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l. Wstęp 

Wśród różnych działów fizyki, rozwijających się burzliwie w mijającym stuleciu, 
fizykajądrowa odegrała rolę szczególną. Od odkryciajądra atomuw 1911 r. do opano
wania techniki przekształcania energii jądrowej w energię elektryczną upłynęło około 
40 lat. Już w latach pięćdziesiątych zaczęły działać pierwsze energetyczne reaktory ją
drowe, a w latach dziewięćdziesiątych ich udział w wytwarzaniu energii elektrycznej 
osiągnął w skali światowej około 17% (we Francji ponad 70%). 

Rozwój techniki jądrowej wiąże się nie tylko z energetyką. To także liczne zasto
sowania jądrowych metod badawczych i pomiarowo-kontrolnych w różnych dziedzi
nach nauki, techniki i badań medycznych. W 1992 r. energetyka jądrowa w Stanach 
Zjednoczonych stanowiła tylko około 20% całego przemysłujądrowego USA1>. Izoto
py promieniotwórcze wytwarzane w cyklotronach i reaktorach jądrowych są obecnie 
ważnym narzędziem, między innymi, w terapii i diagnostyce medycznej, przyczyniając 
się do ratowania zdrowia i życia ludzi. 

Dzięki rozwojowi fizyki jądrowej rozumiemy lepiej różne zjawiska zachodzące 
w naszym środowisku naturalnym. Znamy pochodzenie i właściwości fizyczne po
szczególnych izotopów promieniotwórczych występujących w litosferze i atmosferze 
ziemskiej. Poznaliśmy też naturę promieniowania kosmicznego docierającego do nas 
z głębin kosmosu. 

Przynajmniej pobieżna znajomość wspomnianych zagadnień powinna być jednym 
z kanonów wiedzy każdego absolwenta nowoczesnej uczelni technicznej. Niestety 
w programach studiów naszych szkół wyższych ten dział fizyki traktowany jest zwykle 
marginesowo. Istniejące podręczniki fizyki jądrowej są przeważnie za obszerne lub 
zbyt specjalistyczne. Nie sprzyja to popularyzacji wiedzy z tej dziedziny wśród studen
tów nie fizyków. 

Celem tej książki jest przedstawienie najważniejszych zagadnień współczesnej fi
zyki jądrowej i energetyki jądrowej w formie możliwie zwięzłej i przystępnej. Dla za
chowania zwartości tekstu i ograniczeniajego objętości zrezygnowano z opisu różnych 
doświadczeń i metod pomiarowych dotyczących na przykład detekcji promieniowania 

1) IAEA Bullelin ( 1999) 41, Nr l. 
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jądrowego. Są to zagadnienia opisywane już wielokrotnie w różnych opracowaniach. 
Na końcu przedstawiono spis literatury zawierający nie tylko podręczniki akademickie, 
lecz także artykuły w czasopismach popularno-naukowych oraz pozycje dotyczące 
historii rozwoju badal1 jądrowych. Podano też kilkanaście stron internetowych z różny
mi informacjami z zakresu fizyki i techniki jądrowej. Dane historyczne dotyczące roz
woju badań nad konstmkcją bomb jądrowych w Stanach Zjednoczonych i Związku Ra
dzieckim oparto głównie na opracowaniach książkowych Klausa Hoffmanna i Davida 
Hollowaya (patrz spis literatury). 

Książka jest przeznaczona przede wszystki dla studentów i absolwentów uczelni 
technicznych, którzy chcą się zapoznać z podstawami fizyki jądrowej i energetyki 
jądrowej ze względu na znaczenie tych dyscyplin w kształtowaniu naszej współczesnej 
cywilizacji. 
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2. Zarys struktury materii 
i rozwoju fizyki jądrowej 

2.1. Współczesny stan wiedzy o strukturze materii 

Według naszej wiedzy współczesnej, do najbardziej elementarnych składników 
materii należy zaliczyć sześć kwarków i sześć leptonów. Cząstki te tworzą trzy genera
cje przedstawione w tabeli 2.1. 

Tabela 2.1 

Trzy generacje kwarków i leptonów-podstawowych składników materii korpuskularnej 

Gene-
Kwarki Leptony 

racja 
Nazwa Ładunek Nazwa Ładunek 

Kwark u (up) + 2/3 Elektron e- -1 
I 

Kwark d (down) -1/3 Neutrino elektronowe v. o 

Kwark c (charm) + 2/3 Mion p.- -l 
II 

Kwark s (strange) -113 Neutrino mionowe v!i o 

Kwark t (top) + 2/3 Lepton tau -.- -l 
III 

Kwark b (bottom) -1/3 Neutrino taonowe V~ o 

W skład zwykłej materii, tworzącej nasz świat codzienny, wchodzą tylko trzy 

z tych cząstek, a mianowicie: 

- kwark górny (u), 
- kwark dolny (d), 
- elektron (e-). 

Pozostałe cztery kwarki występują w krótkotrwałych fragmentach materii poja
wiających się w promieniowaniu kosmicznym i w eksperymentach fizycznych z wyko-
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korzystaniem wielkich akceleratorów. Neutrina elektronowe towarzyszą rozpadom 
beta jąder atomowych, a neutrina mionowe i taonowe rozpadom wspomnianych wyżej 
krótkotrwałych okruchów materii. 

Drugą formą materii wszechświata są pola czterech oddziaływań fundamentalnych: 

l) grawitacyjnych, 

2) elektromagnetycznych, 

3) słabych, 

4) silnych. 

Wszystkie zjawiska fizyczne i chemiczne są przejawami tych właśnie czterech od
działywań. Ich miarą ilościową są bezwymiarowe stale sprzężenia tworzone z różnych 
wielkości fizycznych charakteryzujących poszczególne oddziaływania. Porównanie 
rzędów wielkości tych stałych sprzężenia przedstawiono w tabeli 2.2. 

Oddziaływanie 

Grawitacyjne 

Słabe 

Elektromagnetyczne 

Silne 

Tabela 2.2 

Oddziaływania fundamentalne 

Zasięg 
Kwanty pola 

Stała sprzężenia (bozony po-
[m] średniczące) 

JQ-38 00 Grawiton 
(?) 

I0-5 I0-18 Bozony 
w+, w-, zo 

I0-2 00 Fotony 

l I0-15 Gluony 

Przejawy 

Ruchy planet 
i Księżyca, 
swobodne 
spadanie ciał 

Rozpady beta 
jąder 

Siły między 

ładunkami i prądami 
elektrycznymi, 
wiązania chemiczne, 
reakcje chemiczne 

Wiązania 

nukleonów, 

reakcje jądrowe 

Według współczesnej teorii kwantowej istnieją minimalne porcje (kwanty) energii 
każdego pola, określane jako bozony pośredniczące. Pośredniczą one w przenoszeniu 
wspomnianych oddziaływań fundamentalnych między różnymi obiektami fizycznymi. 
Dotychczas nie wykryto jeszcze tylko kwantu energii pola grawitacyjnego (grawitonu). 

Ogólnie można więc stwierdzić, że elementarnymi składnikami wszelkiej materii 
są kwarki, leptony oraz bozony pośredniczące . 

14 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



Dzięki oddziaływaniom silnym między kwarkami tworzą one układy (grupy) 
w postaci hadronów. Hadrony są to cząstki, które mogą brać udział w oddziaływaniach 
silnych. Hadronami są nukleony, to znaczy protony i neutrony, a także piony (cząstki n), 
Wskutek "szczątkowych" oddziaływań silnych między kwarkami występującymi 
w różnych nukleonach nukleony te oddziałują również przyciągająco między sobą. Dzię
ki temu mogą się tworzyć silnie związane jądra atomowe różnych pierwiastków złożo
ne z protonów i neutronów. Każdy proton składa się z trzech kwarków uud, o suma
rycznym ładunku elektrycznym +l, natomiast w skład każdego neutronu wchodzą 
kwarki udd mające w sumie ładunek równy zeru. Dodatnio naładowane jądra atomowe 
(nuklidy) oddziałują elektramagnetycznie z ujemnymi elektronami, dzięki czemu two
rzą się atomy. Poglądowy obraz struktury nukleonów, jąder atomowych (nuklidów) 
i atomów przedstawiono na rysunku 2.1. 

typowe rozmiary [m] 
10-10 

Rys. 2.1. Podstawowe składniki materii 

elektron 

10-16 

lub mniej 

Między poszczególnymi atomami występują oddziaływania elektromagnetyczne, 
dzięki czemu mogąpowstawać cząsteczki (molekuły) różnych związków chemicznych. 
Materia korpuskularna składająca się z atomów i cząsteczek chemicznych może wystę
pować w różnych formach i stanach skupienia (fazach), takichjak gazy, ciecze, roztwo
ry, ciała stałe amorficzne (bezpostaciowe) lub ciała krystaliczne. Szczególną formą 
materii jest plazma, to znaczy gaz silnie lub całkowicie zjonizowany. Około 99,9% 
materii Wszechświata występuje w takiej właśnie formie. 
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Dla pełnego obrazu otaczającego nas świata fizycznego należy jeszcze dodać, że 
oprócz istniejących cząstek elementamych, pojawiają sit( też czasami różne antycząstki. 
Tak na przykład, jądra niektórych izotopów promieniotwórczych rozpadając sit(, emitu
ją antyelektrony o ładunku dodatnim (cząstki beta plus). 

Inne antycząstki, takie jak antyproton lub antyneutron, można wytwarzać bombar
dując odpowiedni materiał cząstkami przyspieszonymi w akceleratorach do dostatecz
nie dużych energii. Masa tworzących się wtedy parami cząstek i antycząstek powstaje 
kosztem energii kinetycznej przyspieszonych cząstek pierwotnych. Znane są też zjawi
ska odwrotne, w których masy cząstek i antycząstek znikają (anihilują) przekształcając 
się w energię fotonów gamma. 

W tego rodzaju zjawiskach, oprócz klasycznych zasad zachowania energii, pędu, 
momentu pędu oraz ładunku, obowiązują również zasady zachowania pewnych liczb 
kwantowych, a mianowicie liczby barionowej i liczby leptonowej. Wartości tych liczb, 
przypisane formalnie poszczególnym cząstkom i ich antycząstkom, przedstawiono 
w tabeli 2.3. 

Tabela 2.3 

Liczby bar'ionowe i leptonowe przypisane poszczególnym cząstkom i antycząstkom 

Rodzaj cząstek Liczba Liczba 
lub antycząstek barionowa leptonowa 

B ariony 
(nukleony, hiperony) +l o 
Antybariony -l o 
Leptony 
(elektrony, miony, neu- o +l 
trina, cząstki t) 

Antyleptony o -l 

2.2. Zarys historii fizyki jądrowej 

Przejdźmy teraz do historii rozwoju naszej wiedzy o strukturze materii i zachodzą
cych w niej przemianach, 

W 1896 r. angielski fizyk Joseph J. Thomson (1856-1940), badając przewodnic
two elektryczne gazów rozrzedzonych stwierdził, że z katody wylatują jakieś niewi
dzialne "promienie katodowe" wywołujące świecenie szkła. Promienie te ulegały od
chylaniu w polu elektrycznym i magnetycznym, co świadczyło, że był to strumień czą
stek obdarzonych ładunkiem elektrycznym (naładowanych). W ten sposób doszło do 
odkrycia elektronów. 

W tym samym roku 1896 fizyk francuski Henri Becquerel (1852-1908) zauważył 
przypadkowo, że próbka soli uranylowej wysyła niewidzialne promieniowanie działa-
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jące na klisze fotograficzne podobnie jak światło. Okazało się wkrótce, że również uran 
metaliczny jest źródłem takiego promieniowania. Odkrycie to nie wywołało jednak 
większego zainteresowania wśród innych fizyków zafascynowanych wówczas raczej 
promieniami X odkrytymi w 1895 r. przez niemieckiego fizyka Wilhelma Konrada 
Roentgena (1845-1923). Nie wiadomo, jak by siępotoczyła dalej historia fizyki, gdyby 
nie Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) i jej mąż Pierre Curie (1859-1906), którzy 
rozpoczęli systematyczne badania promieniotwórczości uranu. Już w 1898 r. badacze 
ci wykryli w rudzie uranowej dwa nowe pierwiastki promieniotwórcze, którym nadano 
nazwy Polonium (polon) i Radźurn (rad). 

Podobne badania rozpoczął też w Anglii fizyk nowozelandzki Ernest Rutberford 
(1871-1937). W 1899 r. stwierdził on, że "promienie uranowe" mają dwie składowe 
różniące się znacznie przenikliwością. Składową mniej przenikliwą określił jako pro
mieniowanie alfa (a), a bardziej przenikliwąjako promieniowanie beta ({3). W 1900 r. 
francuski fizyk Paul Villard odkrył jeszcze trzecią, najbardziej przenikliwą, składową 
promieni uranowych. Nazwał ją promieniowaniem gamma (y). 

W 1902 r. Ernest Rutberford i Frederic Soddy (1877-1956) zauważyli, że emisji 
promieniowania alfa lub beta towarzyszy zawsze przekształcanie się określonych pier
wiastków w inne. Jednakże dopiero po odkryciu jądra atomowego zrozumiano, że pro
mieniowanie alfa jest to strumień jąder atomów helu, promieniowanie beta to strumień 
elektronów pochodzenia jądrowego, a promienie gamma to fotony krótkofalowego 
promieniowania elektromagnetycznego. 

Naładowane dodatnio cząstki alfa stały się wkrótce znakomitym narzędziem 
w dalszych badaniach struktury materii i zachodzących w niej przemian. Śledząc roz
praszanie tych cząstek na folii ze złota zauważono, że niektóre z nich przelatywa
ły przez folię, nie zmieniając w ogóle kierunku lotu, inne zaś ulegały rozproszeniom 
pod różnymi kątami. Analiza wyników takich doświadczei1 dokonana przez E. Rutber
forda w 1911 r. doprowadziła go do wniosku, że wewnątrz atomów muszą istnieć ja
kieś, prawie punktowe, centra rozproszeń cząstek alfa. W tego rodzaju centrach musi 
być skupiony cały ładunek dodatni i prawie cała masa atomu. W ten sposób nastąpiło 
odkrycie jąder atomowych. Pojawiło się jednak od razu pytanie, gdzie wobec tego 
znajdują się elektrony odkryte przez J.J. Thomsona? Kwestię tę rozstrzygnął fizyk duń
ski Niels Bohr (1885-1962) postulując planetarny model atomu. Według tego modelu 
elektrony krążą wokół jądra po określonych orbitach, podobnie jak planety wo
kół Słońca. Pełne zrozumienie struktury atomów i rządzących nimi praw stało się 
jednak możliwe dopiero dzięki mechanice kwantowej. Do rozwoju tej fascynującej 
teorii fizycznej przyczynili się głównie: Max Planck (1858-1947), Louis de Broglie 
(1892-1987), Werner Heisenberg (1901-1976), Max Bom (1882-1970), Erwin Schro
dinger (1887-1961), Paul A.M. Dirac (1902-1984) i Wolfgang Pauli (1900-1958). 

Mechanika kwantowa dotyczy tych wszystkich zjawisk mikroświata, w których 
wartości działania, to znaczy iloczynu energii i czasu, stają się porównywalne z warto
ścią stałej Plancka (h = 6,62 · lQ-34 J ·s). 

W 1919 r. E. Rutherford, bombardując nadal cząstkami alfa różne substancje, do
prowadził do przemiany jąder azotu w jądra tlenu. Była to pierwsza w historii transmu-
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tacja jednego pierwiastka w inny dokonana przez człowieka. W ten sposób ziściło się 
marzenie średniowiecznych alchemików. 

Podobne doświadczenia z cząstkami alfa prowadzili również Frederic i ln~ne 
Joliot-Curie (córka Marii Skłodowskiej-Curie). W 1934 r. badacze ci zauważyli, że 
w wyniku bombardowania takimi cząstkami folii aluminiowej zaczyna ona emitować 
jakieś cząstki wtórne jonizujące powietrze. Strumień tych cząstek nie zanikał od razu, 
lecz zmniejszał się wykładniczo, z czasem połowicznego zaniku około 3 minuty. 
Wkrótce potem stwierdzono, że był to strumień pozytonów (e+) odkrytych dwa lata 
wcześniej w promieniowaniu kosmicznym przez Carla D. Andersena. Wspomniane 
fakty świadczyły, że w aluminium, bombardowanym cząstkami alfa, tworzy się jakiś 
izotop promieniotwórczy. Okazało się, że tą pierwszą wytworzoną sztucznie substancją 

. . ' b ł. ... c 30p protmemotworczą y Izotop iOStOru !5 . 

Dwa lata wcześniej w 1932 r. fizycy niemieccy Walther Bothe i Herbert Becker 
bombardując cząstkami alfa płytkę berylową zauważyli, że emituje ona wtedy jakieś 
tajemnicze "promieniowanie berylowe" o niespotykanych dotąd właściwościach. Natu
rę tego promieniowania wyjaśnił fizyk angielski Ja mes Chadwick ( 1891-197 4). Przyjął 
on, że jest to strumień cząstek elektrycznie neutralnych o masach porównywalnych 
z masą protonu. Tak zostały odkryte neutrony. 

Neutrony stały się dla fizyków kolejnym ważnym narzędziem badawczym. Dzięki 
ich neutralności elektrycznej nie są one odpychane przez pole kulombowskie jąder 
atomowych, w odróżnieniu od cząstek alfa. Wykorzystał to fizyk włoski Enrico Fenni 
(1901-1954) bombardując neutronamijądra prawie wszystkich znanych wówczas pier
wiastków. W ten sposób udało mu się wytworzyć sztucznie wiele nowych izotopów 
promieniotwórczych. 

W wyniku podobnych doświadczeń nad oddziaływaniem neutronów z jądrami 
uranu, z końcem 193 8 r. doszło do odkrycia zjawiska rozszczepiania tych jąder. Odkry
cie to otworzyło drogę do wyzwalania energii utajonej w jądrach atomowych. 

Już w 1942 r. E. Fenni i L. Szilard doprowadzili do kontrolowanej reakcji łańcu
chowej rozszczepień jąder uranu, a w 1945 r. nastąpiły wybuchy pierwszych bomb 
jądrowych nad Hiroszimą i Nagasaki. 

Po zakończeniu II wojny światowej ukonstytuowała się w USA Komisja Energii 
Atomowej (Atomie Energy Commissżon - AEC) mająca za zadanie promowanie osią
gnięć fizyki jądrowej dla celów pokojowych. Wkrótce też, bo już w latach pięćdziesią
tych, uruchomiono pierwsze elektrownie jądrowe w USA, ZSRR, Wielkiej Brytanii 
i Francji. 

W 1955 r. w Genewie, pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(ONZ), odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona pokojowemu 
wykorzystaniu energii atomowej. Ujawniono na niej wiele szczegółów dotyczących 
badań jądrowych prowadzonych dotąd w tajnych ośrodkach badawczych. Tak rozpo
częła się w naszej historii era techniki jądrowej. 

W 1958 r. nastąpiło, również w Genewie, spotkanie ekspertów w celu opracowania 
międzynarodowego układu o zakazie próbnych wybuchów jądrowych w atmosferze. 
W pracach tego zespołu brali udział dwaj profesorowie krakowskiej Akademii Górni-
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czo-Hutniczej Marian Mięsowicz (1907-1992), przewodniczący delegacji polskiej, 
i Leopold Jurkiewicz (1906-1966). 

W tym też roku 1958 doszło do drugiej konferencji genewskiej w sprawie pokojo
wego wykorzystania energii atomowej. Na konferencji tej przedstawiono ponad 2000 
prac, między innymi, kilka prac polskich. 

Oprócz badań jądrowych o charakterze aplikacyjnym, rozwijały się też w świe
cie badania podstawowe dotyczące najbardziej fundamentalnych zagadnień fizyki. 
W 1956 r. Clyde Cowan i Frederic Reines potwierdzili doświadczalnie istnienie neutrin 
elektronowych, co postulował Wolfgang Pauli już w 1931 r. W 1957 r. Rudolf Mess
bauer odkrył bezodrzutową emisję i absorpcję fotonów gamma przez jądra atomów 
związanych w sieci krystalicznej. W tym samym roku Robert Hofstadter, za pomocą 
wiązek przyspieszonych elektronów, wykazał przestrzenny rozkład ładunku elektrycz
nego i momentu magnetycznego wewnątrz nukleonów. 

Równolegle z badaniami doświadczalnymi prowadzono również prace teoretycz
ne. Aage Bohr (syn Nielsa Bohra), Ben Mottelsan i James Raiowater rozwinęli teorię 
struktury jądra w oparciu o model powłokowy. W 1964 r. Murray Gell-Mann i nieza
leżnie George Zweig, przedstawili hipotezę kwarków, zweryfikowaną doświadczalnie 
l O lat później. Doprowadziło to do sformułowania nowej kwarkowo-gluonowej teorii 
sił jądrowych określanej obecnie jako chromodynamika kwantowa (Quantum Chromo
dynamics - QCD). 

2.3. Udział fiZyków polskich w rozwoju fizyki jądrowej 
do lat pięćdziesiątych XX wieku 

Polskimi pionierami badań jądrowych, obok Marii Skłodowskiej-Curie, byli jej 
asystenci Jan Kazimierz Danysz i Ludwik Wertenstein, a także Tadeusz Gadlewski 
współpracownik Ernesta Rutherforda. 

Jan Kazimierz Danysz (1884-1914), syn emigranta z Wielkopolski, urodził się 
w Paryżu, gdzie ukończył Szkołę Fizyki i Chemii Przemysłowej, a następnie Wydział 
Matematyczno-Przyrodniczy Sorbony. Od 1905 r. był asystentem P. Curie, a po je
go tragicznej śmierci w 1906 r. kontynuował swoje badaniajako asystent Marii Skło
dowskiej-Curie. Zajmował się głównie badaniem promieni beta za pomocą skonstruo
wanego przez siebie spektrometru z jednorodnym polem magnetycznym. Wykazał, 
że widmo energii cząstek beta ma charakter ciągły. W 1913 r. przyjechał do Warsza
wy, aby wraz z L. Wertensteinem zorganizować pracownię radiologiczną. Otwarcie 
tej placówki badawczej o oficjalnej nazwie Pracownia Radiologiczna im. Mirosława 
Kernbaurna przy Towarzystwie Naukowym Warszawskim nastąpiło w sierpniu 1913 r. 
Formalnym kierownikiem tej Pracowni, stanowiącej jakby filię paryskiego Laboratoire 
Curie, została Maria Skłodowska-Curie. J. K. Danysz byłjej zastępcą, a L. Wertenstein 
-asystentem. Nadanie tej Pracowni imienia M. Kernbaurna było wyrazem uznania dla 
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osiągnięć tego fizyka zmarłego tragicznie dwa lata wcześniej w Krakowie. Mirosław 
Kernbaurn (1882-1911), syn warszawskiego przemysłowca, studiował na politechni
kach w Charlottenburgu pod Berlinem oraz w Zurychu. Po skończeniu studiów tech
nicznych w 1905 r. rozpoczął pracę naukową na uniwersytecie w Genewie. Tematem 
jego badań była promieniotwórczość, a w szczególności oddziaływanie promieniowa
nia jądrowego z wodą. Można powiedzieć, że był on prekursorem tego działu fizyko
chemii, który obecnie określa sięjako chemię radiacyjną. 

Pobyt J. K. Danysza w Pracowni Radiologicznej w Warszawie nie trwał długo. Po 
wybuchu I wojny światowej w lecie 1914 r. musiał wrócić do Francji, gdzie jako oby
watel francuski i oficer rezerwy został powołany do wojska. Zginął na froncie w pierw
szych miesiącach wojny, podobnie jak równie młody fizyk angielski Henry Moseley. 

Oprócz Pracowni Radiologicznej w Warszawie, drugim skromniejszym ośrodkiem 
badań jądrowych na ziemiach polskich było Laboratorium Fizyczne C. K. Szkoły Poli
technicznej we Lwowie. Twórcą tego Laboratorium był prof. Tadeusz Godlewski 
(1878-1921), były współpracownik Ernesta Rutberforda w czasiejego pobytu w Mon
trealu. T. Godlewski miał na swym koncie odkrycie izotopu 223Ra, o czasie połowicz
nego rozpadu 11,43 dni, określanego wówczas jako aktyn X. 

Niezwykłą postacią w historii fizyki polskiej był urodzony w Warszawie Ludwik 
Wertenstein (1887-1945). Rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim, z któ
rego jednak został relegowany za udział w studenckim wiecu antyrządowym. 

W 1905 r. wyjechał do Francji, gdzie w 1908 r. uzyskał na Sorbonie licencjat nauk 
fizykalnych. Został asystentem Marii Skłodowskiej-Curie, w której laboratorium spę
dził pięć lat, zajmując się głównie badaniem odrzutu jąder przy rozpadach alfa. Od 
1913 r. przebywał w Warszawie kiemjąc badaniami prowadzonymi w Pracowni Radio
logicznej. Badania te dotyczyły wówczas głównie właściwości promieniowania jądro
wego i zagadnień radiochemii. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Pracownia działała nadal, 
borykając sięjednak z poważnymi tmdnościami finansowymi. Bliskim współpracowni
kiem L. Wertensteina został w tym czasie Henryk Herszfinkiel ( 1882-1942) współpra
cownik Marii Skłodowskiej-Curie w latach 1909-1911. Zajmował się, między innymi, 
optymalizacją otrzymywania czystego radonu i chemią radiacyjną. 

W latach 1925-1927 L. Wertenstein pracował u E. Rutberforda w jego Cavendish 
Labaratory w Cambridge, jako stypendysta fundacji Rockefellera. 

W 1934 r. w Pracowni Radiologicznej w Warszawie odkryto, że neutrony mo
gą ulegać rozproszeniom niesprężystym inicjując takie reakcje jądrowe, jak (n, n 'y) 
lub (n, 2n). L. Wertenstein odkrył też (niezależnie od E. Fermiego) większą skutecz
ność w reakcjachjądrowych neutronów termicznych, w porównaniu z neutronami pręd
kimi. Jeden ze współpracowników L. Wertensteina, Józef Rotblat, wytworzył z kolei 
po raz pierwszy promieniotwórczy izotop kobaltu, w wyniku reakcji: 60Ni (n, p) 60Co 
i 59Co (n, y) 6°Co. Sukcesy te osiągnięto korzystając z berylowo-radowego źródła neu
tronów zawierającego zaledwie 30 miligramów radu otrzymanego w darze od Marii 
Skłodowskiej-Curie. 
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W 1934 r. L. Wertenstein nawiązał współpracę z Zakładem Fizyki Uniwersytetu 
Warszawskiego, gdzie A. Soltan rozpoczął właśnie badania reakcji jądrowych inicjowa
nych przez cząstki przyspieszane w akceleratorze. Andrzej Soltan (1897-1959), od 
1947 r. profesor Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1932-1933 przebywał w Fasa
denie (USA) zajmując się tam reakcjami jądrowymi i budową akceleratorów. Uzyskał 
po raz pierwszy swobodne neutrony w reakcjach przyspieszonych deuteronów z jądrami 
litu i berylu. W latach pięćdziesiątych był organizatorem i pierwszym dyrektorem (od 
1955 r.) Instytutu Badań Jądrowych w Warszawie, a także współorganizatorem Zjedno
czonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą. Współpraca L. Werten
steina i A. Soltana w latach trzydziestych dotyczyła głównie izomerii jądrowej bromu. 

Z początkiem 1939 r. w Pracowni Radiologicznej odkryto neutrony rozszczepie
niowe uwalniane przy rozszczepieniach jąder uranu. Sprawdzenie tego odkrycia trwało 
jednak aż dwa miesiące ze względu na bardzo mały wydatek posiadanego źródła neu
tronów. W rezultacie pierwszeństwo tego doniosłego odkrycia przypadło zespołowi 
Frederica Joliot-Curie w Paryżu 1 ). 

Pracownia Radiologiczna w Warszawie funkcjonowała aż do okupacji niemiec
kiej, w czasie której zginęła większość jej pracowników. Ludwik Wertenstein ukrywał 
się początkowo w Krakowie, później na Węgrzech. Zginął w styczniu 1945 r. podczas 
zdobywania Budapesztu przez wojska radzieckie, trafiony odłamkiem miny. 

Jednym z nielicznych współpracowników L. Wertensteina, którym udało się prze
żyć te lata, był JózefRotblat Zawdzięczał to wyjazdowi przed wojną na stypendium do 
Anglii. W czasie wojny uczestniczył w pracach, które doprowadziły do zbudowania 
pierwszej amerykańskiej bomby uranowej. Po wojnie, jako profesor Uniwersytetu 
w Londynie, poświęcił się zastosowaniom fizyki jądrowej w medycynie i biologii. 
W 1995 r. otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. 

W latach powojennych w Polsce, poza Warszawą, silnym ośrodkiem badań ją
drowych· stał się Kraków. W 1946 r. przybył tu z Wilna Henryk Niewodniczański 
(1900-1968), profesor uniwersytetów w Wilnie, Poznaniu i Krakowie. W 1933 r. od
krył, wspólnie z Janem Blatonem, magnetyczne promieniowanie dipolowe. Fizyką 
jądrową zainteresował się w latach 1934-1935 w czasie pobytu w laboratorium 
Lorda E. Rutberforda w Cambridge. W latach 1948-1950 z inicjatywy prof. H. Nie
wodniczańskiego w Katedrze Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
rozpoczęto budowę generatora Van de Graaffa oraz małego cyklotronu ( ~ 48 cm). Dzię
ki tym urządzeniom fizycy krakowscy mogli przystąpić do badań niskoenergetycznych 
reakcji jądrowych. Prof H. Niewod.niczański był też twórcą i dyrektorem krakowskie
go Instytutu Fizyki Jądrowej, którego budowę rozpoczęto w 1955 r. Zainstalowany 
w tym Instytucie cyklotron o średnicy elektromagnesu 120 cm umożliwiał przyspiesza
nie deuteronów do energii 13 Me V, a jąder helu do 26 Me V. 

Drugim ośrodkiem krakowskim rozwijającym badaniajądrowe dotyczące głównie 
promieniowania kosmicznego stała się Akademia Górnicza, przekształcona w 1949 r. 

l) J. Hurwic: Postępy Fizyki (1986) 37, s. 151-168. 
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w Akademię Górniczo-Hutniczą. Inicjatorem tych badaó był urodzony we Lwowie 
Marian Mięsowicz (1907-1992), absolwent UJ. W 1931 r. został asystentem prof. Mie
czysława Jeżewskiego, kierownika Katedry Fizyki Akademii Górniczej . W pierwszych 
latach swej pracy zajmował się badaniami ciekłych kryształów. Jego osiągnięcia w tej 
dziedzinie przyniosły mu wkrótce światowy rozgłos, a określenie "współczynniki Mię
sowicza", dotyczące anizotropii lepkości ciekłych kryształów, weszło na stałe do litera
tury fizycznej. W 1936 r. M. Mięsowicz wyjechał na roczny staż naukowy do Laborato
rium Fizyki Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia), z zamiarem kontynuowania tam 
swoich badań nad ciekłymi kryształami. Były to jednak lata, w których doszło do wiel
kich odkryć w dziedzinie fizyki jądrowej. Również fizycy holenderscy byli zafascyno
wani burzliwym rozwojem tej nowej wówczas dziedziny wiedzy. Jednym z nich był 
profesor fizyki teoretycznej na Uniwersytecie w Utrechcie George E. Uhlenbeck, który 
w 1925 r. wspólnie z Samuelem A. Goudsmitem sformułował hipotezę istnienia spinu 
elektronu. To właśnie fizycy holenderscy zachęcili polskiego stypendystę do zajęcia się 
fizyką jądrową i konstrukcją liczników Geigera-Mi.illera (G-M)2). Po powrocie do 
Krakowa M. Mięsowicz kontynuował te prace wraz z prof. M. Jeżewskim. Zbudowana 
wówczas w Katedrze Fizyki Akademii Górniczej aparatura elektroniczna z licznika
mi G-M miała służyć do badań promieniowania kosmicznego. Okazja ku temu nada
rzyła sięjuż wkrótce. W 1937 r. w kołach wojskowych powstał pomysł zorganizowania 
lotu balonowego do stratosfery w celu pobicia światowego rekordu wysokości. Wła
dze wojskowe zażądały od fizyków zaprojektowania także celu naukowego tego lotu. 
Prof. Mieczysław Wolfke z Politechniki Warszawskiej zasugerował, aby lot ten wy
korzystać do przeprowadzenia badań promieniowania kosmicznego na dużych wy
sokościach. Powołano Radę Naukową Lotu, w skład której weszli, między innymi, 
prof. Mieczysław Wolfke, prof. Szczepan Szczeniowski, a później także prof. Mieczy
sław Jeżewski i doc. Marian Mięsowicz. Tym projektem badawczym interesował się 
również prof. Ludwik Wertenstein. W jego mieszkaniu warszawskim odbywały się nie
dzielne seminaria poświęcone aparaturze jądrowej. Uczestniczył w nich Marian Mięso
wicz uchodzący za specjalistę od liczników G-M. Balon miał wystartować z Doliny 
Chochołowskiej w Tatrach. Do jego startu jednak nie doszło. W czasie napełniania go 
wodorem nastąpił wybuch mieszanki tego gazu z powietrzem i balon spłonął. Zacho
wała si~ natomiast wspomniana aparatura pomiarowa zbudowana w Katedrze Fizyki 
Akademii Górniczej. 

Promieniowaniem kosmicznym interesował się również prof. Jan Weyssenhoff 
(1889-1972) z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki jego inicjatywie w latach trzy
dziestych odwiedził Kraków Pierre V. Auger (1899-1994) z Paryża, odk1ywca tak zwa
nych wielkich pęków wywoływanych w atmosferze przez pierwotne cząstki promienio
wania kosmicznego (patrz podrozdział 10.11). Stwierdził on wówczas, że do badania 
takich pęków, odfiltrowanych przez warstwy skał, nadają się świetnie wyrobiska górni-

2l Tego typu licznik wynalazł w 1908 r. Hans Geiger, a udoskonalił go w 1926 r. Walther Mlillcr. 
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cze w kopalni soli w Wieliczce. Zaproponował wspólne przeprowadzenie takich badań 
z udziałem fizyków polskich i francuskich. Ze strony Polski w pracach tych mieli 
uczestniczyć Jan Wesołowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Marian Mięsowicz 
z Akademii Górniczej. Plany te pokrzyżowała II wojna światowa. 

Zaraz po wojnie z inicjatywą wznowienia tych badań wystąpił prof. Jan Blaton 
( 1907-1948), który niestety zginął w Tatrach pod szczytem Świnicy. 

W październiku 1947 r. odbyła się w Krakowie I Międzynarodowa Konferencja 
Promieni Kosmicznych. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był profesor Jan 
Weyssenhoff, a sekretarzem- profesor M. Mięsowicz. W Konferencji tej uczestniczyli 
najwybitniejsi badacze promieniowania kosmicznego z różnych krajów świata, między 
innymi prof. Cecil F. Powell z Anglii odlaywca pionów (cząstek n). 

W latach 1948-1949 zespół fizyków z Akademii Górniczej kierowany przez 
prof. M. Mięsowicza przeprowadził planowane od dawna badania promieniowania ko
smicznego w kopalni soli w Wieliczce na głębokości około 140m. W wyniku tych prac 
stwierdzono, że oprócz znanych już wówczas mionów (cząstek p) występowało jeszcze 
jakieś inne promieniowanie słabo jonizujące o izotropowym rozkładzie kątowym i róż
nym natężeniu w poszczególnych rejonach kopalni. Fakt ten zinterpretowano jako 
przejaw promieniotwórczości skał zawierających domieszki różnych izotopów promie
niotwórczych. Opublikowanie tych wyników w amerykańskim czasopiśmie Physical 
Review3) wzbudziło duże zainteresowanie w świecie naukowym. Badania te zapocząt
kowały też współpracę fizyków z geologami. Rozpoczęto wspólne badania promienio
twórczości naturalnej różnych skał w otworach wiertniczych. Pierwsze w Polsce profi
lowanie gamma odwiertu przeprowadzono w okolicy Krosna w 1949 r. Były to począt
ki rozwoju polskiej geofizyki jądrowej. 

Do badań promieniowania kosmicznego przystąpili wkrótce również inni fizycy 
polscy. Prof. Aleksander Zawadzki rozpoczął w Łodzi badania wielkich pęków. Zna
komitym osiągnięciem nauki polskiej było odkrycie hiperjądra w emulsji fotogra
ficznej poddanej promieniowaniu kosmicznemu w locie balonowym. Odkrycia tego 
dokonali w 1952 r. dwaj profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego Marian Danysz 
(1909-1983) i Jerzy Pniewski (1913-1989). Po raz pierwszy okazało się, że materia 
jądrowa może się składać nie tylko z nukleonów, lecz także z cięższych krótkotrwałych 
hiperonów. Takie nietrwałe hiperjądra rozpadają się. W tym sensie można je porówny
wać z izotopami promieniotwórczymi. 

3) M. Mięsowicz, L. Jurkiewicz, J.M. Massalski: Physical Review (1950) 77, s. 380-383. 
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3. Właściwości nukleonów i jąder atomowych 

Składnikami jąder atomowych (nuklidów) są nukleony (protony i neutrony). Mimo 
wewnętrznej (kwarkowej) struktury nukleonów należy je traktować jako niepodzielne 
cząstki elementarne, ze względu na niezwykle silne wiązania między kwarkami. 

Charakterystycznymi cechami nukleonów są: 

- masa spoczynkowa, 
- ładunek elektryczny, 
- moment pędu (spin), 
- moment magnetyczny. 

Masy spoczynkowe nukleonów i jąder atomowych przyjęto określać w umownych 
jednostkach (u) masy atomowej. Jednostkę tę zdefiniowano jako 1/12 masy atomu izo
topu węgla 1l C 

u = l ,6605402 . I0-27 kg. 

±lO 

Jako jednostkę ładunku elektrycznego przyjmuje się ładunek elementamy (e), to 
znaczy ładunek elektronu 

e= 1,60217733 · I0-19 C (kulomba). 

±49 

Jednostką momentu pędu nukleonów i jąder atomowych jest wartość n, to znaczy 
stała Plancka dzielona przez 27t (n kreślone) 

h= 1,05457266 · I0-34 J ·s (dżul· sekunda). 
±63 
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Jednostką momentu magnetycznego jest magneton jądrowy llN zdefiniowany 

wzorem 

,. d~ _!!!__=5 0507866 ·10-27 A·m 2 
~N , 

2m p ± 17 

gdzie mP- masa protonu. 

Wszystkie dane dotyczące obu nukleonów podano w tabeli 3.1. 

Rodzaj 
nukleonu 

Proton 

Neutron 

Masa 

Tabela 3.1 

Charakterystyka nukleonów 

Moment p((du 
spoczynkowa Ładunek (spin) 

[u] [e] [t1] 

1,007276 l 1/2 

1,008665 o 1/2 

u- jednostka masy atomowej równa 1,66053 · 10-27 kg. 

(3.1) 

Moment 
magnetyczny 

(JAN) 

2,79290 

1,913042 

Właściwości fizyczne jąder atomowych zależą od ich składu nukleonowego, to 

znaczy liczby zawartych w danym jądrze protonów i neutronów. 

Wielkościami charakteryzującymi poszczególne jądra są: 

- liczba atomowa Z oznaczająca liczbę protonów, a tym samym całkowity ładu
nek Ze jądra, 

- liczba masowa A określająca sumę_ wszystkich nukleonów, to znaczy proto-

nów (Z) i neutronów (N) w danym jądrze, 

- masa~ jądra, 

- wypadkowy moment pędu (spin) J, 

- wypadkowy moment magnetyczny l-li' 

- kwadrupalawy moment elektryczny Q, 
- energia wiązania Ew. 

Ponadto charakterystyczną cechą każdego jądra atomowego jest rozkład jego 
kwantowych poziomów (stanów) energii. 

Liczba atomowa Z równa się liczbie elektronów w elektrycznie obojętnym (niezjo

nizowanym) atomie, a tym samym określa pierwiastek chemiczny. Liczby masowe 

i atomowe zapisuje się po lewej stronie symbolu danego pierwiastka xU X) na przy
kł d 1 H 4H 133C 238U 't a 1 ' 2 e, 55 s ' 92 1 p. 
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Masa~ jądra nie jest nigdy równa sumie mas tworzących go nukleonów. W każ
dym związanym układzie cząstek występuje bowiem zawsze pewien ubytek (defekt) 
masy, od którego zależy energia wiązania danego układu (patrz rozdział 5). 

Jednostką energii, stosowaną w fizyce mikroświata, jest elektronowolt (e V). z de
finicji jest to energia, jaką uzyskuje pojedynczy elektron przyspieszony polem elek
trycznym, przy różnicy potencjałów !lU wynoszącej l wolt (V). A zatem 

l eV =e· !lU= 1,60217733 · 10-19 C ·l V= 1,60217733. lQ-19 J, 
±49 ±49 

gdzie e= l ,60217733 · l o-19C- ładunek elementamy elektronu. 

W praktyce stosuje się często wielokrotności tej jednostki energii, takie jak: 

- kiloelektronowolt (keV) = 103 eV, 

- megaelektronowolt (MeV) = 106 eV, 

gigaelektronowolt (GeV) 109 eV, 

teraelektronowolt (Te V) 10 12 eV. 

Wartości spinów i momentów magnetycznych jąder zależą głównie od parzystości 
liczb protonów i neutronów tworzących dane jądro. Z doświadczeń wynika, że momenty 
magnetyczne jąder parzysto-parzystych (o parzystych liczbach Z i N) są zawsze równe 
zem. Świadczy to o tym, że momenty te podlegają kwantowaniu przestrzennemu, 
podobnie jak momenty magnetyczne elektronów orbitalnych w atomie. Antyrówno
ległe (o przeciwnych zwrotach) ustawianie się momentów sąsiednich nukleonów po
woduje wzajemną kompensację takich momentów. Nieskompensowane w jądrze pozo
stają tylko momenty magnetyczne nukleonów nieparzystych, to znaczy takich, które nie 
tworzą pary z żadnym innym nukleonem. W teorii jądra atomowego bierze się też pod 
uwagę możliwości występowania momentów magnetycznych związanych z ruchami 
orbitalnymi nukleonów wewnątrz jądra. 

Od przestrzennego rozkładu ładunku elektrycznego w objętości jądra zależą z ko
lei jądrowe momenty elektryczne. Na przykład różny od zera moment kwadrupolewy 
oznacza, że dane jądro wykazuje odstępstwa od symetrii sferycznej. 

Z doświadczeń polegających na rozpraszaniu różnych cząstek na jądrach atomo
wych wynika, że rozmiary liniowejąder lekkich są rzędu l0-15 m. Skądinąd wiadomo, 
że średnice atomów, to znaczy orbitali ich elektronów walencyjnych, wynoszą około 
10-10 m. Oznacza to, że stosunek rozmiarów liniowych atomu do rozmiarów liniowych 
jądra wyraża się liczbą około l 05. A zatem gdyby jądro powiększyć do rozmiarów kul
ki o średnicy l mm, to średnica atomu wynosiłaby wtedy około l 00 m. Wnętrze atomu 
jest więc prawie puste, a dominująca część jego masy jest skupiona w jądrze o nie
wyobrażalnie dużej gęstości rzędu 1017 kg/m3. Ta ogromna gęstość materii jądrowej, 
w postaci zbioru upakowanych nukleonów, jest praktycznie stała dla wszystkich jąder 
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w całej ich objętości. Stąd wynika, że objętość fj każdego jądra jest wprost proporcjo
nalna do liczby A tworzących go nukleonów, to znaczy 

(3.2) 

gdzie v
0

- współczynnik proporcjonalności o wymiarze objętości. 

Objętość V jądra, jako obiektu trójwymiarowego, jest proporcjonalna do trzeciej 
potęgi jego roziriiarów liniowych. Stąd promiell r1 jądra można wyrazić w przybliżeniu 
wzorem 

rJ = roAl/3 (3.3) 

gdzie r0 = 1,2 · 10-15 m (wartość doświadczalna). 

Przy opisie i porównywaniu składu nukleonowego różnych jąder korzysta się 
z takich pojęć, jak: 

- izotopy, 

- izotony, 

- izobary. 

Izotopy- są to jądra tego samego pierwiastka chemicznego, to znaczy o takiej 
samej liczbie atomowej Z (liczbie protonów), różniące się natomiast liczbą N neutro
nów. Przykładami mogą być: 

. d · 1H 2H 3H - trzy 1zotopy wo oru. 1 , 1 , 1 , 

· · l . 54 F 56 F 57 F s s F - cztery 1zotopy ze aza. 
26 

e, 
26 

e, 
26 

e, 
26 

e, 

d . . ctz·.63c 6sc . - wa 1zotopy tme 1. 
29 

u, 
29 

u 1tp. 

Jedynie dla izotopów wodoru ~H i ~H wprowadzono nazwy własne: deuter (D) 
i tryt (T). Jądra tych izotopów określa się odpowiednio jako deuterony (d) i trytony (t). 

Cyna ma aż 9 trwałych izotopów. Z drugiej strony 20 pierwiastków (tab. 3.2) ma 
tylko po jednym takim izotopie. Zauważmy, że z wyjątkiem jądra ~Be wszystkie te 
izotopy charakteryzują się parzystymi liczbami neutronów. 

Pierwiastki cięższe od ołowiu (Z> 82), oraz technet (
43

Tc) i promet (
6
lm), nie 

mają w ogóle izotopów trwałych. Izotopy promieniotwórcze pierwiastków ciężkich 
(Z > 82) występują w naturalnych szeregach promieniotwórczych, o których będzie 
mowa w podrozdziale 13.3, natomiast różne promieniotwórcze izotopy technetu 
i prometu można wytwarzać sztucznie (gr. technetos- sztuczny), w wyniku odpowied
nich reakcji jądrowych. Pierwiastek technet wytworzył po raz pierwszy współpracow
nik E. Fermiego Emilio Segre w 1937 r. 

Nazwę izotopy wprowadził ich odkrywca Frederick Soddy (1877-1956), fizy
kochemik angielski. Przewidział on istnienie radiogenicznych izotopów ołowiu 
2~~Pb, 2~~Pb i 2~~Pb. Sformułował też tak zwaną regułę przesunięć (patrz podroz
dział 7.1), niezależnie od Kazimierza Fajansa (1887-1975), fizykochemika amerykań
skiego pochodzenia polskiego. 
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Tabela 3.2 

Pierwiastki mające tylko jeden izotop trwały 

Nazwa pierwiastka Symbol z A N=A-Z 

Beryl Be 4 9 5 
Fluor F 9 19 lO 
Sód Na Ił 23 12 
Glin Al 13 27 14 
Fosfor p 15 31 16 
Skand S c 21 45 24 
Mangan M n 25 55 30 
Kobalt Co 27 59 32 
Arsen As 33 75 42 
Itr Y 39 89 50 

Niob N b 41 93 52 
Rod Rh 45 103 58 
Jod I 53 127 84 
Cez C s 55 133 78 
Prazeodym Pr 59 141 82 
Terb T b 65 159 94 
Holm Ho 67 165 98 
Tul T m 69 169 100 
Tantal Ta 73 181 108 
Złoto Au 79 197 l18 

Izotony- są to jądra różnych pierwiastków o takiej samej liczbie N neutronów na 
przykład: 

3H i 4He (N= 2) l 2 , 

~Li q Be (N= 4) itp. 

Izobary- są to jądra różnych pierwiastków o takiej samej liczbie masowej A = Z+ N, 
takie jak: 

3H . 3H l I 2 e, 

28M · 28Al 
12 g l 13 ' 

113 Cd i 113 In itp 48 49 . 
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Ponieważ symbol literowy pierwiastka chemicznego określa jednoznacznie jego 
liczbę atomową Z, stąd liczbę tę często się pomija. Na przykład zamiast zapisu ~Li wy
starcza symbol 7Li. 

Jądra atomowe są układami kwantowymi, to znaczy mogą zmieniać swoją ener
gię tylko skokowo (kwantowo). Świadczy o tym liniowy charakter widm energii 
cząstek alfa i fotonów gamma. Wynika to również z bilansu energii różnych reakcji 
jądrowych, o których będzie mowa w rozdziale 1 O. Poszczególne jądra atomowe 
charakteryzują się różnymi rozkładami ich skwantowanych poziomów energii. Uprosz
czony schemat takiej struktury energetycznej jądra przedstawiono przykładowo na 
rysunku 3. l. 

E 

\ ~ r 

Rys. 3.1. Poglądowy (uproszczony) obraz rozkładu skwantowanych poziomów energii nukleonów 
w jądrze atomowym: E- energia, r- odległość od centrum jądra 
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Jądra znajdujące się w wyższych stanach energii (stanach wzbudzenia) są układa
mi nietrwałymi. Wcześniej czy później takie jądro przechodzi do stanu podstawowego 
(rozpada się). O różnych rozpadach promieniotwórczych jąder atomowych będzie 
mowa w rozdziale 7. 

Prawdopodobieństwo przejścia jądra z wyższego poziomu energii na poziom 
niższy zależy zarówno od różnicy energii D.E obu tych poziomów, jak i różnicy spi
nów D.J jądra w obu tych stanach. Jeśli poziom wzbudzenia jądra nieznacznie tyl
ko przewyższa poziom podstawowy, a równocześnie przejście między tymi pozio
mami związane jest ze znaczną zmianą spinu (D.J :2: 4 11), to takie przejścia są silnie 
wzbronione (mało prawdopodobne). W praktyce oznacza to, że jądra pozostające 
w takich metatrwałych stanach wzbudzenia mogą przechodzić do stanów podsta
wowych dopiero po upływie czasu rzędu minut, godzin, dni a nawet lat. Występowa
nie takich jądrowych stanów metatrwałych (izomerii jądrowej) odkryto w latach trzy
dziestych najpierw w jądrach uranu, a następnie w wytwarzanych sztucznie izotopach 
bromu. Tego rodzaju metatrwałe jądra izomeryczne (izomery) oznaczamy literą m przy 
liczbie masowej A danego izotopu. Przykładami znanych obecnie izomerów mogą 
być jądra: 6901Zn, 80mBr, 85111Kr, 99111Tc, 110111Ag i 113msn. Izomer technetu 99mTc, o cza
sie połowicznego rozpadu 6 godzin, wykorzystuje się ostatnio w diagnostyce i terapii 
medycznej. 

Wśród wszystkich znanych obecnie jąder atomowych można ogólnie wyróżnić kil
kaset jąder trwałych, kilkadziesiąt jąder promieniotwórczych występujących w naturze 
oraz ponad tysiąc jąder promieniotwórczych wytwarzanych sztucznie w laboratoriach 
fizycznych. 

Wśród jąder trwałych prleważają jądra parzysto-parzyste, to znaczy o parzystej 
liczbie zarówno protonów, jak i neutronów. Drugą z kolei grupę, pod względem liczeb
ności, stanowią jądra parzysto-nieparzyste (parzyste Z, nieparzyste N) i nieparzysto
parzyste ( nieparzyste Z, parzyste N). Istnieje tylko pięć jąder trwałych o nieparzystej 
l. b' 6 6 . k . ó S . d 2IJ 6L· lOB 14N. soy 1cz te zar wno proton w, Ja 1 neutron w. ą to J'l: ra: 1 1, 3 1, 5 , 7 1 23 . 

Trwałość jąder o określonych liczbach atomowych zależy też od stosunku liczby 
neutronów do liczby protonów. Ilustracją tego jest wykres przedstawiony na rysun
ku 3.2. Z rysunku tego widać, że w trwałych jądrach lekkich (Z :5 20) liczba pro
tonów Z równa się liczbie neutronów N. W jądrach coraz cięższych stosunek tych 
liczb N/Z staje się coraz większy. Neutrony odgrywają tu rolę jakby rozcieńczalnika 
protonów osłabiając w ten sposób ich wzajemne odpychanie kulombowskie zmniejsza
jące energię wiązania takiego układu. 

Przypomnijmy, że najcięższym pierwiastkiem, który ma jeszcze izotopy trwałe jest 
ołów (Z:: 82). Wszystkie izotopy pierwiastków cięższych (Z> 82) są już promienia-

. b' 209B· . t twórcze, z tym że czas połowicznego rozpadu naturalnego Izotopu tzmutu 83 I Jes 
rzędu 1017 lat. W porównaniu z wiekiem Ziemi, szacowanym na około 4,6 · 109 lat,jest 
to czas tak długi, że jest już kwestią umowy, czy taki izotop należy traktować już jako 
promieniotwórczy, czy jeszcze jako trwały. 
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Rys. 3.2. Ścieżka trwałości jąder atomowych; na rysunku nie uwzględniono jąder pierwiastków 
transuranowych, to znaczy o liczbach atomowych Z> 92 

(wg J. Knplann: Fizyka jądrowa. Warszawa, PWN 1957) 
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4. Siły jądrowe 

Źródłem naszej wiedzy o siłach jądrowych działających między nukleonami są 
różne doświadczenia polegające zwłaszcza na rozpraszaniu swobodnych protonów 
i neutronów na jądrach wodoru (protonach). Wiedzę tę uzupełniają wyniki badań do
tyczących jąder deuteru (deuteronów) f H, a także izobarycznych jąder zwierciadla
nych o zamiennych liczbach protonów i neutronów, takich jak ~H i ~He, 1 J B i 1 ~C, n Na if~Mg itp. 

Z tych różnych badań wynika, że: 
charakterystyczną cechą sił jądrowych jest ich niezwykle mały zasięg rzędu 
I0-15 m, w odróżnieniu od innych sił wynikających z oddziaływań grawitacyj
nych lub elektromagnetycznych, których zasięg jest teoretycznie nieskończony, 

- siły jądrowe zależą od orientacji przestrzennej (polaryzacji) spinów nuk
leonów, 

- siły te ulegają wysycaniu, podobnie jak wiązania chemiczne wynikające z od
działywań elektromagnetycznych, 

- wydaje się, że siły jądrowe wykazują symetrię ładunkową, to znaczy niezależ
ność od tego czy działają między protonami (p-p), neutronami (n-n), czy też 
między protonem i neutronem (p-n). 

Pierwszą próbę teoretycznego wyjaśnienia natury sił jądrowych podjął w 1935 r. 
fizyk japoński Hideki Yukawa (1907-1981). Na podstawie zasady nieokreśloności 
Heisenberga przyjął on możliwość tworzenia się wewnątrz jądra krótkotrwałych czą
stek wirtualnych, to znaczy takich, które mogą się pojawiać w ciągu krótkiego 
przedziału czasu !:lt w ramach nieokreśloności !JE energii danego układu. Tę funda
mentalną zasadę mechaniki kwantowej, sformułowaną przez Wernera Heisenberga, 
można wyrazić w postaci 

(4.1) 

gdzie n - stała Plancka dzielona przez 2n. 

Jako nieoznaczoność czasu !:lt Yukawa przyjął czas przelotu cząstki (z prędkością 
światła) przez jądro o promieniu równym l ,4 · l o-15 m. Jest to czas rzędu l o-23 s. Stąd 
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można już było obliczyć masę spoczynkową postulowanych cząstek wirtualnych. 
Otrzymana w ten sposób wartość ich masy wynosi 273 mas elektronu. Takie właśnie 
cząstki nietrwałe, o średnim czasie trwania rzędu l o-8 s, odkryto w promieniowaniu 
kosmicznym w 194 7 r. Według idei H. Yukawy ciągła wymiana tego rodzaju cząstek 
wirtualnych zachodząca między nukleonami w jądrze, powoduje wzajemne przyciąga
nie się nukleonów na odległościach rzędu średnicy jądra. 

W latach siedemdziesiątych ideę H. Yukawy zastąpiono nową teorią sił jądrowych 
opartą na założeniu istnienia kwarków i gluonów. Według tej teorii istotą sił jądrowych 
jest ciągła wymiana gluonów między kwarkami tworzącymi nukleony. Nukleony przy
ciągają się wzajemnie dzięki "szczątkowym" oddziaływaniom silnym między kwarka
mi uwięzionymi wraz z gluonami w tych nukleonach. 
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5. Energia wiązania 

Jedną z ważnych cech charakteryzujących każde jądro atomowe jest jego energia 
wiązania Ew- Wielkość tę można zdefiniować jako najmniejszą ilość energii potrzebną 
do rozdzielenia (rozbicia) danego jądra na pojedyncze nukleony swobodne. Nukleon 
jest cząstką swobodną wtedy, kiedy nie oddziałuje siłami jądrowymi z jakąkolwiek inną 
cząstką. Pomijamy tu oddziaływania grawitacyjne, ze względu na ich znikome znacze
nie w przypadku cząstek o tak małych masach. Energie wiązania i energie potencjalne 
cząstek swobodnych są równe zeru. 

Weźmy pod uwagę najprostszy przykład protonu i neutronu znajdujących się w od
ległości wzajemnej, przy której nie działająjeszcze między nimi siły jądrowe (rys. S. la). 

a) 

b) __________ L_ 
Rys. 5.1. Proton (p) i neutron (n) w stanie swobodnym (a) i w stanie związanym w studni 

potencjału sił jądrowych (b); EP- energia potencjalna układu 

Jak już wspomniano, energia potencjalna takich cząstek swobodnych jest równa 
zeru. Jeśli jednak cząstki te znajdą się tak blisko siebie, że zaczną działać między nimi 
siły jądrowe, to powstanie układ związany w postaci jądra deuteru i H o energii po-
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tencjalnej mniejszej od zera (ujemnej), jak na rysunku 5.1 b. Ubytek !1E energii nastę
puje tu dlatego, ponieważjądro deutem tworzy się w wyniku poniższej reakcji jądrowej. 

Pojawiający się w takiej reakcji foton gamma unosi energię hv, a utworzone jądro uzy
skuje energię kinetyczną odrzutu ER' Stąd 

(5.1) 

W rozpatrywanym przypadku tworzenia się jądra f H ubytek tl.E energii wynosi 
2,22 Me V. Taką też ilość energii Ew trzeba dostarczyć do tego jądra, aby go rozdzielić 
z powrotem na swobodny proton i neutron. 

Energia określona wzorem (5.1) nie może jednak powstać z niczego, dlatego 
w danym układzie następuje równocześnie ubytek (defekt) masy. Wynika to z funda
mentalnego prawa fizyki sformułowanego przez Alberta Einsteina w postaci jego słyn
nego wzoru 

(5 .2) 

gdzie: E- energia układu związana z jego masą m, 
c- prędkość światła w próżni (stała uniwersalna o wartości około 299792548 m/s). 

Jeśli w wyniku tworzenia się jądra z poszczególnych nukleonów swobodnych na
stępuje ubytek energii !1E takiego układu, to następuje to kosztem odpowiedniego ubyt
ku masy tl.m, gdzie 

M 
tl.m=

c2 

Defekt masy tl.m jądra deuteru można obliczyć ze wzoru 

tl.m =(m p+ mn)- M d 

gdzie: mP - masa spoczynkowa protonu swobodnego, 

mn - masa spoczynkowa neutronu swobodnego, 

Md- masa spoczynkowajądra deuteru (deuteronu). 

(5.3) 

(5.4) 

W przypadku ogólnym dowolnego jądra o liczbie atomowej Z i liczbie masowej A 
jego defekt masy wyraża się wzorem 

(5.5) 

gdzie~- masa spoczynkowa danego jądra. 

Masy~· różnych jąder można wyznaczać z dużą dokładnością za pomocą spektro
metrów mas. Zasada działania takich urządzeń polega na tym, że wiązki jąder Gonów) 
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przelatujących przez określone pola elektryczne i magnetyczne ogniskują się w róż
nych miejscach, w zależności od stosunku ładunku do masy tych jonów. 

Wyznaczając w ten sposób masy poszczególnych jąder i korzystając ze wzoru 
(5.5) można obliczać defekty mas tych jąder, a następnie wartości ich energii wiązania 

Ew= 11m · c2 (5.6) 

gdzie oznaczenia jak wyżej. 

Wartości tych energii dla niektórych jąder podano w tabeli 5.1. Natomiast nary
sunku 5.2 przedstawiono te energie, w zależności od liczby masowej A jądra. Szczegól
nie ważną cechąjądra jest jego średnia energia wiązania przypadająca na jeden nukle
on (EjA) . Wartości tych energii, w zależności od liczby masowej A przedstawiono na 
rysunku 5.3. 

Tabcła 5.1 

Masy i energie wiązania niektórych jąder 
(wg R. Eisbergai R. Resnicka: Fizyka kwantowa atomów, cząsteczek, ciał stałych, jąder i cząstek elementarnych. 

Warszawa, PWN 1983, s. 569) 

Masa jądra w jednostkach 
Energia wiązania [Me V] 

Jądro Całkowita Na nukleon masy atomowej [u] 
Ew Ew/A 

b n 1,0086554 - -
±4 

l H 1,0078252 - -
±l 

rH 2,0141022 2,22 1,11 
±l 

f H 3,0160500 8,47 2,83 
±lO 

~He 3,0160299 7,72 2,57 
±2 

4He 4,0026033 28,3 7,07 
2 

±4 
9Be 9,0121858 58,0 6,45 
4 

±9 
12C 12,0000000 92,2 7,68 6 

±O 
160 15,994915 127,5 7,97 8 

±l 
63cu 62,929594 552 8,75 
29 ±6 

12osn 119,9021 1020 8,50 
50 

±l 
184W 183,95101 476 8,02 74 

±4 
23su 238,05076 1803 7,58 
92 

±8 
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Rys. 5.3. Wartości energii wiązaniająder przypadające najeden nukleon Ew/A w funkcji liczby 
masowej A 

(wg R.D. Evansa: The Atomie Nucleus. New York - Toronto- London, McGrnw-Hill Book Company, Inc. 1955) 

Zauważmy, że wartości tych energii są rzędu kilku megaelektronowoltów (l 06 e V), 
podczas gdy energie wiązań chemicznych (elektromagnetycznych) wynosząkilka elek
tronowoltów. Dlatego zmiany masy występujące w reakcjach chemicznych są praktycz
nie niewykrywalne, w odróżnieniu od reakcji jądrowych. 
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6. Modele jądra 

6.1. Uwagi ogólne 

Mimo bogatego materiału doświadczalnego dotyczącego licznych zjawisk jądro
wych nie udało sict dotychczas sformułować pełnej teorii jądra atomowego. Dla wyja
śniania tych zjawisk stosuje się wictc odpowiednie modele jądra. Wśród tych modeli 
należy wyróżnić w szczególności model kroplowy, model powłokowy, model gazu Fer
miego i model kolektywny. 

6.2. Model kroplowy 

Autorami kroplowego modelu jądra byli Niels H.D. Bohr i Carl F. Weizsiicker. 
Zwrócili oni uwagę na pewne podobieństwa między właściwościami jądra atomowego 
i kropli zwykłej cieczy. Po pierwsze, gęstość zarówno materii jądrowej (gęsto upako
wanych nukleonów), jak i cieczy nieściśliwej nie zależy od objętości danej substancji. 
Po drugie, całkowita energia wiązania obu takich układów jest proporcjonalna do licz
by ich elementów składowych oddziałujących wzajemnie. W jądrze atomowym są to 
oddziaływania silne między nukleonami, natomiast w zwykłej cieczy oddziaływania 
elektromagnetyczne między jej cząsteczkami (molekułami) chemicznymi. 

W obu tych układach występuje też podobne napięcie powierzchniowe. Należy 
jednak zauważyć, że model kroplowy nie dotyczy jąder najlżejszych składających się 
z kilku nukleonów, gdyż dla takich jąder pojęcie kropli traci sens. 

W pierwszym przybliżeniu można przyjąć, że wartość Ew energii wiązania jądra 
jest wprost proporcjonalna do liczby A jego nukleonów. Jednakże w rzeczywistości 
nukleony znajdujące się na powierzchni jądra są z nim związane nieco słabiej. Dlate
go od całkowitej energii objętościowej, proporcjonalnej do liczby masowej A, należy 
odjąć pewną energię powierzchniową. Trzeba też pamiętać, że protony w jądrze odpy
chają się wskutek działania siły kulombowskiej, co również zmniejsza energię wiąza-
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nia takiego układu. Należy więc wprowadzić kolejnąpoprawkę do wzoru na energię Ew 
wiązania jądra. W rezultacie wzór ten przyjmuje postać 

(6.1) 

gdzie: a0, aP, ac -współczynniki liczbowe o wymiarze energii. 

