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1. POVZETEK 

 

V naši raziskovalni nalogi smo raziskali temo radioaktivnosti. Pogledali smo vrste razpadov 

njenih primerkov v okolju do razlike med ionizirajočim in neionizirajočim sevanjem. Pritegnila 

nas je uporaba radioaktivnosti v reaktorjih in radioaktivni elementi. Znotraj tega smo morali 

raziskati kje vse najdemo radioaktivne razpade, njihov razpolovni čas  in enote. Raziskali smo 

učinek na živo snov in potrebno sevanje za poškodbe, ter smrt. Pri tem smo pogledali kako se 

lahko pred sevanjem zaščitimo, ter kakšen učinek ima na naravo. Zaradi tega smo morali 

pogledati kakšne mutacije poznamo in zakaj nastajajo pri čemer smo odkrili Poligon, učinek 

radioaktivnosti na zarodke, novo nastali elementi in radioaktivne verige razpadov. Na koncu 

smo raziskali tudi proces obsevanja z radioaktivnimi izotopi in njen učinek na hrano. 

 

 SUMMARY 

 

In our research paper we explored radiation. We looked at the various forms of radiation and 

its examples in the environment to the differences between ionizing and nonionizing radiation. 

We were intrigued by the use of radiation in reactors and radioactive elements. This led us to 

researching the location of radiation, its half-life its appropriate units. We explored the effect it 

has on live matter and the required amount for bodily injuries and death. When we looked into 

the latter we also looked at how we can protect ourselves from it and what effect it has on the 

environment. Because of that we had to look into various mutations and why the occur which 

led us to the discovery of Polygon, the effect radiation has on fetuses, a new element and 

radioactive men. At the very end we also researched the process of irradiation and its effects 

on food. 
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2. UVOD 

 

Radioaktivnost je ena izmed tistih pojmov, ki je brez dobrega razumevanja težko predstavljiva 

zaradi njene razširjenosti in velikosti, ki je naše oči ne morejo videti zato si je tudi ne znamo 

predstavljati. Splošno je ideja o radioaktivnosti zmotna predstava strupenega plina, ki nam 

lahko le škodi in katerega se moramo za vsako ceno izogibati. 

V naši raziskovalni nalogi smo se odločili za poglobitev našega znanja o nastanku 

radioaktivnosti, njenega pojava znotraj atomike, različne vrste razpadov kot so alfa, beta in 

gama razpadi. Raziskali smo razliko med ionizirajočim in neionizirajočim sevanjem, ki razloži 

zakaj mikrovalovne pečice niso radioaktivne. Pritegnila nas je uporaba radioaktivnosti za 

proizvodnjo elektrike v jedrskih elektrarnah in pa radioaktivnost elementov. Zanimalo nas je 

kje vse jo lahko zasledimo, njeni razpolovni časi in enote za merjenje radioaktivnosti. 

Med raziskovanjem nas je pritegnil učinek radioaktivnosti na živo snov in potrebna 

radioaktivnost za poškodbe in smrt. Opisali smo zastrupitev z radioaktivnostjo in metodo 

zaščite pred prevelikimi izpostavljenostmi sevanju. Raziskali smo njen učinek na naravo in 

stanje v Černobilu. Pri tem smo naleteli na mutacije in smo raziskali katere poznamo in zakaj 

do njih pride. Pogledali smo tudi možnost dedovanja teh mutacij. Zasledili smo Poligon in 

raziskali kakšen učinek ima na lokalne prebivalce. Naleteli smo na opise učinka radioaktivnosti 

na zarodke zato smo tudi te pogledali. Med pisanjem smo našli omembo novega elementa, ki 

je posledica radioaktivnosti in pa osebe, ki so bile izpostavljene prevelikim dozam 

radioaktivnosti. Na samem koncu smo pa raziskali temo obsevanja z radioaktivnimi izotopi, 

njegov učinek na hrano ter izvedli meritve različnih vrst oreščkov. 
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4. Hipoteze 

Hipoteza št. 1 

 Izmed vseh oreščkov bomo lahko največ radioaktivnosti zaznali pri orehu, saj ima 

izmed vseh izbranih oreščkov največ kalcija. 

Hipoteza št. 2 

 Oreščki z veliko kalcija bodo oddajali bistveno več radioaktivnosti kot pa oreščki z 

malo kalcija. 

Hipoteza št. 3 

 Nivo radioaktivnosti pri vseh oreščkih ne bo presegel 0.1 μS. 

Hipoteza št. 4 

 Če bi pojedli en kilogram najbolj radioaktivnih oreščkov bi bila zaužita količina 

radioaktivnosti premalo za kakršnekoli negativne posledice.  
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5. Kako je nastala radioaktivnost 

Iz najbolj osnovnega pogleda je radioaktivnost energija, ki izvira iz ene točke in potuje skozi 

prostor v obliki valov, zmožna je prebiti razne materiale in potovati v obliki elektromagnetnih 

valov majhnih valovnih dolžin. Radioaktivnost je konstanto prisotna, najdemo jo znotraj naših 

teles, v raznih materialih naravnega nastanka in v vesolju. Odkar obstaja naše vesolje obstaja 

osnova radioaktivnosti. 

Okoli nastanka vesolja se vrtijo številne teorije in hipoteze. Vsaka religija ima svojo verzijo 

izvora vesolja zato bomo ta del razdelili na dvoje, in sicer prvi del bo objektivno predstavil eno 

izmed nam najbolj zanimivih antičnih idej o izvoru vesolja, ki smo jo zasledili med branjem in 

nas je pritegnila. Drugi del bo predstavil nekatere potrjene, nepotrjene in verjetno teorije, ki se 

jih ne da potrditi v celoti. 

Stvariteljska teorija, ki nas je pritegnila izvira iz Slovanskega poganstva, ki je na Slovenskem 

ozemlju mrtvo od 9. stoletja dalje. Zgodba o bogu Rodu ima veliko podobnosti z drugimi 

verovanji ampak je edinstvena v svoji poetičnosti. Na začetku vsega je bil Rod, bog, ki je 

ustvaril samega sebe. Sprva je bil samo tema, bil je ujet znotraj lupine rože. Nato je pa izrazil 

svojo ljubezen do boginje ljubezni Lade, njegova lupina je počila in iz nje se je izlila ljubezen. 

Razdelil je vodo od zemlje, zemljo od neba, naredil dva svetova. Nav svet mrtvih in Jav svet 

živih. Prav tako je ustvaril vse ostale slovanske bogove. Na koncu svojega ustvarjanje se je 

razkosal in iz svoje glave ustvaril Sonce, iz trupa Luno, iz oči zvezde, iz čela sončni vzhod in 

zahod, iz svojih misli je ustvaril noč, iz sape veter, iz solz sneg, dež, ter točo in na koncu strelo, 

ter grom iz njegovega glasu. 

V Rodovi zgodbi vidimo dogodek, ki zelo spominja na najbolj priznano teorijo o nastanku 

vesolja. Govorimo o Velikem Poku. Veliki pok je dogodek, ki se je zgodil pred 13.8 milijardami 

let. Sprva je vso vesolje bila izredno mala pika, neskončno vroča in neskončno gosta, bila je 

edinstvena tvorba katero s sedanjim poznavanjem fizike naj ne bi bili zmožni razložiti. Nato se 

ja ta točka razširila in ta širitev se imenuje veliki pok. Od te točke dalje se je neprestano širila, 

hladila, to se dogaja že 13.8 milijard let in nič ne kaže, da se bo kmalu končala povečevati in 

hladiti. Veliki pok ni bil magična eksplozija, bil je bolj raztegovanje nepredstavljivo goste tvorbe. 

V tej tvorbi je bil ves prostor, čas, snov in energija, ki je takrat obstajala. Ne vemo zakaj se je 

ta tvorba pojavila, kako je nastala in točno kje je bil izvor. Dokaz za to teorijo imamo v obliki 

Hubblovega zakona in kozmične radioaktivnosti v ozadju, ta se je ohranila od velikega poka v 

obliki dela vesolja, ki ima temperaturo 2.725 K. 

Ampak moramo omeniti nekatere ugledne fizike in astrofizike, ki se pa ne strinjajo z modelom 

velikega poka kot ga poznamo. Na primer George F. R. Ellis, Robert Gentry, dr Hannes Alfvйn, 

prof. Geoffrey Burbidge, dr. Halton Arp in Sir Fred Hoyle, slednjemu pripisujejo kovanje termina 

veliki pok, ta izraz je nastal med radijsko oddajo leta 1950. 

