
paramágneses-ferromágneses átalakulás, szupravezető-nem szupravezető 
átmenet, egyes allotrop módosulatok közötti átmenetek). Ezek során az egy 
molekulára jutó fajlagos térfogat nyilván nem szenvedhet ugrásszerű vál-
tozást, viszont azt szenved például az izobár fajhő, a lineáris hőtágulási 
együttható. 

Mivel az allotróp módosulatok közti átmenetek egyike-másika (hogy 
éppen melyik, azt a kristályrács szimmetriája dönti el), elvileg lehet első fajú 
is éppen az anyagállandók hőmérséklet függésének mérésével döntik el, 
hogy a valóságban melyik a kettő közül. 

Az anyagállandók mérése és ismerete nagyon fontos lehet a modern 
anyagtudományokban új, különleges tulajdonságú anyagok keresése során. 
A hagyományosan ismert és felhasznált anyagok esetében a fizikai tulajdon
ságok egy csoportja szükségképpen együtt fordul elő egy anyagnál (pl. nagy 
elektromos vezetőképesség, nagy hővezetőképesség). A modern termékek 
tervezésekor feltevődött igények olyan új anyagok kipróbálásához vezettek, 
amelyek a klasszikus anyagosztályozás kategóriáiba be sem sorolhatók: 
vezető polimerek, fém és kerámia között átmenetet képező magas hőmérsék-
letű szupravezetők, üvegfémek, valamivel korábbról a folyadékkristályok. 
Ezek nem egyszer más fázisban ismert anyagok új, eddig ismeretlen fázisai, 
(pl. egy fém amorf, üvegszerű szerkezetet mutató fázisa mely csak a modern 
anyagtudományok által kidolgozott, hirtelen hűtést feltételező technológiák 
segítségével állítható elő, egészen más fizikai tulajdonságokat mutat, mint 
ugyanazon fém kristályos fázisa. Érdekes, hogy az ilyen üvegfém megőrizheti 
mágnesezhetőségét, (mágneses üveg), ugyanakkor kopásállósága a 
kristályos fémfázishoz viszonyítva többszörösen megnő. 

Az előál l í tható anyagok vonatkozásában az anyagtudományok 
valószínűleg nagy meglepetéseket tartogatnak még számunkra, ugyanis a 
lehetséges elemkombinációkból adódó anyagok száma hatalmas, s eddigelé 
mindössze ezek kis hányadának tulajdonságait ismerjük és használjuk ki. 
Vizsgálva egy anyag különböző fizikai állandóinak a változásait, különféle 
hatásokra (termikus, elektromos, mágneses, mechanikai, stb.) fontos követ-
keztetést vonhatunk le az anyag belső felépítésére vonatkozólag. 

Máthé M á r t a 

Marosvásárhely 

Száz éves a radioaktivitás 
A múlt század kilencvenes éveiben, fizikusok és kémikusok számára 

egyaránt elfogadottá vált az anyag atomos szerkezete. 
Az elektron felfedezésével kérdésessé vált az atom addig oszthatatlannak 

tartott tulajdonsága. Az atom szerkezete és e szerkezet működésének meg
ismerése további kutatásokra várt. 
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Alapvető, fontos mozzanat e ku-
tatásokban a radioaktivitás felfedezése 
1896 februárjában. A felfedező An-
toine Henri Becquerel (1852-1908) 
francia fizikus, műegyetemi tanár. 

Idézzük fel ezen fontos felfedezés 
körülményeit, mivel szerepet játszik 
benne egy tévedés (tévedni emberi 
dolog!), valamint egy apró véletlen 
(rossz időjárás). 

H. Becquerel előző kutatásaiban 
főleg színképelemzéssel és — apja 
nyomdokain — a fluoreszcens anya-
gok vizsgálatával foglalkozott. 1896 
januárjában C. Röntgen felfedezése 
(röntgensugarak) foglalkoztatta nem 
csak a tudósokat, hanem a nagyközön-
séget is. Az e l ső röntgencsövek 
(közönséges katódsugár csövek) még 
nem rendelkeztek fém antikatóddal. A 

gyors elektronnyaláb a cső üvegfalában fékeződött le, ahonnan aztán 
kiindultak a röntgensugarak. Az üveg ezen pontja fluoreszkált is. A két 
különböző jelenség — röntgensugár-kibocsájtás és fluoreszcencia — között 
összefüggésre lehetett gyanakodni (ma már tudjuk, hogy a fluoreszcencia 
mellékjelenség). Becquerel ezt az összefüggést akarta kimutatni bizonyos 
uránsók esetére, amelyek fluoreszcenciája napfény hatására már ismert volt, 
vagyis, hogy a fluoreszkáló anyag egyben röntgensugárzó is (ez volt a 
tévedés). A röntgensugár kimutatására jól becsomagolt fényképező lemez 
szolgált, amelyet a fény közvetlenül nem érhetett. A napfénynek kitett 
fluoreszkáló uránsó (uránium és kálium kettős szulfátja) a becsomagolt 
fényképező lemezt valóban megfeketítette. A kísérlet megismétlésekor azon-
ban beborult az ég (1896 feb. 26). Becquerel, napfény hiányában fiókba rakta 
lemezeit, rajta az uránsóval. Ezután derült ki, hogy az immár nem fluoreszkáló 
uránsó, napfény nélkül is, teljesen sötétben tartva, pontosan olyan nyomot 
hagy a lemezen, mint az előző kísérletben, Becquerel tehát kimutatta, hogy 
a jelenségnek semmi köze a fluoreszcenciához, kizárólag az urán jelenlétével 
kapcsolatos, sőt nem függ ennek kémiai vagy fizikai állapotától, tehát tisztán 
atomi sajátosság, valamint, hogy az urán által kibocsátott sugárzás a 
röntgensugarakhoz hasonlóan ionizálja a levegőt. 

