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3.4. Rozpady promieniotwórcze 

Po odkryciu promieni Becquerela kilku badaczy niezale nie sprawdza o, czy odchylaj  si  

one w polu magnetycznym. Promienie katodowe (czyli elektrony) badane przez J.J. 

Thompsona odchylaj  si  pod wp ywem magnesu; promienie Röntgena – nie odchylaj  si . 

Maria i Pierre Curie stwierdzili, e „promieniowanie” wysy ane przez polon ma dwoist  

natur : „promieniowanie” ma o przenikliwe, zanikaj ce w powietrzu po paru centymetrach 

odchyla si  w polu magnetycznym (tak jakby by y to cz stki o adunku dodatnim) za  

promieniowanie przenikliwe nie odchyla si . W rozpadach z udzia em radu „promieniowanie” 

nieprzenikliwe, wed ug Pa stwa Curie, niesie adunek ujemny. 

 

Fot. 3.3. a) Ok adka pracy doktorskiej 

Marii Sk odowskiej – Curie (1903 r.); b) 

schemat rozpadów promieniotwórczych 

wed ug Ernesta Ruthrerforda: cz stki 

na adowane s  odchylane przez pole 

magnetyczne, kwanty gamma nie s  

odchylane. 

 

 

 

  

 Prace Pa stwa Curie sta y si  punktem wyj cia do bada  przeprowadzonych przez 

Ernesta Rutherforda: cz stki odchylaj ce si  pod wp ywem pola magnetycznego zosta y 

nazwane alfa i beta a promieniowanie nieodchylaj ce si  – gamma.  

W my l dzisiejszej wiedzy tylko to ostatnie (gamma) powinno nosi  nazw  

promieniowanie. Dwa pozosta e procesy to rozpady – odpowiednio alfa i beta. W rozpadach 

emitowane s  cz stki – nazwane alfa i beta. Cz stki beta to dobrze ju  nam znane elektrony. 

Aby wyja ni , co to s  cz stki alfa i sk d si  bior , musimy zdefiniowa  sk adniki atomu: 

elektrony, protony i neutrony.  

3.5. Protony i neutrony 

Kolejne pierwiastki w tablicy Mendelejewa ró ni  si  ilo ci  elektronów: atom wodoru 

posiada jeden elektron, hel – dwa, lit – trzy. Okazuje si  jednak, e masy tych atomów nie 

rosn  jak kolejne liczby naturalne. W porównywalnych jednostkach masa wodoru wynosi 

jeden a helu ju  cztery. Za pomoc  spektroskopii masowej stwierdzono, e dla atomów neonu 

obok masy 20 mo e wyst powa , w znacznie mniejszej koncentracji, masa 22. 

Aby atom pozostawa  elektrycznie oboj tny, liczba elektronów musi by  równa ilo ci 

cz stek dodatnich. Jak wspomnieli my przy omawianiu modelu atomu Bohra, cz stki 

dodatnie s  skoncentrowane w ma ym obszarze (10
-15

 m) w rodku atomu – w tzw. j drze. 

Cz stki o adunku dodatnim w j drze nazywamy protonami. Masa protonu jest 1837 razy 

wi ksza ni  masa elektronu. To mas  jednego protonu u yli my (w przybli eniu) jako miar  

masy atomów.  

Neon posiada 10 elektronów, w jego j drze jest wi c 10 protonów. Brakuj c  mas  

wnosz  cz stki o masie bardzo zbli onej do masy protonu, ale nie posiadaj ce adunku. 

Cz stki te nazywamy neutronami. O ich istnieniu wiedziano od pocz tku XX wieku, ale 

zosta y odkryte do wiadczalnie dopiero w 1931 roku. 
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