Tudi če verjamemo v model velikega poka, kot ga sedaj priznava znanost, je še vedno odprto 

vprašanje izvora vesolja. Ena izmed zanimivejših teorij je teorija o črnih in belih luknjah. Bela 

luknja naj bi bila nasprotje črne. Črna luknja vase posrka vso materijo in svetlobo v njenem 

dometu, bela pa naj bi bila drugi konec črne luknje. Narave belih lukenj, če sploh obstajajo, ne 

poznamo, ker jih še nismo opazovali. Nekateri fiziki menijo, da je nekaj izmed svetlobe, ki jo 

pripisujemo supernovam v resnici produkt belih lukenj. Bele luknje naj bi razlagale izvor 

velikega poka. Ampak potem se pojavi vprašanje izvora vesolja v katerem je nastala črna 

luknja, ki je rodila našo belo luknjo oziroma veliki pok. Omeniti moramo, da je teorija o belih 

luknjah sporna, saj so teoretično nemogoče, ker nasprotujejo drugemu zakonu termodinamike. 
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Bele luknje so tudi povezane z črvinami, te črvine naj bi povezovale dvoje vesolji z tako 

imenovanim Einstein-Rosen mostom. 

Predstavili bomo še eno teorijo, ki pa je prevzela filmsko industrijo. Ideja matrice je proizvod 

filozofa Nicka Bostroma, ki trdi da verjetno živimo znotraj računalniške simulacije. Nekaj 

podobnega lahko vidimo v antični ideji Platonove jame. Ta teorija, o življenju znotraj simulacije, 

je izredno nepredstavljiva in hkrati strašljiva. Ideja, da vse in vsi in potemtakem tudi mi lahko 

izginemo v stotinki, če se naprava na kateri stoji naš obstoj pokvari ali ugasne. Ampak če 

pogledamo razvoj tehnologije v zadnjih petdesetih letih, vidimo takšen napredek v računalniški 

tehnologiji, da ne moremo več zavrniti ideje sintetizacije prisebnosti in intelekta znotraj 

računalnika. Vsaka dovolj razvita civilizacija bi poskusila takšen preboj doseči, saj bi olajšal 

reševanje njenih problemov. Ideja, da bi vse bilo izbrisano je pa nerealistična. Po tej isti logiki 

bi vse datoteke na našem računalniku bile izgubljene takoj ko računalnik ugasnemo. Logično 

sklepanje je tudi, da bi civilizacija sposobna simulacije celotnega vesolja in prisebnosti milijard 

ljudi izumila trde diske ali drugo vrsto shranjevanja informacij, ki bi bilo imuno koruptivnosti 

datotek. 

Sama radioaktivnost, kot jo poznamo sedaj, ni obstajala od začetka vesolja, osnova za njo je 

pa bila. Sprva je bilo naše vesolje tako vroče, da je bila njena temperatura 273 milijonov stopinj 

nad absolutno ničlo. Katerikoli atom takrat prisoten se je hitro razbil na manjše delce (protone 

in elektrone,…). Radioaktivnost je potovala v obliki fotonov in se odbijala od elektronov. 380 

000 let po velikem poku je bilo vesolje dosti hladno, da je nastal vodik. In od takrat nam je 

ostala sled porazdelitve radioaktivnosti v vesolju, ki jo imenujemo CMB (Cosmic Microwave 

Background). To je najstarejša slika vesolja, ki jo imamo in hkrati najstarejša radioaktivnost, ki 

smo jo odkrili. 
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6. Kaj je radioaktivnost in katere vrste poznamo 

Radioaktivnost je energija, ki potuje v obliki valov ali kot zelo hitri delci. Valovno obliko 

imenujemo elektromagnetno valovanje, poznamo tudi hitre delce. Hitri delci se pojavijo, ko 

nestabilen ali radioaktiven atom razpade ob razpadu pa producira alfa, beta in gama delce.  

Elektromagnetno valovanje nima mase in potuje v valovih. Elektromagnetno valovanje ima 

lahko zelo nizko ali pa zelo visoko energijo. Ta razpon energij imenujemo elektromagnetni 

spekter, ki razdeli valovanje na valovne dolžine. Znotraj tega spektra pa poznamo dve vrsti 

sevanja, ionizirajočo in neionizirajočo.  

Elektromagnetna radioaktivnost izvira iz fotonov, ki potujejo v valovih. Foton je osnova za vse 

oblike EM valovanja. Sam foton je energija, tudi svetlobna, ki se konstanto premika s hitrostjo 

okoli 300 000 km/s. Količina energije, ki jo foton nosi povzroči, da se včasih obnaša kot val in 

včasih kot delec. Temu se reče val-delec dualizem. Fotoni z nizko energijo, npr. radio, delujejo 

kot valovi. Poznamo pa tudi visoko energijske fotone, npr. x-žarke, ki se pa obnašajo bolj kot 

delci. Elektromagnetno valovanje lahko tudi potuje skozi prazen prostor. To jo loči od drugih 

oblik valovanja kot je npr. zvok.  Edina razlika med radijskim valom in gama žarkom je 

energijski nivo fotonov. 

Če pogledamo primere različnih oblik valovanj v vsakdanjem življenju lahko veliko lažje vidimo 

razlike med njimi. 

Infrardeča (IR) leži med vidnim in nevidnim delom EM spektra. Infrardečo svetlobo 

uporabljamo v daljincih in jo čutimo vsaki dan v obliki vseh toplot. Njena velikost je med 0.8-

100 μm.  

Vidna svetloba je edini del EM spektra, ki ga lahko vidimo s prostim očesom. Različne valovne 

dolžine zaznamo kot barve. Barva, ki jo pripisujemo opazovanemu predmetu je barva svetlobe, 

ki se odbije. Njena velikost valovnih dolžin je med 400–800 nm. 

Ultravijolična (UV) svetloba je nevidna svetloba, ki nas poleti opeče. Ozon nas naravno ščiti 

pred UV žarki. Ti žarki lahko povzročijo opeklino in celo kožnega raka. Njena velikost valovnih 

dolžin med 0.001-0.4 μm. 

X-žarki so visoko energijsko svetlobno valovanje. Imajo nižjo valovno dolžino in višjo energijo. 

Ko gremo na slikanje kosti se energija iz teh žarkov absorbira v kalcij in kot posledica se na 

tisti točki žarek ustavi kar nam potem da sliko, ki jo vidimo pri posnetku. 

Ionizirajoči delci so  v obliki: alfa, beta in gama delcev. Ionizirajoče sevanje je nevarno, ker 

lahko razdre kemijske vezi in lahko ionizira atome. Pri nizki energiji odvzame nekaj elektronov 

pri višji pa uniči atom. Ko takšna radioaktivnost potuje skozi naše telo nam lahko poškoduje 

DNA. Kljub temu, da je smrtno nevarna jo lahko izkoristimo za boj proti raku tako, da z njo 

uničujemo rakave celice. 

Neionizirajoča sevanja ima nizko energijo, takšne oblike sevanja imajo, mikrovalovke, radio, 

vidna svetloba in laserji,... Ta sevanja niso nevarna pri pravilnem rokovanju, saj nima dovolj 

energije da ionizira atome in molekule. Daljša izpostavitev tej vrsti sevanja pa nam še vedno 

lahko škodijo. 

Poznamo tri vrste ionizirajočega sevanja, te bomo sedaj predstavili. 

Prvi so alfa delci. Ti delci so zgrajeni iz dveh protonov in nevtrona. Takšna radioaktivnost ima 

težke, pozitivno nabite delce, značilna je pri razpadu urana in radija. Alfa delce lahko 
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popolnoma ustavi list papirja ali pa naša koža. Ampak če nam uspe zaužiti material, ki seva 

alfa delce skozi hrano, pijačo ali pa preko vdihavanja zraka lahko alfa delec povzroči biološko 

škodo našemu telesu.  

Beta delec je zgrajen iz elektronov in je v bistvu samo hiter elektron, ki zapušča jedro. Beta  

delec je prodornejši od alfa delca, ampak ga lahko ustavi le 1 do 2 centimetra vode ali pa par 

milimetrov aluminija. Kljub temu je zmožna potovati več metrov od izvira. Beta delec je tudi 8 

tisoč krat manjši od alfa delca. Ta manjša velikost jim omogoči prehod skozi kožo. Ta delec 

lahko kožo ožge in povzroči poškodbo tkiva. 

Gama žarki imajo največ energije in najmanjšo valovno dolžino iz celotnega spektra. 

Nuklearne eksplozije in radioaktivni atomi proizvajajo te žarke, ki lahko uničijo celice in 

povzročijo poškodbe ter tudi raka. Odvisno od energije, ki jo vsebujejo, pa lahko gredo skozi 

človeško telo brez da povzročijo škodo. Ta radioaktivnost se da ustaviti z debelimi zidovi ali pa 

s svincem.  

Omenili bi še nevtrone, ki niso direktno ionizirajoči ampak njihova interakcija z okoljem povzroči 

pospešitev razpadov. 
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7. Kako deluje in različne vrste razpada 

Radioaktivnost je posledica nestabilnosti atomov. Radioaktivnost je energija, ki jo nestabilen 

atom odda v obliki elektromagnetnega valovanja, fotonov ali sub atomskih delcev vse z 

namenom, da se stabilizira. Jedro nestabilnih atomov se cepi ali počasi razpada, medtem ko 

oddaja odvečno energijo v obliki radioaktivnosti. Radioaktivnost lahko prevzamejo snovi na 

njeni poti. Od vrste radioaktivnosti je odvisno kako daleč od atoma obstaja. Kot smo ugotovili 

zgoraj alfa delec ne potuje zelo daleč, najdlje potuje gama delec. Vse vrste sevanja postanejo 

manj intenzivne s tem ko se oddaljujejo od izvira.  

