
a generátorgáz. Előállítása céljából a szenet 
nagy aknás kemencében, az ú. n. generátor
ban levegő befúj tatásával teljesen eléget
jük. A lényeg azonban az, hogy kevés leve
gőt fujtatunk be és ezáltal tökéletlen égést 
létesítünk, amikor az éghető elemi szén
tartalom nem széndioxiddá (szénsavvá) fog 
elégni, mint a tökéletes égésnél, hanem 
szénmonoxiddá (széngázzá), mely még ég
hető gáz, megfelelő mennyiségű levegő 
hozzávezetésével széndioxiddá ég el. A ma
radék pedig hamu, illetve salak lesz, mely 
má# csak éghetetlen, tehát tovább nem 
hasznosítható alkatrészeket tartalmaz. Az 
Így nyert éghető gáz összetételének tehát 
az a lényeges jellemvonása, hogy egyrészt a 
főalkotórésze nem hidrogén, mint a világító
gáznál volt (ahol az elemi szén javarésze 
még a kokszban maradt), hanem az elemi 
szén tökéletlen elégéséből származó szén- 
monoxid (széngáz), másrészt pedig arány
lag sok éghetetlen nitrogént tartalmaz, 
mely a hozzávezetett levegőből kerül bele. 
Ennek megfelelően természetesen a fűtő
értéke is lényegesen alacsonyabb a világító
gázénál ( 1000—  120Ó kalória).

Az éghető gázok mennyiségének és ezse! a 
fűtőértékének növelése céljából gyakran a 
levegővel némi vízgőzt is fújtatnak be. 
amely a generátorban uralkodó magas hő
mérsékleten oxigénre és hidrogénre bomlik 
szét. Az így keletkező oxigén a levegő 
oxigénjének egy részét helyettesíti az elemi 
szénnek széngázzá való alakításában, a
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hidrogén pedig a gázba kerül és az égheti 
alkatrészek mennyiségét növeli.

A generátorgázt néhol világítágázhoz is 
szokták keverni, főcélja azonban a kohá
szati és egyéb ipari izzítókemencék állandó 
összetételű, jól és tökéletesen égethető, 
megbízhatóan egyenletes meleget adó tü
zelőanyaggal való ellátása, amit a nedves, 
változó összetételű, ennek megfelelően bi
zonytalanul ingadozó hőmérséklésű szén 
közvetlen elégetésével nem lehetne elérni.

Végű) még egy egészen más módon, 
pusztán vegyi, hatás útján keletkező mes
terséges gáznemű tüzelőanyagról, az aceti
léngázról is meg kell emlékeznünk. Kalcium- 
karbidból vfz hatására fejlődik. Igen magas 
hőmérsékletet (2000 fok) lehet vele elérni. 
Ezért leginkább az alkalmazás helyén ál
lítva elő és oxigénnel keverve különleges 
égőszerkezetekben, az ú. n. pisztolyokban 
elégetve fémek hegesztésére használják, de 
az utcai árusok és a kerékpárok még nem is 
olyan régen általánosan használt, erős- 
fényű, de kellemetlen szagú karbidlámpái 
közismertek.

Csak a leggyakoribbakat láttuk és mégis 
3  tüzelőanyagok mily nagy tömegén tekin
tettünk át e néhány sorban. Mind azt a 
célt szolgálják, hogy az emberiség egyik 
legfontosabb szükségletét, a meleget biz
tosítsák, amely nélkül minden élet meg
állna és az ember minden egyéb ragyogó 
technikai vívmányával együtt rövid időn 
belül elpusztulna.

A T a  M ¥ i 6

É P ÍT Ő K Ö V E I

ATOMELMÉLET

Ha vegyi átalakulást hajtunk végre 
anyagokkal, mérleggel követhetjük, váj
jon gyarapodott, vagy csökkent-e az egyes 
termékek súlya a kiindulási anyagokéhoz 
képese. Vannak azonban olyan anyagok, 
melyekből, bármilyen vegyi folyamatnak 
vetjük is alá őket, mindig csak náluk súlyo
sabb termék keletkezik. Tehát csak egye
sülni tudnak más anyaggal, náluk köny- 
nyefcb alkatrészre fel nem bonthatók. Eze
ket az anyagokat elemeknek nevezzük, a 
belőlük felépíthető anyagokat pedig vegyit- 
leteknek.

Már az ókortól fogva kísért a kérdés, váj
jon végnélkül, folytonosan osztható-e az 
anyag, vagy parányi építőkövekből tevő
dik-e össze. Mindkét felfogásnak voltak 
hívei, de több mint kétezer évig nem volt 
meg az a kísérleti alap, amely lehetővé 
tette volna, hogy értelmesen válasszunk kö
zöttük. A 18." század vége felé azonban 
kezdték megismerni az egyes vegyületek- 
ben foglalt elemek súlyarányát, és a 19. 
század elején Dalion kimondta a kémia két 
alapvető tételét: 1 . minden vogyületre szi
gorúan jellemző, hogy milyen arányban 
tevődik össze elemeiből, —  ez az arány, 
egy vegyületre. állandó. Ez a? állandó súly
viszony törvénye. 2. Ha két vagy több elem 
különböző vegyületeiben nem mindig ugyan
olyan arányban vegyül, akkor ezek a kü
lönböző arányok kis egész számokként vi
szonyának egymáshoz. Például a szán és az 
oxigén vagy 1:1.33, vagy pedig 1:2.66 súly
arányban aikbt vegyületet. Az előbbi a 
mérges széngáz, az utóbbi a szénsavnak is 
nevezett széndioxid. Ugyanannyi szénre 
pontosan kétszerannyi oxigén esik a szénsav
ban, mint a széngázban.

És ez mindig így van, végig az összes 
vegyületeken. Sohasem valamilyen görbe 
arány, mondjuk 1 : 1.7 szabja meg a külön- 
söző arányban vegyülni képes elemeknek 
búlyviszonyait, hanem mindig kis egész

számok, mint 1 : 2 , 2 :3 ,  1 :3 , 3 :4 ,  stb. 
Ezt hívjuk a többszörös súlyviszonyok törvé
nyének.

Dalion azonnal átlátta, hogy ez a tapasz
talat kitünően megmagyarázható azzal a 
feltevéssel, hogy az anyag csakugyan nem 
folytonos, hanem parányi építőkövekből. 
atomokból tevődik össze. Ha ugyanis elkép
zeljük, miként állhat össze két elem atomja 
atomcsoporttá, úgynevezett molekulává, ak
kor azonnal belátjuk, hogy ez csak egész 
számú atomok összeáilása útján történhet. 
Egy szénatom összeállhat egy oxigénatom
má, hogy a szénmonoxid molekuláját léte
sítse, vagy kettővel, hogy szénsav legyen 
belőle, de például T7 atom oxigénnel már 
nem állhat össze, mert nem létezhetik nem 
egész számú atom. Az atom oszthatatlan, 
ezért nem lehet tört része.

Természetesen ebből még nem követke
zett, hogy csakugyan léteznek atomok. 
Csak az volt világos, hogy ha léteznének, 
akkor szükségszerűen következne létezé
sükből a vegyülés, a többszörös súlyviszo
nyok törvénye. Azt sem lehetett meg- 
mondani, hogy mekkoráknak képzeljük el 
ezeket az .atomokat: bármilyen kicsinyek 
is lennének, következne létükből Dalion 
törvénye.