Okazało się jednak, że "ciecz jądrowa" wykazuje jeszcze inne specyficzne właści
wości kwantowe. Jedna z tych właściwości polega na zależności energii wiązania jądra 
od czynnika asymetrii określonego wielkością (A - 2Z)2/A lub (A /2 - Z)2/A. Dla jąder 
o takiej samej liczbie protonów i neutronów ten czynnik asymetrii równa się zeru, 
a takie jądra wykazują stosunkowo dużą energię wiązania. W jądrach o coraz więk

szym nadmiarze neutronów wielkość (A /2- Zf!A jest również coraz większa, co po
woduje zmniejszanie się energii wiązania. 

Drugim efektem kwantowym jest zależność energii wiązania jądra od parzystości 
liczb protonów i neutronów. Zjawisko to określamy jako efekt paźringu lub dwój kowania. 

Oba wspomniane efekty kwantowe uwzględniono w ostatecznej wersji wzoru 
Weizsackera na całkowitą energię wiązania jąder 

E _ A- A2!3_ Z(Z-1))_ (A /2-Z)2 _ 8_ 
w -ao ap ac 113 aa + 3/ 4 

A A A 
(6.2) 

Przybliżone wartości liczbowe wszystkich współczynników występujących we 
wzorze (6.2) podano w tabeli 6.1. 

Tabela 6.1 

Przybliżone wartości współczynników we wzorach (6.1) i (6.2) 

(wg K.N. Muchina: Doświadczalnafizyka jądrowa. Tom J. Fizykajądra atomowego. Warszawa, WNT 1978) 

Współczynnik Rodzaj energii Wartość współczynnika 

[Me V] 

a o objętościowa 15,75 

aP powierzchniowa 17,8 

a c kulombowska 0,71 
a a asymetrii 94,8 

+34 dla jąder 
parzysto-parzystych, 

o dla jąder 
parzysto-nieparzystych 

o energia pairingu i nieparzysto-parzystych, 
( dwójkowania) 

- 34 dlająder 

nieparzysto-nieparzystych 
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Na rysunku 6.1 przedstawiono wartości energii wiązania na jeden nukleon Ew/A, 
w zależności od liczby masowej A jąder, po odjęciu kolejnych poprawek na energię 
powierzchniową, kulombowską i asymetrii. Po uwzględnieniu tych trzech poprawek 
otrzymuje się krzywą o kształcie zgodnym z krzywą doświadczalną przedstawionąjuż 
na rysunku 5.3. Krzywa ta może być przesunięta nieco w górę lub w dół, w zależności 
od wartości parametru 8 wyrażającego efekt pairingu. 

energia 
powierzchniowa 

energia 
kulombawska 

energia 
asymetrii 

0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 
liczba masowa A 

Rys. 6.1. Wartości energii wiązania jąder przypadające na jeden nukleon Ew/A w funkcji liczby ma
sowej A, z uwzględnieniem poprawek na energię powierzchniową, kulombowską i asymetrii 

(wg S. Szczeniowskiego: Fizyka doświadczalna. Część VI. Fizykajądra i cząstek elementarnych. 
Warszawa, PWN 1974) 

6.3. Model powłokowy 

Z licznych doświadczeń wynika, że nie wszystkie zjawiska jądrowe można wyja
śnić w oparciu o model kroplowy. Wśród najważniejszych faktów doświadczalnych 
niezgodnych z tym modelem należy wyróżnić: 

periodyczność powtarzania się niektórych właściwości jąder w miarę zwięk
szania liczby masowej A; przypomina to podobną periodyczność właściwości 
chemicznych atomów o coraz większych liczbach atomowych, 

występowanie nieciągłości różnych zależności jądrowych dla jąder o niektó
rych parzystych liczbach protonów i neutronów; liczby te przyjęto określać 
jako liczby magiczne. 
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Jądra o takich właśnie magicznych liczbach protonów lub neutTOnów nazywamy 
jądrami magicznymi. Liczby magiczne i przykłady odpowiednich jąder magicznych 

przedstawiono w tabeli 6.2. 

Tabela 6.2 

Liczby magiczne i przykłady odpowiednich jąder magicznych 

Liczba 
Jądra magiczne lub podwójnie magiczne 

magiczna 

2 4He 2 podwójnie magiczne (magiczne liczby 

ZiN=A-Z) 

8 t6 0 8 podwójnie magiczne 

20 40ca 
20 podwójnie magiczne 

28 28Ni magiczne Z 

Sly 
23 magiczne N= 51 - 23 = 28 

50 soS n magiczne Z 

90zr 
40 magiczne N= 90-40 =50 

82 82Pb magiczne Z 

t36xe 
54 magiczne N= 136 -54 = 82 

126 208pb 
82 podwójnie magiczne Z = 82 

N= 208- 82 = 126 

Dla takich jąder magicznych występują szczególnie duże rozbieżności między 
wartościami ich mas obliczonymi w oparciu o model kroplowy i wyznaczonymi do
świadczalnie. Widać to na rysunku 6.2. Fakt ten świadczy o tym, że do opisu właściwo
ści jąder magicznych nie można stosować modelu kroplowego. 

Szczególna trwaiość jąder o magicznych liczbach neutronów przejawia się w sto
sunkowo dużych liczbach odpowiednich izotonów występujących w przyrodzie. Widać 
to na rysunku 6.3. 
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Rys. 6.2. Różnice wartości mas jądrowych wyznaczonych doświadczalnie (M d) i obliczonych w opar
ciu o model kroplowy (M
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(wg A. Strzałkowskiego: Wstęp do fizyki jądra atomowego. Warszawa, PWN 1978) 

20 28 50 82 
1-

l l t l 

'11111111 IIII li IIII IIIIII IIII li IIII 11 11 l li li IIII I ,l 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
liczba neutronów N 

Rys. 6.3. Liczby trwałych izotonów o różnych liczbach neutronów 
(wg A. Strzałkowskiego: Wstęp do fizykijądra atomowego. Warszawa, PWN 1978) 
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Kolejnym przykładem wyjątkowych właściwości jąder magicznych są wartości 
ich przekrojów czynnych na absorpcję neutronów termicznych. Przekrój czynny jest to 
wielkość o wymiarze powierzchni wyrażająca prawdopodobieństwo zajścia określone
go zjawiska fizycznego (patrz podrozdział 9.4). Jak widać z rysunku 6.4, przekroje 
czynne na absorpcję neutronów przez jądra magiczne wykazują wyraźne minima. 
z drugiej strony, jądra o magicznych liczbach neutronów charakteryzują się wyjątkowo 
dużymi energiami separacji neutronu. Energia separacji jest to najmniejsza wartość 
energii potrzebnej do oderwania neutronu od danego jądra. 

--

1 

1 

1 1 ---r--r· 1 ..--
jądra tylko o parzystym A 

l _ - - _ _L __ 
-t----- . . .. _ 

20 50 82 126 

ł l -- ·--- -·~ -

A 
--~ .. --

1\J\ ~ ~ / rv ~ 

t ~ 
N V l \ ł 

.... 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 11 o 120 130 
liczba neutronów N 

Rys. 6.4. Przekrój czynny a
0 

na absorpcję neutronów termicznych przez jądra o różnych liczbach N 
neutronów 

(wg I. Kaplana: Fizyka jądrowa . Warszawa, PWN 1957) 

Z przedstawionych powyżej faktów doświadczalnych można wysnuć trzy ważne 
wnioski. 
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l) Neutrony i protony tworzą w jądrach pewne powłoki na kształt powłok (orbitali) 
elektronowych w atomach. Zasadnicza różnica między jądrem i atomem polega 
jednak na tym, że elektrony w atomie podlegają działaniu centralnego pola sił 
kulombowskich ze strony jądra, podczas gdy w jądrze żadne centralne pole sił 
nie istnieje. 

2) Każda powłoka nukleonowa w jądrze może pomieścić tylko określoną liczbę 
protonów i neutronów. 

3) Zapełnione powłoki nukleonowe stanowią szczególnie trwałe układy o stosun
kowo dużej energii wiązania. 
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Podstawy teoretyczne powłokowego modelu jądra opracowali Maria Goeppert
-Mayer i Hans Jensen. Maria Goeppert-Mayer (1906-1972), fizyk amerykański, uro
dziła się w Katowicach. Była drugą kobietą, po Marii Skłodowskiej-Curie, która otrzy
mała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. 

6.4. Model gazu Fermiego 

Ten model jądra służy do opisu zderzeń jąder z cząstkami o tak dużych pędach, 
przy których długości fal de Broglie'a sąjuż porównywalne z rozmiarami liniowymi 
nukleonów. Takie cząstki mogą więc ulegać rozproszeniom na pojedynczych nukleo
nach, a nie na całych jądrach. Nukleony w jądrze można wtedy traktować jak cząstki 
niezależne tworzące tak zwany gaz Fermiego. W takim gazie obowiązuje skwantowa
nie energii cząstek i zakaz Pauliego. Zgodnie z tym zakazem, dotyczącym wszystkich 
fermionów (cząstek o spinach połówkowych), na poszczególnych poziomach energii 
w układzie kwantowym mogąprzebywać co najwyżej dwa fermicny o przeciwnie usta
wionych (antyrównoległych) spinach. Obsadzenie poziomów energii jądra przez nu
kleony przedstawiono poglądowo na rysunku 6.5. Pokazano na nim również barierę 
potencjału sił kulombawski ch, jaką musi pokonać każdy proton spoza jądra, aby móc 
wpaść w jamę (studnię) potencjału sił jądrowych. Wskutek odpychania kulombaw
skiego między protonami, znajdującymi sięjuż w jądrze, energia ich wiązaniajest nie
co mniejsza, w porównaniu z energią wiązań neutronów. Chodzi tu o wartości bez
względne tych energii, co wyjaśniono już w rozdziale 5. Inaczej mówiąc, głębokość 
jamy potencjału sił jądrowych dla protonów jest trochę mniejsza niż dla neutronów 
(rys. 6.5). 

U(r) 

n 

r 

bariera potencjału 
kulombowskiego 

studnia potencjału 
sił jądrowych 

Rys. 6.5. Ilustracja obsadzenia skwantowanych poziomów energii jądra przez neutrony (n) 
i protony (p); U(r) - potencjał sił, r- odległość od centrum jądra 
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Różnice energii poszczególnych stanów kwantowych jąder są na ogół rz((du 
l 05 e V. Zdarzają się jednak stany jądrowe o energiach znacznie mniejszych. Dotyczy 
to zwłaszcza jąder ciężkich o niemagicznych liczbach nukleonów. Nukleony nie 
wchodzące w skład zamkniętych powłok, tworzących rdzeń jądra, zaburzają syme
trię sferyczną układu. W jądrach tak zdeformowanych mogą występować dodatko
we rotacyjne poziomy wzbudzenia. Energie takich wzbudzeń są jednak stosunkowo 
małe. 

Uwzględnienie kolektywnych ruchów materii jądrowej zarówno rotacyjnych, jak 
i oscylacyjnych, stanowi istotę modelu jądra określanego jako model kolektywny. 
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7. Spontaniczne przemiany jąder atomowych 

7.1. Rozpady alfa i beta 

Niektóre jądra atomowe, zwłaszcza pierwiastków ciężkich (Z> 82), ulegają spon
tanicznym przemianom (rozpadom) promieniotwórczym. Są to rozpady alfa (a) lub 
beta ({3). 

Rozpad alfa polega na tym, że z danego jądra ciężkiego jest wyrzucane jądro helu 
złożone z dwóch protonów i dwóch neutronów. Powstające w ten sposób jądra iHe 
(podwójnie magiczne) określamy jako cząstki alfa (a). W skutek takiego rozpadu, z ją
dra pierwotnego X powstają dwa jądra wtórne Y i iHe o bilansujących się liczbach 
masowych i atomowych zgodnie z tak zwaną regułą przesunięć Soddy'ego-Fajansa. 

AX------7 A-4y + 4He 
Z Z-2 2 

Reguła ta określa przesunięcie jądra wtórnego Y, w stosunku do jądra pierwotne
go X, w układzie okresowym pierwiastków. 

Oba jądra wtórne (produkty rozpadu) rozlatują się w przeciwne strony unosząc 
określone energie kinetyczne i odpowiednie pędy. Widma energii cząstek alfa mają 
zawsze strukturę liniową, to znaczy składają się z poszczególnych linii odpowiada
jących określonym energiom tych cząstek, Świadczy to o kwantowej strukturze po
ziomów energii jąder atomowych. Na rysunku 7.1 przedstawiono przykładowo sche
mat rozpadów alfa izotopu 2gBi emitującego te cząstki aż o sześciu różnych ener
giach. Jeśli wskutek rozpadu alfa tworzy się jądro wtórne w stanie wzbudzonym, to 
z kolei przechodzi ono do stanu podstawowego emitując nadmiar energii w postaci 
fotonów gamma. 

Energie cząstek alfa emitowanych przez różne izotopy promieniotwórcze mie
szczą się w granicach około 4+9 Me V, a ich zasięgi w powietrzu są rzędu kilku centy
metrów. Energia tych cząstekjest na ogół tym większa im większy ładunek (liczba ato
mowa) rozpadającego się jądra. Liczba linii w dyskretnym widmie energii cząstek alfa 
zależy natomiast od stopnia deformacji tworzącego się jądra wtórnego (końcowego). 
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W miarę wzrostu odchylenia tego jądra od symetrii sferycznej zwiększa się liczba linii 
w widmie energii emitowanych cząstek. 

Drugim rodzajem promieniotwórczych przemian jądrowych są rozpady be
ta, wśród których można wyróżnić rozpady beta minus, rozpady beta plus oraz wy
chwyty K. 

E [Me V] 6,203 

0,617 -------'-

0,492 ----r-------'-
0,4 73 ---+-r--r----"'-

0,327 ---+-+-+-..,.....,..--__.. 

0,040 __ _._-t-...._,_.~-

0 ---.-~oo........~o-Y...;.1 '--""-- 20aTI 
81 

Rys. 7.1. Schemat rozpadów alfa izotopu 2~?Bi 
(wg K. N. Muchina: Doświadczalna fizyka jądrowa. Tom l . Fizyka jądra atomowego . Warszawa, WNT 1978) 

Rozpad beta minus polega na zachodzącej wewnątrz jądra przemianie neutronu 
(n) w proton (p), elektron (e-) i antyneutrino elektronowe We). 

Schodząc na poziom stmktury nukleonów taki rozpad można interpretować jako 
przemianę kwarku d w kwark u zachodzącą wewnątrz któregoś z neutronów. 

Tworzące się w ten sposób elektrony (e-) pochodzenia jądrowego określamy jako 
cząstki beta minus (/3-). Z zasady zachowania liczby leptonowej (tab. 2.3, s. 16) wyni
ka, że wraz z tworzeniem się elektronu (leptonu) musi pojawiać sict odpowiedni anty
lepton. W tym przypadku jest nim antyneutrino ( ~). 

Rozpad beta minus danego jądra 1 X można też przedstawić w postaci 
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AX Ay {3- -
Z --7 Z+l + + Ve 
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Jak widać, w wyniku takiej przemiany, jądro pierwotne X przekształca się wizo
baryczne jądro wtórne Y przesunięte w układzie okresowym pierwiastków o jedno 
miejsce w kierunku zwiększających się liczb atomowych. W przemianie tej część 
energii wewnętrznej jądra, związanej z jego masą, przekształca się w energię kinetycz
ną produktów rozpadu, to znaczy tworzącego się jądra wtórnego, cząstki beta i anty
neutrina. Z zasad zachowania energii i pędu wynika, że w takim przypadku trzech ciał 
ich energie i pędy nie mogą być określone jednoznacznie, jak w rozpadach alfa. Całko
wita energia rozpadu beta, określona jednoznacznie przez defekt masy, może się roz
dzielać w sposób przypadkowy (stochastycznie) na wspomniane trzy ciała. W tej sy
tuacji obserwowane widmo energii cząstek beta jest zawsze widmem ciągłym, jak na 
rysunku 7.2. 

Qi' 
c: 

"C 
~ 80 
Ol 
N 
3: 
~ 60 ..... 
(J) 

o 
c 
"C 40 Q) 

o 

<:jLU 
"C "O 

0,2 0,4 
energia cząstek beta [MeV] 

Rys. 7.2. Przykładowe widma energii cząstek beta 

Różne kształty widm cząstek beta minus i beta plus wynikają stąd, że cząstki 
o ładunku ujemnym, po opuszczeniu jądra, są przez to jądro przyciągane (hamowane). 
Odwrotnie, cząstki naładowane dodatnio doznają w polu kulombowskim jądra dodat
kowego przyspieszenia. Maksymalne wartości cząstek beta emitowanych przez różne 
izotopy mieszczą się w granicach od około 18 ke V dla trytu Cf H), aż do ponad 16 Me V 
dla izotopu 1~N o czasie połowicznego rozpadu rzędu milisekund. 

Rozpad beta plus polega na przemianie wewnątrz jądra protonu w neutron (n), 
pozyton (e+) i neutrino elektronowe (ve). 
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Oznacza to, że w jednym z protonów następuje przemiana kwarku u w kwark d. 

W istocie jest to znowu przemiana jądra X w jądro izobaryczne Y pierwiastka 
przesuniętego w układzie okresowym, tym razem o jedno miejsce w kierunku maleją
cych liczb atomowych. 

gdzie {3+- cząstka beta plus (antylepton). 

Wychwyt K- zjawisko to, odkryte przez L.W. Alvareza w 1938 r. polega na 
wchłonięciu przez jądro jednego z elektronów atomowych, najczęściej z powłoki K 
najbliższej jądra. W rezultacie jeden z protonów w jądrze przekształca się w neutron, 
podobnie jak przy rozpadzie beta plus. Przemiana ta przebiega więc według schematu. 

lub 

AX - Ay 
Z + e ----7 Z-1 + Ve 

Należy zauważyć, że we wszystkich przedstawionych wyżej rozpadach beta mi
nus, beta plus i wychwytach K, spełnione są zawsze zasady zachowania liczb bariono
wych i leptonowych. 

Rozpady beta plus i wychwyty K zachodzą z reguły w krótkotrwałych izotopach 
wytwarzanych sztucznie (patrz rozdział 14). Wyjątkiem od tej reguły jest naturalny dłu
gotrwały izotop 40K. W jego jądrach, oprócz rozpadów beta minus, zachodzą także 
wychwyty K (12% wszystkich rozpadów). Do takich wyjątków można też zaliczyć dwa 
izotopy kosmogeniczne 41Ca i SIK.r, o czasach połowicznego rozpadu rzędu 105 lat, 
w których następują wyłącznie wychwyty K. 

Sposób (kanał) rozpadu danego jądra zależy od stosunku liczb tworzących go neu
tronów i protonów. W jądrach o nadmiarze neutronów zachodzą z reguły rozpady beta 
minus. Niedomiar neutronów powoduje natomiast rozpady beta plus lub wychwyty K. 
W ten bowiem sposób jądra dochodzą do stanu równowagi oznaczającego największą 
bezwzględną wartość energii wiązania i największy defekt masy. Jednoznaczną war
tość maksymalną energii wiązania można jednak przypisać tylko jądrom o nieparzy
stych liczbach masowych A, dla których parametr 8 we wzorze Weizsackera ( 6.2) rów
na się zeru. Energia wiązania tylko takich jąder izobarycznych zależy jednoznacznie od 
ich liczby atomowej Z, jak na rysunku 7.3. 
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Rys. 7 .3. Energia wiązania jąder izobarycznych o nieparzystej liczbie masowej A = 73, w funkcji 
liczby atomowej Z; zaznaczone możliwe sposoby (kanały) rozpadu takichjąder 

W pokazanym na tym rysunku przykładzie izobarów o liczbie masowej A = 73 
następują poniższe rozpady. 

73zn tr 73Ga ~- ~ 73Q (izotop trwały) 30 23,5 s 31 4,87 h 32 e 

lub 

73se 
p+ 

73 As 
p+ 

73Ge 
34 7,1 h 33 80,3 dni 32 

Dla izobarów o parzystych liczbach masowych A parametr o we wzorze 
Weizsackera może przyjmować dwie różne wartości: ujemną dla jąder nieparzysto-nie
parzystych lub dodatnią dla jąder parzysto-parzystych (tab. 6.1 ). Oznacza to, że za
miastjednej krzywej, jak na rysunku 7.3, istnieją teraz dwie podobne krzywe odpowia
dające wspomnianym dwom wartościom parametru 8. Tego rodzaju krzywe, przykła
dowo dla izobarów o liczbie masowej A= 64, przedstawiono na rysunku 7.4. 
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nieparzysto-nieparzyste 

64co 64Ga 
parzysto-parzyste 

26 27 28 29 30 31 32 
liczba atomowa Z 

Rys. 7.4. Energia wiązania jąder izobarycznych o parzystej liczbie masowej A = 64, w zależności 
od liczby atomowej Z; zaznaczone możliwe sposoby rozpadu takich jąder 

Z rysunku tego widać dlaczego jądro ~~ Cu, o nieparzystej liczbie protonów (29) 
i nieparzystej liczbie neutronów (35) może si(( rozpadać dwoma kanałami. 

~Cu 

64N· 
28 l (izotop trwały) 

~6Zn (izotop trwały) 

Przedstawione wyżej zależności umożliwiają też wyjaśnienie pewnych ogólnych re
guł dotyczącychjąder izobarycznych. Jedną z tych reguł jest na przykład to, że liczby ato
mowe jąder tworzących poszczególne pary izobaryczne różnią się zwykle o dwie jedno
stki (D.Z = 2). Przykładem takiej pary izobarów mogą być jądra z rysunku 7 .4, to znaczy: 

64N· · 
28 l l 

64z 
30 n. 

Podobnych par izobarycznych o różnicy AZ = 2 istnieje około 60. Znane są tylko 
dwa wyjątki od powyższej reguły, a mianowicie: 

oraz 
123Sb 123Te 
51 52 ' 

gdzie D.Z = l. 
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Tym różnym regułom izobarowym nie podlegają jądra lekkie, takie jak 3H, 6Li, 
lOB lub 14N. Do wyjaśniania właściwości takich jąder nie można bowiem stosować 
modelu kroplowego, ponieważ układ złożony z tak małej liczby elementów (nuk
leonów) nie przypomina kropli cieczy o ciągłym rozkładzie masy. 

Różne modele i związane z nimi reguły stanowią tylko przybliżony opis obiektów 
i zjawisk fizycznych. Fizycy posługują się takimi modelami wtedy, kiedy nie dysponują 
odpowiednią teorią, która by uwzględniała wszystkie aspekty danego zjawiska lub 
układu fizycznego. Do tej pory nie znamy takiej właśnie spójnej teorii jądra atomowe
go. Stosowane modele jądrowe wyjaśniają w przybliżeniu tylko niektóre fakty i zjawi
ska, a związane z tymi modelami reguły nie mają charakteru ścisłych praw fizycznych. 
Dotyczy to również przedstawionych wyżej reguł izobarowych. 

Na zakończenie omawiania różnych rozpadów beta należy jeszcze wspomnieć 
o niezwykłym zjawisku rozpadu beta do stanu związanego odkrytym w Instytucie Ba
dań Ciężkich Jonów ( Gesellschaft fiir Schwerionenforschung - GSI) w Darmstadcie 
w 1992 r. Zauważono tam, że wytwarzane sztucznie jądra 1ggDy przekształcały się 
w jądra ~~~Ho z przyłączonym jednym elektronem na orbicie elektronowej takiego 
jonu. Zjawisko to, określane teżjako niewidzialny rozpad beta, polega na tym, że cząst
ka beta minus (elektron) po jej emisji przezjądro zostaje zatrzymana na jednym z pu
stych poziomów elektronowych wokół tworzącego się jądra wtórnego. W rezultacie 
w takim rozpadzie beta wyrzucane jest na zewnątrz tylko antyneutrino1). Następuje tu 
więc jakby odwrócenie zjawiska wychwytu K. Ze względu na tak zwany zakaz Pauliego 
zjawisko to może występować tylko w atomach całkowicie zjonizowanych, dla cząstek 
beta minus o tak małych energiach, przy których cząstki· te nie mogą się wydostać 
z pola kulombowskiego jądra. 

7.2. Promieniowanie gamma 

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwościach v > 1019 Hz, 
odpowiadających długościom fal }.. < 10-10 m, są wzbudzone jądra atomowe. Jądra 
w takich stanach wzbudzenia mogą powstawać wskutek różnych przemian i zjawisk 
jądrowych, takich jak rozpady promieniotwórcze alfa lub beta, niesprężyste zderzenia 
jąder z neutronami prędkimi, reakcje jądrowe z tworzeniem się jąder złożonych, roz
szczepienia jąder ciężkich itp. 

Jeśli w wyniku którejkolwiek z takich przemian tworzące się jądro złożone nie 
przechodzi wprost do stanu podstawowego, to pozostały w nim nadmiar energii prze
kształca się w energię fotonów promieniowania gamma. Jest to więc promieniowa
nie jądrowe, w odróżnieniu od charakterystycznego promieniowania X lub ultrafio
letu ( UV) emitowanego przez wzbudzone atomy. Przykłady niektórych przemian jądro
wych z towarzyszącą im emisją fotonów gamma przedstawiono na rysunku 7.5. 

1> S. Mrówczyński: Wiedza i Życie. Czerwiec 1995, s. 12-17. 
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22 
---------11Na 

24 
-----~----11Na 

y 1,37 MeV 

y 1,27 MeV 

y 2,75 MeV 

65 ::0 

52 
----;~----~-------25M n 

------~~-------s2c 24 r K 
12% 

y 0,73 MeV 
40 
18 Ar---""'---

y 1,47 MeV 

y 0,94 MeV 

y 1,46MeV 

Rys. 7 .5. Przykłady jądrowych rozpadów beta z towarzyszącą emisją fotonów gamma 
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Energia E pojedynczego fotonu jest określona wzorem Plancka 

E =hv (7.1) 

gdzie: h stała Plancka, 
v - częstotliwość promieniowania. 

Podstawowe znaczenie wzoru (7 .l) polega na tym, że łączy on obie komplemen
tarne (uzupełniające się) cechy (natury) krótkofalowego promieniowania elektromagne
tycznego: falową i korpuskularną (fotonową). Naturę falową wyraża częstotliwość v, to 
znaczy wielkość typowa dla ruchu falowego, natomiast charakter korpuskulamy repre
zentuje energia E fotonu (quasi-cząstki) . 

Fotony można traktować jako quasi-cząstki o zerowej masie spoczynkowej i spi
nie równym l t1. Przypomnijmy, że tego rodzaju cząstki o spinie całkowitym (bozony) 
są nośnikami oddziaływań elektromagnetycznych (patrz rozdział 2). 

Ponieważ każdy foton ma określoną energię hv, a więc musi mieć również od
powiednią masę i pęd. Masę fotonu można określić przyrównując wzór Plancka (7.1) 
do wzoru Einsteina (5.1) wyrażającego równoważność masy i energii. A zatem 

hv =m· c2 (7.2) 

Stąd masa fotonu 

(7.3) 

Mnożąc z kolei tę masę przez prędkość c fotonu otrzymuje się wzór na jego pęd 

hv 
P;=c 

(7.4) 

Zgodnie z zasadą zachowania pędu, jądro emitujące foton gamma doznaje odrzu
tu. Oznacza to, że tylko pewna część energii wzbudzenia jądra zostaje unoszona przez 
foton, natomiast część tej energii jądrowej przekształca się w energię kinetycznąjądra 
odrzutu. Wartość tej energii odrzutu można określić korzystając z ogólnej definicji 

energii kinetycznej 

(7.5) 
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Podstawiając do wzoru (7.5) masę M jądra emitującego foton o pędzie p1= hvlc 
otrzymujemy wzór na energię odrzutu ER takiego jądra 

ER=-l-(hv)2 
2M c 

(7.6) 

Podobny odrzutjądra następuje również przy absorpcji fotonu, który w zderzeniu 
z jądrem przekazuje mu nie tylko energię, ale i pęd. 

Jeśli energie fotonów są rzędu kilkunastu, lub co najwyżej kilkudziesięciu kiloe
lektronowoltów (l 04_ l 05 e V), to energie odrzutu jąder można pominąć. Oznacza to, że 
w takich przypadkach zachodzi przybliżona równość 

hv ==E.- E. 
l J (7.7) 

gdzie: E; i E . - poziomy energii jądra, między któtymi następuje przejście jądra do niż
l szego stanu energii z emisją fotonu gamma; przykłady takich przejść 

pokazano już na rysunku 7.5. 

W latach pięćdziesiątych fizyk niemiecki Rudolf Massbauer przewidział, że przy 
spełnieniu pewnych warunków, jądra atomów tworzących sieć krystaliczną mogą emi
tować i absorbować fotony gamma całkowicie bezodrzutowo. Odrzut przenosi się bo
wiem na cały kryształ o masie praktycznie nieskończonej w porównaniu z masą fotonu. 
Pełne wyjaśnienie tego zjawiska jest możliwe tylko w oparciu o teorię kwantową, we
dług której drgania termiczne sieci krystalicznej można traktować jako sprężyste fale 
stojące o skwantowanych energiach. Kwantami energii fal sprężystych sąfonony. Ener
gia fonomt jest określona podobnym wzorem Plancka jak dla fotonu. 

E= hvs (7.8) 

gdzie vs- częstotliwość danej fali sprężystej. 

Maksymalna energia takich fononów w danym krysztale określa tak zwaną tempe
raturę Debye'a e wyrażoną wzorem 

e= hvmax 
k 

(7.9) 

gdzie k- stała Boltzmanna (l ,38 · l o-23 J/K). 

Bezodrzutowa emisja lub absorpcja fotonów gamma przez jądra atomów tworzą
cych drgającą sieć krystaliczną może nastąpić wtedy, kiedy energia odrzutu jądra ER 
spełnia warunek 

(7 .l O) 

W praktyce zjawisko to występuje przy oddziaływaniu fotonów, o energii kilkuna
stu lub kilkudziesięciu kiloelektronowoltów, z kryształami o stosunkowo wysokiej tern-
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peraturze Debye'a. Źródłami takich fotonów gamma o energii 14,4 keV i 23,3 keV są 
na przykład izotopy ~~Co i 1195QSn. 

Zjawisko Massbauera znalazło liczne zastosowania w różnych dziedzinach nauki, 
takich jak fizyka jądrowa, fizyka ciała stałego, chemia, mineralogia itp. Podstawową 
zaletą spektroskopii mi:issbauerowskiej jest jej niezwykła energetyczna zdolność roz
dzielcza. Dzięki temu stało się możliwe doświadczalne potwierdzenie wpływu pola 
grawitacyjnego Ziemi na energię fotonów gamma. 

7.3. Konwersja wewnętrzna 

Zjawiskiem alternatywnym (konkurencyjnym) w stosunku do emisji fotonów gam
ma jest konwersja wewnętrzna. W zjawisku tym energia wzbudzenia jądra jest przeka
zywana bezpośrednio (bez udziału fotonów) jednemu z elektronów atomowych ( orbi
talnych), najczęściej z powłoki K. W rezultacie elektron taki zostaje wyrzucony z ato
mu z energią kinetyczną E e określoną wzorem 

(7.11) 

gdzie: E0 - energia wzbudzenia jądra, 
E K - energia wiązania elektronu na poziomie (powłoce) Kw danym atomie. 

Jeśli energia wzbudzenia jądra nie wystarcza do wyrzucenia elektronu z powłoki ele
ktronowej K, to zjawisko konwersji może wtedy nastąpić na poziomie L lub wyższym. 

Prawdopodobieństwo tego zjawiska na określonym poziomie elektronowym (na 
przykład K) w atomie wyraża się za pomocą współczynnika konwersji wewnętrznej aK 
zdefiniowanego wzorem 

(7 .12) 

gdzie: Ne - liczba elektronów konwersji z poziomu K emitowanych w określonym 
przedziale czasu, 

Nr- liczba fotonów gamma emitowanych w tym samym czasie. 

Tak samo można zdefiniować kolejne cząstkowe współczynniki konwersji we
wnętrznej dla poziomów L, M, N itd. Całkowity współczynnik konwersji wewnętrznej 
a równa się sumie współczynników cząstkowych dotyczących poszczególnych powłok 
elektronowych w danym atomie 

(7.13) 

Zjawisko konwersji wewnętrznej zachodzi głównie w atomach o dużych liczbach 
atomowych, przy stosunkowo małych energiach wzbudzenia jąder rzędu kilkudziesię
ciu kiloelektronowoltów (l 04_ 105 e V). 
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7 .4. Spontaniczne rozszczepienia jąder ciężkich 

Samorzutne przemiany jądrowe mogą polegać również na rozszczepianiu się jąder 
ciężkich na dwie części (fragmenty) o porównywalnych masach. O występowaniu takie
go zjawiska może świadczyć fakt, że w minerałach uranu występują zwykle ślady takich 
pierwiastków jak ksenon lub bar. Względna zawartość tych typowych produktów rozsz
czepień jądrowych, w stosunku do zawartości uranu, zależy od wieku danego minerału. 

Należy jednak dodać, że prawdpodobiet1stwo spontanicznych rozszczepień jąder 
mu jest około milion razy mniejsze od prawdopodobieństwa rozpadów alfa. Dla nie
których jąder ciężkich stosunek tych prawdopodobieństw jest jeszcze mniejszy, nawet 
o kilka rzędów wielkości. Iłustrują to dane liczbowe podane w tabeli 7 .l. Na rysun
ku 7.6 przedstawiono, w skali logarytmicznej, korelację między czasem połowicznego 
rozszczepienia spontanicznego jąder ciężkich i parametrem Z2/A. Parametr ten jest 
miarą nietrwałości jądra ze względu na kulombowskie odpychanie się protonów. Słaba 
korelacja między tymi wielkościami, widoczna na rysunku 7.6, świadczy o tym, że zna
czącą rolę odg1ywają tu również jakieś inne czynniki wpływające na trwałość jąder. 

20 

18 

232Th 

234Th 

246cm 
244 • • 242cm Cm 

240cm 
2soct • 

36 38 
Z

2
/A 

42 

Rys. 7.6. Logarytmiczna korelacja mie<dzy czasem T połowicznego rozszczepiania jąder ciężkich . 
21 

rs 
l parametrem Z A; czas T,s wyrażony w latach; Z, A -liczba atomowa i masowajądra 

(wg J.M. lrvine'a: Heavy Nuc/ei, Superheavy Nuclei and Neutron Stars. Cłarendon Press- Oxford 1975) 
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Tabela 7.1 

Połowiczne czasy rozpadów alfa (Ta), rozpadów beta (T~ i rozszczepień spontanicznych (T,) róż
nych jąder ciężkich; liczba N,.s takich rozszczepień zachodzących w masie l g w ciągu l godziny, 

oraz średnia liczba v neutronów uwalnianych przy rozszczepieniu jednego jądra 
(wg M.A. Bak i N.S. Szimanskaja: Neutronnyje istoczniki. Moskwa, Atomizdat 1969) 

Pier- A Ta T p T,. Nrs v wiastek [lata] [lata] [g-lh-1] 

Ra 226 1,6 · 101 - >JOli < 200 -
T h 230 8,5 . J04 - J,5 · J0 17 J,4 1,24 

232 l ,39 · 1010 - > 1019 < 0,02 2,60 
233 - - - - 1,36 

Pa 231 3,4. 104 - JQ16 20 -
u 232 74 - 8 . JOI2 2,5 . J04 -

233 1,62 · 105 - 3 . JOI7 0,7 -
234 12,50 · 105 - 1,6. 10 16 12,7 1,63 
235 7,J · 108 - 1,8 · J0 17 1,1 -
236 2,39 · 107 - 2. JOI6 lO 1,58 
238 4,5J · 108 - 8,0 · 10 15 24,8 2,30 
239 - - - - 1,7J 

N p 237 2,2 . J06 - > JQIB 0,2 -
238 - 2,14 dni - - 1,67 
239 - 2,33 dni 5. JOI2 4 . J04 -

Pu 236 2,85 - 3,5 . 109 5,8 · 107 2,30 
238 86,4 - 4,9 · J0 10 4. 106 2,33 
239 2,46 . 104 - 5,5 . JOIS 36 -
240 6,6 · 101 - 1,2 . 10 11 1,6. 106 2,26 
242 3,8 . J05 - 7. JOlO 2,8 . 106 2,18 
244 7,6 · 107 - 2,5 · 10 10 8 . 106 -

Am 241 4,58 . 102 - 2,3 · J0 14 870 3,14 
242 - 152 lat - - 2,42 

Cm 240 27 dni - J,9 . J06 l . JOli -
242 162,7 dni - 7,2 . 106 2,7 • 1010 2,65 
244 18,4 - 1,4 · 107 1,4 · JOlO 2,82 
246 5,48 · 103 - 2. 107 9,5 . 109 -
248 4,7 . 105 - 4,6. 1Q6 4,4. JOlO -
250 - - 2 . 101 l . JQ13 -

Bk 249 - 314 dni 1,4 . 109 1,4 · 108 3,72 
C f 246 36 h - 2,1 . 103 9,2 ' lQil 2,92 

248 350 dni - 7. 103 2,8 . 1013 -
249 3,6 . 102 - 1,5 . 109 1,3 . 108 -
250 13 - 1,7 . 104 1,1 . 1013 -
252 2,55 - 82 2,2 ' lQIS 3,84 
254 - - 60,5 dni 1,2 . 1Q1 8 3,90 

Es 253 20 dni - 7. JOS 2,8 · J0 11 -
254 l ,3 - 1,5 . 105 1,2 · 1012 -

F m 252 22,7 h - 1,4. 102 1,4 , JOIS -
254 3,24 h - 24 6 dni - 4,0 
255 22 h - l . 104 - -
256 - - 150 min - -
257 - - 11 dni - -

(258) - - - - -
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7.5. Rozpady jądrowe z emisją pojedynczych nukleonów 
i ciężkich jonów 

W latach siedemdziesiątych odkryto, że w wytwarzanych sztucznie jądrach izome
rycznych 532~ Co (o czasie połowicznego rozpadu 0,243 s) następują nie tylko rozpady 
beta plus, lecz w 1,5% przypadków także emisja protonów. 

53mc0 27 

s2Fe + 1p 
26 l 

53p + 
26 e + e + ve 

Taka promieniotrvórczość protonowa jest szczególnym przypadkiem rozpadów 
krótkotrwałych jąder silnie wzbudzonych, które mogą się rozpadać emitując cząstki 
alfa, protony lub neutrony (promieniotrvórczość neutronowa?) 3) 4). 

Poniżej przedstawiono przykłady takich natychmiastowych rozpadów jąder silnie 
wzbudzonych (indeks"), będących produktami rozpadów beta jąder początkowych 
o sekundowych czasach połowicznego rozpadu. 

{3+ 
II!Te -""'---~> 
52 19,5 s 

11N _,!;;"/3_--4> 170 • - ~ 
7 4,16 s 8 + e +V e 

L 160 +In 
8 o 

2l M. Dombsky et al.: Physical Review C-Nuclear Physics. (1994) 49, s. 1867-1871. 
3l S. Hofmann: Radiochimica Acta (1995) 70-71, s. 93-105. 
4l H. Ohm, W. Rudolph, K.L. Kratz: Nuclear Physics (1976) A274, s. 45-52. 
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w latach osiemdziesiątych pojawiły się też doniesienia o rozpadach jądrowych 
będących czymś pośrednim między spontanicznym rozszczepianiem jąder i rozpadami 
alfa. Tego rodzaju promieniotwórczość ciężkojonową zaobserwowano po raz pierwszy 
w 1984 r. w przypadku izotopu 2~~ Ra emitującego jądra Gony) węgla 1 ~ C o energii 
kinetycznej około 30 Me V5l. Wykaz różnych jąder naturalnych i sztucznych rozpadają
cych się poprzez emisję jonów ciężkich przedstawiono w tabeli 7.2. Prawdopodobień
stwo takich rozpadów jest jednak znikome, w porównaniu z rozpadami alfa. 

Tabcła 7.2 

Wykaz jąder rozpadających się poprzez emisję ciężkich jonów 
(wg G .J. Ardissonn: App/ied Radia/. lsotopes (1992) 43, s. 1-7) 

Jądro Emitowane Energia jonów 
macierzyste jony [Me V) 

221 Fr 29,28 
221Ra 30,34 
222Ra 30,97 
223Ra 14c 29,85 
224Ra 28,63 
225Ac 28,57 
226Ra 26,46 

231pu 23f 46,68 

230Th 51,75 
23lpa 54,14 
2J2u 24Nc 55,86 
233u 54,27 
234u 52, 81 

234u 65,26 

237Np 65,52 
23Rpu 28M g 67,32 

236pu 

238pu 32si 78,95 

241Am 34si 80,60 

5> !·!.J. Rose, G.A. Joncs: Nature (1984) 307, s. 245-247. 
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8. Zjawiska atomowe 
towarzyszące przemianom jądrowym 

8.1. Charakterystyczne promieniowanie X 

W wyniku zarówno wychwytów K, jak i konwersji wewnętrznej, w powłokach 
elektronowych atomu pojawiają się wolne miejsca (dziury) po elektronach wychwyco
nych przez jądro lub wyrzuconych z atomu. W ten sposób atom ulega wzbudzeniu. 
Średni czas trwania takiego stanu wzbudzonego jest na ogół rzędu l o-s s. W ciągu 
takiego czasu wzbudzony atom powraca do stanu podstawowego, to znaczy stanu rów
nowagi o możliwie najmniejszej wartości energii. Nast<(puje to wskutek kolejnych (ka
skadowych) przejść elektronów z poziomów wyższych na zwalniane miejsca na pozio
mach niższych. Takie przegrupowania elektronów wewnątrz atomu zachodzą dopóty, 
dopóki w całym atomie nie ustali się stan równowagi zgodnie z prawami mechaniki 
kwantowej, to znaczy statystyką Fermiego-Diraca i zakazem Pauliego. 

Na rysunku 8.1 przedstawiono dwa główne przejścia elektronowe we wzbudzo
nych atomach. 

--------------~-------M 

==~===============L 

--~--------------------K 

Rys. 8.1. Rozkład poziomów energii elektronów na powłokach K, L i M w atomie; zaznaczono dwa 
główne przejścia elektronowe Ka i La 
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W 1913 r. młody fizyk angielski Henry Moseley (1887-1915) odkrył, że częstotli
wości v charakterystycznego promieniowania X towarzyszącego takim przejściom 
elektronowym zależą od liczby atomowej Z danego atomu. Zależność tę można przed
stawić w postaci 

v = a(Z- b)2 (8 .1) 

gdzie: a - współczynnik liczbowy zależny od liczb kwantowych charakteryzujących 
poziomy energii w atomie, między którymi następuje dane przejście elek
tronowe, 

b - współczynnik określany jako stała ekranowania. 

Energie hv fotonów emitowanych wskutek przejść elektronów z poziomu L na K 
(linia widmowa Ka) oraz z poziomu M na L (linia La) w funkcji liczby Z promieniujące
go atomu, przedstawiono na rysunku 8.2. Takiemu zakresowi energii fotonów, od oko
ło 0,5 keV do około 100 keV, odpowiada zakres długości fal w granicach od I0-12 do 
l o-9 m. Dla porównania przypomnijmy, że długości fal świetlnych mieszczą się w wą
skim przedziale (4-8). I0-7 m. 

Dzięki odkryciu H. Moseleya można identyfikować (oznaczać) różne pierwiast
ki chemiczne w oparciu o spektometrię ich charakterystycznego promieniowania X. 
Energia hv fotonów tego promieniowania, dla określonej linii widmowej na przy
kład Ka, stanowi cechę rozpoznawczą każdego pierwiastka chemicznego. 

> 10 
Q) 

=. 
ro 
C) .... 
Q) 
c: 
Q) 

1 ,O 

liczba atomowa Z 

Rys. 8.2. Energie fotonów charakterystycznego promieniowania X, odpowiadające liniom emisyjnym 

Ka i La, w funkcji liczby atomowej Z promieniującego atomu 
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8.2. Zjawisko Augera 

Zjawiskiem konkurencyjnym w stosunku do emisji fotonów charakterystycznego 
promieniowania X, jest emisja elektronów na przykład z poziomu L kosztem energii 
wzbudzenia danego atomu na poziomie K. Zjawisko to odkrył fizyk francuski Pierre V. 
Auger w 1923 r. Stąd takie elektrony określamy jako elektrony Augera. Zjawisko to 
przypomina konwersję wewnętrzną opisaną w podrozdziale 7.3, z tąjednak różnicą, że 
elektrony konwersji są wyrzucane z atomu kosztem energii wzbudzenia jądra, a elek
trony Augera kosztem energii wzbudzenia atomu. 

Emisja elektronu Augera z poziomu L może nastąpić tylko wtedy, kiedy spełniony 
jest warunek energetyczny 

(8.2) 

gdzie: E K• E L - energie wiązania elektronów na poziomach K i L w danym atomie. 

Zjawisko Augera, przy spełnieniu warunku (8.2), zilustrowano na rysunku 8.3. 
Elektrony Augera mogą być wyrzucane także z poziomów wyższych. 

Prawdopodobieństwo tego zjawiska zależy od liczby atomowej Z atomu. W prze
ciwieństwie do konwersji wewnętrznej obserwuje się go głównie w atomach lekkich. 

elektron Augera 
o energii kinetycznej 

i(EK- EL)i - lEd 

e 
--~------~------------- K 

Rys. 8.3. Emisja elektronu Augera z poziomu L atomu wskutek uwolnienia się energii przejścia 

lEK-ELI w tym atomie 
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Wyrzucenie elektronu Augera z określonego poziomu elektronowego w danym 
atomie pociąga za sobą emisję całej serii charakterystycznego promieniowania X zwią
zanej z kolejnymi przeskokami elektronów z poziomów coraz wyższych na poziomy 
niższe. 

Na rysunku 8.4 przedstawiono sekwencję (następstwo) różnych zjawisk jądro
wych i atomowych, jakie mogą towarzyszyć jądrowym rozpadom alfa lub beta. 

Y 

stan wzbudzenia jądra 
po rozpadzie alfa lub beta 

X 

X 
seria L 

X 
seria M 

itd. 

k.w. 

elektrony 
Augera np. 
z poziomu L 

X 
seria L 

X 
seria M 

itd. 

Rys. 8.4. Zjawiska jądrowe i atomowe, jakie mogą następować po rozpadzie alfa lub beta jądra; 
k. w. - konwersja wewnętrzna 
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9. Stochastyczny charakter zjawisk jądrowych 

9.1. Uwagi wstępne 

Prawa mechaniki klasycznej, sformułowane przez lsaaca Newtona (1642-1727)1) 
i dotyczące obiektów makroskopowych, mają charakter deterministyczny. Oznacza to, 
że warunki początkowe przesądzają o dalszych losach takich obiektów. Znając począt
kowy pęd pocisku wystrzelonego z działa można dokładnie wyznaczyć (obliczyć) tor 
jego dalszego ruchu. Porlobnie astronomowie potrafią przewidywać przyszłe zdarzenia 
i sytuacje dotyczące ruchu planet lub Księżyca. 

Zupełnie inny charakter mają prawa mechaniki kwantowej, dotyczące mikroobiek
tów, takich jak atomy, jądra atomowe i cząstki elementarne. Cechą zjawisk zachodzą
cych w mikroświecie jest ich indeterminizm (nieprzewidywalność). Nie można przewi
dzieć po jakim czasie rozpadnie sięjądro określonego izotopu promieniotwórczego, ani 
też czy nastąpi w nim rozpad beta plus czy wychwyt K. W praktyce mamy jednak do 
czynienia nie z pojedynczymi jądrami atomowymi, lecz z ich licznymi zbiorami. 
W jednym molu pierwiastka, na przykład w jednym gramie wodoru lub dwunastu gra
mach węgla, znajduje się 6,02 · 1023 atomów i ichjąder (liczba Avogadra). Tak licznymi 
zbiorami jakichkolwiek obiektów rządzą prawa statystyczne. W oparciu o te prawa 
można obliczać prawdopodobieństwa określonych zdarzeń (zjawisk) lub sytuacji (sta
nów) występujących w takich zbiorach. 

9.2. Statystyczne prawo rozpadów promieniotwórczych 

Zgodnie z prawami statystyki, średnią liczbę dN rozpadów jądrowych zachodzą
cych w ciągu czasu dt w zbiorze liczącym N jąder, można określić wzorem 

dN=-}..Ndt (9.1) 

gdzie).- współczynnik proporcjonalności określany jako stała rozpadu o wymiarze u-l]. 

l) L Newton urodził się 25 grudnia 1642 r. według kalendarza juliańskiego. Według kalendarza 
gregoriańskiego było to 4 stycznia 1643 r. Ten nowy kalendarz wprowadził papież Grze
gorz XIII w 1582 r., jednakże w Anglii zaczął on obowiązywać dopiero od 1752 r. 
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Stała rozpadu A wyraża stosunek szybkości rozpadów dN!dt do liczby N jąder 
znajdujących się w danym zbiorze 

A =!dNI_!_ 
dt N 

(9.2) 

Zbiór jąder izotopu promieniotwórczego w postaci pewnej masy m danego pier
wiastka lub jego związku chemicznego określa się w praktyce jako źródło promienio
twórcze. Szybkość dN/dt rozpadania się tychjąder jest to z definicji aktywność źródła. 
Z tej definicji i ze wzoru (9.2) wynika, że między aktywnością A źródła i stałą rozpa
du ?.., określonego izotopu promieniotwórczego zachodzi związek 

(9.3) 

Praktycznie ważnym parametrem źródła promieniotwórczego jest jego aktywność 
właściwa a, zdefiniowana jako stosunek aktywności A do masy m danej substancji pro
mieniotwórczej 

def A 
a=m 

(9.4) 

Jednostką aktywności promieniotwórczej jest obecnie bekerel [Bq]. Z definicji ak
tywność źródła wynosi l B q wtedy, kiedy następuje w nim średnio jeden rozpad jądro
wy na sekundę. 

Aktywność źródła promieniotwórczego określa statystycznie średnią szybkość 
rozpadów alfa lub beta zachodzących w danym źródle. Takim rozpadom niektórych 
jąder może towarzyszyć emisja jednego lub kilku fotonów gamma (patrz rys. 7 .5). Stąd, 
oprócz aktywności promieniotwórczej stosuje się też pojęcie wydatku fotonów, danego 
źródła. Jest to z definicji średnia liczba fotonów emitowanych przez źródło w określo
nym jednostkowym przedziale czasu. 

Przekształcając wzór (9 .l) do postaci 

dN 
-=-A.dt 
N 

(9.5) 

a następnie całkując to równanie różniczkowe (9.5) otrzymuje się statystyczne ekspo
nencjalne prawo rozpadu promieniotwórczego w postaci 

(9.6) 

gdzie: N - liczba jąder danego izotopu promieniotwórczego po upływie czasu t od 
przyjętej chwili początkowej (t = 0), 

N0 - liczba jąder tego izotopu, jaka istniała w danym źródle w chwili t = O. 
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Wraz ze zmianą liczby N jąder promieniotwórczych, zmienia się podobnie aktyw
ność A źródła (patrz wzór (9.3)). 

(9.7) 

gdzie A0 = AN0 - aktywność początkowa w chwili t= O. 

Na rysunku 9.1 przedstawiono krzywe rozpadu ilustrujące prawo wyrażone wzo
rem (9.6), dla trzech różnych wartości stałej rozpadu. 

1,00 r---.---,---.-----.--,r--, 

o~~~2~~4--~6--~B~~1o~~12~--~ 

czas [jednostki względne] 

Rys. 9.1. Krzywe rozpadu izotopów promieniotwórczych o trzech różnych stałych 
rozpadu A.1 < ~ < A.3 

Oprócz stałej rozpadu A, innym parametrem określającym szybkość rozpadania się 
jąder różnych izotopów promieniotwórczychjest czas połowicznego rozpadu T. Z defi
nicji jest to czas, po jakim z początkowej liczby N0 jąder danego izotopu pozostaje 
tylko jej połowa N0/2. Podstawiając taki czas T do wzoru (9.6) należy więc zastąpić 
w nim liczbę N liczbą N of2. 

Stąd 

No N -J..T -= oe 
2 

Po przekształceniu i zlogarytmowaniu związku (9.8) otrzymuje się zależność 

A. T= ln2 lub T-
0
•
693 

- A 

(9.8) 

(9.9) 
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Trzecim parametrem statystycznym wyrażającym również szybkość rozpadania 
się jąder promieniotwórczych jest ich średni czas trwania 1' określony zależnością 

l T 
r=-==-

A. ln2 
(9.1 O) 

Parametr 'f, podobnie jak}., i T, ma sens tylko statystyczny w odniesieniu do liczne
go zbioru jąder. Biorąc pod uwagęjądro pojedyncze, na przykład izotopu 4°K, nie moż
na w żaden sposób przewidzieć, czy rozpadnie się ono w ciągu najbliższych sekund, 
dni, miesięcy, czy też dopiero po upływie milionów lub miliardów lat. Teoretycznie 
czas trwania 't takiego jądra mieści się w granicach od zera do nieskończoności. 

Relację między czasami T i 'l' przedstawiono na rysunku 9.2. 

T r 2T 3T 
czas 

4T 5T 

Rys. 9.2. Relacja między czasem połowicznego rozpadu T i średnim czasem trwania r izotopu 
promieniotwórczego 

W wyniku rozpadów jąder izotopu pierwotnego (macierzystego) tworzą się jądra 
izotopu wtórnego (pochodnego). Liczbę N w jąder takiego izotopu wtórnego nie ulega
jącego już dalszym rozpadom, w funkcji czasu t, można określić wzorem 

gdzie: N0 - liczba jąder izotopu pierwotnego w chwili początkowej (t = 0), 
}., - stała rozpadu tego izotopu pierwotnego. 
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Zależności czasowe (9.6) i (9.11) przedstawiono na rysunku 9.3, przy założeniu, 
że izotop wtórny nie ulega już kolejnym rozpadom. Jeśli jednak tworzący się izo
top wtórny również się rozpada, to taki układ złożony z izotopu macierzystego, 
pochodnego i końcowego można już określić jako szereg promieniotwórczy (podroz
dział 13.3). 

T 2T 3T 
czas 

5T 6T 

Rys. 9.3. Zależności czasowe liczby N jąder izotopu macierzystego i liczby N w jąder izotopu wtórne
go, określone wzorami (9.6) i (9.11); jako jednostkę czasu przyjęto czas T połowicznego rozpadu 

danego macierzystego izotopu promieniotwórczego 

Należy dodać, że charakter stochastyczny (przypadkowy) mają również wszystkie 
zjawiska atomowe towarzyszące rozpadom jądrowym. Nie da się przewidzieć, czy na 
przykład pojedynczy atom, wzbudzony wskutek wychwytu Klub konwersji wewnętrz
nej, wyemituje foton X czy elektron Augera. 

Stąd częstości występowania różnych zjawisk atomowych i jądrowych wykazują 
zawsze pewien rozrzut statystyczny wokół określonych wartości średnich (przecięt
nych). W praktyce można wyznaczać tylko takie wartości średnie. 

Fluktuacje statystyczne częstości rozpadów jądrowych nakładają się na mono
toniczną funkcję (9.6) opisującą zmniejszanie się z czasem średnich częstości tych roz

padów. 

9.3. Stała rozpadu i szerokość poziomu 

Każdy stan wzbudzenia jądra charakteryzuje się określonym średnim czasem 
trwania (wzbudzenia) r. Wiemy już, że wielkością wyrażającą prawdopodobieństwo 
przejścia jądra wzbudzonego do stanu podstawowego, w jednostkowym przedzia-
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Ie czasu, jest stała rozpadu A. Między tą stałą i średnim czasem wzbudzenia 1: zacho

dzi związek 

l 
A.= - [s-1) r (9.12) 

Inną wielkością związaną również z prawdopodobieństwem różnych przejść 

(przemian) jądrowych jest szerokość poziomu To wymiarze energii określona wzorem 

T=!!_ [eV] 
1: 

(9.13) 

Pojęcie szerokości poziomu r ma ścisły związek z zasadą nieokreśloności (nie
oznaczoności) Heisenberga. Przypomnijmy, że zasadę tę można przedstawić w postaci 

(9.14) 

gdzie: M - nieokreśloność energii wzbudzenia jądra (układu fizycznego), 
ó.t - nieokreśloność czasu trwania jądra (układu) w takim stanie wzbudzenia, 
1i - stała Plancka dzielona przez 2n. 

Aby dokładniej wyjaśnić istotę tej fundamentalnej zasady fizyki należy zauważyć, 
że układ fizyczny (jądro atomu) może istnieć (trwać) nieskończenie długo tylko w pod
stawowym (najniższym) stanie energii. Nieokreśloność ó.t czasu trwania układu w ta
kim stanie jest więc też nieskończona. Z zasady Heisenberga wynika jednak, że jeśli 
6.t --7 oo, to M --7 O. Oznacza to, że energia E układu w stanie podstawowym może być 
określona ściśle (rys. 9.4). 
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(1) 

'§> 
Q) 
c 
Q) 

r szerokość poziomu 
wzbudzenia jądra 

poziom podstawowy 
r= o 
ll.t = 00 

Rys. 9.4. Szerokości poziomów energii jądra w stanie podstawowym (T= O) 
i w stanie wzbudzenia (T> O) 
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Inna jest sytuacja wtedy, kiedy jądro znajdzie się w stanie wzbudzenia o krótkim czasie 
trwania -r. Czas ten można utożsamiać z jego nieokreślonością M. Zgodnie znowu 
z zasadą Heisenberga nieokreśloność energii t:.E takiego układu w stanie wzbudzenia 
nie może już być równa zeru. Wartość tej energii ulega pewnemu rozmyciu do szeroko
ści r. Ta szerokość poziomu, podobnie jak stała rozpadu A., stanowi miarę prawdopodo
bieństwa przejścia jądra z tego poziomu do stanu podstawowego. Takie przejścia jądro
we mogąjednak zachodzić różnymi kanałami, to znaczy poprzez emisję różnych czą
stek wtórnych lub fotonów gamma. Oznacza to, że szerokość T poziomu (stanu) równa 
się sumie poszczególnych szerokości cząstkowych 

(9.15) 

gdzie indeksy a, d, p, n, r itd., oznaczają odpowiednio szerokości poziomów związa
ne z prawdopodobieństwem emisji cząstki alfa, deuteronu, protonu, neutronu, fotonu 
gamma itd. 

9.4. Przekrój czynny 

Przypadkowość zdarzeń w fizyce jądrowej dotyczy nie tylko zjawisk spontanicz
nych, lecz także różnych zjawisk wymuszonych przez czynniki zewnętrzne. Jeśli jakaś 
cząstka (czynnik zewnętrzny) zbliża się do jądra, to nie można nigdy przewidzieć na 
pewno jaki będzie skutek oddziałania tej cząstki z danym jądrem. Możliwe tu jest zaj
ście różnych zjawisk określanych ogólnie jako reakcje jądrowe (rozdział l 0). 

Podstawową wielkością stosowaną w fizyce do określania prawdopodobieństw 
różnych reakcji jądrowychjestprzekrój czynny a. Aby ogólnie zdefiniować tę wielkość 
wyobraźmy sobie, że na drodze strumienia określonych cząstek umieszczamy tar
czę z określonego izotopu 1x w postaci warstwy o grubości dx, jak na rysunku 9.5. 

strumień 
pierwotny 

dx 

strumień 
osłabiony 

Rys. 9.5. Ilustracja osłabienia strumienia cząstek wskutek ich oddziaływań z jądrami tarczy 
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Niektóre cząstki przelatujące przez taką tarczę zderzają się z poszczególnymi jądrami. 
Skutkiem tego może być albo rozproszenie cząstki (zmiana kierunku jej lotu), albo ab
sorpcja (wychwyt) przez jądro. W rezultacie natężenie I takiego strumienia cząstek 
zmniejsza się o pewną wartość dl, którą można określić wzorem 

(9.16) 

gdzie: a - współczynnik proporcjonalności, 

n0 - liczba jąder w jednostkowej objętości tarczy, 
I - natężenie pierwotne strumienia cząstek padających na tarczę. 

Strumień cząstek jest to liczba danych cząstek transmitowanych (przelatujących) 
przez daną powierzchnię w ciągu jednostkowego przedziału czasu, na przykład w cią
gu jednej sekundy. Jednostką tej wielkości jest więc lis. 

Natężenie strumienia lub gęstość strumienia jest to liczba danych cząstek transmi
towanych w jednostkowym przedziale czasu przez powierzchnię jednostkową prosto
padłą do tego strumienia. Jednostką gęstości strumienia jest 1/(m2 ·s). 

Z przekształcenia wzoru (9 .16) wynika, że 

ldiiii 
a=-- (m2] 

n0dx 
(9.17) 

Wzór (9 .17) można traktować jako definicję wielkości a o wymiarze powierzchni. 
Ze względu na taki wymiar wielkość tę przyjęto określać jako przekrój czynny. Ogólnie 
przekrój czynny jest miarą prawdopodobieństwa zachodzenia określonych zjawisk fi
zycznych. W rozpatrywanym przypadku transmisji strumienia cząstek przez określoną 
tarczę mogą w niej zachodzić różne zjawiska elementarne, takie jak rozproszenia sprę
żyste na jądrach, rozproszenia niesprężyste ze wzbudzaniem jąder lub też absorpcja 
cząstek przez poszczególne jądra z emisją cząstek wtórnych. 

Każdemu z tych zjawisk elementarnych można przypisać odpowiedni mikroskopo
wy przekrój czynny a;. Suma takich przekrojów cząstkowych daje przekrój całkowity 

(9.18) 

Przekrój czynny a określony wzorem (9.18) jest miarą prawdopodobieństwa zaj
ścia w tarczy któregokolwiek ze wspomnianych elementarnych zjawisk fizycznych, 
wskutek których następuje zmniejszanie gęstości strumienia cząstek transmitowanych 
przez tę tarczę. 

Umownąjednostką mikroskopowego przekroju czynnego w fizyce atomowej i ją
drowej jest 

b def 10-28 2 arn = m . 
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Jeden bam jest to powierzchnia porównywalna z powierzchnią przekroju jądra 
atomowego. Nie oznacza to jednak, aby pojęciu przekroju czynnego a można przypisy
wać jakąkolwiek interpretację geometryczną. Z licznych doświadczeń wynika, że war
tości przekrojów czynnych, dotyczących różnych zjawisk jądrowych, zależą głównie 
od energii cząstek oddziałujących z jądrami, a nie od wielkości (liczby masowej A) tych 
jąder. Zależności te mają często charakter rezonansowy, jak na rysunku 9 .6. 
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Rys. 9.6. Ogólny obraz piku rezonansowego dotyczącego absorpcji neutronów przez jądra określonego 
izotopu; r- szerokość połówkowa piku określająca szerokość danego poziomu energii jądra 

9.5. Zjawisko tunelowe 

Cząstka o ładunku dodatnim zbliżając się do jądra jest przez nie odpychana za 
pośrednictwem pola kulombowskiego. Potencjał U(r) tego pola, w funkcji odległości r 
od jądra, można określić klasycznym wzorem 

U(r)=-1- Ze [V] 
4ns0 r 

(9.19) 

gdzie: s0 - przenikalność elektryczna próżni (stała uniwersalna o wartości około 
8,854·10-12 F·m-1), 

Z - liczba atomowa jądra, 
e - ładunek elementarny. 
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Potencjał kulombowski U(r) osiąga maksimum tuż przy powierzchni jądra, to zna
czy w odległości od jego punktu centralnego równej promieniowi rj określonemu wzo
rem (3.3). Iloczyn tej maksymalnej wartości potencjału U i ładunku q nadlatującej czą
stki oznacza z kolei najmniejszą energię kinetyczną tej cząstki konieczną (z punktu 
widzenia fizyki klasycznej) do pokonania takiej bariery. Przybliżone wartości takich 
energii dla protonów i jąder helu (cząstek alfa), w zależności od liczby atomowej (ła
dunku) bombardowanych jąder, przedstawiono na rysunku 9.7. Aby na przykład cząst
ka alfa mogła wniknąć do jądra glinu (Z= 13),jej energia powinna wynosić co najmniej 
l O Me V. Tymczasem z doświadczenia wiemy, że takie jądra mogą absorbować cząstki 
alfa ze źródła 210po o energii około 5,3 MeV. Dzięki temu Ernest Rutberford mógł 
dokonać pierwszej transmutacji jądrowej glinu w krzem. Zauważmy też, że energie 
cząstek alfa emitowanych przy spontanicznych rozpadach jąder ciężkich nie przekra
czają około 9 Me V. A tymczasem taka cząstka wylatując z jądra o liczbie atomowej 
Z> 82 powinna doznać przyspieszenia (odepchnięcia) w polu kulombowskim jądra do 
energii co najmniej 30 Me V (rys. 9.7). 