Prej smo omenili, da različne vrste radioaktivnosti različno prodirajo snov in so tudi različno 

nevarne. Ta podatek bi razširili s tem, da je prebojna moč vrste sevanja obratno sorazmerna 

z njeno ionizirajočo močjo. Alfa delec lahko ustavimo s kosom papirja, zato ker ionizira prvo 

stvar s katero pride v stik. Gama delec najdlje prodre in jo je najtežje ustaviti, ker ima majhno 

ionizacijsko moč. 

Za alfa razpad so ključni alfa delci. Alfa delec je podoben vodikovemu jedru, je iz dveh protonov 

in dveh nevtronov, ki sta med seboj povezana. Sprva pobegne iz jedra izvornega atoma z 

procesi kvantne mehanika. Takoj se začne oddaljevati, saj sta jedro izvornega atoma in delec 

pozitivno nabita, ta proces se imenuje elektromagnetizem. Ta proces spremeni atom iz 

katerega alfa delec prihaja v povsem drugačen element. Njegova molska masa pade za štiri 

in vrstno število za dve. Kot primer vzemimo uran-238, ki se zaradi izhajajočih alfa delcev 

spremeni v torij-234. Včasih je ta hčerinski atom prav tako radioaktiven in se razgradi naprej. 

Če bi ta razpad spremenili v splošno enačbo za vse alfa razpade bi ta izgledala takole: 

𝑧𝑋𝐴
𝛼
→ 𝑋𝑧−2

𝐴−4 +  2𝐻𝑒4 (𝛼) 

Beta razpad se, kot nakazuje ime, ukvarja z beta delci. Le-ti pa pridejo v dveh oblikah, in sicer 

+ in -. Slednja emisija se pojavi pri transformaciji enega nevtronov v jedru v proton, elektron 

in nevtrino. Stranski produkti jedrskih reaktorjev imajo pogosto - razpad, saj je verjetno, da 

bodo imele presežek nevtronov. Sam nevtrino je težko odkriti, ampak se o njegovem obstoju 

ne dvomi. Njegova funkcija naj bi bila odvzeti razliko energije med 𝑊𝑚𝑎𝑥 in kinetično energijo 

sproščenega elektrona. Nimajo niti mase niti električnega polja, njihova energija pa naj bi bila 

med nič in 𝑊𝑚𝑎𝑥. Med beta razpadom se število protonov zmanjša za 1 in pridobi se 1 nevtron. 

Napisano z enačbo bi izgledalo takole: 

𝑧𝑋𝐴
𝛽
→ 𝑌𝑧+1

𝐴 + 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛 + 𝑛𝑒𝑣𝑡𝑟𝑖𝑛𝑜 

Gama razpad poteče pod pogojem, da je jedro nestabilno ali je razpadlo z alfa ali beta 

razpadom in je v vzbujenem stanju s presežkom energije. Tako kot lahko elektron spremeni 

stanje v manjše energijsko stanje z oddajanjem fotonov v obliki spektra energije med 

ultravijolično in infrardečo barvo v vidnem spektru, lahko pa je tudi v nevidnem spektru, lahko 

tudi atomsko jedro zgubi energijo z oddajanjem gama žarkov.  Enačba te oddaje izgleda takole:                                                                                                                                       

𝑧𝑋𝐴
𝛾
→ 𝑧𝑋𝐴 + 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛 𝛾 

 

 

 

 

https://en.pons.com/translate/slovenian-english/kvantna
https://en.pons.com/translate/slovenian-english/kvantna
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8. Kako nastane 

Najbolj vpadljiv in prepoznaven proces nastanka radioaktivnosti je v nuklearnih reaktorjih. 

Nuklearne elektrarne cepijo atome z namenom segrevanja vode in njene pretvorbe v paro. Ta 

para premika turbino, ki generira elektriko. Sam proces znotraj nuklearnih reaktorjev je verižna 

fisija. Fisija je razdelitev enega jedra na dva nova jedra, fuzija je pa spajanje dveh lahkih jeder 

atomov v enega, oba proizvedeta energijo s tem da je fuzija manj obvladljiva. Reaktorji imajo 

za gorivo lahko uran, v elektrarni Krško je uran 235. Ko se reaktor aktivira se uranovi atomi 

cepijo, sprostijo se nevtroni in toplota, sproščeni atomi zadenejo druge atome in s tem 

povzročijo njihovo cepitev, ta proces se nadaljuje dokler ne zmanjka nestabilnih jeder. Toplota, 

ki jo reaktor odda segreje in nato izpari vodo, katere para poganja turbino. Poznamo dve vrsti 

reaktorjev, prva je takšna, da voda odnaša odvečno toploto v obliki pare, druga pa ima vodo 

pod pritiskom. Tako kot prva jo segreje ampak zaradi pritiska ne izpari, to vročo vodo nato 

speljejo do druge vode, ki prevzame toploto od prve in izpari. Ta para nato obrača turbino. 

Sama hitrost fisije v reaktorjih je nadzorovana s pomočjo kontrolnih palic, ki absorbirajo 

nevtrone. Radioaktivnost nastaja tudi v našem najstarejšem viru svetlobe, nam najbližji zvezdi 

Soncu. Znotraj Sonca obstaja radioaktivna cona, ta leži med najbolj zunanjim delom jedra in 

konvekcijsko plastjo. V tej coni energija nastaja skozi proces termonuklearne fuzije, ta se 

premika navzven kot elektromagnetno sevanje. Sama termonuklearna fuzija spremeni vodik v 

helij in pri tem sprosti ogromne količine energije. Ta energija se pretvori v termo energijo, torej 

toploto. Ta toplota potuje po vesolju v obliki elektromagnetnih valov, ki omogočajo prenos 

toplote skozi proces imenovan sevanje. Kot zanimivost bi omenili, da sončna svetloba in s tem 

toplota potrebuje 8 minut in 20 sekund da pride do Zemlje, torej bi teoretično na Zemlji še videli 

Sonce 8 minut in 20 sekund v primeru da spontano izgine. Same reakcije znotraj Sonca 

temeljijo na fuziji vodika v helij, v obliki enačbe izgleda ta reakcija takole:                            

4 𝐻 + 2𝑒−
1
1 → 𝐻𝑒2

4 + 2𝑣 + 26,7𝑀𝑒𝑉 

Radioaktivnost je prisotna tudi v naši hrani. Rastline jo dobijo od mineralov prisotnih v prsti, 

voda jo prav tako prejme od zemlje, ribe jo dobijo iz vode ali morskega dna. Radioaktivnost, s 

katero dela človek lahko prav tako preide v hrano. Vsa ta radioaktivnost se prenaša preko 

prehranjevalne verige. Radioaktivni minerali so Te, V, Zr, Sm, Os, Nd, Pt, In, Gd, Rb, Re, Lu, 

Th, U, K in njihovi izotopi. Najbolj radioaktivni so kalij, uran in torij. Ta radioaktivnost izvira iz 

alfa, beta in gama delcev, ki jo ustvarijo nestabilni izotopi. Za alfa delec je kriv alfa razpad, 

torej dva protona in nevtrona. Za beta delec je kriv beta razpad, torej elektron. Za gama delec 

je kriv gama razpad, torej oddajanje energije v obliki gama žarkov. Najbolj ekstremen nastanek 

radioaktivnosti je zagotovo supernova, to je eksplozija zvezde. Nastane na dva načina, prvi 

način je kraja materije od druge zvezde, zvezda postane pretežka in eksplodira. Drugi način 

je pa ta, da zvezda porabi vso svojo gorivo, nekaj njene materije preide v jedro, jedro postane 

pretežko in ni zmožno zdržati svoje lastne gravitacijske sile zato se sesede. Drugi način prav 

tako povzroči eksplozijo. Ta eksplozija sprosti ogromno količino materije in x-žarkov, ter gama 

žarkov. Zanimivo je tudi, da se supernove tresejo kot zvočniki in šumijo. 
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9. Kje jo najdemo 

Radioaktivnost lahko najdemo kot posledico naravnih procesov, ki so spontani ali pa 

spodbujeni s strani ljudi. Uporabljamo jo tudi v številnih napravah. 

Ta radioaktivnost v našem okolju ima več virov. Nekaj sevanj pride iz vesolja v obliki kozmičnih 

žarkov. Nekaj radioaktivnosti pride iz virov v naši atmosferi kot je plin radona in produkti 

njegovega razpada. Prav tako obstajajo naravni radioaktivni materiali v zemlji, poleg očitnih 

elementov kot so uran so prisotni nekateri radioaktivni izotopi pogostih substanc kot so kalij in 

karbon. Radioaktivnost najdemo v prsti, kamnih in ozračju, od tod se prenese na reke, jezera 

in podtalnico.  

