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1 ATOMARNA ZGRADBA SNOVI
Učni cilji
Slušatelj:
1.
pojasni pojme element, atom, spojina, molekula,
2.
definira atomsko enoto mase,
3.
definira relativno atomsko maso Ar.,
4.
definira relativno molekulsko maso M.

1.1 Elementi, atomi, spojine in molekule
Vsaka snov je sestavljena iz osnovnih sestavin, imenovanih elementi. To so
najosnovnejše snovi in jih niti s kemijskimi spremembami ne moremo razstaviti na
enostavnejše snovi.
Najmanjši delec elementa, ki ohranja njegove kemijske lastnosti, se imenuje atom
(grško atomos = nedeljiv). Atomi istega elementa so med seboj enaki, atomi različnih
elementov pa različni, in sicer se razlikujejo v masi, velikosti in notranji zgradbi.
Posledica razlik v lastnostih različnih atomov so tudi različne kemijske in fizikalne
lastnosti posameznih elementov.
Dva ali več elementov se med seboj spaja v spojino. Spojine nastanejo, ko se združijo
atomi različnih elementov. Tak skupek atomov se imenuje molekula in je najmanjši
delec spojine, ki ohranja njene kemijske lastnosti. Molekula določene spojine vedno
vsebuje natanko določeno vrsto in število posameznih atomov. Tako se vodik spaja s
kisikom v vodo vedno tako, da se atom kisika (O) poveže z dvema atomoma vodika
(H) v molekulo vode (H2O). S kemično formulo spojine povemo atomarno sestavo
njenih molekul.
1.2 Relativna atomska in molekulska masa
Atomi so izredno majhni in izredno lahki, zato so vpeljali posebno masno enoto –
atomsko enoto mase (u), ki znaša 1,66·10-27 kg.
Atomska enota mase je definirana kot 1/12 mase atoma ogljika-12.

Maso atoma nekega elementa običajno izrazimo s številom atomskih enot mase:
masa atoma = Ar u
Število Ar se imenuje relativna atomska masa elementa in pove, kolikokrat je masa
atoma nekega elementa večja od atomske enote mase. Vsakemu kemičnemu
elementu ugotovimo njegovo relativno atomsko maso Ar. Podatek o relativni atomski
masi najdemo npr. v periodnem sistemu (Dodatek A). Za vodik je npr. Ar = l,0079 ≈ 1,
za helij Ar = 4,0026 ≈ 4, bor Ar = 10,811 ≈ 10,8 , ogljik Ar = 12,011 ≈ 12, kisik Ar = 15,999
≈ 16, železo Ar = 55,846 ≈ 55,8, uran Ar = 238,03 ≈ 238 itn.
Molekule neke spojine so sestavljene iz atomov elementov, ki se spajajo v spojino.
Masa molekule je vsota mas atomov, ki jo sestavljajo. Tudi maso molekule izrazimo
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podobno kot maso atoma – s številom atomskih enot mase:
masa molekule = Mr u
Število Mr se imenuje relativna molekulska masa spojine in je enaka vsoti relativnih
atomskih mas elementov, iz katerih je zgrajena spojina. Število in vrsto atomov, ki
sestavljajo spojino, razberemo iz kemijske formule spojine.
Primer:
Izračunaj relativno molekulsko maso in maso molekule vode (H2O)!
Rešitev:
Kemijska formula nam pove, da je voda sestavljena iz dveh atomov vodika in enega atoma kisika.
Njena relativna molekulska masa je torej:
MrH2O = 2 · 1 + 16 = 18,
kar pomeni, da ima molekula vode maso
m = 18 u = 18 · 1,66·10-27 kg = 3·10-26 kg.
Torej je v enem litru oziroma enem kg vode 1/(3·10-26) = 3,33·1025 molekul H2O, to je 3,34·1025
atomov kisika in 6,68·1025 atomov vodika.
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2 ZGRADBA ATOMA
Učni cilji
Slušatelj:
1. opiše zgradbo atoma,
2. navede glavne značilnosti elektrona,
3. definira vrstno število atoma Z,
4. pojasni pojme pozitivni oziroma negativni ion,
5. definira vezavno energijo elektrona,
6. pojasni osnovno in vzbujeno stanje atoma,
7. pojasni prehod atoma iz vzbujenega stanja v osnovno.

2.1 Sestava atoma
Atom je najmanjši delec elementa, ki ohranja njegove lastnosti, vendar je tudi ta
mikroskopsko majhen delec (okrog 10-10 m) sestavljen iz še manjših delcev. Notranjo
strukturo atoma lahko v grobem primerjamo s sončnim sistemom. Tako kot planeti
krožijo okrog (precej težjega) Sonca, ima tudi atom težko jedro, okoli katerega se
gibljejo lahki delci elektroni (slika 2.1). Atomsko jedro je še desettisočkrat manjše od
celega atoma (premer jedra znaša le okoli 10-14 m), hkrati pa je v jedru skoncentrirana
glavnina (preko 99,95 %) mase atoma.

Slika 2.1: Zgradba atoma (velikost jedra ni v merilu!)

Med elektroni in jedrom deluje privlačna električna sila, in sicer med negativno
nabitimi elektroni in pozitivno nabitim jedrom. Naboj elektrona je
e0 = –1,6 · 10-19 As.
Ta naboj se imenuje osnovni ali elementarni naboj.
Elektroni sodijo med najlažje delce, kar jih poznamo, masa elektrona je okrog 9,1·10 31 kg = 0,00055 u, kar je skoraj 2000-krat manj od mase najlažjega atoma vodika.
Elektroni se gibljejo v atomu kot nekakšen oblak, ki predstavlja zunanjo mejo atoma.
Ta oblak se imenuje elektronska ovojnica in določa kemične, mehanske, električne in
druge lastnosti elementa.
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Vsak atom istega elementa vsebuje enako število elektronov, ki pa je za različne
elemente različno. Atom vodika ima npr. en elektron, atom helija 2 elektrona, atom
kisika 8 elektronov itn. Število elektronov v atomu določa kemijske lastnosti elementa
in po številu elektronov tudi razvrstimo elemente v periodni sistem. Zato število
elektronov v nevtralnem atomu imenujemo vrstno število Z: Z = 1 za vodik, Z = 2 za
helij, Z = 3 za litij ... Z = 92 za uran.
Atomi so navzven praviloma električno nevtralni, kar pomeni, da je skupni negativni
naboj elektronov enak pozitivnemu naboju jedra. Če ima nevtralen atom Z elektronov,
je torej pozitivni naboj jedra enak +Z e0. Atom, ki pridobi ali izgubi nekaj elektronov, se
spremeni v negativni ali pozitivni ion (se naelektri). Atom, ki izgubi elektrone, se
spremeni v pozitivni ion (pozitivni naboj jedra je večji kot skupni negativni naboj
elektronov); atom, ki pridobi elektrone, pa se spremeni v negativni ion (naboj
elektronov je večji kot naboj jedra).