20 40 60 80 100 120 
liczba atomowa Z 

Rys. 9.7. Energie kinetyczne protonów (p) i cząstek alfa (a) niezbędne do pokonania (z punktu widze
nia fizyki klasycznej) barier potencjału kulombowskiego jąder o różnych liczbach atomowych z 

Wspomniane fakty doświadczalne można było wyjaśnić dopiero w oparciu o pra
wa mechaniki kwantowej uwzględniającej falowe właściwości cząstek. Fakt, że cząstki 
materii mogą wykazywać pewne właściwości falowe przewidział fizyk francuski Louis 
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de Broglie w 1925 r. Hipotezę tę, jako pierwsi, potwierdzili doświadczalnie Ameryka
nie Clinton Davisson i Lester Genner w 1927 r. Udało im się uzyskać dyfrakcję (ugię
cie) wiązki elektronów na krysztale niklu. Oznaczało to, że elektrony wykazująpodob
ne właściwości falowe jak na przykład promienie X. Wskutek dyfrakcji, a następnie 
interferencji wiązek elektronowych ugiętych pod różnymi kątami, otrzymuje się w róż
nych miejscach maksima i minima gęstości strumienia tych cząstek. Taki rozkład prze
strzenny gęstości cząstek można interpretować jako odpowiedni rozkład prawdopodo
bieństwa ich pojawiania się w poszczególnych miejscach w przestrzeni. 

Dzięki falowym właściwościom cząstek, na przykład alfa, mogą one przenikać 
przez barierę potencjału kulombowskiego, tak jakby istniał w niej jakiś tunel. Stąd też 
tego rodzaju zjawisko określa się w fizyce jako efekt tunelowy. Ogólnie mówiąc zjawi
sko to polega na możliwości pojawiania się cząstek materii w miejscach dla nich niedo
stępnych z punktu widzenia praw fizyki klasycznej. 
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10. Wymuszone przemiany jąder atomowych 

l 0.1. Wprowadzenie 

Różne przemiany (transmutacje) jąder atomowych można wymuszać (inicjować) 
za pomocą cząstek pierwotnych, takich jak: 

neutrony, 
jądra różnych pierwiastków (jony) przyspieszone w akceleratorach, 

- cząstki alfa emitowane przez izotopy promieniotwórcze, 
- fotony gamma. 

Wymuszone w ten sposób przemiany jąder określa się_ ogólnie jako reakcje jądrowe. 
Jeśli energie cząstek pierwotnych są nie większe niż około l 08 e V, to reakcje jądro-

we przebiegają zwykle zgodnie ze schematem 

x+X-7Y+y 

lub w zapisie skróconym 

X (x,y) Y 

gdzie: x - cząstka pierwotna inicjująca daną reakcję, 
X - jądro pierwotne (jądro tarczy), 
y - cząstka wtórna, 
Y - jądro końcowe (produkt reakcji) w stanie podstawowym lub wzbudzonym. 

Najważniejsze typy reakcji jądrowych, z udziałem różnych cząstek pierwotnych x 
i wtórnych y przedstawiono ogólnie w tabeli l 0.1. 

Do reakcji jądrowych można też zaliczyć rozpraszanie cząstek na jądrach. Jeśli 
suma energii kinetycznych cząstki pierwotnej i jądra tarczy zachowuje swoją wartość 
przed i po rozproszeniu, to jest to rozproszenie (zderzenie) sprę_żyste. Cząstki naładowa
ne mogąsię też rozpraszać w polu kulombowskimjąder. Rozpraszanie sprężyste cząstek 
można traktować jako reakcję jądrową typu (x, x). Jeśli jednak w wyniku oddziałania 
cząstki pierwotnej z jądrem następuje wzbudzenie jądra, to energia kinetyczna całego 
układu ulega zmniejszeniu. Mamy wtedy rozproszenie niesprężyste, czyli reakcję typu 
(x, X 'y), gdzie Y- foton gamma emitowany natychmiast przez wzbudzone jądro. 
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Tabela 10.1 

Najważniejsze typy reakcji jądrowych z udziałem cząstek pierwotnych x, o energiach 
do kilkudziesięciu megaelektronowoltów, i cząstek wtórnych y 

~ n p d a. Y 

n (n, n) (p, n) (d, n) (a., n) (y, n) 

p (n, p) (p, p) (d, p) (a., p) (y,p) 

d (n, d) (p, d) (d, d) (a., d) (y, d) 

a. (n, a.) (p, a.) (d, a.) (a., a.) (y, a.) 

Y (n, y) (p, y) (d, y) (a., y) (y, y) 

W każdej reakcji jądrowej muszą być spełnione pewne zasady zachowania, 
takie jak: 

- zasada zachowania całkowitej relatywistycznej energii układu, 
- zasada zachowania pędu układu, 
- zasada zachowania momentu pędu (spinu) układu, 
- zasada zachowania ładunku elektrycznego, 
- zasada zachowania liczby barionowej, 
- zasada zachowania liczby leptonowej . 

W miarę wzrostu energii cząstek pierwotnych zwiększa się prawdopodobieństwo 
reakcji z emisją kilku cząstek wtórnych. Począwszy od energii około 150 Me V mogą 
też zachodzić takie zjawiska, jak kruszenie jąder (spalacja) z równoczesnym tworze
niem się (kreacją) cząstek krótkotrwałych na przykład pionów (cząstek n). Jest to już 
domena fizyki wysokich energii wykraczająca poza zakres tego opracowania. 

Reakcje jądrowe inicjowane przez cząstki o energiach mniejszych od około 30 Me V 
mogą przebiegać w dwojaki sposób: 

l) poprzez oddziaływania bezpośrednie (reakcje wprost), 
2) poprzez tworzenie się jądra złożonego. 

10.2. Reakcje jądrowe z oddziaływaniem bezpośrednim 

W reakcjach z oddziaływaniem bezpośrednim, określanych też jako reakcje 
wprost (direct reaction), cząstka pierwotna oddziałuje nie z całym jądrem, lecz tylko 
z niektórymi jego nukleonami lub grupami nukleonów. Jeśli cząstką pierwotnąjest po
jedynczy proton lub neutron, to może on oderwać od jądra inny nukleon tworząc z nim 
jądro deuteru fH, czyli deuteron (d). Są to więc reakcje typu (p, d) lub (n, d). Takie 
zjawiska odrywania nukleonów, przez przelatujące cząstki pierwotne, określa się jako 
reakcje pick-up (rys. l 0.1 ). 
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Rys. 10.1. Ilustracja najważniejszych reakcji jądrowych z oddziaływaniem bezpośrednim 

(reakcji wprost) 
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Cząstkami pierwotnymi w reakcjach pick-up mogą być nie tylko pojedyncze nu
kleony, ale także różne jądra lekkie (f H, f H, i He, ~He). Nie zawsze też cząstka pier
wotna odrywa z jądra tylko jeden nukleon. Ponadto możliwa jest wymiana nukleonów 
między cząstką pierwotną i jądrem tarczy. Wszystkie te zjawiska określa się ogólnie 
jako reakcje transferu (przekazu). Przykładami takich transferów nukleonowych mogą 
być reakcje typu (p, a), (d, 3H), (d, 3He), (d, a) lub też reakcje odwrotne, to znaczy 
(a, p), (3H, d), (3He, d) i (a, d), 

Innym rodzajem reakcji wprost są przemiany jądrowe typu (p, n) lub (n, p) określa
ne jako knock-out. W tym przypadku, lecący nukleon wybija z jądra inny nukleon zaj
mując jego miejsce w jądrze i przekazując takiemu nukleonowi swoją energię kinetycz
ną i pęd . Tego rodzaju reakcje zachodzą głównie w jądrach, w których istnieje silnie 
związany rdzeń parzysto-parzysty i jeden nukleon peryferyjny (nieparzysty). Jest on na 
tyle słabo związany ze wspomnianym rdzeniem, że może być łatwo wybity z jądra na
wet przez nukleon pierwotny o stosunkowo małej energii. 

Jeszcze innym rodzajem reakcji wprost jest stripping (zdzieranie). Reakcje strip
pingu zachodzą głównie wtedy, kiedy cząstkami pierwotnymi są deuterony. Wskutek 
zderzenia takiej cząstki z jądrem następuje zdarcie z deuteronu jednego z jego dwóch 
nukleonów, to znaczy protonu lub neutronu. Taki oddarty nukleon zostaje zatrzymany 
w jądrze, podczas gdy drugi z nich leci dalej, jako cząstka wtórna. Zjawiska te można 
więc traktować jako reakcje typu (d, n) lub (d, p), odwrotne do reakcji typu pick-up. 
Konkretnym przykładem strippingu może być reakcja zachodząca między deuteronami 
i jądrami złota 197 Au. Reakcja ta przebiega dwoma kanałami. 

1 ~~Au + \H (p) 

197 Au +2H(d) 
79 l 

198Hg + 1 so on 

Charakterystyczną cechą wszystkich reakcji wprost jest prawie nie zmieniony kie
runek lotu cząstek wtórnych, w stosunku do kierunku strumienia cząstek pierwotnych. 
Inaczej mówiąc, występuje tu silna anizotropia rozkładu kątowego cząstek wtórnych 
("wypikowanie" do przodu). Drugą cechą tych reakcji jest niezwykle krótki czas ich 
przebiegu, rzędu l o-22 s, porównywalny z czasem przelotu cząstki przez obszar jądra. 

10.3. Reakcje z tworzeniem się jądra złożonego 

Cząstka pierwotna, trafiając w jądro, może w nim zostać zaabsorbowana (wy
chwycona). Powoduje to zmianę masy tak powstałego jądra złożonego, w stosunku do 
pierwotnej sumy mas jądra tarczy i cząstki pierwotnej. Jest to fakt doświadczalny. Każ-
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da zmiana masy takiego układu fizycznego oznacza jednak odpowiednią zmianę jego 
energii, zgodnie ze wzorem Einsteina (5.2), 

Jeśli tworzeniu się jądra złożonego towarzyszy ubytek (defekt) masy, to energia 
związana z tą znikającą masą przekształca się w energię kinetyczną produktów reakcji 
lub energię emitowanych fotonów gamma. Są to reakcje egzoenergetyczne, a wyzwala
ną w ten sposób energię określamy jako energię reakcji lub wielkość Q. Wielkość tę 
można więc zdefiniować wzorem 

(l 0.1) 

gdzie: Mx + mx - suma mas jądra tarczy X i cząstki pierwotnej x przed reakcją, 
My + my - suma mas końcowych produktów reakcji, to znaczy powstałego ją

dra Y i cząstki wtórnej y. 

Różnice mas !:im występujące w reakcjach jądrowych stanowią zwykle ułamki pro
centu pierwotnej masy jądra, w którym nastąpiła dana przemiana. Takim różnicom mas 
odpowiadają energie rzędu 106-107 e V (1-10 Me V). 

Znane są też liczne reakcje, w których energia cząstki pierwotnej wniesiona do 
jądra powoduje przyrost masy tworzącego się układu. Wielkość Q ma wtedy wartość 
ujemną. Są to reakcje endoenergetyczne. Takie przemiany mogą zachodzić tylko wte
dy, kiedy energia kinetyczna cząstki pierwotnej przekracza określoną wartość progo
wą Epr' Według wzoru (10.1) ta energia progowa powinna być równa bezwzględnej 
wartości IQI odpowiadającej przyrostowi masy układu. Jednakże z zasady zachowania 
pędu wynika, że jądro tarczy trafione jakąś cząstką musi doznać odrzutu. Oznacza to, 
że nie cała energia kinetyczna cząstki pierwotnej może zostać wykorzystana do przyro
stu masy układu. Część tej energii przejmuje jądro odrzutu. Stąd energia progowa EP, 
takich reakcji musi być większa od wartości IQI o tę właśnie energię kinetyczną ER 
odrzutu jądra 

(l 0.2) 

gdzie IQI - wartość bezwzględna energii reakcji (ujemnej wielkości Q), określona 
wzorem (l 0.1 ). 

Energia odrzutu ER jądra zależy od stosunku masy mx cząstki pierwotnej do ma
sy Mx tego jądra. W rezultacie energię progową reakcji endoenergetycznej, w przypad

ku nierelatywistycznym, można określić wzorem 

(10.3) 
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Reakcja jądrowa z tworzeniem się jądra złożonego przebiega zgodnie z ogólnym 

schematem 

x + X -t [Z] -t Y +Y ± Q 

gdzie: [Z] - krótkotrwałe jądro złożone o średnim czasie trwania w granicach od 

10-17 do 10-12 s, 

Q - energia reakcji. 

Teorię jądra złożonego, w oparciu o model kroplowy, opracował Niels Bo hr. We
dług jego idei w reakcjachjądrowych przebiegających nie wprost należy wyróżnić dwa 

etapy: 
I) krótkotrwały etap tworzenia sięjądra złożonego, 
2) znacznie dłuższy etap rozpadu takiego jądra. 

W etapie pierwszym następuje absorpcja cząstki, która wnosi do jądra zarówno 
swoją energię kinetyczną, jak i energię wiązania wynikającą z defektu masy. Jeśli ta
ką cząstką pierwotną jest neutron termiczny, to praktycznie wnosi on tylko energię 
wiązania. 

Dzięki tak uzyskanej energii, w tworzącym się przejściowo jądrze złożonym wy
stępuje stan wzbudzenia. Energia wzbudzenia rozkłada się w zasadzie równomiernie na 
wszystkie nukleony. Może się jednak zdarzyć, że energia ta zostaje przekazana jedne
mu z tych nukleonów lub ich grupie tworzącej takie układy jądrowe jak TH, }H, ~He 
lub ~He. W rezultacie takie fragmenty jądra złożonego są z niego wyrzucane jako 
cząstki wtórne. Koncentracja energii wzbudzenia jądra złożonego na jakimś jego frag
mencie ma charakter stochastyczny (przypadkowy). Dlatego proces ten przebiega 
w stosunkowo długim czasie rzędu I0-15 s. Jest to czas znacznie dłuższy, w porównaniu 
z czasem przelotu cząstki przez obszar jądra (rzędu 10-22 s), w ciągu którego zachodzą 
reakcje wprost. 

Dzięki tak długiemu czasowi trwania jądra złożonego historia jego tworzenia się 
nie ma już wpływu na sposób (kanał) jego rozpadu. Inaczej mówiąc, jądro złożo
ne "zapomina" w jaki sposób powstało . W związku z tym takie jądra emitują czą
stki wtórne w dowolnym kierunku nieskorelowanym w żadnym stopniu z kierunkiem 
przylotu cząstki pierwotnej. Oznacza to, że w układzie środka masy rozkład kąto
wy cząstek lub fotonów emitowanych przez jądra złożone jest całkowicie izotropowy, 
w odróżnieniu od rozkładu cząstek wtórnych w reakcjach z oddziaływaniem bezpo
średnim. 

Silnie wzbudzone jądra złożone mogą się rozpadać w różny sposób (różnymi ka
nałami) na przykład poprzez emisję neutronów, protonów, deuteronów, cząstek alfa, 
fotonów gamma. Jądra ciężkie mogą się też rozszczepiać na dwa fragmenty o porówny
walnych masach. 
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Reakcje jądrowe mogą być odwracalne. Oznacza to, że oprócz określonych reakcji 
egzoenergetycznych zachodzą też odpowiednie odwrotne reakcje endoenergetyczne. 
Takimi przemianami odwracalnymi są na przykład podane poniżej reakcje. 

10 B+ 4He -7 13 C+ 1H +4 O MeV 5 2 6 l ' 

13C+ 1H -? 10 B+ 4He-4 O MeV 6 l 5 2 ' 

Jak widać, w pierwszej z tych reakcji następuje przyrost energii kinetycznej pro
duktów reakcji o wartość 4,0 Me V związaną z odpowiednim ubytkiem masy układu. 
W drugiej reakcji taka sama masa zostaje odtworzona kosztem, ubytku odpowiedniej 
ilości energii kinetycznej cząstki pierwotnej . 

Typowym przykładem reakcji egzoenergetycznych są wychwyty radiacyjne (n, y) 
neutronów tennicznych. Całkowita energia kinetyczna neutronu tennicznego i jądra 
tarczy przed reakcją jest bliska zeru. Tymczasem produktami takich reakcji są fotony 
gamma o energiach często rzędu kilku megaelektronowoltów. Takie fotony mogą się 
pojawiać wskutek ubytku masy danego układu jądrowego. 

Przemianami egzoenergetycznymi są również reakcje typu (n, a) lub (n, p), inicjo
wane przez netrony termiczne, na przykład reakcje wymienione poniżej . 

lub 

~Li +ó n --7 iH+1He+4,78 Me V 

~He+ ón -7iH+:H+0,76 MeV 

< 
~Li+iHe+2,79MeV 

~~B+ón 

jLi *+iHe+ 2,31 MeV 

LiLi+r +0,48MeV 
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W tej ostatniej reakcji z borem mogą się tworzyć jądra litu ~Li* w stanie wzbu
dzonym (około 94% przypadków). Takie jądra powracają do stanu podstawowego 
w czasie 5 . IQ-14 s, emitując foton gamma o energii równej różnicy 2,79-2,31 = 0,48 Me V. 

Przedstawione wcześniej reakcje egzoenergetyczne typu: (n, a) lub (n, p) wyko
rzystuje się do detekcji (wykrywania) neutronów. 

Przykładami jądrowych przemian endoenergetycznych mogą być natomiast reak

cje typu (p, n), takie jak niżej wymienione. 

~Li +l H --1 ~Be+6n -1,65 MeV 

lub 

Typowymi przemianami endoenergetycznymi są też reakcje fotojądrowe (patrz 
podrozdział 10.10). 

10.4. Opis ilościowy i zjawiska rezonansowe 

Różne stochastyczne zjawiska jądrowe można opisywać ilościowo korzystając 
z pojęć przekroju czynnego i szerokości poziomu, zdefiniowanych w podrozdziałach 
9.3 i 9.4. Za pomocą przekroju czynnego a można na przykład określać prawdopodo
bieństwo utworzenia jądra złożonego . Miarą względnego prawdopodobieństwa okre
ślonego sposobu (kanału) przejścia jądra wzbudzonego do stanu podstawowego może 
być z kolei szerokość r odpowiedniego poziomu energii wzbudzenia. 

Przekrój czynny a (x, y) danej reakcji z udziałem cząstki pierwotnej x i cząstki 
wtórnej y można wyrazić wzorem 

(10.4) 

gdzie: az(x) - przekrój czynny na utworzenie jądra złożonego w wyniku absorpsji 
cząstki x przez jądro tarczy, 

T/T - względne prawdopodobieństwo emisji cząstki y przez jądro złożone . 

Wartości az<x), TY, r- zależą od energii cząstek pierwotnych oraz rodzaju (ładun
ku i masy) jąder tarczy. 
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W oparciu o prawa mechaniki kwantowej, dwaj fizycy amerykańscy Eugen 
Wigner i Gregory Breit wyprowadzili wzór na przekrój czynny a (x, y) reakcji jądro
wych, w zależności od energii E cząstki pierwotnej x. Wzór ten można przedstawić 
w ogólnej postaci 

(10.5) 

gdzie: A. - długość fali de Broglie'a związana z cząstką pierwotną, 
g - współczynnik zależny od momentów pędu (spinów) jądra tarczy, ją

dra złożonego i cząstki pierwotnej, 
r - szerokość poziomu określająca całkowite prawdopodobieństwo roz

padu (dowolnym kanałem) jądra złożonego, 
T.r , ry - cząstkowe szerokości poziomu wyrażające prawdopodobieństwa re

emisji cząstki x lub emisji cząstki y przez jądro złożone, 
E0 - energia kwantowego poziomu wzbudzenia jądra. 

Ze wzoru (l 0.5) wynika, że jeśli energia E cząstek pierwotnych zbliża się do war
tości E0, to przekrój czynny a (x, y) zwiększa się gwałtownie osiągając rezonansowe 
maksimum, jak na rysunku 9.6 w poprzednim rozdziale. Szerokość F poziomu wzbu
dzenia jądra równa się szerokości połówkowej takiego "piku" rezonansowego. 

Podobny charakter rezonansowy mogą mieć również inne zjawiska jądrowe na 
przykład rozpraszanie niesprężyste cząstek na jądrach. Przekrój czynny a,(E) dla ta
kiego rozpraszania cząstek, w funkcji ich energii E, wyraża się wzorem 

(10.6) 

gdzie r, - szerokość połówkowa odpowiedniego piku rezonansowego. 

Od przekroju czynnego reakcji zależy jej wydajność W. Wielkość tę można zdefi
niować jako stosunek liczby reakcji zachodzących w danej tarczy, w określonym 
przedziale czasu, do liczby cząstek pierwotnych padających w tym czasie na tę tarczę. 
Od wydajności reakcji zależy liczba cząstek wtórnych emitowanych z danej tarczy 
w jednostkowym przedziale czasu. Cząstki te można rejestrować za pomocą odpo
wiednich liczników (detektorów). W ten sposób można więc badać wydajności róż
nych reakcji, w zależności od energii cząstek pierwotnych. Przykłady takich zależności 
o charakterze rezonansowym przedstawiono na rysunkach 10.2 i 10.3. 
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Rys. 10.3. Przekrój czynny an,a dla reakcji 160(n, a)I3C w zależności od energii neutronów 

(wg K. H. Beckurlsa i K. Wirlza: Neutron Physics. Berlin- Gollingen- Heidelberg- New York, Springer-
-Verlag 1964) 
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10.5. Reakcje jądrowe z wykorzystaniem cząstek alfa 

Pierwszą w historii reakcję jądrową, polegającą na przemianie jednego pierwiast
ka w inny, zrealizował Ernest Rutberford w 1919 r., bombardując azot cząstkami alfa 
emitowanymi przezjądra 210Po (5,3 Me V). W zbiorniku z azotem pojawiały się wtedy 
ślady tlenu oraz prędkie protony. Protony te wywoływały scyntylacje (rozbłyski) 
świetlne na ekranie pokrytym substancją fluoryzującą. Wspomnianą reakcję jądrową 
można przedstawić w postaci 

lub w zapisie skrótowym. 

Ostrzeliwanie cząstkami alfa jąder berylu doprowadziło w 1932 r. do odkrycia 
neutronu (patrz podrozdział 10.7). 

W 1925 r. Patrick Blackett uzyskał po raz pierwszy fotografię torów (śladów) czą
stek biorących udział w takich reakcjach. Wykorzystał on w tym celu komorę mgłową, 
której twórcą był fizyk szkocki Charles Wilson w 1911 r. 

W wyniku dalszych badań E. Rutherford i jego asystent James Chadwick stwier
dzili, że podobne reakcje (a, p) mogą zachodzić także z innymi jądrami lekkimi na 
przykład: 

IfNa(a, p )i~Mg 

10.6. Reakcje jądrowe 
z wykorzystaniem przyspieszonych protonów 

Fizycy zdawali sobie sprawę z ograniczonych możliwości wykorzystania cząstek 
alfa ze źródeł izotopowych do inicjowania reakcji jądrowych. Wynikało to zarówno 
z małych energii, jak i niewielkich gęstości strumieni tych cząstek emitowanych przez 
izotopy promieniotwórcze. Stąd powstał pomysł skonstruowania sztucznych źródeł 
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cząstek naładowanych dających się przyspieszać do różnych energii. Pierwszy taki ak
celerator elektrostatyczny zbudował fizyk amerykański Robert Van de Graaff w 1931 r. 
W roku następnym dwaj fizycy brytyjscy John Cockroft i Ernest Walton, współpracow
nicy Rutherforda, opracowali akcelerator kaskadowy, uzyskując w nim napięcie przy
spieszające rzędu l 06 woltów. Za pomocą protonów, przyspieszonych w tym akcelera
torze, udało im się doprowadzić do reakcji jądrowej z litem 

~Li (p, o:)iHe. 

W reakcji tej jądro litu G Li) absorbuje proton (p), po czym tworzące się w ten 
sposób jądro złożone (~Be) rozpada się na dwa identyczne jądra helu (~He), czyli 
dwie cząstki alfa. 

W 1932 r. Ernest O. Lawrence w USA uruchomił pierwszy akcelerator kołowy 
(cyklotron). Urządzenie to stało się wkrótce podstawowym narzędziem badawczym 
w fizyce jądrowej. Przyspieszane w cyklotronach protony, deuterony i jądra 4He osią
gają odpowiednio energie dochodzące do 10, 20 i 40 Me V. 

10.7. Odkrycie neutronu i reakcje neutronowe 

Niezależnie od rozwoju tecłmiki akceleratorowej prowadzono nadal badania nad 
reakcjamijądrowymi z wykorzystaniem cząstek alfa ze źródeł izotopowych. W wyniku 
takich doświadczeń dwaj fizycy niemieccy Walther Bothe i Herbert Becker odkryli 
w 1932 r., że w czasie bombardowania tymi cząstkami płytki z berylu pojawiało się 
jakieś promieniowanie przenikające łatwo przez warstwy ołowiu o grubości nawet 
10 cm. Odkrycie to wzbudziło żywe zainteresowanie innych fizyków. W 1932 r. 
Frederic i In~ne Joliot-Curie stwierdzili, że pod wpływem tego "promieniowania bery
lowego" uwalniane są z parafiny swobodne protony zostawiające ślady w komorze 
mgłowej Wilsona. Wszystkie te dziwne zjawiska wyjaśnił fizyk angielski James Cha
dwick (1891-1974) postulując, że wyzwałanie z parafiny swobodnych protonów może 
następować tylko wskutek uderzania w nie innych cząstek o podobnej masie. Takie 
przekazywanie energii kinetycznej następuje na przykład przy zderzaniu się dwóch kul 
bilardowych. Duża przenikliwość tych postulowanych cząstek świadczyła z kolei, że 
muszą to być cząstki elektrycznie neutralne. Stąd też przyjęto dla nich nazwę neutrony. 
Dzięki J. Chadwickowi zrozumiano więc, że w berylu bombardowanym cząstkami alfa 
zachodzi reakcja 

gdzie Ó n oznacza swobodny neutron. 
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W konsekwencji tego odkrycia trzeba było przyjąć, że w skład jąder atomowych, 
oprócz protonów, wchodzą także neutrony. 

Neutrony swobodne są cząstkami nietrwałymi. Ulegają one rozpadom beta minus 

z czasem połowicznego rozpadu około 16 minut. 
W 1934 r. fizyk włoski Enrico Fermi ( 190 1-1954) wykazał, że wyzwalane z berylu 

neutrony prędkie o energiach do około l O Me V można spowalniać dzięki ich zderze
niom z jądrami lekkimi, zwłaszcza z protonami zawartymi na przykład w wodzie lub 
parafinie. Neutrony spowolnione są łatwiej wychwytywane przez różne jądra ze wzglę
du na dłuższy czas ich oddziaływania z tymi jądrami . Dlatego też, ważną rolę w ini
cjowaniu reakcji jądrowych odgrywają neutrony termiczne, to znaczy takie, które osią
gnęły równowagę termiczną z danym ośrodkiem. W temperaturze pokojowej (20°C) 
średnia energia kinetyczna takich neutronów termicznych wynosi 0,0253 e V. 

Szczególna rola neutronów w reakcjach jądrowych wynika z faktu, że jako cząstki 
elektrycznie obojętne mogą się zbliżać do jąder nie napotykając na żadną barierępoten

cjału kulombowskiego. 
Reakcją jądrową, inicjowaną najczęściej przez neutrony termiczne, jest wychwyt 

radiacyjny (n, y). Reakcja ta polega na tym, że po absorpcji neutronu wzbudzone jądro 
emituje od jednego (w przypadkujądra \H) do kilkudziesięciu fotonów gamma, w za
leżności od struktury poziomów energii wzbudzonego jądra. 

Przykładami wychwytów radiacyjnych neutronów termicznych mogą być reakcje: 

\H(n, y)YH(D) TH(n, Y )fH(T) 

I13cd(n y)II4cd 48 , 48 
23&u(n y)239u 92 , 92 

Jak widać, w wyniku pierwszych dwóch z tych reakcji tworzą się cięższe izoto
py wodoru, to znaczy deuter yH(D) i promieniotwórczy tryt fH(T) występujący 
w przyrodzie w ilościach śladowych. 

Za pomocą neutronów o różnych energiach można inicjować także wiele innych 
reakcji jądrowych takichjak (n, a), (n , d), (n, p), (n, n), (n, 2n)itp. Konkretnymi przy
kładami tego rodzaju przemian jądrowych mogą być reakcje: 

l~C(n, a)~Be} 
I4N(n d)13 c 
7 ' 6 

reakcje endoenergetyczne (Q< 0), 

reakcja egzoenergetyczna (Q> 0). 
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Niektóre z takich reakcji są odwracalne, jak na przykład poniższa reakcja. 

9 4 (Q>O) >12C l 
4 Be+ 2 He< (Q< O) 6 +o n 

W zależności od energii neutronów oddziałujących z takim samym jądrem można 
otrzymywać różne produkty końcowe. Przykładem tego mogą być reakcje: 

10.8. Reakcje z wykorzystaniem deuteronów 

Jądra deuteru (deuterony) można przyspieszać w akceleratorach, a nasti(J)nie bom
bardować nimi różne inne jądra, inicjując takie przemiany, jak podano poniżej. 

27 Al+ 2 H ~ 28 Al+ l H 
13 l 13 l 

Za pomocą deuteronów można też wywoływać reakcje strippingu (d, p) lub (d, n) 
(podrozdział l 0.2). 

10.9. Reakcje z wykorzystaniem jonów ciężkich 

Jony ciężkie jest to termin umowny oznaczający jądra różnych pierwiastków po
cząwszy już od litu (Z= 3). A zatem do jonów ciężkich nie zaliczamy tylko jąder wodo
ru i helu, to znaczy protonów, deuteronów, trytonów (jąder T H) oraz jąder 3He i 4He. 
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W miarę zwiększania liczby atomowej jądra tarczy i jądra pocisku (cząstki pier
wotnej) zwiększa się siła wzajemnego odpychania kulombowskiego między tymi 
obiektami. Stąd, w reakcjach z jonami ciężkimi zachodzi konieczność ich przyspiesza
nia do energii rzędu od kilkudziesięciu do ponad stu megaelektronowoltów. 

10.10. Reakcje fotojądrowe i rezonanse gigantyczne 

Odkrywcami pierwszej reakcji jądrowej wywołanej przez fotony gamma byli 
James Chadwick i Maurice Goldbaber w 1934 r. Reakcja ta polegała na fotodysocjacji 
jąder deuteru 

fH(y, n)lH 

Zauważmy, że jest to reakcja odwrotna do wychwytu radiacyjnego neutronu przez 
jądro wodoru, w wyniku czego tworzy się właśnie deuter. Obie te reakcje można przed
stawić w postaci 

IH+ In Q> O > 2H 
1 o 1 +r Q<O 

Wszystkie reakcje fotojądrowe są przemianami endoenergetycznymi (Q < O). 
Mogą one być inicjowane tylko przez fotony o energiach przewyższających określone 
wartości progowe charakterystyczne dla danego jądra-tarczy. Wartości tych energii pro
gowych dla izotopów naturalnych przedstawiono na rysunku 10.4. Jak widać, dla 
ogromnej większości jąder energie te mieszczą się w granicach około ( 4+ 21) Me V. Wy
jątkami są tylko dwajądra 2H i 9Be, dla których energie progowe reakcji (y, n) wynoszą 
odpowiednio 2,23 Me V i 1,67 Me V. Dzięki tak niskiej energii progowej tej reakcji dla 
jąder berylu można z niego sporządzać źródła neutronów mieszając go (po sproszko
waniu) z izotopami promieniotwórczymi emitującymi fotony gamma o energiach więk
szych od l ,67 Me V. Takim izotopem jest na przykład 1 ~~Sb. 

Podstawowym źródłem fotonów o energiach do około 30 MeV są akceleratory 
elektronowe. Przyspieszane w nich elektrony są następnie hamowane, w wyniku czego 
ich energia kinetyczna przekształca się w energię elektromagnetycznego promieniowa
nia hamowania. Takim akceleratorem elektronowymjest na przykład betatron. W beta
tronie elektrony są przyspieszane za pomocą wirowego pola elektrycznego indukowa
nego przez zmienny w czasie strumień pola magnetycznego. Rozpędzone elektrony pa
dają na tarczę z ciężkiego metalu ulegając w niej gwałtownemu hamowaniu, podobnie 
jak w lampach rentgenowskich stosowanych w diagnostyce medycznej. Widmo energii 
promieniowania hamowania ma charakter ciągły, jak na rysunku 10.5. Maksymalne 
energie fotonów takiego promieniowania są równe maksymalnej energii kinetycznej 
nadanej uprzednio przyspieszanym elektronom. 

93 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



21 
20 
19 
18 
17 
16 

~ 14 
13 

~ 12 
o 11 
g 10 

ro 
Cl ._ 
Q) 
c 
Q) 

a. 9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 • 
1 o 10 

'•. ..... 

20 30 40 50 60 70 80 90 
liczba atomowa Z 

Rys. 10.4. Energie progowe reakcji fotoneutronowych (y, n) dla izotopów naturalnych 

(wg J.A. Czubka: Jądrowe metody poszukiwawcze. W: Zarys Geofizyki Stosowanej, Red. Z. Fajklewicz, 
Warszawa, Wyd. Geol. 1972, s. 655-733) 
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Rys. 10.5. Widma promieniowania X (promieniowania hamowania) generowanego przy zderzaniu się 
z tarczą molibdenową elektronów przyspieszonych różnymi napięciami; widoczne również linie Ka 

i Kp promieniowania charakterystycznego wzbudzanych atomów molibdenu 

(wg M.R. Wehra i J.A. Richardsa Jr.: Fizyka atomu. Warszawa, PWN 1963) 

94 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



Korzystając z tego rodzaju źródeł fotonów można już przeprowadzać reakcje foto
jądrowe z różnymi jądrami o wysokich progach energetycznych Epr na przykład: 

~~Cu (y, n )~~Cu 

I SITa (y n)I&oTa 
73 , 73 Epr = 8,0 Me V itp. 

Wśród reakcji fotojądrowych można wyróżnić: 

- reakcje z bezpośrednim wybijaniem nukleonów, głównie protonów, z po
wierzchni jąder, 

- reakcje polegające na absorpcji fotonu, co prowadzi do wzbudzenia całego 
jądra. 

W pierwszym przypadku energia kinetyczna Ek wybijanych protonów jest określo
na wzorem 

gdzie: Er - energia fotonu oddziałującego z powierzchnią jądra, 

Ew - energia wiązania wybijanego nukleonu, 

ER - energia odrzutu jądra. 

(10.7) 

Takie reakcje fotojądrowe z oddziaływaniem bezpośrednim zachodzą głównie na 
jądrach ciężkich, a rozkład kątowy wybijanych nukleonów jest silnie anizotropowy. 
Tego typu reakcja (y, p) przypomina zewnętrzne zjawisko fotoelektryczne polegające 
na wybijaniu elektronów z powierzchni metalu przez fotony promieniowania świetlne
go lub ultrafioletowego. 

Przy energiach fotonów rzędu l O+ 30 Me V zachodzą głównie reakcje ze wzbudza
niem całego jądra tarczy, kosztem energii absorbowanego fotonu. Cząstkami wtórnymi, 
emitowanymi przez wzbudzone w ten sposób jądra, są najczęściej neutrony. Chara
kterystyczną cechą tego typu reakcji (y, n) są rezonansowe maksima przekrojów czyn
nych o wyjątkowo dużych szerokościach połówkowych (3+7 MeV). Stąd przyjęto 
je określać jako rezonanse gigantyczne. Występują one w zakresie energii fotonów 
15+25 Me V. Przykład takiego rezonansu gigantycznego w reakcji 

g~ Cu (y, n)~~ Cu 

przedstawiono na rysunku l 0.6. 
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Rys. 10.6. Ilustracja rezonansu gigantycznego w reakcji fotojądrowej 63Cu (y, n) 62Cu; EP,.- energia 
progowa, E,.- energia rezonansowa, r- szerokość połówkowa rezonansu 

Dane charakterystyczne dotyczące kilku podobnych reakcji fotojądrowych zesta
wiono w tabeli 10.2. 

Tabela 10.2 

Charakterystyka kilku wybranych reakcji fotojądrowych 

(wg K.N. Muchina: Doświadczalilafizyka jądrowa . Tom J. Fizykajądra atomowego. Warszawa, WNT 1978) 

Energia Energia Szerokość 

Reakcja progowa E"' rezonansowa E, połówkowar 

rezonansu 
[Me V] [Me V) [Me V] 