Povprečna količina radioaktivnosti, ki jo prejme prebivalec v Veliki Britaniji je okoli 2-2.5 mSv 

na leto. Prisotnost granita ima velik vpliv, saj vsebuje višje količine urana. Nekateri deli sveta, 

na primer severni Iran imajo v okolju radioaktivnost do 50 mSv na leto. Dentalni x-ray vam bo 

dal dozo pod 1 mSv, slikanje celotnega telesa pa 10 mSv. Ker atmosfera ustavi manj vesoljskih 

žarkov višje kot greste, dobijo posadke in potniki na letalih dodatno dozo radioaktivnosti. 

Ampak ta je izredno majhna. Če bi vsaki teden v razponu enega leta leteli od ZDA do Japonske 

bi dobili samo 9 mSv dodatne doze radioaktivnosti. 

Najdemo jo lahko znotraj hrane in vode, ki ju konzumiramo dnevno. Znotraj naših teles kot 

posledica vnosa radioaktivnih snovi. Naravna radioaktivnost znotraj naših teles je okrog 0.4 

μSv. Če pojemo banano dobimo 0.1 μSv. Pri uporabi CRT monitorja v razponu enega leta 

dobimo 1 μSv. Če preživimo en dan znotraj mesta v bližini Fukušime dobimo 3.5 μSv za 

primerjavo en dan znotraj izolacijskega območja v Černobilu pridela 0,0053 mSv. En polet iz 

New Yorka v Los Angeles vam da 40 μSv, bivanje v hiši iz kamna, opeke ali betona pa vam v 

enem letu da 70 μSv. Vse to je še vedno zelo malo.  

Radioaktivnost je prav tako prisotna znotraj druge vrste hrane ne samo v bananah. Najdemo 

jo v korenčkih, krompirju, fižolu, oreščkih, mesu, pivu in navadni vodi. Zelo zanimivo je, da tudi 

več hišnih predmetov proizvaja oz. oddaja sevanja. Veliko elektronike kot so telefoni, tablice, 

računalniki, tudi razni oddajniki oddajajo radijske valove. Starejši televizorji oddajajo šibke x-

žarke. Detektorji za dim vsebujejo radioaktiven izotop americium-241, ki pa ni nevaren, ker je 

v posebni foliji znotraj naprave. Granitni pulti, ki vsebujejo radioaktivne minerale, ter starejše 

pohištvo, pribori in nakit so prav tako lahko radioaktivni. Cigareti, ki vsebujejo radioaktivne 

snovi so zagotovo najbolj škodljiva stvar na tem seznamu. Bolj presenetljiv vir radioaktivnosti 

so pa gnojila, ki so radioaktivna zaradi radija v fosfatih. 
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10. Kako hitro izginja, njene enote in računanje razpadanja 

Radioaktivni razpad je determiniran z kvantnimi mehanizmi, ki temeljijo na verjetnosti. Zato je 

nemogoče ugotoviti kdaj bo določen atom razpadel. Ampak lahko pa predvidevamo glede na 

statistično vedenje velikega števila atomov.  

Razpolovni čas radioaktivnega izotopa je čas, po katerem, v povprečju, polovica začetnega 

materiala razpade. Po dveh razpolovnih časih bo kar je ostalo od prvega razpada spet razpadlo 

in ostala bo četrtina originalnega materiala. 

Če želimo zapisati ta razpad v obliki enačbe začnimo s predpostavko, da imamo 𝑁𝑜 

radioaktivnih jeder dane vrste. Če pustimo, da preteče čas 𝑡 nam jih preostane 𝑁𝑜/2. Če 

pustimo da ta razpon časa še enkrat preteče nam jih ostane 𝑁𝑜/4. Če pustimo ta razpon časa 

še enkrat nam jih ostane 𝑁𝑜/8 in tako naprej. Če hočemo opredeliti število še radioaktivnih 
jeder po času 𝑡 lahko to naredimo z 𝑁(𝑡)pri čemer lahko napišemo z naslednjo enačbo glede 

na število razponov časa 𝑡, pri čemer je 𝑛 poljubno število: 

𝑁(𝑡) =
𝑁𝑜

2𝑛
= 𝑁𝑜 × 2−𝑛 

Uran in plutonij sta šibko radioaktivna, ampak imata zelo dolge razpolovne dobe. V primeru 

urana-238 je ta okrog štiri milijarde let, kar je približno starost Zemlje ali pa predviden 

preostanek življenjske dobe Sonca. Torej bo polovica sedaj prisotnega urana-238 obstajala po 

smrti Sonca. 

Izotop joda ima razpolovni čas osmih dni, torej bo po koncu fuzije, po osmih tednih razpadanja, 

ostal le 1% jod-131, ki je nastal v nuklearnem reaktorju. Drugi izotopi joda imajo še krajše 

življenjske dobe.  

Cezij-137 pa se ohrani veliko dlje. Ima razpolovni čas okrog 30. let zaradi tega in zaradi 

dejstva, da razpada preko bolj nevarnega beta razpada je ta element največja nevarnost 

zdravju ob izpustu v okolje. 

Velikost ali količina materiala nista pokazatelja radioaktivnosti snovi. Velika količina snovi lahko 

ima zelo malo radioaktivnosti. Lahko pa ima zelo mala količina snovi zelo veliko radioaktivnosti. 

Npr. pol življenja elementa Uran-238 je 4.5 milijard let ampak ima samo 5.5 MBq aktivnosti na 

pol kilograma. Cobalt-60, katerega polovica življenjske dobe znaša 5.3 let pa ima skoraj 19.000 

TBq aktivnosti na pol kilograma. Ta specifična aktivnost ali curie na enoto snovi je odvisna od 

polovice življenjske dobe in diktira potreben čas za razgradnjo polovice radioaktivnih atomov.  

Poznamo več metod merjenja radioaktivnosti, zato poznamo več enot glede na različne 

radiacijske faktorje. Radiacijske enote lahko merijo radioaktivni razpad, absorbcijo, Bq in Ci 

merita radioaktivni razpad, medtem ko Gy in Rad merita absorbirane doze. Sv in Rem merita 

absorbirane doze v Gy in Rad ekvivalentih doz. Rem pa hkrati upošteva različne vrste 

radioaktivnosti in hitrost delcev. Najbolj pogosto uporabljeni enoti sta Rad in Rem. Rad je 

kratica za »dozo absorbirane radioaktivnosti«, Red pa za »radioaktivni ekvivalent za človeka«. 

En rad je enak absorbciji 0.01 J energije na kilogram snovi. Rem je rad pomnožen z relativno 

biološko učinkovitostjo, ki je najpogosteje izražena ko Q. Faktor Q se uporabi za upoštevanje 

različnih učinkov, ki jih povzročijo različne vrste sevanj.  

Radioaktivnost se lahko tudi meri z enoto, ki sta jo postavila Marie in Pierre Curie. Ta enota se 

imenuje curies, z enoto zapisano Ci. Radioaktivnost lahko merimo tudi v Becquerih, z enoto 

zapisano Bq. Oba načina merjenja nam podata število razpadov na sekundo oziroma kako 

pogosto en atom odda delec alfa, beta  ali foton. 1 curie je ekvivalenten približno 37 000 000 
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000 razpadov na sekundo, kar je enako aktivnosti enega grama radija. En Bq je enak eni 

razgradnji na sekundo. Bq se včasih tudi poimenuje Sl. 

Količina radioaktivnosti, ki jo absorbira ne biološka materija se meri v grayih. To je enota, ki je 

ekvivalenta joulu energije na kilogram snovi. Za biološko tkivo se ta doza meri v sievertih, 

enotsko zapisano Sv. Doza v sieverih je doza v grayih pomnožena z določenim faktorjem glede 

na vrste tkiva, ki je bilo obsevano in vrsto radioaktivnosti. Za gama žarke se pomnoži z 1, za 

alfa delce katere producira radioaktiven razpad urana se pomnoži z 20. 

Razpadanje jeder je mogoče predvidevati v smislu koliko jeder razpade v določenem času, 

Enačba za ugotovitev koliko jeder nam je še ostalo po določenem razpolovnem času je: 

𝑁 = 𝑁0 ∙ 2
−𝑡

𝑡1
2⁄⁄

  

Aktivnost radioaktivnega preparata ni direktno odvisna od mase, ampak od števila jeder, ki jih 

ta vsebuje, poznamo kvocient za število razpadov vsako sekundo. Njegova enota je Bq ali 

becquerel. Sam kvocient pa izgleda takole: 

𝑑𝑁 𝑑𝑡⁄  

Aktivnost je število razpadov na časovno enoto. Če to zapišemo z enačbo dobimo najvišjo 

enačbo (izmed enačb zapisanih pod tem odstavkom). Če želimo dobiti aktivnost vzorca v 

trenutku pričetka merjenja uporabimo sredinsko enačbo. Če imamo aktivnost za kratek interval 

v katerem se število aktivnih jeder ni spremenilo znatno uporabimo najnižjo enačbo. Pri kateri 

upoštevamo ali število jeder ali pa maso vzorca. 

