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సహజ రేడియోధార్మికత 

 

 ఈ ధర్మిన్ని కీ్ర.శ.1896లో హెనీ్ర బెకరల్ అనే శాస్రవేత్ కనుగొన్నిడు. ఇతన్నకి 1903లో నోబెల్ బహుమతి 

లభించింది. 

 పీ్తి ప్రమాణు కిందీ్కిం ప్ర్మమాణిం 1 Fermiగా (10–15m) ఉింటింది. ఈ ప్రమాణు కిందీ్కింలోన్న పీ్రటాననులు , 

న్యూటాానన్లు ను కిందీ్క బలాలు బింధిస్్తయి. ఈ విశవింలో ఇతర బలాలతో ప్రలిస్్త (అయస్తకింత, విద్యూత్, 

గురుత్వవకరష ణ మొద్లైన్వి) కిందీ్క బలాలు అతూింత బలమైన్వి. 

 కిందీ్క బలాల గుర్మించ కూలింబ్ అనే శాస్రవేత్ అధూయన్ిం చేసి వాటిన్న కూలింబ్ ఆకర్షణ బలాలు, వికరష ణ 

బలాలు అన్న రిండు రకాలుగా వరీ్గకర్మించాడు. 

1. ప్రమాణు సింఖ్ూ 1 నుించ 30 వరకు గల ప్రమాణు కిందీ్కాలోలు  కూలింబ్ ఆకరష ణ బలాలు ఎకుకవగా, వికరష ణ 

బలాలు తకుకవగా ఉింటానయి. అింద్యవలలు  ఇలాింటి ప్రమాణు కిందీ్కాలోలు  సిిరతవిం ఎకుకవగా ఉిండి అవి సహజ 

రేడియోధార్మికతను పీ్ద్ర్మశించవు. 

ఉదా: 1H1, 6C12, 7N14 

2. ప్రమాణు సింఖ్ూ 31 నుించ 82 వరకు [Pb82] గల ప్రమాణు కిందీ్కాలోలు  కూలింబ్ ఆకరష ణ బలాలు కీమకీమింగా 

తగీ్గ వికరష ణ బలాలు పెరుగుత్వయి. కాబటిి ఇలాింటి ప్రమాణు కిందీ్కాలోలు  అసిిరతవిం కీమింగా పెరుగుతింది.  

ఉదా:  

 

సహజ రేడియోధార్మికత నిర్వచనం 

ప్రమాణు సింఖ్ూ 82 కింటే ఎకుకవగా ఉన్ి ప్రమాణు కిందీ్కాలోలు  కూలింబ్ వికరష ణ బలాలు ఎకుకవగా, ఆకరష ణ 

బలాలు తకుకవగా ఉింటానయి. కాబటిి ఇలాింటి ప్రమాణు కిందీ్కాలోలు  అసిిరతవిం ఎకుకవగా ఉిండి, సిిరత్వవన్ని 

పిందింద్యకు తమింతట త్వముగా α, ß, γ కిరణాలను బయటకు విడుద్ల చేస్్తయి. ఈ ధర్మిన్ని సహజ రేడియో 

ధార్మికత అింటానరు.  
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ఉదా: 92Th232,. దీన్ని బెరి్మలియస్ అనే శాస్రవేత్ కనుగొన్నిడు. 

ఉదా: 92Th238,. దీన్ని పెలిగాట్ అనే శాస్రవేత్ కనుగొన్నిడు.  

1. సహజ రేడియోధార్మికతలో వెలువడిన్ α, ß, γ కిరణాలను బెకరల్ కిరణాలు అన్న కూడా అింటానరు. 

2. సహజ రేడియోధార్మికత అనేది ఆయా రేడియోధార్మిక ప్దారి్మల సవభావింపైె ఆధారప్డి ఉింటింది. అింతేకాన్ర 

బాహూ కారకాలైన్ ఉషో్ణగీత, పీడన్నలపైె ఆధారప్డద్య. 

α-(ఆల్ఫా) కణం: ఈ కణిం రిండు యూన్నటలు  ధన్నవేశాన్ని, న్నలుగు యూన్నటలు   

దీ్వూర్మశిన్న కలిగ్గ అనే జడవాయు కిందీ్కాన్ని ప్రలి ఉింటింది. కాబటిి ఒక రేడియోధార్మిక ప్దారిిం 

నుించ α- కణిం విడుద్లైతే దాన్న ప్రమాణు సింఖ్ూ రిండు పీ్మాణాలు, దీ్వూర్మశి న్నలుగు పీ్మాణాలు తగీుత్వయి. 