1 ~C(y, n) 1Jc 18,7 22,4 2,8 

gAI(y, n) I~ A! 14,0 19,2 4,7 

~~ Al(y, P)I~Mg 7,4 21,2 5,4 

f~P(y,n)~~p 12,4 19,5 6,5 

~~Cu(y, n)~~Cu 10,9 17,5 6,0 

~~~Ag(y, n) 1~~Ag 9,3 16,0 4,8 

181Ta(y n)I80Ta 
73 ' 73 

8,0 13,5 5,5 
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Próbę teoretycznego wyjasmenia tego rodzaju reakcji fotojądrowych podjęli 
Maurice Goldbaber i Edward Teller w USA, a także fizyk rosyjski Arkadij B. Migdał. 
Według ich teorii pole elektromagnetyczne promieniowania gamma powoduje perio
dyczne przemieszczanie się protonów w jądrze, a tym samym kolektywne drgania 
materii jądrowej. Taki układ ma określoną częstotliwość własną drgań zależną od masy 
jądra. Przy odpowiedniej częstotliwości v padającej fali elektromagnetycznej (ener
gii hv fotonów) następuje rezonansowa absorpcja takich fotonów powodująca wzbu
dzenie jądra. Ta energia wzbudzenia może być przekazana jednemu z nukleonów, naj
częściej neutronowi, który w ten sposób staje się wyrzucaną cząstką wtórną. 

10.11. Promieniowanie kosmiczne 
i reakcje kruszenia jąder 

Już w XIX wieku zdawano sobie sprawę z istnienia jakiegoś czynnika powodują
cego jonizację powietrza. Świadczyły o tym samoistne prądy elektryczne w komorach 
jonizacyjnych. Po odkryciu pierwiastków promieniotwórczych w 1898 r. wydawało się, 
że takim czynnikiem jonizującym może być promieniowanie emitowane przez te pier
wiastki rozproszone w skorupie ziemskiej. 

Aby to sprawdzić, rozpoczęto pomiary jonizacji powietrza na różnych wysoko
ściach nad powierzchnią Ziemi, korzystając z balonów. Pułap lotów balonowych wyno
sił wówczas około 5200 m. Okazało się, że w miarę wzrostu wysokości jonizacja po
wietrza nie tylko się nie zmniejsza, lecz przeciwnie, jest coraz silniejsza. Wobec tych 
faktów fizyk austriacki Victor F. Hess w 1911 r. przedstawił hipotezę, że widocznie do 
atmosfery ziemskiej dociera jakieś promieniowanie jonizujące spoza Ziemi. Nazwano 
je promieniowaniem kosmicznym. Dalsze badania wykazały, że do górnych warstw 
atmosfery wpadają strumienie cząstek naładowanych, głównie protonów, o niezwykle 
dużych energiach dochodzących czasami do wartości rzędu l O 19 e V. Takie pierwotne 
cząstki kosmiczne zderzając się z jądrami azotu i tlenu atmosferycznego powodują ich 
kruszenie na pojedyncze nukleony lub jądra takich izotopów lekkichjak ~H, ~H, ~He, 
i He,~ Li itp. Jeden proton pierwotny o energii rzędu 109 e V, lub większej, może skru
szyć kolejno wiele jąder. Proces ten, zwany spalacją, będzie przedstawiony dokładniej 
w podrozdziale 15.5. 

Protony o tak dużych energiach. oddziałując z materią, mogą też kreować różne 
cząstki krótkotrwałe, takie jak piony (cząstki n), kaony, hiperony itp. Masy tych cząstek 
wtórnych, rozpadających się w czasach rzędu 10-10-10-8 sekundy, tworzą się kosztem 
energii kinetycznej cząstek pierwotnych. 

Jednym z odkrywców pionów był fizyk brytyjski Cecil F. PowelL Odkrycia tego 
dokonano w 1947 r. w czasie badań promieniowania kosmicznego prowadzonych 
w Alpach Boliwijskich na wysokości około 3400 m nad poziomem morza. 
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Wyst((!Jowanie cząstek krótkotrwałych o masach pośrednich między masą ele
ktronu i nukleonu (mezonów) przewidziałjuż w 1935 r. fizykjapoński Hideki Yukawa 
w swojej teorii sił jądrowych (patrz rozdział 4). Wyznaczona przez niego teoretycznie 
masa takiej cząstki, wynosząca około 270 mas elektronu, zgadzała się z masą pionów 
odkrytych przez C.F. Powella w promieniowaniu kosmicznym. 

Piony naładowane rozpadają się w czasie rzędu 10-8 s na miony (cząstki J-l) i anty
neutrina mionowe ~. Tworzące się w ten sposób miony J-l ulegają dalszym rozpadom, 
w czasie około 10-6 s, na elektrony (e-), neutrina elektronowe (ve) i antyneutrina mio
nowe ( ~). W tego rodzaju przemianach występują także antycząstki e+, n+ i J-l+. 
W rezultacie w skład wtórnego promieniowania kosmicznego, docierającego do po
wierzchni Ziemi, wchodzi wiele różnych cząstek tworzących się i znikających w róż
nych przemianach, takich jak wymienione poniżej . 

J-l- ~ e- + Ve + V p. 

11+ ~e+ + v + v r e p. 

Pojawiające się w ten sposób pozytony e+ anihilują z elektronami e- , generując 

dwa fotony gamma emitowane w przeciwnych kierunkach, zgodnie z zasadą zachowa
nia pędu . Wskutek hamowania elektronów i pozytonów w polu kulombowskim jąder 
część energii kinetycznej tych cząstek może się także przekształcać w energię elektro
magnetycznego promieniowania hamowania o widmie ciągłym. 

W wyniku tych różnych, powiązanych ze sobą zjawisk, w niższych warstwach at
mosfery powstają sporadycznie tak zwane wielkie pęki elektronowo-fotonowe. Stru
mienie różnych cząstek i fotonów tworzących takie pęki docierają do powierzchni 
Ziemi w różnych miejscach i różnych czasach. Procesy prowadzące do tworzenia się 
takich pęków zachodzą dopóty, dopóki energia cząstek naładowanych nie zmniejszy 
się do wartości , poniżej której kreacja następnych cząstek wtórnych nie jest już możli
wa. Dalsze straty energii cząstek naładowanych zachodzą już tylko wskutek jonizacji 
powietrza. 

Niektóre składniki, zwłaszcza miony, wtórnego promieniowania kosmicznego 
mogą przenikać nawet przez kilkusetmetrowe warstwy wody lub skał. Wykazały to ba
dania prowadzone w głębokichjeziorach i podziemnych wyrobiskach górniczych. Wy
stępowanie tak przenikliwych mionów w promieniowaniu kosmicznym wykrył fizyk 
amerykański Carl D. Anderson w 1937 r. Już w 1932 r. odkrył on także pozytony. 
W swoich badaniach posługiwał się komorą mgłową Wilsona umożliwiającą obserwo-
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wanie śladów torów cząstek naładowanych. Pozytony zostawiały ślady zakrzywiające 
się w polu magnetycznym w kierunku przeciwnym do torów zwykłych elektronów. Od
krycie pozytonów (antyelektronów) stanowiło ogromny sukces teorii P. Diraca, w któ
rej przewidział on możliwość pojawiania się takich antycząstek. 

10.12. Od promieni kosmicznych 
do fiZYki cząstek elementarnych 

Bierna obserwacja zjawisk inicjowanych w atmosferze przez promieniowanie ko
smiczne przestała wkrótce zadowalać badaczy poszukujących nowych cząstek materii. 
W latach pięćdziesiątych fizyk amerykański Edwin M. McMillan wynalazł synchro
tron. Był to nowy rodzaj akceleratora, w którym przyspieszane cząstki poruszają się po 
ustalonej orbicie wewnątrz rury próżniowej, zamiast po spiralijak w cyklotronie. Dzię
ki temu jeden ogromny elektromagnes można było zastąpić wieloma elektromagnesami 
o znacznie mniejszych rozmiarach, rozmieszczając je wzdłuż rury akceleracyjnej. Za
równo pola elektryczne przyspieszające dane cząstki, jak i pola magnetyczne utrzymu
jące je na określonej orbicie, są zsynchronizowane z relatywistycznym przyrostem 
masy przyspieszanych cząstek. W pierwszym synchrotronie uruchomionym w 1952 r. 
w Brookhaven National Labaratory w USA osiągnięto energie 3 · 109 e V (3 GeV). 
Cząstki o takich energiach spotykano przedtem tylko w promieniowaniu kosmicznym. 
Stąd, temu pierwszemu synchrotronowi nadano nazwę COSMOTRON. Dwa lata póź
niej w Berkeley zaczął działać następny synchrotron o nazwie BEVATRON. Uzyskano 
w nim już energie 6 ·109 e V (6 GeV). W 1955 r. w tym synchrotronie wytworzono po 
raz pierwszy antyprotony. 

Tymczasem fizyk francuski Louis de Broglie wystąpił z inicjatywą stworzenia 
w Europie zachodniej międzynarodowego ośrodka badańjądrowych (Conseil Europeen 
pour la Recherche Nucieaires- CERN). Budowę takiego ośrodka rozpoczęto w 1954 r. 
koło Genewy. 

Z kolei z inicjatywy fizyka radzieckiego Władimira J. Wekslera, w 1957 r. w Dub
nej pod Moskwą uruchomiono synchrofazotron. Był to największy w owym czasie ak
celerator umożliwiający przyspieszanie protonów do energii rzędu 1010 eV (10 GeV). 
Światowy wyścig w budowaniu coraz to większych akceleratorów trwał jednak nadal. 

W 1952 r. w Hamburgu w ośrodku badawczym DESY (Deutsches Elektronen Syn
chrotron) uruchomiono akcelerator elektronowo-protonowy HERA (imię małżonki 
boga Zeusa) o długości 6,3 km. Uzyskane tam energie protonów dochodzą do około 
9,2 .lQII e V (920 GeV). 

Największy z działających obecnie akceleratorów znajduje się w USA w labo
ratorium im. E. Fermiego (FERM/LAB). Osiągane tam energie protonów są już rzędu 
1012 eV (1000 GeV). 
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Jeszcze większy akcelerator LHC (Large Hadron Co/lider) buduje się w CERN-ie. 
Ku końcowi zbliża się też budowa potężnego akceleratora w Brookhaven National La
boratory w USA o nazwie RHIC (Relativistic Heavy lon Co/lider) . 

Badania promieniowania kosmicznego, a następnie eksperymenty prowadzone za 
pomocą coraz większych akceleratorów, doprowadziły do odkrycia niepokojąco dużej 
liczby nowych cząstek materii. Sytuacja ta zaczynała przypominać obraz chemii sprzed 
100 lat, kiedy podobnie zaskakująco zwiększała się liczba odkrywanych pierwiastków 
chemicznych. Dopiero dzięki sformułowaniu układu okresowego przez Dmitrija l. 
Mendelejewa i rozwojowi fizyki atomowej, świat pierwiastków chemicznych stał 

się dla nas zrozumiały i logiczny. Wszystkie pierwiastki składają się z takich sa
mych elementarnych cegiełek w postaci protonów, neutronów i elektronów. Czy zatem 
istnienie wielu różnych cząstek elementarnych nie świadczy podobnie o ich ukrytej 
su b strukturze? 

W 1964 r. fizyk amerykański Murray Gell-Mann i niezależnie George Zweig, fizyk 
pochodzenia rosyjskiego, zgłosili postulat, że wszystkie hadrony (cząstki oddziałujące 
silnie) są zbudowane z mniejszych cegiełek o ładunkach +2/3 i - 113. M. Gell-Mann 
nadał im żartobliwą nazwę kwarki zaczerpniętą z powieści Jamesa Joyce'a. 

Największe współczesne akceleratory służą nie tylko do badania różnych zjawisk 
z kreacją nowych cząstek. Spełniają one również rolę supermikroskopów umożliwia
jących określanie struktury wewnętrznej poszczególnych nukleonów. Obserwacja ja
kichkolwiek mikroobiektów jest możliwa wtedy, kiedy obiekty te mogąrozpraszać fale 
wykorzystywane w danym mikroskopie. Aby jednak fala mogła się rozpraszać na ja
kimś obiekcie, jej długość musi być porównywalna lub mniejsza od rozmiarów tego 
obiektu. Dlatego do obserwacji bakterii, o rozmiarach liniowych 10-7-10-5 m, nadają 
się mikroskopy optyczne, ponieważ długości fal świetlnych są właśnie rzędu l o-7 m 
(0,4+0,8 ~-tm) . Do badania obiektów mniejszych konieczne już są mikroskopy elektro
nowe. Zamiast elektromagnetycznych fal świetlnych wykorzystuje się w nich fale mate
rii (fale de Broglie'a) związane z elektronami przyspieszanymi do energii rzędu l 05 e V. 
Zdolności rozdzielcze takich mikroskopów są ograniczone wskutek różnych zjawisk 
dyfrakcyjnych i aberracji soczewek elektronowych. Niemniej zdolności te mogą wyno
sić około 5 · 10- 10 m, przewyższając kilkaset razy zdolności rozdzielcze najlepszych 
mikroskopów optycznych. 

W miarę zwiększania energii kinetycznej i pędu p przyspieszanych elektronów 
ulegają skróceniu ich długości fal}. zgodnie ze wzorem de Broglie'a 

h A=
P 

gdzie h - stała Plancka. 

(10.8) 

Jeśli więc, zamiast małego akceleratora liniowego, jak w mikroskopie elektrono
wym, wykorzysta się potężny synchrotron nadający elektronom energie rzę,du 1012 e V, 
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to osiągane zdolności rozdzielcze wynosząjuż 10-18 m. Oznacza to, że za pomocą ta
kich urządzeń można badać wewnętrzną strukturę nukleonów. 

Pierwsze dane doświadczalne, świadczące o istnieniu wewnętrznej struktury pro
tonu, uzyskano już z końcem lat pięćdziesiątych dzięki doświadczeniom prowadzonym 
przez Roberta Hofstadtera. Doświadczenia te polegały na rozpraszaniu elektronów 
przyspieszonych do energii 600 Me V. W 1967 r. uruchomiono w USA ( Stanford Linear 
Accelerator Center- SLA C) kolejny akcelerator liniowy o długości 3 km umożliwiają
cy przyspieszanie elektronów do energii około l 09 e V. Rozpraszanie takich elektronów 
na protonach wskazywało, że wewnątrz protonów występują jakieś "twarde" centra 
rozpraszające. Richard Feynman (1918-1988) określił je jako par tony. 

Następne doświadczenia, przeprowadzone w 1974 r. w CERN-ie, wykazały, że 
w protonach występują po trzy takie partony o ułamkowych ładunkach elektrycznych. 
Było to zgodne z hipotezą kwarków, które przedtem traktowano raczej jako pewne 
"osobliwości" matematyczne, a nie realne obiekty fizyczne. 

Warto zauważyć, że rozpraszanie elektronów o energii rzędu l Ge V na partonach 
stanowi pewną analogię do rozpraszania cząstek alfa, o energii około 5 Me V, naj ądrach 
atomowych. W obu tych doświadczeniach odpowiednie cząstki spełniały rolę sondy 
umożliwiającej wgląd w wewnętrzną strukturę materii. 

Fizycy spodziewają się, że budowany w USA, wspomniany wyżej, zderzacz cięż
kich jonów RH/C (czytaj: rik) umożliwi wytwarzanie plazmy kwarkowo-gluonowej 
o temperaturze rzędu 1012 K. 

A tymczasem l O lutego 2000 r. na konferencji w CERN-ie przedstawiono wyni
ki tamtejszych eksperymentów świadczące, że taka plazma została już wytworzona. 
Uzyskano ją w wyniku zderzaniająder 208Pb, przyspieszanych do energii 33 Te V (oko
ło 158 GeV na jeden nukleon) w synchrotronie protonowym SPS (Super Proton Syn

chrotron). Jądra te zderzano z takimi samymijądrami tarczy ołowianej 1 >. 

l) New State o f Matter created at CERN. Press Release, Geneva, CERN- Press Office 2000-02. 
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11. Reakcje rozszczepiania jąder ciężkich 
i podstawy energetyki jądrowej 

11.1. Krótka historia odkrycia rozszczepienia jąder uranu 
i wtórnych neutronów rozszczepieniowych 

Po odkryciu neutronów w 1932 r. rozpoczęto doświadczenia polegające na ostrze
liwaniu tymi cząstkami różnych materiałów, w szczególności uranu. Doprowadziło to 
do wytworzenia licznych nieznanych wcześniej izotopów promieniotwórczych oraz 
pierwszych pierwiastków transuranowych neptunu i plutonu. Badania takie prowadzili 
głównie E. Fermi w Rzymie, F. Joliot w Paryżu i O. Hahn w Dahlem pod Berlinem. 
W 1934 r. E. Fermi odkrył proces spowalniania neutronów zachodzący wskutek ich 
zderzeń z jądrami lekkimi. W tym samym roku Ida Noddack, chemik niemiecki, opubli
kowała pracę zawierającą zdanie: Możliwe, że przy ostrzeliwaniu ciężkich jąder neu
tronami jądra te rozpadają się na liczne fragmenty będące wprawdzie izotopami zna
nych pierwiastków, lecz nie sąsiadami pierwiastków ostrzeliwanych 1). Praca ta nie 
wzbudziła szerszego zainteresowania w ówczesnym świecie naukowym, a zawartą 
w niej sugestię uznano za absurdalną. 

Tymczasem pod koniec 1938 r. dwaj chemicy niemieccy Otto Hahn i jego asystent 
Fritz Strassmann odkryli, że w wyniku oddziaływania neutronów z czystym uranem 
pojawiają się w nim ślady baru o liczbie atomowej 56. Anons o tym odkryciu ukazał się 
z początkiem 1939 r.2) Równocześnie O. Hahn zawiadomił o tym swoją wieloletnią 
współpracownicę Lise Meitner przebywającą wówczas w Szwecji, gdzie znalazła 
schronienie przed terrorem hitlerowskim. Lise Meitner i jej siostrzeniec Otto Frisch 
(fizycy austriaccy) doszli do wniosku, że w wyniku absorpcji neutronu przezjądro ura
nu, może się ono dzielić (rozszczepiać) na dwie części (fragmenty) o porównywalnych 
masach3). Jednym z takich fragmentów rozszczepień mogą być właśnie jądra baru. 
W lutym 1939 r. Niels Bohr przedstawił wyjaśnienie tego zjawiska w oparciu o model 
kroplowy jądra4) . 

l) I. Noddack: Z. Angewandte Chemie (1934) 47, s. 653-655. 
2l O. Hahn, F. Strassmann: Naturwissenschaften (1939) 27, s. 11. 
3l L. Meitner, O. Frisch: Nature (1939) 143, s. 239-240. 
4) N . Bohr: Physica1 Review (1939) 55, s. 418-419. 
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w marcu i kwietniu tegoż roku Enrico Fermi i niezależnie Frederic Joliot od
kryli, że rozszczepieniom jąder uranu towarzyszy wyzwalanie się neutronów wtórnych. 
z doświadczeń grupy Fermiego wynikało, że jeden neutron pierwotny, zaabsorbowany 
przezjądro ciężkie, może wyzwalać średnio dwa takie neutrony5l. Według badań zespo
łu Joliata statystyczna liczba tych neutronów wtórnych mieściła się_ w przedziale 

3,5 ±0,76l. 
Odkrycie wymuszonych rozszczepień jądrowych oraz emisji wtórnych neutro-

nów rozszczepieniowych stworzyło perspektywy realizacji samopodtrzymującej się 
reakcji łańcuchowej z wyzwalaniem energii utajonej w jądrach atomowych. W lipcu 
1939 r. L. Szilard, w liście do E. Fermi ego, przedstawił ideę reaktora jądrowego z mo
deratorem grafitowym opartego na takiej właśnie łańcuchowej reakcji rozszczepie1'l 

jąder uranu. 
Obecnie wiemy, że rozszczepienie jądra ciężkiego może nastąpić wtedy, kiedy cał-

kowita energia wniesiona do jądra przez daną cząstkę przewyższa określoną wartość 

progową zwaną barierą rozszczepienia. 
Niektóre jądra mogą być rozszczepiane przez neutrony tern1iczne wnoszące tylko 

energię wiązania określoną przez defekt masy. W praktyce takimi materiałami rozszcze
pialnymi lub paliwowymi są izotopy 233U, 235U i 239Pu. Zauważmy, że są to izotopy 

o nieparzystych liczbach masowych. 
Spośród nich tylko 235U występuje w przyrodzie w naturalnym uranie, w którego 

skład wchodzą: 

238U (99,8%), 

235U (0,71 %), 

234U (ilości śladowe). 

Pozostałe dwa izotopy rozszczepialne (paliwowe) można wytwarzać sztucznie po
przez transmutacje jąder materiałów paliworodnych 232Th i 238U. Zagadnienie to bę
dzie przedstawione szczegółowo w podrozdziale 11.5.6. 

Oprócz wymienionych wyżej materiałów paliwowych, neutrony termiczne mogą 
też rozszczepiać jądra niektórych innych izotopów ciężkich o nieparzystych liczbach 
masowych, na przykład izotopu 241Pu tworzącego się w reaktorach jądrowych w ślad 
za izotopem 239Pu. 

Do rozszczepiania innych jąder ciężkich, zwłaszcza o parzystych liczbach maso
wych, konieczne są neutrony prędkie. Oprócz energii wiązania wnoszą one do jądra 
swoją energię kinetyczną. 

:l H.L. Anderson, E. Fermi, H.B. Hanstein: Physical Review (1939) 55, s. 797-798. 
l H. von Halban Jr., F. Joliot, L. Kowarski: Nature (1939) 143, s. 680. 
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Rozszczepienie jądra może nastąpić wtedy, kiedy sumaryczna wartość obu tych 
energii przewyższa banerę rozszczepienia danego jądra. 

W literaturze angielskiej i amerykańskiej istnieją dwa pojęcia, nierozróżnialne 
w literaturze polskiej, dotyczące różnych materiałów rozszczepialnych: 

l) fissile substances- dające się rozszczepiać za pomocą neutronów tennicznych, 
2) fissible (ang.) lub fissianab/e (amer.) - rozszczepialne tylko przez neutrony 

prędkie o energiach przekraczających określone wartości progowe. 

Na rysunkach 11 .1-11.3 pokazano przekroje czynne na rozszczepianie jąder 
wspomnianych wyżej materiałów paliwowych przez neutrony o różnych energiach 
w granicach od 0,0 l e V do l ,O e V. Dla porównania, na rysunku 11.4 przedstawiono też 
przekroje czynne na rozszczepianie 239pu przez jądra 4He przyspieszane do energii 
rzędu kilkuset megaelektronowoltów (108 eV). Zauważmy, że przekroje czynne dla ta
kiej reakcji typu (a, f) są prawie o trzy rzędy wielkości mniejsze, w porównaniu 
z przekrojami na rozszczepianie tych samych jąder 239pu przez neutrony tenniczne . 

..... 
....... ..... 

"' l"-.. ...... 
~".... 

10 
2 

0,1 1 ,O 
energia neutronów [eV] 

Rys. 11.1. Przekrój czynny a1na rozszczepienie jąder 233u przez neutrony, w zależności od ich ener
gii w zakresie 0,0 l+ l ,00 e V 

(wg D .J . Hughesa i J.A. Harveya: Neutron Cross Section. New York - Toronto- London, McGraw-Hill , 
Book Company, Inc. 1955) 
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Rys. 11.2. Przekrój czynny a1na rozs~_czepienie ~ąder 235u przez neutrony, w zależności od ich ener
gu w zakreste 0,01+1,00 e V 

(wg D.J. Hughesa i J.A. Harveya: Neutron Cross Section . New York- Toronto- London, McGraw-Hill, 
Book Cornpany, Inc. 1955) 
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Rys. 11.3. Przekrój .czynny a1 na rozszczepienie jąder 239pu przez neutrony, w zależności od ich ener
gii w zakresie 0,01+1,00 eV 
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(wg D .J. Hughesa i J.A. Harveya: Neutron Cross Section. New York- Toronto - London, McGraw-Hill, 
Book Cornpany, Inc. 1955) 
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Rys. 11.4. Przekrój czynny na rozszczepienie jąder uranu 238u przez przyspieszone jądra Uony) helu 
4He, w zależności od ich energii 

(wg S. Szczeniowskiego: Fizyka doświadczalna. Część VI. Fizykajądra i cząstek elementarnych. Warszawa, 
PWN 1974) 

Z rysunku 11.5 widać, że naturalne izotopy uranu wykazują znaczne różnice ich 
właściwości jądrowych . Jądra izotopu 238U mogą się rozszczepiać tylko pod wpływem 
neutronów prędkich o energii większej od około l Me V, i to z bardzo małym przekro
jem czynnym. 

b-., 

~ 
"""' l 

'\AJ ~ ~ 
Jl ·~ r--. ~3su 

lrsu 
energia neutronów [eV] 

Rys. 11.5. Przekroje czynne a1 na rozszczepianie jąder 235u i 238u przez neutrony o różnych energiach 

(wg S. Szczeniowskiego: Fizyka doświadczalna. Część VI. Warszawa, PWN 1974, s. 374) 

Należy jeszcze dodać, że nie każdy wychwyt neutronu przez jądro materiału roz
szczepialnego powoduje jego rozszczepienie, to znaczy reakcję (n,f). Zjawiskiem al
ternatywnym (konkurencyjnym) jest zawsze wychwyt radiacyjny (n, y). Na przykład 
dla jąder 235U prawdopodobieństwo ich rozszczepień przez neutrony termiczne jest 
około pięć razy większe od prawdopodobieństwa wychwytu radiacyjnego. 

Prawie równocześnie z rozszczepieniem jądra materiału paliwowego następuje 
emisja dwóch lub trzech neutronów. Przyjęto je określać jako natychmiastowe neutrony 
rozszczepieniowe. Natomiast oba jądra o średnich liczbach atomowych, tworzące się po 
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rozszczepieniu jądra ciężkiego i po emisji natychmiastowych neutronów rozszczepie
niowych, określa się z definicji jako fragmenty rozszczepienia . 

Na rysunku 11 .6. przedstawiono poglądowo hipotetyczne fazy całego procesu roz
szczepienia jądra ciężkiego i zjawisk wtórnych. 

n 

~ 
~ 

Rys. 11.6. Hipotetyczny przebieg procesu rozszczepienia jądra i zjawisk wtórnych, 
według modelu kroplowego 

Odkrycie emisji neutronów rozszczepieniowych było wydarzeniem równie donio
słym, jak odkrycie samego rozszczepiania jąder. Bez tych neutronów nie byłaby możliwa 
reakcja lawinowa, a tym samym wyzwalanie energii w reaktorach i bombach jądrowych. 

Mimo emisji neutronów natychmiastowych, oba fragmenty rozszczepienia mają na
dal duży nadmiar neutronów, to znaczy znajdują się znacznie powyżej ścieżki trwałości ją
der (rys. 3.2, s. 32). Z tego powodu w takich jądrach następuje szereg kolejnych roz
padów beta minus prowadzących do stanu równowagi w jądrach końcowych. Przykładem 
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często spotykanego fragmentu rozszczepienia, dającego początek tego rodzaju krótkie
mu szeregowi promieniotwórczemu, może być jądro ksenonu 140Xe. 

14oxe __ 13_~ 14oC f3 14oB f3 14oL f3 14oC 
54 (13,6 s) 55 s (1,06 min) 56 a (12,7 dni) 57 a (1,68 dni) 58 e 

Tworzące się w ten sposób końcowe jądro ceru 1~gce jest już trwałe. 
Jeśli jakiś kolejny rozpad beta w takim szeregu promieniotwórczym jest silnie wzbro

niony (wskutek działania pewnych praw kwantowych), a równocześnie energia separa
cji neutronu w danym jądrze jest stosunkowo mała, to zamiast kolejnego rozpadu beta mo
że następować emisja neutronów opóźnionych. Energię separacji definiujemy jako naj
mniejszą wartość energii wystarczającą do oderwania neutronu związanego najsłabiej 
z danym jądrem. Opóźnienie emisji wspomnianych neutronów może wynosić od ułamka 
sekundy, aż do kilkudziesięciu sekund. Neutrony opóźnione odgrywają istotną rolę w kon
trolowanym wyzwalaniu energii w reaktorach jądrowych (patrz podrozdział 11 .5.3). 

Fragmenty rozszczepienia wykazują zwykle silną asymetrię ich mas (liczb maso
wych). Przykładem tego mogą być fragmenty jąder 235U rozszczepianych przez neutro
ny termiczne. Jak widać z rysunku 11.7, liczby masowe takich fragmentów grupują się 
głównie w przedziałach 85+104 i 130..;-149. Można to wyjaśnić na podstawie powłoko
wego modelu jądra, według którego we fragmentach rozszczepień przejawia się ten
dencja do powstawania zamkniętych powłok nukleonowych o preferencyjnych licz
bach protonów i neutronów. Asymetria mas fragmentów rozszczepień zanika jednak 
w miarę zwiększania energii wzbudzenia jądra złożonego po wychwycie neutronu. Ilu
stracją tego jest krzywa przerywana na rysunku 11.7, dotycząca fragmentów jąder 235U 
rozszczepianych przez neutrony prędkie o energii około 14 Me V. 

-o 

g 10-1

r---~----+-+--+-.--+---~ 
"iii' 
"O 

~ 10-2 r---~----+-~~----+---~ 

10-3 
6~0---8·0---1~0-0---1~20---1~4~0---16~0----

liczba masowa A 

Rys. 11.7. Rozkład mas fragmentów rozszczepień jąder 235u rozszczepianych przez neutrony ter
miczne (krzywa ciągła) i neutrony prędkie o energii 14 Me V (krzywa przerywana) 

(wg A. Strzałkowskiego : Wstęp do fizyki jądra atomowego. Warszawa, PWN 1978) 
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11.2. Zarys teorii reakcji rozszczepienia 

Według teorii Bobra i Wheelera, opartej na modelu kroplowym jądra, energia 
wnoszona przez wychwyconą cząstkę (neutron) wprawia jądro w drgania. Jeśli wnie
siona energia jest stosunkowo mała, to takie drgania polegają tylko na periodycznych 
zmianach kształtu jądra, od sferycznego do elipsoidalnego i na odwrót. Rolę siły sprę
żystości, przywracającej jądru kształt kulisty (stan równowagi) spełnia napięcie po
wierzchniowe wynikające z sił jądrowych działających między nukleonami. Jeśli jed
nak energia wzbudzenia jest większa od bariery rozszczepienia u1, to amplituda drgań 
jądra zwiększa się do tego stopnia, że niektóre nukleony oddalają się od siebie poza 
zasięg działających między nimi sił jądrowych. Natomiast cały czas między protonami 
działają odpychające siły kulombowskie. Począwszy od pewnego stopnia deformacji 
jądra dochodzi jeszcze drugi czynnik sprzyjający także jego podziałowi (rozszczepie
niu) na dwie części. Chodzi o to, że sumaryczna powierzchnia dwóch sferycznych frag
mentów rozszczepienia jądra staje się mniejsza od jego powierzchni w stadium silnej 
deformacji, to znaczy wtedy, kiedy jądro przyjmuje już kształt hantli. 

Na rysunku 11.8 przedstawiono ogólnie, jak zmienia się energia potencjalna EP 
deformującego się jądra, w zależności od parametru deformacji r. Parametr ten definiu
jemy jako odległość między środkami mas rozdzielających się fragmentów jądrowych. 

p,= 47 

u, 

p,= 36 

r 

r =O 

Rys. 11.8. Energia potencjalna EP rozszczepiającego się jądra, w zależności od parametrur deformacji; 
u1 -bariera rozszczepienia (w jednostkach energii), p1= Z2/A -parametr rozszczepienia 
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Oprócz bariery rozszczepienia u1 i parametru deformacji r, w teorii tej wprowa
dza się jeszcze parametr rozszczepienia p1określony wzorem 

z2 
PJ=

A 

gdzie: Z i A - liczba atomowa i masowa danego jądra. 

(11.1) 

Jak pokazano na rysunku 11.8, w miarę zwiększania się parametru p1 zmniejsza 
się bariera rozszczepienia Uf' Dla parametru p1 = 47 bariera ta staje się równa zeru. 
Oznacza to, że jądra dla których Z 2/A > 47 nie mogą być trwałe, lecz powinny natych
miast rozszczepiać się spontanicznie. Jest to jednak wniosek wynikający z przedstawio
nej teorii opartej wyłącznie na modelu kroplowym. W rzeczywistości trwałość jąder 
zależy także od innych . czynników, których model ten nie uwzględnia. Takim czyn
nikiem strukturalnym są powłoki nukleonowe o magicznych liczbach protonów i neu
tronów. 

Energia wnoszona do jądra przez daną cząstkę, na przykład neutron prędki, składa 
się z energii wiązania Ew oraz energii kinetycznej Ek tej cząstki. A zatem całkowitą 
energię W deponowaną w jądrze można określić wzorem 

( 11.2) 

gdzie ER- energia odrzutu jądra. 

W przypadku neutronów termicznych wnoszą one praktycznie tylko energię wią
zania Ew. Energia ta zależy głównie od parzystości liczb nukleonów w tworzącym się 
jądrze złożonym, Można to wyjaśnić na przykładzie izotopów 235U i 238U. W wyniku 
absorpcji neutronu przez parzysto-nieparzyste jądro 2~~ U tworzy się parzysto-parzyste 
jądro złożone 2~~ U. Przypomnijmy, że takie jądra charakteryzują się stosunkowo duży
mi energiami wiązania. Formalnie wynika to ze wzoru Weizsackera (6.2), w którym pa
rametr 8 dla jąder parzysto-parzystych przyjmuje wartość dodatnią. W przypadku jądra 
złożonego 2~~U, wniesiona przez neutron energia wiązania wynosi około 6,8 MeV, 
spełniając warunek 

(11.3) 

Dzięki temu, takie jądro złożone rozszczepia się natychmiast po zaabsorbowaniu 
neutronu. 

Jeśli jednak neutron termiczny zostaje wchłonięty przez jądro izotopu 2~~U, to 
tworzy się jądro parzysto-nieparzyste 2~~U, dla którego parametr 8 we wzorze (6.2) 
równa się zeru. W tym przypadku, energia wiązania Ew wniesiona przez neutron wyno
si około 5,3 Me V i nie spełniajuż warunku (11.3). A zatem, tworzące sięjądro złożone 
nie ulega rozszczepieniu. Do jego rozszczepienia jest konieczna dodatkowa energia 
kinetyczna E k neutronu. 
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11.3. Energia reakcji rozszczepienia jądra 

Rozszczepianie jąder ciężkich jest reakcją silnie egzoenergetyczną. Bilans energii 
wyzwalanej przy rozszczepieniu pojedynczego jądra uranu przez neutron tenniczny 
przedstawiono w tabeli 11.1. Energia ta przewyższa około 50 milionów razy energię 
wyzwalaną w wyniku utlenienia (spalenia) jednego atomu węgla w reakcji chemicznej 

gdzieQ-energia reakcji równa 4,2 e V. 

Tabela 11.1 

Rodzaj i ilość energii wydzielanej przy rozszczepieniu jednego jądra 235U przez neutron termiczny 

Rodzaj energii 
Ilość energii 

(Me V] 

Energia kinetyczna fragmentów 
rozszczepienia 167±5,0 

Energia kinetyczna neutronów 
natychmiastowych 5 ± 0,5 

Energia fotonów gamma 
(średnio 5 fotonów) 7 ± 1,0 

Energia rozpadów beta 
(średnio 3 rozpady najeden fragment) 17 ± 2,0 

Razem 200 ± 6,0 

Na rysunku 11.9 pokazano ponownie krzywą z rysunku 5.4 z zaznaczeniem różni
cy f:..E energii wiązania na jeden nukleon w jądrze złożonym 236U i w jego fragmentach 
rozszczepienia. Mnożąc tę różnicę energii till = 8,4-7,5 = 0,9 Me V przez liczbę 236 
nukleonów w rozszczepiającym się jądrze złożonym otrzymujemy wartość energii E 
około 200 Me V. Energia ta wyzwala się kosztem ubytku masy danego układu składają
cego się pierwotnie z jądra mu i neutronu termicznego. W tym przypadku bilans ener
gii można wyrazić wzorem 

( 11.4) 

gdzie: ~ - masajądra 235U, 
mn - masa neutronu, 

m fi , m /2 - średnie masy fragmentów rozszczepienia, 

V - średnia liczba natychmiastowych neutronów rozszczepieniowych. 
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Rys. 11.9. Wartości energii wiązania na jeden nukleon EJA w funkcji liczby masowej A jąder; poda
no wartości tych energii dla jądra złożonego 236u (7 ,5 Me V) i fragmentów jego rozszczepienia 

(8,4 McV) 

11.4. Reakcja lawinowa i Project Manhattan 

Wskutek tego, że każdemu rozszczepieniujądra towarzyszy natychmiastowa emi
sja kilku neutronów mogą one powodować rozszczepienia kolejnych jąder. W rezulta
cie liczba takich rozszczepień zachodzących w jednostkowym przedziale czasu (czę
stość rozszczepień) zwiększa się lawinowo. Ilustracją tego procesu może być rysu
nek 11 .1 O. Tak samo lawinowo zwiększa się więc ilość wyzwalanej energii. Z danych 
przedstawionych w tabeli 11.1 widać, że jest to głównie energia kinetyczna fragmentów 
rozszczepień. Jest ona przekazywana innym jądrom ośrodka wskutek zderzeń spręży
stych wspomnianych fragmentów z tymi jądrami. Powoduje to gwałtowny wzrost ener
gii wewnętrznej (termicznej) całego układu przejawiający się odpowiednim wzrostem 
jego temperatury. 

Człowiekiem, który już w 1932 r. przewidywał możliwość wyzwalania energii uta
jonej w jądrach atomowych był fizyk węgierski Leo Szilard (1898-1964). On też 
pierwszy wprowadził pojęcie masy krytycznej materiału rozszczepialnego (patrz pod
rozdział 11.5). Trzeba było jednak jeszcze kilku lat, aby doszło do odkrycia rozszcze
piania jąder uranu z emisją natychmiastowych neutronów rozszczepieniowych. Przewi
dywania L. Szilarda okazały się prorocze. Równocześnie nad światem zawisła groźba 
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skonstruowania przez Niemców broni jądrowej, która mogła przesądzić o losach dru
giej wojny światowej. W Niemczech hitlerowskich pracowali tak znakomici fizycy, jak 
Werner Heisenberg i Carl F. Weizsacker uczestnicząc w badaniach jądrowych pod 
kryptonimem Virushaus. Niepokojącym sygnałem było nagłe wstrzymanie przez 
Niemcy eksportu czechosłowackiej rudy uranu ze złoża w Jachimowie. Pierwiastek 
ten, odkryty w 1789 r. przez niemieckiego chemika Martina H. Klaprotha, stosowano 
dotychczas głównie w ceramice. 

n 

Rys. 11.10. Rozwój lawinowej reakcji rozszczepień jąder 235u 

Niewielu jednak ludzi, nawet wśród wybitnych fizyków jądrowych, zdawało sobie 
sprawę z powagi sytuacji. Wyjątkiem był Leo Szilard przebywający już wówczas 
w Stanach Zjednoczonych. Wraz ze swym węgierskim przyjacielem Eugene Wignerem 
zwrócił się do Alberta Einsteina z propozycją wysłania do prezydenta USA Franklina 
D. Roosevelta odpowiedniej petycji sugerującej rozpoczęcie intensywnych badań 
jądrowych. A. Einstein zgodził się zaangażować w tę akcję swój ogromny autorytet. 
Zanim jednak Szilard zredagował odpowiednie pismo Einstein wyjechał na Long 
Island, dokąd można było dojechać tylko samochodem. Szilard, nie mając prawa 
jazdy, skorzystał z uprzejmości Edwarda Tellera, który zawiózł go do Einsteina. Albert 
Einstein podpisał wspomnianą petycję 2 sierpnia 1939 r., wypowiadając przy tym zna
mienne słowa "po raz pierwszy w historii ludzkość będzie korzystać z energii nie po
chodzącej ze Słońca" (tekst słynnego listu przetłumaczony przez autora na s. 115). 

Zaufany doradca prezydenta Roosevelta Aleksander Sachs podjął się przekazania 
mu tej petycji. Prezydent przyjął go jednak dopiero 11 października 1939 r. Efektem 
tych zabiegów było powołanie przez prezydenta Komitetu Doradczego ds. Uranu 
(Uranium Committee) oraz przyznanie na badania jądrowe dotacji w kwocie sześciu 
tysięcy dolarów. Pieniądze te wykorzystano do zbudowania prototypu reaktora ją
drowego ("stosu atomowego"), w którym Enrico Fermi i Leo Szilard doprowadzili, 
2 grudnia 1942 r., do pierwszej w historii kontrolowanej reakcji łańcuchowej rozszcze
pień jąder uranu (podrozdział 11 .6.1 ). 
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F.D. Roosevelt 
Prezydent Stanów Zjednoczonych 
BiałyDom 

Washington, D. C. 

Panie Prezydencie, 

2 sierpnia 1939 

Z przedstawionych mi w rękopisie l-IJ!ników ostatnich badań E. Fermiego i L. Szi
larda moim zdaniem l-IJ!nika, że pierwiastek uran może stanowić ważne źródło energii 
w najbliższej przyszłości. Pewne aspekty tej sytuacji nakazują czujność, a w razie ko
nieczności szybkie działanie Administracji. Uważam więc, że moim obowiązkiem jest 
zwrócenie Pana uwagi na następujące fakty. 

W ciągu ostatnich czterech miesięcy, dzięki pracom zarówno Joliola we Francji, 
jak i Fermiego i Szilarda w Ameryce, stało się prawdopodobne doprowadzenie do reak
cji łańcuchowej w dużej masie uranu i uzyskanie w ten sposób znacznych ilości energii 
oraz nol-IJ!ch pierwiastków podobnych do uranu. Obecnie l-IJ!daje się prawie pewne, iż 
można to będzie osiągnąć w niedalekiej przyszłości. 

To nowe zjawisko może też być l-IJ!korzystane do budol-IJ! bomb. Należy przewidy
wać, chociażjest to znacznie mniej pewne, że można będzie skonstruować bomby nowe
go typu o nieZl-IJ!kle dużej mocy. Jedna taka bomba, przewieziona statkiem i zdetono
wana w jakimś porcie, mogłaby zniszczyć cały port wraz z częścią sąsiednich terenów. 
Takie bomby mogą sięjednak okazać za ciężkie do transportu lotniczego. 

Stany qednoczone mają tylko bardzo ubogie rudy uranu o niewielkich zasobach. 
Duże złoża rud uranu znajdują się w Kanadzie, Czechosłowacji i Kongu Belgijskim. 
W tej sytuacji l-IJ!daje się pożądany stały kontakt Pańskiej Administracji z zespołami 
fizyków prowadzących w Ameryce badania nad reakcją łańcuchową. Można by to osią
gnąć poprzez zlecenie tego zadania osobie cieszącej się Pana zaufaniem, zdolnej do 
utrzymywania kontaktów nieoficjalnych Zadaniem tej osoby powinno być: 

A) informowanie agend rządol-IJ!ch o dalszym rozwoju sytuacji i rekomendowanie 
odpowiednich akcji Rządu, ze zwracaniem szczególnej uwagi na zapewnienie doslal-IJ! 
rudy uranu do Stanów qednoczonych, 

B) przyspieszanie prac doświadczalnych prowadzonych w ramach limitów budżeto
l-IJ!Ch laboratoriów uniwersyteckich i zapewnianie im w razie potrzeby odpowiednich 
dotacji pozyskiwanych zarówno od osób prywatnych, jak i laboratoriów przemysłol-IJ!ch 
dysponujących potrzebną aparaturą. 

Niemcy wstrzymały ostatnio sprzedaż uranu pochodzącego z okupowanej Czecho
słowacji. Akcja ta staje się zrozumiałajeśli weźmie się pod uwagę fakt, że syn niemiec
kiego podsekretarza stanu von Weizsacker został skierowany do Instytutu Cesarza Wilhel
ma w Berlinie, gdzie powtarzane są niektóre z amerykańskich doświadczeń nad uranem. 

Z poważaniem 
Albert Einstein 
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Intensywny rozwój badań jądrowych w USA, prowadzonych pod kryptonimem 

Project Manhattan nastąpił dopiero po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do woj
ny z Japonią w grudniu 1941 r. Badania te nabrały ogromnego rozmachu od września 
1942 r., kiedy na czele całego projektu stanął generał Leslie R. Groves. W rekordowo 
krótkim czasie w różnych stanach USA zbudowano zakłady techniczne i laboratoria 
badawcze zatrudniające w sumie ponad 100 tysięcy ludzi. Centrum tych badań zlo
kalizowano w Los Alamos leżącym w pustynnym stanie Nowy Meksyk. Dyrektorem 
tego ośrodka badawczego został amerykański fizyk teoretyk J. Robert Oppenheimer 

(1904-1967). 
Badania jądrowe prowadzono wówczas także w Wielkiej Brytanii pod krypto

nimem Tube Alloys. Pod koniec 1941 r. w dziedzinie tej Anglicy wyprzedzali nie
co swoich kolegów amerykańskich. W sierpniu 1943 r., na terenie Quebecu w Kanadzie, 
doszło do spotkania premiera Wielkiej Brytanii Winstana Churchilla z prezydentem 
USA Franklinem D. Rooseveltem. W czasie tego spotkania uzgodniono, że czołowi bry
tyjscy fizycy jądrowi zostaną na czas wojny oddelegowani do Los Alamos. Już pod 
koniec 1943 r. dotarli do USA Sir John D. Cockcroft i Sir James Chadwick wraz 
z grupą współpracowników, wśród których znalazł się także zbiegły do Anglii fizyk 
niemiecki Klaus Fuchs. Do tej postaci powrócimy jeszcze w podrozdziale 11.5. Do Sta
nów Zjednoczonych przypłynął też statkiem Niels Bohr, któremu udało się uciec z oku
powanej Danii do Anglii. W Los Alamos znalazło się również wielu innych fizyków, 
chemików i inżynierów różnych specjalności. Spośród wybitnych uczonych zaangażo
wanych w Project Manhattan można wymienić takie nazwiska, jak: Hans A. Bethe, 
Artur H. Compton, Enrico Fermi, Richard P. Feynman, Robert Frisch, Glenn Seaborg, 
Leo Szilard, Edward Teller i wielu innych. 

11.5. Masa krytyczna i pierwsze wybuchy jądrowe 

Lawinowa reakcja rozszczepień jądrowych może się rozwinąć w danym materiale 
rozszczepialnym tylko po przekroczeniu pewnego stanu krytycznego związanego z po
jęciem masy krytycznej. Masa krytyczna zależy od różnych czynników, takich jak: 

- masa rzeczywista danego materiału, 

- zawartość względna izotopu rozszczepialnego (235U lub 239Pu) w tym mate-
riale, 

- postać chemiczna, 
- postać geometryczna (kształt), 
- ciśnienie zewnętrzne, 

- obecność i rodzaj reflektora neutronów. 

Masy krytyczne uranu, w zależności od niektórych z wymienionych wyzeJ 
czynników, przedstawiono na rysunku 11.11. W masie mniejszej od krytycznej 
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reakcja lawinowa nie może się rozwinąć, ponieważ zbyt dużo neutronów ucieka 
na zewnątrz nie zdążywszy spowodować rozszczepień kolejnych jąder. Taki 
układ określamy jako podkrytyczny. 

10001----r----.---,---,--~ 

500 

200 

t:"" 100 

50 

20 

o~--~--~--~~~~~~--20 40 60 80 100% 
wzbogacenie 235 U/ 238 U 

Rys. 11.11. Masy krytyczne mk uranu, w zależności od różnych czynników: l -kula z U02 o gęstości 
10,9 g/m3, 2 - kula z uranu metalicznego o gęstości 18,9 g/m3, 3 - kula z uranu metalicznego 

z reflektorem berylowym o grubości lO cm 

(wg Z. Celińskiego: Energetyka jądrowa. Warszawa, PWN 1991) 

Z rysunku 11. 11 widać, że na przykład dla uzyskania masy nadkrytycznej uranu 
metalicznego, o masie rzeczywistej około 20 kg (w kształcie kuli z reflektorem berylo
wym), wzbogacenie w izotop rozszczepialny 235U musi być większe od około 80%. 
Tymczasem przypomnijmy, że zawartość tego izotopu w uranie naturalnym wynosi za
ledwie 0,71 %. A zatem pierwszy poważny problem techniczny, jaki trzeba było rozwią
zać, polegał na opracowaniu efektywnej metody wzbogacania uranu w jego lżejszy izo
top rozszczepialny. Znana już wcześniej metoda elektromagnetyczna rozdzielania izo
topów jest za mało wydajna. Problem ten rozwiązano dopiero za pomocą metody dyfu
zyjnej opracowanej przez amerykańskiego chemika Harolda C. Ureya. Metoda ta pole
ga na wielokrotnym przenikaniu (dyfuzji) gazowego związku uranu UF 6 przez warstwy 
odpowiednich materiałów mikroporowatych. Cząsteczki 235UF6 o nieco mniejszej ma-
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sie dyfundują trochę szybciej niż cząsteczki 238UF 6 zawierające izotop cięższy. Dzięki 
tej różnicy szybkości dyfuzji następuje stopniowe wzbogacanie takiego gazu w czą
steczki z izotopem lżejszym. Odpowiednie zakłady wzbogacania uranu taką metodą 
zbudowano w Oak Ridge w stanie Tennessee. W 1944 r. zatrudniały one około 11 tysię
cy robotników. 

Równocześnie w Ranford w stanie Washington rozpoczęto budowę reaktorów ją
drowych w celu wytwarzania w nich rozszczepialnego izotopu 239Pu. Śladowe ilości 
tego pierwiastka transuranowego uzyskał po raz pierwszy chemik amerykański Glenn 
T. Seaborg ( 1912-1999) zaledwie trzy lata wcześniej. W 1944 r. odkryto, że w ślad za 
izotopem 239pu tworzy się także izotop 240Pu, którego jądra ulegają szybkim rozszcze
pieniom spontanicznym z wyzwalaniem neutronów. Neutrony te mogą inicjować reak
cję lawinową zanim jeszcze nastąpi połączenie mas podkrytycznych plutonu w jedną 
zwartą bryłę o masie nadkrytycznej. W rezultacie taka przedwczesna reakcja lawinowa 
(predetonacja) powoduje znaczne straty materiału rozszczepialnego, którego część zo
staje wyrzucona w przestrzeń przed osiągnięciem przez cały układ stanu nadkrytyczne
go. Od szybkości osiągania takiego stanu zależy efektywność wykorzystania materiału 
rozszczepialnego. W metodzie wstrzeliwania, przedstawionej na rysunku 11.12, szyb
kość ta jest ograniczona bezwładnością wstrzeliwanej masy. Stąd taka technika może 
być stosowana tylko w bombach uranowych. W bombach plutonowych wykorzystuje 
się metodę implozyjną pokazaną na rysunku 11.13 . Polega ona na gwałtownym zwięk
szeniu gęstości plutonu, w postaci kuli, za pomocą fali uderzeniowej wywołanej eks
plozjąjakiegoś chemicznego materiału wybuchowego. 

chemiczny 
materiał 

wybuchowy 

materiał 

rozszczepialny 

lufa armatnia 

reflektor 

2 3 

masa 
nadkrytyczna 

Rys. 11.12. Zasada działania bomby uranowej (gun-assembly device); wybuch chemiczny powoduje 
nagłe połączenie dwóch podkrytycznych mas materiału rozszczepialnego w jedną bryłę sferyczną 

o masie nadkrytycznej wskutek czego następuje wybuch jądrowy 

(wg Encyclopaedia Americana- International Edition, 1993, Vol. 2, s. 642) 
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Rys. 11.13. Zasada działania bomby plutonowej; dośrodkowa fala uderzeniowa po wybuchu che
micznym zgniata kulę z plutonu do gęstości, przy której osiąga ona stan nadkrytyczny 

(wg Encyc/opaedia Americana- International Edition, 1993, Vol. 2, s. 642) 

Pierwszy doświadczalny wybuch jądrowy plutonu przeprowadzono o świcie 16 lip
ca 1945 r. na poligonie Alamagordo w stanie Nowy Meksyk. Cały wielotonowy układ 
wybuchowy zamontowano na szczycie stalowej wieży o wysokości 30m. W odległości 
kilku kilometrów od wieży zbudowano podziemny punkt obserwacyjny. Według relacji 
obserwatorów, z J.R. Oppenheimerem na czele, w pierwszej fazie po wybuchu pojawiła 
się ognista kula rozprzestrzeniająca się do wysokości ponad l O km. Potem nastąpił 
przeciągły grzmot i potężna fala uderzeniowa. Po kilku dniach stwierdzono, że w punk
cie zero>rym, tam gdzie stała wieża, znajdował się teraz krater o średnicy około 400 m. 
Pustynny piasekuległ stopieniu w promieniu około 730 m, zamieniając się w szkliwo. 
Moc wybuchu odpowiadała mocy eksplozji 15.;-20 tysięcy ton trójnitrotoluenu (TNT), 
jednego z najsilniejszych wówczas chemicznych materiałów wybuchowych. 

6 sierpnia 1945 r. zdetonowano pierwszą bombę uranową nad Hiroszimą, a trzy 
dni później 9 sierpnia bombę plutonową nad Nagasaki. Eksplozje te nastąpiły na wyso
kości około 550 m nad powierzchnią ziemi. Bomba nad Hiroszimą, zrzucona na spado
chronie z bombowca B29, nazwanego imieniem ENOLA GAY, wybuchła o godzinie 815 

czasu miejscowego. Wybuch spowodował powstanie ognistej kuli rozszerzającej się 
gwahownie do wysokości ponad 15 km. Przybrała ona ostatecznie kształt ogromnego 
grzyba o średnicy u podstawy około 5 km. W promieniu około 0,5 km od centrum 
wybuchu kamienie i cegły domów uległy stopieniu. 

Całkowite masy współczesnych głowic jądrowych są zwykle rzędu kilkudziesię
ciu kilogramów. Do ich przenoszenia nie są więc konieczne ciężkie bombowce. Wy
starczą zwykłe samoloty lub rakiety. 

Masa plutonu, przy której można osiągnąć stan nadkrytyczny, wynosi od kilku do 
kilkunastu kilogramów. W przypadku uranu musi być nieco większa . 
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A jak przebiegał rozwój badań nad wyzwalaniem energii jądrowej w Związku Ra
dzieckim? Głównym ośrodkiem tych badań był Instytut Energii Atomowej w Moskwie, 
a jego dyrektorem Igor W. Kurczatow (1903-1960), odkrywca izomerii jądrowej 
w 1935 r. Od 1940 r. kierował on pracami nad rozszczepianiemjąder ciężkich i reakcją 
łańcuchową. W pracach tych fizycy radzieccy pozostawali jednak znacznie w tyle za 
fizykami z krajów zachodnich. W 1941 r. największe postępy w tej dziedzinie osiągnię
to w Anglii. Tam też pracował od 1933 r. Klaus Fuchs, uciekinier z Niemiec hitlerow
skich, członek niemieckiej partii komunistycznej. Uczestnicząc bezpośrednio w brytyj
skich badaniach jądrowych przekazywał tajne informacje do Moskwy za pośrednic
twem radzieckich służb specjalnych mających swego rezydenta w ambasadzie radziec
kiej w Londynie. W owym czasie w Europie nie myślano jednak jeszcze o bombie ją
drowej . Przełom w świadomości fizyków i polityków nastąpił dopiero w 1940 r., kiedy 
to Rudolf Peierls i Otto Frisch, pracujący na Uniwersytecie w Birmingham, opubli
kowali memorandum "0 konstrukcji superbomby". Wskutek tej publikacji rząd bry
tyjski powołał Komitet Maud, którego zadaniem miało być zbadanie możliwości 
skonstruowania bomby jądrowej. 

W Związku Radzieckim pierwszą pracę teoretyczną- dotyczącąreakcji rozszcze
piania jąder ciężkich opublikował Jako w Frenkel. Z kolei Georgij Florow i Lew Rusi
naw wykazali doświadczalnie, że liczba neutronów uwalnianych przy rozszczepieniu 
jednego jądra uranu wynosi 3±1. Był to wynik zgodny, w granicach błędu, z wynikami 
otrzymanymi wcześniej przez E. Fermiego i niezależnie F. Joliota. G. Florowi L. Rusi
naw potwierdzili też hipotezę N. Bohra, że neutrony spowolnione mogą rozszczepiać 
tylko jądra izotopu mu, a nie 238U. Pracę tę opublikowano w 1940 r., kiedy fakt ten 
byłjuż dobrze znany fizykom zachodnim. 

Najważniejszym osiągnięciem fizyków radzieckich były prace teoretyczne doty
czące warunków, w jakich może się rozwijać reakcja ła6cuchowa. Autorami tych prac, 
opublikowanych w latach 1939-1941, byli Julij B. Chariton i Jakow B. Zeldowicz. 
Na początku 1940 r. Georgij Florowi Konstantin Pietrzak odkryli doświadczalnie zja
wisko spontanicznego rozszczepiania sięjąder uranu, przewidziane teoretycznie przez 
J. Frenkela, a także przez N. Bohra i J. Wheelera. 

W lipcu 1940 r. Władimir Wiemadski - geochemik i Witalij Chłopin - radioche
mik, wysłali list do wicepremiera Nikołaja Bułganina przedstawiając w nim możliwo
ści uzyskiwania energii z uranu. W rezultacie z dniem 30 lipca 1940 r. władze ZSRR 
powołały Komisję ds. Uranu podlegającą prezydium Akademii Nauk. Przewodniczą
cym Komisji został W.G. Chłopin, a jego zastępcami G.I. Wiemadski i A.F. Ioffe. Spo
śród fizyków w skład tej Komisji weszli także I. Kurczatow, J. Chariton, W. Wawiłow, 
P. Kapica, L. Mandelsztam i P. Łazariew. Komisja współpracowała z geologami, któ
rzy otrzymali pilne zadanie udokumentowania złóż uranu na terenach Związku Ra
dzieckiego. 

Po napaści Niemiec na ZSRR 22 czerwca 1941 r. badania jądrowe zostały przy
hamowane. Komisja ds. Uranu przestała działać, a wielu fizyków jądrowych przestawiło 
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się na prace związane bezpośrednio z obronnością kraju. Na przykład J. Chariton zajął 
się konstrukcją granatów przeciwczołgowych i produkcją materiałów wybuchowych. 

Głównym zwolennikiem kontynuowania badań jądrowych w ZSSR był wówczas 
Gieorgij Florow, który wysłał list do Stalina w tej sprawie. Badania te wznowiono 
z początkiem 1943 r. pod kierunkiem Igora Kurczatowa. Problem polegał jednak na 
tym, że Rosjanie nie mieli uranu. Zapasy tego metalu i jego tlenku zarekwirowano do
piero w 1945 r. w Niemczech, po wkroczeniu tam annii radzieckiej. Również po zaję
ciu Czechosłowacji prezydent Eduard Benes zgodził się na przekazywanie Związkowi 
Radzieckiemu rudy uranowej wydobywanej ze złoża w Jachimowie. Eksploatację złóż 
takiej rudy rozpoczęto w Bułgarii, a od 194 7 r. także w Polsce na Dolnym Śląsku (Za
kłady R-1 w Kowarach). Najbogatsze złoża uranu, odkryte w 1943 r., znajdowały się 
jednak we wschodnich Niemczech w paśmie górskim Rudaw. Złoże to stało się głów
nym źródłem uranu dla radzieckiego programu badań jądrowych. W tym czasie Rosja
nie znali już dobrze wyniki badań amerykańskich prowadzonych w Los Alamos, gdzie 
Klaus Fuchs zajmował się kluczowym zagadnieniem implozji stanowiącej podstawę 
działania bomby plutonowej. 

Zrzucenie amerykańskich bomb jądrowych na miasta japońskie z początkiem 
sierpnia 1945 r. spowodowało, że już 20 sierpnia tego roku władze radzieckie powołały 
Specjalny Komitet ds. Bomby Atomowej. Przewodniczącym tego Komitetu został sam 
Ławrientij Beria. Spośród fizyków w skład Komitetu weszli Igor Kurczatow i Piotr 
Kapica. Według szacunków amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) 
z 1950 r., do radzieckiego programu jądrowego zaangażowano od 330 do 460 tysięcy 
ludzi. Większość z nich, w tym tysiące więźniów, pracowała w kopalniach uranu. 

Z końcem sierpnia 1949 r. amerykański samolot zwiadowczy penetrując regiony 
południowo-wschodniej Azji, wykrył niezwykle duże natężenie promieniowania joni
zującego. We wrześniu tego roku prezydent Harry Truman, na posiedzeniu rządu USA, 
oznajmił oficjalnie "mamy dowód na to, że w ciągu ostatnich tygodni na terytorium 
ZSRR dokonano wybuchu atomowego". Rzeczywiście wybuch pierwszej radzieckiej 
bomby plutonowej nastąpił 29 sierpnia 1949 r. w stepach Kazachstanu. Pięciu fizyków: 
I. Kurczatow, J. Chariton, K. Szczołkin, J. Zeldowicz i G. Florowotrzymało tytuły Bo· 
haterów Pracy Socjalistycznej . 

Dwa lata później w 1951 r. przeprowadzono w Związku Radzieckim detonację 
bomby uranowej. 

11.6. Kontrolowane wyzwalanie energii jądrowej 

11.6.1. Początki techniki reaktorowej 

Pierwszą kontrolowaną reakcję łańcuchową zrealizowano w "stosie atomowym" 
zbudowanym przez E. Fermiego i L. Szilarda w hali sportowej uniwersytetu w Chicago. 
Stos składał się z cegieł grafitowych przekładanych kawałkami uranu. Cała konstruk-
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cja miała rozmiary liniowe rzędu kilku metrów i masę rzędu kilkuset ton. Wewnątrz 
stosu znajdowały się kanały z prętami kadmowymi absorbującymi silnie neutrony 

termiczne. 
Rankiem 2 grudnia 1942 r. przystąpiono do pierwszego w dziejach tego rodzaju 

eksperymentu. Polegał on na powolnym wyciąganiu wspomnianych prętów kadmo
wych. Równocześnie obserwowano wskazania licznika neutronów. W pewnej chwi
li nastąpił gwałtowny wzrost częstości zliczanych impulsów. Oznaczało to, że we
wnątrz stosu rozpoczęła się łańcuchowa reakcja rozszczepień jąder uranu z emisją neu
tronów rozszczepieniowych. Moc tego pierwszego reaktora jądrowego z uranem natu
ralnym (nie wzbogaconym w izotop 235U) i moderatorem grafitowym nie przekraczała 
około 200 watów. Niemniej był to pierwszy krok na drodze do kontrolowanego wyzwa
lania energii jądrowej. 

Pierwszy podobny reaktor radziecki uruchomił w Moskwie Igor Kurczatow 25 gru-

dnia 1946 r. 
Pierwsza instalacja doświadczalna z reaktorem jądrowym, wytwarzająca już ener

gię elektryczną z mocą około 0,2 MW, została zbudowana w USA dopiero w 1951 r. 
W tych też latach w różnych amerykańskich ośrodkach badawczych zaczęły powstawać 
projekty różnych reaktorów jądrowych, zwłaszcza reaktora z wodą pod ciśnieniem 
(Pressurized Water Reactor - PWR). Dzięki stosunkowo małym rozmiarom takich 
reaktorów można je wykorzystywać do napędu okrętów podwodnych. Pierwszy reaktor 
tego typu zbudowany przez firmę Westinghouse, zainstalowano w łodzi podwodnej 
NAUTILUS zwodowanej w 1954 r. W 1958 r. łódź ta przepłynęła Morze Arktyczne 
(około 13 tys. km), w tym prawie 3 tys. km pod lodami Arktyki. 

Tego typu reaktory (PWR) stały się też wkrótce podstawą amerykańskiej energety
ki jądrowej. Pierwsząjądrową elektrownię komercyjną w USA, o mocy elektrycznej 
60 MW, otwarto w Shippingport w 1957 r. 

Jądrowe reaktory energetyczne, różnych typów, pojawiły się w tych latach również 
w innych krajach: Anglii ( Calder Hall, 20 MWe), Francji (Chatillon, 150 kWe), Norwe
gii (Kjeller, 350 kWe) i Związku Radzieckim (Obnińsk, 5 MWe). W ciągu wielu następ
nych lat w krajach tych stosowano głównie reaktory grafitowe. Z dalszej budowy takich 
reaktorów pierwsza wycofała się Francja przechodząc na reaktory wodne ciśnienio
we (PWR). W Anglii nastąpiło to dopiero w latach osiemdziesiątych, podobnie jak 
w ZSRR, gdzie taką decyzję wymusiła katastrofa reaktora grafitowego w Czarnobylu 
(podrozdział 11.8). 

Tempo wzrostu światowej produkcji energii elektrycznej i udziału w tej produkcji 
energetyki jądrowej, w latach 1970-1994, przedstawiono na rysunku 11.14. W tabe
li 11.2 podano dane liczbowe ilustrujące stan tej energetyki w 1999 r. 

Pod względem procentowego udziału energii jądrowej w wytwarzaniu energii 
elektrycznej w poszczególnych krajach obecnie czołowe miejsca zajmują: Litwa 
(81,5%), Francja (78,2%), Belgia (60,1 %), Ukraina (46,8%) i Szwecja (46,2 %). 
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Tabela 11.2 

Stan energetyki jądrowej, w różnych krajach w 1999 r. 

(wg IAEA Bulletin, Quarterly Journal ofthe International Atomie Energy Agency, Vol. 41, Nr l, Vienna 1999) 

Reaktory działające Reaktory w budowie 
Kraj 

Moc sumaryczna Moc sumaryczna Liczba 
[MW( e)] Liczba 

[MW( e)] 

Argentyna 2 935 l 692 
Armenia l 376 
Belgia 7 5712 
Brazylia l 626 l 1245 
Bułgaria 6 3538 
Chiny 3 2167 6 4420 
Czechy 4 1648 2 1824 
Finlandia 4 2656 
Francja 58 61653 l 1450 
Hiszpania 9 7320 
Holandia l 449 
Indie 10 1695 4 808 
Iran 2 2111 
Japonia 53 43691 2 1863 
Kanada 14 9998 
Kazachstan l 70 
Korea 15 12340 3 2550 
Litwa 2 2370 
Meksyk 2 1308 
Niemcy 20 22282 
Pakistan l 125 l 300 
Południowa Afryka 2 1842 
Rosyjska Federacja 29 19843 4 3375 
Rumunia l 650 l 650 
Słowacja 5 2020 3 1164 
Słowenia l 632 

Stany Zjednoczone 104 96423 
Szwajcaria 5 3079 

Szwecja 12 10040 

Ukraina 16 13765 4 3800 

Węgry 4 1729 

Wielka Brytania 35 12968 

Suma* 435 348834 35 26252 

* Łącznie z Taiwanem. 
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Rys. 11.14. Światowa produkcja energii elektrycznej w latach 1970-1994 i procentowy udział w tej 
produkcji energetyki jądrowej ; energie wyrażone w terawatogodzinach (TWh = 10 12 Wh) 

(wg IAEA Bul/etin, Vol. 41, Nr l, 1999, s 44) 

11.6.2. Najważniejsze typy jądrowych reaktorów energetycznych 

Wśród współczesnych energetycznych reaktorów jądrowych najogólniej można 
wyróżnić wspomniane już wyżej reaktory wodne i grafitowe. 

Spośród reaktorów wodnych najszersze zastosowanie znalazły: 

- reaktory wodne ciśnieniowe (Pressurized Water Reactor- PWR lub Wodno-
-Wodianyj Energeticzeskij Reaktor- WWER), 

- reaktory z wrzącą wodą (Boiling Water Reactor- BWR), 

- kanadyjskie reaktory ciśnieniowe z wodą ciężką (CANadian Deuterium-Ura-
nium Reactor- CANDU). 
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Głównym przedstawicielem reaktorów grafitowych jest reaktor kanałowy du
żej mocy (Reaktor Bolszoj Moszcznosti Kanalnyj - RBMK). Podobny reaktor zasto
sowano w pierwszej radzieckiej elektrowni jądrowej uruchomionej w Obnińsku 
w 1954 r. Tego typu reaktor (RBMK-1000) został też zainstalowany w Leningradzkiej 
Elektrowni Jądrowej w 1973 r. Oparcie energetyki jądrowej w ZSRR na reaktorach 
grafitowych podyktowane było względami militarnymi. Chodziło o możliwość otrzy
mywania rozszczepialnego izotopu 239Pu, do produkcji broni jądrowej, bez koniecz
ności zatrzymywania pracy reaktora. Taka wymiana poszczególnych prętów paliwo
wych, z wytworzonym w nich plutonem, nie jest możliwa w reaktorach wodnych ciś
nieniowych. 

Ze względu na konstrukcję i system chłodzenia, wśród wymienionych wyżej reak
torów można wyróżnić dwie grupy: 

l) reaktory wodne zbiornikowe (PWR, WWER, BWR), 
2) reaktory kanałowe (CANDU, RBMK). 

Konstrukcję reaktora zbiornikowego typu PWR przedstawiono na rysunku 11.15. 
W grubościennym (ciśnieniowym) zbiorniku o rozmiarach liniowych rzędu kilku me
trów, znajdują się elementy paliwowe w postaci prętów, rurek, płytek itp., zawierają
cych paliwo jądrowe. Takim paliwem może być dwutlenek uranu (U02) wzbogaconego 
w izotop 235U do około 3+4%. Może to być również mieszanka uranu naturalnego 
z izotopem 239pu (paliwo MOX). 

Cały zestaw elementów paliwowych tworzy rdzeń reaktora. Przez taki zbiornik 
z rdzeniem przepływa zwykła czysta woda w obiegu zamkniętym pod ciśnieniem do
chodzącym do około 16 MPa (160 atm). Tak wysokie ciśnienie zapobiega wrzeniu 
wody o temperaturze utrzymywanej zwykle w granicach 300+ 340°C. W tego typu reak
torach woda spełnia potrójną rolę: moderatora (spowalniacza) prędkich neutronów roz