𝐴 = |
∆𝑁

∆𝑡
| 

𝐴0 =  
𝑁0

𝑡
 

𝐴 = 𝑁 𝜆  ali 𝐴 =
𝑚𝑁𝐴𝜆

𝑀
 

Aktivnost ni samo aktivnost jeder, ampak tudi njihov razpolovni čas. Če združimo razpolovni 

čas in aktivnost v eno enačbo dobimo sledeče: 

 =
ln 2

𝑡1
2⁄
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11. Kako deluje radioaktivnost na naše telo, kako vplivajo različne 
doze in njihov časovni razpon, ter potrebna doza za smrt 

Daljša izpostavitev večji količini radioaktivnosti ima negativne učinke na organizme zaradi prej 

omenjene ionizirajoče moči sevanja, ki lahko poškoduje notranjost celic. Sevanje ionizira 

oziroma vzbudi atome ali molekule v živih celicah. Najbolj škodljiv učinek ima sevanje na DNA, 

ker povzroča mutacije. Posledica je lahko tudi smrt celice. Večina naravnega sevanja ne 

prodre v telo. Površinsko deluje na telo ultravijolična svetloba. Ožgana koža je učinek 

ultravijolične svetlobe, ki poškoduje beljakovine v celicah. Dolgotrajna izpostavitev UV svetlobi 

lahko povzroči mutacije v kožnih celicah kar lahko povzroči kožnega raka. 

Radioaktivnost ima na zdravje dva učinka, ki pa delujeta na krajši in daljši rok ter tudi na krajšo 

in daljšo razdaljo. Izpostavljenost sevanju povzroča uničevanje celic v telesu in s tem 

zdravstvene težave. Posledice v telesu so odvisne od doze sevanja in časovni razpon v 

katerem je doza prejeta. 

Doza sevanja, ki jo lahko delavec v primeru nuklearne nesreče prejme, je 100 mSv, s pravilno 

zaščito. Reševalci pa lahko prejmejo 250 mSv. Med zgornjo mejo 250 mSv in 1 Sv sevanja 

prejetega v enem dnevu, bo človek čutil simptome zastrupitve z radioaktivnostjo. Ti simptomi 

so glavobol in poškodba tkiv in organov, kot so kostni mozeg in bezgavke. Do 3 Sv so isti 

učinki, ampak je verjetnost pridobitve vnetij večja zaradi zmanjšanega števila belih krvnih celic 

v telesu. Preživetje je mogoče ob pravilnem zdravljenju, ampak ni zagotovljeno. Večje doze 

od 3 Sv bodo povzročile notranjo krvavitev, sterilnost in hude opekline kože. Ljudje, ki prejmejo 

dozo sevanja nad 3.5 bodo bred zdravstvene oskrbe umrli. Smrt je prav tako nad dozami 6 Sv. 

Stopnja sevanja se znižuje s kvadratom oddaljenosti te od vira. Za lažje razumevanje si 

predstavljamo dve osebi, ena stoji 1 meter od vira sevanje druga pa 2 metra od vira 

radioaktivnosti. Oseba, ki je dvakrat bolj oddaljena od vira kot prva bo dobila četrtino sevanja, 

ki bi jo dobila če bi stala na viru radioaktivnosti. Seveda je to nerealen primer, ampak prikazuje 

prej omenjen kvadrat oddaljenosti. Seveda če dobimo večjo dozo je več škode, pomemben je 

tudi časovni razpon v katerem se doze absorbirajo. Več časa, ko je med dozami, več časa ima 

telo za popravilo škode. Če usmerimo pozornost na dolgoročno izpostavitev sevanju, ki izvira 

iz našega okolja in smo je deležni preko prehranjevalne verige in vdihavanja vidimo, da je 

največja nevarnost s strani atomov z alfa razpadom. Ta nevarnost izvira iz dejstva, da se alfa 

delci zelo hitro absorbirajo. Takšen primer zastrupitve z alfa delci je Alexander Litvinenko, ki 

so ga zastrupili s polonium-210. Radioaktivni izotopi joda, ki imajo beta razpad, se lahko 

naberejo v žlezi ščitnici in lahko povzročijo ščitnični rak. En način, da se obvarujemo pred tem 

je jemanje tablet z neradioaktiven jodom-127, ki se bo nabral v ščitnici in preprečil dostop 

radioaktivnemu jodu. Dolgoročna absorbcija doze 1 Sv bo s časoma povzročila raka pri 5% 

ljudi. 
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12. Kakšen vpliv ima radioaktivnost na naravo 

Radioaktivnost ima lahko na naravo pozitiven ali negativen učinek, glede na to, da je sama 

svetloba oblika sevanja je očitno kako ta vpliva pozitivno na naravo. Svetloba je neionizirajoče 

sevanje in neionizirajoče vrste sevanja niso škodljive zato teh tukaj sploh ne bomo obravnavali.  

Iz humanega vidika zelo žalostni dogodki so zlata vredni za znanost, s tem mislimo nesrečo 

nuklearne elektrarne v Černobilu, poplavo nuklearne elektrarne v Fukušimi in bombardiranja 

Nagasakija in Hirošime. Ti dogodki so dali znanstvenikom unikatno priložnost za preučevanje 

učinkov sevanja  na rastlinah, živalih in tudi na ljudeh. 

Radioaktivnost ima na živali identičen efekt kot na ljudi s tem, da so nekatere živali manj 

odporne na sevanje kot ljudje. Največji problem pri izpostavitvi ekosistema radioaktivnosti je 

odmrtje bolj občutljivih članov, ki so po navadi na dnu prehranjevalne verige zaradi česar lahko 

celoten ekosistem propade. 

Različne vrste sevanj lahko negativno vplivajo na razmnoževalne sposobnosti tako živali kot 

rastlin. Pri rastlinah je problem ultravijolična svetloba, ki zmoti čas cvetenja različnih rastlin. Ob 

testiranju vodikovih bomb so drevesa potrebovala tri leta, da so ponovno pridobila 

razmnoževalne sposobnosti, kar je bil veliko krajši razpon časa kot so znanstveniki pričakovali. 

Sicer pa je občutljivost rastlin na sevanje odvisna od vrste, med bolj občutljive spadajo 

določene vrste dreves, predvsem borovci in smreke. Zanimiv pojav je rdeči gozd, velik 5 

kvadratnih kilometrov, ki se je pojavil okrog Černobila po nesreči. Sam gozd je vseboval 

borovce vrste Pinus silvestirs, ki so po nesreči prejeli ogromne količine radioaktivnosti. Ta 

radioaktivnosti je povzročila, da so se iglice obarvale v rdečo barvo, ki je spominjala na opeko. 

Večina dreves je odmrla, nekatera so pa pokazala izjemno rast, določene smreke so zrasle 

ogromne igle. Veliko dreves v bližini Černobila niso podobna drevesom ampak bolj grmom. 

Večji del rdečega gozda so Sovjeti podrli in zakopali v meter do dva metra globokih in več 

kilometrov dolgih jarkih. Pojavil se je pa tudi problem razpada odmrlih dreves in listja, ogromne 

količine sevanja preprečujejo mikroorganizmom razgradnjo, količine žuželk so drastično 

upadle kar v praksi pomeni, da list v enem letu izgubi samo 40% svoje začetne teže. Za 

primerjavo v območjih brez radioaktivnosti listi izgubijo 70-90% svoje teže v razponu enega 

leta. To pomankanje razpada in s tem kroženja hranilnih snovi je verjetno vzrok za počasno 

rastjo dreves okrog Černobila. Zanimiva je tudi reakcije soje na radioaktivno sevanje. Izveden 

je bil poskus v katerem so posadili sojo znotraj 30 kilometrov širokega izolacijskega območja, 

samo 5 kilometrov od elektrarne in identično sojo 100 kilometrov od elektrarne, kjer je 

koncentracija cezija-137 163 krat nižja. Po parih mesecih so raziskovalci pobrali zrele fižolčke 

soje in jih analizirali. Že na prvi pogled so bili fižolčki iz radioaktivnega območja (v nadaljevanju 

RF) drugačni, bili so za polovico lažji in so težje sprejemali vodo kot pa fižolčki iz 

neradioaktivnega območja. Na molekularnem nivoju so pa bili RF povsem abnormalni, imeli 

so trikrat več aminokisline (cysteine), ki obvaruje rastline pred težkimi kovinami. Imeli so tudi 

32% več aldehidov (betaine aldehyde dehydrogenase), ki pa znižujejo kromosomske 

abnormalitete v človeški krvi izpostavljeni radioaktivnosti. To  pomeni, da se rastline branijo 

pred radioaktivnostjo. Za zdaj se še ne ve kako te spremembe vplivajo na preživetje ali kako 

dobro se prenašajo na potomce. Zelo veliko skrb pa povzroča količina ne razgrajenega listja 

in dreves, ki so odličen pogoj za ogromen požar. Ta požar bi bil še posebej škodljiv, saj bi 

sprostil ogromne količine radioaktivnosti v okolje. Ravno do tega je prišlo pred kratkim, 

17.2.2019 je izbruhnil, bil je komaj obvladljiv. Takšni požari bodo verjetno ponavljajoč se 

dogodek. 
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Radioaktivnost zmanjšuje tudi količino hrane in kisika, ki ga plankton sprosti. Pri živalih gama 

sevanje, v vidiku razmnoževanja, povzroči bodisi sterilnost bodisi deformirane zarodke. 

