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Тема 26.

Атомні ядра.
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Атом – це мікросистема взаємодіючих частинок, 

яка складається з двох частин з протилежними зарядами –

ядра та електронної оболонки.

Атомне ядро – позитивно заряджена центральна частина 

атома, в якій зосереджена майже вся його маса. Ядра 

складаються з протонів і нейтронів, які є різними станами 

однієї частинки – нуклона.
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Ернест Резерфорд

1871-1937
Джеймс Чедвік

1891-1974
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Розмір ядра залежить від кількості нуклонів, 

що в ньому містяться (r = 1,33·10-13 𝟑
𝑨 см, 

ρ = 1,4·1014 г/см3 ). Загальне число протонів і 

нейтронів дорівнює цілочисловому, 

округленому значенню атомної маси, яке 

називають масовим, або нуклонним числом:

А = Z + N.

Кількість протонів у ядрі характеризує його 

заряд і дорівнює порядковому номеру хімічного 

елемента, або протонному числу (Z), а кількість 

нейтронів (N) відповідає різниці А - Z. 

Нуклонне й протонне числа позначають 

відповідними верхнім і нижнім індексами зліва 

від символу елемента.

Протонно-нейтронна модель ядра

Вернер Гейзенберг

1901-1976
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Маррі Гелл-Ман

1929-2019
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Ядра всіх атомів певного елемента мають однакову 

кількість протонів. Вид ядер і атомів з певною кількістю 

протонів і нейтронів називають нуклідом.
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Моделі структур ядер
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Резерфорд, Содді, 1903

Радіоактивність – самочинне перетворення нестійких ядер

атомів одного хімічного елемента в ядра атомів іншого 

елемента, яке супроводжується випусканням 

елементарних частинок або ядер.

Радіоактивність

Природну радіоактивність виявляють ядра елементів, що 

існують у природі.

Штучна радіоактивність зумовлена штучно добутими 

атомними ядрами.

Антуан Анрі Беккерель

1852-1908

Ірен і Фредерік Жоліо-Кюрі

1897-1956, 1900-1958
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Ядра атомів стійкі тільки при співвідношенні n/p = 1,1-1,2. 

Усі елементи, що розміщені у періодичній системі після Bi, 

а також Tc і Pm є радіоактивними. Стійкість ядер можна 

охарактеризувати параметром Бора – значенням 

співвідношення Z2/А. Якщо це співвідношення більше ніж 

33, то ядро нестійке.

Швидкість радіоактивного розпаду залежить тільки від 

виду ядер та їх кількості. Основний закон радіоактивності 

виражається кінетичним рівнянням першого порядку

dN/dt = -λN,

де dN/dt – кількість ядер, що розпалися за одиницю часу 

(швидкість розпаду), λ – константа радіоактивного 

розпаду, N – кількість ядер, які не розпалися до моменту 

часу t із загальної початкової кількості ядер (N0).

N = N0·e
-λt
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Для характеристики швидкості розпаду вказують час 

розпаду, протягом якого кількість ядер зменшиться 

вдвічі – період піврозпаду t1/2 (λt1/2 = ln2 = 0,693; чим 

менший період піврозпаду, тим більша константа розпаду).

Межі періоду піврозпаду різних радіоактивних нуклідів: 

від 1010 р. до 10-11 с.

Кількість розпадів на одиницю часу називають 

активністю даного виду ядер. Одиницею активності 

нукліда, яка дорівнює одному розпаду за секунду, є 

беккерель.

1 Кі = 3,7∙1010 Бк
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Ядерні перетворення

α-розпад – ядро атома випускає α-частинку, тобто ядро 

Гелію.

𝟗𝟐
𝟐𝟑𝟖𝐔 → 𝟗𝟎

𝟐𝟑𝟒𝐓𝐡 + 𝟐
𝟒𝐇𝐞

β-розпад – ядро випускає електрон (електронний, або 

β--розпад), позитрон (позитронний, або β+-розпад) чи 

захоплює орбітальний електрон.

𝟔
𝟏𝟏𝐂 → 𝟓

𝟏𝟏𝐁 + 𝐞+ + 𝛎𝐞
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Захоплення електронів

p+ + e- → n0 + νe

Спонтанний поділ ядер
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Ядерні реакції
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Дія на організм радіоактивного випромінювання

Радіоактивне опромінення призводить 

до значного пошкодження живої 

тканини. 

Іонізація хімічних речовин в 

біологічній тканині створює 

можливість хімічних реакцій, які 

невластиві для біологічних процесів, й 

до утворення шкідливих речовин. 

Пошкодження радіацією ДНК 

викликає мутації. 

Робота з радіоактивними речовинами 

вимагає ретельного дотримання 

правил техніки безпеки. 

Радіоактивні речовини позначаються 

спеціальним символом.
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