szczepieniowych, chłodziwa rdzenia i reflektora zapobiegającego ucieczce neutronów 
z rdzenia. Moce elektryczne największych współczesnych bloków energetycznych 
z tego typu reaktorami PWR dochodzą do 1500 MW (1,5 GW). 

Reaktory wodne ciśnieniowe typu WWER różnią się od reaktorów PWR tylko 
pewnymi drobnymi szczegółami technicznymi. Prototyp reaktora WWER-440 uru
chomiono w Nowoworoneżu w 1971 r. Tego typu reaktor, w najnowszej udoskona
lonej wersji, miał być zainstalowany w pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Żar
nowcu. 

W odróżnieniu od reaktorów wodnych zbiornikowych, w reaktorach kana
łowych woda spełnia jedynie rolę chłodziwa. Moderatorem i reflektorem neutro
nów jest zwykle grafit, jak w przypadku wspomnianego już wyżej , reaktora typu 
RBMK. W takim reaktorze woda przepływa również w obiegu zamkniętym, jednak
że nie przez cały zbiornik, lecz tylko przez poszczególne kanały, w których znajdują 
się elementy paliwowe. Taki układ chłodzenia w przekroju pokazano na rysun

ku 11.16. 
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Rys. 11.15. Schemat konstrukcji typowego reaktora wodnego ciśnieniowego (PWR) firmy Westing
house; l -zbiornik ciśnieniowy, 2- elementy paliwowe, 3- osłona termiczna, 4- głowica zbiornika, 

5 -pręty regulacyjne, 6 - napęd prętów regulacyjnych 

(wg Z. Celińskiego : Energetyka jądrowa. Warszawa, PWN 1991) 
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Rys. 11.16. Zasada konstrukcji reaktora kanałowego 

Wadą zwykłej wody, jako moderatora, jest stosunkowo duży przekrój czynny na 
absorpcję (wychwyt radiacyjny) neutronów termicznych przezjądra wodoru (protony). 
Wskutek tego znaczna część neutronów jest tracona w takim moderatorze. Z tego 
względu w niektórych reaktorach, zamiast wody zwykłej (Hp) stosuje się wodę ciężką 
2H20 (D20). Wprawdzie jądra deuteru mogą także przyłączać neutrony, w wyniku cze
go tworzą się jądra trytu, jednakże przekrój czynny dla takiej reakcji jest już o trzy 
rzędy wielkości mniejszy (tab. 11.3). 
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Tabcła 11.3 

Przekroje czynne na absorpcjct neutronów termicznych w niektórych materiałach 
(wg S.F. Mughabghab, M. Divadeenam, N.E. Holden: Neutron Cross Sections . Vol. l . New York, 

Academic Press 1981) 

Reakcja 
Przekrój czynny 

Materiał [barny] 

Tlen (n, y) (1,9 ± 0,2) . J0-4 

Deuter eH) (5 ,19 ± 0,07) · I0-4 

Węgiel (grafit) (3,50 ± 0,07) . J0-3 

Beryl (7,6 ± 0,8) . IQ-3 

Krzem 0,171 ± 0,003 

Cyrkon 0,185 ± 0,003 

Żelazo 2,52 ± 0,03 

Wodór (1H) 3,326 ± 0,007 

Chlor 33,5 ± 0,3 

Srebro 63,3 ± 0,4 

Lit 70,5 ± 1,9 

Bor (7,67 ± 0,08) . 1Q2 

6Li (9,40 ± 0,04) .]02 

Kadm (2,52 ± 0,05) . 103 

JOB (n, a) (3,837 ± 0,009) . l 03 

3He (n , p) (5,333 ± 0,007) . l 03 

m cd (11 , y) (2,06 ± 0,04) . l Q4 

Gadolin (4,889 ± 0,01) . 104 

135xe (2,65 ± O, li) . J06 

Najważniejszym typem reaktora ciężkowodnego ciśnieniowego (Pressurized Heavy 
Water Reactor- PHWR) jest wspomniany już wyżej reaktor kanadyjski CANDU. Jest 
to reaktor kanałowy, w którym ciężka woda spełnia rolę moderatora i chłodziwa. Dzięki 

małym stratom neutronów w takim moderatorze, paliwem może być uran naturalny bez 
wzbogacania go w izotop 235U. W Kanadzie znajdują się bogate złoża uranu, w związ
ku z czym zrezygnowano tam z budowy kosztownych instalacji do jego wzbogacania. 
Uzyskane w ten sposób korzyści ekonomiczne kompensuje jednak w znacznym stopniu 
wysoki koszt ciężkiej wody. Wadąreaktorów ciężkowodnych są też ich znacznie więk
sze rozmiary, w porównaniu z reaktorami lekkowodnymi. Wynika to stąd, że woda 
ciężka jest mniej efektywnym spowalniaczem neutronów ze względu na większą masę 
deuteronów, w porównaniu z masą protonów. Dlatego konieczna jest odpowiednio 
większa ilość takiego moderatora, a tym samym większe rozmiary zbiornika reaktora. 
Stąd, nie może to być zbiornik ciśnieniowy (grubościenny), ponieważ byłby on za cięż
ki (problem transportu) i zbyt kosztowny. Dlatego w reaktorach ciężkowodnych stosuje 
się kanałowy system chłodzenia. 
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11.6.3. Wytwarzanie energii termicznej w rdzeniu reaktora 
i zasada działania elektrowni jądrowych 

Przypomnijmy, że główna część energii wyzwalanej przy rozszczepianiu jąder ura
nu przypada na energię kinetyczną fragmentów rozszczepień (tab. 11.1 ). Fragmenty te 
zderzają się wielokrotnie z innymi jądrami atomów paliwa przekazując im swoją ener
gię. W ten sposób zwiększa się średnia energia chaotycznych (termicznych) ruchów 
tych atomów i molekuł. Oznacza to wzrost temperatury, która w środku prętów paliwo
wych może dochodzić do około 2000°C. Ponieważ jednak powierzchnia tych prętów 
jest stale chłodzona przepływającą wodą, stąd ustala się pewien przestrzenny rozkład 
temperatury, jak na rysunku 11.17. 

paliwo 

:·.·:. 
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. ... t ·:<·. - -.. ··· 
~\.·: 
· ;· : 

T 

.. ·:::· r:~·: ..... 
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:: .: ......... . 

koszulki prętów 
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::.'.::: 
~=-:~ ~
~..: . - ··-: przepływająca 

woda chłodząca 

rozkład 
temperatury 

Rys. 11.17, Rozkład przestrzenny temperatury T w pręcie paliwowym i wodzie chłodzącej 

W elektrowniach jądrowych z reaktorami wodnymi ciśnieniowymi (PWR, 
WWER) stosuje się dwa oddzielne obiegi zamknięte wody i pary, jak pokazano nary
sunku 11.18a. Woda w obiegu pierwotnym, wymuszanym przez odpowiednią pompę, 
przepływa przez zbiornik reaktora i wytwornicę pary (wymiennik ciepła). Wytwarzana 
para wysokoprężna, przepływając w obiegu wtórnym, napędza turbinę parową sprzę

żoną z generatorem prądu elektrycznego (prądnicą). 
W reaktorach z wrzącą wodą (BWR) istnieje tylko jeden obieg pary wytwarzanej 

wprost w zbiorniku reaktora, jak na rysunku 11.18b. Pod względem konstrukcyjnym 
jest to więc układ prostszy w porównaniu z poprzednim układem dwuobiegowym. Pe-
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wien problem polega jednak na tym, że w wodzie przepływającej przez rdzeń reaktora 
tworzą się zawsze izotopy promieniotwórcze wskutek aktywacji neutronowej. Nawet 
w wodzie idealnie czystej aktywuje się tlen, z którego tworzy się izotop promieniotwór
czy azotu 16N o czasie połowicznego rozpadu około 7 sekund. Izotop ten emituje prze
nikliwe promieniowanie gamma o energii fotonów 6, 13 i 7, l Me V. W związku z tym 
w układach jednoobiegowych cała instalacja, łącznie z turbiną, wymaga odpowiednich 
osłon biologicznych chroniących personel przed wspomnianym promieniowaniem. 

a) 
zbiornik 

ciśnieniowy obieg pierwotny 
reaktora wody 

b) zbiornik 
reaktora 

IIIIII 

obieg wtórny 
pary 

kondensator 
pary 

prądnica 

kondensator 
pary 

pompa 

prądnica 

Rys. 11.18. Schematy bloków energetycznych: a) z reaktorem ciśnieniowym (PWR); b) z reaktorem 
z wrzącą wodą (BWR) 
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W elektrowniach jądrowych reaktor spełnia rolę źródła energii termicznej potrzeb
nej do wytwarzania wysokoprężnej pary wodnej napędzającej turbinę parową sprzę
żoną z generatorem prądu . W elektrowniach klasycznych źródłem takiej energii ter
micznej jest spalany węgiel, ropa, gaz, olej opałowy lub mazut. Dla porównania, nary
sunku 11.19 przedstawiono ideowe schematy elektrowni węglowej i jądrowej. 

a) 

b) 

kocioł 
parowy 

zbiornik 
ciśnieniowy 

reaktora obieg pierwotny 
wody 

kondensator 
pary 

obieg wtórny 
pary 

kondensator 
pary 

Rys. 11.19. Schemat ideowy elektrowni klasycznej (a) i jądrowej (b) 

prądnica 

131 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



średnia wartość opałowa węgla kamiennego wynosi około 28 MJ/kg, natomiast 
ilość energii wyzwalanej przy rozszczepieniu jednego jądra uranu to około 200 Me V = 
= 3,2 . 1 o-11 J. Na podstawie tych danych można łatwo obliczyć , że masa l kg uranu 
jest równoważna energetyczni e masie węgla kamiennego wynoszącej ok. 3 · l 06 kg 
(3 tys. ton). Trzeba jednak zauważyć, że spośród wszystkich jąder uranu zgromadzone
go w reaktorze jądrowym jedynie znikoma ich część ulega rozszczepieniom. Główna 
część uranu w postacijego izotopu 238U, spełnia tylko rolę nośnika izotopu 235U stano

wiącego właściwe paliwo jądrowe. 

11.6.4. Współczynnik mnożenia neutronów i reaktywność reaktora 

W wyniku rozszczepień jąder paliwa, zachodzących w rdzeniu reaktora, uwalnia
ne są kolejne pokolenia (generacje) neutronów swobodnych. W zależności od dynami
ki tego procesu można wyróżnić trzy stany takiego układu: 

l) stan nadkrytyczny, w którym liczba neutronów zwiększa się z pokolenia na po
kolenie wskutek reakcji rozszczepień o charakterze lawinowym; 

2) stan krytyczny (stan równowagi), w którym liczba neutronów generowanych 
i równocześnie traconych pozostaje stała (bilansuje się) w czasie; takie stałe 
odtwarzanie tej samej liczby neutronów w kolejnych pokoleniach określamy 
jako reakcję łańcuchową (chain reaction); 

3) stan podkrytyczny, w którym liczba neutronów w kolejnych pokoleniach staje 
się coraz mniejsza. 

Parametrami określającymi liczbowo wyszczególnione stany reaktora są współ
czynnik k mnożenia neutronów i współczynnik reaktywności p,. 

Współczynnik mnożenia definiuje się wzorem 

gdzie: n; - liczba neutronów w i-tym pokoleniu, 

ni+ l - liczba neutronów w pokoleniu następnym. 

Współczynnik reaktywności (reaktywność) określamy z kolei wzorem 

def k-1 
Pr = -k-

( 11.5) 

(11.6) 

. Na rysunku 11.20 przedstawiono wspomniane trzy stany reaktora. Współczynniki 
k l Pr zależą od różnych czynników, między innymi od względnej liczby neutronów 
uciekających na zewnątrz to znaczy nie wywołujących rozszczepień kolejnych jąder. 
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Rys. 11.20. Zależność liczby neutronów w rdzeniu reaktora od czasu, w trzech stanach układu 

Jeśli jednak rdzeń reaktora otoczony jest grubą warstwą moderatora, spełniającego 
również rolę reflektora neutronów, to efekt ich ucieczki można praktycznie pominąć. 
W takim przypadku współczynnik mnożenia może być wyrażony wzorem 

k=Epffl (11.7) 

gdzie: e współczynnik mnożenia na neutronach prędkich, wyrażający stosunek licz
by neutronów uwalnianych w rozszczepieniach inicjowanych przez neutro
ny o dowolnej energii, do liczby neutronów uwalnianych w wyniku roz
szczepień przez neutrony termiczne (e ~ l), 

p liczba określająca prawdopodobieństwo uniknięcia wychwytu radiacyjne
go (n, y) w trakcie spowalniania neutronu (p< 1), 

f - współczynnik wykorzystania neutronów termicznych, wyrażający stosunek 
liczby neutronów termicznych absorbowanych przez paliwo, do liczby 
wszystkich neutronów termicznych absorbowanych w reaktorze (przez pa
liwo, moderator i materiały konstrukcyjne) (f< 1), 

f/ - liczba neutronów uwalnianych w wyniku absorpcji w paliwie jednego neu
tronu termicznego (f/> l); liczbę tę można określić wzorem 

gdzie: v,-

(11.8) 

przeciętna liczba neutronów wyzwalanych przy rozszczepie
niu określonego jądra przez neutron termiczny (tab. 11.4), 
stosunek makroskopowych przekrojów czynnych na rozszcze
pienie (n, f) i na absorpcję neutronów termicznych w paliwie 
(patrz podrozdział 11.6.6). 
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Tabela 11.4 

Przeciętne liczby v
1 
neutronów rozszczepieniowych wyzwalanych 

przy rozszczepianiu różnych jąder przez neutrony termiczne 

(wg K. H. Beckurtsa i K . Wirtza: Neutron Physics. Berlin, Springer-Verlag 1964) 

Jądro rozszczepialne VI 

233u 2,5 ± 0,012 

23su 2,41 ± 0,020 

239pu 2,882 ± 0,016 

Liczba v
1 

wyzwalanych neutronów zależy wyłącznie od właściwości jądro

wych danego izotopu rozszczepialnego, natomiast liczba r] < V1 zależy od rodzaju 
paliwa, to znaczy jego składu chemicznego i stopnia wzbogacenia w izotop rozszcze
pialny. 

W spółczynnik k, wyrażony wzorem ( 11. 7), zależy silnie (poprzez parametr p) od 
tego, jak dużo neutronów rozszczepieniowych ulega wychwytom radiacyjnym przez 
jądra 238U. Z rysunku 11.21 widać, że odpowiedni przekrój czynny wykazuje szereg 
maksimów rezonansowych dla neutronów o energiach w zakresie od kilku do około 
200 e V. Wartość współczynnika mnożenia k zależy też od: 

stopnia wzbogacenia paliwa w izotop rozszczepialny, 

względnej zawartości paliwa w stosunku do ilości moderatora, 

rozmiarów, kształtu i rozmieszczenia elementów paliwowych w rdzeniu reaktora, 

- rodzaju moderatora, chłodziwa i materiałów konstrukcyjnych. 

Na rysunku 11.22 przedstawiono poglądowy schemat różnych zjawisk zachodzą
cych w reaktorze pozostającym w stanie równowagi (stanie krytycznym). 

Ważnym zagadnieniem w technice reaktorowej jest zależność współczynników 
ki Pr od temperatury w rdzeniu reaktora. Wśród głównych przyczyn powodujących 
zmiany reaktywności Pr' przy wzroście temperatury rdzenia w reaktorach wodnych 
(PWR, WWER), można wyróżnić: 
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- zmniejszenie przekroju czynnego na absorpcję neutronów w wodzie, stąd nie
znaczny wzrost reaktywności Pr• 

zmniejszenie gęstości wody i jej przekroju czynnego na rozpraszanie neutro
nów, stąd mniejsza reaktywność układu (efekt dominujący), 

- zmniejszenie przekrojów czynnych reakcji (n, y) i (n, f), 

- większa absorpcja rezonansowa neutronów w jądrach 238U spowodowana 
efektem Dopplera. 
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Rys. 11.21. Całkowity przekrój czynny a na oddziaływanie neutronów o różnych energiach z jądra
mi 238U; widoczny rezonansowy charakter przekrojów czynnych na wychwyty radiacyjne (n, Y) 

(wg D.J. Hughesa i J.A. Harveya: Neutron Cross Seclions. New York- Toronto- London, McGraw-
-Hill Book Company, Inc. 1955) 
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Rys. 11.22. Bilans neutronów w reaktorze termicznym w stanie krytycznym (k = l) 

Efekt Dopplera polega tutaj na tym, że w miarę wzrostu temperatury zwiększa się 
średnia prędkość chaotycznych ruchów (drgań) atomów i zawartych w nich jąder ura
nu. Jeśli neutron zderza się z tak poruszającym się jądrem, to energia zderzenia może 
być różna, w zależności od tego czy w chwili zderzenia zwroty pędów zderzających się 
obiektów są zgodne czy przeciwne. W rezultacie następuje pewne poszerzenie zakresu 
energii neutronów, które mogą być absorbowane rezonansowo przez jądra 238U. Ina
czej mówiąc, wzrost temperatury powoduje dopplerowskie poszerzenie szerokości po
łówkowych pików rezonansowych widocznych na rysunku 11.21. 

Wypadkowy efekt tych różnych zjawisk w reaktorach wodnychjest taki, że w razie 
wzrostu temperatury rdzenia następuje automatycznie zmniejszenie reaktywności, 

a tym samym spadek mocy i ostatecznie obniżenie temperatury. Oznacza to, że w takich 
reaktorach występuje temperaturowe ujemne sprzężenie zwrotne uniemożliwiające nad-
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mierny wzrost temperatury rdzenia w razie jakiegokolwiek przypadkowego zaburzenia 
jego stanu termicznego. W razie awaryjnego rozszczelnienia ciśnieniowego zbiornika 
takiego reaktora musi też nastąpić gwahowne wyparowanie przegrzanej wody, a tym 
samym natychmiastowe przerwanie łańcuchowej reakcji rozszczepień jądrowych. 

O wiele bardziej skomplikowana sytuacja występuje w reaktorach grafitowych 
typu RBMK. W miarę wzrostu temperatury w rdzeniu zmniejsza się gęstość wody chło
dzącej przepływającej przez kanały paliwowe wskutek czego absorbuje ona mniej neu
tronów. A zatem zwiększa się strumień neutronów spowolnionych w graficie docierają
cych do elementów paliwowych. Te dodatkowe neutrony rozszczepiają kolejne jądra 
paliwa wskutek czego zwiększa się poziom mocy reaktora, a tym samym następuje dal
szy wzrost temperatury w rdzeniu. Oznacza to, że w przeciwieństwie do reaktorów 
wodnych, występuje tutaj temperaturowe dodatnie sprzężenie zwrotne. Przypomnijmy 
jednak, że wzrost temperatury paliwa powoduje większą absorpcję rezonansową spo
walnianych neutronów wskutek przedstawionego wyżej zjawiska Dopplera. A zatem, 
równocześnie ze sprzężeniem zwrotnym dodatnim występuje również temperaturowe 
sprzężenie zwrotne ujemne, jak w reaktorach wodnych. Efekt wypadkowy tych dwóch 
przeciwstawnych sobie zjawisk (sprzężeń) zależy od poziomu mocy danego reaktora 
grafitowego i może się zmieniać wraz ze zmianami tego poziomu. Przy normalnej pra
cy reaktora o dużej mocy przeważa sprzężenie zwrotne ujemne, co zapewnia bezpiecz
nąpracę układu. Jednakże przy obniżeniu mocy do poziomu poniżej 20% mocy maksy
malnej zaczyna dominować sprzężenie dodatnie. Reaktor przestaje pracować stabilnie. 
Z tego właśnie powodu doszło do katastrofy reaktora RBMK w Czarnobylu (podroz
dział 11.7). Przy gwahownym wzroście temperatury w takim reaktorze następuje wy
parowanie wody chłodzącej z kanałów paliwowych. Powoduje to dalszy wzrost reak
tywności i temperatury, ponieważ neutrony spowolnione w graficie mogąjuż bez żad
nych strat (absorpcji w wodzie) wnikać do paliwa. Ponadto przy wzroście temperatury 
do około 4000-5000°C następuje rozkład pary wodnej na wodór i tlen tworzące mie
szankę wybuchową. Z tych właśnie względów w reaktorach grafitowych budowanych 
przed laty w USA, Wielkiej Brytanii i Francji do ich chłodzenia stosowano, zamiast 
wody, gazowy dwutlenek węgla (C02). 

11.6.5. Sterowanie reaktorem 

Do sterowania mocą reaktora służą zwykle pręty sterownicze (kontrolne) wykona
ne z kadmu lub innego materiału absorbującego silnie neutrony termiczne. Może to być 
na przykład węglik boru (B6C). W reaktorach wodnych, ciśnieniowych do regulacji ich 
mocy stosuje się też dodatkowo kwas borowy (H3B03) rozcieńczony w wodzie chło
dzącej rdzeń reaktora (regulacja borowa). 

Pręty kontrolne, zanurzone w rdzeniu reaktora, wychwytują część neutronów ter
micznych spowolnionych w moderatorze. Od głębokości zanurzenia tych prętów zale
ży czy reaktor znajduje się w stanie podkrytycznym, krytycznym lub nadkrytycznym 
(rys. 11.20). 
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Aby zainicjować lawinową reakcję rozszczepień jąder paliwa w rdzeniu reaktora, 
wprowadza się do niego rozruchowe źródło neutronów. Przedtem jednak pręty sterow
nicze muszą być wprowadzone do rdzenia jak najgłębiej po to, aby reaktor znajdował 
się w stanie głęboko podkrytycznym. Rozruch reaktora polega na powolnym wysuwa
niu tych prętów z rdzenia wskutek czego coraz mniej neutronów termicznych ulega 
w nich absorpcji, to znaczy coraz mniejsze są ich straty. W rezultacie zwiększa się reak
tywność, a tym samym moc reaktora, aż do osiągnięcia żądanego poziomu. Aby zaha
mować dalszy wzrost tej mocy pręty sterownicze opuszcza się z powrotem w głąb rdze
nia, aż do uzyskania stanu równowagi (stanu krytycznego), w którym przebiega już 
tylko reakcja łańcuchowa, a nie lawinowa. Przy dalszym zanurzaniu tych prętów 
w rdzeniu, reaktywność układu i jego moc zmniejsza się, aż do całkowitego przerwania 
reakcji łańcuchowej. 

Przy opisanym sterowaniu mocą reaktora ważną rolę odgrywają neutrony opóźnio
ne, o których była już wzmianka w podrozdziale 11.1. Udział tych neutronów w lawi
nowej reakcji rozszczepień jądrowych zmniejsza szybkość jej rozwoju na tyle, że może 
już działać skutecznie nadążny system automatyki regulujący samoczynnie odpowiedni 
poziom zanurzenia prętów sterowniczych w rdzeniu. Przy zbyt szybkim rozwoju reak
cji lawinowej byłoby to niemożliwe ze względu na bezwładność całego układu ste
rowania. 

11.6.6. Zatrucia reaktora i oscylacje ksenonowe 

Wytwarzane w reaktorze produkty rozszczepień jąder uranu mogą absorbować 
neutrony, zwłaszcza termiczne. Wskutek tego zmniejsza się wartość parametru TJ okre
ślonego wzorem (11. 7). To z kolei powoduje zmniejszenie reaktywności i obniżenie 
mocy reaktora. Całe to zjawisko określa się jako zatrucie reaktora produktami roz
szczepień. Występuje ono szczególnie w reaktorach termicznych. 

Spośród ponad 400 różnych izotopów tworzących się w reaktorze najważniejszą 
trucizną reaktorową jest izotop ksenonu 1 ~lXe, ze względu na jego niezwykle duży 
przekrój czynny na wychwyt neutronów termicznych (patrz tabela 11.3). Ten izotop 
promieniotwórczy tworzy się częściowo jako bezpośredni produkt rozszczepień jąder 
235U, a częściowo w wyniku kolejnych rozpadów beta (/3-) jąder 1nTe i ~~~I, będą
cych również bezpośrednimi produktami rozszczepień uranu. Wyjaśnia to poniższy 
schemat takich przemian jądrowych. 
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Tworzący się tu izotop baru ~~~Ba jestjuż izotopem trwałym kończącym taki sze
reg. W stanie krytycznym reaktora stężenia poszczególnych izotopów w przedstawio
nym wyżej szeregu pozostają stałe, to znaczy występuje w nim równowaga promienio
twórcza. Z chwilą wyłączenia reaktora (przetwania reakcji łańcuchowej) przerwana 
zostaje również produkcja izotopu ~~~Xe związana z rozszczepieniami jąder uranu. 
Mimo to stężenie tego izotopu nadal wzrasta wskutek rozpadów beta jąder 1 ~~I. Stęże
nie ksenonu zaczyna maleć dopiero wtedy, kiedy liczbajego jąder przemieniających się 
w jądra 135Cs, zaczyna być większa od liczby jąder 135Xe tworzących się w tym sa
mym czasie wskutek rozpadów beta izotopu 135I. Cały ten proces należy brać pod uwa
gę przy sterowaniu reaktorem, zwłaszcza w przypadkach niewielkiego zapasu reaktyw
ności układu. Chodzi o to, że ponowne uruchomienie takiego reaktora o małym zapasie 
reaktywności i zatrutego silnie ksenonem staje się możliwe dopiero po upływie pewne
go "czasu martwego", rzędu kilkudziesięciu godzin. Dopiero po takim czasie zawar
tość nagromadzonego w reaktorze ksenonu zmniejsza się na tyle, że zachodząca w ją
drach 135Xe absorpcja neutronów termicznych nie przeszkadza już w rozwoju reakcji 
lawinowej. Tego rodzaju czas martwy występuje zwłaszcza w reaktorach starych o du
żym stopniu wypalenia paliwa jądrowego. Ma to związek z kolejnym zjawiskiem pole
gającym na "wypalaniu się" izotopu 135Xe w strumieniu neutronów termicznych. Cho
dzi o to, że jądra tego izotopu wskutek wychwytów radiacyjnych (n, y) przechodzą 
w jądra I36Xe, które nie są już trucizną dla reaktora ze względu na niewielki przekrój 
czynny na absorpcję następnych neutronów. Oznacza to jednak, że w razie wystąpienia 
lokalnych zróżnicowań gęstości strumienia neutronów termicznych w rdzeniu reaktora 
mogą następować oscylacje ksenonowe, to znaczy lokalne czasowe zmiany stężenia 
izotopu 135Xe. Im większa lokalna gęstość strumienia neutronów, tym większy stopień 
wypalenia ksenonu, co z kolei prowadzi do dalszego wzrostu strumienia neutronów itd. 
Odwrotnie, im mniejszy strumień neutronów, tym mniejsze wypalenie ksenonu, a tym 
samym jeszcze większe osłabienie tego strumienia, 

Oprócz ksenonu, drugim izotopem zatruwającym również w pewnym stopniu 
rdzeń reaktora jest izotop samaru ~~~Sm. Przekrój czynny tego izotopu na absorp
cję neutronów termicznych jest jednak znacznie mniejszy, w porównaniu z kseno
nem. Stąd też skutki zatrucia reaktorów samarem nie są już tak znaczące jak zatrucia 
ksenonem. 

11.6.7. Reaktory na neutronach prędkich 

We wszystkich przedstawionych wyżej typach reaktorów rozszczepienia jąder 
uranu wywoływane są głównie przez neutrony termiczne. Stąd takie reaktory określa 
się skrótowo jako reaktory termiczne. Istniejąjednak również reaktory prędkie (stosun
kowo nieliczne), w których większość rozszczepień jądrowych jest inicjowana przez 
neutrony o energiach w zakresie około SQ-;-1 00 ke V. Reaktory te ni~ zawierają specjal
nych moderatorów, niemniej spowalnianie neutronów rozszczepieniowych następuje 
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w nich wskutek zderzeń sprężystych z jądrami zarówno paliwa, jak i różnych materia
łów konstrukcyjnych reaktora. 

W reaktorach prędkich możliwe jest znacznie wydajniejsze wytwarzanie rozszcze
pialnego izotopu 239Pu, w porównaniu z reaktorami termicznymi. Wynika to stąd, że 
w reaktorach prędkich powstaje pewna nadwyżka neutronów powyżej ich liczby nie
zbędnej dla podtrzymywania reakcji łańcuchowej. Te dodatkowe neutrony mogą więc 
być wykorzystane do wytwarzania izotopu 239pu w uranie naturalnym rozmieszczonym 
wokół rdzenia reaktora (podrozdział 11. 7). N ad wyżka neutronów w reaktorach pręd
kich powstaje dzięki temu, że przy rozszczepianiu jąder przez neutrony prędkie uzy
skuje się przeciętnie więcej neutronów rozszczepieniowych na każdy neutron zaabsor
bowany w paliwie, niż przy rozszczepieniach inicjowanych przez neutrony termicz
ne. Aby jednak rozszczepianie jąder paliwa było inicjowane głównie przez neutrony 
prędkie, w tego rodzaju reaktorze nie mogą się znajdować dobre (efektywne) mode
ratory, takie jak woda lub grafit. Prędkie neutrony rozszczepieniowe ulegałyby wów
czas szybkiej termalizacji. Obecność zwykłej wody w rdzeniu reaktora powoduje też 
znaczne straty neutronów wskutek ich wychwytów przez jądra wodoru w reakcji 
1 H(n, y)2H. z powyższych względów w reaktorach prędkich jako chłodziwo wyko
rzystuje się zwykle ciekły sód. Pierwiastek ten nadaje się do tego celu ze względu na 
takie jego cechy jak: 

- niska temperatura topnienia (97 ,8°C), 
- mała zdolność spowalniania neutronów, 
- duża zdolność odprowadzania energii termicznej (ciepła), 

wysoka temperatura wrzenia (883°C). 

Dzięki wspomnianej dużej zdolności odprowadzania ciepła, reaktory prędkie 
z przepływającym ciekłym sodem mogą pracować z dużą gęstością mocy w rdzeniu. 
Oznacza to, że rdzeń takiego reaktora może być stosunkowo mały, w porównaniu 
z reaktorami termicznymi. Dzięki wysokiej temperaturze wrzenia sodu nie potrzeba 
stosować zbiorników ciśnieniowych, jak w reaktorach wodnych (PWR, WWER). Po
nadto, wysoka temperatura 400+600°C ciekłego sodu w obiegu pierwotnym ukła
du umożliwia utrzymywanie korzystnych parametrów termodynamicznych (550°C, 
16 MPa) pary w obiegu wtórnym. 

Doświadczalną elektrownię jądrową o mocy elektrycznej 250 MW z reaktorem 
prędkim o nazwie PHENIX (chłodzonym ciekłym sodem) uruchomiono we Francji 
w 1973 r. Paliwem była mieszanka tlenków uranu i plutonu (U02-Pu02). W 1983 r. 
zbudowano tam elektrownię komercyjną z reaktorem prędkim SUPERPHENIX o mocy 
elektrycznej 1200 MW. 

Reaktory prędkie znalazły zastosowanie również w USA, ZSRR, Wielkiej Brytanii 
i Niemczech. W Związku Radzieckim stosowano je do napędu okrętów, przy czym za
miast ciekłego sodu, jako chłodziwo wykorzystywano ciekłą mieszankę eutektyczną 
ołowiu i bizmutu. 
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Do wymienionych już wyżej zalet reaktorów prędkich należy jeszcze dodać: 

- znacznie większy stopień wykorzystania paliwa, wyrażający się ilością energii 
uzyskiwanej z jednostkowej masy paliwa jądrowego, 

- brak efektu zatrucia produktami rozszczepień o dużych przekrojach czynnych 
na absorpcję neutronów tennicznych (135Xe, 149Sm). 

Mimo tych zalet reaktorów prędkich, światowa energetyka jądrowa opiera się 
głównie na reaktorach termicznych wodnych. Jest to podyktowane przede wszystkim 
względami bezpieczeństwa. Obecność wody, jako moderatora i chłodziwa, w rdzeniu 
reaktora wyklucza możliwość jego pożaru, a temperaturowe ujemne sprzężenie zwrot
ne (podrozdział 11.6.4) zapewnia duże bezpieczeństwo pracy takiego układu. W odróż
nieniu od wody, sód jest substancją łatwopalną o wyjątkowo dużej aktywności che
micznej. W zetknięciu z powietrzem reaguje gwałtownie. 

Opisując różne typy reaktorów współczesnych warto również wspomnieć o natu
ralnych reaktorach jądrowych sprzed około dwóch miliardów lat. Ślady działania ta
kich reaktorów odkryto w 1972 r. na terenie odkrywkowej kopalni uranu OK.LO w Ga
bonie (Afryka środkowa) . Spontaniczny rozwój reakcji lawinowej mógł wtedy nastą
pić dzięki większej niż obecnie abundancji (zawartości względnej) rozszczepialnego 
izotopu 235U. Wynika to z krótszego czasu połowicznego rozpadu tego izotopu, w po
równaniu z izotopem 238U (tab. 13.1 ). Obecnie abundancja 235U w uranie naturalnym 
wynosi około O, 71%, natomiast przed dwoma miliardami lat wynosiła ona 3+4 %, to 
znaczy tyle co w uranie sztucznie wzbogaconym stosowanym jako paliwo we współ
czesnych reaktorach jądrowych. Niemniej nawet przy tak dużej zawartości izotopu 
235U w złożu, reakcja lawinowa mogła nastąpić tylko dzięki zaistnieniu wyjątkowo 
sprzyjających warunków geochemicznych i hydrogeologicznych. Chodzi o to, że pręd
kie neutrony rozszczepieniowe ulegają głównie rozproszeniom sprężystym lub absorp
cji przez inne jądra, nie powodując kolejnych rozszczepień. W tej sytuacji, lawinowy 
wzrost częstości takich rozszczepień staje się możliwy dopiero w szczególnych warun
kach, stwarzanych sztucznie we współczesnych reaktorach jądrowych. Podstawowym 
dowodem na to, że we wspomnianym złożu OKLO zachodziła przez długi czas łańcu
chowa reakcja rozszczepień jąder 235U, było stwierdzenie zaniżonej abundancji tego 
izotopu wskutek jego "wypalenia" w tym złożu . 

11.6.8. Reaktory ciepłownicze 

Reaktory jądrowe można wykorzystywać nie tylko do wytwarzania energii elek
trycznej, lecz także energii cieplnej w celu ogrzewania na przykład osiedli mieszkanio
wych. Tego rodzaju reaktory ciepłownicze typu SLOWPOKE, o mocy termicznej 
2 MW lub l O MW, opracowano w Kanadzie. Schemat takiego reaktora podziemnego 
pokazano na rysunku 11.23. W dolnej części stalowego zbiornika znajduje się rdzeń 
reaktora termicznego, natomiast w części górnej wymienniki ciepła (pierwotne). Przez 
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cały zbiornik przepływa (w obiegu zamkniętym) woda spełniająca rolę zarówno mode
ratora, jak i chłodziwa. Jej temperatura w obiegu pierwotnym wynosi 92°C, a w obiegu 
wtórnym 85°C. Woda z obiegu wtórnego może już bezpośrednio zasilać grzejniki (ka
loryfery) w ogrzewanych budynkach. 
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Rys. 11.23. Ogólny schemat reaktora ciepłowniczego typu SLOWPOKE 
(Safe LOW Power (K)critical Experiment) 
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11.6.9. Reaktory wysokotemperaturowe 

Od końca lat pięćdziesiątych, głównie w USA i Niemczech Zachodnich, pro
wadzono prace dotyczące konstrukcji reaktorów wysokotemperaturowych określa
nych skrótem HTR (High Temperature Reactor) lub HTGCR (High Temperature Gas 
Cooled Reactor). Są to reaktory z moderatorem grafitowym o specjalnej konstruk
cji uniemożliwiającej razszczelnienie elementów paliwowych w razie jakiejkolwiek 
awarii. Chłodziwem jest gazowy hel, którego temperatura na wyjściu układu osiąga 
750-:-950°C. Dzięki tak wysokiej temperaturze chłodziwa tego typu reaktory można 
wykorzystywać nie tylko w energetyce, lecz także na przykład w przemyśle chemicz
nym lub metalurgicznym. Elementy paliwowe mają tu postać kul grafitowych o średni
cy 6 cm, zawierających paliwo w formie granulek o średnicy rzędu ułamka milimetra. 
Granulki te są wykonane z tlenku (U02) lub węglika (UC2) uranu. Pokrywa je kilka 
warstw pirowęgla i węglika krzemu. Grafit spełnia rolę moderatora i równocześnie re
flektora neutronów. Tego rodzaju kule paliwowe wypełniają zbiornik przepustowy two
rząc rdzeń reaktora. Kule te można wymieniać w sposób ciągły bez przerywania pracy 
układu. Wymiana ta polega na dosypywaniu do zbiornika coraz to nowych kul, które 
następnie przemieszczają się powoli w dół ku wylotowi zbiornika pod wpływem siły 
ciężkości. Czas przechodzenia takich kul przez całą wysokość rdzenia reaktora wynosi 
przeciętnie 3-:-4 lata. 

11.6.10. Reaktory inherentnie bezpieczne 

Reaktory inherentnie bezpieczne są to reaktory nowej generacji, w których żadna 
awaria nie może doprowadzić do rozszczelnienia elementów paliwowych i wydosta
nia się na zewnątrz promieniotwórczych produktów rozszczepień jąder. Projekty ta
kich reaktorów opracowano głównie w Kanadzie, Szwecji, USA i Niemczech. Do te
go typu reaktorów z pewnością można zaliczyć kanadyjskie reaktory ciepłownicze 
SLOWPOKE oraz szwedzkie reaktory SECURE. 

Zgodnie z wypracowaną filozofią bezpieczeństwa PIUS (Process Inherent Ultima
te Safety) systemy bezpieczeństwa takich reaktorów oparte są całkowicie na samoczyn
nym działaniu praw fizyki, a nie człowieka (operatora). Z praw fizycznych wynika, 
między innymi, występowanie w takich układach różnych sprzężeń zwrotnych. 

Stymulatorem rozwoju filozofii bezpieczeństwa w technice reaktorowej stały się 
głównie prace nad konstrukcją reaktorów ciepłowniczych przeznaczonych do instalo
wania na gęsto zaludnionych obszarach wielkomiejskich. 

11.7. Wytwarzanie nowych paliw jądrowych; 
reaktory rozmnażające i układy spalacyjne 

Wobec lawinowego wzrostu ludności świata i ciągłego rozwoju cywilizacji za
potrzebowanie na energię będzie również stale wzrastać (rys. 11.14 w podrozdziale 
11.6.1 ). W cześniej czy później doprowadzi to do wyczerpania się zasobów wszelkich 
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paliw włącznie z uranem. A tymczasem ponad 95% tego pierwiastka traci się bez
użytecznie przy produkcji energii w reaktorach termicznych. Główna część uranu, 
to znaczy jego izotop 238U, spełnia rolę tylko nośnika izotopu rozszczepialnego 235U. 
p0 wypaleniu się tego izotopu, czyli rozszczepieniu większości jego jąder, cały po
zostały uran 238U usuwa się z reaktora, jako bezużyteczny odpad. Okazało się jed
nak, że zarówno nierozszczepialny przez neutrony tenniczne uran-238, jak i nie
rozszczepialny tor-232, można wykorzystać jako materiały paliworodne. Mogą one 
służyć do wytwarzania nowych paliw jądrowych w postaci rozszczepialnych izoto
pów 239pu i mu. Proces takiej transmutacji jądrowej może przebiegać w specjalnych 
reaktorach prędkich określanychjako reaktory rozmnażające lub powielające (Breeder 

Reactors). 
Jak już wspomniano w podrozdziale 11.6.7, nadwyżka neutronów pochodzących 

z rozszczepieńjąder paliwa przez neutrony prędkie powoduje, że neutrony te mogą być 
wykorzystane do inicjowania poniższych przemian jądrowych w warstwie uranu natu
ralnego otaczającej rdzeń reaktora. 

mu (n y) 239U _ _,_P_~ 239Np _ _,_P_~ 239pu 
92 ' 92 23,5 min 93 2,23 dni 94 

Tworzący się w ten sposób izotop 2~~Pu, o czasie połowicznego rozpadu około 
24 400 lat, jest dobrym paliwem jądrowym, podobnie jak 2§~ U. Jednakże, w miarę prze
biegu przedstawionych przemian jądrowych, następują kolejne wychwyty radiacyjne 
(n, y) neutronów również w tworzących sięjądrach plutonu. W rezultacie pojawiają się 
następne izotopy tego pierwiastka: 240Pu i 241Pu, o czasach połowicznego rozpadu 
odpowiednio 6 563 lat i 14,4lat. Parzysto-parzyste jądra 2~2Pu nie są rozszczepialne 
przez neutrony termiczne, podobnie jak jądra 2~~ U. 

Oznacza to pogorszenie takiego paliwa jądrowego stanowiącego mieszaninę izo
topów 239Pu, 240Pu, i 241Pu. Mimo to, paliwo to nadaje się do wykorzystania w następ

nych reaktorach energetycznych. Natomiast nie nadaje się ono do produkcji bomb ją
drowych, do czego konieczny jest możliwie "czysty" izotop 239Pu. Z tego względu 
wśród reaktorów rozmnażających wyróżnia się dwie kategorie: 

l) reaktoryrozmnażające przeznaczone do wytwarzania nowych zasobów paliwa 
jądrowego do przyszłych reaktorów energetycznych, 

2) reaktory wojskowe do wytwarzania czystego izotopu 239pu nadającego się do 
produkcji broni jądrowej. 

Wymianę paliwa w reaktorach pierwszej kategorii przeprowadza się, ze względów 
ekonomicznych, średnio co trzy lata. W ciągu takiego przedziału czasu pewna część 
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tworzącego się izotopu 239Pu przekształca się we wspomniane wyżej izotopy wtórne 
240pu i 24 1 Pu, co jednak nie przeszkadza w wykorzystaniu takiego paliwa w następnych 
reaktorach, o czym byłajuż wzmianka wyżej. 

Do otrzymywania czystego izotopu 239pu służą natomiast specjalne reaktory po
wielające działające z reguły pod ścisłą kontrolą wojskową. Tworzący się w nich pluton 
wydobywa się przeciętnie co 30 dni. W tak krótkim czasie nie dochodzi jeszcze do 
wytworzenia znaczących ilości wspomnianych izotopów wtómych. 

Zauważmy jeszcze, że pewne niewielkie ilości plutonu tworzą się zawsze w każ
dym reaktorze zawierającym w rdzeniu paliworodny izotop 238U. 

Drugim materiałem paliworodnym jest tor- pierwiastek występujący w przyrodzie 
w postaci tylko jednego izotopu 2~5Th. W jego jądrach następują również wychwyty 
radiacyjne neutronów, a w ślad za tym dwa kolejne rozpady beta, podobnie jak w przy
padku jąder 238U. Przemiany te przebiegają więc zgodnie z poniższym schematem. 

29302 T h (n, Y) 29303 Th -~!3-4 
22,3 min 

233 Pa _ _!:.,{3_4 m u 
91 27,0 dni 92 

Otrzymywany w ten sposób izotop 2~~ U ma czas połowicznego rozpadu l ,59 · l 05 lat. 
Zwróćmy uwagę, że do wytwarzania izotopów rozszczepialnych 239pu i 233U 

konieczne są możliwie duże strumienie neutronów. Źródłami takich strumieni są, 
jak już powiedziano, reaktory jądrowe. Stąd narodziła się idea reaktorów rozmnażają
cych. Jednakże wobec groźby wyczerpania się w przyszłości naturalnych zasobów 
uranu zaczęto szukać również innych silnych źródeł neutronów, które można by wyko

rzystać do wytwarzania paliw jądrowych z materiałów paliworodnych. Takimi wydaj
nymi źródłami neutronów są źródła spalacyjne oparte na zjawisku kruszenia (spalacji) 
jąder ciężkich za pomocą protonów przyspieszonych w akceleratorze do energii rzędu 
gigaelektronowoltów (podrozdział 15.5). 

Pomysł wykorzystania neutronów z takich źródeł spalacyjnych przedstawił już 
w 1947 r. Ernest O. Lawrence, twórca pierwszego cyklotronu. W latach siedemdzie
siątych opracowano w USA projekt odpowiedniej instalacji LAFER (Linear Accele
rator Fuel-Enricher Regenerator). W 1993 r. do idei tej nawiązał fizyk włoski Carlo 
Rubbia, dyrektor CERN-u. Opracowany, pod jego kierunkiem, projekt wzmacniacza 
energii (Energy Amplifier) stanowi połączenie akceleratora protonów, przyspiesza
nych do energii 1,0+1,5 GeV, z reaktorem rozmnażającym. W założeniu ma to być 
układ podkrytyczny (k < l), w którym reakcję lawinową rozszczepień jądrowych mają 

inicjować neutrony spalacyjne wyzwalane z jąder ciężkich, w wyniku ich kruszenia 
przez przyspieszone protony. Tego rodzaju układ można w każdej chwili wyłączyć 
przerywając wiązkę protonów z akceleratora. 
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11.8. Awarie reaktorów i katastrofa w Czarnobylu 
na tle innych zagrożeń cywilizacyjnych 

Podobnie jak w każdym skomplikowanym urządzeniu technicznym również w re
aktorach jądrowych mogą się zdarzać różne awarie. Ponowne uruchomienie reaktora 
po awarii następuje dopiero po uzyskaniu zgody odpowiedniego dozoru jądrowego. 
Raporty z każdej awarii są poddawane szczegółowej analizie przez zespoły ekspertów 
z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu, a wyniki tych analiz są 
rozsyłane do wszystkich użytkowników i producentów reaktorów jądrowych. Zesta
wienie najpoważniejszych dotychczasowych awarii tego rodzaju instalacji jądrowych 
przedstawiono w tabeli 11.5. Należy przy tym podkreślić, że żadna awaria reaktora nie 
może doprowadzić do eksplozji jądrowej, takiej jak w bombie jądrowej. W najgorszym 
razie możliwe jest natomiast uszkodzenie rdzenia i wydostanie się na zewnątrz nagro
madzonych w nim substancji promieniotwórczych. Taka właśnie katastrofa nastąpiła 
w jednym z reaktorów jądrowych w Czarnobylu na Ukrainie w 1986 r. 

W skład czarnobylskiego kompleksu energetycznego wchodziły cztery reaktory 
typu RBMK -l 000 z moderatorem grafitowym i kanałami ciśnieniowymi z paliwem. 
Paliwo to stanowił dwutlenek uranu (U02) wzbogacony do dwóch procent w izotop 
mu. Woda chłodząca, wtłaczana od dołu do kanałów paliwowych wylatywała z nich 
już w postaci pary napędzającej turbiny w układzie jednoobiegowym. Rdzeń reaktora 
o średnicy 7 m i wysokości 12m zawierał pierwotnie 211 prętów sterowniczych utrzy
mujących moc termiczną układu na poziomie 3200 MW(t), co zapewniało moc elek
tryczną każdego z czterech bloków energetycznych na poziomie 1000 MW(e). 

Przypomnijmy, że jedną z właściwości tego typu reaktorów grafitowych jest tem
peraturowe dodatnie sprzężenie zwrotne, które zaczyna dominować przy zmniejszeniu 
mocy reaktora do około 20% jego mocy maksymalnej (podrozdział 11.6.4). 

Na 25 kwietnia 1986 r. zaplanowano wyłączenie jednego ze wspomnianych czte
rech reaktorów w celu przeprowadzenia rutynowej konserwacji instalacji. Przy tej oka
zji postanowiono sprawdzić wpływ stopniowego obniżania mocy reaktora na działanie 
różnych systemów pomocniczych, między innymi pomp tłoczących wodę do kanałów 
paliwowych. Plan tego eksperymentu, dotyczącego w zasadzie niejądrowej części elek
trowni, nie został jednak skonsultowany dostatecznie z operatorem reaktora. Co gor
sze, z rdzenia tego reaktora usunięto już wcześniej większość prętów sterowniczych, 
chcąc w ten sposób skompensować straty neutronów związane z silnym zatruciem kse
nonowym (podrozdział 11.6.6). Kiedy w czasie wyłączania reaktora poziom mocy ob
niżył się do około 30 MW(t) wystąpiło zjawisko temperaturowego dodatniego sprzęże
nia zwrotnego. Chcąc opanować sytuację, operator postanowił podnieść z powrotem 
moc reaktora poprzez wyłączenie automatycznego systemu regulacyjnego i wyciągnię
cie z rdzenia pozostałych jeszcze prętów kontrolnych. W wyniku tych działań reaktor 
utracił stabilność pracy. W tym samym czasie ktoś inny podjął decyzję zmniejszenia 
dopływu wody chłodzącej, prawdopodobnie w celu podtrzymania malejącego ciśnienia 
pary w obiegu turbiny. Spowodowało to tym większe dodatnie sprzężenie zwrotne 
w reaktorze, i jeszcze większąjego niestabilność. Szacuje się, że moc reaktora musiała 
wtedy przekroczyć około 100-krotnie jego moc standardową. Tak duży wzrost mocy, 
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a tym samym temperatury, spowodował razszczelnienie elementów paliwowych. Z ko
lei zetknięcie się tak gorącego paliwa z wodą chłodzącą spowodowało wytworzenie się 
pary wodnej o tak dużym ciśnieniu, że para ta rozsadziła konstrukcję_ reaktora i znisz
czyła część budynku. Prawdopodobnie w chwilę później nastąpił wybuch mieszanki 
wodoru z powietrzem. Stało się to o godzinie 123 w sobotę_ 26 kwietnia 1986 r. 

Uwolnione w ten sposób promieniotwórcze produkty rozszczepień jąder uranu, 
nagromadzone w rdzeniu reaktora, zostały uniesione przez gorące powietrze do atmo
sfery na wysokość około 1500 m. Ta chmura radioaktywna, pędzona przez wiatr, dotarła 
najpierw nad Skandynawię_, a następnie wskutek zmiany kierunku wiatru nad Polskę 
i inne kraje Europy środkowej. Tymczasem w Czarnobylu trwał pożar grafitowego rdze
nia reaktora, powodując dalsze unoszenie do atmosfery substancji promieniotwórczych. 

Tabela 11.5 

Najpoważniejsze awarie reaktorów jądrowych 

(wg Z. Celińskiego: Energetykajądrowa a społeczeństwo. Warszawa, PWN 1992) 

Oznaczenie Wind-
SL-1 

Browns 
TMI-2 reaktora NRX scale-I Lucens Ferry-1 

Kraj Kanada W. Bryta- Stany Szwajca- Stany Stany 
ni a Zjedn. ria Zjedn. Zjedn. 

Przeznaczenie badawczy produkcja doświad- doświad- energe- energe-
reaktora Pu czalny czalny tyczny tyczny 

Sposób cywilny wojskowy wojskowy cywilny cywilny cywilny 
wykorzystania 

Typ reaktora - - - - BWR PWR 
energetycznego 

Rok 1947 1951 1958 1968 1974 1978 
uruchomienia 

Rok awarii 1952 1957 1961 1969 1975 1979 

Moc cieplna, MW 30 ? 3 30 3300 2770 

Moderator D20 grafit H20 D20 H20 H20 

Chłodziwo H p powietrze H20 co2 H p H20 

Typ awarii nadkry- pożar nad kry- blokada pożar osuszenie 
tyczność tyczność chłodzenia rdzenia 

Stan rdzenia zniszczo- uszko- stopie- znisz- bez usz- znisz-
po awarii ne 22 dzenie 150 nie 20% czony l kadzenia c zony 

elementy elemen- elemen- element 
paliwo- tówpali- tów pali- paliwo-

we wowych wowych wy 

Skutki śmiertelne o o 3 o o o 

Czarno-
był 

ZSRR 

energe-
tyczny 

cywilny 

RBMK 

1983 

1986 

3200 

grafit 

H p 
nadkry-
tyczność 

znisz-
c zony 

31 
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Istniało też niebezpieczeństwo ponownego rozwoJu reakcji łańcuchowej w stopionym 
paliwie. Pożar ugaszono dopiero po 20 dniach, sypiąc z helikopterów na płonący grafit 
różne materiały, między innymi węglik boru (absorbujący neutrony) oraz dolomit speł
niający rolę zarówno pochłaniacza energii termicznej, jak i źródła dwutlenku węgla 
mającego izolować płonący materiał od tlenu atmosferycznego. W ciągu 15 dni wyko
nano też pod reaktorem podkop, zalany później betonem, w celu zapobieżenia przedo
staniu się substancji promieniotwórczych do wód podziemnych. 

Ogólnie można stwierdzić, że przyczyną całej awarii był zarówno niedostateczny 
system zabezpieczeń przeciwawaryjnych reaktora, jak i brak koordynacji działań mię
dzy obsługą reaktora i pozostałych części całego bloku energetycznego. Przede wszyst
kim jednak zaważył tu brak fachowości i odpowiedzialności ludzi podejmujących de
cyzje przeprowadzania tak ryzykownych eksperymentów. Przypomnijmy tez, że reak
tory typu RBMK budowano tylko w ZSRR. Cechowały je liczne niedociągnięcia 
projektowe i eksploatacyjne. Szczególnie niekorzystny okazał się kontakt moderatora 
grafitowego z wodą chłodzącą ze względów zarówno chemicznych, jak i jądrowych. 
Wszystkie te okoliczności przyczyniły się do powyzszej katastrofy. W czasie gaszenia 
pożaru reaktora zginęły dwie osoby, a następne 29 zmarło wkrótce wskutek otrzymania 
dawek promieniowania o wartościach w przedziale 1+16 siwertów (Sv). Załoga elek
trowni liczyła wówczas 203 osoby. Ewakuowano około 130 tysięcy ludzi zamieszkują
cych tereny w promieniu 30 km od płonącego reaktora. Średnia dawka promieniowania 
jądrowego otrzymana w ciągu pierwszego roku przez ludność ewakuowaną wyniosła 
około 40 milisiwertów (mSv) na osobę. Była to dawka 16 razy większa od dawki rocz
nej 2,4 mSv promieniowania jonizującego ze źródeł naturalnych7). Szacuje się, ze 
w ciągu następnych 50 lat każda z tych osób otrzyma dodatkowo około 0,8 mSv, pod
czas gdy dawka od tła naturalnego wyniesie w tym czasie około 120 mSv na osobę. 

W Polsce, w ciągu pierwszego roku po tej katastrofie, tło promieniowania jo
nizującego wzrosło średnio o około 10% w stosunku do tła naturalnego. Skażenie 
cezem-137, o czasie połowicznego rozpadu 33 lata, na większości obszaru Polski wa
hało się w granicach od zera do 8 kBq/m2. Były jednak regiony, na przykład w woje
wództwach warszawskim, katowickim i olsztyńskim, gdzie skazenie tym izotopem do
chodziło do około 30 kBq/m2. Jedynie na niewielkim obszarze w województwie opol
skim osiągnęło ono prawie 60 kBq/m2• Mniej niebezpiecznym izotopem promienio
twórczym, ze względu na krótki czas połowicznego rozpadu (8 dni), był jod-131. Trze
ba przy tym podkreślić, że ilość tego izotopu uwolniona z reaktora w Czarnobylu była 
około 180 razy mniejsza od ilości wyemitowanej do atmosfery w wyniku próbnych 
eksplozji jądrowych przeprowadzonych w 1962 r. 8) Z rysunku 11.24 widać, że po kata
strofie w Czarnobylu Polska znalazła się w grupie krajów o średnim stopniu skazenia 
izotopami promieniotwórczymi. Na rysunku 11.25 przedstawiono natomiast porówna
nie dawek pochłoniętych promieniowania pochodzącego z Czarnobyla i próbnych wy
buchów bomb jądrowych w latach sześćdziesiątych. 

7> R. Sawicki: Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna. 17/93, Warszawa, Państwowa 
Agencja Atomistyki. 

8> Z. Jaworowski: Wiedza i Życie. Maj 1996, s. 24-31. 
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Rys. 11.25. Dawki pochłonięte promieniowania jądrowego pochodzącego z próbnych wybuchów 
bomb jądrowych, reaktora w Czarnobylu i energetyki jądrowej 

(wg Z. Jaworowskiego: Radialian Risk a11d Et!Jics . Physics Today, Septernber 1999, s . 24-29) 
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W latach 1991-1993, w ramach międzynarodowego programu Światowej Organi
zacji Zdrowia (World Health Organźzatźon - WHO), przeprowadzono badania stanu 
zdrowia mieszkańców najbardziej skażonych terenów Ukrainy, Białorusi i Rosji. Bada
niami tymi objęto ponad milion osób, wśród których nie stwierdzono zwiększonej czę
stości występowania białaczki, typowej choroby popromiennej. Jedynie na niewielkim 
obszarze w okolicy Homla na Białorusi zanotowano wyraźny wzrost częstości raka tar
czycy u dzieci. Do roku 1993 wykryto tam w sumie 168 przypadków tej choroby, pod
czas gdy przed awarią w Czarnobylu notowano na tym terenie średnio 7 takich przy
padków rocznie. Trudno natomiast przewidzieć możliwe skutki genetyczne tej kata
strofy mogące się ujawniać dopiero w przyszłych pokoleniach (podrozdział 18.1 ). Jed
nak nadużyciem jest sugerowanie, że każdy przypadek patologiczny, na przykład uro
dzenia się dziecka kalekiego, związany jest przyczynowo z promieniowaniem jądro
wym. Takie straszenie społeczeństwa zdarza się czasami mediom publicznym. 

Nie ma natomiast wątpliwości, że katastrofa w Czarnobylu spowodowała ogromne 
straty ekonomiczne, szacowane na około 12,5 mld dolarów, a takźe dramatyczne skutki 
społeczne. Dla tysięcy ludzi zmuszonych do nagłego opuszczenia swoich gospodarstw 
był to wielki szok 9). Takie przeżycia prowadzą do szerzenia się alkoholizmu, a nawet 
chorób psychicznych. Z drugiej strony awaria ta przyczyniła się do radykalnego za
ostrzenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa eksploatacji reaktorów jądrowych 
zarówno już działających, jak i planowanych. Każdy reaktor energetyczny musi mieć 
obecnie obudowę bezpieczeństwa uniemożliwiającą wydostanie się na zewnątrz sub
stancji promieniotwórczych. Ogólny schemat takiej nowoczesnej elektrowni jądrowej 
przedstawiono na rysunku 11.26. Te zaostrzone przepisy spowodowały jednak znaczny 
wzrost zarówno kosztów, jak i czasu budowy nowych reaktorów. 

obudowa bezpieczeństwa 

obieg wody 

Rys. 11.26. Ogólny schemat nowoczesnej elektrowni jądrowej z obudową bezpieczeństwa 

9> Proc. lnt. Conference One Decade after Chernobyl Summing up the Consequences ofthe Acci
dent. Austria Center Vienna, Austria, 8-12 April 1996. 
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W Związku Radzieckim katastrofa czarnobylska wymusiła ostateczne zaniechanie 
budowy reaktorów grafitowych (RBMK) i oparcie dalszego rozwoju energetyki jądro
wej wyłącznie na reaktorach wodnych (WWER). 

Rozpatrując przyszłość energetyki jądrowej w świecie, należy też brać pod uwagę 
ciągłe postępy nie tylko w samej technice i technologii reaktorowej, lecz także w innych 
dziedzinach związanych z tą techniką, takich jak automatyka, elektronika, informatyka 
itp. Uwzględniając powyższe fakty, można stwierdzić, że powtórzenie się kiedykolwiek 
podobnej katastrofy jak w Czarnobylu jest niezwykle mało prawdopodobne. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że kilkanaście miesięcy przed tą awarią, 
w grudniu 1984 r., zdarzyła się inna wielka katastrofa w Bhopalu w Indiach. W jednej 
z filii amerykańskich zakładów chemicznych Union Carbide nastąpił wyciek kilku
dziesięciu ton izocjanku metylu, cieczy szybko parującej i silnie toksycznej. Na miej
scu zginęły 1762 osoby, a do roku 1994 wskutek zatrucia zmarło w sumie 6954ludzi. 
Około 200 tys. osób doznało poważnych obrażeń, na przykład paraliżu . Gazowy izo-

cjanek metylu i jego pochodne rozprzestrzeniały się w atmosferze podobnie jak izotopy 
promieniotwórcze z Czarnobyla. Nikt jednak nie kontrolował stężenia tej trucizny 
w środowisku naturalnym, mimo iż jest ona znacznie bardziej niebezpieczna niż pro
mieniotwórcze izotopy 137Cs lub 131JIO). 

W każdym rozwiniętym kraju działają różne zakłady przemysłowe operujące sub
stancjami toksycznymi w ilościach stwarzających niebezpieczeństwo wytrucia znacz
nej części ludności. Mimo to, nikt nie żąda likwidacji takich zakładów, gdyż są one 
niezbędne dla funkcjonowania gospodarki i utrzymania współczesnego standardu ży
cia społeczeństw. Każdego roku giną też na świecie setki tysięcy ludzi w wypadkach 
samochodowych. W samej tylko Polsce liczba takich ofiar osiągnęła ostatnio około 
7 tysięcy zabitych rocznie, nie licząc ciężko rannych. Nikt jednak nie domaga się ogra
niczania rozwoju motoryzacji. Wręcz przeciwnie, rozwój ten jest postrzegany jako po
zytywny wskaźnik postępu cywilizacyjnego. 

A tymczasem, oprócz żniwa śmierci na drogach, motoryzacja powoduje też coraz 
większe skażenie środowiska licznymi substancjami toksycznymi wytwarzanymi przez 
silniki spalinowe. Przyczynia się to do ciągłego wzrostu częstości występowania róż
nych chorób, zwłaszcza nowotworowych. 

Oprócz spalin samochodowych, drugim najpoważniejszym źródłem skażeń środo
wiska są produkty spalania węgla. Typowa elektrownia węglowa o mocy elektrycznej 
l GW (1000 MW) spala rocznie około 3,5 mln ton węgla kamiennego lub około 8 mln 
ton węgla brunatnego. Do spalenia takiej ilości węgla potrzeba około 6,5 mln ton tlenu 
atmosferycznego. W rezultacie w ciągu każdego roku taka jedna elektrownia węglowa 
wprowadza do środowiska około: 

9 mln ton dwutlenku węgla (C02), 

120 tys. ton dwutlenku siarki (S02), 

20 tys. ton tlenków azotu (NOx), 
75 tys. ton pyłów, 

mln ton popiołów. 

10) Z. Jaworowski : Wiedza i Życie. Maj 1996, s. 24-31. 
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Wśród różnych wysoce toksycznych składników pyłów i popiołów, zatruwających 
glebę i wody gruntowe, występują również radiogeniczne izotopy promieniotwórcze, 
pochodne uranu i toru. Pierwiastki te znajdują się zawsze w węglach kamiennych 

i brunatnych. 
Do przedwczesnych zgonów wśród ludności zamieszkującej tercny skażone w po-

bliżu elektrowni węglowych należy jeszcze dodać dziesiątki górników ginących co 
roku w naszych kopalniach wskutek na przykład tąpnięć górotworu lub wybuchów 

metanu. 
Pod względem skażeń środowiska produktami spalania węgla Polska należy do 

grupy krajów o największym stopniu zagrożenia ekologicznego. Przyczyniają się do 
tego nie tylko elektrownie węglowe, na których opiera się praktycznie cała nasza ener
getyka, lecz także domowe piece węglowe służące nadal do ogrzewania mieszkań 
w starym budownictwie. Istnieje wprawdzie możliwość ograniczania emisji niektórych 
substancji szkodliwych z elektrowni węglowych za pomocą odpowiednich filtrów, jed
nakże są to urządzenia bardzo kosztowne i nie w pełni skuteczne. 

Mniej szkodliwe dla środowiska są elektrownie olejowe lub gazowe. Na takie 
elektrownie mogą sobie jednak pozwolić tylko kraje bogate. 

11.9. Problem skażeń i odpadów promieniotwórczych 

Źródłem nieznacznych skażel'l środowiska, związanych z energetyką jądrową, 
mogą być promieniotwórcze izotopy gazowe wydostające się z reaktora wskutek nie
uniknionych nieszczelności instalacji. Wchodzą tu w grę głównie izotopy ksenonu 
i kryptonu. W czasie eksploatacji reaktora skażeniom promieniotwórczym ulegają też 
różne materiały takie jak filtry jonowymienne, rękawice ochronne, niektóre narzędzia 
itp. Tego rodzaju materiały skażone poddaje się najpierw sprasowaniu, w celu zmniej
szenia ich objętości, a następnie zalewa się je betonem, asfaltem lub żywicą w becz
kach stalowych. Takie beczki można już bezpiecznie składować na przykład w starych 
wyrobiskach górniczych lub podziemnych bunkrach. 

Najpoważniejszy problem stanowią wysokoaktywne wypalone pręty paliwowe. 
Zawierają one zarówno długotrwałe promieniotwórcze produkty rozszczepień jąder 
uranu, jak i promieniotwórcze izotopy aktynowców tworzących się wskutek przemian 
jądrowych następujących po wychwytach radiacyjnych neutronów przez uran. Izotopy 
promieniotwórcze i ich ilości wytwarzane w ciągu roku w reaktorze typu PWR o mocy 
elektrycznej l 000 MW, podano w tabeli 11.6. 

Wypalone pręty paliwowe z nagromadzonymi w nich izotopami promienio
twórczymi o dużych aktywnościach i wysokiej temperaturze przenosi się zdalnie 
z rdzenia reaktora do głębokich basenów z wodą w pobliżu reaktora. Tam przechowu
je się je zwykle przez kilka lat. W ciągu tego czasu aktywność promieniotwórcza 
tego materiału zmniejsza się znacznie dzięki rozpadowi izotopów krótkotrwałych. 
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Tabela 11.6 
Długotrwałe izotopy promieniotwórcze wytwarzane w prętach paliwowych w ciągu l roku pracy 

reaktora typu PWR o mocy elektrycznej l GW (1000 MW) 

(wg M. Suffczyńskicgo: Post~py Fizyki ( 1994) 45, s. 277-285) 

Izotop 
Czas połowicznego rozpadu Masa 

[w latach] [kg] 

Produkty rozszczepień jąder uranu 

79se 6,5. 104 0,2 

85Kr 10,7 0,4 

90sr 29 13,4 

93zr 1,5 . 106 23,2 

99Tc 2,1 . 1Q5 24,7 

107pd 6,5. 106 7,3 

126sn 1,0 · 105 1,0 

129[ 1,7 . 107 5,8 

135cs 3,0. 106 9,4 

I37cs 30 31,8 

Suma I 17,6 

Produkty innych jądrowych przemian 
aktynowców 

237Np 2,1. 106 14,5 

238pu 88 4,5 

239pu 2,4. 104 166,0 

24Dpu 6,6 . 1Q3 76,7 

242pu 3,8 . 1Q5 15,5 

241Am 432 16,6 

243Am 7,4 · I03 3,0 

244cm 18 0,6 

Suma 322,8 
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Dopiero tak "schłodzone" pręty można przewozić w specjalnych pojemnikach na skła
dowiska lub do zakładów przeróbczych. Składowiskami takich materiałów promie
niotwórczych mogą być różne wyrobiska podziemne. W USA budowane jest cen
tralne składowisko wypalonych prętów z amerykańskich reaktorów energetycznych. 
Będzie ono usytuowane wewnątrz góry na pustynnym obszarze stanu Ncvada. Pręty 
paliwowe przechowywane w takich składowiskach można będzie w przyszłości pod
dawać przeróbce radiochemicznej w celu odzysku niewypalonych jeszcze izotopów 
rozszczepialnych 235U i 239Pu. Izotopy te będą mogły być wykorzystane do produkcji 
świeżego pa1iwa jądrowego MOX(U02-Pu02). Krajem przodującym w opanowaniu 
technologii przeróbki radiochemicznej wypalonych prętów uranowych jest obecnie 
Francja. 

Najbardziej kłopotliwym produktem ubocznym takiej przeróbki prf.(tów paliwo
wych są wysokoaktywne odpady ciekłe (roztwory). Roztwory te zawierają usunięte 
z prętów zarówno fragmenty rozszczepień, jak i niektóre promieniotwórcze aktynowce. 
Problem unieszkodliwiania takich odpadów ciekłych stanowi ciągle przedmiot badań 
naukowych i regulacji prawnych. 

Opanowano już technologię przerobu takich roztworów do postaci stałej, najwy
godniejszej i najbezpieczniejszej do składowania. Technologia ta polega na zeszkli wia
niu (witryfikacji) roztworu, który zostaje związany chemicznie w gorącej masie szkla
nej. Następnie taką masę wlewa się do pojemników ze stali nierdzewnej, które po po
wolnym ostudzeniu są szczelnie spawane. Pozostaje jednak nadal otwarta kwestia, 
gdzie ostatecznie składować na wieki takie pojemniki. Zagadnieniu temu poświęcono 
dużo uwagi w wielu krajach. 

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że najlepszymi składowiskami takich odpa
dów są głębokie wyrobiska w skałach solnych, glinach lub granitach. Szczególne wła