Zarodek je lahko deformiran na več načinov, lahko ima napačno oblikovan obraz, dodatne 

ude, pomankanje udov, pomanjkanje organov, neobičajno obarvanost in pomanjšano velikost. 

Najbolj izpostavljene izmed domačih živali so krave in prašiči. Krave, ki so izpostavljene 

sevanju in jedo radioaktivno hrano proizvedejo radioaktivno mleko. Sprva so živali v okolici 

Černobila doživeli zmanjšano razmnoževanje in poslabšano zdravje, ampak samo za šest 

mesecev. Od takrat naprej pa njihova populacija hitro raste in živali, predvsem bobri in volkovi 

zelo dobro uspevajo. Zanimivi so tudi Przewalski konji, to je vrsta konjev, ki je izredno divja in 

unikatna. Pred naselitvijo v območje Černobila so bili na robu izumrtja, sedaj galopirajo po 

zapuščeni, radioaktivni divjini že dvajset let. Seveda so vse živali znotraj tega območja 

radioaktivne, imajo manj mladih in rojevajo mutirane potomce. Kljub temu pa njihova populacija 

uspeva znotraj tega območja bolj kot pa drugod. Nimajo pa vse vrste takšne sreče, čebele, 

metulji, pajki in druge živali, ki ležejo jajca v vrhnjem sloju zemlje počasi izumirajo. Razlog za 

to je preprost, radioaktivnost zemlje, ki uničuje jajca. Radioaktivnosti je imela učinek tudi na 

vodne živali, ribe, žabe in druge vodne živali so dokazano veliko večje kot pa sicer, kar ni 

povsem znanstveno potrjeno. Nekatere ptice se prav tako soočajo s težavami, imajo 

deformirane kljune, albino peresa in zmanjšane zmogljivosti letenja zaradi raznih mutacij. 

Veliko ptic in sesalcev ima poleg tega še manjše možgane. 
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13. Zakaj pride do mutacij 

Mutacija je trajna sprememba DNA zaporedja. Mutacije se razlikujejo v razsežnosti, lahko 

vplivajo na en del DNA ali na celoten segment kromosoma. Mutacije lahko delimo na dve vrsti, 

na podedovane in pridobljene mutacije. Podedovane so, kot že ime navaja, prisotne od 

nastanka osebka in so prisotne v vsaki celici telesa. Pridobljene mutacije se pojavijo skozi 

življenje posameznika in so prisotne le v nekaterih celicah telesa. Mutacije lahko povzročijo  

različni mutageni dejavniki ali pa napaka pri podvajanju DNA med celično delitvijo. Dedovanje 

mutacij v celicah, ki niso razmnoževalne ni možno. V določenih primerih nastane mutacija 

celice v začetnih fazah razvoja zarodka zato bo vsaka celica znotraj zarodka imela enako 

mutacijo.  

Omeniti moramo tudi, da niso vse mutacije negativne ali škodljive za organizem, brez mutacij 

ni evolucije. Mutacije dajejo posameznikom odpornost na malarijo, toleranco do mraza, 

kristalno čist vid pod vodo in modre oči. Slednja mutacija se je pojavila pred samo deset tisoč 

leti. Na žalost pa radioaktivnost ne povzroči pozitivnih mutacij.  

Povezava med sevanjem in mutacijami je relativno preprosta. Energija od sevanja med 

potovanjem skozi telo, če je sama oblika sevanja tega sposobno oziroma je vnesena pod 

pogoji, ki ji to omogočajo, bodisi poškoduje bodisi razdre DNA molekule. Sevanje more biti 

ionizirajoče, ker samo ta lahko vpliva na molekulske vezi. Zanimivo je, da če bi toploto ene 

skodelice vroče kave spremenili iz neionizirajoče v ionizirajočo bi bila doza tako močna, da 

nas bi ubila. Če je škoda dovolj obsežna se celice niso več zmožne deliti in organizem umre. 

Včasih se pa DNA enostavno ne zmore popraviti in nastane mutacija. Mutiran DNA lahko vodi 

v tumor in ima učinek na razmnoževalne sposobnosti živali.  

Če pogledamo delovanje ionizirajočega sevanja na mikroskopskem nivoju vidimo, da ta 

potisne elektron iz njegove orbitale okrog atomskega jedra kar povzroči formacijo električnih 

nabojev na atomih ali molekulah. Poznamo dve vrsti interakcij, direktne in indirektne. Pri 

direktni elektron pride od same DNA ali sosednje molekule in lahko direktno zmoti DNA 

molekulo. Ta proces motenja poteče zelo hitro, v približno 0.000000000000001 sekunde.  Pri 

indirektni pa elektron ne zmoti DNA direktno, ampak reagira z vodno molekulo. To ionizira 

vodo kar s časoma proizvede prosti radikal. Prosti radikal pa zelo močno reagira z drugimi 

molekulami v težnji po stabilni elektronski konfiguraciji. Prosti radikali obstanejo 0.00001 

sekunde kar poveča možnosti za motenje pomembnih DNA molekul to pa tudi poveča 

možnosti, da se pojavijo substance, ki nevtralizirajo proste radikale preden povzročijo 

poškodbe. 

Najbolj nevarna mutacija, ki je lahko podedovana, posledica napake pri delitve ali izpostavitve 

sevanju je rak. Ta mutacije se pojavi če sevanje celice ne uniči, ampak spremeni DNA tako, 

da je s časoma izgubljen nadzor nad delitvijo celice. Raziskave na to temo so zelo težke, saj 

je rak, ki je posledica izpostavitve radioaktivnosti enak raku, ki nastane brez izpostavitve. 
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14. Potencialne mutacije 

Potencialne mutacije lahko razdelimo v dve skupini, prva so mutacije osebka v času njegovega 

življenja, druga pa mutacije, ki se pojavijo v njegovih potomcih. Prva skupina ima lahko dve 

posledici odvisno od vrste mutacije in kje se pojavi. Najbolj pogosta je pojav določene vrste 

raka, izmed teh so najbolj pogosti rak ščitnice in kostnega mozga, ker ta dva dela telesa najbolj 

vpijata radioaktivnost. Druga posledica je pa sprememba znotraj razmnoževalnih celic, ki 

bodisi povzročijo sterilnost bodisi povzročijo nepravilen razvoj zarodka. Mutacije, ki se pojavijo 

v potomcih, izvirajo iz mutacije znotraj razmnoževalnih celic ali pa iz spontane mutacije znotraj 

zarodka med delitvijo celic, slednje imenujemo »de novo« mutacije. Ogromno število takšnih 

mutacijskih deformacij se da zaznati v živo in večinoma mrtvo rojenih zarodkih na območjih 

Černobila, Hirošime in Nagasakija, ter Poligona. Ti zarodki imajo ali pomankanje telesnih delov 

ali pa prevelike oz. pre številčne dele. Najdeni so bili zajci brez ušes, ribe s tremi očmi, pajki, 

ki predejo neučinkovite in neobičajne mreže, te mreže tudi oddajajo radioaktivnost. Eden 

izmed starejših primerkov je Černobilska krava, ki ji je manjkal večji del zgornje čeljusti in je 

imela izredno majhne notranje organe. Zanimiv je tudi pojav marjetice, katere cvet je bolj 

podobna kolesu iz katerega štrli perje kot pa marjetici. Iz Černobila prihajajo tudi poročila 

turističnih ribičev, ki navajajo ogromne ribe po pet krat večje kot bi morale biti. 

Ampak nobena izmed teh najdb ni tako strašljiva kot učinki na človeške zarodke. Znotraj 

Kazahstana obstaja območje znano kot Poligon, to območje je Sovjetska zveza uporabila za 

testiranje atomskih bomb med leti 1949 in 1989. Lokalno prebivalstvo o tem ni bilo obveščeno, 

niti evakuirano. Preživeli bolehajo za rakom, njihovi potomci pa imajo najbolj grozljive 

posledica kar si jih lahko predstavljamo. Rojevajo se otroci brez udov ali pa z povečanimi 

okončinami. Hyperdontia je zelo pogosta, to je pojav ko se razvije več zob kot je pa normalno, 

po navadi je samo en ali dva zoba več v teh primerih pa kar po ducat.  