Azonban nem csak az egymással több
szörösen vegyülő anyag súlyviszonyai álla
nak kis egész számú arányban egymással. 
A térípgatviszonyok is egészen meglepően* 
egyszerűek, feltéve, hogy gázok vegyülnek 
egymással és gázok a végtermékek. Gay- 
Lussac és Humboldt megfigyelése szerint 
minden ilyen esetben az egymással vegyül® 
és a reakció folyamán keletkező vegyületek 
térfogata kis egész számok viszonyában álk 
Például 1 liter hidrogén pontosan 1 liter 
klórral vegyül és pontosan 2 liter sósavgáz 
lesz belőle. Ugyanígy 1 liter széngáznak 
pontosan 1 liter oxigénre van szüksége, hogy 
pontosan 2  liter szénsavvá oxidálódjék. É»



így megy tovább, véges végig a gázok 
kémiáján.

Avogadro olasz fizikus adta meg e jelen
ség magyarázatát alig azután, hogy Dalton 
atomokkal magyarázta meg a súlyviszo
nyok törvényeit. A fenti kémiai térfogat
szabályon kívül Avogadro azt is figyelembe 
vette, hogy a különböző gázok, —  nem úgy, 
mint a többi testek — pontosan egyformán 
tágulnak ki, ha melegítik őket, vagy,ha 
csökkentik a reájuk ható nyomást. Úgy 
gondolta tehát, hogy valami alapvető meg
egyezésnek kell lennie a gázok szerkezeté
ben és azzal a feltevéssel próbált szerencsét, 
hogy hátha pontosan ugyanannyi darab 
molekula van bármely gáz egy-egy literiében, 
ha azonos hőmérséklet és nyomás mellett 
hasonlítjuk össze őket. Könnyen beláthat
juk, hogy az egyszerű tértogatviszonyok 
törvénye szükségszerűen következik ebből a 
feltevésből:

Gondolkozzunk molekulákban. Egy mole
kula hidrogén egy molekula klórral vegyül. 
Tehát mivel egy liter hidrogénban ugyan
annyi a molekula, mint egy liter klórban, 
egy liter hidrogén pontosan egy liter klórt 
fog elfogyasztani. Ez így is van a kísérletek 
tanúsága szerint. Viszont abból, hogy a 
kísérletek szerint nem egy, hanem két liter 
sósavgáz keletkezett e reakciókból, arra kelt 
következtetnünk, hogy úgy a hidrogén
gáz, mint a klórgáz molekulájának több 
mint egy atomból kell állania. Mert egy-egy 
literjükből két liter sósav keletkezvén, 
Avogadro szerint minden egyes molekulá
jukból is két sósavmolekulának kellett kelet
keznie. Már pedig a sósavmolekula nem 
tartalmazhat sem egy fél hidrogén-, sem 
egy fél klóratomot, hanem legalább egyet, 
mert ennél kisebb egység nincs is. így hát a 
két elemi gaz molekulájának legalább két 
atomból kell állania, amit később más meg
gondolások teljesen be is igazoltak. Az 
Avogadro-féle feltevés és az anyag atomos 
és molekulás szerkezete tehát tökéletesen 
megmagyarázza a Gay-Lussac—Humboldt- 
féie tapasztalati törvényt.

A természettudománynak egy látszólag 
egészen másutt fekvő szögletében szintén 
régóta ismeretes volt egy törvényszerűség, 
amely kis egész számok arányában lévő 
mennyiségekről szólott. A kristálytanról 
van szó. Már az is egészen meglepő dolog, 
hogy az anyag látszólag önmagától gyönyörű 
sík felületekkel határolt és vegyületenként 
jellemző alakú idomokba tömörül össze. 
De még sokkal . meglepőbb volt, amikor 
kiderült, hogy a kristályok lapjai által be
zárt szögek, amelyek lényegében meg
határozzák egy-egy kristályfajta jellemző 
alakiát, nem akármilyen véletlen arányban 
állanak egymással.

Válasszunk három főirányt valamely
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kristályban, amelyekhez képest a kristály 
aránylag a legszimmetrikusabban fekszik, 
ezek a kristály tengelyei. Általában ferde 
szöget zárnak be egymással, de lehetnek 
derékszögűek is. Minden kristálylap hely
zetét, irányát kifejezhetjük azzal, hogy 
megadjuk, hányszor akkora darabot metsz le 
a knstálylap a második, illetve a harmadik 
tengelyből, mint az elsőből. Haüy francia 
apát negyedszázaddal Dalton felfedezése 
előtt észrevette, hogy valamely kristály 
lapjai mindig olyan irányban fekszenek, 
hogy ezek a viszonylagos tengelymetszetek 
kis egész számok arányában állanak egy
mással. Ha az egyik sík mondjuk 1-45-ször 
nagyobb darabot metsz le a második ten
gelyből, mint az elsőből, akkor valószínűen 
lesz egy másik sík, amelynél ez az arány 
2-90 vagy 2-175. Tehát 1 : 2. illetve 2 :3  
arányban áll a két utóbbi sík viszonylagos 
tengelymetszete az elsőével. De nem lesz 
olyan sík, melynél ez az arány például 2-30, 
rnert ez a szám nem áll kis egész számú 
viszonyban az 1-45-el!

Itt is kis egész számok bukkannak elő a 
természet méhéből. És nem véletlen, hogy 
itt is az anyag atomos szerkezetével sike
rült ezt a jelenséget megmagyarázni; 
Bravais francia fizikus találta meg rá a 
magyarázatot. Képzeljük el, hogy a kris
tályosodó vegyület legkisebb részei, mole
kulái; egymás mellé rendeződnek a tér 
hárorn irányában, például úgy, hogy a 
három tengely mentén és a tengelyekkel 
párhuzamosan szabályos térközökben kö
vetik egymást, úgynevezett térrácsot alkot
ván. Milyen irányban fektethetünk síko
kat ezen a térrácson keresztül, hogy ezek a 
síkok határfelületei lehessenek a kristály
nak? Valódi kis anyagi részecskéket kell 
képzelnünk a térrács rácspontjaiba és 
azonnal belátjuk, hogy olyan irányú sík 
lehet valóban határa egy ilyen anyagi szer
kezetnek, amely mennél több rácspontot 
foglal magában. Hiszen azokban van az 
anyag, és a kristálylapok anyagi határok 1 
Tehát határfelületté válhat a két-két 
kristálytengely -által meghatározott három 
fősík, mert ezekben fekszenek a pontok a 
legszorosabban. Ds határ lehét például az a 
sík is, amely mind a három tengelyen az 
első molekulán halad keresztül, Valamivel 
ritkábban ugyan, de még elég sűrűn lesznek 
a rácspontok egy olyan síkon, amely például 
az első két tengely első, de a harmadik ten
gely második molekuláján halad keresztül. 
Es így tovább, annál ritkábban fekszenek 
majd a pontok valamely síkon, minél na
gyobb számok viszonya fordul elő a ten
gely, —  metszetekben.

Ázt láttuk tehát, hógy ha feltesszük, 
hogy a kristályok molekulák térrácsai, 
akkor csakugyan azoknak asíkoknak a létre

jötte a legvalószínűbb, amelyeknek tengely-
metszetei egy egyszerű fekvésű sík tengely
metszeteinek kis egészszámú többszörösei. 
Ugyanis ezekben a síkokban fekszenek a 
molekulák a legsűrűbben, ezekben van csak
ugyan anyag. Ezúttal is az magyarázta 
meg a »kis egész számok arányát«, hogy az 
anyag nem folytonos, hanem feltevésünk sze
rint véges nagyságú építőkövekből tevődik 
össze. A sík keresztülmehet az első, második, 
vagy harmadik molekulán, de az 1-88-adi- 
kon nem mehet keresztül, mert csak egész 
molekula létezhet.