A jelenség további kutatásába ezután kapcsolódott be a Curie házaspár. 
Marie Curie (1867-1934) lengyel származású fiatal kutató, valamint Pierre 
Curie (1859-1906) francia fizika tanár, a piezoelektromosság egyik 
felfedezője. Döntő fontosságú volt kutatásaikban az a rendkívül pontos és 
érzékeny módszer, amely a piezoelektromos jelenségen alapult, s amelynek 
segítségével mérni tudtak ionizációs kamrában igen kis ionáramokat ( 1 0 - 9 -
10-11 amper). Ezzel mennyiségileg is mérni tudták és összehasonlíthatták a 
különböző anyagok által kibocsátott sugárzás intenzitását. 

Henri Becquerel 
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M. Curie mutatta ki, hogy a thórium is bocsát ki az uránhoz hasonlóan 
láthatatlan sugárzást, vagyis hogy radioaktív. A radioaktivitás szót is Curiék 
használták először, 1898-ban, utalva az adott elem spontán sugárzására. 

A Curie házaspár fedezte fel a továbbiakban (1898) a polóniumot és 
rádiumot, radioaktív tulajdonságaik alapján. Mindkét elem addig ismeretlen 
volt. Rendkívül kis mennyiségeik és kémiai tulajdonságai miatt nem ren-
delkeznek saját ércekkel. Létükre abból lehetett következtetni, hogy egy 
adott uránérc (pl. az UO 2-t tartalmazó szurokérc) jóval aktívabbnak mutatko-
zott, mint az ismert komponensekből előállított friss vegyület. Több tonnányi 
szurokércet kellett feldolgozni, vegyileg lebontani, az egyre aktívabb ter-
mékeket mérni, újra bontani, ahhoz, hogy végül néhány tizedgramm tiszta 
rádiumkloridot állítsanak elő . Ez volt a radioaktivitás felfedezési 
folyamatának hőskora. 

H. Becquerel és a Curie házaspár 1903-ban fizikai Nobel díjat kapott a 
radioaktivitás felfedezéséért. Marie Curie elnyerte a kémiai Nobel díjat is 
1911-ben, a rádium elektrolitikus úton való előállításáért és atomtömegének 
meghatározásáért. 

A különleges sugárzás természetének további kutatása során E. Rutherford 
angliai laboratóriumában születtek alapvető felfedezések. Itt tisztázták a 
sugárzás összetételét, (α, β, γ ) , az egyes komponensek természetét, bebi-
zonyították a sugárzó elem átalakulását, felállították a bomlástörvényt. Le-
hetővé vált az atom magmodelljének felállítása és igazolása (Rutherford-alfa 
sugarak szóródása). Ugyancsak Rutherford laboratóriumában észlelték 
először magreakciót, azaz mesterséges elem-átalakítást, itt fedezték fel a 
neuront. Tisztázódott az atommag proton-neutron szerkezete. Tehát az 
atommag is összetett és az elemek átalakíthatók. 

Az elemek átalakítása során a keletkező termék is lehet radioaktív. Ez már 
a mesterséges radioaktivitás felfedezésének története, amelyben a Curie 
család fiatalabb generációja kap Nobel díjas szerepet. 

A radioaktivitás, vagyis az elemek spontán átalakulásának felfedezésével 
tulajdonképpen a fizika egy teljesen új ága, a magfizika vette kezdeteit. Ennek 
eredményei lényegesen befolyásolták más tudományok (pl. asztrofizika, 
geológia, biológia, kémia) fejlődését. 

A ma ismert atomanyagok (nuklidok) száma meghaladja a 700-at. A 
természetben előforduló 92 elem atomjairól kiderült, hogy nagy részük 
izotópok keveréke, ezek egy része stabil, más része radioaktív, azaz folyama-
tosan, spontán módon átalakul. Melletük pedig ott találhatók az ember által 
előállított, igen különböző fizikai tulajdonságokkal rendelkező radioaktív 
izotópok százai. Ezek alkalmazása rendkívül széles körű, a magfizikai 
alapkutatásoktól a különleges alkalmazott kutatásokig mindenütt találkozunk 
velük. 

F a r k a s A n n a 

Kolozsvár 

1996-97 /1 1 5 