Rojevajo se otroci, ki se ne starajo in ne rastejo. Različne mutacije kože povzročajo njeno 

konstanto rast. Število zaostalih otrok je izredno visoko, prav tako se pa rojevajo, zaradi 

pomankanja drugega pridevnika, »mitološki« zarodki. Takšen primer je zarodek, ki so ga 

poimenovali kar Ciklops. Imel je samo eno oko na sredini čela, nosu ni bilo, bil je izredno 

majhen in mrtvo rojen. Neznano je koliko deformiranih otrok se je rodilo na območju Sovjetske 

zveze pred njenim razpadom, saj so oblasti vsakršne negativne posledice svojega delovanja 

prikrile. Bolj znani so primeri iz Nagasakija in Hirošime, ki pa prav tako pričajo o abnormalnih 

zarodkih. 

Večina zarodkov ima srečo v nesreči in je mrtvo rojenih, nesrečneži, ki pa preživijo porod pa 

preživijo svoje celotno življenje z večjimi ali manjšimi okvarami. Večina ni zmožna sama zase 

skrbeti in je zapuščena v sirotišnicah. 
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15. Možnosti pojavljanja in dedovanja mutacij pri zarodkih, ki so 
izpostavljeni radioaktivnosti 

Poznamo dve vrsti dedovanja genov in s tem mutacij, dominantno in recesivno. Pri recesiven 

dedovanju se napaka v DNA zapisu izrazi le če sta oba starša nosilca in še to ne v vseh 

primerih. Če sta oče in mati oba nosilca genetske okvare obstaja 25% možnost, da bo njun 

otrok imel tisto okvaro izraženo in pa 50% možnost, da bo njun otrok nosilec te genetske 

okvare. Takšne vrste obolenja so cistična fibroza, anemija, thalassaemia itd. Pri dominantnem 

dedovanju je pa prenos napake na potomce veliko verjetnejši, saj mora biti »okužen« samo 

eden izmed staršev. Če je bolan oče je 50% možnost, da bo okvarjen gen prenesen na otroke. 

Takšne bolezni so hemofilia, tuberous clerosis, Huntigdonova itd. Nekatere mutacije so pa 

povezana s kromosomi, po navadi se te mutacije pojavijo na X kromosomu in so dedovane 

recesivno. Žensk takšne mutacije ne prizadenejo, saj imajo dva X kromosoma, postanejo pa 

nosilke takšne vrste obolenja. Sinovi prejmejo Y kromosom od očeta in X od matere zato bodo 

zboleli le če je mati nosilka in še tukaj je samo 50% možnost, ponovno, ker imajo ženske dva 

X kromosoma. Če je mati nosilka obstaja tudi 50% možnost, da bodo hčere nosilke. Pri 

kromosomskih kondicijah poznamo tudi abnormalna števila kromosomov, te sicer niso rezultat 

dedovanja mutacij, ampak bi jih tudi omenili. Osebek lahko ima ali preveč ali pa premalo 

kromosomov. Teh kondicij se ne da dedovati in so spontane mutacije, ki se pojavijo med 

razvojem zarodka. 

Spremembe v zarodku so odvisne od doze radioaktivnosti, ki jo ta prejme. V tem delu bomo 

obravnavali le mutacije in okvare, ki niso povezane z rakom. Pod 0.05 Gy ali 5 rad ne bomo 

zaznali zdravstvenih učinkov, ki niso rak. Od 0.05-0.50 Gy ali 5-50 rad se verjetnost za večje 

deformacije rahlo zveča, obstaja možnost za zaostalost v rasti, zniža se IQ zarodka (do 15 

točk glede na dozo), možnosti za večje mentalne zaostalosti se povečajo do 20% (odvisno od 

doze). Nad 0.50 Gy ali 50 rad se poveča možnost spontanega splava (odvisno od doze), 

pojavijo se lahko večje deformacije v smislu nevroloških in motoričnih okvar, zaostalost v rasti 

je zelo verjetna, IQ je lahko znižan za nad 15 točk (odvisno od doze), možnosti večje mentalne 

zaostalosti so nad 20% (odvisno od doze), povečajo se možnosti za mrtvo rodnost. 

Čim je DNA spremenjen s strani radioaktivnosti nastane mutacija, ampak raziskave na to temo 

so omejene in precej neuspešne. Ena takšna raziskava je poskušala oceniti učinek ionizirajoče 

sevanja na mutaciji pri ljudeh s pregledovanjem potomcev izpostavljenih Japoncev in 

Japoncev, ki niso bili izpostavljeni, v območjih nuklearnega bombardiranja. Pogledali so 

napake v zarodkih in tvorbo rakavih celice ter mutacije na določenih genih. Nobenih ekstremnih 

primerov niso zabeležili pri potomcih teh dveh skupin. Večina raziskav pa tem ugotovitvam 

nasprotuje.  

V večini primerov so zarodki z večjimi deformacijami in precejšnjimi zaostalostmi splavljeni, če 

se pa rodijo so pa ali sterilni ali pa je njihovo parjenje s strani družbe onemogočeno. Zato je 

prenašanje mutacij, ki ji zarodek spontano pridobi v maternici, na potomce zelo malo verjetno. 
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16. Dolgoročne posledice vnosa radioaktivnih snovi 

Najbolj nevarne posledice se pojavijo pri nosečnicah. Če vdihnejo ali konzumirajo radioaktiven 

material je ta absorbiran v kri, lahko preide v kri tudi skozi rane. Od tod se pa preko posteljice 

prenesejo na zarodek. Koncentracija radioaktivnosti, ki jo prejme zarodek je odvisna od vrste 

radioaktivnosti in razvojne stopnje zarodka. Ampak o nosečnostih in mutaciji zarodkov smo 

govorili na prejšnjih straneh zato se bomo tu osredotočili le na posameznike in ne na 

posameznike in njihove potomce.  

Radioaktivnost se lahko kopiči v našem telesu na več načinov, lahko jo vdihavamo, pijemo, 

jemo ali pa enostavno samo prodre kožo. Seveda ne jemo sodov radioaktivnih odpadkov, 

ampak jo prejmemo preko snovi, ki jo dobijo iz okolja. Za lažje razumevanje bomo vzeli 

radioaktivnost brazilskih oreščkov in zračunali koliko gramov jih moramo pojesti za določene 

dolgoročne posledice. Če pojemo 8 gramov brazilskih oreščkov prejmemo 160 µSv 

radioaktivnosti, to pomeni, da z vsakih gramom brazilskih oreščkov prejmemo 20 µSv 

radioaktivnosti. V naslednji tabeli ni upoštevan LD50. 

 

Tabela 1 Radioaktivnost v primerjavi z brazilskimi oreščki in posledice 

Količina 

radioaktivnosti v rem 

Količina 

radioaktivnosti v µSv  

Fizične posledice Potrebna količina 

brazilskih oreščkov 

za takšno dozo 

radioaktivnosti (g) 

5-10 50 000-100 000 Sprememba v 

strukturi krvi 

2500-5000 

50 500 000 Pojavi se slabost 25 000 

55 550 000 Izčrpanost 27 500 

70 700 000 Bruhanje 35 000 

75 750 000 Izguba las 37 500 

100 1 000 000 Povzroči krvavitev 50 000 

400 4 000 000 Možnost smrti v prvih 

dveh mescih po 

izpostavitvi 

200 000 

1000 10 000 000 Notranja krvavitev in 

smrt v 1-2 tednih 

500 000 

2000 20 000 000 Poškodbe živčevja, 

izguba zavesti v 

parih minutah in smrt 

v parih dneh 

1 000 000 

 

Nikakor pa ne bi dobili filmski efekt zelenega svetenja v temi. Ta pojav je posledica ionizacije 

fosforja ali fluora, ki se potem svetita. Same radioaktivne snovi se ne svetijo zeleno, plutonij 

se sveti rdeče v stiku s kisikom, radon je lahko fluorescentno rumen ali pa rdeč, aktinij pa 

oddaja svetlo modro svetlobo. Sami nuklearni reaktorji se lahko svetijo preko Cherenkovega 

efekta, svetijo se pa modro.  