M e k k o r á k  a z  a t o m o k ?
Az eddig mondottakból csak annyit 

láttunk, hogy néhány addig érthetetlen 
szabályszerűség érthetővé válik, ha íeltesz- 
szük, hogy az anyag nem osztható folyto
nosan, a végtelenségig. De nem vehetjük 
még bizonyítottnak az atomok létezését é3 
még kevésbbé van fogalmunk arról, hogy ha 
léteznek is, vájjon mekkorák lehetnek.

Meddig osztható tehát az anyag a minden
napi élet, illetve a finomabb laboratóriumi 
megfigyelések tanúsága szerint? Közön
séges mikroszkópon még éppen hogy meg
figyelhetünk tízezred milliméter nagyság- 
rendű tárgyakat. Eddig a határig még semmi 
jel nem mutat arra, hogy az anyag osztható
ságának határa közelednék. Az utóbbi évek
ben feltalált elektron-mikroszkóp segítségé
vel, amely nem fény, hanem elektronsuga
rakkal dolgozik, jelentékenyen meg lehetett 
haladni a fénymikroszkóp nagyítását is és 
százezred milliméternél valamivel kisebb 
tárgyakat még jól meg lehet különoztetni 
egymástól. Énnél nagyobbak tehát nem 
lehetnek az atomok.

Mekkorák tehát? Ma már hihetetlen pon
tossággal felelhetünk erre a merész kér
désre is. Nem egy, hanem mintegy tucat
nyi egymástól egészen független mérési 
eredményen alapuló különböző gondolat
menet válaszol reá és az a meggyőző az 
eredményben, hogy az számszerűen pon
tosan ugyanakkorának adódik, függetlenül 
attól a gondolatmenettől és kísérlettől, 
amelyből kiindulunk. E helyütt csak kettőt 
vázolunk a gondolatmenetek közül.

Cseppentsünk síkporral beszórt víz felü
letére egy csepp benzinnel felhígított olaj- 
sayat. A sikpor széjjelugrik a vizen és át
látszó folt jelzi azt a területet, amelyen az 
olaj cseppecske szétterült. Tiszta benzin 
nem mutatja ezt a jelenséget, ha pedig 
növeljük az olajsav mennyiségét, az át
látszó folt vele arányosan nő meg. Ismerve 
a felhasznált olajsav térfogatát és meg
mérve az általa belepett felület nagyságát, 
egyszerű osztással kiszámíthatjuk, hogy 
milyen vastag ez a vizen úszó olajsavréteg. 
Azt találjuk, hogy milliomod milliméter

nagyságrendű. Ugyanezt a nagyságrendet 
kapjuk akkor is, ha precíziós optikai méré
sekkel meghatározzuk a legvékonyabb 

szappanbuborék vastagságát. A szerves 
kémiából tudjuk, hány atomból áll az olaj
sav molekulája és így jó közelítéssel ki
számíthatjuk, hogy mennyi esik átlagosan 
egy atom átmérőjére. Azt találták, hogy néhány 
százmilliomod centiméter.

Az előző fejezetben említett kristályok 
térrácsa szintén módot nyújt rá, hógy épí
tőköveik nagyságára következtessünk. Min
denki ismeri azt a szivárványszerű fén y- 
elhajlási képet, amely például akkor áll elő, 
ha sűrű selyemszöveten át nézünk egy lám
pára. A fény elhajlik egyenes útjából, még 
pedig annál jobban, minél finomabb, minél 
sűrűbb a selyem szövése és minél közelebb 
áll a fény színe a szivárványban a piroshoz.

Ez a jelenség nagyon alapvető a fény tér" 
mészetének megítélésében. Selyemszövet he' 
lyett célszerűbb a kísérletet egyetlen kés* 
kény réssel és szigorúan egyszínű fénnyel 
elvégezni és az elhajlási képet ernyőn fel
fogni és kimérni. Azt találjuk, hogy a réssel 
szemben fényes vonal van az ernyőn, tőie: 
jobbra és balra pedig sötét és világos vona
lak követik egymást. Ezt a kísérletet jognál 
tekinthtejük a fény úgynevezett huíiam 
voltának fő bizonyítékául: az ernyő' minden 
pontjára fény esik a rés minden pontjáról 
és lám, mégis lesznek pontjai az ernyőnek, 
amelyek sötétben maradnák. Azért, mondja 
a hullámelmélet, mert a pontokon a rés 
egyik széléről jövő hullám taraja éppen 
egybeesik a.másik széléről kiindult hullám 
völgyével és a két hullám tkioltja egym áste 
(interferencia). A nélkül, hogy bele men
nénk a kísérlet kiszámításába, világos, hogy 
a rés méretéből, az ernyő távolságából és a 
sötét foltok helyzetéből kiszámítható a fény 
hullámainak hosszúsága. Ki is számították 
és azt találták, hogy a piros f  ény hullám
hossza mintegy 7 tízezred milliméter, míg s  
viola fényé körülbelül ennek a fele.

Közismert dolog, hogy a látható fény
hullámoknál hosszabb és rövidebb nelektro- 
mígneses hullámok« is léteznek, az ibolyánál 
rövidebbeket például ibolyántúli ténynek 
nevezik. Hullámhosszát elvileg ugyanolyan 
módon lehet megmérni, mint a látható 
fényét. De van ennél még sokszorta rövi
debb hullámhosszú fény is, például az, 
amely a Röntgencsövekben keletkezik és 
rendkívül könnyen hatói át olyan tárgya
kon, amelyek a többi sugárzást el szokták 
nyelni. A Röntgenfénynek olyan rövid a 
hullámhossza, hogy emberi kézzel előállított 
ráesokkal alig lehetett megmérni, azonban, 
bizonyos mesterfogások alkalmazásával ez 
mégis sikerült. Kiderült, hogy milliomod ÉS. 
tízmilliomod milliméter között van.

Laue német fizikus korszakalkotó goa-
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dolata volt, fi ogy a Röntgensugarakat ugyan 
íg y  el lehet hajlítani kristályok térrácsán, 
—  melyeknek rácsnyílásaival a sugarak 
hullámhossza körülbelül egy nagyságrend
ben mozog —  mint ahogy a látható fény 
elhajlik a hullámhosszával nagyjából egy 
nagyságrendű selyemszövetek résén. A kí
sérlet sikerült és most már fordítva lehetett 
alkalmazni, a fenti számítást : a Röntgen
fény hullámhosszából és az elhailítási kép 
adataiból ki lehetett számítani a kristályok 
térrácsainak méretét és pontos szerkezetét. 
Hála az ezekre a kísérletekre felépült új 
tudományágnak, ma a legnagyobb pontos
sággal megrajzolhatjuk az egyes atomok 
helyzetét és távolságát a kristályokon 
belül. Távolságúkból pedig lényegében át
mérőjüket, nagyságukat ismertük meg. Mi
ként az olajcseppes kísérletből, úgy e méré
sekből is azt számították ki, hogy az atomok 
átmérője néhány százmilliomod centiméter. 
A két egeszen különböző úton elért végered
mény döbbenetesen egvezik, joggal tehetjük fel, 
hogy aíért, mert valóban az atomok igazi mé
reteit sikerűit megmérnünk.

A m o l e k u l á k  m o z o g n a k .
Rétegezzünk egymás felé két kocsonyát 

úgy, hogy az alsót pl. rézgálic-oldattal fes
tettük meg. É'.es határvonalat látunk az 
alsó kék és a felső színtelen kocsonya kö
zött. De ha néhány óráig vagy napig állni 
hagyjuk, a határvonal kezd elmosódni, a 
kék anyag átvándorol a fehér kocsonyába 
is. Ugyanígy vándorol át egymásba két 
egymás fölé rétegezett folyadék, mint pl. 
vízre töltött piros bor, vagy egy nehezebb 
gáz fölé rétegezett könnyebb gáz is. A ván
dorlást a legnagyobb nyugalom, rezgés- 
mentesség sem akadályozza meg, csak a 
hőmérséklet csökkentésével lehet meglassí
tani. Tehát úgylátszik, hogy a szabad szem
mel állónak mutatkozó anyagok részecskéi mt- 
gis mozognak, hiszen olyan helyre érnek 
el, ahol' eredetileg nyomukat sem láttuk.