Slika 2.2: Nevtralni atom ter pozitivni in negativni ion vodika

2.2 Energijska stanja elektronov v atomih
Prosti elektroni so elektroni, ki zapustijo atome. Če se prosti elektroni gibljejo, imajo
pozitivno (kinetično) energijo; če pa mirujejo, je njihova energija enaka nič. Elektronu,
ki je vezan v atomu, pa moramo energijo dovesti, da bo postal prost. To pomeni, da je
energija vezanega elektrona manjša od energije prostega elektrona, oziroma da je
manjša od nič. Energija vezanega elektrona ali vezavna energija elektrona je torej
vedno negativna. Čim nižja je vezavna energija (čim bolj je negativna), močneje je
elektron vezan.
Ker so atomi izjemno majhni, so tudi njihove energije bistveno manjše od energij, s
katerimi imamo običajno opravka. Za merjenje atomskih energij se uporablja
energijska enota elektronvolt (eV), ki je definirana kot energija, ki jo pridobi elektron,
ko ga pospešimo z napetostjo 1 volta. En elektronvolt je torej produkt naboja elektrona,
tj. osnovnega naboja e0 = 1,6 ∙ 10-19 As in napetosti 1 V:
1 eV = 1,6 ∙ 10-19 As · 1 V = 1,6 ∙ 10-19 J
Večji enoti sta:
1 keV = 103 eV = 1,6 ∙ 10-16 J
1 MeV = 106 eV = 1,6 ∙ 10-13 J
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Vezavne energije elektronov v atomih so od nekaj eV pri lahkih atomih do nekaj keV
pri najtežjih atomih.
Izkaže se, da imajo lahko vezani elektroni le točno določene energije, ki so na
razpolago v atomih. Te energije imenujemo energijska stanja elektrona v atomu.
Vsako stanje lahko zaseda le en elektron. Če elektroni v atomu zasedajo stanja z
najnižjo možno energijo, pravimo, da je atom v osnovnem stanju. Brž ko pa elektroni
v atomu zasedajo stanja z višjimi energijami, stanja z nižjimi pa so prazna, je atom v
vzbujenem stanju. V tem stanju atom ne vzdrži dolgo, že po kratkem času kak
elektron iz višjega energijskega stanja preskoči v prazno stanje z nižjo energijo in pri
tem odda razliko energije v obliki fotona (najmanjšega paketa elektromagnetnega
sevanja). Če gre za prehod med dvema stanjema, ki sta po energiji blizu skupaj, se
izseva foton vidne svetlobe; pri veliki energijski razliki (~ keV) pa se izseva še foton
ultravijolične ali rentgenske svetlobe. Fotoni rentgenske svetlobe se imenujejo tudi
žarki X.

Slika 2.3: Prehod iz vzbujenega stanja atoma v osnovno stanje
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3 ATOMSKO JEDRO
Učni cilji
Slušatelj:
1. navede osnovne lastnosti protona in nevtrona,
2. definira masno število A in napiše povezavo med masnim številom A, vrstnim številom Z in številom
nevtronov v jedru N,
3. definira nuklid ter izotop in opiše njuno označbo,
4. pojasni izotopsko sestavo elementa,
5. definira vezavno energijo nukleona.

3.1 Sestava atomskega jedra, jedrske sile
Tudi atomsko jedro je sestavljeno iz osnovnejših delcev, ki se imenujejo nukleoni.
Obstajata dve vrsti nukleonov, in sicer protoni ter nevtroni. Nukleoni imajo skoraj
enako maso, približno 1 u, glavna razlika je v naboju: protoni nosijo pozitiven osnovni
naboj +e0, nevtroni pa so nevtralni. Lastnosti nukleonov podaja tabela 3.1.
Tabela 3.1: Osnovne lastnosti nukleonov

delec
proton (p)
nevtron (n)

naboj
+e0
brez naboja

masa
1,0072766 u
1,0086654 u

Proton je pravzaprav le drugo ime za vodikovo jedro. Če proton pritegne negativni
elektron, nastane atom vodika. Nevtron je rahlo težji od protona. Prost nevtron ni
obstojen.
Ker so v jedru (poleg nevtralnih nevtronov) samo pozitivno nabiti protoni, med njimi
vladajo močne električne odbojne sile. Očitno morajo v atomskem jedru delovati tudi
neke privlačne sile, močnejše od električnih, sicer bi se jedro zaradi elektrostatičnega
odboja razletelo. Te sile se imenujejo jedrske sile.
Jedrska sila je privlačna sila, ki enako privlači obe vrsti nukleonov. V nasprotju z električno silo ima izredno kratek doseg
(okoli ~10-15 m) in deluje le med nukleoni, ki se neposredno dotikajo, pri bolj oddaljenih pa njena jakost pade mnogo
hitreje, kot pada odbojna elektrostatična sila med protoni.

Ker so nosilci naboja v jedru protoni in ker imajo protoni nasprotni naboj od elektronov,
mora število protonov v jedru ustrezati številu elektronov v nevtralnem atomu. Število
protonov v jedru je zato enako zaporedni številki elementa v periodnem sistemu in se
imenuje vrstno število Z.
Poleg protonov so v vsakem jedru (razen vodika) tudi nevtroni in skupno število
nukleonov se imenuje masno število A. Redkeje se poleg vrstnega števila Z in
masnega števila A uporablja tudi število nevtronov oziroma nevtronsko število N, za
katerega velja:
N=A–Z
Atom, katerega jedro ima določeno vrstno in masno število, imenujemo nuklid. Nuklid
je popolnoma določen z navedbo kemijskega elementa X in nukleonskimi števili Z, N
in A:
A
Z XN
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Primeri: 11 H 0 , 21 H1 , 42 He 2 ,

27
12
6 C 6 , 13 Al14

,

60
137
238
27 Co 33 , 55 Cs 82 , 92 U146

...

Ker je vrstno število Z enolično povezano s kemijskim imenom elementa X, lahko pri
označbi nuklida vrstno število izpustimo. Prav tako lahko izpustimo število nevtronov
N, saj je le-to enako razliki med masnim in vrstnim številom. Tako se izkaže, da je
nuklid popolnoma enolično določen že z navedbo kemijskega elementa in masnega
števila:
AX

.

Prejšnje primere lahko torej krajše zapišemo: 1H, 2H, 4He, 12C, 27Al, 60Co, 137Cs, 238U.
Če imena nuklidov navajamo s polnim imenom elementa, le-temu dodamo masno
število, npr. helij-4, ogljik-12, aluminij-27, uran-238.
3.2 Izotopi
Nuklidi, ki imajo enako vrstno število Z, se imenujejo izotopi. Ker število protonov v
jedru določa kemijski element, ki mu nuklid pripada, pomeni, da izotopi pripadajo
istemu kemijskemu elementu. Izotopi imajo enako število protonov (vrstno število Z),
razlikujejo pa se v številu nevtronov (nevtronsko število N) oziroma v številu vseh
nukleonov (masno število A). Nekaj primerov: izotop vodika 1H ima en proton, izotop
2H ima en proton in en nevtron, izotop 3H pa en proton in dva nevtrona. Med elementi,
prisotnimi v naravi, ima najtežja jedra uran (Z = 92). Njegova najbolj znana izotopa sta
238U ter 235U.
Izotopi imajo tudi enako število elektronov (saj pripadajo istemu kemičnemu elementu)
in zato enake kemične lastnosti, razlikujejo pa se v masnem številu in tudi v masi;
njihova atomska jedra imajo različne mase. Najlažji element vodik ima v naravi dva
izotopa. Poleg običajnega vodika, ki ima masno število 1 in ga imenujemo tudi lahki
vodik (H), poznamo še izotop težki vodik ali devterij z masnim številom 2. Atom
devterija označujemo z D, jedro devterija ali devteron pa z d. Znan je še tretji vodikov
izotop tritij (T oziroma t) z masnim številom 3 (en proton in dva nevtrona), ki pa v
naravi ni obstojen (pridobivamo ga umetno).
Večina kemičnih elementov v naravi je sestavljena iz različnih izotopov. Ti se pojavljajo
v konstantnih relativnih deležih, ki se imenujejo izotopska sestava elementa. Primeri:
Vodik:
Aluminij:
Železo:
Uran:

– 99,985 %, 2H – 0,015 %
27Al – 100 %
54Fe – 5,8 %, 56Fe – 91,72 %, 57Fe – 2,2 %, 58Fe – 0,28 %
234U – 0,0055 %, 235U – 0,72 %, 238U – 99,27%
1H

3.3 Vezavna energija nukleona v jedru
Prost nukleon (npr. proton), ki miruje, ima energijo enako 0. Če želimo iz jedra iztrgati
nukleon, ki je vezan v jedru, mu moramo dovesti določeno energijo, ki se imenuje
vezavna energija. Vezavna energija nukleona je energija, ki jo je treba dovesti
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nukleonu, da ga iztrgamo iz jedra. Vezavna energija je vedno negativna.
Pri najlažjem jedru (vodiku) je vezavna energija enaka nič, saj proton ni zvezan z
nobenim drugim nukleonom. Z povečevanjem števila nukleonov v jedru se absolutna
vrednost vezavne energije posameznih nukleonov povečuje, tj. postaja čedalje bolj
negativna.
Krivulja vezavne energije (slika 3.3) nato postopoma narašča proti težkim jedrom. Ta
so tem manj stabilna, čim več nukleonov vsebujejo.
0
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Slika 3.1: Vezavna energija nukleona v odvisnosti od masnega števila

Iz krivulje vezavne energije lahko sklepamo: če združimo dve lahki jedri v srednje težko
jedro, se vezavna energija posameznih nukleonov zniža; srednje težko jedro ima
manjšo notranjo energijo kot obe lažji skupaj, razlika energije pa se pri reakciji sprosti.
Pri spajanju lahkih jeder se zato energija sprošča. Ta jedrska reakcija se imenuje
reakcija zlivanja ali fuzija in je reakcija, ki poteka na Soncu ter drugih zvezdah.
Raziskave kontroliranega zlivanja jeder za pridobivanje energije pa intenzivno
potekajo.
Podobno kot pri združitvi dveh lahkih jeder se tudi pri razbitju težkih jeder na dve
srednje težki jedri vezavna energija na nukleon zniža, kar pomeni, da se pri razbitju
težkih jeder prav tako sprošča energija. Proces se imenuje jedrska reakcija cepitve ali
fisija.
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4 RADIOAKTIVNOST
Učni cilji
Slušatelj:
1. opiše pojav radioaktivnega razpada,
2. opiše slučajno naravo radioaktivnega razpada,
3. definira razpolovni čas in razpadno konstanto,
4. definira aktivnost radioaktivnega nuklida,
5. pojasni pojme kratkoživi, dolgoživi in stabilni nuklid,
6. opiše radioaktivne razpade alfa, beta in gama ter navede osnovne lastnosti teh sevanj.

4.1 Nestabilna jedra, radioaktivni razpad
Nestabilni nuklidi se z notranjimi spremembami in oddajanjem delcev ter energije
spreminjajo v stabilne. Procesu notranjih sprememb pravimo radioaktivni razpad,
nestabilnim nuklidom pa radioaktivni nuklidi ali radionuklidi. Poznamo okoli 3000
radionuklidov, od katerih jih je slabih 100 prisotnih v naravi, ostali so pridobljeni umetno
(z jedrskimi reakcijami).
Pri radioaktivnem razpadu se notranja energija jedra zmanjša in razliko energije
odnesejo delci ali elektromagnetno valovanje, ki z veliko kinetično energijo izletijo iz
jedra. Tem visokoenergijskim delcem in elektromagnetnemu valovanju, ki nastanejo
ob razpadu nestabilnih jeder, pravimo s skupno besedo radioaktivno sevanje.
Radioaktivni razpad poteka spontano. Pri tem je zelo pomembno, da sta način in hitrost
razpada določenega nestabilnega jedra odvisna le od njegove notranje zgradbe; na
razpad ne moremo vplivati od zunaj. Na radioaktivni razpad ne vplivajo spremembe
tlaka, temperature, kemijske spremembe ipd.
Radioaktivnost je naključen proces. To pomeni, da ne moremo predvideti trenutka,
kdaj bo posamezno jedro razpadlo. Če imamo več enakih nestabilnih jeder, se zgodi,
da lahko ena jedra razpadejo takoj po nastanku, druga nekoliko kasneje, nekatera pa
še nekaj časa vztrajajo v nestabilnem stanju. Pri večjem številu enakih jeder pa lahko
napovemo verjetnost za razpad določenega deleža jeder na časovno enoto.
Nekatere vrste radioaktivnih jeder razpadejo v povprečju hitreje od drugih (so bolj
nestabilna), njihovo število se hitreje zmanjšuje s časom. Izkaže se, da ima vsak
nestabilen nuklid svojo, karakteristično verjetnost za razpad na enoto časa, ki je
konstantna in neodvisna od zunanjih vplivov. Verjetnost za razpad se zato imenuje
razpadna konstanta λ.
Število radioaktivnih jeder se eksponentno zmanjšuje s časom. Zakon radioaktivnega
razpada najbolj nazorno opišemo z uporabo razpolovnega časa.
Razpolovni čas t1/2 je čas, v katerem se število radioaktivnih jeder zmanjša za
polovico. Po preteku vsakega razpolovnega časa se število radioaktivnih jeder
nadalje razpolovi. Če imamo na začetku (t = 0) n0 radioaktivnih jeder, jih imamo po
enem razpolovnem času (t = t1/2) še n0/2, po dveh razpolovnih časih (t = 2 t1/2) pa
polovico od n0/2, to je n0/4, po treh razpolovnih časih (t = 3 t1/2) še n0/8 itn. (slika 4.1).
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Slika 4.1: Eksponentni zakon radioaktivnega razpada

4.2 Aktivnost
Pri radioaktivnem viru nas ne zanima toliko, koliko radioaktivnih jeder vsebuje, temveč
koliko teh jeder razpade v enoti časa, npr. v sekundi. Vsak razpad je namreč združen
z emisijo sevanja in vedeti moramo, koliko delcev oziroma elektromagnetnega
valovanja izseva vir v enoti časa.
Število razpadov radioaktivnih jeder v enoti časa se imenuje aktivnost izvora (Ac).
Očitno je aktivnost vira večja, če vir vsebuje več radioaktivnih jeder (večji n) in če ta
hitreje razpadajo (večja razpadna konstanta).
Enota aktivnosti je 1 razpad/s; imenuje se bekerel1 (Bq):
1 Bq = 1/s
To je zelo majhna enota, saj ima že manjši vir sevanja aktivnost več milijonov Bq. Viri
z aktivnostjo do nekaj deset kBq so običajno pod mejo izvzetja, tj. se uradno ne štejejo
za radioaktivne izvore.