ściwości fizyczne soli kamiennej sprzyjają zarówno drążeniu w niej wyrobisk, jak 
i odprowadzaniu energii tennicznej (ciepła) wydzielanej ciągle w takich odpadach, 
w wyniku ich rozpadów jądrowych. 

Ostatnio bierze się też pod uwagę możliwości unieszkodliwiania, przynajmniej 
niektórych długotrwałych izotopów promieniotwórczych, poprzez ich transmutacje ją
drowe w inne izotopy o znacznie krótszych czasach połowicznego rozpadu, a nawet 
w izotopy trwałe. Przykładami tego mogą być transmutacje długotrwałych fragmentów 
rozszczepień uranu, w postaci izotopów 129I (l ,5 · l 07 lat) i 99Tc (2, l . l os lat), w trwałe 
izotopy ksenonu i rutenu 
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W latach osiemdziesiątych w CERN-ie próbowano przekształcać w podobny spo
sób promieniotwórcze izotopy 9DSr i 137Cs za pomocą protonów przyspiesza
nych w synchrocyklotronie do energii 600 MeV. W 1987 r. w Japonii rozpoczęto 
program badawczy dotyczący transmutacji odpadów promieniotwórczych z wykorzy
staniem neutronów spalacyjnych wyzwalanych przez protony o energii l ,5 GeV z akce
leratora liniowego. Podobne badania nad przemianami długotrwałych odpadów pro
mieniotwórczych prowadzi się także w innych krajach, zwłaszcza w USA, Francji 
i Niemczech. Chodzi głównie o transmutacje izotopów 237Np i 239Pu, o czasach poło
wicznego rozpadu odpowiednio 2,2 mln lat i 24,4 tys. lat, w izotopy stosunkowo krót
kotrwałe. 

Z przerobem wypalonego częściowo paliwa jądrowego wiąże się problem ulat
niania do atmosfery promieniotwórczego gazowego izotopu ~~Kr będącego jednym 
z częstych produktów rozszczepień jąder uranu. Wspomniany izotop antropogeniczny, 
o czasie połowicznego rozpadu l O, 72 lat, stanowi wraz z naturalnym radonem główne 
zanieczyszczenie promieniotwórcze atmosfery ziemskiej. Wzrost zawartości tego izo
topu w powietrzu, obserwowany od połowy lat pięćdziesiątych, pokazano na rysun
ku 11.27. Cząstki beta o maksymalnej energii około 695 keV, emitowane przez ten izo
top, mogą mieć wpływ na przewodność elektryczną atmosfery. 
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Rys. 11.27. Średnia globalna zawartość izotopu ~~Kr w atmosferze od połowy lat pięćdziesiątych 
(wg A. Zubera i P. Małoszewskiego: Environmenta/lsotopes in the Hydrological Cyc/e. Vol. VI, Paris, 

IAEA/UNESCO, 2000) 
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12. Reakcje fuzji jąder lekkich 

12.1. Fuzja jądrowa w gwiazdach 

Z przebiegu krzywej na rysunku 11.9 w podrozdziale 11.3 widać, że bezwzględna 
wartość energii wiązania przypadająca na jeden nukleon zwiększa się zarówno przy 
rozszczepianiu jąder ciężkich na fragmenty lżejsze, jak i przy fuzji (łączeniu się) jąder 
lekkich (A< 56) w jądra cięższe. Zauważmy, że ta zmiana !J.E energii jest szczególnie 
duża przy fuzji jąder o liczbach masowych (A < 20). Przypomnijmy też, że tego rodzaju 
zmiany energii wiążą się z odpowiednim defektem masy. 

Jedną z zagadek intrygujących od dawna fizyków i astrofizyków było pochodzenie 
energii gwiazd, a w szczególności Słońca. Analiza widma jego promieniowania wyka
zała, że w skład materii słonecznej wchodzi około 73% wodoru i 25% helu. Tylko po
zostałe 2% przypada na pierwiastki cięższe, takie jak węgiel, azot i tlen. Już w 1920 r. 
angielski astronom Arthur S. Eddington (1882-1944) przypuszczał, że źródłem energii 
Słońca muszą być reakcje jądrowe. 

W 1938 r. fizyk amerykański, pochodzenia niemieckiego, Hans A. Bethe przedsta
wił hipotezę, że w warunkach panujących we wnętrzu gwiazd może zachodzić poniż
szy cykl reakcji i przemian jądrowych. 
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Tego rodzaju cykl węglowy Bethego zachodzi prawdopodobnie w gwiazdach gorących, 
to znaczy w temperaturach wyższych od około 10 mln kelwinów. W gwiazdach takich 
jak Słońce bardziej prawdopodobny wydaje się cykl protono-wy. 

Zauważmy, że w obu tych cyklach jądra wodoru (1 H) przekształcają się ostatecz
nie w jądra helu (4He). Bilans cyklu protonowego można przedstawić w postaci 

gdzie Q- energia reakcji (27,7 MeV). 

Tworzące się w ten sposób pozytony e+ anihilują z elektronami pochodzącymi 
z atomów wodoru. W rezultacie emitowane są anihilacyjne fotony gamma. 

W temperaturze wyższej od około 107 K, między tworzącymi się w ten sposób 
jądrami 3He i 4He mogą zachodzić dalsze reakcje prowadzące do tworzenia się jąder 
cięższych takich jak 7 Li, 7 Be, 8 Be itp. Z bardzo powolnymi zmianami składu che
micznego gwiazdy związane są stadia jej ewolucji. Rozmiary gwiazd, są określone sta
nem równowagi między ciśnieniem gorącej plazmy i siłami grawitacji. Wynikająca 
z defektu masy energia termiczna, wyzwalana we wnętrzu gwiazdy, dociera do jej po
wierzchni, z której jest emitowana w przestrzeń kosmiczną w postaci fal elektromagne
tycznych. Przy efektywnej temperaturze powierzchni Słońca około 6 · l 03 K zakres wid
ma tych fal obejmuje głównie promieniowanie widzialne i podczerwone. 

12.2. Fuzja jądrowa w warunkach ziemskich; 
wybuchy termojądrowe 

Idea wykorzystania fuzji jąder wodoru do otrzymywania energii nurtowała nie
których fizyków już od początku lat czterdziestych. Teoretyczną analizę możliwości 
skonstruowania bomby wodorowej (termojądrowej) przedstawił Edward Teller na 
seminarium zorganizowanym przez J.R. Oppenheimera w Berkeley w 1942 r. Jeden 
z uczestników tego spotkania Emil Konopiński stwierdził wówczas, że najbardziej per
spektywiczna wydaje się fuzjająder deuteru i trytu (d-t). Reakcja ta powinna zachodzić 
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w stosunkowo niższej temperaturze, w porównaniu z fuzją protonów (p-p) lub deutero
nów (d-d). Wynika to, między innymi stąd, że jądra trytu mają nieco większy promień 
od jąder lżejszych izotopów wodoru. Ze wzrostem promienia jądra, o takim samym 
ładunku, zmniejsza się_ wysokość bariery kulombowskiej, jakąmusi pokonać zbliżająca 
się_ inna cząstka (jądro) naładowana. Promienie jąder izotopów wodoru obliczone ze 
wzoru (3.3) podano w tabeli 12.1. Kolejne seminaria poświęcone temu zagadnieniu 
odbyły się w Los Alamas w 1943 r. Problemem priorytetowym było jednak w owym 
czasie skonstruowanie bomby jądrowej opartej na lawinowym rozszczepianiu jąder 
ciężkich. Dopiero po zbudowaniu takich bomb, E. Teller mógł powrócić do swojej idei 
superbomby wodorowej. Przewidywał on, że do reakcji fuzji jąder wodoru można bę
dzie doprowadzić dzięki eksplozji bomby rozszczepieniowej. Trudno jednak było prze
widzieć, czy reakcja fuzji rozprzestrzeni się błyskawicznie na całą objętość paliwa wo
dorowego. 

Tabela 12.1 

Promienie jąder izotopów wodoru 

Jądro 
Liczba masowa Promień jądra 

A [1Q-I5 m] 

l H {p) l 1,20 

2H(d) 2 1,51 

31-l (l) 3 1,73 

Negatywne stanowisko odnośnie do budowy bomby wodorowej zajmował Gene
ralny Komitet Doradczy (Generał Advisory Committee- GAC), któremu przewodni
czył J.R. Oppenheimer. Obawiał się_ on wówczas stworzenia narzędzia ludobójstwa 
zagrażającego całej ludzkości. Nie bardzo też wierzono w możliwości wyproduko
wania w niedługim czasie broni jądrowej w Związku Radzieckim. Tymczasem pod 
koniec sierpnia 1949 r. Rosjanie dokonali próbnej detonacji swojej pierwszej bom
by plutonowej, o czym była już mowa w podrozdziale 11.5. Wkrótce też, bo z począt
kiem lutego 1950 r. nadeszła wiadomość z Londynu, że dr Klaus Fuchs, pracują
cy wówczas w ośrodku badań atomowych w Harwell, został zdemaskowany jako 
szpieg sowiecki. Przyznał się on do przekazania Związkowi Radzieckiemu wyników 
amerykańskich i angielskich badań jądrowych dotyczących, między innymi, projek
tów bomby wodorowej. W tej sytuacji prezydent USA Harry Truman, chcąc wyprze
dzić ZSRR, podjął decyzję rozpoczęcia intensywnych prac nad konstrukcją superbom
by. Na czele tego programu badawczego w Los Alames stanął Edward Teller. Wkrótce 
dołączył do niego matematyk polski Stanisław M. Ułam (1909-1984). W 1936 r. prze
niósł się on ze Lwowa do Princeton na zaproszenie amerykańskiego matematyka, po-
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chodzenia węgierskiego, Johna von Neumana. Stanisław Ułam był znany jako twórca 
obliczeniowej metody Monte Carlo stosowanej na przykład w rozwiązywaniu zaga
dnień dotyczących transportu neutronów i projektowania osłon reaktorowych. On też 
wykazał, że warunkiem koniecznym do wywołania fuzji jądrowej musi być nic tylko 
wysoka temperatura, lecz także odpowiednio wysokie ciśnienie. Prace teoretyczne 
Edwarda Tellera, fizyka węgierskiego, i Stanisława Ulama, matematyka polskiego, do
prowadziły do skonstruowania pierwszej amerykańskiej bomby wodorowej. Rozwią
zania techniczne dotyczące konstrukcji takiej bomby przedstawił E. Tellcr w czerwcu 
1951 r. na posiedzeniu prowadzonym przez J.R. Oppenheimera. W literaturze rozwią
zanie to jest określane jako zasada U/ama-Tellera. Dotychczas zasada ta nie została 

odtajniona. 
W bombie wodorowej (termojądrowej) następują kolejno trzy wybuchy; wybuch 

chemiczny wywołuje detonację materiału rozszczepialnego (uranu lub plutonu), a ten 
z kolei inicjuje fuzjęjąder deuteru i trytu, to znaczy wybuch termojądrowy. W wyniku 

takiej reakcji fuzji 

fH + fH --7 iHe + bn + Q (17,6 MeV) 

(d) (t) (a) 

wyzwalane są neutrony (Ó n), które mogą rozszczepiać jądra uranu naturalnego w ze
wnętrznym "płaszczu uranowym" otaczającym centralną część bomby. Promieniotwór
cze produkty rozszczepień tworzące się w takiej warstwie uranu są wyrzucane w ota
czającą przestrzeń skażając środowisko naturalne. 

Eksplozja bomby jądrowej w atmosferze wywołuje ponaddźwiękową falę uderze
niową, która niszczy wszystko na swej drodze w promieniu co najmniej kilkunastu ki
lometrów od miejsca wybuchu (punktu zerowego). Towarzyszy temu oślepiający błysk 
światła i gwałtowny wzrost temperatury powietrza powodujący palenie się lub topnie
nie wszelkich materiałów. Moce bomb wodorowych mogą być setki i tysiące razy 
większe od mocy bomb uranowych lub plutonowych. Stąd wyraża się je zwykłe w me
gatonach, a nie kilotonach, TNT (trójnitrotoluenu). 

Jeśli bomba wodorowa nie zawiera wspomnianego wyżej zewnętrznego "płaszcza 
uranowego", to neutrony uwalniane w reakcji fuzji (d-t) wylatują swobodnie w ota
czającą przestrzeń, niszcząc komórki organizmów żywych. Jest to tak zwana bomba 
neutronowa. 

Pierwszy próbny wybuch termojądrowy mieszanki ciekłego deuteru i trytu prze
prowadzono l listopada 1952 r. na atolu Eniwetok w archipelagu Wysp Marshalla 
na Pacyfiku. Nie była to jeszcze przewoźna bomba, lecz duża instalacja ważąca około 
80 ton. Znaczną jej część stanowił system kriogeniczny konieczny do utrzymywania 
deuteru i trytu w stanie ciekłym. Moc tego wybuchu wyniosła około l O megaton TNT. 
Była ona około trzy razy większa od sumarycznej mocy wszystkich bomb zdetonowa-
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nych w czasie drugiej wojny światowej i około 500 razy większa od mocy bomby ura
nowej zrzuconej na Hiroszimę. Wysepka, na której dokonano tej eksplozji zniknęła 
z mapy świata. Na tym miejscu w rafie koralowej, powstał gigantyczny podwodny kra
ter. Wszystkie stacje sejsmograficzne na całej kuli ziemskiej zarejestrowały falę ude
rzeniową wywołaną przez tę eksplozję. 

Znaczny postęp w następnych doświadczeniach z bombami wodorowymi polegał 
na zastąpieniu ciekłej mieszanki deuterowo-trytowej stałym deuterkiem litu (~ LiD ). 
Dzięki temu niepotrzebne stały sięjuż wszelkie instalacje kriogeniczne. Ponadto w cza
sie eksplozji takiej bomby tworzą się nowe ilości trytu, w wyniku reakcji neutronów 
rozszczepieniowych (uwalnianych w pierwszej fazie wybuchu) z jądrami litu. 

Równocześnie zachodzi też silnie egzoenergetyczna reakcja między jądrami deu
teru i litu 

~Li + iH ---4 2 ~He + Q (22,3 MeV). 

Sugestię zastąpienia ciekłej mieszanki deuterowo-trytowej stałym deuterkiem litu 
przedstawił już w 1946 r. fizyk austriacki Hans Thirring w swojej książce o historii 
bomby jądrowejl). 

Pierwszą próbną eksplozję bomby litowej przeprowadzono l marca 1954 r. na 
atolu Bikini. Moc wybuchu wyniosła około 15 megaton TNT. Była to bomba typu 3f 
(fission-fusion-fission), to znaczy rozszczepienie-fuzja-rozszczepienie. Teoretycznie 
moce takich bomb wielofazowych mogą być nieograniczone. 

Pierwsze doświadczenia z eksplozjami termojądrowymi przeprowadzały także 
inne kraje: w 1953 r. Związek Radziecki, w 1957 r. Wielka Brytania, w 1967 r. Chiny 
i w 1968 r. Francja. 

Wskutek doświadczeń z wybuchamijądrowymi w atmosferze nastąpił gwałtowny 
wzrost stężenia różnych izotopów promieniotwórczych, zwłaszcza trytu, w środowisku 
naturalnym. Stężenie tego izotopu w niektórych regionach Ziemi przekroczyło tysiące 
razy wartość stężenia (tła) naturalnego (podrozdział 13.4). 

W sierpniu 1963 r. podpisano w Moskwie międzynarodowy układ o zakazie prze
prowadzania dalszych wybuchów jądrowych w atmosferze i pod wodą. W 1971 r. za
warto też porozumienie o zakazie eksplozji podziemnych o mocy większej od 150 kilo
ton TNT. Żadnego z tych układów nie podpisały jednak Chiny i Francja. 

W Związku Radzieckim prace teoretyczne dotyczące konstrukcji bomby wodoro
wej prowadzili od 1946 r. J. Chariton, I. Guriewicz, I. Pomerańczuk i L. Zeldowicz. 

l) H. Thirring: Die Geschichte der Atombombe. Wien, Neues Ósterreich - Verlag- Gesellschaft 

1946. 
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Pracował nad tym również Igor Tarom (1895-1971). Fizycy radzieccy sami wpadli na 
pomysł, aby bombę uranową lub plutonową wykorzystać jako detonator w bombie ter
mojądrowej. Do badań nad konstrukcją radzieckiej bomby wodorowej dołączył też 
wkrótce młody fizyk i inżynier Andrei D. Sacharow (1921-1989). Opracował on wła
sny projekt takiej bomby określony nazwą "słojka" (przekładaniec). Według tego pro
jektu w środku układu o symetrii sferycznej miała się znajdować bomba rozszczepie
niowa otoczona warstwami deuteru na przemian z warstwami uranu naturalnego. Wy
buch bomby rozszczepieniowej miał służyć do wytworzenia takiego ciśnienia i tempe
ratury, przy których powinna już nastąpić fuzja jąder deuteru. Neutrony wyzwalane 
w wyniku tej reakcji miały wywoływać kolejne rozszczepieniająder w warstwach ura
nu i reakcję lawinową w warstwie zewnętrznej. W listopadzie 1948 r. projekt A. Sacha
rowa zmodyfikował Witalij Ginzburg sugerując zastąpienie deuteru deuterkiem litu. 
Pod koniec 1948 r. projekt radzieckiej bomby wodorowej był gotowy. Osiągnięcie to 
wyprzedziło pierwszą próbną eksplozję bomby rozszczepieniowej (plutonowej) doko
naną w ZSRR 29 sierpnia 1949 r. 

Pierwszą detonację radzieckiej bomby wodorowej ("słojki") przeprowadzono na 
poligonie w Kazachstanie w sierpniu 1953 r. Całą akcją kierował osobiście I. Kurcza
tow. Moc eksplozji osiągnęła około 20-krotną moc amerykańskiej bomby uranowej 
znad Hiroszimy. Wkrótce potem A. Sacharow i J. Zeldowicz opracowali nową kon
strukcję bomby wodorowej podobną do projektu U1ama-Tellera. 

W listopadzie 1955 r. dokonano w ZSRR dwóch kolejnych wybuchów termoją
drowych. Trzeba stwierdzić, że radzieckie bomby wodorowe stanowiły oryginalne 
osiągnięcie fizyków i inżynierów radzieckich, czego nie można powiedzieć o pierwszej 
radzieckiej bombie rozszczepieniowej (plutonowej). Była ona w zasadzie kopią bomby 
amerykańskiej, której schemat przekazał Związkowi Radzieckiemu Klaus Fuchs. 

Andrei Sacharow początkowo wierzył, że równowaga strategiczna między Stana
mi Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim zapewni światowy pokój. Później jednak 
stał się żarliwym przeciwnikiem dalszego wyścigu zbrojeń jądrowych. Ta jego działal
ność przyczyniła się do podpisania w Moskwie wspomnianego wyżej międzynarodo
wego porozumienia z 1963 r. W 1975 r. A. Sacharow otrzymał Pokojową Nagrodę No
bla. Nie mógł jej jednak odebrać, ponieważ w tym czasie przebywał już na zesłaniu 
w mieście Gorki. Do jego zwolnienia doprowadził dopiero Michaił Gorbaczow. 

12.3. Próby realizacji jądrowej fuzji kontrolowanej 

12.3.1. Wprowadzenie 

Opanowanie kontrolowanej fuzji jąder zwykłego wodoru rozwiązałoby raz na za
wsze problemy energetyczne świata. Zasoby tego paliwa jądrowego w wodach ocea
nów są niewyczerpalne. Do takiej fuzji jądrowej (p-p) nie udało się jednak doprowa-
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dzić nawet w sposób wybuchowy. Jak już wiemy, w bombach wodorowych następuje 
fuzjająder cięższych izotopów wodoru, a mianowicie deuteru i trytu (d-t). A zatem już 
na wstępie pojawia się problem skąd uzyskiwać takie paliwo do przyszłych reaktorów 
termojądrowych. Zasoby deuteru w wodach oceanów są wprawdzie ogromne, jednakże 
jego stężenie nie przekracza około 0,016%. Wzbogacanie wody w ten izotop meto
dą elektrolitycznąjest procesem długotrwałym i energochłonnym, a tym samym kosz
townym. 

Jeszcze mniejsze są możliwości otrzymywania trytu. Jest to izotop promieniotwór
czy o czasie połowicznego rozpadu 12,43 lat. Śladowe ilości tego izotopu występują 
w przyrodzie, dzięki jego ciągłemu odtwarzaniu, głównie w atmosferze, w wyniku re
akcji jądrowych wywoływanych przez protony kosmiczne i wyzwalane przez nie neu
trony spalacyjne (podrozdział 13.4). 

Źródłem trytu mogą być również inne przemiany jądrowe, zwłaszcza reakcja neu
tronów tennicznych z jądrami litu 

~Li(n,t)1He 

gdziet-jądro trytu iH(T). 

Wydajności wytwarzania trytu w wyniku różnych reakcji jądrowych sąjednak bar
dzo małe. 

Niezależnie od problemu uzyskiwania paliwa wodorowego, podstawową trud
ność w kontrolowanej fuzji jądrowej, stanowi wytwarzanie plazmy deuterowo-try
towej spełniającej warunki, przy których może już zachodzić samopodtrzymu
jąca się reakcja fuzji jąder tych izotopów. Zwróćmy też uwagę, że ze wzrostem tem
peratury ciała traci ono coraz więcej energii wskutek emisji elektromagnetyczne
go promieniowania temperaturowego. Dotyczy to również gorącej plazmy. Okazało 
się jednak, że powyżej określonej temperatury zapłonu moc uwalniana w wyniku fu
zji jądrowej staje się większa od mocy promieniowania temperaturowego (rys. 12.1 ). 

Do zainicjowania takiej reakcji fuzji jądrowej w plaźmie konieczna jest nie tylko 
wysoka temperatura, lecz także odpowiednio duża gęstość (ciśnienie) plazmy utrzymy

wane przez dostatecznie długi czas. Warunki te określa ilościowo tak zwane kryterium 
Lawsona, które można przedstawić w postaci 

(12.1) 

gdzie: n0 - liczba jąder w jednostkowej objętości (l m3) plazmy deuterowo-trytowej, 
-r - czas utrzymywania tej plazmy w takich warunkach temperatury i ciśnienia. 
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Rys. 12.1. Temperaturowa zależność gęstości mocy uzyskiwanej w plaźmie z reakcji fuzji jądrowej 
d-t oraz gęstości mocy traconej wskutek emisji promieniowania temperaturowego; Tz- temperatura 

zapłonu (4,5 · 107 K) 

(wg Encyklopedii Fizyki Współczesnej. Warszawa, PWN 1983, s. 230) 

Dopiero przy spełnieniu wspomnianych wyżej warunków może dojść do samo
podtrzymującej się reakcji 

rH + iH ~~He+ ón +Q (17,6MeV) . 

(d) (t) (a) 

Sygnałem świadczącym o zachodzeniu takiej reakcjijest emisja neutronów o ener
gii około 14 Me V. Pozostałą część energii Q unoszą cząstki alfa. Podobną reakcję wy
korzystuje się w generatorach neutronów, o których będzie mowa w podrozdziale 15.3. 

Wśród prowadzonych od wielu lat badań laboratoryjnych, dotyczących fuzji ją
drowej, można wyróżnić trzy główne kierunki: 
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l) badania z wykorzystaniem pułapek magnetycznych, zwłaszcza tak zwanych 
tokamaków, 

2) badania syntezy jądrowej z inercyjnym utrzymywaniem plazmy, 
3) badania fuzji zimnej opartej na katalizie mionowej. 
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12.3.2. Tokamaki 

Pułapkowanie magnetyczne plazmy polega ogólnie na jej utrzymywaniu w cen
tralnej części jakiegoś zbiornika za pomocą odpowiednio ukształtowanych pól magne
tycznych. W ten sposób gorącą plazmę można izolować od zimnych ścianek zbiornika 
obszarem próżni. Teorię takich pułapek magnetycznych opracował fizyk amerykański 
Willard H. Bennett w 1934 r. 

Spośród różnych typów pułapek magnetycznych największą rolę odgrywają taka
maki. Takamak jest to toroidalna komora próżniowa otaczająca rdzeń transformatora, 
jak na rysunku 12.2. Taką komorę wypełnia się mieszanką deuteru i trytu częściowo 

zjonizowaną. Zmienny strumień pola magnetycznego w rdzeniu transformatora generu
je w obszarze toroidu wirowe pole elektryczne. Pole to przyspiesza naładowane cząstki 
plazmy (jony i elektrony). Indukowany w ten sposób prąd elektryczny powoduje dalszą 
jonizację plazmy i wzrostjej temperatury (grzanie amawe). Równocześnie indukowany 
w plaźmie prąd wytwarza własne pole magnetyczne prostopadłe do kierunku przepły
wu prądu. Pole to wywołuje w plaźmie zjawisko skurczu (pinch effect) powodujące 
dalszy wzrost gęstości plazmy i nadanie jej kształtu sznura rozciągającego się wzdłuż 
osi rury toroidu. Stabilizację takiego "sznura plazmowego" zapewnia pole magnetycz
ne prądu elektrycznego płynącego w cewkach nawiniętych na obwodzie toroidu. 
Wskutek działania tych różnych pól, cząstki plazmy (elektrony i jony) poruszają się po 
torach śrubowych wzdłuż osi rury toroidu nie zbliżając się do jej ścianek. 

rdzeń transformatora 

prąd stabilizujący 

pole wypadkowe 

Rys. 12.2. Ogólny schemat tokamaka 

toroidalna komora 
próżniowa 
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Pierwszy tokamak zbudowano w Instytucie Energii Atomowej w Moskwie pod 
kierunkiem Igora W. Kurczatowa. 

Oprócz tekamaków stosuje się również inne rodzaje pułapek magnetycznych oraz 
inne sposoby grzania plazmy. Mogą to być na przykład metody iniekcyjne, polegające 
na wstrzeliwaniu do plazmy przyspieszonych jonów lub też metody rezonansowe 
z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych o odpowiednio dobranej częstotliwości. 

Najlepsze wyniki dotyczące fuzji jądrowej uzyskano w europejskim urządzeniu 
o nazwie JET (Joint Buropean Torus) zbudowanym w Wielkiej Brytanii (Culham) 
w 1991 r. Nieco później podobne wyniki zdołano osiągnąć w USA (Princeton) w insta
lacji TFTR (Tokamak Fusion Test Reactor). Prowadzone są też prace zmierzające do 
zbudowania urządzenia o nazwie !TER (International Thermonuclear Experimental 
Reactor), w którego realizację są zaangażowane Stany Zjednoczone, Wspólnota Euro
pejska, Japonia i Rosja. 

12.3.3. Fuzja jądrowa z inercyjnym utrzymywaniem plazmy 

W latach sześćdziesiątych, w różnych ośrodkach badawczych, rozpoczęto próby 
inicjowania fuzji jądrowej w małych kulkach zamrożonej mieszanki deuteru i trytu 
o średnicach około l mm. Do takiej porcji paliwa wodorowego doprowadzano impul
sowo energię w postaci wiązek światła laserowego lub strumieni elektronów przyspie
szanych w akceleratorach liniowych. Długość czasowa takich impulsów nie może być 
większa od kilku nanosekund, gdyż tylko w tak krótkim czasie, dzięki inercji (bezwład
ności) paliwa, może dojść do jego implozji (kompresji) przed ekspansją termiczną. 

Z końcem lat sześćdziesiątych tego rodzaju doświadczenia rozpoczęto również 
w Polsce z inicjatywy i pod kierunkiem prof. Sylwestra Kaliskiego ( 1925-1978) z Woj
skowej Akademii Technicznej (WAT). W 1975 r. zorganizował on w Warszawie Insty
tut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, którym kierował aż do swojej przedwcze
snej śmierci w wypadku samochodowym. 

Ostatnio w Sandia Nationa/ Laboratories w USA prowadzone są doświadczenia, 
w których zamiast wiązek światła laserowego wykorzystuje się nanosekundowe impul
sy promieniowania X Źródłem takich impulsów jest tak zwany układ Z oparty na zjawi
sku skurczu plazmy (Z-p in ch) obserwowanego od dawna w tokamakach. Okazało się, 
że temu zjawisku towarzyszy emisja fotonów X o energii do około l kc V. Badacze 
amerykańscy zastosowali równocześnie nową technikę otrzymywania impulsów dużej 
mocy. Technika ta polega na akumulowaniu energii elekttycznej w kondensatorach, 
a następnie ich gwałtownym rozładowywaniu. Umożliwia to uzyskiwanie silnych im
pulsów cząstek naładowanych generujących promieniowanie X. Podstawy tej techniki 
zostały opracowane już w 1964 r. w Wielkiej Brytanii, jednakże osiągane w owym 
czasie moce takich impulsów były jeszcze niewielkie. Do tej techniki powrócono 
z początkiem lat siedemdziesiątych w kilku laboratoriach w USA, a także w Instytucie 
Energii Atomowej im. Igora Kurczatowa w Moskwie. 
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Z ostatnich doniesień amerykańskich wynika, że połączenie wspomnianej techniki 
wytwarzania impulsów dużej mocy ze zjawiskiem Z-pinchu i generacją promieniowa
nia X, otwiera zupełnie nowe perspektywy inicjowania fuzji jądrowej w kuleczkach 
paliwa deuterowo-trytowego. Zwróćmy jednak uwagę na fakt, że nawet osiągnięcie ta
kiego celu nie oznaczajeszcze możliwości budowy reaktorów tetmojądrowych nadają
cych się do komercjalnego wytwarzania energii elektrycznej. W projektach studialnych 
takich reaktorów przewiduje się, że neutrony pochodzące z reakcji fuzji (d-t) będą mo
gły być wykorzystane do regeneracji trytu, w wyniku ich reakcji z litem. Reakcje te 
zachodziłyby w warstwie materiału (blankecie) otaczającej rdzeń reaktora i zawierają
cej, oprócz litu, także beryl spowalniający neutrony. 

Podstawowy problem polega na tym, aby ilość energii uzyskiwana z kontrolowa
nej fuzji jądrowej była większa od energii koniecznej do inicjowania i podtrzymywania 
tej reakcji (problem dodatniego uzysku energii). 

12.3.4. Fuzja zimna z katalizą mionową 

Idea tej metody polega na zmniejszaniu odległości między jądrami izotopów wo
doru poprzez zastąpienie w jego atomach elektronów orbitalnych cząstkami fi (miona
mi) o masie spoczynkowej 207 razy większej od masy elektronu. Zgodnie z modelem 
Bohra atomu wodoru taka zamiana cząstki, krążącej wokół jądra na pierwszej orbicie 
kołowej, powoduje zmniejszenie średnicy tej orbity o dwa rzędy wielkości, to znaczy 
od w-10 m do w-12 m. Jest to odległość wciąż znacznie większa od zasięgu sił jądro
wych (l o-15 m), jednakże dzięki zjawisku tunelowemu fuzja jąder takich atomów mio
nowych staje sięjuż znacznie bardziej prawdopodobna. 

Przypomnijmy, że miony J.C, o średnim czasie trwania około 2 · l 06 s, zostały od
kryte w promieniowaniu kosmicznym. Obecnie cząstki te można wytwarzać sztucznie 
w odpowiednich akceleratorach. Następnie mogą one wchodzić na miejsca elektronów 
w atomach wodoru. Takie zjawisko, po raz pierwszy, zaobserwował fizyk amerykański 
Lu i s W. Alvarez w wodorowej komorze pęcherzykowej. 

Prowadzone obecnie badania polegają na impulsowym wstrzykiwaniu wiązek 
mionów z akceleratora do mieszaniny deuteru i trytu. W mieszaninie tej tworzą się 
krótkotrwałe atomy mionowe deuteru (dJl) i trytu (!J.-l). Atomy te zderzają się z dwuato
mowymi cząsteczkami tych izotopów 2H2 i 

3H2, w wyniku czego powstają cząsteczki 
mionowe ddj..l, dtj..l i ttj..llub ich jony dodatnie. Jakjuż wyżej wspomniano, dzięki sto
sunkowo małym odległościom między jądrami w takich cząsteczkach, i efektowi tune
lowemu, może dochodzić do reakcji jądrowych: 

d+d 

< ~He+bn+Q (3,3 MeV), 

iH+[p+Q (4,0 MeV). 
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d + t ~ iHe + ón + Q (17,6 MeV), 

t + t ~ iHe + 2 ón + Q (11,3 MeV). 

Ten sam mion f . .C, zanim się rozpadnie, może zajmować kolejno miejsca elektro
nów w wielu cząsteczkach wodoru, działając w nich jak katalizator fuzji jądrowej. 
Z drugiej strony następuje przechwytywanie mionów przez tworzące sięjądra helu, co 
ogranicza krotność zachodzących reakcji fuzji. W świetle dotychczasowych badań, 
możliwość dodatniego uzysku energii za pomocą takiej metody wydaje się mało realna. 
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13. Izotopy promieniotwórcze 
w środowisku naturalnym 

13.1. Uwagi ogólne 

Izotopy promieniotwórcze i ich promieniowanie stanowią nieodłączne elementy 
naszego środowiska naturalnego. Występują one wszt(dzie: w skałach, wodzie, powie
trzu i organizmach żywych, czyli mówiąc ogólniej, w litosferze, hydrosferze, atmosfe
rze i biosferze. W skorupie ziemskiej (litosferze) znajduje sit( ponad 60 różnych izoto
pów promieniotwórczych. 

Tworzą się one stale w wyniku zarówno rozpadów jąder uranu i toru (izotopy 
radiogeniczne), jak i różnych reakcji jądrowych zachodzących w skałach. Izotopy 
promieniotwórcze powstają też w górnych warstwach atmosfery jako produkty 
reakcji jądrowych inicjowanych przez promieniowanie kosmiczne (izotopy kosmo
geniczne). 

Te różne środowiskowe izotopy promieniotwórcze, wraz z powietrzem wodą i po
karmami, dostają się do organizmów żywych. Chodzi tu głównie o izotopy 40K, 14C, 
i 3H (tryt). Aktywność promieniotwórcza izotopu 4°K w organizmie dorosłego człowie
ka wynosi około 4 kBq. Oznacza to, że w ciele ludzkim, w ciągu każdej sekundy, nastę
puje około cztery tysiące rozpadów promieniotwórczych jąder tego izotopu. Ponadto 
przez całe życie podlegamy działaniu promieniowania jądrowego ze źródeł zewnętrz
nych, rozproszonych w środowisku, oraz promieniowaniu kosmicznemu docierające
mu do Ziemi z przestrzeni kosmicznej. 

Wśród źródeł promieniotwórczych występujących w środowisku naturalnym moż
na ogólnie wyróżnić: 

- izotopy pierwotne o czasach połowicznego rozpadu porównywalnych lub dłuż
szych od wieku Ziemi, 

- izotopy radiogeniczne tworzące się w wyniku rozpadów izotopów pierwotnych 
238U, 235U i 232Th, 

- izotopy bę_dące produktami reakcji jądrowych zachodzących w atmosferze i li
tosferze. 
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13.2. Izotopy pierwotne 

Jak już wyżej wspomniano, grupę tę_ tworzą izotopy o czasach połowicznego roz

padu co najmniej porównywalnych z wiekiem Ziemi, szacowanym na około 4,6 mld 
lat. Dzięki swej długotrwałości występują one nadal w znaczących ilościach w skoru

pie ziemskiej. 
Bliższe dane dotyczące najważniejszych z tych izotopów zestawiono w tabelach 

13.1 i 13.2. 

Tabela 13.1 

Najważniejsze długotrwałe izotopy promieniotwórcze występujące w skorupie ziemskiej 
(litosferze) 

Czas połowicznego Abundancja 
Izotop rozpadu [w proccn- Rodzaje rozpadów 

[w latach]* tac h) 

235u 
92 7,037 · 108 0,71 a 

23&u 
92 4,468. 109 99,28 a 

40K 
19 1,277 . l 09 0,012 ,fr(90%), K(IO%) 

232Th 
90 1,405 • )QIO 100 a 

176Lu 
71 3,59 · JOlO 2,6 rr 

187R 
75 e 4,60 · 10 10 63,0 rr 
87Rb 
37 4,80 · 10 10 27,8 rr 
l38La 
57 1,06. JOli O, l rr 

147 
62Sm 1,06 · 10 11 15,0 a 

* Wszystkie czasy połowicznego rozpadu podano według: E. Browne, R. B. Firestone: Tab/e of 
Radioactive lsotopes. Ed. Yirginia S. Shirlcy, New York, A. Wilcy- Intcrscience Publication. 
John Wiley and Sons 1986. 
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Tabcła 13.2 
Aktywności właściwe głównych izotopów długotrwałych oraz ich średnie stężenia i aktywności 

w litosferze 

(wg A. Hrynkiewicza: Postępy Fizyki (1993) 44, s. 439-461) 

Aktywność Średnie stl(żenie Średnia aktywność 
Izotop właściwa w litosferze właściwa w litosferze 

[B q/g] [%wagowy) [Bq/tonę] 

40K 
19 2,58 o 105 2,84 o [Q-4 7,30 o JQ5 

23su 
92 8,QQ.JQ4 2,06 o [Q-6 1,65 o l Ql 

238u 
92 1,24 o 1Q4 2,88 o JQ-4 3,57 o JQ4 

232Th 
90 4,06 o JQ3 9,70 . JQ-4 3,94. 104 

87Rb 
37 3,17 o JQ3 6,40 o JQ-3 2,00 o l os 

Wśród tych izotopów pierwotnych można wyróżnić dwie podgrupy: 

l) izotopy uranu i toru: 238U, 235U, 232Th, dające początek odpowiednim szere
gom (rodzinom) promieniotwórczym (patrz podrozdział 13.3), 

2) izotopy o średnich liczbach atomowych (19+75) nie tworzące żadnych szere
gów. Najważniejszy w tej podgrupie jest izotop 40K ze względu na powszech
ność występowania potasu w litosferze, hydrosferze i biosferze. 

Pochodzenie pierwiastków o średnich i dużych liczbach atomowych (Z > 26) 
próbowali wyjaśnić Robert Alpher, Hans Bethe i George Gamow w ich teorii alfa-beta
-gamma (od pierwszych liter nazwisk autorów). Według tej teorii, opracowanej w 1948 r., 
pierwiastki ciężkie mogły się tworzyć wskutek przyłączania do jąder o średnich licz
bach atomowych kolejnych neutronów, a następnie ich rozpadów beta minus. W nie
których częściach wszechświata mogło też dochodzić do fuzji różnych jąder (nukleo
syntezy) w warunkach, jakie powstawały w wyniku wybuchów gwiazd supernowych. 

Oprócz izotopów wymienionych w tabeli 13 .l, znane są także izotopy o czasach 
połowicznego rozpadu znacznie dłuższych od wieku Ziemi. Takimi izotopami są na 
przykład 209Bi (T> 1Ql9lat) lub 130Te (T> 1021 Jat). Aktywności właściwe tych izoto
pów sąjuż tak małe, że ich promieniotwórczość nie ma praktycznie żadnego znaczenia. 
Jest więc rzeczą umowną czy takie izotopy należy jeszcze traktować jako promienio
twórcze, czy już jako trwałe . 

13.3. Izotopy radiogeniczne 

W wyniku rozpadów izotopów uranu i toru powstająjądra wtórne, które ulegają 
kolejnym rozpadom promieniotwórczym tworząc trzy szeregi (rodziny) promienio
twórcze. W skład każdego z takich szeregów wchodzi izotop pierwotny (macierzysty), 
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następnie kilkanaście związanych z nim genetycznie izotopów wtórnych (radiogenicz
nych) oraz końcowy trwały izotop ołowiu. 

Kolejne przemiany jądrowe zachodzące w poszczególnych szeregach przedsta-

wiono na rysunkach 13.1-13.3. 

długotrwały izotop 
pierwotny (macierzysty) 

a 

a 

Rys. 13.1. Izotopy o liczbach masowych A = 4n + 2 tworzące szereg uranowo-aktynowy 
zaczynający się od długotrwałego izotopu pierwotnego 2~~U 
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długotrwały izotop 
pierwotny (macierzysty) 

23su 
92 

a 231 p 
' -' 91 a !3/..___.,____. 

231Th 
90 

a V 221Th J .___9...,..0 ___, 

221A 
89 c 

a 

a z23R 
B/ 88 a ,;;L.--.-,----1 

223F 
87 r 

a 

a 219R 

V 86 n r} ..___.,_____. 
219 At 
85 

,-----, 

215 At 
85 

21sBi 
83 

a 211
8

. 
83 l 

a 

n !}/'---.----' 
.---l.-..., 

a 2o7Pb 
rY~.---8_2 ___. 

izotop 
trwały 

Rys. 13.2. Izotopy o liczbach masowych A = 4n + 3 tworzące szereg uranowo-radowy 
zaczynający się od długotrwałego izotopu pierwotnego 2~iU 
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długotrwały izotop 
pierwotny (macierzysty) 

a 

"---r--' 

izotop 
·Trwały · 

Rys. 13.3. Izotopy o liczbach masowych A= 4n tworzące szereg torowy 

zaczynający się od długotrwałego izotopu pierwotnego 2JJrh 
Liczby masowe A izotopów występujących w tych szeregach można określić od

powiednio formułami: 

A= 4n, 

A= 4n + 2, 

A= 4n + 3, 

podstawiając za n określone liczby całkowite. 
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W skład tych trzech szeregów wchodzą w sumie 43 radiogeniczne izotopy promie
niotwórcze (nie licząc izotopów macierzystych) zestawione w tabeli 13.3. Są to izotopy 
dwunastu pierwiastków ciężkich o liczbach atomowych od 81 do 92. Zauważmy, że 
czasy połowicznego rozpadu większości z tych izotopów mieszczą się w granicach od 
ułamka sekundy do kilkudziesięciu dni. Mimo to występują one stale w środowisku 
naturalnym dzięki rozpadom długotrwałych izotopów macierzystych. Do izotopów ra
diogenicznych można też zaliczyć izotopy tworzące się na przykład w wyniku sponta
nicznych rozszczepień jąder uranu. 

Tabela 13.3 

Radiogeniczne izotopy promieniotwórcze występujące w trzech naturalnych szeregach 
promieniotwórczych uranu i toru 

Liczba 
Czas połowicznego 

Izotop atomowa Rodzaj rozpadów 
z rozpadu 

206Tl 81 3,76 min rr 
207Tl 4,77 min {3-
208Tl 3,05 min rr.r 
21on 1,30 min {3-

210pb 82 22, 3 lat {3-
2llpb 36,1 min {3-, Y 
2l2pb 10,64 h {3-, Y 
214pb 26,8 min {3-,y 

21o8 i 83 5,01 dni tr 
211Bi 2,14 min a(99,7%), {3-(0,3%) 
212Bi 1,01 h a(36, 0%), {3-(64,0%) 

214si 19,9 min a(0,04%), {3-(99,96%) 

215Bi 7,4min rr 
210p0 84 138,37 dni a 
21!p0 0,51 s a,y 
212p0 298 ns a 
214p0 163,7 J.lS a 
215p0 1,78 ms a 
216p0 150 ms a 
218p0 3,11 min. a( 99,98%), {3-(0,02%) 

215At 85 100 !lS a 
216At 300 j.lS a 

218At 1,6 s a 
219At 54,0 s a(97%), {3-(3%) 
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Tabela 13.3 cd. 

Liczba Czas połowicznego 
Izotop atomowa rozpadu 

Rodzaj rozpadów 

z 
218Rn 86 3,5·10-2s ex, Y 
219Rn 3,96 s a, Y 
220Rn 55,6 s o: 
222Rn 3,82 dni (X 

223fr 87 21,8 min fr,y 

223Ra 88 11,43dni ex, Y 
224Ra 3,66 dni ex, Y 
226Ra 1600 lnt ex, Y 
228Ra 5,75lat tr. y 
227Ac 89 21,7 lat a( 1,4%), fl'(9H,ó%) 
228Ac 6,1 h rr.y 
227Th 90 18,72 dni ex, Y 
228Th 1,9llat a, Y 
230Th 7 ,54·1 04 lat a 
231Th 1,06 dni rr.y 
234Th 24,10 dni {3 'Y 

23Ipa 91 3,27·104 lat a, Y 
234mpa] 1,17 min {3 ~ . Y 
234pa 6,70 h {3 , Y 

234u 92 2,45·1 os lat a 

Jeśli czas połowicznego rozpadu izotopu macierzystego jest bardzo długi, w po
równaniu z czasami połowicznego rozpadu wtórnych izotopów radiogenicznych tworzą
cych szereg, to ustala się tak zwana wiekowa równowaga promieniotwórcza. Polega ona na 
tym, że liczby N; poszczególnych izotopów w danym szeregu, a tym samym ich aktywno
ści, pozostają praktycznie stałe. Taki stan równowagi można wyrazić w postaci równości 

dN1 _ dN2 _ _ dN,, -O dt-dt- .......... -dt- (13 .1) 

lub 

(13.2) 

gdzie: A;, N; - stałe rozpadu i liczby jąder poszczególnych izotopów tworzących dany 
szereg, 

n - liczba tych izotopów w danym szeregu. 
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Zaburzenie równowagi w szeregu promieniotwórczym może nastąpić wtedy, kiedy 
minerał uranu lub toru przestaje być układem chemicznie zamkniętym. W praktyce 
główną przyczyną takich zaburze{J. jest ucieczka gazowego radonu tworzącego się 
w wyniku rozpadów alfa radu. Z powodu właśnie lotności radonu odgrywa on szcze
gólną rolę w zanieczyszczeniach promieniotwórczych środowiska naturalnego i ży
wych organizmów. Wraz z wdychanym powietrzem gaz ten dostaje się do ph1c. W wy
niku rozpadów jąder radonu tworzą się tam alfa-promieniotwórcze izotopy polonu 
i ołowiu. Cząstki alfa emitowane przez te izotopy działają niszcząco na komórki żywe. 

13.4. Izotopy tworzące się w środowisku naturalnym 
w wyniku reakcji jądrowych 

Kolejną grupę naturalnych ciał promieniotwórczych stanowią izotopy tworzące się 
wskutek reakcji jądrowych inicjowanych przez promieniowanie kosmiczne (podroz
dział l 0.11). Stąd izotopy te określa sięjako kosmogeniczne. Przypomnijmy, że w skład 
pierwotnego promieniowania kosmicznego wchodzą głównie protony o skrajnie du
żych energiach. Takie protony krusząjądra azotu i tlenu atmosferycznego na m1iiejsze 
jądra i pojedyncze nukleony. Te nukleony spalacyjne oddziałują z następnymi jądra
mi składników atmosfery, ulegając spowolnieniu i inicjując kolejne reakcje jądrowe. 
W wyniku tych reakcji mogą się tworzyć wspomniane promieniotwórcze izotopy ko
smogeniczne (tab. 13.4). 

Tabela 13.4 

Najważniejsze izotopy promieniotwórcze tworzące się współcześnie w atmosferze i litosferze 

(wg T. Florkowskicgo: Isolope Techniques in Water Resources Development (Proc. Symposium Vienna 1991), 
Yienna, IAEA 1992 i B. E. Lehmanna: Water Resources Research (1993) 29, s. 2027-2040) 

Czas połowicznego 
Rodzaj Główne źródła danego 

Izotop rozpadu 
rozpadów izotopu 

[w latach] 

3H 
l 12,33 rr ~Li (n,~ H) i He 

14N(n 3H) I2c 
7 'l 6 

l6o(p 3H)I4o 
8 , l 8 

lO Be 
4 1,6. 106 rr ~Be(n,y) 1 ~Be 

1 ~B(n,p) 1 ~Be 

t3o(n a)lOge 
6 ' 4 
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Tabcła 13.4 cd. 

Czas połowicznego Rodzaj Główne źródła danego 
Izotop rozpadu rozpadów izotopu 

[w latach) 

I4c 
6 5,730. 103 rr IJI3(a,p)li,c 

1 ~C(11,y) 1gc 

1 ~N(11,p) 1 ~c 

17o(n a)14c 
8 • 6 

22Na 
II 2,60 [J+, K, Y I9F(a 11)22Nu 

9 ' Ił 

24Mg(d a)22N.I 
12 ' Ił ' 
23 Na(11 211) 22 N·I 
Ił ' II ' 

26AI 
13 7,16 · 105 [3+ 25Mg(d 11)26AI 

12 ' 13 
26 Mg(d 211) 26 Al 12 , 13 

36ct 
17 3,01 · 105 {3-,K 36 Ar(n p)36cl 18 • 17 . 

35Mg(n y)36cl 17 , 17 

37 Ar 
18 35,1 dni K, Y 

40 ca(n a) 37 Ar 20 • ll! 
36 Ar(n y) 37 Ar 18 ' IH 

39K(,u- 211)37 Ar 
19 l ll! 

41 - 4 )37 
19 K (ll , 11 1 H Ar 

39 Ar 
18 269,0 w 39K(11 p)39 Ar 

19 • 18 

41ca 
20 1,03 . 105 K, Y 4oc 4Ic 20 a(ll, y)20 .li 

4oc. (l 4Ic 
20 '1 1 • P) 20 a 

41 4Ic· l9K(p,n)20 -" 

81Kr 2,10 . 105 80 Hl 
36 K 36 Kr(11, y) 36 Kr 

85Kr 
36 10,76 {3-, K rozszczepieniu 

spontaniczne 23 Hu 
1291 53 1,57 . 107 rozszczepienia 

spontaniczne 238u 
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Wśród tworzących się w ten sposób naturalnych izotopów promieniotwórczych 
szczególną rolę odgrywa izotop węgla 14C, to znaczy pierwiastka stanowiącego głów
ny składnik związków organicznych i organizmów żywych. Izotop ten tworzy się 
głównie w atmosferze, w wyniku reakcji inicjowanej przez spowolnione neutrony spa
lacyjne oddziałujące z jądrami azotu 

Powstający w ten sposób węgiel reaguje chemicznie z tlenem atmosferycznym, 
tworząc cząsteczki 14CO i 14C02. Wskutek pionowego mieszania się powietrza dwutle
nek węgla (1 4C02) dociera do powierzchni Ziemi (biosfery), gdzie poprzez procesy 
fotosyntezy jest przyswajany przez rośliny. Niektóre z tych roślin stanowią pokarm dla 
ludzi i zwierząt wskutek czego izotop 14C dostaje się także do tych organizmów. 

Rośliny pośredniczą również w przechodzeniu dwutlenku węgla (14C02) z atmo
sfery do wód podziemnych. Następuje to poprzez zarówno wydychanie tego gazu przez 
korzenie roślin do gleby (respiracja korzeniowa), jak i wskutek rozkładu szczątków 
organicznych w glebie. Ponadto gaz ten migruje, z wodami opadowymi do głębszych 
warstw skalnych i wód podziemnych powodując tam rozpuszczanie się skał i osadów 
węglanowych (CaC03) wskutek poniższej reakcji chemicznej. 

W ten sposób węgiel, wraz z jego izotopem promieniotwórczym 14C, przebywa 
drogę od górnych warstw atmosfery, poprzez biosferę, aż do wód podziemnych. 

W latach czterdziestych amerykański chemik Willard F. Libby (1908-1980) za
proponował wykorzystanie 14C do oznaczania wieku (datowania) szczątków organicz
nych i materiałów węglanowych. Jakjuż wspomniano, organizmy żywe w ciągu swego 
życia pobierają z otoczenia pierwiastek węgiel wraz z jego izotopem promieniotwór
czym 14C o czasie połowicznego rozpadu 5730 lat. W organizmach tych ustala się więc 
określone równowagowe stężenie tego izotopu. Taki stan równowagi istnieje dopóty, 
dopóki dany organizm żyje, to znaczy zachodzi w nim ciągła przemiana materii (meta
bolizm) w kontakcie z otaczającym środowiskiem. Z chwilą przerwania tego procesu, 
wskutek na przykład ścięcia drzewa, stężenie izotopu 14C w takim układzie zaczyna 
się zmniejszać wykładniczo, zgodnie z prawem rozpadu promieniotwórczego. Dzięki 
temu wiek t takiego organizmu można określić korzystając ze wzoru 

T A 
t =-ln _Q_ (13.3) 

ln2 A 

gdzie: A0 - aktywność izotopu 14C w badanej próbce tuż po przerwaniu jej metabo
lizmu (aktywność początkowa), 

A aktywność tej próbki odniesiona do roku 1950, zgodnie z przyjętą konwencją, 

T czas połowicznego rozpadu izotopu 14C. 
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Jedną z głównych przyczyn błędów datowań metodą 14C jest zmienność stężenia 
tego izotopu w atmosferze i biosferze w minionych okresach. Wśród przyczyn tych 
zmian można wyróżnić czynniki naturalne i antropogeniczne, to znaczy związane 
z działalnością ludzką. Głównym czynnikiem naturalnym są okresowe wahania natęże
nia promieniowania kosmicznego wynikające, między innymi, ze zmiennej aktywności 
Słońca. Jednym z czynników antropogenicznych jest natomiast emisja do atmosfery 
dwutlenku węgla pochodzącego ze spalania różnych paliw kopalnych, takich jak ropa 
lub węgiel kamienny i brunatny, które praktycznie nie zawierają izotopu 14C. Wskutek 
spalania takich paliw następuje więc rozcieńczenie tego izotopu w węglu atmosferycz
nym. Jest to tak zwany efekt przemysłowy lub efekt Su es sa. 

z drugiej strony, w wyniku doświadczalnych wybuchów jądrowych w atmosferze 
uwalniane były duże strumienie neutronów powodujących dodatkową produkcję izoto
pu 14C z azotu atmosferycznego (efekt bomby atomowej). 

Drugim ważnym izotopem kosmogenicznym jest tryt. Tworzy się on w atmosferze 
głównie w wyniku reakcji protonów i prędkich neutronów spalacyjnych z jądrami tlenu 

i azotu: 

14N(n t)t2c 
7 ' 6 

Tworzące się w ten sposób jądra trytu (t) przyłączają elektrony, w wyniku czego 
powstają atomy trytu I H (T). Atomy te ulegają utlenianiu tworząc cząsteczki (moleku
ły) wody trytowej HTO. Takie cząsteczki, wraz z cząsteczkami wody zwykłej H20, 
wchodzą następnie w naturalny obieg (cykl) hydrologiczny, 

Stężenie trytu w wodach naturalnych (opadowych) wynosi średnio: 5+ 10 jedno
stek trytowych lub nawet mniej. Jednostka trytowa ( 1}·itium Unit - T. U.) oznacza 
z definicjijeden atom trytu C?H) na 1018 atomów wodoru zwykłego C: H). Jest to więc 
jednostka niezwykle mała. 

Zarówno węgiel 14C,jak i tryt 3H, wykorzystuje się w hydrogeologii do datowania 
wód podziemnych. Są to jednak metody bardziej skomplikowane i mniej dokładne, 
w porównaniu z datowaniem materiałów organicznych i węglanowych . Wynika to 
głównie stąd, że wody podziemne mogą pozostawać układami otwartymi, zasilanymi 
cały czas we wspomniane izotopy promieniotwórcze, w odróżnieniu od szczątków ro
ślin, które w momencie obumarcia (przerwania metabolizmu) stają się układami che
micznie zamkniętymi. 

Niezwykłe możliwości badawcze w dziedzinie hydrogeologii zaistniały w latach 
sześćdziesiątych w związku z wprowadzeniem do środowiska naturalnego dużych ilo
ści trytu wskutek doświadczeń z bombami wodorowymi. Ten gwałtowny wzrost zawar
tości trytu w wodach opadowych, rejestrowany w tamtych latach na półkuli północnej, 
pokazano na rysunku 13.4. 
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Rys. 13.4. Zawartość trytu w wodach opadowych na półkuli północnej Ziemi w ostatnich kilkudzie
sięciu latach 

(wg A. Zubera, P. Małoszewskiego : Environmentallsotopes in the Hydrological Cyc/e, Vol. VI, Paris, 

IAEA/UNESCO 2000) 

Oprócz izotopów promieniotwórczych tworzących się w atmosferze, należy je
szcze wyróżnić izotopy powstające w skorupie ziemskiej (litosferze), w wyniku reakcji 
jądrowych inicjowanych zarówno przez cząstki wtórne promieniowania kosmicznego, 
jak i neutrony wyzwalane z jąder niektórych pierwiastków występujących w skałach. 
Źródłem tych neutronów mogą być: 

- rozszczepienia spontaniczne jąder uranu, 

- rozszczepienia tych jąder przez neutrony pochodzące z promieniowania kos-
micznego (spalacyjne), 

- reakcje jądrowe typu (a, n) inicjowane przez cząstki alfa z rozpadów jądro
wych uranu, toru i izotopów wtórnych (radiogenicznych). 

Najważniejsze izotopy promieniotwórcze, tworzące się stale w litosferze wskutek 
wspomnianych wyżej zjawisk, przedstawiono w tabeli 13.4. Wśród tych izotopów na 
szczególną uwagę zasługuje 36CI. Wynika to zarówno z jego długiego czasu połowicz
nego rozpadu, jak i specyficznych właściwości geochemicznych chloru. Chodzi o to, że 
w anionach CI- występują oktety elektronów walencyjnych, podobnie jak w atomach 
gazów szlachetnych. Takie atomy lub jony nie reagują chemicznie z otaczającym śro
dowiskiem, a tym samym ich stężenia nie zależą od warunków geochemicznych. Stęże-
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nie izotopu 36CI w atmosferze wzrosło znacznie w latach pięćdziesiątych wskutek 
próbnych wybuchów jądrowych. 

Warto jeszcze zwrócić uwagę na reakcje jądrowe inicjowane przez miony /.C 
(tab. 13.4). Przypomnijmy, że są to cząstki należące do grupy leptonów nic oddziałują
cych silnie z nukleonami. Mogą tu występować tylko oddziaływania słabe polegające 
na wirtualnej wymianie bazonów pośredniczących. Przekroje czynne takich reakcji są 
o rzędy wielkości mniejsze w porównaniu z reakcjami inicjowanymi przez cząstki od
działujące silnie. 
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14. Izotopy promieniotwórcze 
wytwarzane sztucznie 

14.1. Historia odkrycia sztucznej promieniotwórczości 

Dzięki odkryciu radu i polonu w 1898 r. fizycy uzyskali nowe narzędzie badawcze 
w postaci naturalnych źródeł cząstek alfa. Źródła te można było odtąd wykorzystywać 
do badań dotyczących oddziaływań tych cząstek z różnymi materiałami. Szczególnie 
użyteczny okazał się izotop 21 0Po ze względu na dość dużą energię emitowanych czą
stek alfa (5,3 Me V) i stosunkowo niskie tło promieniowania gamma. 

Doświadczenia jądrowe z wykorzystaniem cząstek alfa prowadzili, między inny
mi, Frederic i Irene Joliot-Curie w Paryżu. W 1934 r. zauważyli oni, że w wyniku bom
bardowania tymi cząstkami tarczy (folii) z glinu (Al) pierwiastek ten stawał się źró
dłem jonizujących cząstek wtórnych. Cząstki te były emitowane jeszcze przez pewien 
czas po usunięciu źródła cząstek alfa. Następnie stwierdzono, że wspomnianymi cząst
kami wtórnymi były pozytony (e+), których strumień zmniejszał się z czasem wykład
niczo, czyli zgodnie z prawem rozpadów promieniotwórczych. Odkryto też, że w cza
sie tych doświadczeń pojawiały się swobodne neutrony. Wszystkie te fakty wskazywa
ły na to, że w tarczy glinowej zachodziła reakcja jądrowa 

U Al(a,n)~gp 
W wyniku tej reakcji tworzył się nieznany w przyrodzie izotop fosforu :~ P o czasie poło
wicznego rozpadu około 3 minuty. Izotop ten rozpada się według poniższego schematu. 

3op 3os· + 
15 -714 t+e +ve 

W podobny sposób dokonano też transmutacji jąder boru i magnezu w promienio
twórcze krótkotrwałe izotopy azotu i krzemu w wyniku reakcji przedstawionych poniżej . 

10B(a n) 13 N 
5 ' 7 

24M c )21 8 · 12 g a, n t4 1 
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Możliwości przeprowadzania takich reakcji, inicjowanych przez cząstki alfa 

0 energii około 5 MeV, ograniczają się tylko do jąder lekkich o stosunkowo niskiej 
barierze kulombowskiej (patrz podrozdział 9.5). Do inicjowania podobnych reakcji 
z udziałem jąder cięższych konieczne są już cząstki pierwotne przyspieszone do więk
szych energii za pomocą akceleratorów. 

Znaczny postęp w dalszych badaniach sztucznej promieniotwórczości nastąpił 
w 1935 r. dzięki pomysłowi E. Fenniego, aby cząstki naładowane zastąpić neutronami. 
Wskutek ich elektrycznej neutralności nie podlegają one odpychaniu kulombowskie
mu, dlatego można nimi bombardować dowolne jądra. W ten sposób udało się wytwo
rzyć wiele nowych izotopów promieniotwórczych. 

Obecnie znamy już ponad tysiąc takich izotopów otrzymywanych szhtcznie za
równo w akceleratorach, najczęściej cyklotronach, jak i w reaktorach jądrowych. Czasy 
połowicznego rozpadu tych izotopów mieszczą się w granicach od ułamków sekundy 
do milionów lat. 

14.2. Izotopy akceleratorowe; 
aktywacja jonowa i fotonowa 

Procesy wytwarzania izotopów promieniotwórczych poprzez różne reakcje jądro
we określa się ogólnie jako aktywację. Można przy tym wyróżnić: 

- aktywacjęjonową za pomocą cząstek naładowanych Gonów), 
- aktywację fotonową za pomocą fotonów o energiach w granicach 8+25 Me V 

generowanych w akceleratorach elektronowych, 
- aktywację neutronową z wykorzystaniem neutronów tennicznych lub prędkich . 

Jądra izotopów wytwarzanych w wyniku aktywacji jonowej i fotonowej mają 
zwykle niedomiar neutronów wskutek czego rozpadają się z reguły poprzez rozpady 
beta plus lub wychwyty K. 

W przypadku aktywacji fotonowej, opartej przeważnie na reakcji (y, n), liczba ato
mowa pierwiastka aktywowanego (tarczy) i pierwiastka końcowego (produktu aktywa
cji) jest taka sama. Przy aktywacji jonowej liczby te są na ogół różne, dzięki czemu 
produkty aktywacji można wydzielać z aktywowanej tarczy metodami chemicznymi. 

Przykładami aktywacji jonowej z wykorzystaniem cząstek naładowanych przy
spieszanych w cyklotronie mogą być niżej wymienione reakcje. 

III Cd (p n) 111 In K ) III Cd 
48 ' 49 2,8 dni 48 
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J06Pd(a n) 1o9Cd K ~ 1o9 A 
46 ' 48 470 dni 47 g 

121 Sb(a 2n) 123 Ga 
51 ' 53 

K 123 
J5h > s2Te 

W przedstawionych przykładach otrzymywane izotopy promieniotwórcze (wyróż
nione czcionką grubą) rozpadają się poprzez wychwyty K. Produktami takich rozpa
dów są atomy pierwiastków końcowych w stanie wzbudzenia. Atomy te, powracając do 
stanu podstawowego, emitują charakterystyczne promieniowanie X serii K, (patrz pod
rozdział 8.1 ). Na przykład izotop ~~~Cd wykorzystuje się często w praktyce jako źró
dło promieniowania X atomów srebra (12jAg) emitujących fotony serii K o energii 
w zakresie 22+26 keV. 

14.3. Izotopy reaktorowe; aktywacja neutronowa 
i produkty rozszczepień jądrowych 

Podstawowym źródłem różnych sztucznych izotopów promieniotwórczych są wy
sokostrumieniowe jądrowe reaktory badawcze (podrozdział 15.4). W tego rodzaju 
reaktorach znajdują się specjalne kanały, sięgające w głąb rdzenia, do których można 
wprowadzać odpowiednie materiały tarczowe w celu ich aktywacji. 

Najważniejszymi reakcjami neutronowymi wykorzystywanymi do wytwarzania 
izotopów promieniotwórczych są: 

- wychwyty radiacyjne (n, y) neutronów termicznych, 

- reakcje typu (n, p), (n, 2n), (n, a) z neutronami prędkimi, 

- rozszczepienia jąder uranu, czyli reakcje (n, f). 

W wyniku takich reakcji, z wyjątkiem (n, 2n), tworzą się izotopy o nadmiarze 
neutronów. Dlatego rozpadają się one z reguły poprzez rozpady beta minus. 

Przykładami reakcji neutronowych, z tworzeniem się izotopów promieniotwór

czych, mogą być poniższe reakcje. 

~~Co (n, y) ~~Co 

~~Co(n,a)~~Co 

tr > 60Ni 
5,27lat 28 

tr ~ 56Fe 
2,5 h 28 

tr 
2124Mg(n,p) 1241Na --'---7 iiMg 

514,6h 
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1271 (n 2n) 1261 
53 ' 53 

52% I23Xe 
54 

48% ~~~Te 

W wyniku niektórych reakcji jądrowych mogą się tworzyć, dwa, rozpadające się suk
cesywnie, izotopy promieniotwórcze. Przykładem tego mogą być następujące reakcje. 

t24Sn(ny)l25Sn rr ~125Sb 
50 ' 50 9,64 dni 51 

fJ- ~ t25Te 
2, 751at 52 

Oprócz reakcji neutronowych, w reaktorach jądrowych mogą też zachodzić reak
cje wtórne wywoływane przez cząstki naładowane wyzwalane w wyniku neutronowych 
reakcji pierwotnych typu (n, p) lub (n, a). W szczególności wspomniane reakcje wtórne 
mogą prowadzić do tworzenia się izotopów promieniotwórczych, których nie da się 
wytwarzać w wyniku aktywacji neutronowej. Przykładem takiego izotopu jest ~Be bę
dący produktem reakcji: 

1 ~B(p,a) ~Be 

~Li(p,n) ~Be 

Kolejnym źródłem licznych izotopów promieniotwórczych, tworzących się w rea
ktorach, są fragmenty rozszczepień jąder uranu. 

Niektóre z tych fragmentów dają początek krótkim szeregom promieniotwórczym, 
na przykład: 

1371 rr ~ I37Xe 
fJ-

B7cs 
fJ- t37Ba 

53 30 s 54 3,4min 55 331at 56 

lub 

t4oxe rr ~ t4ocs rr 140Ba rr 14oL rr I4oce 54 16s 55 l min 56 12,8 dni ~ 57 a 40h 58 

Tworzące się w ten sposób izotopy promieniotwórcze, o czasach połowicznego 
rozpadu od kilku dni do kilkudziesh,ciu lat, można wydzielać z wypalonego paliwa 
jądrowego za pomocą odpowiedniej przeróbki radiochemicznej. 
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14.4. Generatory izotopowe 

W różnych zagadnieniach praktycznych potrzebne są nieraz izotopy promienio
twórcze o czasach połowicznego rozpadu rzędu kilku godzin lub minut. Dotyczy to 
zwłaszcza badań medycznych, polegających na podawaniu pacjentowi substancji 
(znaczników) promieniotwórczych dających się później śledzić, dzięki ich promienio
waniu. Chodzi jednak o to, aby pacjenta nie narażać na zbyt długie działanie takiego 
promieniowania jonizującego. Tak krótkotrwałych izotopów promieniotwórczych nie 
można sprowadzać z odległych nieraz ośrodków dysponujących odpowiednimi akcele
ratorami lub reaktorami jądrowymi, ponieważ izotop uległby rozpadowi już w czasie 
transportu. Dlatego w niektórych klinikach znajdują zastosowanie generatory izotopo
we określane żartobliwie jako "krowy izotopowe". Tego rodzaju generator zawiera 
określony promieniotwórczy izotop macierzysty o czasie połowicznego rozpadu zwy
kle od kilku do kilkuset dni . Izotop ten jest zaadsorbowany na odpowiednim adsorben
cie w postaci na przykład żywicy jenowymiennej lub tlenku cyrkonu. W wyniku rozpa
dów jądrowych takiego izotopu macierzystego tworzy się żądany krótkotrwały izotop 
pochodny. Izotop ten można wymywać selektywnie ze wspomnianego adsorbentu za 
pomocą odpowiednich cieczy (eluentów). Schemat konstrukcji takiego generatora izo
topowego pokazano na rysunku 14.1. 

łwlot eluentu 

siatka 0,5 mm 

adsorbent 
z izotopem 
macierzystym 

filtr 60 Jll11 

ł eluent + izotop pochodny 

Rys. 14.1. Schemat konstrukcji generatora izotopowego 
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W tabeli 14.1 podano przykładowo kilka izotopów macierzystych i ich pochodnych. 
Jak widać, w niektórych przypadkach jądrami pochodnymi mogą być jądra izomerycz
ne, to znaczy wzbudzone do stanów metatrwałych. Tego rodzaju generatory izotopowe 
113SnJ113mJn i 99MoJ99mTc produkowane są w Polsce przez Ośrodek Badawczo-Roz
wojowy Izotopów w Świerku. 

Tabela 14.1 

Przykłady izotopów macierzystych i ich pochodnych w generatorach izotopowych 

Izotopy macierzyste Izotopy pochodne 

Czas połowicznego 
Izotop 

Czas połowicznego 
Izotop 

rozpadu rozpadu 

68ae 287 dni 68aa 68,3 min 

82sr 25 dni 82Rb 1,3 min 

87y 80 h 87msr 2,8 h 

99Mo 66,7 h 99mTc 6,02 h 

Il3sn 115 dni II3m1n 99,5 min 

132Te 78 h I32r 2,29 h 

137cs 30,2 lat 137m Ba 2,55 min 

178w 21,5 dni 178Ta 9,4 min 

14.5. Źródła promieniotwórcze zamknięte i otwarte 
(znaczniki promieniotwórcze) 

Wśród różnych zastosowań izotopów promieniotwórczych można ogólnie 
wyróżnić: 

- zastosowania promieniotwórczych źródeł zamkniętych, 
- zastosowania źródeł otwartych wykorzystywanych w charakterze znaczników 

promieniotwórczych. 

Promieniotwórcze źródło zamknięte jest to najczęściej izotop emitujący promie
niowanie gamma, umieszczony w szczelnej obudowie ze stali nierdzewnej. Przykładem 
takich zamkniętych źródeł promieniotwórczych mogą być tak zwane bomby kobalto
we stosowane w medycynie do niszczenia tkanek nowotworowych. Wykorzystuje się 
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w nich izotop ~~Co emitujący fotony gamma o energiach l ,17 i 1,33 Me V. Źródła 
zamknięte o dużych aktywnościach, rzędu 1013+ 1015 Bq, stosuje się też w chemii 
i technice radiacyjnej . Chemia radiacyjna zajmuje się badaniem reakcji chemicznych 
zachodzących pod wpływem promieniowania jonizującego. Tego rodzaju badania roz
poczęto w USA w czasie II wojny światowej, w związku z budową pierwszych reakto
rów jądrowych i produkcją broni jądrowej. W wyniku tych badań okazało się, że proce
sy chemiczne zachodzące w materii pod wpływem promieniowania gamma można wy
korzystać w przemyśle w celu modyfikacji właściwości różnych tworzyw sztucznych, 
oraz inicjowania niektórych syntez chemicznych. Metodę tę wykorzystuje się między 