Talán nem is kellett volna ilyen messze 
niennünk. Hiszen egy gáz is azonnal be- 
áramük valamely légüres edénybe, mihelyt 
Összeköttetést talái vele : ez sem mehet más
kép végbe, mint hogy mozognak a részecs
kéi 1 És talán az a nyomás, amellyel min
dén gáz nekifeszül az őt körülvevő edény 
falának, nem is egyéb, mint a rengeteg 
molekulának az‘eleven ereje, amellyel a fal
nák koppan és onnan labda módjára vissza
ugrik. Valóban ezzel a képpel próbálták már 
régóta megmagyarázni a gázok viselkedé
sét ; mozgási, görög szóval kinetikus gáz
elméletnek szokták e felfogást nevezni. És a 
feltevés kitünően bevált. Csak azt kellett 
megkeresni, hogy a molekulák melyik tulaj
donsága felel meg annak, amit a fizikában 
röviden hőmérsékletnek szoktak nevezni.

Kiderült, hogy az egész jelenségcsoport ak
kor olvad össze ellentmondás nélküli képbe, 
ha felteszik, hogy a hőmérséklet nem más, 
mint a molekulák mozgási energiájának, 
íileniületéneke átlagos értéke. Így világos, 
hogy a gázok annál nagyobb erővel nyom
ják edényük falát, minél melegebbek és hogy 
kiáramlásuk (diffúzió), egymásba keveredé
sük sebessége szintén nő a hőmérséklettel.

Közvetlen módszert is találtak rá, hogy 
mozgásuk sebességét megmérjék. Képzel
jük el a következő — kissé leegyszerűsített 
—  kísérletet. Fémgőzzel telt edényből cső 
vezet egy mozgatható lemez felé. Az edény 
és a cső határát fedőlap zárja el és egy 
berendezés ugyanabban a pillanatban húzza 
el ezt a lapét, amikor a mozgatható lemezt 
is megindítja nagy, egyenletes sebességgel. 
A gőz molekulái, mihelyt megnyílt előttük 
az ajtó, végigszáguldanak a csövön és ha 
elérték a mozgó, hideg lemezt, lecsapódnak 
reá. A lemezen megjelöltük azt a pontot, 
amely kezdetben a cső nyílásánál volt 
(nulla pont). De a gőz molekulái nem itt, 
hanem egy további pontban íognak lera
kodni, mert időre volt szükségük, amíg 
végig jutottak a csövön. A cső hosszából, a 
lemez elhúzásának sebességéből és abból a 
távolságból, amivel a molekulák lemarad
tak a lemez nulla-pontja mögött, kiszámít
hatjuk, hogy mennyi időt töltöttek a cső
ben, tehát azt is, hogy milyen gyorsan 
repültek át rajta. Kissé más berendezéssel, 
de elvileg ezt a kísérletet sikerült Stern-nek 
néhány évtizeddel ezelőtt végrehajtania 
és a molekulák mért sebessége pontosan 
akkorának adódott, mint amekkorának a 
kinetikus gázelmélet kívánta, hogy meg
magyarázza vele a gázoknak edényük falára 
kifejtett nyomását. Pontosan oly szabály 
szerint nőtt e sebesség, a hőmérséklettel, 
mint ahogy a kinetikus elméletből követ
kezett és’’ ha különböző súlyú molekulák 
gőzét hasonlították össze, az is egyezett az 
elmélettel, hogy a nehezebb molekulák átla
gosan lassabbak a könnyűeknél. Az a nagy
ság ugyanis, amit a molekulák slendületé* 
nek« neveztünk, nő a sebességgel, de nő a 
részecskék súlyával is, tehát ugyanakkora 
lendülethez nagyobb súly esetén kisebb 
sebesség tartozik.

Számszerűen a következőképpen a lakul a 
helyzet. A legkönnyebb molekula, a hidro' 
gén, valamivel több, mint egy kilométert 
tesz meg szobahőmérsékleten másodpercen
ként. A levegő elemeinek, az oxigénnek és 
nitrogénnek molekulái 400 méter átlagos 
sebességgel mozognak (400 m/seo.). Termé
szetesen ezt az óriási utat rendes nyomás 
alatt iévő gázban nőm egyvonalban teszik 
meg, hanem szakadatlanul egymásba ütköz
nek, változtatják irányukat és sebességü
ket. Azt az utat, amit átlagjában szabadó®

frttwk be két ütközés között, a fent etnü-
tett diffúzió gyorsaságából lehet például 
kiszámítani. Ha ugyanis ütközés nélkül 
repülnének el egymás mellett a molekulák, 
olyan gyorsan keverednének el, mint amek
korának sebességüket mondottuk. A való
ságban azonban sokkal lassabban kevered
nek, mint másodpercenkénti % — 1 kilo
méter sebességgel.

Az egyenesvonalú sebesség és a diffúzió 
gyorsaságának arányából ki lehetett szá
mítani, hogy rendes nyomáson és hőmérsék
leten mintegy százszor akkora távolságot 
tesz meg egy gázmolekula két ütközés kö 
zott, mint amekkora a saját átmérője, re hát 
mintegy százezred millimétert. Nagy mole
kulák természetesen könnyebben ütköznek 
össze, mint a kicsinyek, ezért ez az szabad
u. n. úthosszák rövidebb isamaz okénál.

Kezd kialakulni a gázokról alkotott ké
pünk. Tízmilliomod és milliomod milli
méter közötti átmérőjű • kis testek, mole
kulák, amelyeknek súlya néhány kvad- 
rilliomod gramm, röpködnek vadul ide s 
tova puskagolyónyi sebességgel, állandóan 
összeütközve egymással és minden ütközés
sel hirtelen megváltozik mozgásuk iránya. 
Másodpercenként több mint tízmilliárd- 
szor ütközik össze egy-egy molekula, ha 
rendes légköri nyomás alatt álló gázokra 
gondolunk. Ha ritkítjuk a gázt, természete
sen csökken az ütközések gyakorisága és 
ezzel megnő a szabad úthossz. Ha össze
nyomjuk gázunkat, megfordul a helyzet és 
szaporodnak az ütközések. Rendes nyomás 
mellett két szomszédos molekula mintegy 
tízszer olyan távol van egymástól, mint 
amekkora saját átmérője és átmérőiének 
mintegy százszorosát teszi meg szabadon 
két ütközés között.