ß-కిర్ణం: ప్రమాణు కిందీ్కింలో ఒక న్యూటాానన్ విచిన్ిమైన్ప్పుడు ఒక పీ్రటానన్, ఒక ఎలకిారన్గా విడిప్రతింది. దీన్నలో 

భారయుత పీ్రటానన్ ప్రమాణు కిందీ్కింలో ఉింటింది. తేలికగా ఉన్ి ఎలకిారన్ బయటకు విడుద్లవుతింది. దీన్ని ß- 

కిరణిం అన్న అింటానరు. ప్రమాణు కిందీ్ిం నుించ ß- కణిం విడుద్లైతే దాన్న ప్రమాణు సింఖ్ూ 1 పెరుగుతింది. కాన్ర 

దీ్వూర్మశిలో మారుు ఉిండద్య.  

γ- (గామా) కిర్ణం: ఇది కవలిం శకిిన్న కలిగ్గ ఉన్ి ఒక రకమైన్ విద్యూద్యస్తకింత తరింగిం మాతామే. ఈ కిరణాలకు 

దీ్వూర్మశి, ఆవేశిం ఉిండవు. కాబటిి ఈ కిరణిం విడుద్లైన్ప్పుడు ప్రమాణు కిందీ్కింలో కింత శకిి మాతామే తగీుతింది. 

అింతేకాన్న ప్రమాణు సింఖ్ూలో, ప్రమాణు దీ్వూర్మశిలో ఎలాింటి మారుు ఉిండద్య. 

  ఒక ప్దారిింలో రేడియోధార్మిక కిరణాలు చొచ్చుకన్న వెళ్లలు  స్తమరిూిం γ > ß > α 

సహజ రేడియోధార్మికతకు ప్ర మాాలు 

1) 1 Curie=3.7× 1010 విఘటన్ిం/ సెకన్ 

2) రూథర్ఫర్డ (Rd) = 106 విఘటన్ిం/ సెకన్ 

3) బెకరల్ (Bq) = 1 విఘటన్ిం/ సెకన్ (S.I. పీ్మాణిం) 

  రేడియోధార్మిక కిరణాల ఉన్నకిన్న తెలుసుకునేింద్యకు ఉప్యోగ్గించే స్తధన్నలు. 

1) గ్గగీర్ ములలు ర్ కింటర్ 
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2) సిింటిలేషన్ కింటర్ 

3) కలు డ్ చాింబర్  

4)బబులాుింబర్ 

 

కృతి్రమ రేడియోధార్మికత 

 సిిరమైన్ మూలకాన్ని భారయుత కణాలతో త్వడన్ిం చిందిించన్ప్పుడు అది రేడియోధార్మిక ప్దారిింగా 

మారుతింది. ఈ ప్ద్ధ తిన్న కృతాిమ రేడియోధార్మికత అింటానరు. 

 ఈ ధర్మిన్ని కనుగొన్ి శాస్రవేత్లు ఐర్మన్ కూూర్గ, ఫీ్రడీిక్ జోలిట్ కూూర్గ. 

 ఇప్ుటి వరకు అనేక కృతాిమ రేడియోధార్మిక మూలకాలను కనుగొన్నిరు. వాటిలో ముఖ్ూమైన్వి. 

1) ఫ్లలు టోన్నయిం 2) నెఫి్లూన్నయిం 3) అమరేషియిం 4) లారన్నష యిం 5) కూూర్మయిం 6) ఫ్రర్మియిం 

7) ఐన్సి్టన్నయిం 8) సి్తరన్నష యిం మొద్లైన్వి.. 

  వీటిలో ఫ్లలు టోన్నయాన్ని అతూత్మ అణు ఇింధన్ింగా భావిస్్తరు. 

ఆల్బర్ట ్ ఐన్స్టట న్: ఇతను చేసిన్ ప్ర్మశోధన్లోలు  ముఖ్ూమైన్వి. 

1) దీ్వూర్మశి శకిి తలూత్వన్నయమిం (E=mc2) 

2) స్తపేక్ష సిదాధ ింతిం 

3) కాింతి విద్యూత్ ఫలిత సమీకరణిం. ఈ ప్ర్మశోధన్కు ఐన్సి్టన్కు నోబెల్ బహుమతి (1921లో) లభించింది. 

 

కంద్ర క విచ్ఛితి్ర 

 ఒక భారయుత ప్రమాణు కిందీ్కాన్ని తటసి ఆవేశిం గల ఒక న్యూటాానన్తో ఢీ కటిిించన్ప్పుడు అది విచిన్ిిం 

చింది దాదాప్ప సర్మ సమాన్మైన్ రిండు కత్ ప్రమాణు కిందీ్కాలుగా విడిప్రయి వాటిలో నుించ మూడు న్యూటాాననులు , 

కింత అణుశకిి విడుద్ల కావడాన్ని కిందీ్క విచిత్ి అింటానరు. 
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 కిందీ్క విచిత్ి అనే పీ్కీియను ఆటోహాన్, సి్తరస్మన్ కనుగొన్నిరు.  

