
Naturlig grundstofforvandling - Henfaldsserier
  

På side 5 i dit hæfte om radioaktivitet, er der vist et eksempel på, hvordan U238 gennem en

række af omdannelser ender med at blive til stabilt bly, Pb206.

Med den anden skrivemåde, kan den første omdannelse, nemlig udsendelsen af en "-partikel

fra U238-kernen, skrives, som det er vist herunder.
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Det næste led i kæden, udsendelsen af en $-partikel fra Th234-kernen,  kan skrives således
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Opgave 1

Fortsæt med denne skrivemåde, at skrive alle led indtil, der afsluttes med dannelsen af

Pb206.

Uran er et radioaktivt stof og består derfor af ustabile atomkerner, men på grund af den lange

halveringstid, findes der pæne mængder af Uran i jordskorpen.

Derfor er den proces, der beskrives i opgave 1 og på side 5 i dit hæfte et eksempel på en

proces, der hele tiden foregår.

Man taler om en række af naturlige grundstofforvandlinger, og da det forløber i en bestemt

rækkefølge, startende med U238, kaldes det for U238-serien

Naturlig radioaktivitet

Omkring 15 af de 90 grundstoffer, der forekommer naturligt på Jorden, indeholder radioaktive

isotoper, hvis halveringstider er så lange, at væsentlige mængder har kunnet overleve, siden de

blev dannet, formentlig efter en supernovaeksplosion, og indgik i dannelsen af Solsystemet for

4,6 mia. år siden. De største bidrag til Jordens indhold af radioaktivitet kommer fra

kaliumisotopen K40, thoriumisotopen Th232 samt de to uranisotoper U238 og U235.

Energi fra naturlig radioaktivitet

Den samlede energiproduktion fra naturligt radioaktivt henfald er i dag ca. 1 mikrowatt/m3 i

Jordens skorpe og ca. 0,02 mikrowatt/m3 i Jordens kappe.

Grundstofferne K, Th og U findes i højeste koncentration i Jordens skorpe, men også i

mineraler i Jordens indre. Deres radioaktivitet udgør den energikilde, der opretholder den høje

temperatur i Jordens indre og derigennem er årsag til geologiske processer som vulkanisme,

jordskælv, pladebevægelser og bjergkædedannelser.



Den varme, der opretholder de høje temperaturer i jordens indre og dermed skaber vulkansk aktivitet, stammer

fra radioaktive processer. Billedet her er fra vulkanen Etna på Sicilien.

Radioaktivt Kalium, K40

Kalium findes i alle levende celler; et voksent menneske indeholder således K40 i en mængde

med en aktivitet på ca. 4000 Bq.

En stor del af Kaliumisotoperne K40 omdannes ved udsendelse af $-stråling til Ca40, som er

stabilt.

Resten omdannes ved udsendelse af positive $+-partikler til Ar40, som også er stabilt.

Th232-serien og U235-serien

Når Th232 og U235 henfalder, ved udsendelse af en "-partikel bliver de ikke til en stabil

atomkerne, men en ny radioaktiv atomkerne. Der skal en række omdannelser til før der til sidst

dannes en stabil atomkerne.

Opgave 2

Th232-serien

Ved hjælp af nuklidkortet, skal du nedskrive de forskellige led i rækken af omdannelser,

indtil den serie, der starter med Th232 bliver til en stabil atomkerne.

Hvilken stabil atomkerne slutter serien med?

Opgave 3

U235-serien

Ved hjælp af nuklidkortet, skal du nedskrive de forskellige led i rækken af omdannelser,

indtil den serie, der starter med U235 bliver til en stabil atomkerne.

Hvilken stabil atomkerne slutter serien med?