innymi przy produkcji tak zwanych materiałów terrnokurczliwych. Oprócz technologii 
chemicznej istnieją też inne dziedziny zastosowań dużych dawek promieniowania gam
ma. Chodzi tu na przykład o radiacyjną sterylizację utensyliów medycznych i sanitar
nych, a także utrwalanie produktów spożywczych. 

Wykorzystanie promieniowania gamma ze źródeł zamkniętych w wymienionych 
wyżej zagadnieniach z pogranicza fizyki, chemii i biologii określa się wspólnym mia
nem techniki radiacyjnej. W Polsce zagadnieniami tymi zajmują się: Międzyresorto
wy Instytut Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej oraz Instytut Chemii i Techniki 
Jądrowej w Warszawie. 

Źródła zamknięte promieniowania gamma wykorzystuje się też w rozwiązywaniu 
różnych zagadnień pomiarowo-kontrolnych, takich jak: 

- kontrola grubości warstw różnych materiałów, 

- kontrola gęstości objętościowej materiałów sypkich, 

- wykrywanie wewnętrznych defektów w obiektach metalowych (defektoskopia 

gamma), 

- kontrola poziomu cieczy w zbiornikach zamkniętych, 

oznaczanie popieluości (balastu mineralnego) węgli, 

- pomiary geofizyczne w odwiertach itp. 

W zależności od danego zagadnienia pomiarowego aktywności stosowanych źró
deł promieniowania gamma mieszczą się zwykle w granicach l 07+ l 0 11 Bq. 

Kontrola różnych parametrów fizycznych i chemicznych badanych obiektów pole
ga na wykorzystaniu bądź to zjawiska osłabiania strumienia fotonów gamma w danym 
materiale (metody transmisyjne), bądź to zjawiska rozpraszania tych fotonów w bada

nym układzie (podrozdział 16.4.7). 
Izotopy promieniotwórcze stosowane najczęściej w charakterze zamkniętych źró

deł promieniowania gamma przedstawiono w tabeli 14.2. 
Szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach nauki i techniki znalazły metody 

znacznikowe z wykorzystaniem znaczników promieniotwórczych (atomów znaczo
nych). Takimi znacznikami mogą być izotopy promieniotwórcze tworzące źródła 
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otwarte w postaci odpowiednich substancji stałych, ciekłych lub gazowych. Wszelkie
go rodzaju znaczniki umożliwiają badanie różnych procesów fizyczn~ch, chemi~znych 
lub biologicznych zachodzących w rozmaitych układach . Badanymi układami mogą 
być na przykład różne instalacje (urządzenia) przemysłowe, systemy wodne, organizmy 

żywe itp. 

Tabela 14.2 

Izotopy promieniotwórcze stosowane najczęściej jako zamknięte źródła promieniowania gamma 

Czas połowicznego rozpadu 
Energia fotonów 

łzotop gamma [MeV) 

60co 5,27 lat 1,17; 1,33 
27 

137 Cs 
55 

30,0 lat 0,66 

170Tm 
69 

128,6 dni 0,52 

0,08 

I92rr 
77 

73,83 dni 0,2+0,61 

241Am 
95 432,7 lat 0,06 

Każdy dobry znacznik powinien w pełni reprezentować określony składnik bada
nego układu. Inaczej mówiąc, wszystkie właściwości tego składnika i stosowanego 
znacznika powinny być identyczne. Równocześnie jednak znacznik musi się wyróżniać 
jakimiś cechami specyficznymi, dzięki którym można go wykrywać (śledzić), a także 
oznaczać ilościowo nawet przy jego stężeniach śladowych . Od właściwego doboru 
znacznika i konkretnego celu badań zależy, czy te paradoksalnie sprzeczne wymagania 
są spełnione w praktyce w dostatecznym stopniu. 

Cechą specyficzną znaczników promieniotwórczych, umożliwiającą ich śledzenie 
i oznaczanie, jest przenikliwe promieniowanie gamma. Dzięki temu promieniowaniu 
można na przykład śledzić drogę i szybkość migracji (rozprzestrzeniania się) określo
nej substancji w badanym układzie, po uprzednim wprowadzeniu do tej substancji od
powiedniego znacznika promieniotwórczego tożsamego chemicznie z tą substancją. 
Można przy tym wyróżnić dwie techniki pomiarowe. Pierwsza z nich polega na śledze
niu przemieszczania się znacznika za pomocą detektorów (sond) promieniowania gam
ma rozmieszczonych wewnątrz lub na zewnątrz badanego układu (metoda in vivo). 
Dzięki specjalnym układom detekcyjnym i komputerowemu przetwarzaniu danych po
miarowych można w ten sposób otrzymywać na przykład obrazy przestrzenne na
rządów wewnętrznych pacjenta, któremu wcześniej podano odpowiedni farmaceutyk 
promieniotwórczy. Metoda ta umożliwia też wykrywanie różnych zmian patologicz-
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nych takich narządów. Wytwarzaniem i testowaniem na zwierzętach różnych farmaceu
tyków promieniotwórczych zajmuje się farmakologia nuklearna. Druga metoda ba
dawcza (in vitro) polega na pobieraniu z badanego układu próbek i pomiarach aktyw
ności promieniotwórczej zawartego w nich znacznika. Jeśli badanym układem jest or
ganizm ludzki, to takie pomiary przeprowadza się zwykle na próbkach krwi, moczu lub 
wydychanego powietrza. 

Wśród znaczników promieniotwórczych wykorzystywanych w badaniach syste
mów wodnych (hydrologia, hydrogeologia) lub ruchów mas powietrza można wyróżnić: 

- znaczniki środowiskowe, 

- znaczniki sztuczne. 

Do znaczników środowiskowych zalicza się zarówno niektóre składniki naturalne 
badanych układów (środowiska), jak i substancje wprowadzone do środowiska w spo
sób niezamierzony (niekontrolowany), jako skutek uboczny różnych działań ludzkich 
(antropogeneza). Przykładem takiego antropogenicznego znacznika promieniotwór
czego może być tryt wprowadzony do środowiska naturalnego, w wyniku doświadczeń 
z bombami termojądrowymi w latach pięćdziesiątych i na początku lat sześćdziesią
tych. Ze znacznika tego korzystano w różnych badaniach z zakresu hydrologii i hydro
geologii. 

Wytwarzaniem sztucznych promieniotwórczych znaczników różnych substancji 
chemicznych zajmuje się radiochemia. Opracowano liczne metody takiego znakowania 
wielu materiałów, to znaczy wprowadzania do nich odpowiednich izotopów promie
niotwórczych. W tych celach wykorzystuje się na przykład wymianę izotopową, różne 
procesy biosyntezy, efekty chemiczne towarzyszące przemianom jądrowym, fizyko
chemiczne metody syntezy związków chemicznych itp. 

Perlstawowymi zaletami wszystkich znaczników promieniotwórczych są: 

możliwość ich śledzenia radiometrycznego już przy bardzo małych stężeniach 
niewykrywalnych za pomocą metod chemicznych, 

duża przenikliwość promieniowania gamma umożliwiająca jego zdalną detekcję, 

- identyczne właściwości chemiczne izotopów promieniotwórczych i trwałych 
danego pierwiastka, pomijając pewne efekty izotopowe, wynikające z różnych 
mas atomowych poszczególnych izotopów. 

14.6. Pierwiastki transuranowe 

Szczególną grupę izotopów promieniotwórczych tworzą izotopy pierwiastków 
transuranowych o liczbach atomowych Z > 92. Przedłużają one układ periodyczny 
Mendelejewa. Pod względem chemicznym zalicza się je do grupy aktynowców. Pier
wiastki te nie występują w naturze nie licząc śladowych ilości neptunu (93Np) i plutonu 
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(94Pu) spotykanych w minerałach uranowych. Oba te pietwiastki mogą się tworzyć 
w wyniku przemian jądrowych uranu inicjowanych przez neutrony pochodzące z pro
mieniowania kosmicznego lub spontanicznych rozszczepień jąder 238U. Przemiany te 
przebiegają według poniższego schematu. 

23sU(n y) 239u 92 , 92 
rr 239N 

23 min ) 93 p 
{3- 239p 

2,3 dni ) 94 u 

Te dwa początkowe pietwiastki transuranowe wytwarza się też w podobny sposób 
w reaktorach jądrowych. 

Światowe zasoby rozszczepialnego izotopu Z39Pu wytworzonego w reaktorach ją
drowych do 1998 r. szacuje się na około 106 kg (1000 ton). Obecnie jego światowa 
produkcja roczna wynosi około 20 ton 1l. Jest to izotop o czasie połowicznego rozpadu, 
ponad 24 tysiące lat. 

Równocześnie z wychwytami radiacyjnymi (n, y) neutronów termicznych przez 
jądra uranu, w reaktorach jądrowych zachodzą także inne reakcje wywoływane przez 
neutrony prędkie, na przykład reakcje przedstawione poniżej . 

Izotop promieniotwórczy 2~j N p, o czasie połowicznego rozpadu około 2 · l 06 lat, 
wchodzi w skład szeregu promieniotwórczego izotopów o liczbach masowych określo
nych formułą A = 4n + l . Skład tego szeregu i zachodzące w nim przemiany jądro
we przedstawiono na rysunku 14.2. Szereg ten uzupełnia trzy naturalne szeregi pro
mieniotwórcze: torowy (A= 4n), uranowo-radowy (A= 4n + 2) i uranowo-aktynowy 
(A= 4n + 3), o których była mowa w podrozdziale 13 .3. 

Jądra 2~j N p, powstające, w strumieniu neutronów reaktorowych, ulegają dalszym 
przemianom, głównie wskutek wychwytów radiacyjnych neutronów termicznych. 

237 ) 238 93Np(n,y 93Np 

Izotop 2~:Pu, o czasie połowicznego rozpadu 92 lata, emituje cząstki alfa o ener
gii około 5,5 Me V. Izotop ten wykorzystuje się, między innymi, w źródłach neutronów 
opartych na poniższej reakcji. 

9Be(a n) 12C 4 , 6 

I) Słownik fizyki . Warszawa, Prószyński i S-ka 1999, s. 220. 
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a 

izotop 
trwały 

Rys. 14.2. Izotopy o liczbach masowych A = 4n + l tworzące neptunowy szereg promieniotwórczy 

W reaktorach jądrowych można też wytwarzać kilka następnych pierwiastków 
transuranowych o liczbach atomowych 95+100. W miaręjednak wzrostu tej liczby wy
twarzanie takich pierwiastków staje się coraz trudniejsze. Szacuje się, że sumaryczna 
ilość na przykład fermu (Z= l 00) wytworzonego w świecie do 1998 roku nie przekro
czyła rzędu I0-12 kg, to znaczy miliardowej części grama. 
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Do otrzymywania jąder jeszcze cięższych (Z > l 00) trzeba było opracować no
we metody. Polegają one na bombardowaniu jąder ciężkich, o liczbach atomowych 
94+99, jądrami Gonami) pierwiastków takich jak węgiel, azot, tlen lub neon. Jony te 
muszą być przyspieszone do energii rzędu 100 Me V lub większych. W tym celu, już 
w latach pięćdziesiątych, zbudowano w USA (Lawrence Berkeley National Labara
tory) specjalny liniowy akcelerator ciężkich jonów HILAC (Heavy lon Linear Accele

rator). 
Również w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą 

powstało podobne laboratorium. Jego twórcą i kierownikiem był Georgij N. Florow. 
W latach 1958-1974 w obu wspomnianych ośrodkach badawczych, w Berkeley i Dub
nej, zdołano wytworzyć jądra o liczbach atomowych od 102 do 106. Poniżej podano 
przykłady reakcji prowadzących do tworzenia się jąder kalifornu e§~Cf), nobe-

254 . (260Rf) lu (102 No) 1 rutherfordu 104 . 

23su(l2c 4n)246cr 
92 6 , 98 

23su (22N 6 ) zs4 92 10 e, n 102No 

242pu (22Ne 4n) 260Rf 
94 10 ' 104 

Pierwszą z tych reakcji, z wykorzystaniem jąder 1~C przyspieszanych do energii 
120 MeV, przeprowadzono w 1952 r. w kalifornijskim ośrodku w Berkeley. Stąd też 
pochodzi nazwa tego pierwiastka. 

Pierwiastki transuranowe mają zwykle po kilka, a niektóre nawet kilkanaście izo
topów, otrzymywanych w wyniku różnych reakcji jądrowych. 

W 1969 r. rozpoczął działalność Instytut Badań Ciężkich Jonów (Gesellschaftfiir 
Schwerionenforschung) w Darmstadt (Niemcy). W 1975 r. uruchomiono tam akcele
rator liniowy UNILAC (Universal Linear Accelerator) umożliwiający przyspiesza
nie jąder wszystkich pierwiastków naturalnych od wodoru do uranu. W 1994 r. wytwo
rzono w tym Instytucie pierwsze superciężkie jądra o liczbach atomowych 11 O i 111, 
a dwa lata później także jądra 112. Jądra te pojawiały się na krótki czas, rzędu 
l 00 mikrosekund, w wyniku bombardowania ołowiu jądrami cynku. Możliwość otrzy
mania takich jąder przewidział już wcześniej prof. Adam Sobiezewski z Instytutu Pro
blemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Warszawie. 

Listępierwiastków transuranowych wytworzonych do 1998 r. zestawiono w tabeli 
14.3. Jądra superciężkie rozpadają się z reguły poprzez emisję cząstek alfa. W rezulta
cie tworzą one szereg promieniotwórczy, jak na rysunku 14.3. 
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Tabela 14.3 

Pierwiastki transuranowe wytworzone do 1998 r. 

(wg P. Armbrustera i F.P. Hessbergera: Świat Nauki. Listopad 1998, s. 56-61) 

Liczba atomowa Nazwa Symbol 

93 neptun N p 
94 pluton Pu 
95 ameryk A m 
96 kiur Cm 
97 berkel Bk 
98 kaliforn C f 
99 einstein Es 

100 ferm F m 
101 mendelew M d 
102 nobel No 

103 lorens Lr 
104 rutberford Rf 
105 dubn D b 

106 seaborg S g 

107 bobr B h 

108 bas H s 

109 meitner M t 

110 

l !Jazwy 
111 Jeszcze nie 
112 ustalone 

Z rozważań opartych na modelu powłokowym jądra wynikała od dawna możli
wość wytworzenia jąder o liczbie atomowej 114. Dwa izotopy takiego nuklidu o licz
bach masowych 289 i 287 udało sil( otrzymać w grudniu 1998 r. i kwietniu 1999 r. 
w Laboratorium Reakcji Jądrowych im. G.N. Florowa w Dubnej. Jądra te tworzyły się 
w wyniku bombardowania ołowiujądrami ciężkiego izotopu wapnia (~~Ca). Jony tego 
izotopu 48Ca+5 przyspieszano do energii 236 MeV. 

W czerwcu 1999 r. w laboratorium kalifornijskim Lawrence Liverowre Nationa/ 
Labaratory wytworzono dwa nowe superciężkie jądra o liczbach atomowych 116 i 118. 
Sukces ten osiągnięto w dużym stopniu dzięki pracom teoretycznym polskiego fizyka 
Roberta Smolańczuka ze wspomnianego wyżej Instytutu Problemów Jądrowych 
w Warszawie. W doświadczeniach tych uczestniczył również inny polski fizyk Włady
sław Świątecki. Jądra 118 otrzymano w wyniku bombardowania ołowiu 2~~Pb jądrami 

195 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



kryptonu ~~ K.r. Zjonizowane dziewiętnastokrotnie jony tego pierwiastka (K.r+l9) przy
spieszano do energii 449 Me V. Średni czas trwania wytworzonych jąder 118 wynosił 
około 120 mikrosekund. W wyniku ich rozpadów alfa powstawały jądra 116 o średnim 
czasie trwania około 600 mikrosekund 2). 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

Rys. 14.3. Początek szeregu promieniotwórczego jąder superciężkich 

2> A. Sobiczewski: Postępy Fizyki (1999) 50, s. 204-207 i 264-266. 
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15. Zródła neutronów swobodnych 

15.1. Źródła oparte na reakcji (a, n) 

Neutrony wchodzą w skład wszystkich jąder z wyjątkiem jądra zwykłego wodo
ru. Do uwolnienia neutronu z danego jądra potrzebna jest odpowiednia energia okre
ślana jako energia separacji. Z definicji jest to najmniejsza wartość energii umożli
wiającej oderwanie od danego jądra neutronu najsłabiej związanego z tym jądrem. 
Energie separacji neutronów dla niektórychjąder lekkich przedstawiono w tabeli 15.1. 

Tabela IS.l 
Energie separacji neutronu w jądrach lekkich 

(wg K. H. Beckurtsa i K. Wirtza: Neutron Physics. Berlin- Giittingen- Heidelberg- New York, 
Springer-Verlag 1964) 

Jądro 
Energia separacji 

Jądro 
Energia separacji 

[Me V] (Me V] 

2H 2,225 I2c 18,720 

3H 6,258 De 4,937 
3He 7,719 I4c 8,176 
4He 20,577 13N 20,326 

5He -0,956 i4N 10,553 

6u 5,663 15N 10,834 

?u 7,253 16N 2,500 

su 2,033 I sa 13,222 

8se 18,896 160 15,669 

9se 1,665 I7o 4,142 

IDse 6,814 1s0 8,047 

9s 18,575 18f 9,141 

1os 8,440 19f 10,442 

lis 11,456 20f 6,599 

Ile 13,092 
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Zwróćmy uwagę na ujemną wartość tej energii dla hipotetycznego izotopu helu ~He. 
Oznacza to, że taki izotop nie może istnieć . Zauważmy też, że najmniejszą dodatnią 

energią separacji neutronu charakteryzuje się jądro ~Be złożone z czterech protonów 
i pięciu neutronów. Cztery protony i cztery neutrony tworzą parzysto-parzysty (silnie 

związany) rdzeń takiego jądra, podczas gdy pozostały piąty neutron znajduje się już 
poza takim układem, jakby na jego peryferiach. Do oderwania takiego neutronu od 
wspomnianego rdzenia wystarczają cząstki alfa emitowane przez różne izotopy pro

mieniotwórcze. Przypomnijmy, że w taki właśnie sposób doszło do odkrycia neutro
nów, w wyniku reakcji 

9 12 
4Be(a,n) 6 C. 

W praktyce tego rodzaju źródła neutronów sporządza się w postaci stopu berylu 
z emiterem cząstek alfa. Obecnie najczęściej stosowanymi emiterami tych cząstek są 
o 241 221 238 239 244 o o Izotopy: 95 Am, 89 Ac, 94 Pu, 94 Pu lub 96 Cm. Izotopy te charakteryzują się sto-
sunkowo małymi wydatkami fotonów gamma, w odróżnieniu od stosowanego dawniej 
radu. Więcej danych dotyczących takich źródeł neutronowych podano w tabeli 15.2. Na 
rysunku 15.1 przedstawiono schemat konstrukcji źródła amerykowo-berylowego. 

Tabela 15.2 

Źródła neutronów oparte na reakcji (a, n) produkowane przez The Radiochemical Centre 
Amersham w Anglii 

Emiter Czas Wydatek Moc dawki prom. y 
cząstek połowicznego neutronów w odl. l m 

alfa rozpadu [n/(s · Ci)] [mR/h] 

227Ac 21,8 lat 1,5 o 107 120 

241Am 433 lat -2,2 o 106 2,5 

242cm 163 dni -2,5 o 106 2,5 

238pu 87,7 lat -2,2 o 106 1,0 

226Ra 1600 lat l ,3 o l 07 780 

228Th 1,91 lat 2,0 o 107 600 

Ci (curie) - dawnajednostka aktywności promieniotwórczej równa 3,7 · 1010 Bq, 
mR (milirentgen) - dawnajednostka dawki ekspozycyjnej promieniowania gamma i X: obecnie legal

nąjednostką tej dawki jest amper na kilogram powietrza (patrz podrozdział 18.2). 
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Rys. 15.1. Schemat konstrukcji amerykowo-berylowego źródła neutronów 

(wg Radialian sources for laboratary and industrial use. The Radiochemical Centre Amersham 1974/5) 

Zamiast cząstek alfa, do wyzwalania neutronów z jąder berylu można także wyko
rzystywać fotony gamma o energii większej od 1,665 MeV. Emiterami takich fotonów 
są na przykład izotopy ~~Y lub ~~~Sb. Źródła neutronów oparte na reakcji fotojądro
wej (y, n) sąjednak stosunkowo mało wydajne. 

15.2. Źródło kalifornowe 

Niezwykle wydajnym źródłem neutronów okazał się jeden z izotopów kalifor
nu, pierwiastka transuranowego o liczbie atomowej 98. Jądra tego izotopu 2~~Cf ule
gają zarówno rozpadom alfa, jak i rozszczepieniom spontanicznym z emisją kilku 
neutronów. Z jednego miligrama tego izotopu otrzymuje się, w ciągu jednej sekun
dy, około 2,3 ·l 09 neutronów. Stąd też rozmiary takich źródeł mogą być znacznie mniej
sze, w porównaniu ze źródłami opartymi na reakcji (a, n). Efektywny czas połowicz
nego zaniku wspomnianego izotopu, wynikający z obu przemian jądrowych, wynosi 
2,65 lat. 

Na rysunku 15.2 przedstawiono widma energii neutronów ze źródła kalifomowe
go i źródeł berylowych. 
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Rys. 15.2. Widma energii neutronów rozszczepieniowych ze źródła kalifornowego oraz neutronów 
z reakcji (a, n) ze źródła plutonowo-berylowego 

15.3. Źródła akceleratorowe; generatory neutronów 

Oprócz źródeł izotopowych istnieją też inne możliwości otrzymywania swobod
nych neutronów. Można je wyzwalać bombardując jądra trytu lub deuteru deuteronami 
przyspieszonymi do odpowiednich energii. Szczególnie użyteczne okazały się genera
tory neutronów oparte na wykorzystaniu poniższej reakcji. 

iH + fH -----7 ~He + bn 
(d) (t) (a) 

Deuterony (d) są przyspieszane w rurze próżniowej napięciem rzędu 100-400 kV. 
Następnie uderzają one w tarczę cyrkonową lub tytanową nasyconą gazowym trytem 
(iH), w wyniku czego zachodzi wspomniana reakcja (d-t). Uwalniane w ten sposób 
neutrony mają energię około 14 Me V, w odróżnieniu od neutronów ze źródeł izotopo
wych o ciągłym widmie energii (rys. 15.2). 
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Zamiast tarczy nasyconej trytem, można też stosować tarcze z deuterem. Zachodzi 
wtedy reakcja (d-d). 

2 2 3 l 
1 H + 1 H --t 2 He + 0n 

(d) (d) 

Neutrony z tej reakcji są również monoenergetyczne, lecz ich energia wynosi tylko 
3 MeV. 

Wydatki neutronów wyzwalanych z tarcz trytowych lub deuterowych zależą od 
energii przyspieszonych deuteronów, gęstości ich strumienia (natężenia prądu wiązki), 
a także od stopnia zużycia tarczy. Na ogół są to wydatki rzędu JQ?-:-108 neutronów na 
sekundę. Możliwe sąjednak wydatki dochodzące do JQ13 n/s. 

Specjalnym rodzajem generatorów neutronów są generatory lampowe. Podstawo
wym elementem takiego generatora jest lampa neutronowa, stanowiąca element wy
mienny. Czas pracy tego elementu wynosi zwykle kilkaset godzin. Wewnątrz takiej 
lampy znajduje się elektroda z cyrkonu lub tytanu nasycona trytem oraz źródło jo
nów deuteru. W czasie wyładowania elektrycznego przyspieszone deuterony uderzają 
w elektrodę_ wywołując w niej reakcję d-t, podobnie jak w opisanym wyżej generatorze 
neutronów 14 MeV. Generator lampowy może działać impulsowo generując neutrony 
w impulsach o czasie trwania rzędu mikrosekund. Miniaturowe lampy neutronowe wy
korzystuje się, między innymi, w geofizyce poszukiwawczej do impulsowych profi
lowań neutron-neutron łub neutron-gamma w otworach wiertniczych. W połączeniu 
z innymi metodami geofizycznymi umożliwia to oznaczanie zarówno porowatości skał, 
jak i stopnia ich nasycenia wodą, ropą lub gazem. 

15.4. Jądrowe reaktory badawcze 

Najsilniejszymi źródłami neutronów swobodnych są jądrowe reaktory badawcze. 
Celem ich budowy nie jest przetwarzanie energii jądrowej w energię elektryczną, lecz 
uzyskiwanie możliwie dużych strumieni neutronów. Jeden z pierwszych takich reakto
rów typu basenowego (Swimming Pool Reactor) zademonstrowano już podczas pierw
szej konferencji genewskiej poświęconej pokojowemu wykorzystaniu energii atomo

wej w 1955 r. 
Rdzeniem takiego reaktorajest basen z wodą, w której zanurzone są pionowe rury 

aluminiowe wypełnione stopem uranu wzbogaconego do około 80% w izotop roz
szczepialny 235U. Woda w basenie spełnia potrójną funkcję: moderatora, chłodziwa 
i osłony biologicznej przed neutronami i promieniowaniem gamma. Chłodzenie na
stępuje w tym przypadku dzięki prądom konwekcyjnym w wodzie. Gęstości strumie-
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ni neutronów we współczesnych reaktorach badawczych osiągają wartości rzędu 

1015 n/(cm2·s) . 
W badaniach neutronograficznych ważnym parametrem jest również gęstość wid

mowa strumieni neutronów, o wymiarze n/(cm2·s·eY), zależna od kształtu widma ener
gii tych cząstek. 

Neutrony rozszczepieniowe uwalniane w rdzeniu reaktora ulegają spowolnieniu 
w moderatorze (wodzie) wskutek czego widmo ich energii przyjmuje różne kształty, 
w zależności od rodzaju moderatora i miejsca w reaktorze. Przykład takiego widma 
energii neutronów w rdzeniu reaktora przedstawiono na rysunku 15.3. 

/ ~ 
/ \ 

r\.. 

" 1\. 

~ 
r\. 

neutrony 
termiczne 

neutrony ~ 
epitermiczne 

r\ 
neutrony \ 

prędkie/ v ~ 

l 

energia [eV) 

Rys. 15.3. Przykład widma energii neutronów w rdzeniu reaktora badawczego 

(wg R. Dybczyńskiego i S. Sterlińskiego: Podstawy analizy aktywacyjnej. Postępy Techniki Jądrowej (!968) 
Nr 43 (397), Warszawa, Ośrodek Informacji o Energii Jądrowej) 

Strumienie neutronów z jądrowych reaktorów badawczych wykorzystuje się głów
nie do: 
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- wytwarzania sztucznych izotopów promieniotwórczych, 

- przeprowadzania neutronowej analizy aktywacyjnej różnych substancji (pod-
rozdział 16.5.4), 

- badań strukturalnych opartych na zjawisku dyfrakcji neutronów na sieciach 
krystalicznych (neutronografia). 
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W Polsce pierwszy reaktor badawczy (radziecki) EWA został uruchomiony w In
stytucie Badań Jądrowych w Świerku w 1958 r. Paliwem w tym reaktorze był uran 
wzbogacony do 36% w izotop 235U. Moc termiczna wynosiła początkowo 2 MW. 
W 1967 r. podwyższono ją do l O MW. Gęstość strumienia neutronów w kanałach do
świadczalnych dochodziła do 2 · l 0 14 n/(cm2·s). Reaktor ten służył głównie do wytwa
rzania izotopów promieniotwórczych i prowadzenia badań w dziedzinie fizyki ciała 
stałego i chemii. Został on wyłączony ostatecznie z eksploatacji w 1995 r. 

W latach 1972-1976 zbudowano w Świerku nowy reaktor badawczy MARIA (na
zwany tak na cześć Marii Skłodowskiej-Curie) o mocy nominalnej 30 MW. Pałiwem 
jest uran wzbogacony w izotop 235U do 80%, a moderatorem beryl i woda pod ciśnie
niem 1,7 MPa, spełniająca równocześnie rolę chłodziwa. W reaktorze znajduje się też 
grafitowy reflektor neutronów. Osiągane maksymalne gęstości strumieni neutronów 
wynoszą 5 · 1014 n/(cm2·s). 

Flanowano też budowę małego reaktora szkoleniowego UR-100 (Uniwersytecki 
Reaktor o mocy l 00 kW) w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Miał on służyć 
do szkolenia studentów technicznej fizyki jądrowej, a także do analizy aktywacyjnej 

i wytwarzania niektórych izotopów promieniotwórczych. Plany te nie zostały zrealizo
wane z różnych powodów. 

W latach siedemdziesiątych w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dub
nej pod Moskwą zbudowano nietypowy reaktor impulsowy IBR (Impulsnyj Bystry} 
Reaktor). Jego głównym twórcą był Ilja M. Frank. Zasada działania takiego reaktora 
polega na tym, że w obracającej się tarczy zlokalizowana jest w pewnym miejscu pod
krytyczna masa materiału rozszczepialnego. Jeśli ta masa, w czasie obrotu tarczy, znaj
dzie się naprzeciw drugiej podobnej masy, to ich suma tworzy już masę nadkrytyczną. 
W tym momencie rozwija się wię_c reakcja ławinowa z emisją neutronów rozszczepie
niowych. Gęstości strumieni uzyskiwanych w ten sposób neutronów mogą osiągać war
tości rzędu 1016 n/(cm2·s). Impulsowe strumienie neutronów z takiego reaktora wyko
rzystywano do różnych badań fizycznych w dziedzinie zarówno fizyki jądrowej, jak 

i fizyki ciała stałego (badania strukturalne). 

15.5. Źródła spalacyjne 

Podstawowymi elementami spalacyjnego źródła neutronów są: 
- akcelerator protonów umożliwiający przyspieszanie tych cząstek do energii 

rzędu kilku gigaelektronowoltów (109 e V), 
- "tarcza" z cię_żkiego metalu otoczona zwykle warstwą uranu naturalnego. 

Protony o takiej energii mogą przenikać przez wiele jąder tarczy deponując w każ
dym z nich czę_ść energii. W ten sposób jądra te ulegają silnemu wzbudzeniu wskutek 
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czego następuje wyparowywanie z nich pojedynczych nukleonów lub lekkichjąder 2H, 
3H, 3He, 4He o energiach od kilku do kilkuset megaelektronowoltów. 

Nukleony o takich energiach kinetycznych mogą wzbudzać następne jądra powo
dując wyzwalanie z nich kolejnych nukleonów lub lekkich jąder. W rezultacie następu
je rozwój tak zwanych ulew hadronowych (hadronic showers). Tak silnie wzbudzone 
jądra ciężkie mogą też ulegać rozszczepieniom na dwa fragmenty z uwalnianiem neu
tronów rozszczepieniowych. W wyniku tych różnych zjawisk liczba neutronów wy
zwalanych z tarczy, przypadająca na jeden proton pierwotny, może wynosić od około 
10 do ponad 160, w zależności od energii protonów pierwotnych. Tego rodzaju zależ
ność dla tarczy z eutektycznego stopu Pb/Bi przedstawiono na rysunku 15.4. 
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Rys. 15.4. Liczba neutronów spalacyjnych wyzwalanych przez jeden proton z tarczy Pb/Bi, 
w zależności od energii pierwotnej protonów 

(wg J. Carlsona: Oplimisalian oftńe neutron production in a spaltalion target with FLUKA. Supervisor Wacław 
Gudowski, Dep. o f Neutron and Reactor Physics Royal Institute o f Technology, Stockholm 1996) 
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Produktami końcowymi opisanego procesu spalacji (ang. spallation) są: 
- jądra lekkie, zwłaszcza protony, wyparowujące ze wzbudzonych jąder tarczy, 

jądra ciężkie tworzące się z jąder pierwotnych wskutek wyparowania z nich od 
kilku do kilkudziesięciu nukleonów, 
jądra o średnich liczbach protonów i neutronów powstające w wyniku rozszcze
pień jąder pierwotnych. 
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Na rysunkach 15.5 i 15.6 przedstawiono liczby takich produktów (jąder) końco
wych tworzących się w l crn3 tarczy ołowiowo-bizmutowej i uranowej wskutek spala
cji inicjowanej przez jeden proton o energii l ,O Ge V. 
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Rys. 15.5. Liczba i rodzaj jąder będących produktami spalacji inicjowanej przez jeden proton 
o energii l ,O G e V w tarczy ołowiowo-bizmutowej 

(wg J. Carlsona: Optimisation ofthe neutron production in a spallali on targel with FLUKA . Supervisor Wacław 
Gudowski, Dep. o f Neutron and Reactor Physics Royallnstitute ofTechnology, Stockholm 1996) 
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Rys. 15.6. Liczba i rodzaj jąder będących produktami spalacji inicjowanej przez jeden proton 
o energii l ,O G e V w tarczy uranowej 

(wg J. Carlsona: Oplimisalian ofthe neutron production in a spal/ation target wit h F LUKA . Supervisor Wacław 
Gudowski, Dep. ofNeutron and Reactor Physics Royal Institute ofTechnology, Stockholm 1996) 
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Jeśli taką tarczę otoczy się warstwą naturalnego uranu, to prędkie neutrony spala
cyjne emitowane z tej tarczy będą rozszczepiać jądra uranu z wyzwalaniem następnych 
neutronów rozszczepieniowych. Nie dochodzi przy tym do rozwoju reakcji lawinowej, 
ponieważ taki układ pozostaje cały czas w stanie podkrytycznym (podrozdział 11.5.2). 
Tego rodzaju rozmnażacz neutronów można w każdej chwili wyłączyć przerywając 
wiązkę protonów z akceleratora. 
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16. Oddziaływanie promieniowania jądrowego 
z materią 

16.1. Uwagi ogólne 

Jako promieniowanie jądrowe określamy umownie nie tylko cząstki alfa, beta 
i fotony gamma, lecz także swobodne neutrony i fotony X towarzyszące niektórym 
przemianomjądrowym (podrozdział 8.1). Wszystkie te cząstki i fotony mogą oddziały
wać w różny sposób z atomami, a ściślej mówiąc z elektronami orbitalnymi atomów 
oraz jądrami atomowymi. Należy przy tym wyróżnić oddziaływania elektromagnetycz
ne i oddziaływania silne. 

Cząstki naładowane (a, fJ) i fotony gamma lub X oddziałują elektromagnetyczni e 
z elektronami atomowymi i polem kulombowskim jąder. Cząstki alfa i neutrony mogą 
też oddziaływać silnie z jądrami atomowymi lub ich poszczególnymi nukleonami (pod
rozdział 10.2). 

W wyniku oddziaływań elektromagnetycznych może następować jonizacja i wzbu
dzanie atomów, podczas gdy wskutek oddziaływań silnych dochodzi do różnych prze
mian (reakcji) jądrowych. 

Każde zjawisko elementarne, związane z oddziaływaniem promieniowania jądro
wego z materią, zachodzi z określonym prawdopodobieństwem zależnym od rodzaju 
i energii cząstki oraz liczby atomowej i masowej jąder tarczy, z którą ta cząstka oddzia
łuje. Miarą takiego prawdopodobieństwa jest mikroskopowy przekrój czynny CJ', który 
był już zdefiniowany w podrozdziale 9.4. Wielkość ta wyraża, prawdopodobieństwo 
zajścia określonego zjawiska, w wyniku oddziaływania danej cząstki lub fotonu z poje
dynczym atomem, elektronem lub jądrem atomowym. Przypomnijmy, że jednostką ta
kiego mikroskopowego przekroju czynnego jest bam = l o-28 m2. 

Parametrami wyrażającymi prawdopodobieństwa różnych oddziaływań cząstek 
lub fotonów z materią (atomami, jądrami) w skali makroskopowej są współczynniki 
liniowe f..l., makroskopowe przekroje czynne L i współczynniki masowe f..l.m· 

Współczynnik liniowy f.J., o wymiarze l/cm, wyraża prawdopodobieństwo zajścia 
określonego zjawiska elementarnego (rozproszenia, absorpcji) na drodze l cm w da
nym ośrodku. Parametr ten stosuje się głównie przy opisie osłabiania skolimowanych 
wiązek (strumieni) fotonów gamma lub X w różnych materiałach. W zagadnieniach 
dotyczących przestrzennego (trójwymiarowego) rozprzestrzeniania się (transportu) fo-
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tonów lub neutronów, zamiast współczynników liniowych !-l wprowadza się pojęcie 
makroskopowych przekrojów czynnych L· Jest to tylko inna umowna nazwa tej samej 

wielkości o takim samym wymiarze l/cm. 
Współczynnik masowy llw o wymiarze cm2/g, wyraża prawdopodobieństwo zaj-

ścia określonego zjawiska elementarnego w jednostkowej masie (l gramie) danego 
materiału. Parametr ten stosuje się zwykle przy opisie osłabiania strumieni fotonów 
przenikających przez warstwy materiałów o różnych masach powierzchniowych. 

Między przedstawionymi parametrami makroskopowymi /-l, L i !-lm' a mikrosko
powym przekrojem czynnym a zachodzą następujące związki: 

N 
11 =L,= ano =a _A p 

Mm 
[l/cm] (16 .1) 

[cm2/g] (16.2) 

gdzie: n
0 

- liczba atomów Uąder) w l cm3 danego ośrodka, 
NA - liczba Avogadra [l/mol], 
M,

11 
- masa molowa [g/mol], 

p - gęstość ośrodka [g/cm3]. 

Przejdźmy teraz do przedstawienia różnych zjawisk elementarnych składających 
się na procesy oddziaływania poszczególnych cząstek i fotonów z elektronami i jądra

mi atomowymi. 

16.2. Oddziaływania elementarne cząstek alfa 

W oddziaływaniu cząstek alfa z materią można wyróżnić takie zjawiska elemen
tarne, jak: 

- jonizacja atomów lub cząsteczek chemicznych polegająca na odrywaniu elek
tronów walencyjnych z najbardziej zewnętrznych powłok (orbitali) elektrono
wych, 
wzbudzanie atomów polegające na "wybijaniu" elektronów z ich orbitali we
wnętrznych, 

rozpraszanie sprężyste cząstek w polu kulombowskimjąder, 
rozpraszanie niesprężyste na jądrach powodujące ich wzbudzanie, to znaczy 
przechodzenie do wyższych kwantowych stanów energii, 
reakcje jądrowe najczęściej typu (a, n), (a, p) lub (a, d) . 

Wskutekjonizacji i wzbudzania atomów, a także wzbudzania ich jąder, cząstki alfa 
wytracają stopniowo energię kinetyczną, natomiast ich strumień l/Ja nie zmienia się aż 
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do pewnej odległości R od źródła. Dopiero po przekroczeniu takiego zasięgu strumień 
cząstek zmniejsza się gwałtownie do zera, jak na rysunku 16.1. Zasięg cząstek alfa 
o takiej samej energii początkowej nie jest ściśle określony, lecz wykazuje zawsze pe
wien rozrzut M. Przyczyną tego jest statystyczny charakter omawianych tu zjawisk 
elementarnych w materii . Poszczególne cząstki na tej samej drodze (w danym ośrodku) 
mogą jonizować lub wzbudzać różne liczby jąder i atomów, a tym samym wytracać 
nieco różne ilości energii. Prowadzi to do wspomnianego rozrzutu zasięgu takich czą
stek. Można przy tym wyróżnić: 

zasięg średni R, 
- zasięg ekstrapolowany Re> R, 
- zasięg maksymalny Rm >Re (rys. 16.1). 

$o~--------------------------- ~~~a~ 

ł~ -----------------------

l 

l dR l 1' ____ --.!=!!..>...._, ... _1 

Rys. 16.1. Strumień cząstek alfa ~Paw funkcji odległościRod ich źródła; R- zasięg średni, 
Re- zasięg ekstrapolowany, Rm - zasięg maksymalny 

Po wytraceniu energii do wartości termicznej kT (gdzie: k - stała Boltzmanna, 
T- temperatura) i przyłączeniu dwóch elektronów (rekombinacji jonów He*), cząstki 
alfa stają się zwykłymi (neutralnymi) atomami helu. 

Wszystkie zasięgi cząstek alfa zależą głównie od ich energii początkowej, gęsto
ści ośrodka (absorbentu), a także od jego składu chemicznego. W powietrzu, przy 
ciśnieniu normalnym, zasięgi tych cząstek o energiach początkowych 4+8 MeV, wy
noszą około 3+5 cm, natomiast w ciałach stałych od kilku do kilkudziesięciu mikro

metrów. 
Jak już wyżej wspomniano, jednym z głównych zjawisk elementarnych jest joniza

cja atomów, w wyniku której pojawiają się swobodne elektrony i dodatnie jony. Miarą 
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jonizacji właściwej jest liczba takich nośników ład~ wy:warz~n~ch na określonej 
drodze jednostkowej na przykład jednego milimetra. JomzacJa własc1wa, ~o wodowana 
przez cząstki alfa, zwiększa się wraz z odległością od źródła tych cząstek, Jak na rysun
ku 16.2. Maksima jonizacji właściwej występujące przy końcu drogi cząstek, można 

tłumaczyć tym, że w miarę wytracania prędkości (energii) cząstki wydłuża się czas jej 
oddziaływania z napotykanymi po drodze atomami. Tym samym zwiększa się prawdo

podobieństwo jonizacji tych atomów. 

1 ,O 
lf ~ 210p0 V ~ 214p0 

Cl 
N 0,8 :: 
c 

J (5,3 MeV) j (7,68 MeV) 

V V 
'C 
Q) 

~ 0,6 ro 
:: 
' (3 
•U) 
ro 0,4 
~ 

~ / 
./ V !..,..--' V 

~ ~ -~1""" 

ro 
' (3" 
ro 

0,2 N ·c: 
.2. 

' 2 3 4 5 6 7 
R [cm] 

Rys. 16.2. Wzgll{dna jonizacja właściwa w zależności od odległości R od żródła cząstek alfa 
o dwóch różnych energiach początkowych 

(wg S. Szczeniowskiego: Fizyka doswiadczalna. Część VI. Fizykajądra i cząstek elementarnych. Warszawa, 
PWN 1974) 

Technologia sporządzania źródeł cząstek alfa polega na nanoszeniu warstewki da
nego izotopu promieniotwórczego na jakieś podłoże. Jeśli ta warstewka jest dostatecz
nie cienka, to wylatujące z niej cząstki alfa mają określone (skwantowane) energie kine
tyczne. Jeśli jednak źródło jest "grube", to cząstki emitowane z jego głębszych warstw 
wytracają część energii już w samym źródle. W rezultacie widmo ich energii ulega po
szerzeniu (rozmyciu) w kierunku energii mniejszych stając się widmem ciągłym. 

Izotopowe źródła cząstek alfa wykorzystuje się, między innymi, w detektorach 
(czujnikach) dyrilu stanowiących podstawowy element systemów przeciwpożarowych. 
Zasada działania takiego detektora polega na tym, że cząstki alfa jonizują cały czas 
powietrze przepływające przez komorę jonizacyjną. W razie pojawienia się w takiej 
komorze cząsteczek dymu zderzają się one z jonami azotu i tlenu z równoczesną wy-
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mianą ładunku. W rezultacie lekkie jony składników powietrza ulegają neutraliza
cji, natomiast nośnikami ładunku stają się wieJoatomowe (mniej ruchliwe) cząsteczki 
dymu. Następuje więc spadek (zmniejszenie się) natężenia prądu elektrycznego płyną
cego przez taką komorę. Taka zmiana natężenia prądu może już powodować urucho
mienie dowolnego urządzenia alarmowego na przykład syreny akustycznej. 

16.3. Oddziaływania elementarne cząstek beta 

Oddziaływania z materią zarówno elektronów monoenergetycznych, jak i cząstek 
beta o widmie ciągłym, sprowadzają się do kilku zjawisk elementarnych, takich jak: 

jonizacja atomów i cząsteczek chemicznych, 
- wzbudzanie atomów, 
- rozpraszanie sprężyste na elektronach orbitalnych, 
- rozpraszanie sprężyste na jądrach, 
- przekształcanie energii kinetycznej tych cząstek w energię elektromagnetycz-

nego promieniowania hamowania. 

Różne oddziaływanie z materią cząstek alfa i beta wynika głównie ze znacznej 
różnicy ich mas, różnych widm energii oraz z faktu, że cząstki beta (elektrony) nie 
oddziałują silnie z jądrami atomowymi. Stąd cząstki te mogą praktycznie ulegać tylko 
rozpraszaniu na jądrach bez ich wzbudzania lub inicjowania przemian (reakcji) jądro
wych. Wielokrotne rozpraszanie cząstek beta na jądrach i elektronach atomowych po
woduje, że cząstki te poruszają się po torach zygzakowatych, jak na rysunku 16.3 . 

. . . ' .·. . . . . 

. . . . . 
• • l : •• t : l • : 

• '.' • l l • t l. ł 
l ł ' l l • • . 

• • ' .· 'l . t • ' l : 

l • l • l ••• ' 

Rys. 16.3. Ilustracja torów cząstek beta w materii 
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Wytracają one energię głównie wskutek jonizacji i wzbudzania atomów oraz generacji 
promieniowania hamowania. Takie promieniowanie powstaje zawsze przy gwałtow
nych zmianach pędu lekkich cząstek naładowanych. Wskutek wspomnianych wyżej 
zjawisk, strumień zarówno elektronów monoenergetycznych, jak i cząstek beta zmniej
sza się szybko w materii w miarę wzrostu odległości od źródła. Ilustracją tego mogą 
być rysunki 16.4 i 16.5. 

1 ,O 

0,8 

_o 0,6 
'::::-

0,4 

0,2 

o 

-.... 
~ 
~ 

'l\. ,, 
" ~~ 

R X 

Rys. 16.4. Ogólna krzywa absorpcji w materii elektronów monoenergetycznych; ///0 - stosunek gęstości 
strumienia cząstek przy grubości x i grubości zerowej warstwy materii przenikanej przez te cząstki 

(wg A. Strzałkowskiego : Wstęp do fizykijądra atomowego. Warszawa, PWN 1978, s. 24) 
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Rys. 16.5. Doświadczalna krzywa osłabienia strumienia cząstek beta ze źródła 32p w absorbencie 
aluminiowym 

(wg J. Massalski ego: Fizyka dla inyżnierów. Część II. Fizyka współczesna. Warszawa, WNT 1971, s. 373) 
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Zasięgi cząstek beta określa się zwykle w jednostkach masy powierzchniowej M 
to znaczy w g/cm2 lub mglcm2

. Jednostki te można przeliczać na jednostki drogi d ri~ 
podstawie związku 

d[cm]= MP [g/cm2] 

p [g/cm3] 

gdziep-gęstość danego ośrodka (absorbentu). 

(16.3) 

Zasięg cząstek beta w absorbencie aluminiowym, w zależności od ich energii, 
przedstawiono na rysunku 16.6. 
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Rys. 16.6. Efektywny zasięg cząstek beta w glinie (Al) w zależności od ich energii 

--

(wg W.J. Price' a: Detekcja promieniowania jądrowego. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Techniczne 1960, s. 31) 

Na rysunku 16.7 pokazano widma energii tych cząstek ze źródła 204TI rozpraszanych 
na różnych pierwiastkach. Widać tu wyraźnie zależność strumienia I rozproszonych 
wstecznie cząstek beta od liczby atomowej materiału rozpraszającego. Na tej zasadzie 
oparte są nieniszczące metody kontroli zawartości pierwiastków cięźkich w materia
łach stosunkowo lekkich, na przykład ołowiu w szkle kryształowym. 

213 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



Q} 
c: 
~ 3~~~~~----+----T--~ 

Ol 
N 
:;: 

::;:: 
in 
o 
c: 
"O 
Q) 

~ 

-ll.J..J "O-o 

O O 0,2 0,4 0,6 0,8 1 ,O 

energia cząstek beta [MeV] 

Rys. 16.7. Widma energii cząstek beta ze źródła 204Tl rozpraszanych wstecznie na różnych pierwiast
kach i dolomicie CaMg(C03)2 

(wg B. Dziunikowskiego: Radiometryczne metody analizy chemicznej. Warszawa, WNT 1991, s. 184) 

16.4. Oddziaływania fotonów gamma i X z materią 

16.4.1. Charakterystyka ogólna 

W oddziaływaniu fotonów gamma i X z materią należy wyróżnić: 

- oddziaływania fotonów z elektronami walencyjnymi (słabo związanymi z ato
mem), 

- oddziaływania z elektronami silniej związanymi na wewnętrznych powłokach 
(orbitalach) elektronowych, 

- oddziaływania z jądrami atomowymi, 
- oddziaływania z polem elektrycznymjąder i elektronów atomowych. 

Skutkiem tych różnych oddziaływań mogą być następujące zjawiska: 

- rozpraszanie niekoherentne (komptonowskie) fotonów ze zmianą ich energii hv, 
- rozpraszanie koherentne bez zmiany energii rozpraszanych fotonów, 
- znikanie (absorpcja) fotonów. 

16.4.2. Niekoherentne rozpraszanie fotonów (zjawisko Comptona) 

Zjawisko to można interpretować jako "zderzenie" fotonu z nieruchomym elektro
nem prawie swobodnym. Zgodnie z zasadami zachowania energii i pędu, w wyniku 
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takiego zderzenia część energii fotonu zostaje przekazana elektronowi, który w ten 
sposób uzyskuje pewną energię kinetyczną (energię odrzutu), podczas gdy foton traci 
tę energię zmieniając równocześnie kierunek dalszego lotu. 

Kąt rp rozproszenia fotonu może przyjmować wartości od zera do 180°, przy czym 
dla fotonów o małych energiach pierwotnych (poniżej l 00 ke V) prawdopodobieństwo 
rozproszenia pod określonym kątem wykazuje minimum przy kącie 90°, to znaczy 
w kierunku prostopadłym do kierunku strumienia fotonów pierwotnych. 

Na rysunku 16.8 przedstawiono przykładowo natężenia względne rozproszonego 
promieniowania gamma, w zależności od kąta rozproszenia dla fotonów o trzech róż
nych energiach pierwotnych. 

0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 
kąt q> 

Rys. 16.8. Względne natężenia rozproszonego promieniowania gamma w.zależności o~ kąta rozpro
szenia <p dla trzech różnych energii pierwotnych rozpraszanych fotonow: 0,1, 100 1SOO keV 

Energię_ h v fotonu rozproszonego pod określonym kątem q> można obliczyć korzy

stając z zależności 

hv0 hv = --=--~--
1 + hvo 

2 
(1- cos q>) 

m0c 

gdzie: m
0 

- masa spoczynkowa elektronu, 
c - prędkość światła w próżni, 

hv
0 

- energia pierwotna fotonu przed rozproszeniem. 

(16.4) 
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Prawdopodobieństwo rozproszenia fotonu na pojedynczym elektronie swobod
nym, określone przez mikroskopowy przekrój czynny ae, wyznaczyli teoretycznie 
Oscar Klein i Yoshio Nishina na podstawie relatywistycznej mechaniki kwantowej (rów
nania falowego Diraca). Przekrój ten zmniejsza się w miarę wzrostu energii fotonów. 

Jeśli energia fotonów jest znacznie większa od energii wiązania elektronów orbi
talnych w atomach danego materiału rozpraszającego, to można przyjąć, że rozprasza
nie komptonowskie zachodzi wtedy na wszystkich elektronach atomowych, nie tylko 
walencyjnych. Dotyczy to głównie pierwiastków lekkich. W takim przypadku przekrój 
czynny ac na rozproszenie komptonowskie fotonu w pojedynczym atomie można okre
ślić jako iloczyn przekroju czynnego ae i liczby atomowej Z danego atomu, to znaczy 
liczby wszystkich elektronów w tym atomie (niezjonizowanym). 

(16.5) 

Parametrem makroskopowym związanym z mikroskopowym przekrojem czyn
nym ac jest maso"'Y współczynnik rozproszenia komptonowskiego J..l~ wyrażający 

prawdopodobieństwo rozpraszania fotonów w jednostkowej masie (l gramie) danego 
pierwiastka. Wielkość tę można określić wzorem 

J..l c =a no =a Z lY.4 [cm2/g] 
m c p e Mm (16.6) 

gdzie oznaczenia jak we wzorze ( 16.1 ). 

Wartość współczynnika J..l~ zmniejsza się w miarę wzrostu energii rozpraszanych 
fotonów (wskutek malejącego przekroju czynnego a c), a także ze wzrostem liczby ato
mowej Z atomów. Ta ostatnia zależność wynika stąd, że w atomach coraz cięższych 
występuje coraz większy nadmiar neutronów, w stosunku do liczby protonów. Oznacza 
to zmniejszanie się wartości ilorazu Z/Mm we wzorze (16.6). 

16.4.3. Rozpraszanie koherentne 

Rozpraszanie koherentne fotonów gamma lub X, bez zmiany ich pierwotnej ener
gii, może zachodzić zarówno na jądrach atomowych (rozpraszanie Thomsona), jak i na 
elektronach silnie związanych w atomach (rozpraszanie Rayleigha). Chodzi o to, 
że elektron związany silnie z jądrem atomu, zwłaszcza ciężkiego, nie może być z nie
go "wybity" przez foton o energii mniejszej od energii wiązania danego elektronu. 
W praktyce, rozpraszanie koherentne fotonów gamma odgrywa mniejszą rolę, w po
równaniu z niekoherentnym rozpraszaniem komptonowskim. 
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Przypomnijmy, że fotony gamma o dostatecznie dużej energii mogą też wywoły
wać reakcje jądrowe (fotoreakcje) z emisją cząstek wtórnych, głównie neutronów 
(patrz podrozdział 10.10). 

16.4.4. Absorpcja fotoelektryczna 

Zjawisko absorpcji fotoelektrycznej polega na tym, że foton o energii hv, większej 
od energii wiązania elektronu na jednej z wewnętrznych powłok elektronowych atomu, 
przekazuje temu elektronowi całą swoją energię. W rezultacie foton znika, a z atomu 
wylatuje elektron (fotoelektron) obdarzony energiąkinetycznąEk określoną wzorem 

(16.7) 

gdzie Ew- energia wiązania elektronu wewnątrz atomu na przykład na powłoce K. 

We wzorze (16.7) pominięto energię odrzutu atomu wynoszącą około 0,1 eV. 
Mikroskopowy przekrój czynny r0 na absorpcję fotoelektryczną w pojedynczym 

atomie można określić w przybliżeniu wzorem 

(16.8) 

gdzie r0 - stały współczynnik proporcjonalności. 

Masowy współczynnik absorpcji fotoelektrycznej f-l~ otrzymuje się mnożąc tym 
razem przekrój czynny "t przez liczbę atomów w masie l grama danego pierwiastka 

fJ.f = -r no = -r NA [cm2fg] 
m p Mm 

(16.9) 

gdzie oznaczenia jak we wzorze ( 16.1 ). 

Zależność współczynnika /-l~ od energii hv fotonów (przy określonej liczbie ato
mowej Z absorbentu) ma charakter funkcji monotonicznej z wyjątkiem energii równych 
energiom wiązania elektronów na poszczególnych powłokach (orbitalach) w danym 
atomie. Przy takich wartościach energii fotonów występują nieciągłości (skoki, kra
wędzie) omawianej zależności. Tego rodzaju krawędzie absorpcji fotoelektrycznej są 
widoczne na rysunku 16.9, na którym przedstawiono zależność współczynnika absorp
cji /J.~ od energii hv fotonów przykładowo dla absorbentu ołowianego. 
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Rys. 16.9. Masowy współczynnik absorpcji fotoelektrycznej p1w ołowiu, w zależności od energii foto
nów gamma; widoczne krawędzie absorpcjifotoelektrycznej na powłokach (orbitalach) K, L i M 

Zauważmy, że krawędzie absorpcji na orbitalach elektronowych L i M rozszcze
piają się na kilka podkrawędzi . Świadczy to o strukturze subtelnej, poziomów energii 
elektronów uwięzionych w atomach. Energie wiązań elektronów na orbitalach K i L 
w atomach kilku wybranych pierwiastków podano w tabeli 16.1. 

Tabela 16.1 

Energie wiązania (krawędzie absorpcji fotoelektrycznej) na poziomach K, L1, Lu i Lm w atomach 
niektórych pierwiastków 

Energia wiązania Ew [ke V] 
Pierwiastek z 

K L, Lu Lm 

Wodór l 0,013 

Wapń 20 4,04 0,40 0,35 0,35 

Cynk 30 9,66 1,20 1,04 1,02 

Cyna 50 29,19 4,46 4,16 3,93 

Wolfram 74 69,51 12,09 11,53 10,20 

Ołów 82 88,00 15,87 15,20 13,04 

Uran 92 115,59 21,75 20,94 17,16 
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16.4.5. Tworzenie par elektronowo-pozytonowych 

Zjawisko tworzenia się par cząstek i antycząstek (elektronu i pozytonu) następuje 
w polu kulombowskim jąder atomowych kosztem energii hv fotonu przy spełnieniu 
warunku 

hv > 2 m0c2 = 2 · 0,51 MeV = 1,02 MeV 

gdzie: m0 - masa spoczynkowa elektronu lub pozytonu (9,1093897 ·J0-31 kg), 
c - prędkość światła w próżni. 

Wielkość m0c2 oznacza energię związaną z masą spoczynkową m
0 

danego ciała, 
zgodnie z ogólnym wzorem Einsteina dotyczącym równoważności masy i energii. 

Mikroskopowy przekrój czynny x na zjawisko tworzenia par w pojedynczym ato
mie można ogólnie określić wzorem 

x=x Z 2 
o (16.10) 

gdzie x0 - współczynnik zależny od energii fotonów, jak pokazano na rysunku 16.1 O. 

Możliwość takich zjawisk kreacji cząstek i antycząstek przewidział teoretycznie 
Paul A. Dirac w 1928 r. 
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Rys. 16.10. Zależność współczynnika x0 ze wzoru (16.10) od energii fotonów dla glinu (Al) i ołowiu (Pb) 

(wg A. Strzalkowskiego: Wstęp do fizykijądra atomowego. Warszawa, PWN 1978, s. 31) 
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Odpowiedni masolry współczynnik p,t, , wyra~ający prawdopo~obi~ństwo zja:vi
ska tworzenia par w odniesieniu do jednostkoweJ masy danego p1erwmstka, mozna 

znowu wyrazić w postaci wzoru 

no_ NA [ 2; ] 11-t, = x -- x - cm g 
p Mm 

(16.11) 

gdzie oznaczenia jak we (16.1 ). 

Poszczególne masowe współczynniki cząstkowe dotyczące oddziaływania foto
nów gamma z atomami ołowiu, w zakresie energii od O,Ql do 100 Me V, przedstawiono 

na rysunku 16.11. 

0
•
001 

0,01 0,1 100 
energia fotonów [MeV] 

Rys. 16.11. Masowe cząstkowe współczynniki rozpraszania i absorpcji fotonów gamma w ołowiu, 
w zależności od ich energii; J..L~ - rozpraszanie koherentne, J..L~ - rozpraszanie komptonowskie, 
J..L~ -absorpcja fotoelektryczna, J..L! -absorpcja wskutek tworzenia par elektronowo-pozytonowych 

(wg R. D. Evansa: The Atomie Nuc/eus. New York- Toronto- London, McGraw-Hill Book, Inc. l 955) 

16.4.6. Promieniowanie wtórne 

W wyniku opisanych wyżej oddziaływań fotonów gamma z materią staje się ona 
źródłem promieniowania wtórnego. W promieniowaniu tym można wyróżnić : 

promieniowanie rozproszone niekoherentni e (komptonowsko ), 
- promieniowanie rozproszone koherentnie, 
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promieniowanie anihilacyjne (efekt anihilacji elektronów z pozytonami poja
wiającymi się w wyniku tworzenia par elektronowo-pozytonowych), 

promieniowanie hamowania (efekt hamowania elektronów pojawiających się 
w wyniku zjawiska Comptona, absorpcji fotoelektrycznej oraz tworzenia par), 

promieniowanie fluorescencyjne (efekt wzbudzania atomów w wyniku absorp
cj i fotoelektrycznej fotonów gamma). 

Wskutek tych różnych zjawisk, całkowite natężenie promieniowania (gęstość stru
mienia fotonów) w ośrodku jest zawsze większe, od natężenia promieniowania pier
wotnego. Wyraża się to poprzez współczynnik wzrostu (build-up factor) zdefiniowany 
jako stosunek natężenia promieniowania całkowitego, do jego natężenia pierwotnego. 
Tak określony współczynnik wzrostu zależy od energii pierwotnej fotonów oraz składu 
chemicznego i grubości warstwy materiału przenikanego przez strumień tych fotonów. 

Foton rozproszony wskutek zjawiska Comptona może ulegać kolejnym rozprosze
niom wytracając stopniowo swoją energię. W rezultacie widmo energii fotonów w ten 
sposób rozpraszanych staje się widmem ciągłym. 

Gęstości strumieni fotonów rozpraszanych wielokrotnie w określonym materiale 
zależą od krotności n rozproszeń i grubości x penetrowanej warstwy tego materiału . 

Ogólny przebieg takich zależności przedstawiono na rysunku 16.12. 

1,0 

Ol 0,9 
N 
3: 0,8 c: promieniowanie 
'O 

~ 0,7 pierwotne 

.!!l 
hV0 = 3 MeV 

c: 0,6 
m 
3: 

0,5 .Q 
c: 
Q) 

.E 0,4 
o 
1.. 
o. 
Q) 

'2 
Q) 

oN 
Q>' 

co 0,1 
c: 

n=4 
o 5 10 15 20 

d [jednostki względne] 

Rys. 16.12. Względne natężenie promieniowania gamma pierwotnego .i rozpro~zonego, w zależności 
od grubości x absorbentu; n -krotność rozproszema fotonaw 

(wg G.W. Gorszkowa: Gamma-izluczenije radioaktiwnych tiel. Leningrad, Izdatielstwo Leningradzkowo 
Uniwersiteta 1956) 
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16.4.7. Efekty makroskopowe 
i przykłady zastosowań promieniowania gamma w technice 

Opisane wyżej zjawiska elementarne (mikroskopowe) powodują określone efekty 
makroskopowe. Jeśli na przykład skolimowany strumień monoenergetycznych foto
nów gamma przenika przez warstwę określonego pierwiastka o grubości x, to natężenie 
pierwotne !

0 
tego promieniowania zmniejsza się do wartości I zgodnie z prawem ekspo

nencjalnym, które można przedstawić w postaci 

(16.12) 

lub 

(16.13) 

gdzie MP- masa powierzchniowa ciała przenikanego przez dane promieniowanie. 

Zarówno współczynnik liniowy 11 we wzorze (16.12), jak i współczynnik maso
wy 11m we wzorze (16.13), są sumami trzech odpowiednich współczynników cząstko
wych dotyczących rozpraszania fotonów, absorpcji fotoelektrycznej oraz tworzenia par 

(16.14) 

(16 .15) 

Jeśli promieniowanie gamma oddziałuje z materiałem złożonym z n różnych pier
wiastków, to masowy współczynnik 11m (jego wartość średnią ważoną) osłabienia stru
mienia tego promieniowania w takim materiale można obliczyć korzystając ze wzoru 

/l 

Jim = L /l mi W; 
i=l 

(16.16) 

gdzie: 111111 - masowy współczynnik osłabienia danego promieniowania w i-tym składniku, 
W; -względna zawartość (udział wagowy) i-tego składnika w danym materiale. 

Aby otrzymać wartość średnią Ji odpowiedniego współczynnika liniowego, należy 
współczynnik masowy 11m pomnożyć przez gęstość danego materiału wieloskładnikowego. 

Jeśli wiązka promieniowania transmitowanego przez jakieś ciało nie jest dość sil
nie skolimowana, a równocześnie grubość warstwy tego materiału nie jest dość cienka, 
to w promieniowaniu przechodzącym przez taką warstwę znaczący udział może mieć 
promieniowanie wtórne, o którym była mowa w podrozdziale 16.4.6. Prawo osłabienia 
takiej wiązki przyjmuje wówczas postać 

I= BI
0

e-Jl.x (16.17) 

gdzie B > l - współczynnik wzrostu zdefiniowany w podrozdziale 16.4.6. 
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Wartości współczynnika B dla różnych materiałów i różnych energii fotonów gam
ma można znaleźć w literaturze specjalistycznej dotyczącej projektowania osłon biolo
gicznych przed promieniowaniem jądrowym lub promieniami X. Obecnie przy projek
towaniu takich osłon korzysta się z komputerowych metod rozwiązywania równania Bałtz

manna dotyczącego transportu fotonów. Stosuje się też symulacje komputerowe opisa
nych wyżej stochastycznych zjawisk elementarnych w oparciu o metodęMonte Carlo. 

Osłabianie gęstości strumieni fotonów w różnych materiałach wynika zarówno 
z absorpcji (znikania), jak i rozproszeń fotonów w różnych kierunkach. Stąd należy 
rozróżniać masowy współczynnik osłabienia Jlm, określony wzorem (16.15), oraz ma
sowy współczynnik absorpcji )1~, który można wyrazić wzorem 

(16.18) 

Takie rozróżnienie współczynników osłabienia flm i absorpcji J.l~ jest istotne 
zwłaszcza dla pierwiastków lekkich. Widać to z porównania rysunków 16.13 i 16.14, 
na których pokazano zależności tych współczynników od energii fotonów dla pierwia
stka lekkiego (Al) i ciężkiego (Pb ). 

100 

\ 
\ ~m 

\ ........... 
~ 

paf 
1 

-
0,00 1 0,01 o, 1 10 100 

energia fotonów [MeV] 

Rys. 16.13. Globalne masowe współczynniki osłabienia (Jtm) i absorpcji (J.l{:.) promieniowania 
gamma w glinie (Al), w zależności od energii fotonów 

(wg R. D. Evansa: The Atomie Nuc/eus. New York- Toronto- London, McGraw-Hill Book, Inc. 1955) 
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Rys. 16.14. Globalne masowe współczynniki osłabienia (JJ,m) i absorpcji (J.lg,) promieniowania 
gamma w ołowiu, w zależności od energii fotonów 

(wg R.D. Evansa: The Atomie Nuc/eus. New York- Toronto- London, McGraw-Hill Book, Inc. 1955) 

Zjawisko osłabiania gęstości strumieni fotonów gamma wykorzystuje się w prak
tyce do oznaczania grubości i mas powierzchniowych warstw różnych materiałów 
(grubościomierze izotopowe), a także do wykrywania wewnętrznych defektów w odle
wach i spawach (defektoskopy gamma). Zjawisko to stanowi też podstawę komputero
wej tomografii transmisyjnej stosowanej w diagnostyce medycznej . Metoda polega na 
pomiarach względnych natężeń skolimowanych wiązek promieniowania gamma lub X, 
transmitowanych przez badany narząd wewnętrzny wzdłuż określonych kierunków. 
Osłabianie takich strumieni fotonów zależy od gęstości i składu chemicznego substan
cji występujących na poszczególnych odcinkach drogi wiązki promieniowania. Źródło 
fotonów gamma i ich detektor znajdują się po przeciwnych stronach ciała pacjenta, 
przy czym mogą one wykonywać ruchy okrężne. Dzięki technice komputerowej gro
madzone w ten sposób dane pomiarowe można przetwarzać na obrazy badanych narzą
dów wewnętrznych w ich różnych przekrojach przestrzennych. Umożliwia to wykry
wanie niektórych zmian patologicznych tych narządów. 

Oprócz metod transmisyjnych szerokie zastosowanie znalazły też metody pomia
rowo-kontrolne oparte na wykorzystaniu promieniowania gamma rozpraszanego w ba-
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danym materiale. Odpowiednie układy pomiarowe, w geometrii 2n i 4n przedstawiono 
na rysunkach 16.15 i 16.16. Fotony gamma ulegają w danym ośrodku głównie roz
proszeniom komptonowskim i absorpcji fotoelektrycznej . Stąd natężenie Ir takiego pro
mieniowania rozproszonego, docierającego do detektora, zależy od gęstości p ośrod
ka, przy ustalonej odległości między źródłem fotonów i detektorem (długością sondy). 

źródło Y 

badany 
ośrodek 

ekran ołowiany detektor 

• 

Rys. 16.15. Pomiar w geometrii 2n natężenia promieniowania gamma rozpraszanego 
w badanym ośrodku 

badany 
ośrodek 

ekran 
ołowiany 

źródło Y 

Rys. 16.16. Pomiar w geometrii 4n natężenia promieniowania gamma rozpraszanego 
w badanym ośrodku 

Przebieg takiej zależności przedstawiono ogólnie na rysunku 16.17. Jak widać, jedno
znaczna zależność f/p) występuje poniżej lub powyżej pewnej gęstości p0 odpowiada