1

angl. becquerel
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4.3 Razpad alfa
Aktivna jedra alfa so praviloma težka jedra, pri katerih zaradi močnih elektrostatičnih
odbojnih sil med številnimi protoni ni več možno doseči stabilnosti. Tako jedro zmanjša
svojo notranjo energijo tako, da odda delec alfa, to je helijevo jedro. Primer razpada
alfa je npr. radij-226:
226
88 Ra



222
86 Rn

α

Slika 4.2: Razpad alfa

Z izsevanjem delca alfa jedro odda dva protona in dva nevtrona, torej se njegovo
masno število zmanjša za 4, vrstno pa za 2.
Delci alfa imajo energijo nekaj MeV. Ustavijo se že v zelo tanki plasti snovi, npr. listu
papirja ali na površini kože. V zraku imajo doseg nekaj centimetrov. Poleg obeh
izotopov urana so v jedrski tehnologiji pomembni alfa sevalci še izotopi transuranskih
elementov (plutonij, americij itn.). V vsakdanjem življenju pa je pomemben plin radon
(222Rn), ki je tudi alfa sevalec in je odgovoren za večji del naravne obsevanosti ljudi.
4.4 Razpad beta
Aktivna jedra beta so jedra, pri katerih razmerje med številom protonov in nevtronov
ne ustreza območju stabilnosti. Imajo torej presežek bodisi nevtronov bodisi protonov.

Slika 4.3: Razpad beta

Jedra, ki imajo presežek nevtronov, doživijo razpad  -. Pri tem razpadu se število
nevtronov v jedru za enega zmanjša, število protonov za enega poveča, iz jedra pa
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izleti delec beta minus, ki je pravzaprav elektron z veliko kinetično energijo. Poleg tega
pri razpadu beta nastane tudi nevtrino, delec brez mase, ki praktično ne reagira s
snovjo oziroma okolico, zato ga ne bomo več omenjali.
Z razpadom - razpada npr. tritij:
3
1

H  23He  β

Pri razpadu beta minus se v jedru število protonov za ena poveča, število nevtronov
pa za ena zmanjša; nastane torej element, ki ima vrstno število za ena večje od
prvotnega. Masno število pa se ne spremeni.
A
Z

X

Y  β

A
Z 1

Razpad beta minus lahko opišemo tudi tako, da v jedru poteče reakcija
n  p + e-.
Taka reakcija je možna tudi v naravi, saj prost nevtron ni obstojen.
Energije delcev beta so od nekaj deset keV do MeV. So bolj prodorni kot delci α. V
zraku imajo doseg nekaj metrov, v kovinah nekaj mm. V jedrskem reaktorju pogosto
nastanejo jedra s presežkom nevtronov, zato večina radionuklidov, ki so pomembni v
jedrski tehnologiji, razpada z razpadom beta minus. Med pomembnejše sodijo 3H, 16N,
60Co, 90Sr, 131I, 137Cs ...
Pri razpadu + se število nevtronov v jedru za ena poveča, število protonov za ena
zmanjša, masno število pa ostane nespremenjeno. Nastane delec beta plus ali
pozitron. Ta delec je zelo podoben elektronu, le da ima pozitivni električni naboj. Pri
stiku pozitrona z običajnim elektronom oba delca izgineta in nastaneta dva fotona z
energijo 511 keV. Ta pojav se imenuje anihilacija.

Slika 4.4: Razpad beta+

Jedra, ki imajo presežek protonov, razpadejo z + razpadom.
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4.5 Razpad gama
Jedro, ki nastane po razpadu alfa ali beta, je zelo pogosto v vzbujenem energijskem
stanju. Podobno kot atom preide iz vzbujenega stanja v osnovno stanje in pri tem odda
foton vidne, ultravijolične ali rentgenske svetlobe, tudi vzbujeno jedro ni stabilno in
običajno zelo hitro preide v osnovno stanje. Višek energije pri prehodu jedra v nižje
oziroma osnovno energijsko stanje pa odnese foton, ki izleti iz jedra. Energija fotona
seveda ustreza razliki med energijskima stanjema jedra in je reda velikosti MeV.
Prehod med vzbujenimi stanji jedra se imenuje razpad gama in fotoni, ki pri njem
nastanejo, se imenujejo žarki gama. Ker imajo praviloma precej višjo energijo od
rentgenskih žarkov, so tudi prodornejši. Prav tako so precej bolj prodorni od delcev
alfa oziroma beta. Razpad gama je razmeroma najmilejša oblika radioaktivnega
razpada, saj se z njim jedro le "ohladi", njegova notranja sestava pa se ne spremeni.
Pri razpadu gama se torej ne spremeni niti število protonov Z niti število nevtronov N
(in seveda tudi ne skupno število nukleonov, tj. masno število A).

Slika 4.5: Razpad gama (z zvezdico * označujemo jedra v vzbujenem stanju)

Osnove jedrske fizike

Stran: 15 od 29

Mladi genialci 2019/2020

5 JEDRSKE REAKCIJE
Učni cilji
Slušatelj:
1. razloži jedrske reakcije,
2. navede dva najpomembnejša ohranitvena zakona jedrskih reakcij,
3. našteje reakcije nevtronov s snovjo,
4. napiše nekatere pomembne jedrske reakcije.

5.1 Splošno o jedrskih reakcijah
Jedrska reakcija je proces, v katerem jedra atomov reagirajo z delci sevanja, kateremu
je snov izpostavljena. Najbolj običajno sevanje oziroma delci, ki so zmožni povzročiti
jedrske reakcije, so nevtroni, v nekaterih izjemnih primerih pa tudi delci alfa ali
visokoenergijski fotoni.
Pri jedrskih reakcijah zato pogosto pride do jedrskih sprememb. Atomska jedra se
spremenijo tudi pri radioaktivnemu razpadu, toda obstaja bistvena razlika med jedrsko
reakcijo in razpadom: jedrsko reakcijo lahko nadzorujemo, lahko jo sprožimo,
pospešimo, upočasnimo in ustavimo, medtem ko na radioaktivni razpad od zunaj ne
moremo vplivati.

Slika 5.1: Potek jedrske reakcije

Vpadni delec (ponavadi je to nevtron) se imenuje projektil (označimo ga z a),
obsevana snov pa tarča (oznaka X). Nekateri projektili zadenejo ob jedra tarče in
sprožijo jedrsko reakcijo. Pri tem nastane najprej vmesno jedro (V), ki praktično takoj
razpade na končno jedro (Y) in emitirani delec (b).
5.2 Reakcije z nevtroni
Nevtroni nimajo električnega naboja, zato se z lahkoto približajo atomskim jedrom in
vstopajo vanje. To je razlog, da nevtroni mnogo lažje povzročijo jedrske reakcije kot
drugi delci. Jedrski reaktor je izredno močan vir nevtronov; v njem prevladujejo
reakcije, ki jih sprožajo nevtroni.
Ločimo dve pomembni družini reakcij z nevtroni: sipanje in absorpcijo. Sipanje je
odbijanje nevtronov od jeder. Pri tem ne nastanejo novi delci ali jedra, prenaša pa se