Ha ez a kép igaz, akkor elvileg elképzel
hető volna, hogy minden külső beavatko
zás nélkül, pusztán a véletlen folytán egy 
szobában a levegőmolekulák mind a szoba 
egyik sarkába fussanak össze és s pillanat
ban a szoba többi része levegő nélkül, 
vákuumban maradjon. Vagy az, hogy 
magától széjjelkeveredjék a levegő nitro
génje az oxigénjétől, tehát megforduljon 
az a folyamat, amit az imént diffúziónak 
neveztünk. Vagy az is előfordulhatna, hogy a 
gyorsabb molekulák a szoba egyik részé
ben gyűlnek össze, míg a lassabbak a másik
ban maradnak, ily módon feifűtve a szoba 
egyik felét a másik rovására. Elvileg mindez 
elképzelhető. De ha meggondoljuk, hogy a 
szobalevegő egy köbcentiméterében több 
mint tíztrillió molekula nyüzsög egymás 
hegyén-hátán, kiszámíthatjuk, hogy egy 
ilyen véletlen eloszlása a molekuláknak 
milyen valószínűtlen volna. Az eredmény 
lesújtó. Még csillagászati időket megen
gedve sincs gyakorlati valószínűsége az

effafta szétleeveredésnek. EWg egy sokkal
egyszerűbb példára gondolni, hogy ezt 
belássuk. Vegyünk két poharat, tegyünk 
az egyikbe tíz piros golyót, a másikba tíz 
fehéret és miután egymásra borítettuk po
harainkat, rázzuk őket jól össze. Természe
tesnek tartjuk, hogy a kétféle golyó kis 
idő múlva egyenletesén keveredett össze a 
két pohárban. És ugyanilyen természetes
nek tűnik, hogy az egyszer összekeveredett 
golyók maguktól, pusztán véletlenségből 
nem fognak újra széjjelrázódni. Pedig most 
csak húsz golyó volt előttünk ! A golyók 
trilliói esetében ez a valószínűtlenség gya
korlatilag egyenlő a lehétetlenséggel.

Célszerű azonban, ha megjegyezzük, hogy 
vannak természeti törvények, amelyek biz
tonsággal állítanak vagy tiltanak valamit, 
de vannak olyan törvények is, amelyeknek 
állításai és tilalmai csak a valószínűségen 
alapúinak. Nagy számú egyedre alkalmazva 
ezek a statisztikai törvények is szigorúan 
érvényesek, de minél kevesebb molekulát 
kísérünk figyelemmel, minél kisebb részét 
figyeljük meg egy gáztérnek, annál való
színűbb, hogy az átlagos eloszlástól eltérő 
statisztikus szétkeveredést, ingadozást talál
junk. Ily körülmények között meg is talál
ták ezt az ingadozást és annak mértéke 
pontosan akkora volt, amekkorának az a 
molekulák nagyságából a való színű ségszáml- 
tás szabályai szerint következett.

A folyadékok és a szilárd testek abban 
különböznek a gázoktól, hogy molekuláik 
között elég nagy a vonzóerő ahhoz, hogy 
állandó mozgásuk ellenére se szakadjanak 
el egymástól. A folyadékokban szabályta
lanul, egymáshoz simulva gördülnek egy
más mellett a molekulák, míg a szilárd tes- 
tekben el sem tudják hagyni nyugalmi hely
zetüket, hanem térrácsaiknak rácspontja 
körül rezegnek ide-oda, annál nagyobb 
mértékben, minél nagyobb hőmérsékleten 
figyeljük meg őket.

E l e k t r o n o k  a z  a t o m b a n .
Eddig kitartottunk amellett, hogy a* 

atomok valóban nem oszthatók tovább. 
Azonban a jelenségek hosszú sora mu tatja, 
hogy valahányszor nagy erővel megyünk 
neki egy-egy atomnak, az elveszíti eredeti
leg semleges mivoltát és elektromos töltés 
szabadul fel belőle. Akár magas hőmérsék
letre melegítünk némely fémet, mint a 
rádiócsövek izzó katódáit, akár fényt vagy 
még inkább Röntgen-fényt bocsátunk az 
anyagra, a környező tér elektromosan veze
tővé válik, tehát nyilván elektromos töltés 
vándorol benne. Ha viszont egy olyan gáz
ban létesítünk elektromos áramot amelyet 
valamelyik módszerrel már kissé vezetővé 
tettünk, a gázon átmenő elektromos energia 
újabb és újabb áramhordozókat termel és
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az áram erőssige lavfnasíérffen n8 meg.
A  vegyi folyamatok jelentékeny része szin
tén elektromos eltolódásokkal já r : olyan 
anyagok, amelyek elektromosan semlegesek 
voltak, egymással vegyülve elektromos töl
tést nyerhetnek. Például vasból és klórgáz
ból vasklorid képződik, amelynek vizes 
oldatán áramot vezetve át, a vas a negatív, 
a klór pedig a pozitív sarokra vándorol, 
tehát pozitív, illetve negatív töltésre kel
lett szert fennie.

M i  ez  az e le k tr o m o ssá g ?  Az anyag egy 
tulajdonsága-e, vagy külön dolog, ami az 
anyagtól függetlenül is létezik? És ha külön 
Jótezne, folytonosan osztható-e bármilyen 
kis részre, vagy atomos szerkezete van, mint 
az anyagnak?

A kísérletek azt mutatták, hogy nemcsak 
anyaghoz kapcsoltan léphet fel, mint a vas
klór példában, Vagy a gázokban, hanem 
anyagvándorlás nélkül is léteziik ele k tro m o s  
vezetés. így van ez a fémekben is, de leg- 
áttekinthetőbben az izzó fémekből légüres 
térbe kibocsátott elektromosság esetében. 
Kiderült, hogy mindig, valahányszor ilyen 
»szabad« elektromosság lép fe l,. töltésének 
előjele n ega tív . Például izzó fém mellé pozi
tív elektródot helyezve áramot kapunk, 
negatív elektródot azonban hiába teszünk 
melléie, a  n ega tív  fesz ü ltség  ta s z ít ja  a n ega tív  
elektro m osságo t é s  nem jön létre áram. Tiszta 
véletlen, hogy régen ezt az elektromosságot 
nevezték el negatívnak, holott úgy látszik, 
c s a k ■ e n n e k  van ö n á lló  léte. A rádiócsövek 
technikájából ma már közismert az egyen- 
írányításnak, a pozitív vagy negatív töltésű 
rácsokkal való vezérlésnek fogalma : mind
ezek a lehetőségek azon alapulnak, hogy a 
csőben kizárólag az izzó szálakból kiszaba
duló elektromok negatív töltésüek.

Amikor azt kellett eldönteni, v a n -e  atom fa  
az ele k tro m o ssá g n a k  és mekkora ez az atom, 
megint csak olyan kísérlet segített, mely
nek eredményében hirtelen fellépett a kis 
egész számok aránya. M il l i k a n  amerikai 
fizikus egészen finom olajcseppeket por
lasztóit levegőbe és azt mérte, hogy milyen 
lassan esnek lefelé ezek a cseppecskék. 
A  levegő ellenállása miatt a kis cse.ppek las
sabban estek, mint a nagyobbak. Ha azon
ban két elektromosan töltött lemezzel 
határolta a gázteret, úgy, hogy egy alsó víz
szintes lemezt negatív, a felsót pozitív 
feszültségre hozott, akkor előfordult, hogy a 
részecskék mozgása megfordult. A föld
vonzás ellen felfelé is mozogtak, tehát 
c s a k  a b ek a p c so lt e lektro m os tér m ozgathatta  
ő k e t. Mozgásúk azonban néha minden lát
ható külső ok nélkül megváltozott: vagy 
ismét lefelé kezdtek esni, vagy felfelé való 
mozgásuk sebessége nőtt, vagy csökkent 
Még pedig hirtelen, ugrásszerűen! Egy-egy. 
részecske vagy ilyen, vagy amolyan sebes
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ségiéi mőígőft, ftCzhenTévÖ sebességet nem
vehetett fel. És az volt a meglepő, hogy 
mindig ugyanakkora sebesség, vagy annak 
kis egészszámú többszöröse adódott hozzá, 
vagy vonódott ki a meglévőből,

M illik a n  nem késett a magyarázattal 3 
A  levegőben, amelyben a cseppek lebegtek, 
vagy fény, vagy egyéb behatásra mindig 
van egy kevés elektromosság. Ezt tudtuk, 
hiszen egy feltöltött elektroszkóp lassan
ként mindig elveszíti töltését. Már most. ha 
ez az elektromosság atomos szerkezetű, az 
észlelt sebességugrások éppen megfelelnek 
annak a folyamatnak, midőn a cseppecske 
egy-egy ilyen elemi elektromos töltést be
fog vagy elveszít. A ráható elektromos érő 
arányos a rajta lévő töltéssel és az erős 
súrlódás miatt mozgásának sebessége ará
nyos a mozgató erővel. Tehát a csepp 
súlyából, a tér erősségéből és a sebesség
ugrások nagyságából ki lehetett számítani 
ennek a z e lek tro m o s a tom n a k  a töltését. Az 
eredmény oly kicsiny töltés volt, hogy több 
mint 6 trillió ilyen »elektron«-nák  -nevezett 
elektromos atom halad át másodpercenként 
egy huzal keresztmetszetén, amikor azt 
mondjuk, hogy éppen 1 ampére áram 
folyik keresztül rajta.

