
T. BUDOWA JADRA ATOMOWEGO I ENERGIA WIĄZANIA 
 

Odkrycie jądra atomowego – 1911 r. – doświadczenie E. Rutherforda (bombardowanie 
cienkiej, złotej folii cząstkami α). Wnioski: atom składa się z niezwykle małego, dodatnio 
naładowanego jądra, skupiającego niemal całą masę atomu. 

Nuklid – to inna nazwa jądra atomowego, używana, gdy jądro jest badane pod względem 
własności jako samodzielny obiekt. 
 

Nuklid pierwiastka o symbolu chemicznym X oznaczamy: 
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A – liczba nukleonów, tzw. liczba masowa: A = Z + N, 
Z – liczba protonów - liczba atomowa, porządkowa. 
N – liczba neutronów. 
 

Jądro atomowe składa się z nukleonów. Mamy dwa rodzaje nukleonów: 
- proton – ładunek dodatni, masa 1,673∙10-27 kg; 
- neutron – brak ładunku, masa 1,675∙10-27 kg, trwały tylko w jądrze atomowym, czas 
połowicznego rozpadu wynosi ok. 10 min. 
 

Nuklidy mają w przybliżeniu kształt kulisty, o średnim promieniu R równym: 

𝑅 = 1,2 ∙ 10−15 ∙ √𝐴
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Masa jądra M j jest w przybliżeniu równa: M j = A ∙ u, gdzie: u = 1,6654∙10-27 kg - 
jednostka masy atomowej. 
 

Znając rozmiary i masę jądra oraz stosując założenie, że jądro jest jednorodną kulą 
można oszacować jego gęstość.  

Gęstość materii jądrowej jest stała (nie zależy od wielkości nuklidu) i wynosi: 

𝑑 = 2,3 ∙ 1017
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2. Izotopy 
 



- Izotopy to atomy o jednakowej liczbie protonów (liczbie atomowej), ale różnej liczbie 
neutronów w jądrze. 
 

- Izotopy danego pierwiastka różnią się własnościami fizycznymi takimi, jak: gęstość, 
temperaturę wrzenia, topnienia i sublimacji. 
 

- Izotopy nie mają odrębnych nazw za wyjątkiem izotopów wodoru (prot, deuter, tryt) 
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3. Siły jądrowe: 
 

- mają niewielki zasięg (jądra atomów, których liczba atomowa przekracza 83, nie są 
więc stabilne); 
- nie zależą od ładunku (siły jądrowe "nie rozróżniają" nukleonów, działają i na protony i 
neutrony); 
- są przyciągające (przezwyciężają odpychanie elektrostatyczne między protonami); 
 - mają własność wysycania (każdy nukleon oddziałuje tylko z najbliższymi sąsiadami). 
 

4. Deficyt masy i energia wiązania: 
 

Zmierzona masa jądra M jest mniejsza od sumy mas składników tworzących jądro. Tę 
różnicę nazywamy deficytem masy lub niedoborem masy (ΔM): 
 

∆𝑀 = 𝑍 ∙ 𝑚𝑝 + (𝐴 − 𝑍) ∙ 𝑚𝑛 − 𝑀 

Energię wiązania (Ew ) można określić jako ilość energii, koniecznej do pełnego rozbicia 
jądra na poszczególne jego składniki: 
 

𝐸𝑤 =  ∆𝑀 ∙ 𝑐2 

W celu porównania energii wiązania różnych jąder rozważa się wartość energii wiązania 
przypadającej - średnio - na jeden nukleon (EW/A ). Jest to energia potrzebna do 
wyrwania z jądra jednego nukleonu : 
 

𝐸𝑤/𝐴 =  
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Powyższy wykres przez niektórych fizyków jest nazywany najważniejszym wykresem 
świata, bo wynika z niego możliwość wykorzystania energii jądrowej. Rozszczepienie 
ciężkich nuklidów na lżejsze prowadzi do uwolnienia dużych ilości energii (np. w 
elektrowniach jądrowych), natomiast synteza lekkich nuklidów w cięższe prowadzi do 
uwolnienia jeszcze większych energii (np. reakcje wewnątrz gwiazd). 
 

Czy wiesz, że: 

Nukleony to cząstki silnie oddziałujące zwane hadronami. Obecnie przyjmuje się, że 
hadrony są podzielne – składają się z mniejszych cząstek - kwarków. Przyjmuje się, że 
istnieje sześć kwarków i sześć antykwarków, chociaż dotychczas nikt nie wykazał 
doświadczalnie istnienia swobodnego kwarku. Być może, że istnieją tylko w postaci 
związanej jako składniki, np. protonu czy innego hadronu. Cząstką wymienną w 
oddziaływaniu kwarków jest gluon. 
 

Oprócz izotopów istnieją jeszcze inne odmiany jąder atomowych i są to: 
 

izobary – nuklidy o tej samej liczbie masowej A, lecz różnych liczbach atomowych Z ; 
izotony – nuklidy o tej samej liczbie neutronów (A-Z), lecz różnych wartościach A i Z, 
izomery – nuklidy o tej samej liczbie masowej A i atomowej, Z, lecz różniące się masą 
(energią) jądra. Są to stosunkowo długo żyjące stany wzbudzone nuklidów.  
 

Jeżeli porównamy między sobą wartości energii wiązania przypadającej na jeden 
nukleon dla wszystkich jąder, to okazuje się, że jądra zawierające 2, 8, 20, 28, 50, 82 lub 
126 neutronów lub protonów (liczba 126 odnosi się jedynie do neutronów) mają 



niezwykle dużą energię wiązania (są szczególnie trwałe). Liczby te oraz jądra o tej 
liczbie protonów lub neutronów nazywają się magicznymi. Największą stabilnością 
odznaczają się jądra podwójnie magiczne, składające się z magicznej liczby protonów i 
magicznej liczby neutronów. 

 