 

యురేన్నయిం బేర్మయిం కీిపి్టన్ న్యూటాానన్ 

 కిందీ్క విచిత్ికి లోన్య్యూ యురేన్నయిం, థోర్మయిం, ఫ్లలు టోన్నయిం అనే వాటిన్న అణు ఇింధన్నలుగా ఉప్యోగ్గస్్తరు. 

 యురేన్నయిం అనేది పిచ్బెలు ిండ్ రూప్ింలో, థోర్మయిం మోనోజైట్ రూప్ింలో లభస్ుింది. 

 థోర్మయిం న్నలవల ర్గత్వూ పీ్ప్ించింలో భారత్ తొలి సి్తన్ింలో ఉింది. ఈ న్నలవలు ఎకుకవగా కరళ తీరింలోన్న ఇసుకలో 

ఉన్నియి. 

 సహజసిద్ధ ింగా లభస్ున్ి మూలకాలోలు  భారయుత మూలకిం యురేన్నయిం. యురేన్నయాన్ని 'Yellow 

Cake' అింటానరు. 

 ఫ్లలు టోన్నయాన్ని లాూబ్లో తయారు చేస్్తరు. 

 

శృంఖల్ చర్య లేదా గొుసు చర్య 

విచిత్ిశీల ప్దారిింలో కిందీ్క విచిత్ి అనేది తన్ింతట త్వనుగా అన్ని కణాలకు విస్్ర్మించడాన్ని గొలుసు చరూ (లేదా) 

శృింఖ్ల చరూ అింటానరు. 

ఒక సెకను కాలింలో విచిన్ిిం చింద్యతన్ి కణాల సింఖ్ూను విచిత్ి రేట (లేదా) గొలుసు చరూ రేట అన్న అింటానరు. 

ఈ గొలుసు చరూ రేట అనేది రిండు అింశాలపైె ఆధారప్డుతింది. 

1) విచిత్ిశీల ప్దారి సవభావిం 

2) గొలుసు చరూలో ప్టలీ్ింటన్ి న్యూటాానన్లు  వేగిం. 

గొలుసు చరూ అనేది కవలిం 10-8 sec కాలింలో జరుగుతింది. ఈ కాలాన్ని ఒక SHAKE అన్న అింటానరు. 

కాలాన్ని కలిచేింద్యకు ఉప్యోగ్గించే అతి చన్ి పీ్మాణిం SHAKE 

గమనిక: కాలాన్ని కలిచేింద్యకు ఉప్యోగ్గించే అతిపెద్ద  పీ్మాణిం - కాసిిక్ సింవతసరిం. అింటే సూరుూడు ఒకస్తర్మ ఈ 

విశవిం చ్చటి్ట తిర్మగ్గ ర్మవడాన్నకి ప్టిే సమయిం. 1 కాసిిక్ సింవతసరిం = 250 మిలియన్ సింవతసర్మలు (సుమారుగా) 

గొలుసు చరూలో వెలువడే న్యూటాానన్లు  సగట సింఖ్ూ 2.5 మాతామే. 
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గొలుసు చరూను రిండు రకాలుగా వరీ్గకర్మించొచ్చు. 1) అన్నయింతాిత  

2) న్నయింతాిత గొలుసు చరూ 

 

1. అనియంతి్రత గొుసు చర్య 

 గొలుసు చరూలో ప్టలీ్ింటన్ి న్యూటాానన్లు  వేగాన్ని అద్యప్ప చేయకుింటే అది న్నరింతరింగా జరుగుతింది. దీన్ని 

అన్నయింతాిత గొలుసు చరూ అింటానరు. 

అనువర్త నాలు: అణుబాింబు తయార్గలో ఉప్యోగ్గించే సూతాిం కిందీ్క విచిత్ి. శకిి అన్నయింతాిత గొలుసు 

ప్ద్ధ తిలో విడుద్ల. 

 

2. నియంతి్రత గొుసు చర్య 

 గొలుసు చరూలో ప్టలీ్ింటన్ి న్యూటాానన్లు  వేగాన్ని తగీ్గస్్త గొలుసు చరూ అద్యప్పలోకి వస్ుింది. కాబటిి దాన్ని 

న్నయింతాిత గొలుసు చరూ అింటానరు. 

 ఈ ప్ద్ధ తిలో వెలువడిన్ అణుశకిిన్న మాన్వాళి పీ్యోజన్ిం కోసిం విన్నయోగ్గించొచ్చు. 
 

http://www.recruitmenttopper.com/telangana-charitra/
http://www.recruitmenttopper.com/ssc-cgl-previous-papers-pdf-download/
http://www.recruitmenttopper.com/tspsc-group-2-syallabus-study-material-in-telugu/
http://www.recruitmenttopper.com/