Pontosan ugyanerre az eredményre veze
tett az a számítási mód is, mely a z  e le k tr o 
líz is b ő l indult ki. Tudjuk, milyen nehSz egy 
atom klór és tudjuk, hogy mennyi klór 
válik ki a vasklorid-oldatból, ha adott elek
tromos mennyiséget vezetünk át rajta* 
E két adatból kiszámítható, hogy mekkora 
elektromos töltés választott ki egy atom 
klórt és kiderült, hogy ehhez pontosan egy 
elek tro n ra  volt szükség. Más elemek le
választásához több elektromosság szüksé
ges. de atomonként mindig egész szám fi 
többszöröse az elektronnak. A nozitív ele
mek leválasztásakor a pozitív töltésű atom, 
az ú. n. p o z it ív  io n  felvesz egy vagy több 
elektront, míg a n ega tív  io n o k  leadnak néhá
nyat, mfg elektromosan semleges atomokká 
nem válnak. Tehát mi történt a vasklorid 
képződése és bomlása körül? A két elem 
egyesülésekor a vasatom átadott egy, való
színűleg lazán kötött, elektront minden 
klóratomnak, mire a két k ép ző d ö tt iont a z  
elektro m os erő  ö sszek a p cso lta . Elektrolízis
kor viszont a klóriontól elvesszük frissen 
szerzett elektronját a pozitív póluson és a 
negatív pólusra vezetve visszaadjuk azt a 
vasionnak. A negatív póluson vas válik k f, 
a körfolyamat lezárult.

Az eddigiekből joggal következtetünk 
arra, hogy az atomokban legalább is negat ív 
elektronoknak kell lenníök, hiszen számos 
beavatkozással ki tudtuk őket hasítani 
belőlük. Tekintve azonban, hogy az atomok 
elektromosan semlegesek szoktak lenni, 
valahol pozitív töltésnek is kell lennie bea°

nWc. Egy Ideig azt hitték, hogy ez a pozitív 
elektromosság egyenletesen kitölti az atomot

Azonban megváltozott a helyzet, amikor 
a  r á d ió a k tív  elemekből kiinduló sugarakat, 
különösen az ú. n. a lfa -su g a ra k a t kezdték 
vizsgálni és különböző anyagból készült 
vékony hártyákon bocsátották őket át.

Mielőtt e kísérletről beszélhetnénk, né
hány szót kell szólnunk a r á d iu m  su ga rairó l. 
Az alfa-sugarakról csakhamar kiderült, 
hogy pozitív elektromos töltést visznek ma
gukkal. Energiájuk olyan óriási, hogy egyen
ként fel-fel csillannak, amikor egy Röntgen- 
ernyőbe ütköznek, úgy, hogy meg lehet 
őket számlálni. Viszont meg lehet mérni 
azt is, hogy nagyszámú alfa-részecske mek
kora pozitívtöltést ad át p é ld á u l eg y  elektro-  
m étern ek  é s  a bevitt töltést a részecskék 
számával elosztva kiderült, hogy egy al fa-  
részecsk e  p o n to sa n  k étszer  a k k o ra  tö ltésű , m in t  
a z  e le k tr o n , csak pozitív előjellel. Abból 
pedig, hogy elektromos és mágneses térben 
mennyire téríthető el útjából egy ilyen alfa- 
részecske, ki lehetett számítani azt is, hogy 
mekkora a súlya és milyen gyorsan repül. 
Azt találták, hogy a z  a lfa -ré sze csk e  m in tegy  
a  fén yseb esség  tized részév el r e p ü l to va, va g y is  
m á so d p ercen k én t n éh á n y  ezer  k ilo m étert tesz  
m eg. S ú ly a  p ed ig  egész p o n to sa n  a k k o rá n a k  
adódott, m in t a m ek ko ra  a leg kö n n yeb b  n em e s
gáz, a  h é l iu m  a to m já é  v eit. Ez az egyezés 
nem is volt véletlen, mert S o d d y  kimutatta, 
hogy olyan térben, amelyben eredetileg 
nyoma sem volt a héliumnak, hosszabb idő 
múltán ki lehet mutatni e gázt, haradioak- 
tív elemek alfa-sugarai akadtak fenn benne.

Hasonló módon meghatározták a béta
sugarak mibenlétét is. Ezekről már fel
ismerésük 'óta tudták, hogy negatív a töl
tésük ; a pontos mérések eredménye szerint 
pedig éppen akkora, mint az előttünk már 
ismert elektronoké. A béta-sugár tehát nem 
más. mint az az elektron, amelyet rádiócsö
vekben. vagy például a Röntgen-csövekben 
is előállítunk : ezeket repítjük Röntgen-cső
ben az izzó kátédról az ú. n. antikatódára. 
Csak a sebességük sokkal nagyobb, mert 
megközelíti az ismert sebességek felső hatá
rát. a fénysebességet. Tömege pedig olyan 
kicsi, mint a rádiócsövekben fellépő elektro
noké, kétezerszer könnyebbek a legköny- 
nyebb elemnek, a hidrogénnek az atomjánál.

Ezek után térjünk vissza a vékony anyagi 
hártyákon átlövelt alfa-sugarak viselkedé
sére és lássuk, mit árulnak el az atomok 
belső szerkezetéről. Az alfa-részecskék túl
nyomó többsége irányváltozás nélkül megy 
át a hártyákon, illetve fém-kévéken. Szá
mukra szinte olyan ez a vékony anyag, 
mintha ott sem volna ; csak sebességük 
fékeződik le lassanként, irányuk változat
lan marad. Egy egészen k is  r é sz ü k  azonban  
eltér eredeti ir á n y á b ó l, sőt olyanok is akad

nak, amelyek nagyon messze-eltérnek tőle.
Ezt a jelenséget a radioaktivitás nagymes
tere, az angol R u th e r fo r d , magyarázta meg 
azzal, hogy az atomokban lévő elektronok 
töltését semlegesítő pozitív elektromosság 
az atomon belül s z ű k  térre összpontosul. 
Így kis helyen erős elektromos tér támad és 
áz ebbe beleeső alfarészek nagy szögben 
térnek el eredeti útjuk irányától, míg azok, 
amelyek csak távolról haladnak el emellett 
az natomm ag* mdflett, nagyjából zavartala
nul repülhetnek tovább.

Az alfarészek pályája leginkább némely 
üstökös pályájához hasonlít és a különböző 
méretű eltérítési szögek gyakoriságából ki 
lehetett számítani, mekkora pozitív töltés 
térítette ki őket irányukból. Hiszen magá
nak az alfa-résznek már ismertek a töltését. 
És ekkor R u th e r fo r d  és  m u n k a tá r sa i igen 
érdekes eredményre jutottak. Kiderült, hogy 
annyi pozitív töltés van valamely elem 
magjában, ahányadik helyet foglalja el az 
elemek, növekvő htomsúly szerint felírt 
sorozatában. E le m  és rá k ö v etk ező  elem  k ö 
zött tehát a z a k ü lö n b ség , hogy a m agtöltés  
n ő  egy p o z it ív  egységgel és ugyanakkor per
sze eggyel megnő a mag körül helyet foglaló 
elektronok száma is, hiszen végül az atom
nak semlegesnek kell lennie.