Osnove jedrske fizike

Stran: 16 od 29

Mladi genialci 2019/2020

energija. Pri absorpciji pa jedro zajame nevtron in pride do jedrske spremembe.
Nevtroni se praviloma rodijo pri jedrskih reakcijah (npr. pri cepitvi jeder) in imajo
kinetično energijo enega ali več MeV. Taki nevtroni se imenujejo hitri nevtroni. Z
zaporednim sipanjem na jedrih atomov se energija nevtronov korakoma zmanjšuje,
dokler se ne izenači z energijo termičnega gibanja atomov v snovi, ki znaša nekaj
stotink eV. Taki nevtroni se imenujejo termični nevtroni. Proces upočasnjevanja
nevtronov se imenuje moderacija ali termalizacija nevtronov.
5.3 Primeri reakcij v jedrski tehnologiji
Reakcije v gorivu reaktorja
Najpomembnejša jedrska reakcija v gorivu je seveda cepitev, ki jo bomo zato
obravnavali v posebnem poglavju. Poleg cepitve pa je pomembna reakcija v gorivu
tudi nastajanje plutonija. Plutonij je transuranski element, ki ga v naravi ni. Nastaja z
jedrsko reakcijo iz izotopa 238U, ki tvori več kot 95 % urana v gorivu jedrske elektrarne.
S sevalnim zajetjem v izotopu 238U nastane izotop 239U.
Plutonij-239 je v jedrski tehnologiji zelo pomemben, saj je tako kot 235U cepljiv. Z
opisano reakcijo torej nastaja v reaktorju novo jedrsko gorivo. Tudi v plutoniju je možno
zajetje nevtrona in tako nastajajo še težja jedra oziroma višji elementi.
Reakcije v hladilu in moderatorju
Za regulacijo reaktivnosti oziroma števila nevtronov v sredici dodajamo vodi borovo
kislino H3BO3. Bor je močan absorber termičnih nevtronov. Reakcija je naslednja:
10

B (n, ) 7 Li

To je tudi najbolj uporabljana reakcija za detekcijo počasnih ali termičnih nevtronov.
Reakcije v drugih snoveh primarnega kroga
Med konstrukcijskimi materiali primarnega kroga reaktorja prevladuje jeklo in druge
kovine. Zaradi procesov erozije in korozije drobni kovinski delci pridejo v hladilo. S
hladilom potujejo v sredico reaktorja, kjer v močnem nevtronskem fluksu doživijo
jedrske reakcije, katerih posledica je nastanek radioaktivnih nuklidov, ki jih imenujemo
korozijski produkti.
Primer takšne reakcije je:
59
27
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6 CEPITEV TEŽKIH JEDER (FISIJA)
Učni cilji
Slušatelj:
1. opiše mehanizem cepitve,
2. definira cepljive in oplodne nuklide,
3. našteje produkte cepitve,
4. pojasni, zakaj so razcepki nestabilni,
5. pojasni pojma takojšnji in zakasneli nevtroni,
6. oceni porabo cepljivega materiala pri obratovanju reaktorja na določeni moči.

6.1 Mehanizem cepitve
Cepitev ali fisija je proces, pri katerem se težka jedra (A ≥ 230) zaradi elektrostatičnega
odboja med številnimi protoni razcepijo na dve lažji jedri. Pri tem se sprostijo tudi dva
ali trije nevtroni.
Nuklidi, ki doživijo cepitev že pri zajetju počasnega ali termičnega nevtrona, se
imenujejo cepljivi nuklidi (angl. fissile). Cepljivi nuklidi se lahko cepijo tudi ob zajetju
hitrega nevtrona, toda verjetnost za cepitev z naraščanjem kinetične energije
nevtronov pada. Najpomembnejša cepljiva nuklida sta 235U in 239Pu. Edini naravni
cepljivi nuklid je 235U.
Plutonij nastaja iz drugega naravnega izotopa urana, 238U, z reakcijo, ki smo jo opisali
v prejšnjem poglavju.
Ker iz 238U nastaja cepljivi nuklid, mu pravimo oplodni nuklid. Oplodne nuklide cepijo
le hitri nevtroni. Verižna reakcija cepitve se lahko sama vzdržuje zgolj ob prisotnosti
zadostne količine cepljivih nuklidov, seveda pa ob tem svoj (manjši) delež prispevajo
tudi cepitve s hitrimi nevtroni na oplodnih nuklidih.
6.2 Produkti cepitve
Težko jedro se razcepi na dve srednje težki jedri, ki ju imenujemo razcepka, in nekaj
nevtronov. Poleg omenjenih delcev se pri vsaki cepitvi pojavi tudi nekaj žarkov gama.
Jedra se lahko razcepijo na več sto načinov, primer ene izmed možnih cepitev je na
sliki 6.2.
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Slika 6.1: Primer produktov cepitve

Pri cepitvi torej nastanejo:
 razcepki,
 takojšnji nevtroni,
 takojšnji žarki gama in
 sprosti se velika količina energije, ki je kot kinetična energija porazdeljena po
zgoraj naštetih produktih cepitve.
Razcepka sta srednjetežki jedri, ki po cepitvi z veliko kinetično energijo (okoli 168
MeV) odletita narazen. Pri gibanju skozi snov delujejo nanju zelo močne sile, zato se
na zelo kratki razdalji (nekaj 10 µm) ustavita v gorivu, njuna energija pa se pretvori v
toploto oziroma povišano temperaturo goriva. Razcepka imata velik presežek
nevtronov, zato doživita še 3 do 4 razpade beta-, preden se spremenita v stabilni jedri.
Razcepki in njuni potomci se imenujejo cepitveni produkti.
Takojšnji nevtroni so nevtroni, ki se sprostijo neposredno ob cepitvi. Število
sproščenih nevtronov se spreminja od cepitve do cepitve, običajno so dva ali trije.
Poleg razcepkov in takojšnjih nevtronov se neposredno po cepitvi sprostijo tudi
takojšnji žarki gama. V povprečju se sprosti okrog 8 žarkov gama na cepitev, ki
skupaj odnesejo okrog 7 MeV energije.
6.3 Zakasnela toplota
Pri cepitvi se skupaj sprosti okoli 200 MeV energije. Od tega približno 14 MeV izvira iz
radioaktivnega razpada cepitvenih produktov. Zato se ta energija sprosti z določeno
zakasnitvijo glede na cepitev. Ta zakasnitev je zlasti pomembna po zaustavitvi
reaktorja, saj je verižna reakcija prekinjena, energija pa se – v obliki toplote – še vedno
sprošča. Tej energiji pravimo zakasnela ali zaostala toplota, včasih tudi razpadna
toplota, ker je posledica radioaktivnega razpada cepitvenih produktov.
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Zakasnelo toploto definiramo kot energijo, ki se sprošča v sredici po zaustavitvi
reaktorja. Je sorazmerna moči obratovanja reaktorja pred zaustavitvijo, zato se navaja
kot delež te moči. Takoj po ugasnitvi se zakasnela toplota zelo hitro zmanjšuje s
časom, ker kratkoživi cepitveni produkti hitro razpadejo. Nato se trend padanja
zmanjšuje zaradi počasnega razpadanja dolgoživih nuklidov. Zakasnela toplota je
odvisna tudi od dolžine obratovanja pred zaustavitvijo. Dalj časa ko reaktor obratuje,
več dolgoživih nuklidov se v sredici nakopiči in počasneje se zakasnela toplota
zmanjšuje.
Na sliki 6.6 je prikazan časovni potek zakasnele toplote po ugasnitvi reaktorja za
različne čase obratovanja reaktorja pred zaustavitvijo.
0.1
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Slika 6.2: Časovna odvisnost deleža zakasnele toplote za različne čase obratovanja reaktorja pred zaustavitvijo

