Atomové jádro
• Rozměry atomu jsou nepatrné, přibližně 10-10 m, tedy jedna desetimilióntina milimetru
Jádro atomu je však ještě mnohem menší - jeho "průměr" je ještě asi stotisíckrát menší,
kolem 10-15 m.
Atomové jádro
• V atomové jádře jsou protony a neutrony.
• Protony: Jedná se o kladně nabité částice, náboj je stejně velký jako náboj elektronů, ale je opačný. Proton
je asi 1800 krát těžší než elektron.
• Neutrony: Jedná se o elektricky neutrální částice, tzn. částice, co nemají žádný náboj. Hmotnost neutronů je
přibližně stejná jako hmotnost protonů.
• Nukleony: Protony a neutrony.
• Protonové číslo: Vyjadřuje počet protonů v jádře.
•
• Nukleonové číslo: Vyjadřáje počet nukleonů v jádře (součet protonů
a neutronů).

Nuklidy, izotopy, prvek
• Nuklidy: Jsou to látky, které jsou složeny ze zcela stejných atomů, tzn. atomů, které mají stejné protonové i
nukleonové číslo.
• Izotopy: Jsou to atomy stejného prvku, které mají stejné protonové číslo, ale různé nukleonové číslo, tzn. že se
liší počtem neutronů. Izotopy jednoho prvku mají stejné chemické vlastnosti.
• Chemický pvek: Je to látka, která se skládá z atomů, které mají stejné protonové číslo, ale mohou mít různé
nukleonové číslo, tzn. prvek je směs izotopů.
Izotopy vodíku

• Vodík ...

- jeden proton, jeden elektron, žádný neutron.

• Deuteriu ...

- jeden proton,jeden elektron,jeden neutron.

• Tritium ...

- jeden proton,jeden elektron, dva neutrony.

Izotopy uhlíku

• Uhlík 12 ...

- šest protonů, šest elektronů, šest neutronů.

• Uhlík 14 ...

- šest protonů, šest elektronů, osm neutronů.

Radioaktivita
•
•
•

1896 - Henri Becquerel Objevil, že uranová ruda zvaná smolinec vyzařuje neviditelné záření. Tato
schopnost látek vyzařovat samovolně neviditelné pronikavé záření byla nazvána RADIOAKTIVITA.
Marie a Pierre Curieovi Ve výzkumu pokračují a zpracovávají celý vagón uranové rudy, až nacházejí po
mnoha měsících nové neznámé prvky - polonium a radium
Jako první žena se stala Curie-Sklodowská hned dvakrát laureátem Nobelovy ceny

1903 Nobelova cena fyziku za zkoumání radiačních jevů
1911 Nobelova cena za chemii - za objev radia a polonia.
Co je radioaktivita
• Během radioaktivního záření se atomová jádra určitých prvků přeměňují na jádra prvků jiných s nižším
nukleonovým číslem.
• RADIONUKLIDY - Látky, které jsou tvořeny atomy prvků, které vyžařují radioaktivní záření.
Záření alfa α
• Je tvořeno jádry atomů helia. Toto záření sice není příliš pronikavé, ale uvnitř organismu smrtelně
nebezpečné.
• Lze pohltit již listem papíru nebo i vrstvou vzduchu.
• Je nebezpečné na vdechnutí.
Záření beta β
• Je tvořeno proudem rychle letících elektronů (beta -) nebo pozitronů (beta +).
• Pozitron - částice s kladným nábojem, která má ale stejnou hmotnost jako elektron.
• Částice záření P mají rychlost blízkou rychlosti světla.
• Je pronikavější než záření a, ale lze odstínit slabou vrstvou hliníku.
Záření gama γ
• Krátkovlnné elektromagnetické záření (elektromagnetická vlna).
• Je podobné záření rentgenovému, proto jej lze pohltit silnou vrstvou olova.
Záření neutronové
• Je to proud neutronů.
• Je velmi pronikavé, protože částice nemají žádný elektrický náboj, a proto na ně nepůsobí odpudivé síly
jader.
• Na ochranu je nutno volit materiály, které jsou porézní a tvořeny z lehkých jader. Např. vrstvu vody nebo
beton.
Přehled radioaktivního záření

Poločas přeměny
• Je to doba, za kterou se změní polovina jader v daném množství radionuklidu.
• Poločas rozpadu je velmi různý - od několika sekund do milionů let.
Některé hodnoty poločasů rozpadu: radon - 3,8 dne radium - 1620 roků uran 238 - 4,5 miliardy let
Příklad:
Kolik gramů radia zbude po 1620 letech, když na počátku je 200 g tohoto radionuklidu?
Poločas rozpadu je 1620 let, tzn. za tuto dobu se rozpadne polovina jader. Za 1620 let
zbude tedy 100 g radia.

Radionuklidy
• Radionuklidy jsou přirozené a umělé.
• Přirozené radionuklidy: V přírodě je asi 50 přirozených radionuklidů.
K nejdůležitějším patří uran 238 - jeho přeměnou vznikají další radionuklidy, radionuklidy vznikají tak
dlouho až vznikne stabilní nuklid.
• Umělé radionuklidy: Tyto radionuklidy se vyrábějí v laboratořích v reaktorech nebo urychlovačích.
Používají se ve vědě, technice a v lékařství. Mezi nejznámější patří plutonium 239 (poločas rozpadu
24 000 let).

Jaderná reakce

Využití radioaktivity