Láttuk, hogy az elektronok tömege e l
hanyagolható, viszont a pozitív tö Itésű 
héliummagnak, az alfarészecskéknek a tö
mege akkora, mint magáé a hélum-atomé. 
Tehát — úgy látszik —  a  p o z it ív  tö ltés  az  
an yaghoz ta p a d , a negatív szabadon fordul 
elő. Valahogyan el kellett helyezni az 
atomon belül ezeket a különböző tulajdon
ságú részeket és óriási eredménye volt a 
tudománynak, mikor a dán tro/ir az első 
világháború végén b o ly g ó ren d szerhez h a s o n lí
totta a z  atom ot. Modellt is készített az 
atom szerkezetéről, amelyben középre állí
totta az atommagot, körülötte különböző 
pályákon keringtek az elektronok. A pályák 
helyzetét a mozgás és elektromosság tör
vényei szabták meg, de hozzájuk kellett 
venni egy egészen újszerű elvet, amely az 
elképzelhető pályák számát néhány, egy-- 
mássallds egész számok által jellemezhető 
viszonyban álló pályára csökkentette. A* 
eredeti Bohr-féle kép túlságosan határozott. 
A valóságban nem tudjuk pontosan meg
mondani, hogy egy-egy elektron, vagy bár
milyen más részecske hol van és ugyan
akkor milyen gyorsan mozog ; e két jel
lemző adatot csak bizonyos pontatlanság
gal sikerül még elvileg legkedvezőbb esetben 
is meghatároznunk. A kis egész számokkal 
meghatározott mozgási állapotokat pedig 
talán egy a hangtanból vett példa világítja 
meg legjobban. Egy hegedűhúr vagy egy 
síp vagy az alaphangján szólal meg. vagy 
valamelyik egyszerű felhangján, amit a
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vonósoknál üveghangnak nevezőnk. Az első
esetben a húrnak egy »hasa« van, utóbbiak
ban kettő, három, stb. Úgy sohasem tud 
egy húr szabadon rezegni, hogy például 
másfél *has« legyen rajta. Ehhez hasonlóan 
záródik ki az elektronok elképzelhető pá
lyáinak legnagyobb része.

Az energiának azokat a mennyiségeit, 
amelyek a megengedett elektronpályákhoz 
tartoznak, energia-kvantumoknak nevezzük 
és ezt az egész tudományágat, amely végül 
is tökéletesítette és a tényekkel teljesen 
összhangba hozta a Bohr-féle elméletet, 
kvantum-mechanikának nevezik. Egyebek 
között ki lehetett számítani ennek az elmé
letnek a segítségével, hogy milyen hullám- 
hosszúságú fényt kell egy atomnak ki- 
bocsátania, amikor elektronjai mozgási 
állapotaikat megváltoztatják és ezer meg 
ezer esetben pontosan a tapasztalattal meg
egyező eredményekre jutottak.

Ez az Ú1 elmélet bizonyos mértékig meg
szünteti a különbséget anyagi részecske és 
hullámmozgás között. A fény, amikor a 
fényképezőiemezen egy ezüst atomra össz
pontosítja energiáját, úgy viselkedik, mint 
egy kilőtt elemi részecske. Viszont az 
elektron, amelyet eddig csak részecskének 
ismertünk, hullámszerű tulajdonsággal is 
rendelkezik és a fényhez hasonlóan elhajlít
ható útjából, ha megfelelő rácson halad ke
resztül. Hullámhossza annál rövidebb, mi
nél gyorsabban mozog. Ezt a tulajdonságát 
használja ki az elektronmikroszkóp is.

Láttuk, hogy az atomok magjának töl
tése szabja meg, hogy milyen kémiai elem
mel van dolgunk. Beszéltünk azonban a 
rádióaktívitásról is, amely többek között 
azt jelenti, hogv például a rádium nevű 
vegytiszta fémből — egy elemből — minden 
külső beavatkozás nélkül, sőt anélkül, 
hogy ezt külső beavatkozással‘ legkevésbbé 
befolyásolni lehetne, idővel egy egészen más 
kémiai elem, a rádiumemanáció keletkezik. 
Ez az elem gázalakú, vegyülésre nem kap
ható és így jól beleillik az elemeknek abba a 
csoportjába, amelyet nemes gázoknak neve
zünk. Ugyanekkor azonban, mint njpndot- 
tuk, alfa-részek is szabadulnak fel a radium- 
bólés tudjuk, hogy ezekből, ha befogták a 
nekik kijáró két bolygó elektront, egy 
másik nemes gáz, a hélium keletkezik. A rá
dium bomlása kívülről meg nem változtatható 
sebessetgei folyik le, mintegy ezer esztendő 
keli hozzá, hogy l  gramm rádium tele elfogy
jon. Közben mintegy milliószor nagyobb 
energia szabadul fel mint a normális kémiai 
átalakulások : reakciók folyamán szokásos.

Mi megy itt végbe? Rutherford és Soddv 
adták meg rá a választ e század elején, 
midőn feltették, hogy a rádióaktív elemek 
átalakulásakor maga az atommag bomlik el. 
Csakugyan, valahányszor ,egy rádióaktiv
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elem alfa-sugárzással bomlik el, a belől®
keletkezett uj elemnek a megtöltése pon
tosan két egységgel csökken, az atomsúlya 
pedig négy egységgel. És tudjuk, hogy a 
héliummag az a részecske, amelynek 2 pozi
tív töltés mellett 4 az atomsúlya. Ugyan
így trendben van az elszámolás* a béta
sugárzó elérnek esetében is, amelyek a 
negatív egységnyi töltésű és elhanyagolható 
tömegű elektront lövetik ki. Az ezekbői 
keletkező elemek tömege, azaz atomsúlya 
változatlan marad, míg töltésük egy negatív 
egységgel kisebb, tehát egy pozitív egység
gel nagyobb, mint a kiinduló elemé volt,

A természetes rádióaktívitás a legnehe
zebb, legnagyobb magtöltésű atommagok 
sajátsága. A 208 atomsúlyú ólom és a 238 
atomsúlyú urán közötti elemek rádióaktí- 
vak. Azonban Rutherfordnak egy 1919-ben 
végrehajtott korszakalkotó kísérlete óta 
tudjuk, hogy olyan elemek atommagját is 
hasadásra lehet bírni, amelyek önmagukban 
állandóak volnának. Csak ki kell tenni őket 
valamilyen rendkívül erős külső beavatko
zásnak, például el kell őket találni egy ter
mészetes rádióaktiv elemből származó gyors 
alfarészecskével, vagy valamely mestersége
sen, néhány millió voltnyi elektromos 
feszültséggel felgyorsított más részecskével. 
Az említett eltérítési kísérletekből tudták 
már, hogy maga az atommag mekkora 
lehet. Egy billiomod és egy tízbilliomod 
centiméter között van az átmérője, tehát 
mintegy százezerszer kisebb az egész atom
nál. Nem csodálhatjuk, hogy ilyen kis cél
pontot csak egész ritkán lehet egy-egy 
lövedékkel eltalálni és ezért a mesterséges 
atomrombolás aránylag ritka esemény. De 
megkönnyíti megfigyelését az a körülmény, 
hogy mint minden atommagreakciónál, 
úgy itt is óriási energia szabadul fel és 
például a felbomlott atommag részeit 
egyenként észre lehet venni. Akár úgy, hogy 
fényképezőlemezen megrögzítik pályájukat, 
akár az említett Röntgen-ernyővel, akár 
úgy, hogy telített vízgőzbe lövelve ködvonal 
képződik az úton, amelyen elrepültek.