jącej maksimum przedstawionej funkcji. Dla ośrodków złożonych z pierwiastków lek
kich (Z < 20), przy odpowiednio dobranej długości sondy, gęstość p0 może wynosić 

około l g/cm3 (gęstość wody). 
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Rys. 16.17. Względne natężenie rozproszonego promieniowania gamma w zależności od gęstości p 
ośrodka rozpraszającego przy określonej długości sondy 

Metody pomiarowe, oparte na wykorzystaniu zależności przedstawionej na rysun
ku 16.17, stosuje się na przykład w geologii inżynierskiej do kontroli zagęszczenia 
gruntu in situ. Ma to istotne znaczenie przy budowie autostrad, lotnisk, nasypów kole
jowych itp. Radioizotopowe mierniki gęstości znajdują też zastosowanie w różnych 
dziedzinach przemysłu na przykład w zakładach chemicznych lub przy flotacyjnym 
wzbogacaniu rud w minerały użyteczne. 

Ciekawym przykładem wykorzystania rozproszonego promieniowania gamma są 
układy nadążne kontroli poziomu cieczy w dużych zbiornikach przemysłowych. Sche
mat takiego układu pokazano na rysunku 16.18. Tego rodzaju poziomomierz izotopowy 
nadąża automatycznie za zmieniającym się poziomem cieczy. Dzięki dużej przenikliwo
ści fotonów gamma o energii l+ 2 Me V ścianki zbiornika nie stanowią istotnej przeszkody. 

detektor 

źródło y 

ekran 
ołowiany 

zbiornik 

ciecz 

Rys. 16.18. Przykład układu nadążnego do ciągłej kontroli poziomu cieczy w zamkniętym zbiorniku, 
z wykorzystaniem promieniowania gamma 
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Pomiary natężenia rozproszonego promieniowania gamma w geometrii 4n prze
prowadza się w otworach wiertniczych (odwiertach) w celu lokalizacji warstw skal
nych o różnych gęstościach objętościowych, a tym samym różnych porowatościach. 
Jest to metoda określana jako profilowanie gamma-gamma odwiertów. 

Należy jednak zauważyć, że jednoznaczna (funkcyjna) zależność między natęże
niem rozproszonego promieniowania gamma i gęstością ośrodka występuje tylko dla 
fotonów o energiach większych od około 0,5 Me V w ośrodkach nie zawierających do
mieszek pierwiastków ciężkich. Chodzi o to, że w przypadku fotonów o energiach 
mniejszych główną rolę odgrywa absorpcja fotoelektryczna, dla której przekrój czynny 
zależy bardzo silnie od liczby atomowej Z absorbentu, zgodnie ze wzorem (16.8). Ilu
stracją tego mogą być obliczone widma energii fotonów gamma rozproszonych w wo
dzie, glinie (Al) i żelazie, przedstawione na rysunku 16.19. Jak widać, pomiary natężeń 
takiego rozproszonego promieniowania gamma, w zakresie małych energii fotonów, 
umożliwiają wykrywanie, a nawet ilościowe oznaczanie, pierwiastków stosunkowo 
ciężkich w materiałach złożonych głównie z pierwiastków lekkich. Na tej zasadzie jest 
oparta na przykład metoda selektywnego profilowania gamma-gamma otworów wiert
niczych, umożliwiająca wykrywanie złóż pierwiastków ciężkich, takich jak ołów, rtęć, 

cyna itp. 

~ 
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Rys. 16.19. Widma energii fotonów gamma rozproszonych w wodzie, glinie (Al) i żelazie, o?liczon.~ 
dla J.U' = 4, gdzie: f.l - liniowy współczynnik osłabienia strumienia fotonów o pien;otneJ energu 

2 Me V w danym materiale, r- odległość od punktowego źródła tych fotonaw 

(wg J.A. Czubka: Radioisolope Jnstruments in Jndustry and Geophysics. Proc. Symp. Warsaw 1965, Vienna, 
IAEA 1966, Vol. 2, s. 249-275) 
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16.5. Elementy fizyki neutronów i jej zastosowania 

16.5.1. Oddziaływania elementarne neutronów z materią 

Wśród oddziaływań neutronów z materią należy wyróżnić oddziaływania elektro
magnetyczne i oddziaływania silne. Pierwsze z nich wynikają stąd, że cząstki te mają 
momenty magnetyczne. Dzię_ki temu mogą one oddziaływać z momentami magnetycz
nymi elektronów i jąder atomowych o nieskompensowanych magnetycznych momen
tach nukleonów tworzących dane jądro. 

Znacznie większe znaczenie praktyczne mają oddziaływania silne neutronów z ją
drami atomowymi lub ich poszczególnymi nukleonami. Skutkiem tych oddziaływań 
mogą być następujące zjawiska: 

- rozproszenie sprężyste neutronu najądrze, czyli reakcja typu (n, n) z zachowa
niem sumarycznej energii kinetycznej całego układu złożonego z neutronu 
pierwotnego, jądra tarczy i neutronu wtórnego; 

- rozproszenie niesprę_żyste, to znaczy reakcja typu (n, n 'y) prowadząca do wzbu
dzenia jądra z natychmiastową reemisją energii wzbudzenia w postaci fotonu 
gamma; w tym przypadku sumaryczna energia kinetyczna zderzających się 
obiektów (neutronu i jądra) nie jest zachowana, ponieważ część tej energii 
przekształca się w energię hv fotonów gamma; 

- reakcje jądrowe z oddziaływaniem bezpośrednim typu pick-up (n, d) lub 
knock--out (n, p) opisane w podrozdziale 10.2; 

- reakcje jądrowe na przykład typu (n, a), (n, d), (n, p), (n, 2n) itp. zachodzące 
poprzez jądro złożone (patrz podrozdział l 0.3); 

- wychwyt radiacyjny (n, y) polegający na absorpcji neutronu przez jądro i na
tychmiastowej emisji jednego lub kilku fotonów gamma; 

- reakcje rozszczepienia (n,!J niektórychjąder ciężkich. 

Przypomnijmy też, że w wyniku absorpcji neutronów przez różne jądra może na
stępować ich aktywacja, to znaczy tworzenie się różnych izotopów promieniotwór
czych (patrz podrozdział 14.3). 

Mikroskopowy przekrój czynny CTa na absorpcję neutronów przez określone ją
dro zależy od energii kinetycznej E tych cząstek, a tym samym ich prędkości v. Dla 
neutronów o energiach dużo mniejszych od energii Q danej reakcji egzoenergetycznej 
(E<< Q) wspomniany przekrój czynny podlega w przybliżeniu regule 

l 
CT =

a V (16.19) 

Oznacza to, że w układzie dwulogarytmicznym współrzędnych CT i E zależność 
• a 

m1ę_dzy tymi wielkościami ma charakter liniowy. Przykłady takiej zależności dla neu-
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tronów o energii E < O, l e V, absorbowanych przez jądra 233U i 235U, przedstawiono 
już na rysunkach 11.1 (s. 105) i 11.2 (s. 106). Podobne przykłady dlająder boru i kad
mu pokazano na rysunku 16.20. Jak widać, w przypadku boru reguła J/v działa w ca
łym zakresie energii od 0,01 e V do 1000 eV, podczas gdy dla kadmu obowiązuje ona 
tylko dla neutronów termicznych i neutronów zimnych o energiach E< 0,025 e V. 

'>: c: it 102~-----+-----r~~--~--1--+~----~ 
b 

1•0 0,01 0,1 1,0 10 100 1000 
energia neutronów [eV] 

Rys. 16.20. Przekroje czynne a na absorpcję neutronów przez jądra kadmu i boru, w zależności od 
energii neutronów; najwyższy pik przy energii 0,17 e V wiąże się z reakcją 113cd(n, y) II4cd 

16.5.2. Spowalnianie neutronów 

Proces spowalniania, a następnie termalizacji neutronów, odgrywa ważną rolę za
równo w termicznych reaktorach jądrowych (patrz podrozdział 11.5.3), jak i różnych 
zastosowaniach neutronów. Spowalnianie (moderacja) tych cząstek następuje wskutek 
ich zderzeń sprężystych z jądrami moderatora. Z praw mechaniki klasycznej wynika, że 
przy zderzeniu centralnym (czołowym) neutronu o masie m z nieruchomym jądrem 
o masie M, stosunek energii kinetycznej E neutronu po takim zderzeniu, do wartości tej 
energii E0 przed zderzeniem wyraża się wzorem 

( )

2 E M-m 
E0 = M +m 

(16.20) 
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Oznacza to, że w jednym czołowym zderzeniu neutronu z jądrem wodoru (proto
nem) o masie bliskiej masie neutronu, cząstka ta może stracić prawie całą swoją energię 
kinetyczną, przekazując ją protonowi odrzutu. Przypomina to zderzenie czołowe 
dwóch kul bilardowych, z których jedna przed zderzeniem pozostawała w spoczynku. 
W wyniku takiego zderzenia przejmuje ona całą energię kinetyczną drugiej kuli. Stąd 
wynika, że najbardziej efektywnymi moderatorami neutronów są materiały zawierające 
dużo wodoru, takie jak woda, parafina lub niektóre tworzywa sztuczne (polietylen). 
Z drugiej jednak strony, spowalniane neutrony ulegają również absorpcji przez jądra 
z przekrojami czynnymi zależnymi zarówno od energii neutronów, jak i składu che
micznego moderatora. 

Dotychczas rozpatrywaliśmy tylko zderzenia czołowe neutronów z jądrami. 
W rzeczywistości większość zderzeń zachodzi niecentrycznie, to znaczy z pewnym pa
rametrem zderzenia z. Parametr ten definiujemy jako odległość między równoległymi 
prostymi, na których leżą środki mas jądra i nadlatującej cząstki, jak na rysunku 16.21 . 

neutron jądro 

z 

Rys. 16.21. Ilustracja parametru zderzenia z neutronu z jądrem; z= O oznacza zderzenie czołowe 
(centralne) 

Od parametru zderzenia zależy kąt rozproszenia neutronu, który może się zmieniać 
w granicach od zera do 180°. Od kąta rozproszenia zależy z kolei ilość energii traconej 
przez neutron w danym zderzeniu z jądrem . Takie straty energii neutronów należy więc 
rozpatrywać statystycznie, wprowadzając odpowiedni statystyczny parametr rozpro
szenia g zdefiniowany wzorem 

(16.21) 

gdzie uśrednienie wartości In (EJ E) dokonuje się po wszystkich kątach rozproszeń. Od 
parametru g zależy średnia liczba V zderzeń potrzebna do zmniejszenia energii neutro
nu od określonej wartości początkowej E 1 do żądanej wartości końcowej E2. W tabe
li 16.2 podano przykładowo wartości parametru g i średnie liczby zderzeń V w przy-
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padku neutronów o początkowej, energii E1 = 2 Me V, spowalnianych w różnych mode
ratorach do energii termicznej E2 = 0,025 e V. 

Statystyczny parametr rozproszenia ~ jest to parametr mikroskopowy związany 
z określonym zjawiskiem elementarnym, jakim jest zderzenie neutronu z pojedynczym 
jądrem. W praktyce ważne są natomiast właściwości makroskopowe (globalne) po
szczególnych moderatorów. Właściwości spowalniające ośrodka (moderatora) zależą 
zarówno od liczby n0 jąder przypadających na jednostkę objętości, jak i mikroskopo
wego przekroju czynnego ar na rozproszenie neutronu przez pojedyncze jądro . Wiel
kością makroskopową łączącą te wszystkie parametry jest zdolność spowalniania 
(slowing-down power) określona jako iloczyn ~Lr- gdzie Lr oznacza makroskopo
wy przekrój czynny na rozpraszanie neutronów. Przypomnijmy, że parametr ten ma 
wymiar l/cm. 

Tabela 16.2 

Wartości parametru rozpraszania g i średniej liczby zderzeń V potrzebnej do spowolnienia neutronu od 
energii początkowej E1 = 2 Me V do energii termicznej E2 = 0,025 e V, w wyniku zderzeń z jądrami 

różnych pierwiastków 

(wg I. Kapłana: Fizyka jądrowa . Warszawa, PWN 1957, s. 481) 

Pierwiastek Liczba masowa A g V 

H l 1,00 18 

2H (D) 2 0,72 25 

Li 7 0,27 67 

Be 9 0,21 87 

c 12 0,16 114 

o 16 0,12 150 

u 238 0,008 2150 

Jeśli materiałem rozpraszającym jest pojedynczy pierwiastek, to parametr Lr moż
na wyrazić wzorem 

N L =CI _A_ p 
r r M 

m 

(16.22) 

gdzie ar- mikroskopowy przekrój czynny na rozpraszanie neutronów w wyniku ich 
oddziaływań z pojedynczymi jądrami; inne oznaczenia jak we wzorze (16.1 ). 

Drugą wielkością charakteryzującą właściwości spowalniające różnych moderato
rów jest współczynnik spowalniania (moderating ratio) ~L/La, gdzie La oznacza ma
kroskopowy przekrój czynny na absorpcję neutronów. 
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Dobry moderator powinien wykazywać możliwie dużą zdolność spowalniania, 
a równocześnie możliwie mały przekrój czynny na absorpcję neutronów, zwłaszcza ter
micznych. W tabeli 16.3 podano zdolności spowalniania i współczynniki spowalniania 
czterech materiałów. Jak widać, najlepszym moderatorem neutronów jest ciężka wo
da (D O). Jądra deuteru wykazują wprawdzie gorszą zdolność spowalniania, w porów
naniu 

2
z jądrami zwykłego wodoru (protonami) wskutek różnych mas tych jąder. Z dru

giej jednak strony przekrój czynny La na absorpcję neutronów przez deuterony jest aż 
kilkaset razy mniejszy. 

Tabela 16.3 

Właściwości spowalniające i absorpcyjne różnych moderatorów neutronów 

(wg l. Kaplana: Fizykajądrowa. Warszawa, PWN 1957, s. 483) 

Gęstość 
Zdolność spowal- Współczynnik 

Moderator niania ~I, spowalniania 
[g/cm3] 

[l/cm] ~I/I. 

H20 1,00 l ,53 72 

2H20 (Dp) 1,10 0,37 12000 

Beryl 1,85 0,18 160 

Grafit 1,60 0,06 170 

16.5.3. Termalizacja neutronów 
i właściwości neutronów termicznych 

Końcowym etapem procesu spowalniania neutronów jest ich termalizacja, prowa
dząca do osiągnięcia stanu równowagi termicznej z moderatorem. Dlatego neutrony, 
które osiągnęły już taki stan określamy jako neutrony termiczne. W procesie termaliza
cji neutronów odgrywają pewną rolę zarówno wiązania chemiczne, jak i drgania ter
miczne cząsteczek moderatora. Z tego względu w opisie termalizacji nie można już 
posługiwać się prostym modelem mechanicznym zderzeń kul sprężystych, z których 
jedna przed zderzeniem pozostaje w spoczynku. Neutrony w procesie termalizacji, zde
rzając się z jądrami, mogą zarówno tracić, jak i zyskiwać nieznaczne ilości energii 
związanej z chaotycznym (termicznym) ruchem atomów i cząsteczek chemicznych. 
Oznacza to, że energia poszczególnych neutronów fluktuuje wokół pewnej wartości 
najbardziej prawdopodobnej w danej temperaturze. W trakcie termalizacji neutrony nie 
mogąjednak nigdy osiągnąć pełnej równowagi termicznej z moderatorem. Wynika to 
stąd, że im mniejsza energia neutronu, tym większe prawdopodobieństwo jego absorp
cji, zgodnie z regułą llv . Inaczej mówiąc, spośród całej populacji neutronów najsilniej 
absorbowane są neutrony o najmniejszych energiach (prędkościach). W związku z tym 
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należy wyróżniać temperaturę T moderatora (ośrodka) i temperaturę T neutronów 
przy czym zaws.ze T n jest nieco większa od T. Najbardziej prawdopodob~~ energię E' 
neutronów termicznych można określić klasycznym wzorem P 

gdzie: k - stała Boltzmanna (1,38. I0-23 J/K.), 
Tn - temperatura neutronów. 

(16.23) 

Związek między temperaturą Tn i zwykłą temperaturą T ośrodka daje się w przybli
żeniu przedstawić w postaci 

(16.24) 

gdzie a- stała doświadczalna o wartości około I ,5. 

Neutrony termiczne w ośrodku zachowują sięjak cząsteczki gazu podlegające kla
sycznej statystyce Maxwella. Oznacza to, że wykazują one pewien rozkład prędkości, 
w którym prędkość najbardziej prawdopodobna u P jest określona wzorem 

V =~ 2kTn 
P m 

(16.25) 

gdzie m - masa neutronu. 

Przy temperaturze T= 293,6 K prędkość up= 2200 m/s, co odpowiada energii 
neutronów termicznych 0,0253 e V. 

Neutrony termiczne dyfundują w danym ośrodku zderzając się z jądrami atomowy
mi, podobnie jak cząsteczki zwykłego gazu zderzające się z innymi cząsteczkami. Róż
nica między tymi dwoma układami fizycznyni polega jednak na tym, że neutrony wsku
tek zderzeń z jądrami mogą być przez nie absorbowane przed osiągnięciem stanu pełnej 
równowagi termicznej z całym ośrodkiem. W statystycznym opisie zbioru cząsteczek 
zwykłego gazu wprowadza się pojęcie średniej drogi swobodnej X, przebywanej przez 
te cząsteczki między kolejnymi zderzeniami z innymi molekułami. W przypadku neu
tronów termicznych ich średnią drogę swobodną xn można ogólnie określić wzorem 

- l 
A.=

n I: 
t 

(16.26) 

gdzie L
1 

- całkowity makroskopowy przekrój czynny na jakiekolwiek oddziaływanie 
neutronu z jądrami danego ośrodka, w wyniku czego może nastąpić roz
proszenie lub absorpcja neutronu. 
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16.5.4. Neutronowa analiza aktywacyjna 

Jednym z ważnych zastosowań neutronów jest neutronowa analiza aktywacyjna 
(NAA) stosowana w różnych dziedzinach nauki i techniki, takich jak chemia, mineralo
gia, metalurgia, geofizyka poszukiwawcza, kryminalistyka, biologia, medycyna itp. 

Zasada tej instrumentalnej metody analitycznej oparta jest na zjawisku aktywacji, 
to znaczy tworzeniu się sztucznych izotopów promieniotwórczych. Izotopy te tworzą 
się wskutek reakcji jądrowych zachodzących w badanej próbce, umieszczonej na pe

wien czas w strumieniu neutronów. Jeśli w takiej próbce znajduje się szukany (ozna
czany) pierwiastek o stosunkowo dużym przekroju czynnym na aktywację neutronową, 
to powstaje z niego nowy izotop promieniotwórczy (wskaźnik analityczny). Wskazuje 
on na obecność w danej próbce pierwiastka oznaczanego. "Wizytówką" każdego 
wskaźnika analitycznego, umożliwiającą jego wykrycie i identyfikację, jest głównie 
energia fotonów gamma emitowanych przez ten izotop. Jako przykład weźmy pod 
uwagę oznaczanie żelaza w jakimś materiale. Próbkę tego materiału umieszczamy 
w strumieniu neutronów termicznych, które wchodzą w reakcje z jądrami żelaza. 

58 )59 
26Fe(n, y 26Fe 

Tworzący się w ten sposób izotop promieniotwórczy 59Fe, o czasie połowicznego 
rozpadu T= 44,5 dni, daje o sobie znać emitując fotony gamma o określonych ener
giach 1,10 MeV i 1,29 MeV. Korzystając z odpowiednich próbek wzorcowych o zna
nych zawartościach pierwiastków poszukiwanych można te pierwiastki oznaczać także 
ilościowo w próbkach badanych. 

Neutronowa analiza aktywacyjna umożliwia wykrywanie licznych pierwiastków 
w ilościach śladowych (rzędu l o-14..;-1 o-9 kg), niewykrywalnych za pomocą metod che

micznych. Granice wykrywalności poszczególnych pierwiastków zależą od przekrojów 
czynnych na aktywację ich izotopów i od gęstości strumienia neutronów. Metoda ta 
znalazła zastosowanie, między innymi, w kryminalistyce do analizy różnych mikro
obiektów, takichjak kawałki włosa lub ślady krwi. 

Prekursorem neutronowej analizy aktywacyjnej był fizykochemik pochodzenia 
węgierskiego Gyorgy Hevesy (1885-1966). Już w 1936 r., korzystając z berylowych 
źródeł neutronów, oznaczał on w ten sposób niektóre lantanowce. Rozwój tej metody 
nastąpił jednak dopiero w latach pięćdziesiątych dzięki uruchomieniu w Oak Ridge 
National Laboratary w USA pierwszego jądrowego reaktora badawczego. 

W Polsce analizę tę zaczęto stosować najpierw w Instytucie Badań Jądrowych 
w Warszawie, po uruchomieniu w 1958 r. pierwszego w naszym kraju jądrowego reaktora 
badawczego EWA. Propagatorem tej metody był prof. Jerzy Minczewski (1916-1995). 
W 1964 r. powstało też drugie w Polsce laboratorium neutronowej analizy aktywacyjnej 
w Instytucie Techniki Jądrowej AGH, wyposażone w generator neutronów 14 Me V. 
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Obecnie do analizy aktywacyjnej zalicza się także metody oparte na detekcji na
tychmiastowych fotonów gamma (prompt gamma rays), emitowanych natychmiast po 
wzbudzeniu jądra wskutek bądź to wychwytu radiacyjnego (n, y) neutronu termiczne
go, bądź to niesprężystego zderzeniajądra z neutronem prędkim. 

16.5.5. Inne zastosowania neutronów 

Oprócz analizy aktywacyjnej, innym przykładem wykorzystania neutronów jest 
absorpcyjna metoda oznaczania zawartości (stężeń) niektórych pierwiastków wyróż
niających się dużymi przekrojami czynnymi na absorpcję neutronów termicznych. Ta
kimi pierwiastkami są na przykład bor, chlor i kadm. 

Metody neutronowe stosuje się też do oznaczania stężeń wodoru w różnych ma
teriałach, a tym samym ich wilgotności. Przypomnijmy, że jądra wodoru (protony) 
wyróżniają się szczególną zdolnością spowalniania i termalizacji neutronów (patrz 
podrozdział 16.5.2). Dzięki temu strumień neutronów termicznych lub epitennicznych, 
spowolnionych w badanym ośrodku, może być nośnikiem informacji o stopniu nasyce
nia tego ośrodka substancjami bogatymi w wodór na przykład wodą lub ropą. Metodę 
taką stosuje się, między innymi, w geofizyce odwiertowej do wykrywania i lokalizacji 
skał porowatych, których pory wypełnia woda lub ropa. W tym celu do odwiertu wpro
wadza się sondę zawierającą źródło neutronów prędkich i detektor neutronów termicz
nych lub epitermicznych (metoda neutron-neutron). Pojawienie się sygnałów (impul
sów) w takim detektorze świadczy o tym, że sonda znalazła się w strefie skał wodo-lub 
roponośnych. Wodę od ropy można z kolei rozróżniać dzięki temu, że w wodzie roz
puszczony jest zwykle chlorek sodu (NaCI), a izotop chloru 37Ct ma stosunkowo duży 
przekrój czynny na wychwyt radiacyjny neutronów termicznych 

37Cl (n, y) 38Cl 

z emisją natychmiastowych fotonów gamma o charakterystycznych energiach, głównie 
6,111 Me V. Jeśli więc do odwiertu wprowadzi się sondę zawierającą źródło neutronów 
prędkich i detektor fotonów gamma, to za pomocą takiej metody neutron-gamma moż
na lokalizować strefy wodonośne. Jest to jeden z przykładów wykorzystania tej metody, 
stosowanej także w analizach laboratoryjnych do szybkiego oznaczania niektórych 
pierwiastków, o czym byłajuż wzmianka w podrozdziale 16.5.4. 

Zupełnie innym zastosowaniem neutronów, w badaniach podstawowych, jest neu
tronografia. Jest to metoda badań strukturalnych polegająca na wykorzystaniu zjawiska 
dyfrakcji neutronów na sieciach krystalicznych badanych ciał stałych. W najczęściej 
stosowanej wersji tej metody próbkę badanego ciała umieszcza się na drodze skolimo
wanej wiązki neutronów monoenergetycznych i następnie bada się rozkład przestrzen

ny rozpraszanych neutronów. 
Dzięki temu, że neutron ma moment magnetyczny możliwe jest również wyzna

czanie struktur magnetycznych różnych ciał. 
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17. Skutki chemiczne przemian jądrowych 

17.1. Wprowadzenie 

W poprzednich rozdziałach opisano różne przemiany (rozpady, reakcje) jądrowe 
oraz zjawiska fizyczne związane z oddziaływaniem promieniowania jądrowego z elek
tronami, atomami i jądrami atomowymi. Pomijano przy tym fakt, że z wyjątkiem gazów 
szlachetnych, wszystkie atomy innych pierwiastków występują zawsze w cząsteczkach 
(molekułach) różnych związków chemicznych. Każda przemiana zachodząca w jądrze 
łub atomie związanym w takiej cząsteczce powoduje określone skutki dotyczące całej 
molekuły, a nie tylko danego atomu lub jego jądra. Jeśli na przykład w cząsteczce sze
ściofluorku uranu (UF 6) nastąpi rozpad alfa jądra sześciowartościowego uranu, to po
wstaje z niego jądro czterowartościowego toru. Oznacza to, że takiemu rozpadowi ją
drowemu towarzyszy przemiana chemiczna. 

W wyniku tej przemiany uwalnia się dwuatomowy gazowy fluor. 
Innym przykładem przemian jądrowych, powodujących określone skutki chemicz

ne, mogą być rozpady beta zachodzące w jądrach atomów wchodzących w skład róż
nych związków chemicznych. Wskutek takich rozpadów jądrowych mogą się tworzyć 
jony cząsteczkowe w stanie wzbudzenia elektronowego. Jony te rozpadają się tworząc 
nowe cząsteczki chemiczne zawierające jądra pierwiastka pochodnego. Jako przykład 
weźmy pod uwagę rozpady beta minus jodu związanego w jonach cząsteczkowych 
[m 10 4r. W wyniku tych rozpadów jądrowych tworzy się nieistniejący w przyrodzie 
tlenkowy związek promieniotwórczego izomeru ksenonu l3tmxe, o czasie połowiczne
go rozpadu około 11 dni, z równoczesnym uwalnianiem się atomów tlenu. 
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Kolejnym przykładem przemiany chemicznej, spowodowanej rozpadem beta mi

nus izotopu 14C w cząsteczce toluenu (C6H5
14CH3), jest jej przemiana w cząsteczkę 

aniliny (C6H5NH2) i jon wodoru. 

tr 

17.2. Zjawisko Szilarda-Chalmersa 

W 1932 r. L. Szilard i T. Chalmers odkryli, że wychwytom radiacyjnym neutronów 
przezjądra pierwiastków wchodzących w skład różnych związków chemicznych mogą 

towarzyszyć pewne efekty wtórne spowodowane odrzutami jąder emitujących natych

miastowe fotony gamma. Jeśli na przykład jodek metylu (C2H5I) umieścimy w strumie
niu neutronów termicznych, to neutrony te będą z dużym przekrojem czynnym wy

chwytywane przez jądra jodu powodując poniższe reakcje. 

!27I(n,y) 1281 

Wskutek natychmiastowej emisji fotonów gamma przez tworzące się w ten spo
sób jądra 128I doznają one odrzutu. Energia tego odrzutujest zwykle za mała na to, aby 

mogły zostać zerwane wiązania między takim jądrem i elektronami orbitalnymi danego 
atomu. Może natomiast dojść do zerwania wiązań chemicznych między tym atomem 

i pozostałą częścią pierwotnej cząsteczki, w tym przypadku grupą atomów C2H5. 

W rezultacie uwalniane są całe atomy izotopu !28J, a nie jego jądra. Energia kinetycz

na odrzutu takich atomów wynosi średnio kilka elektronowoltów, to znaczy około 
10-19 dżula. Takiej wartości E energii kinetycznej atomów lub molekuł odpowiada tem
peratura T rzędu l 04 kelwinów, zgodnie z klasyczną zależnością 

E=kT (17.1) 

gdzie k- stała Boltzmanna o wartości 1,38·1Q-23 J/K. 

Z powyższego względu atomy odrzutu o takich energiach przyjęto określać jako 
atomy gorące. Konkretna wartość energii odrzutu gorącego atomu, o określonej masie, 
zależy od wypadkowego pędu fotonów gamma emitowanych natychmiast po wychwy

cie neutronu przez dane jądro. Liczba takich fotonów wynosi przeciętnie od jednego 
do sześciu. Pęd wypadkowy (suma geometryczna pędów) tych fotonów zależy od ich 

238 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



liczby, energii hv i rozkładu kątowego przy wylocie z jądra. Energie odrzutu gorących 
atomów mieszczą się zwykle w przedziale l O+ l 00 e V, to znaczy są one znacznie mniej
sze, w porównaniu z energiami wiązań elektronów orbitalnych w atomach o średnich 
i dużych liczbach atomowych. Natomiast są to energie stosunkowo duże, w porówna
niu z energią wiązań chemicznych między atomami (rzędu kilku elektronowoltów). 
Dlatego właśnie gorące atomy mogą być wyrzucane z cząsteczek chemicznych po wy
chwycie radiacyjnym neutronu przez jądro któregoś z atomów tworzących daną czą
steczkę. 

W innych reakcjach jądrowych, zwłaszcza typu (n, a) z jądrami lekkimi, wyrzuca
ne są tylko same jądra, bez elektronów atomowych. Energie wiązań tych elektronów 
z jądrami są bowiem znacznie mniejsze, w porównaniu z energią odrzutu jądra, związa
ną z pędem unoszonym przez emitowaną cząstkę alfa. 

Wskutek uwalniania się z molekuł atomów gorących tworzą się wolne rodniki, 
to znaczy pozostałe grupy atomów o dużej reaktywności chemicznej wynikającej 
z niewysyconych wiązań chemicznych. Gorące atomy, zderzając się wielokrotnie 
z cząsteczkami ośrodka, wytracają swoją początkową energię kinetyczną. Tak spo
wolnione atomy mogą wchodzić w reakcje chemiczne z innymi substancjami, w szcze
gólności z ich wolnymi rodnikami. W ten sposób tworzą się nowe związki chemicz
ne zawierające izotop promieniotwórczy wytworzony w wyniku reakcji (n, y) w sub
stancji wyjściowej . Dzięki odrębności chemicznej substancji wyjściowej i końco
wej można je rozdzielać za pomocą metod chemicznych, takich jak ekstrakcja lub strą

canie. 
Jako zjawisko Szilarda-Chalmersa rozumie się obecnie wszelkie zmiany posta

ci chemicznej izotopów tworzących się w wyniku różnych przemian jądrowych, 
bez zmiany liczby atomowej izotopu początkowego (aktywowanego) i końcowego. 
Takimi przemianami, oprócz wychwytów radiacyjnych, są reakcje typu (n, 2n), (p, d) 

lub (d, p). 

17.3. Efekty chemiczne konwersji wewnętrznej 

Oprócz zjawiska Szilarda-Chalmersa istotną rolę wśród skutków chemicznych 
różnych przemian jądrowych może odgrywać także konwersja wewnętrzna (pod
rozdział 7.3). W wyniku tego zjawiska na wewnętrznych powłokach elektronowych 
pojawiają się wolne miejsca zapełniane następnie przez elektrony z poziomów wy
ższych. Takim przejściom elektronowym wewnątrz atomu towarzyszy emisja charakte
rystycznego promieniowania X lub elektronów Augera z poziomów coraz wyższych. 
W ten sposób atomy mogą tracić po kilka elektronów orbitalnych. Takie atomy zubożo
ne w elektrony stają sięjonami dodatnimi. Mogą one przyłączać niektóre elektrony od 
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sąsiednich atomów, które w ten sposób stają się również jonami dodatnimi. Wskutek 
wzajemnego kulombowskiego odpychania się takich jonów wewnątrz cząsteczek che
micznych może w nich następować zrywanie chemicznych wiązań, czyli rozpad mole
kuł. W rezultacie tworzą się więc znowu wolne rodniki o dużej reaktywności chemicz
nej. Rodniki te wchodzą w reakcje chemiczne z innymi atomami lub grupami atomów, 
w wyniku czego powstają nowe związki. 
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18. Skutki chemiczne i biologiczne 
wywoływane przez promieniowanie jądrowe 

18.1. Uwagi wstępne 

Promieniowanie jądrowe, penetrując materię, wywołuje w niej różne efekty fi
zyczne opisane szczegółowo w rozdziale 16. Te zjawiska fizyczne powodują z ko
lei skutki chemiczne na przykład radiolizę (rozpad) molekuł. Jeśli promieniowanie 

jądrowe oddziałuje z komórkami organizmów żywych, to w ślad za wspomnianymi 

zjawiskami fizycznymi i chemicznymi następują dalsze procesy biochemiczne i biolo
giczne. 

Podstawowym efektem fizycznym oddziaływania promieniowania jądrowego 
z materiąjest jonizacja atomów i molekuł. Stąd też promieniowanie to określa się zwy

kle jako promieniowanie jonizujące. Należy przy tym wyróżnić promieniowanie ją
drowe jonizujące bezpośrednio (directly ionizing particles) oraz pośrednio (indirectly 
ionizing partie/es). Bezpośrednio jonizują materię wszystkie cząstki naładowane, to 
znaczy elektrony, protony, deuterony, cząstki alfa i jony cięższe, w tym jądra odrzu

tu. Jonizacja pośrednia występuje natomiast w przypadku fotonów i neutronów. 
Fotony powodują jonizację materii za pośrednictwem wtórnych elektronów. Mogą 
to być elektrony komptonowskie, fotoelektrony lub elektrony i pozytony pojawiają
ce się w wyniku zjawiska kreacji takich cząstek kosztem energii fotonów. Neutrony 

jonizują za pośrednictwem protonów odrzutu lub cząstek naładowanych wyzwala
nych w wyniku różnych reakcji jądrowych. Takimi wtórnymi cząstkami jonizują
cymi mogą być protony, deuterony, cząstki alfa lub fragmenty rozszczepień jąder cięż

kich. 
Miarą zdolności do jonizacji materii przez określone cząstkijestjonizacja właści

wa. Oznacza ona liczbęjonów wytwarzanych w materii na drodze jednostkowej. Joni
zację powodowaną przez różne cząstki przedstawiono poglądowo na rysunku 18.1. Jo

nizacja właściwa zależy głównie od ładunku cząstki jonizującej, natomiast zasięg tych 

cząstek jest funkcją ich energii (prędkości) początkowej. Przykłady takich zależności, 

dla różnych cząstek w wodzie, pokazano na rysunku 18.2. 
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proton (p) __ .,._. ....... , :·<-"'•·:·~~···-· ' : 

elektron (e) ---+-"':'" 

cząstki jonizujące 

pośrednio: 

neutron (n)---+--,---,-""':<. 
jonizacja przez 
proton odrzutu 

jonizacja przez 
elektron odrzutu 

Rys. 18.1. Jonizacja materii przez różne cząstki 

10-4L-~~~~~~~~~~~~~ 
0,01 0,1 1,0 10,0 

energia cząstek [MeV] 

Rys. 18.2. Zasięgi różnych cząstek w wodzie, w zależności od ich energii początkowej 

(wg R. Broszkiewicza: Chemiczne metody dozymetrii promieniowania jonizującego. Warszawa, WNT 1971) 

242 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



Na całkowitą jonizację właściwą składa się jonizacja pierwotna powodowana 
przez daną cząstkę oraz jonizacja wtórna wywoływana przez elektrony wyzwalane 
z atomów, w wyniku jonizacji pierwotnej. Takie elektrony swobodne, pojawiające się 
wzdłuż drogi cząstek jonizujących, określa się czasami jako promieniowanie delta ( 8). 
Oprócz jonizacji, to znaczy odrywania od atomów ich elektronów walencyjnych, cząstki 
naładowane mogą także wzbudzać atomy na wewnętrznych orbitalach elektronowych. 

W materii żywej te różne zjawiska pierwotne i wtórne prowadzą do uszkodzeń 
komórek. Wśród takich szkodliwych efektów biologicznych można wyróżnić skutki 
genetyczne, mogące się ujawniać w następnych pokoleniach, oraz skutki somatyczne 
wczesne i późne. Skutki wczesne występują zwykle już w ciągu tygodni, podczas gdy 
skutki późne dopiero po latach od czasu napromieniowania danej populacji. Późne 
efekty somatyczne mogą mieć charakter stochastyczny (przypadkowy) lub niestocha
styczny (deterministyczny), w zależności od wielkości dawki pochłoniętej . Różne ro
dzaje skutków biologicznych, wywoływanych promieniowaniem jonizującym, przed
stawiono schematycznie na rysunku 18.3. Należy jednak zauważyć, że efekty stocha
styczne, w postaci na przykład chorób nowotworowych, mogą być skutkiem nie tylko 
promieniowania jonizującego, lecz także wielu innych czynników środowiskowych lub 
genetycznych. Jednoznaczne określenie przyczyn takich skutków jest więc praktycznie 
niemożliwe. 

Rys. 18.3. Rodzaje skutków biologicznych promieniowania jonizującego 

(wg z. Celińskiego: Energetykajądrowa a społeczeństwo . Warszawa, PWN 1992) 

Inna jest sytuacja w przypadku bardzo dużych dawe~ pr?m~eniowani~ j~n~zujące~ 
go, przekraczających pewną wartość progową, po~ŻeJ ktoreJ. występu~ą JUZ sku~kt 
deterministyczne, a nie przypadkowe. Tak duże dawkt otrzymah po raz pierwszy mie-
szkańcy Hiroszimy i Nagasaki. 
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18.2. Elementy dozymetrii 

Dozymetria jest to dział fizyki technicznej zajmujący się oznaczaniem dawek pro
mieniowania jonizującego. Oznaczenia takie przeprowadza się za pomocą specjalnych 
detektorów tego promieniowania określanych jako dozymetry lub dawkomierze. 

W celu ilościowego określania skutków działania promieniowania jonizującego 
zdefiniowano odpowiednie wielkości fizyczne (dozymetryczne) i ich jednostki. 

Gęstość strumienia cząstek lub fotonów- jest to liczba danych cząstek transmito
wanych (przelatujących) w jednostkowym przedziale czasu przez jednostkową po
wierzchnię prostopadłą do kierunku strumienia (prędkości) tych cząstek. Jednostką tej 
wielkości jest ll(m2 · s). 

Gęstość strumienia energii promieniowania -jest to ilość energii tego promienio
wania przenoszonej, w jednostkowym przedziale czasu przez jednostkową powierzch
nię prostopadłą do kierunku strumienia. Jednostkąjest W/m2 lub MeV/(m2 ·s). 

Dawka ekspozycyjna promieniowania gamma lub X- miarą tej dawki jest ładunek 
jonów jednego znaku wytwarzanych w jednostkowej masie powietrza. Jednostkąjest 
kulomb na kilogram powietrza (C/kg). 

Moc dawki ekspozycyjnej -jest to przyrost tej dawki w jednostkowym przedziale 
czasu. Jednostkąjest amper na kilogram powietrza (A/kg). 

Dawka pochłonięta D- jest to ilość energii dowolnego promieniowania jonizują
cego pochłaniana w jednostkowej masie danej materii. Jednostką dawki pochłoniętej 
jest grey (Gy), od nazwiska brytyjskiego radiobiologa Louisa H. Graya (1905-1965). 
Z definicji jest to dżul na kilogram (J/kg). 

Moc dawki pochłoniętej - czyli przyrost tej dawki w jednostkowym przedziale 
czasu. Jednostkąjest grey na sekundę (Gy/s). 

Skutki biologiczne promieniowania jonizującego zależąjednak nie tylko od dawki 
pochłoniętej, lecz także od rodzaju Uakości) promieniowania. Inaczej oddziałują z ma
terią cząstki naładowane, a inaczej neutrony lub fotony gamma. Dlatego trzeba było 
wprowadzić jeszcze jedną wielkość dozymetryczną, a mianowicie równoważnik dawki 
H określony wzorem 

H=QD 

gdzie: Q - współczynnikjakości (Quality Factor), 
D - dawka pochłonięta. 

(18.1) 

Jednostką równoważnika dawki H jest siwert (Sv) od nazwiska szwedzkiego fizy
ka medycznego Rolfa M. Sieverta (1896-1966). 

Jednostką mocy równoważnika dawki jest siwert na godzinę (Sv/h) lub jednostki 
pochodne, takie jak milisiwert na godzinę (mSv/h), milisiwert na rok itp. 

Wartości liczbowe współczynnika jakości Q, obowiązujące od 1991 r. w Polsce, 
podano w tabeli 18.1. Według rekomendacji Międzynarodowej Komisji Ochrony Ra-
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diolo~ic.znej (International Commissżon on Radiological Protection- JCRP) z 1990 r. 
wartoset te dla neutron?.w wynoszą od 5 do 20, w zależn~ści od energii tych czą
stek. Dl~ zakresu ~~ergi~ ?d ~00 keV do 2 MeV w~ość Q = 20, podczas gdy dla 
n~utr?no':" o energn mmeJszeJ od .10 keV przyjęto Q = 5. Niebezpieczne dla orga
mzm~w zywych są neutrony terrntczne ze względu na duży przekrój czynny na ich 
reakcJe z azotem 

W wyniku tej reakcji wylatują silnie jonizujące protony. Należy jednak zauważyć, 
że arbitralne ustalanie jakichkolwiek liczb, mających wyrażać względną szkodliwość 
biologiczną różnych cząstek i fotonów, jest sprawą dyskusyjną ze względu na złożo
ność zachodzących tu zjawisk. 

Tabela 18.1 

Szacunkowe wartości współczynnika jakości Q dla różnych rodzajów promieniowania jądrowego 
(wg Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, Biuletyn Informacyjny, Dodatek nr 2. Prawo atomowe, 

Warszawa 1991, s. 31) 

Rodzaj promieniowania Q 

Fotony X i gamma powyżej 30 keV l 

Elektrony powyżej 30 keV l 

Promieniowanie beta trytu 2 

Neutrony* 25 

Protony i ciężkie jony 25 

Cząstki alfa 25 

* Dla neutronów termicznych Q = 4,5. 

Szkodliwość biologiczna promieniowania jądrowego zależy od ilości energii depo
nowanej przez daną cząstkę lub foton na jednostkowej drodze w danym materiale biolo
gicznym. Wielkością dozymetryczną, wyrażającą te liniowe straty energii, jest LET 
(Linear Energy Transfer). Podstawową przyczyną takich strat energii cząstek jest joruzacja 
atomów. Jonizacja właściwa (na jednostkę drogi), zależy od rodzaju cząstki, co zilustro
wano już na rysunku 18.1. Jednakże nie zawsze cała ilość energii oddawana przez okre
ślone cząstki zostaje zdeponowana w danym materiale. Jeśli na przykład opróczjoniza
cji następuje także wzbudzanie atomów, to zużyta na to energia cząstki pierwotnej ule
ga częściowo reemisji w postaci fotonów charakterystycznego promieniowania X. Fo
tony te mogą "uciekać" z napromieniowanego materiału. Wielkością dozymetryczną 
uwzględniającą takie efekty jest KERMA (Kinetic Energy Released per Unit Mass). 
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Wielkość ta określa sumaryczną energię kinetyczną wszystkich wtórnych cząstek na
ładowanych wyzwalanych w jednostkowej masie ośrodka przez pierwotne promienio
wanie jonizujące . Jednostką KERMY (K), podobnie jak dawki pochłoniętej (D), jest 
grey (Gy). Między tymi wielkościami zachodzi związek 

K~D (18.2) 

Dozymetria zajmuje się w zasadzie tylko stroną techniczną oznaczania dawek róż
nego rodzaju promieniowania jonizującego. Badanie wpływu tego promieniowania na 
organizmy żywe wchodzi już w zakres radiobiologii rozwijającej się od odkrycia pro
mieniowania X. Początkowo przedmiotem badań radiobiologicznych były zmiany mor
fologiczne tkanek i narządów zwierząt doświadczalnych, poddawanych różnym daw
kom promieniowania jonizującego . Obecnie radiobiologia zajmuje się głównie bada
niem wpływu promieniowania jonizującego na przebieg procesów biochemicznych 
i biofizycznych w różnych częściach organizmów żywych. Badania radiobiologiczne 
stanowią podstawę radiologii medycznej zajmującej się stosowaniem promieniowania 
jonizującego do celów terapeutycznych i diagnostycznych. 

z badań dozymetrycznych i radiobiologicznych wynika, że skutki biologiczne pro-
mieniowania jonizującego zależą od różnych czynników, takich jak: 

- całkowita wielkość dawki pochłoniętej, 
- moc tej dawki, 
- rodzaj promieniowania, 
- rodzaj napromieniowanej tkanki. 

Duże moce dawek, to znaczy duże ilości energii pochłanianej w krótkim przedziale 
czasu, powodują stosunkowo duże szkody biologiczne. Stwierdzono też znaczne zróżni
cowanie wrażliwości różnych organizmów, na przykład ludzi i szczurów, na działanie 
takich samych dawek promieniowania jonizującego (rys. 18.4). Występuje też zróżni
cowanie osobnicze takiej wrażliwości radiacyjnej w populacji osobników tego samego 
gatunku. Stąd badania tych zjawisk mają z natury rzeczy charakter statystyczny. Odpo
wiednią wielkością statystyczną jest tak zwana dawka śmiertelna LD 50/30 (Lethal 
Dose). Z definicji jest to dawka, powodująca zgon 50% napromieniowanej populacji, 
w ciągu 30 dni od czasu napromieniowania. Jeśli napromieniowaniu podlega całe ciało 
człowieka, to tak określona dawka śmiertelna wynosi około 4 Sv (rys. 18.4). 

Dozymetria posługuje się pojęciem różnych dawek, jako pewnych mierzalnych 
wielkości makroskopowych. Badaniem oddziaływania promieniowaniajonizującego na 
materię żywą w skali mikroskopowej, to znaczy na poziomie poszczególnych komórek, 
zajmuje się obecnie mikrodozymetria. Rozwój tej dziedziny rozpoczął się w latach pięć
dziesiątych. Głównym przedmiotem badań mikrodozymetrycznych jest przestrzenny 
rozkład depozycji energii promieniowania jonizującego w mikrostrukturach organiz
mów żywych. Od tego bowiem, między innymi, zależą efekty biologiczne. Mogą to być 
efekty bezpośrednie i pośrednie. Pierwsze z nich polegają na zrywaniu wiązań chemicz
nych na przykład w cząsteczkach substancji białkowych (protein) odgrywających waż
ną rolę w funkcjach życiowych komórek. Na ogół są to uszkodzenia nieodwracalne. 
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Skutkami poś:ednimi mogą. by~ z .kolei rozpady (radioliza) cząsteczek na przykład 
wody. W wymku tego rodzaJu Zjawtsk tworzą sięjony i wolne rodniki. Przemieszcza
jąc . si~ :' komórkach ,mogą wchodzić w reakcje chemiczne z innymi cząsteczkami, 
zmtemaJąc w ten sposob skład chemiczny komórek. 

o~-c~2--~'-~--~----~--
4 6 8 10 

dawka [Sv] 

Rys. 18.4. Zależność śmiertelności statystycznej od pochłoniętej dawki równoważnej; LD- dawka 
śmiertelna 

(wg Z. Celińskiego: Energetykajądrowa a społeczeństwo . Warszawa, PWN 1992) 

18.3. O hipotezie liniowej, hormezie radiacyjnej 
i radiofobii 

Po odkryciu promieniotwórczości niektórych pierwiastków pod koniec XIX wieku, 
w ciągu kilku następnych dziesięcioleci promieniowanie to postrzegano jako czynnik 
dobroczynny. Preparaty radowe znalazły zastosowanie do niszczenia tkanek nowotwo
rowych i leczenia niektórych chorób skórnych. Równocześnie populamość zdobyły so
bie uzdrowiska ze źródłami wód radioaktywnych zawierających rozpuszczony w nich 
radon. W Polsce takie źródła występują na przykład w Świeradowie i Lądku Zdroju. 

Ten pozytywny stosunek społeczeństw do promieniowania jądrowego uległ dra
stycznej zmianie dopiero w połowie lat czterdziestych za sprawą tragedii Hiroszi
my i Nagasaki, a także w wyniku, badań mieszkańców wysp Marshalla napromie
niowanych wskutek próbnych wybuchów jądrowych na Pacyfiku. Okazało się, że bar
dzo duże dawki promieniowania jonizującego wywołują dramatyczne skutki biologicz
ne. Stało się to źródłem powszechnej radiofobii, to znaczy panicznego lęku nawet 
przed małymi dawkami promieniowania jądrowego. Z badań dokonanych na ludności 
Hiroszimy, Nagasaki i wysp Marshalla wynikało, że w zakresie tak dużych dawek 
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ich szkodliwe skutki biologiczne zwiększają się proporcjonalnie do wartości daw
ki pochłoniętej. Wysnuto stąd wniosek, że podobna zależność liniowa występuje 
w całym zakresie dawek, począwszy już od zera (rys. 18.5). 

hipoteza 
1 

liniowa / ~ 
\ / l 

/ 
/ l 

/ l 

l 

/l 
zakres danych 

Zl z Hiroszimy 
i Nagasaki 

' ......._ dawka 
- " hipoteza hormezy 

radiacyjnej 

Rys. 18.5. Ogólna zależność ryzyka szkód biologicznych od pochłoniętej dawki 
promieniowania jonizującego 

Taką też hipotezę przyjęła arbitralnie Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicz
nej (International Commission oj Radiological Protection- JCRP) w 1959 r. Z biegiem 
czasu hipotezę tę zaczęto traktować jako fakt naukowy, mimo że jej udowodnienie do
świadczalne jest praktycznie niemożliwe. Wynika to zarówno ze stochastycznego cha
rakteru skutków małych dawek promieniowania jonizującego, jak i dużego zróżni
cowania regionalnego i fluktuacji czasowych jego tła naturalnego. Wartość tego tła 

w różnych regionach Ziemi zależy głównie od zawartości uranu w podłożu skalnym. 
Jednym z radiogenicznych izotopów promieniotwórczych, pochodnych uranu, jest ga
zowy radon (2§t Rn ). Gaz ten wydostaje się z warstw skalnych przez ich pory i szczeli
ny na powierzchnię Ziemi, gdzie miesza się z powietrzem. Średnia zawartość uranu 
w skorupie ziemskiej wynosi około 2 g uranu na tonę skały. Występująjednak znaczne 
odstępstwa regionalne i lokalne od tej wartości średniej, w zależności od warunków 
geologicznych. Stosunkowo bogate w uran są skały granitowe. Stąd w krajach skandy
nawskich leżących właśnie na płycie granitowej, tło naturalne promieniowania jonizu
jącego jest większe kilkakrotnie, w porównaniu z innymi krajami Europy. Jeśli w do
datku na danym terenie występująjakieś podziemne deformacje tektoniczne, na przy
kład uskoki, to ułatwiają one migrację radonu z głębszych warstw ku powierzchni Zie
mi. Na niektórych obszarach, między innymi w Indiach, Brazylii i Australii, występują 
złoża piasków monacytowych zawierających tor. Tło naturalne promieniowania joni
zującego przewyższa tam ponad dziesięciokrotnie średnią światową. Mimo to, wśród 
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ludności za~i~szkując~j wspomniane tereny nie stwierdzono żadnego systematyczne
go.wzros~ J~k!Chkol':1ek negatywnych skutków biologicznych, na przykład zwiększo
neJ cz~s~osc1 ~a?ad.an~~ na ch~roby nowotworowe. Porównanie promieniotwórczej ak
tywnoscl własc1weJ roznych c1ał przedstawiono w tabeli 18.2. 

Tabela 18.2 

Promieniotwórcza aktywność właściwa niektórych ciał 
(wg Tablicflzyczno-astronomicznych. Warszawa, Wydawnictwo Adamanton 1995) 

Ciało Główne izotopy Aktywność 
(substancja) promieniotwórcze właściwa 

Powietrze na zewnątrz 222Rn, 220Rn 5 Bq/m3 
budynków 

Powietrze w budynkach 222Rn (20+1000) Bq/m3 

Powietrze w niektórych 
jaskiniach 222Rn \50 000 Bq/m3 

Skały wapienne 40K, 23&u, 232Th 16 Bq/kg 

Beton 226Ra 100 Bq/kg 

Skały granitowe 40K, 23&u, 232Th 1000 Bq/kg 

Uran metaliczny 23&u l ,26 · J01 Bq/kg 

Metaliczny kobalt-60 60co 4,1. 1016 Bq/kg 

Ciało ludzkie 14c, 40K 350 Bq/kg 

Niezależnie od ciągłego dopływu radonu z podłoża skalnego do atmosfery, zdarza
ją się też sporadyczne wrzuty dużych ilości tego gazu związane z erupcjami wulkanicz
nymi. Szacuje się, że w wyniku takiej erupcji jednego z wulkanów w USA, jaka zdarzy
ła się w 1980 r., aktywność promieniotwórcza uwolnionego ze skał radonu osiągnęła 
wartość rzędu l 017 B q. Była to wartość porównywalna z aktywnością wszystkich izoto
pów promieniotwórczych uwolnionych z reaktora w Czarnobylu. Tego rodzaju anoma
lie radonowe w atmosferze zanikająjednak szybko wskutek krótkiego czasu połowicz
nego rozpadu tego izotopu (3,82 dni). 

Oprócz izotopów promieniotwórczych, drugim źródłem naturalnego tła promie
niowania jonizującego na Ziemi jest promieniowanie kosmiczne o zmiennym w czasie 
natężeniu, zależnym głównie od aktywności Słońca. Jego natężenie zwiększa się też 
wraz z wysokością nad poziomem morza. A zatem, stosunkowo duże dawki tego pro
mieniowania otrzymują mieszkańcy terenów górskich, a także osoby odbywające czę
ste podróże lotnicze. Nie stwierdzono jednak szkodliwego wpływu na zdrowie ludzkie 
tak zwiększonego tła promieniowania jonizującego. Wręcz przeciwnie, ludność zamie
szkująca góry Uralu słynie z długowieczności. Porównanie dawek rocznych promienio
wania jonizującego, pochodzącego z różnych źródeł, przedstawiono w tabeli 18.3. 
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Tabela 18.3 

Środowiskowe źródła promieniowania jonizującego i roczne dawki równoważne na l osobę 
(wg Tablic jizyczno-astronomicznycll. Warszawa, Wydawnictwo Adamanten 1995) 

Źródła naturalne Źródła sztuczne 

Źródło 
Dawka Źródło 

Dawka 
[mSv/rok] [mSv/rok] 

Promieniowanie kosmiczne o, 3+0,5 Badania rentgenowskie 0,5 

Izotopy promieniotwórcze Radioterapia 0,01 

w skałach i glebach 0,4+0,5 Energetyka i próbne 
Izotopy promieniotwórcze wybuchy jądrowe 0,01 
w erganiżmie ludzkim 0,2 Telewizja 0,08 
Radon w budynkach 0,6+0,8 

Razem 1,5+2,0 Razem 0,60 

Przełom w poglądach dotyczących skutków biologicznych niezbyt dużych dawek 
promieniowaniajonizującego nastąpił w 1994 r. W tym czasie Komitet Naukowy Naro
dów Zjednoczonych do spraw Skutków Promieniowania Atomowego (United Nations 
Scientific Commitlee on the Effects of Atomie Radiation - UNSCEAR), z inicjatywy 
delegacji polskiej, opracował raport zawierający rewizję wspomnianej wyżej hipotezy 
liniowej. Zwrócono uwagę na różne przesłanki wskazujące na to, że być może małe 
dawki promieniowania jonizującego mogą działać stymulująco (pobudzająco) na orga
nizmy żywe, podobnie jak hormony wytwarzane w tych organizmach. Takie działa
nia stymulujące (pozytywne) małych dawek różnych czynników, szkodliwych w daw
kach dużych, określa się ogólnie nazwą hormeza. Od dawna znany jest fakt horrnezy 
chemicznej polegający na tym, że śladowe ilości pierwiastków siłnie trujących są nie
zbędne w organizmie człowieka dla zachowania jego zdrowia. Takimi "pierwiastka
mi życia", określanymi też jako biopierwiastki są na przykład selen i arsen. W Polsce 
pionierem badań dotyczących tego zagadnienia był prof. Julian Aleksandrowicz 
(1908-1988) z Akademii Medycznej w Krakowie. 

Wiemy też, że nadmierny hałas wpływa niekorzystnie na organizm człowieka. 

Z drugiej jednak strony, przebywanie przez długi czas w absolutnej ciszy jest również 
szkodliwe. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę te różne fakty, to hipoteza horrnezy radiacyjnej wy
daje się bardziej prawdopodobna, w porównaniu z przyjmowaną do niedawna hipote
zą liniową. Żadnej z tych hipotez nie da się jednak udowodnić doświadczalnie. Skutki 
biologiczne małych dawek promieniowania jonizującego są bowiem nieodróżnialne od 
identycznych skutków wywoływanych przez inne czynniki środowiskowe lub gene
tyczne. 
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Nagrody Nobla za osiągnięcia związane z fizyką jądrową 
przyznane w dziedzinie ftzyki lub chemii 

Rok Laureaci Osiągnięcie 

1903 Henri Becquerel, Odkrycie promieniotwórczości naturalnej 
Pierre Curie, oraz promieniotwórczych pierwiastków: radu 
Maria Skłodowska-Curie i polonu (reprodukcja dyplomu na wklejce) 

1908 Ernest Rutberford Badania rozpadów promieniotwórczych pierwiastków 

1911 Maria Skłodowska-Curie Zbadanie właściwości chemicznych i fizycznych 
polonu i radu (reprodukcja dyplomu na wklejce) 

1918 Max K.E. Planck Odkrycie kwantów energii 

1921 Frederick Soddy Badania nad izotopami 

1922 Niels H.D. Bohr Stworzenie kwantowej teorii atomu i jego 
promieniowania 

1922 Francis W. Aston Odkrycie większości naturalnych izotopów trwałych 

1927 Charles T.R. Wilson Skonstruowanie komory mgłowej umożliwiającej 
obserwację torów cząstek naładowanych 

1925 Louis V. de Broglie Odkrycie falowej natury cząstek 

1932 Werner K. Heisenberg Opracowanie podstaw mechaniki kwantowej 

1933 Paul A.M. Dirac, Opracowanie falowej wersji mechaniki kwantowej 

Erwin Schrodinger 
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Rok Laureaci Osiągnięcie 

1934 Harold C. Urey Odkrycie ciężkiego wodoru 

1935 ln~ne Joliot-Curie, Wytworzenie nowych pierwiastków 
Frederic Joliot-Curie promieniotwórczych 

1935 James Chadwick Odkrycie neutronu 

1936 Victor F. Hess Odkrycie promieniowania kosmicznego 

1936 Carl D. Anderson Odkrycie pozytonu 

1938 Enrico Fermi Wykorzystanie reakcji neutronowych do wytwarzania 
sztucznych izotopów promieniotwórczych 

1939 Ernest O. Lawrence Wynalezienie cyklotronu i zastosowanie go do badań 
reakcji jądrowych 

1943 Otto Stem Wyznaczenie momentu magnetycznego protonu 

1943 Gyorgy Hevesy Zastosowanie metody znaczników izotopowych 
do badań biologicznych 

1944 Otto Hahn Odkrycie rozszczepienia jąder uranu 

1944 Isaak I. Rabi Badania magnetycznych właściwości jąder 

1948 Patric M. S. Blackett Udoskonalenie komory Wilsona i odkrycia w dziedzinie 
fizyki jądrowej i promieniowania kosmicznego 

1949 Hideki Yukawa Teoria sił jądrowych i przewidzenie tworzenia się 
pionów 

1950 Cecil F. Powell Opracowanie metody badania reakcji jądrowych 

za pomocą emulsji fotograficznych i odkrycie pionów 
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Rok Laureaci Osiągnięcie 

1951 John D. Cockroft, Doprowadzenie do reakcji jądrowych z wykorzystaniem 
Ernest T. Walton sztucznie przyspieszonych cząstek 

1951 Edwin M. McMillan Odkrycie pierwiastków transuranowych 

1952 Felix Bloch, Opracowanie metod rezonansu jądrowego 
Edward M. Purceli 

1954 Max Born Prace z mechaniki kwantowej i statystyczna 
interpretacja funkcji falowej 

1954 Walther W.G. Bothe Opracowanie metody koincydencji i jej zastosowanie 
do badań promieniowania kosmicznego 

1956 Cyril N. Hinshelwood, Prace nad reakcjami lańcuchowymi 
Nikołaj N. Siemionow 

1957 Chen Ning Yang, Odkrycie Iamania parzystości w oddziaływaniach 
Tsung Dao Lee słabych 

1960 Willard F. Libby Opracowanie metody datowania z wykorzystaniem 
trytu i I4c 

1960 Donald A. Olaser Wynalezienie komory pęcherzykowej 

1961 Robert L. Hofstadter Zbadanie elektromagnetycznej struktury jąder metodą 
rozpraszania elektronów 

1961 Rudolf L. Massbauer Odkrycie bezodrzutowej emisji i absorpcji fotonów 
gamma 

1961 Malvin Calvin Badania procesów fotosyntezy za pomocą znaczników 
promieniotwórczych 

1963 Eugene P. Wigner Badania dotyczące teorii jądra 
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Rok Laureaci Osiągnięcie 

1963 Maria Goeppert-Mayer, Model powłokowy jądra 

Hans J. Jensen 

1965 Richard P. Feynman Stworzenie nowoczesnej elektrodynamiki kwantowej 

1967 Hans A. Bethe Teoria reakcji jądrowych i wyjaśnienie źródła energii 
gwiazd 

1968 Luis W. Alvarez Odkrycie stanów rezonansowych jąder 

1969 Murray Gell-Mann Teoria budowy cząstek elementarnych 

1975 Aage Bohr, Badania nad stmkturąjądra atomowego 
Ben R. Mottelson, 

Leo J. Rainwater 

1983 William Fowler Teoria tworzenia się jąder pierwiastków chemicznych 

1984 Carlo Rubbia, Odkrycie bozonów pośredniczących W+, w- i zo 
Simon van der Meer 

1988 Leon Lederman, Rozwój fizyki neutrin 
Melvin Schwartz, 
Jack Steinberger 

1990 Gerome E. Friedman, Badania struktury protonu 
Henry W. Kendall, 
Richard E. Taylor 

1991 Richard R. Ernst Wysokorozdzielcza spektroskopia jądrowego rezonansu 
magnetycznego 

1992 Georges Charpak Rozwój metod detekcji cząstek 

1995 Frederick Reines Doświadczalne wykrycie neutrin w 1956 r. 
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Strony WWW zawierające ciekawe materiały 
z zakresu fizyki i technikijądrowej 

l. European Labaratory for Particie Physiscs (CERN) 
http://www.cern.ch 

2. Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) 
http: //www.desy.de/ 

3. Los Alamas National Laboratary (LANL) 
http://www.lanl.gov/worldview/ 

4. Argonne National Laboratary (ANL) 
http://www.anl.gov/ 

5. Sandia National Laboratary 
http://www.sandia.gov/ 

6. Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) 
http://www.slac.stanford.edu 

7. Department o f Energy (DOE) 
http ://doe.gov/ 

8. National Aeronautics and Space Administration (NASA) 
http://www.nasa.gov/ 

9. Commissariat a !'Energie Atomique (CEA) 
http://www.paprika.saclay.ceafr/html/accueil.htm 

l O. Electricite de France 
http://www.edf.fr/html/en/index.html 

11. Australian Nuclear Science and Technology Organization (ANSTO) 
http://www.ansto.ggov.au/ 

12. Uranium Information Centre (Australia) 
http://www.vic.eom.au/ 
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13. The Internet Pilot to Physics 
http://physicsweb.org/TIPTOP/ 

14. The Virtual Nuclear Tourist (Nuclear Power Plants Around the World) 
http://www.cannon.net/-gonyeau/nuclear/index.html 

15. Radialian Links 
http://www.westnet.net.au/Walkaboutlradlinks/index.html 

16. US Air Forces Academy Physics Oepartment :Cockpit Physics 
http://www.usafa.af.mil/dfp/cockpit-phys/cp_home.htm 

17. Encyclopaedia Brytannica 
http://www.brytannika.com 

18. The High Energy Weapons Archive- A guide to Nuclear Weapons 
http://www.fas.org/nuke/hew/index.html 
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- rezonansowa 97 
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izotony 28, 29, 43 
izotop 14C 169, 170 

- 4°K 50 
-
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- macierzyste 187, 188 
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- magiczne 42, 44 
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wej 118 
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- Monte Carlo 160, 223 
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- transmisyjna 189 

mezony 98, 99 
mikrodozymetria 246 
mikroskopowy przekrój czynny 207, 208, 219 

- - na absorpcję fotoelektryczną 217 
- - na absorpcję neutronów 228 
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- - na rozproszenie komptonowskie 216 
- - na rozproszenie neutronu 231 
- - na tworzenie par 219 

miony 98, 167, 168, 182 
moc dawki ekspozycyjnej 244 

- - pochłoniętej 244 
model gazu Fermiego 39, 45 

- kolektywny jądra 39, 46 
- kroplowyjądra39,41, 103,108,110,111 
- powłokowy jądra 19, 41, 45, 195 
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molekuły 15, 237, 238 
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- magnetyczny jądra 26, 27, 228 
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- pędu (spin) 26, 27 

Nadwyżka neutronów 140 
Nagasaki 18, 247 
napięcie powierzchniowe 11 O 
natężenie strumienia cząstek 74 
natychmiastowe fotony gamma (prompt gamma 

rays) 235, 238 
NAUTILUS 122 
neptun (Np) 18, 103, 192 
neutrino elektronowe 13, 19 

- mionowe 13 
- taonowe 13 

neutronografia 202, 23 5 
neutrony epitermiczne 202, 235 

- prędkie 20, 202 
- rozszczepieniowe natychmiastowe 21, 

103, 10~ 108,134,202,204 
- rozszczepieniowe opóźnione 109, 138 
- spalacyjne 145, 163, 181,204 

swobodne 91, 132, 183,200 
termiczne 20, 91, 104, 122, 144, 202, 
232,233,235,245 
wtórne 104 

-zimne 229 

neutronowa analiza aktywacyjna 234, 235 
niewidzialny rozpad beta 53 
nobel (No) 194,195 
nukleosynteza 171 

Obieg zamknięty wody 129 
objętość jądra 28 
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obudowa bezpieczeństwa 150 
oddziaływania elektromagnetyczne 14, 39, 207, 

228 
fundamentalne 14 
grawitacyjne 14 
silne 14, 39, 207, 228 
słabe 14, 182 
szczątkowe 34 
z materią cząstek alfa 208 
z materią cząstek beta 211 
z materią fotonów gamma 214 
z materią neutronów 228 

odkrycie Moseleya 64 
odpady promieniotwórcze 144 
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oscylacie ksenonowe 138, 139 
osłony biologiczne 130 

Paliwo jądrowe 128, 132 
- MOX 125, 154 
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parametr deformacji 11 O, III 

rozszczepienia 58, 111 
- statystyczny rozproszenia neutronu 230 
- zderzenia 230 

partony 101 
pęd fotonu 55, 56, 238 
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pierwiastki transuranowe 18, 191 
pik rezonansowy 75 
piony 23, 80, 98 
PIUS (Process Inherent Ultimate Safety) 143 
planetarny model atomu 17 
plazma 15 

- kwarkowo-gluonowa !Ol 
pluton (Pu) 18, 103, 119, 192, 195 
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- siłjądrowych 35 
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