V tabeli 6.3 je podana zakasnela toplota za Nuklearno elektrarno Krško (NEK) po
daljšem času obratovanja na polni moči.
Tabela 6.3: Zakasnela toplota NEK po daljšem obratovanju na polni moči

čas po zaustavitvi
1s
1 min
1 ura
8 ur
1 dan
1 teden
1 mesec

delež polne moči
6,2 %
3,6 %
1,3 %
0,6 %
0,4 %
0,3 %
0,1 %

zakasnela toplota
124 MW
72 MW
25 MW
13 MW
9 MW
5 MW
3 MW

Zaradi zakasnele toplote moramo sredico hladiti tudi po zaustavitvi reaktorja oziroma
po zaustavitvi verižne reakcije cepitve. Zakasnelo toploto moramo stalno odvajati. Zato
imajo jedrske elektrarne poseben sistem za odvod zakasnele toplote.
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7 SODELOVANJE SEVANJA S SNOVJO
Učni cilji
Slušatelj:
1. pojasni sodelovanje nabitih delcev s snovjo,
2. primerja doseg in obliko poti v snovi za različne nabite delce,
3. opiše sodelovanje nevtronov s snovjo,
4. pojasni pojma “hitri nevtron” in “termični nevtron”.

7.1 Sevanje, ionizirajoče sevanje
Pod pojmom sevanje razumemo različne hitre delce (npr. elektrone, delce alfa,
nevtrone) ter elektromagnetno valovanje. Pri tem nas v jedrski tehnologiji zanimata
predvsem sevanje gama in rentgensko sevanje. Paketi energije elektromagnetnega
valovanja se imenujejo fotoni in jih obravnavamo podobno kot druge (materialne)
delce.
Delci sevanja imajo precejšnjo energijo, običajno reda velikosti keV do MeV. Ko
sevanje prehaja skozi snov, zadevajo delci sevanja ob atome oziroma njihova jedra in
reagirajo z njimi. Temu pojavu pravimo sodelovanje ali interakcija sevanja s snovjo.
Sevanje izgublja svojo energijo, ko jo predaja atomom oziroma jedrom v snovi. Ta
prenos energije je možen z vrsto različnih fizikalnih procesov, ki so odvisni od vrste in
energije sevanja. Praviloma pa se, če je prenesena energija dovolj velika, ti procesi
končajo z odtrganjem elektronov od atoma. Atom, ki je izgubil elektron, seveda postane
ion. Ob poti nabitih delcev tako nastajajo ionizirani atomi in prosti elektroni. Paru ion–
elektron pravimo ionski par, tvorbi ionskih parov pa ionizacija. Tako govorimo o
ionizirajočem sevanju.
Pri sodelovanju sevanja s snovjo poteka glavna ločnica med interakcijo nabitih delcev
ter med interakcijo električno nevtralnih delcev s snovjo. Električno nabiti delci (delci
alfa in beta, razcepki) sodelujejo z atomi oziroma elektroni in jedri preko električne sile
in neposredno povzročajo ionizacijo v snovi. V tem primeru govorimo o neposredni
oz. direktni ionizaciji. Električno nevtralni delci (nevtroni in žarki gama) pa sodelujejo
z atomskimi jedri ali elektroni v različnih procesih, ki povzročijo nastanek nabitih delcev
(elektronov in/ali ionov) z dovolj veliko kinetično energijo, da ti sekundarni nabiti delci
ionizirajo snov. Temu pravimo posredna ali sekundarna ionizacija.
7.2 Sodelovanje nabitih delcev s snovjo
Najpomembnejši nabiti delci v jedrski tehnologiji so delci alfa, delci beta in razcepki.
Delci alfa in razcepki sodijo med težke nabite delce, delci beta pa med lahke nabite
delce. Električno nabiti delci sodelujejo z atomi oziroma elektroni in jedri preko
električne sile in povzročajo neposredno oz. direktno ionizacijo.
Nabiti delci s tvorjenjem ionskih parov izgubljajo energijo in se upočasnjujejo.
Doseg je premočrtna razdalja, ki jo delec prepotuje skozi snov.
Doseg težkih nabitih delcev (delci alfa, razcepki) je majhen. Pot težkih delcev je ravna,
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ker so precej težji od elektronov v snovi. Doseg delca alfa z energijo 2 MeV v zraku je
okoli 1 cm, v gostejših snoveh pa le nekaj μm.
Lahki nabiti delci (delci beta oziroma elektroni in pozitroni) imajo mnogo manjšo
specifično ionizacijo in zavorno moč kot težki nabiti delci. Ker je njihova masa enaka
masi elektronov, enako maso elektroni v snovi. Zato se pri trku z elektroni v atomih
odklonijo v enaki meri kot slednji in je njihova pot kolenasto prelomljena. Doseg je daljši
kot pri težkih nabitih delcih; delec beta z energijo 2 MeV ima v zraku doseg okoli 8 m,
v kovinah pa nekaj mm.

VPADNI
ELEKTRON

KONEC POTI

DOSEG

Slika 7.1: Pot elektronov v snovi

7.3 Sodelovanje delcev gama s snovjo
Žarki gama so fotoni ali paketi (kvanti) elektromagnetnega valovanja z zelo majhno
valovno dolžino. Tudi za rentgenske žarke velja podobno, le da žarki  izvirajo iz
sprememb atomskih jeder, medtem kot rentgenski žarki izvirajo iz elektronske ovojnice
atoma (torej ne iz jeder) in imajo praviloma nekoliko manjšo energijo kot žarki gama.
Vse ostale lastnosti sevanja gama oziroma rentgenskega sevanja so enake, zato
bomo sodelovanje obeh vrst elektromagnetnega sevanja s snovjo obravnavali skupaj.
Fotoni se širijo premočrtno in s stalno hitrostjo (hitrostjo svetlobe). Pri potovanju skozi
snov sodelujejo z atomskimi elektroni, v nekaterih primerih pa tudi z atomskimi jedri.
Najpomembnejše interakcije med fotoni gama in atomi so:
 fotoelektrični pojav,
 comptonsko sipanje in
 tvorba parov.
Pri žarkih gama ne moremo definirati dosega, ker intenziteta sevanja gama z debelino
snovi eksponentno pojema. Zato govorimo o poldebelini (debelini snovi, ki zmanjša
intenziteto sevanja na polovico) oziroma desetdebelini (debelina snovi, ki zmanjša
intenziteto sevanja za faktor 10). Desetdebelina za žarke gama je v svincu okoli 5 cm,
v vodi pa 60 cm.
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7.4 Sodelovanje nevtronov s snovjo
Nevtroni so električno nevtralni delci, zato ne sodelujejo električno niti z elektroni niti z
atomskimi jedri. Z atomskimi jedri sodelujejo le z jedrskimi reakcijami preko jedrske
sile, ki pa ima zelo kratek doseg. Jedro zavzema izjemno majhen del prostornine
atoma (radij jedra je desettisočkrat manjši od radija atoma), zato nevtroni potujejo skozi
snov kot skozi skoraj prazen prostor. Le tu in tam slučajno zadenejo ob atomska jedra,
pri čemer se lahko nevtron odbije od jedra (sipanje nevtrona) ali pa jedro nevtron
absorbira in pride do jedrske spremembe. Zaradi slučajne narave sodelovanja
nevtronov s snovjo njihova intenziteta (fluks nevtronov) eksponentno pojema z
debelino snovi.
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8 DETEKCIJA SEVANJA
Učni cilji
Slušatelj:
1. razloži pojma direktno (neposredno) in indirektno (posredno) ionizirajoče sevanje ter našteje ustrezne
primere sevanja,
2. opiše osnovni princip detekcije sevanja s plinskimi detektorji,
3. opiše delovanje Geiger-Müllerjevega detektorja.

