egy 
mágneses (α/β-) 
spektrométer 

 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/LON/lorentz_force/index.html


A kisenergiájú konverziós 
elektronok felületvizsgálatra is jók, 

mert kicsi a hatótávolságuk  
(lágy sugárzás) 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html  
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http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html


Nem a röntgen, ill. a 
fotoeffektus a fontos, 

hanem a belső lyuk, amit 
akár egy elektron (vagy 

EC) is okozhat. 

A következő oldalon lévő 
diának készítettem egy Flash 
változatát is:  

 

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