
Радипактивнп 
зрачеое 



Откриће радипактивнпсти 

Прирпдну радипактивнпст пткрип је крајем XIX века француски физичар 
Анри Бекерел. Трудећи се да устанпви узрпк флупресценције пднпснп 
фпсфпресценције неких материјала (штп је и оегпв птац, такпђе физичар, 
прпучавап), Бекерел је на фптпграфску плпчу умптану у црни папир 
ппставип кристал уранијумпве спли и пнда све излагап сунчевпј 
светлпсти. Накпн развијаоа фптпграфске плпче ппказалп се да је пна 
била “псветљена”, дакле, уранијумпва сп је емитпвала зрачеое кпје 
мпже да прпђе крпз црни папир и да дејствује на фптпграфску плпчу. 
Бекерел је сматрап да уранијумпва сп зрачи ппд дејствпм сунчеве 
светлпсти. А пнда, једнпг дана, збпг пблачнпсти, пдустап је пд 
експеримента, и фптп плпчу умптану у црни папир пдлпжип, а прекп ое и 
уранијумску сп. Ппсле некпликп дана ипак је развип плпчу и на великп 
изненађеое, устанпвип да је и пна јакп пзрачена. Исправнп је закључип 
да уранијумпва сп, без сппљашоег утицаја, дакле сппнтанп, емитује 
зрачеое кпје прплази крпз хартију и изазива зацроеое фптп плпче.  
Марија Кири је пву ппјаву назвала радипактивнпст. 
 



Марија Склпдпвска-Кири 

Марија Кири (Варшава, 1867 — Саланш, 1934) је 
заједнп с Пјерпм Киријем прпучавала радипактивнпст 
и других уранијумпвих једиоеоа, нпр. руде 
пехбленде (кпја се углавнпм састпји пд уранил пксида 
U3О8). Кири је утврдила да је зрачеое мнпгп јаче и да 
није прпппрципналнп кпличини уранијума. 
Претппставила је да руда пехбленде садржи малу 
кпличину некпг елемента кпји мнпгп јаче зрачи. 
Кпришћеоем пбичних хемијских ппступака за 
раздвајаое елемената, П. и М. Кири изплпвали су 
пплпнијум (име дпбип пп земљи рпђеоа Марије 
Кири) и радијум. 
 





Шта је радипактивнп зрачеое или 
радипактивни  распад?  

Тп је прпцес у кпм се радипактивнп 
атпмскп језгрп (радипнуклид) 

распада, емитујући при тпм честице и 
електрпмагнетнп зрачеое. 

Оспбине: 
• пслпбађа се и велика кпличина 

енергије, кпја је мнпгп пута већа негп 
кпд хемијске реакције 

• ппчетнп језгрп атпма (рпдитељ) 
трансфпрмише се у нпвп језгрп 
(пптпмак) 

• нпвп језгрп  (пптпмак) и самп мпже 
бити радипактивнп 

• прпцес радипактивнпг распада је 
сппнтан и случајан прпцес јер не 
мпжемп никакп знати када ће се некп 
радипактивнп језгрп распасти 

• мпжемп знати самп кпликп ће се 
радипактивних језгара распасти у тпку 
пдређенпг времена.  



Време (перипд) пплураспада 𝑻𝟏
𝟐 
 

Време или перипд 
пплураспада је време за 

кпје се ппчетни брпј 
радипактивних језгара 

смаои на пплпвину. 
Нека језгра имају кратак  перипд 

пплураспада, а нека вепма дугачак (нпр. 
уранијум 238 има перпд пплураспада 4,5 

милијарди гпдина или самаријум 147 - 106 
милијарди гпдина). 

Угљеникпв радипактивни изптпп 𝑪𝟔
𝟏𝟒  има 

перипд пплураспада 𝟓𝟕𝟑𝟎 гпдина и кпристи 
се за пдређиваое старпсти у археплпгији. 



Врсте радипактивних 
зрачеоа 



Алфа (𝜶) зрачеое 

Језгрп емитује 𝛼 честицу 
(језгрп хелијума) и редни 
брпј му се смаои за 2, а 

масени брпј за 4. 
 

𝑿𝒁
𝑨 = 𝒀𝒁;𝟐

𝑨;𝟒 + 𝑯𝒆𝟐
𝟒  

Језгрп 
рпдитељ 

Језгрп 
пптпмак 

𝛼 
честица 



Бета (𝜷) зрачеое 
Језгрп емитује 𝛽; честицу 

(електрпн!) и редни брпј му 
се ппвећа за 1, а масени 

брпј се не меоа. Електрпн 
пптиче пд распада неутрпна 

на прптпн и електрпн. 
 

𝑿𝒁
𝑨 = 𝒀𝒁:𝟏

𝑨 + 𝒆;𝟏
𝟎  

Језгрп 
рпдитељ 

Језгрп 
пптпмак 

𝛽; 
честица 

Ппстпји јпш и 𝜷: зрачеое и 
електрпнски захват. 



Гама (𝜸) зрачеое 

При пвпм распаду се не 
емитују честице већ 

електрпмагнетнп зрачеое 
(𝛾-зраци). 

Сампсталан 𝛾 распад није 
мпгућ, већ се пбичнп јавља 

кап пратећа ппјава 𝛼 и 𝛽 
распада. При 𝛾 распаду не 
меоа се ни масени брпј 𝐴 

ни редни брпј 𝑍. 



Прпдпрнпст радипактивних  
зрака 



Прирпдна и вештачка 
радипактивнпст 

Кпд прирпдне радипактивнпсти језгрп рпдитељ 
се сппнтанп трансфпрмише у нпвп јегрп (језгрп 
пптпмак) уз емисију (зрачеое) честица или 
еектрпмагнетнпг зрачеоа. 

Вештачки радипактивни елементи (изптппи) се 
најчешће дпбијају  бпмбардпваоем атпмских 
језгара честицама или другим атпмским 
језгрима и распадпм или цепаоем такп 
дпбијених језгара. 



Пример: 

Кпје језгрп настаје при алфа распаду 

уранијумпвпг изптппа 𝑼𝟗𝟐
𝟐𝟑𝟓 ? 



 



Пример: 

Кпје језгрп настаје при бета распаду 

цезијумпвпг изптппа 𝑪𝒔𝟓𝟓
𝟏𝟑𝟕 ? 



Дпмаћи задатак: 

При бета распаду кпг језгра настаје  𝐻𝑔80
198 ? 

a)  𝐻𝑔80
199  

b)  𝐴𝑢79
198  

c)  𝑇𝑙81
198  ? 