8.1 Fizikalne osnove detekcije sevanja
Ionizirajočega sevanja s svojimi čutili ne moremo zaznati, pač pa ga detektiramo in
merimo z instrumenti, ki temeljijo na mehanizmih sodelovanja sevanja s snovjo.
Za detekcijo se najpogosteje izkoristi ionizacija.
Pri ionizirajočem sevanju ločimo dve vrsti delcev, in sicer tiste, ki ionizirajo snov
neposredno, ter tiste, ki ionizacijo povzročajo posredno. Med prve sodijo nabiti delci
(npr. elektroni oziroma delci beta, protoni, delci alfa in težki ioni), med druge pa fotoni
(delci gama ter rentgensko sevanje) in nevtroni. Pri fotonih povzročajo ionizacijo v
glavnem elektroni, nastali pri fotoefektu, comptonskem sipanju ali tvorbi parov. Pri
nevtronih pa povzročajo ionizacijo nabiti delci, nastali pri jedrskih reakcijah, npr. delci
, nastali pri (n, α) reakciji.
Naprava, v kateri opazujemo ionizacijo, se imenuje detektor. V nekaterih detektorjih
je število izmerjenih pulzov povezano z energijo, ki se je absorbirala v detektorju. Če
tak detektor meri celotno absorbirano energijo (ki je povezana s škodljivim vplivom
sevanja na celice), se imenuje dozimeter.
8.2 Plinski detektorji
Plinski detektor je v načelu kondenzator, znotraj katerega sevanje ionizira plin.
Nastanejo ionski pari; negativni delci (elektroni) se pospešijo proti pozitivni elektrodi
(anodi), pozitivni (ioni) pa k negativni elektrodi (katodi). Nastane električni tok, ki ga
nato dodatno ojačimo in registriramo (slika 8.1).

Slika 8.1: Princip delovanja plinskih detektorjev
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Najbolj običajna geometrija plinskih detektorjev je koaksialni detektor (slika 8.2). Tak
detektor ima obliko podolgovate valjaste cevi, ki vsebuje plin. Vzdolž osi je napeta
tanka žička, ki je električno izolirana od plašča cevi. Žička je na pozitivni napetosti,
torej anoda, plašč pa je katoda. Sevanje gama sodeluje prvenstveno s plaščem cevi
preko fotoefekta, comptonskega sipanja in tvorbe parov; tisti sekundarni elektroni, ki
potujejo v notranjost detektorja, ionizirajo plin. Če pa merjeno sevanje vsebuje žarke
beta ali alfa, mora biti cev zgrajena tako, da ti delci lahko prodrejo v notranjost
detektorja. To dosežemo tako, da je na eni strani cevi zelo tanka membrana, ki ji
pravimo okno detektorja.

Slika 8.2: Koaksialni plinski detektor

velikost pulza (logaritemsko merilo)

Če plinski detektor izpostavimo konstantnemu toku ionizirajočih delcev in spreminjamo
napetost U, se spreminja tudi tok I. Odvisnost toka od napetosti se imenuje tokovna
karakteristika detektorja (slika 8.3); razdelimo jo lahko na 6 značilnih območij, ki jih
označimo z rimskimi številkami od I do VI.

I

II

III

IV

V

rekombinacija

ionizacijska
celica

proporcionalno

omejeno
proporcionalno

G- M

VI
preboj

napetost U
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Slika 8.3: Tokovna karakteristika plinskih detektorjev

Pri visoki napetosti je električno polje tako močno, da elektroni v plazovih vzbudijo
notranje elektrone atomov v plinu. Ultravijolični žarki, ki nastanejo po prehodu teh
atomov v osnovno stanje, imajo dovolj energije, da lahko ionizirajo druge atome po
celotni prostornini detektorja (slika 8.4). Nastane zelo močan tok, ki pa je neodvisen
od števila primarnih ionskih parov. Tok oziroma višina pulza se tudi bistveno ne
spremeni, če se spremeni napetost na cevi. To območje, ki ima na sliki 8.3 oznako V,
se imenuje Geiger-Müllerjev plato. Z istoimenskim števcem lahko le ugotavljamo
prisotnost sevanja, ne moremo pa meriti njegove energije.

Slika 8.4: Pomnoževanje v plazu v Geiger-Müllerjevem detektorju

Geiger-Müllerjev števec
Geiger-Müllerjev števec je napolnjen z neonom ali argonom in deluje pri napetostih
okoli 1000 do 1200 V. Zanj je značilno, da se primarna ionizacija pomnoži s faktorjem
od 104 do 108 in nastali električni signal je zelo velik (reda velikosti 0,1 V), a je
neodvisen od števila primarnih ionskih parov. Z Geiger-Müllerjevim števcem zato ne
moremo meriti energije sevanja, z njim le registriramo posamezne ionizacijske
dogodke. Čas zbiranja signala oziroma čas za pogasitev plazu elektronov je nekaj sto
mikrosekund. Med trenutkom primarne ionizacije in trenutkom pogasitve plazu števec
ne more šteti, zato se ta čas imenuje mrtvi čas števca τ. Mrtvi čas je pomemben pri
visokih hitrostih štetja oziroma pri velikih hitrostih doze sevanja.
8.3 Vprašanja za ponovitev
1. Zakaj nekaterim sevanjem rečemo neposredno, drugim pa posredno ionizirajoča?
2. Kako v plinskem detektorju ločimo pozitivni in negativni naboj, ki nastane kot
posledica ionizacije?
3. Razloži delovanje Geiger-Müllerjevega števca.