Ezeket az egyenként érzékelhető részeket 
azután egyenként meg is lehetett vizs
gálni. Kiderült, hogy általában a már emlí
tett alfarészeken és elektronokon kívül a 
legkönnyebb atomnak, az egységnyi tömegű 
hidrogénnek egységnyi pozitív töltésű magja 
gyakori töredéke az atommagok széthullá
sának. A magfizikában protonnak szoktuk 
nevezni. Töltését, tömegét meg lehetett 
mérni azokkal a számlálási és eltérítési kí
sérletekkel, amelyékről az alfa-részecskék 
tárgyalásakor említést tettünk. Ezzel újból 
felcsillant az a reménység, hogy hátha sike- 
lür az atomok magját a legkönnyebb atom
nak a magjából összetéve elképzelnünk.

A  proton mellett azonban egy új, meg.

lepő tulajdonságú részecske Is előbukkant
az atom magjából. Azt találták, hogy van
nak részecskék, melyek nem hagynak ugyan 
látható pályát sem a lemezen, sem a gőz
térben, de létezniük kell. Időnként ugyanis 
minden látható ok nélkül mozgásba lendül 
egy-egy atommag, még pedig óriási sebes
séggel, mintha nagy erővel telibe találták 
volna. Ez többnyire atommagreakciók kö
zelében szokott megesni és a meglökött ma
gok tömegéből és mozgásából vissza lehetett 
számítani, hogy mekkora tömegű valami 
lehetett az, ami meglökte őket. A számítá

sok azt mutatták, hogy az ismeretlen löve
dék tömege majdnem egész pontosan 
akkora, mint a protoné, viszont elektromos 
töltést nem találtak rajta. Ez az atommagon 
kívül lévő neutron elég soká elél ugyan, de 
maga is rádióaktiv, és ha nem nyeli el idő
nek előtte valamelyik atom magja, pro
tonná és elektronná bomlik széjjel. A 
számadás megint rendben van : egységnyi 
tömegből és semleges töltésből egységnyi tömegű 
pozitív és elhanyagolható tömegű negatív 
részecske keletkezett.

Ezek után megpróbálhatjuk elképzelni az 
atommag szerkezetét. Megint azt kell mon
danunk, hogy az van benne, ami bomlása
kor ki tud jönni belőle és ami néha benne 
marad, ha belelövik. Tehát protonok, 
neutronok, alfa-részek, élekt ronok és a na
gyon ritkán fellépő pozitív töltésű, de 
elektrontömegű pozitronok lehetnének elvi
leg a magok építőkövei. Azonban ha jobban 
meggondoljuk a dolgot, szűkül a kör. Isme
rünk atommagot, például a lithiumét, amely 
egy proton híján egész számú alfa-részekből 
(a példában kettőből) volna elképzelhető. 
Ha ebbe a magba belelőjjük a hiányzó pro
tont, két alfa-részecskére esik széjjel. Tehát 
az egyik alfa-rész úgy keletkezett, hogy bele
épült a protonunk és ezért nem lehet *6s- 
építőköve* a magoknak, hanem összetett
nek kell lennie. Csak nagyon nagy erő 
tartja össze és ezért gyakran szerepel .mint 
egység. Az elektronról az imént említettük, 
hogy a neutron bomlástermékeként lép fel, 
tehát feitehetnők, hogy valóban utolsó 
építőkő a magban. Ma azonban inkább azt 
szoktuk mondani, hogy a mag protonokból 
és neutronokból tevődik össze, mert ez a 
két részecske az, amely azonnal ki tud 
belőle hasadni. A negatív —  vagy a ritkább 
pozitív — elektron mindig csak hosszabb- 
rövidebb idő elteltével hagyja el a bom
bázott magot, mintha idő kellene, hozzá, 
hogy felszabaduljon egyik alkatrészéből.

A magok alkatrészeit nyilván valamilyen 
erő tartja össze, különben nem maradná
nak együtt, hiszen a protonok mint pozitív 
részecskék„egymagukban erősen taszítanák 
egymást. Úgy látszik, hogy amikor ezek az 
egészen elemi építőkövek billiomod centi

méternél közelebb kérőinek egymáshoz.
egy eddig ismeretlen vonzóerő lép fel kö
zöttük, tekintet nélkül a töltésükre. De ez a 
magkötő érő csak a szomszédos részek kö
zött hat, míg a protonok taszítása (a Cou- 
lomb-féle elektromos törvény szerint) mesz- 
szebb is érvényesül. Innen ered az, hogy a 
nehéz elemek magja, amelyben sok a pro
ton, már nem tart erősén összes : a protonok 
taszítása erősebb lesz, mint a szomszédokat 
összekötő vonzás. És csakugyan, a nagy mag
töltésű elemek rádioakiivok, azok esnek széjjel 
maguktól hosszabb-rövidebb idő elteltével.

De ennél furcsább dolog is történik. A lég* 
nehezebb atommagok között van néhány, 
például egy uránmag, amely ugyan csak 
0-7% gyakorisággal fordul elő a termé
szetes uránban, de oly kevéssé kötött, hogy 
ha neutronnal telibe találják, egyenesen 
kettéreped ; nem kis töredék: alfa-rész 
vagy elektron, vagy proton távozik belőle, 
hanem két nagyjából egyforma nagyságú 
repeszdarabra robban. Eközben néha ket- 
három friss neutron is kirepül belőle. A nagy 
ro bbanás még a rádióaktiv • energiákhoz 
képest is óriási, több mint húszszoros energia 
felszabadulásával jár. A keletkezett új 
neutronok pedig kedvező körülmények kö
zött újabb ilyen maghasadásokat okozhat
nak és ez a folyamat lavinaszerűen ismét
lődve egy egész ilyer, urántömb hasadására 
vezethet. Eközben a közönséges robbanó
anyagoknál sok milliószor nagyobb energia 
szabadul fel. Ez az az atomenergia, amelyet 

eddig, sajnos, csak bombák céljára sikerült 
felhasználni, a békés fejlődés folyamán 
azonban az emberiség sorsát új, óriási lehe
tőséget nyújtó irányba hivatott terelni.

Utunk végére értünk. Szemünk láttára 
bomlottak fel a vegyületek legkisebb egy
ségeikre, a molekulákra, ezek pedig az őket 
felépítő elemek atomjaira. Láttuk, hogyan 
mozbgnak ide-oda ezek a kis elemi részek. 
De azt is láttuk, hogy erős beavatkozásra 
még az atomok is felbomlanak. Ha nem túl
ságosan nagy a ráiuk ható erő. elektronok 
hasadnak le a külsejükből. És bent. az 
atonjok közepén megtaláltuk az atomok 
magját és észrevettük, hegy a legnehezebb 
atomoknak a magja már nem állandó, ha
nem szétesésre hajlik. Óriási energia van a 
belóle kirepülő töredékeiben, és ezzel az 
energiával más, önmagukban állandó mago
kat is fel lehetett bontani. Úgy látszik, 
hogy az atommagok neutronokból és proto
nokból állanak. De e részecskéken kívül a 
negatív és a pozitív elektron is építőköve 
az anyagi világnak. És van még két elemi 
részecske (a meson és a neutrínó), amelyet* 
létezését már sejtik, de még aránylag ke
véssé ismerik ődot. A tudomány halad 
és egyre mélyebb betekintést nyerünk «  
természet építőköveinek tulajdonságaiba

125