Osnove jedrske fizike

Stran: 26 od 29

Mladi genialci 2019/2020

9 Dodatek A: Periodni sistem elementov
1

2

H

He

vodik

helij

1,0079

4,0026

3

4

5

Li Be
litij

bor

6,941 9,0122

13

Na Mg
22,99

8

9

10

ogljik

dušik

kisik

fluor

neon

10,811 12,011 14,007 15,999 18,998 20,18

12

natrij

7

B C N O F Ne

berilij

11

6

14

15

16

17

18

Al Si P S Cl Ar

magnez
ij

aluminij silicij

fosfor žveplo

klor

argon

26,982 28,086 30,974 32,066 35,453 39,948

24,305

19

20

21

22

23

24

kalij

kalcij

skandij

titan

vanadij

krom

25

26

27

28

29

30

31

nikelj

baker

cink

galij

32

33

34

35

36

arzen

selen

brom

kripton

Ge As Se Br Kr
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga germani
mangan železo kobalt

39,098 40,078 44,956 47,867 50,942 51,996 54,938 55,846 58,933 58,693 63,546 65,409 69,723

37

38

39

40

41

42

Rb Sr Y Zr Nb Mo
molibde
rubidij stroncij

itrij

cirkonij niobij

85,478 87,62 88,906 91,224 92,906

55

56

57

72

73

n

95,94

74

43

44

45

46

47

48

49

j

72,64

50

74,922 78,96 79,904 83,798

51

52

53

54

Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
tehnecij rutenij

rodij

paladij srebro kadmij

indij

kositer antimon telur

jod

ksenon

(98) 101,07 102,91 106,42 107,87 112,41 114,82 118,71 121,76 127,6 126,9 131,29

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
*

cezij

barij

lantan

hafnij

tantal volfram

renij

osram

iridij

platina

zlato

živo
srebro

talij

svinec bizmut polonij

132,91 137,33 138,9 178,49 180,95 183,84 186,21 190,23 192,22 195,08 196,97 200,59 204,38 207,2 208,98 (209)

87

88

89

104

105

106

107

108

109

110

111

astat

radon

(210)

(222)

112

Fr Ra Ac◊
borij

hasij maitnerij darmštatij rentgenij kopernikij

(267)

(268)

(271)

(272)

(270)

(276)

(281)

(280)

(285)

58

59

60

61

62

63

64

65

66

francij

radij

aktinij raderfordij dubnij siborgij

(223)

(226)

(227)

Lantanidi* Ce
cer

Pr Nd

67

68

69

70

71

Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

prazeodi
neodim prometij samarij evropij gadolinij terbij disprozij holmij
m

erbij

tulij

iterbij

lutecij

140,11 140,91 144,24 (145) 150,36 151,96 157,25 158,93 162,5 164,93 167,26 168,93 173,04 174,97

90

Aktinidi◊ Th
torij

91

92

93

Fe
železo

55,846

95

96

97

98

Pa U
protaktinij

uran neptunij plutonij americij

232,04 231,04 238,03 (237)

26

94

(244)

(243)

kirij

(247)

berkelij kalifornij

(247)

(251)

99

100

101

102

103

ajnštajni
mendelev
fermij
nobelij lavrencij
ij
j

(252)

(257)

(258)

(259)

(262)

vrstno število Z
kemijski simbol elementa
slovensko ime elementa
relativna atomska masa elementa Ar

Simboli elementov, prisotnih v naravi, so označeni s polnimi črkami (Na), umetno
pridobljeni elementi pa z votlimi ( ).
Pri radioaktivnih elementih je namesto relativne atomske mase podano masno
število najbolj dolgoživega izotopa.
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10 Dodatek B: Podatki o nuklidih
V tabeli so izbrani nekateri v jedrski tehnologiji pomembnejši nuklidi. Oznaka (+)
pomeni, da razpadu  ali β sledi pomiritev novonastalega jedra z izsevanjem sevanja
gama.

Z nuklid
0 1n
1 1H
2H
3H
2 3He
4He
3 6Li
7
Li
4 9Be
5 10B
11B
6 12C
13C
14C
7 14N
15N
16N
8 16O
17O
18O
11 22Na
23Na
24Na
13 27Al
19 39K
40K

razpad,
razvejitev
-

-

-

-

+
-

 -89% 
+11%

41K

24 50Cr
51Cr
52Cr
53Cr
54Cr
25 55Mn
56Mn
26 54Fe
55Fe
56Fe
57Fe
58Fe
59Fe
27 59Co
60Co
29 63Cu
64Cu

+

-
+

-
 
-

+61%
-39%

65Cu
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izotopski
delež
razpolovni
čas
10,3 min
99,99 %
0,015 %
12,3 leta
0,00014 %
~100 %
7,59 %
92,41 %
100 %
19,80 %
80,20 %
98,89 %
1,11 %
5730 let
99,63 %
0,37 %
7,13 s
99,76 %
0,04 %
0,20 %
2,602 leta
100 %
14,96 h
100 %
93,26 %
0,012 %
1,27·109
leta
6,73 %
4,35 %
27,7 d
83,79 %
9,50 %
2,37 %
100 %
2,58 h
5,85 %
2,737 leta
91,75 %
2,12 %
0,28 %
44,5 d
100 %
5,27 leta
69,17 %
12,7 h
30,83 %

Z nuklid
35

razpad,
razvejitev

79Br
81Br

izotopski
delež
razpolovni
čas
50,69 %
49,31 %

-97,4%
-n2,6%

87Br

36 78Kr
80Kr
82Kr
83Kr
84Kr
85Kr
85mKr

56 s
0,35 %
2,28 %
11,58 %
11,49 %
57,00 %
10,8 leta

-
-79%
21%

38

-

88Kr

-

17,30 %
1,27 h
2,84 h
0,56 %
9,86 %
7,00 %
82,58 %
28,8 leta
100 %
1,57·107
leta
8,02 d
6,57 h
0,10 %
0,09 %
1,91 %
26,40 %
4,07 %
21,23 %
11,9 d
26,91 %
5,243 d
2,19 d
10,44 %
9,14 h
8,86 %
3,8 min
14,1 min
100 %

84Sr
86Sr
87Sr
88Sr

-

90Sr

53

54

127I
129I

-

131I

-

135I

-

124Xe
126Xe
128Xe
129Xe
130Xe
131Xe
131mXe



132Xe
133Xe

-

133mXe



134Xe
135Xe

-

136Xe
137Xe
138

55

Xe

82

-
-

133Cs

135Cs

-
+0,0003%
-

137Cs

 

134Cs

206Pb
207Pb
208Pb

-

210Pb

2,066 leta
2,3·106 leta
30,1 leta
24,10 %
22,10 %
52,40 %
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razpad,
razvejitev
-
2·10-6 %
-


214Pb
84 210Po
86 222Rn 
88 226Ra 

90

232Th


sf 10-8 %

92

233U



234U


sf 2·10-9 %

235U


sf 7·10-9 %

236U


sf 9·10-8 %

237U

-

238U


sf 5·10-5 %

4,48 h

86Kr
87Kr

Z nuklid

-
+87%
93 236Np  13%
239U

94

237Np



239Np

-

sf 2·10-7 %

sf 3·10-10 %

sf 6·10-6 %
- 
0,003%

sf 0,0006%

sf 4·10-10 %

sf 4·10-9 %

sf 6·10-6 %

sf 0,0001%
96,9%
sf 3,1%

238Pu
239Pu
240Pu
241Pu
242Pu

95

241Am
243Am

96

242

Cm

244Cm

98 252Cf

izotopski
delež
razpolovni
čas
22,2 leta
26,8 min
138 d
3,82 d
1600 let
100 %
1,41·1010
leta
1,59E+05
let
0,0054 %
2,46·105
leta
0,72 %
7,04·108
leta
2,34·107
leta
6,75 d
99,27 %
4,47·109
leta
23,5 min
1,54·105
leta
2,14·106
leta
2,356 d
88 let
2,41·104
leta
6564 let
14,29 leta
3,75·105
leta
432 let
7370 let
163 d
18,1 leta
2,645 leta
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