Zanimiv je »Raycat« fenomen, to je gibanje, ki je nastalo kot posledica shranjevanja 

radioaktivnih odpadkov v puščavi Nove Mehike v ZDA. Pojavil se je problem označitve 



Žan ŠPRAJC, Jan HARTL, Aljaž KNEZ: ZAZNAVANJE OSTANKOV RADIOAKTIVNOSTI PROCESA OBSEVANJA Z 

RADIOAKTIVNIMI IZOTOPI V OREŠČKIH, Raziskovalna naloga, ŠCRS, 2018/2019                                                                                     

 

24 
 

sarkofaga, in sicer niso vedeli kakšno opozorilo bi napisali, da bi ga lahko ljudje čez 10 000 let 

znali prebrati. Pojavila se je ideja genetsko spremenjenih mačk, ki se bi svetile ob izpostavitvi 

radioaktivnosti. Idejo so še dodatno izboljšali z idejo izgradnje kulture, ki je centrirana okoli 

mačk. Ta kultura bi takoj bežala če se bi njihove mačke začele svetiti. Mogoče bomo ljudje 

enkrat v prihodnosti imeli vsajen gen za svetenje v primeru izpostavitve radioaktivnosti, ampak 

za zdaj se še žal ne moremo svetiti v temi. 
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17. Nesreče z radioaktivnimi elementi 

International Atomic Energy Authority uvršča nuklearne nesreče v sedem kategorij glede na 

njihovo obsežnost. Teh sedem kategorij je razvrščenih od anomalij do večjih incidentov. Od 

leta 1952 smo doživeli 33 nesreč večjih ali manjših razsežnosti. Najbolj znana izmed teh je 

nesreča v Černobilu, najnovejša pa nesreča v Fukušimi. Tukaj bodo nesreče razvrščene od 

najstarejše do najnovejše, navedene bodo države v katerih so se pripetile ter nivo razsežnosti 

in kratki opisi. 

 

Tabela 2 Nesreče z radioaktivnimi snovmi 

Leto Država Kraj Kategorija

(1-10) 

Opis 

1952 Kanada Chalk River 5 Ena izmed hladilnih palic se je pokvarila in 

reaktor je začel spontano oddajati energijo. 

1957 VB Windscale 

Pine 

5 Radioaktivne snovi so se oddale v okolje in 

sledil je bil požar v reaktorskem jedru. 

1957 Rusija Kyshtym 6 Oddala se je precejšna količina 

radioaktivnosti v okolje iz eksplozije 

cisterne za odpadke. 

1958 Jugoslavija Vinčah / Nabrala se je energija, ki je niso zaznali 

zato je šest znanstvenikov prejelo visoke 

doze radioaktivnosti. 

1958 Kanada Chalk River / Zaradi nepravilnega ohlajanja je 

poškodovana palica uranovega goriva 

zagorela in se prelomila. 

1959 ZDA Santa 

Susana 

Field 

Laboratory 

/ Incident v jedru. 

1964 ZDA Charlestow

n 

/ Napaka s strani delavca je privedla do 

preplaha. 

 

1966 ZDA Monroe / Napaka pri sistemu hlajenja. 

1967 VB Chapelcros

s 

/ Granitni odpadki so blokirali dovodno cev 

in povzročili vžig goriva. 

1969 Švica Lucens / Eksperimentalni reaktor je začel oddajati 

energijo in eksplodiral. 

1977 Čekoslovaki

ja 

Jaslovske 

Bohunice 

4 Poškodovan dovod goriva, oddaja 

radioaktivnosti. 

1979 ZDA Three Mile 

Island 

5 Večja škoda v reaktorju. 

1980 Francija Saint 

Laurent des 

Eaux 

4 Nesreča znotraj reaktorja, radioaktivnosti 

se ni razširila izven objekta. 

1981 Japonska Tsuraga 2 Več kot 100 delavcev je bilo izpostavljeno 

do 155 miliremov radioaktivnosti na dan. 
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1986 Nemčija Hammuentr

op 

/ Gorivo se je zagozdilo v cevi, ki je dovajala 

gorivo reaktorju. 

1986 Ukrajina 

(Sovjetksa 

Unija) 

Černobil 7 Precejšni izpust radioaktivnih snovi iz 

jedra, eksplozija jedra, zelo razširjene 

okolijske in zdravstvene posledice. 

1989 Nemčija Greifswald / Visoka temperature je poškodovala palice 

z gorivom. 

1989 Španija Vandellos 3 Napaka v varnostnem sistemu povzroči 

požar. 

1993 Francija Cadarache 2 Kontaminirana širša okolica. 

1993 Rusija Tomsk 4 Pritisk povzroči eksplozijo. 

1999 Japonska Ishikawa 2 Okvara hladilne palice. 

1999 Turčija Ikitelli 3 Izguba goriva. 

1999 Peru Yanangio 3 Incident z gorivom, več ljudi hudo ožganih. 

1999 Japonska Tokaimura 4 Smrtna izpostavitev delavcev po incidentu 

izven reaktorja. 

2003 Madžarska Paks 3 Palice z radioaktivnim gorivom razpadejo 

med čiščenjem. 

2005 ZDA Braidwood / Izpust radioaktivnih snovi. 

2005 Argentina Atucha 2 Delavci so izpostavljeni preveliki dozi 

radioaktivnosti. 

2005 VB Sellafield 3 Oddana velika količina radioaktivnih snovi. 

2006 ZDA Erwin / Izpust 35 litrov urana med trasferjem. 

2006 Švedska Forsmark 2 Izguba energije znotraj objekta kot 

posledica stare opreme. 

2006 Belgija Fleurus 4 Poškodba delavcev v objektu za 

obsevanje kot posledica izpostavitvi visoki 

dozi radioaktivnosti. 

2011 Japonska Onagawa / Ustavitev reaktorja, potres in cunami 

povzročita požar. 

2011 Japonska Fukušimi 5 Potres in cunami, odpove rezervni sistem 

hlajenja, posledično pride do eksplozije. 
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18. Radioaktivne anomalije in radioaktivni možje ter nekateri 
pomembneži 

Skozi zgodovino se pojavljajo anomalije takšne ali drugačne vrste, vse se slej ko prej razložijo 

s pomočjo znanosti in del njihove čarovnije se izgubi. Med branjem virov smo naleteli na nekaj 

izredno zanimivih anomalij, ki jih bomo tukaj predstavili. Prva je zgodba neverjetne snovi v kleti 

Černobilske nuklearne elektrarne, druga je element, ki je nastal med preizkušanjem 

nuklearnega orožja v Novi Mehiki, tretja je čudežna zgodba moža, ki je preživel dva nuklearna 

bombardiranja in tretja je žalostna zgodba Japonca, ki je bil izpostavljen 22 Sv radioaktivnosti. 

Na koncu bomo omenili tudi par znanstvenikov, ki smo jih zasledili. 

Tako imenovano »Slonovo stopalo« je dva metra široka tvorba, težka več sto ton znotraj kleti 

Enote 4 černobilske nuklearne elektrarne. Ta gmota je nastala z mešanjem stopljenega 

nuklearnega goriva, betona, peska, in delov reaktorskega jedra. Leta 1986 je slonovo stopalo 

oddajalo 10 000 remov na uro, že samo šestdeset sekund zraven te gmote bi bila zagotovljena 

smrt. 30 sekund izpostavitve bi povzročilo slabost in smrt v tednu dni. V dveh minutah 

izpostavitve bi celice začele pokati. Po 240 sekundah bi bruhali, imeli težave s prebavili in 

dobili vročino. Po 300 sekundah bi nam preostala samo dva dneva življenja. Tukaj bi tudi 

izpostavili zanimivost v zvezi s fotografijami, večina slik Slonovega stopala izgledajo zbledele. 

Razlog za to niso slabe sovjetske kamere, ampak učinek radioaktivnosti na film. Zanimivo je 

tudi, da so slonovo stopalo slikali s pomočjo ogledal, saj je bilo prenevarno stopiti blizu. 

V Novi Mehiki, sredi naključne puščave je 16. julija 1945 potekel prvi poskus nuklearnega 

orožja. Ta naključna puščava se je imenovala »Trinity«. Poskus je bil zadnji korak h koncu 

druge svetovne vojne in najmogočnejšemu orožju v človeški zgodovini. Temperature do 10 

tisoč krat višje od tistih na površini Sonca so rodile novi element. Trinitit je bil rojen, trinita so 

našli več vrst od zelenega, črnega in zelo redkega rdečega. Rdeč je bil zato, ker je vseboval 

delce kablov bombe. Ta novi čudežni element je postal senzacija in pristal v številih kosih 

nakita. Nabiranje trinita so oblasti prepovedale, ampak lahko še vedno kupimo manjše kose, 

ki so bili nabrani pred prepovedjo. Te kamne lahko kupimo kar na Ebayu. 

Tsutomu Yamaguchi je 9. avgusta 1945 preživel nuklearno bombardiranje Hirošime, imel je 

izredno srečo, da je dobil le opekline. Ampak nesreča in sreča sta se mu nasmehnila še enkrat. 

Po bombardiranju Hirošime je odšel domov v Nagasaki, kjer je preživel nuklearno 

bombardiranje Nagasakije. Preživel je dva napada z nuklearnim orožjem v razponu treh dni. 

4. januarja 2010 je umrl zaradi želodčnega raka v Nagasakiju. 

Leta 1999 se je zgodila nesreča v japonski nuklearni elektrarni, do nje je prišlo med dovajanjem 

goriva v reaktor. Hisashi Ouchi je bil eden izmed delavcev, ki je prejel ogromne doze 

radioaktivnosti. Samo on je bil izpostavljen 22 Sv radioaktivnosti. Takšna doza bi ga morala 

ubiti v manj kot dnevu ampak so ga japonski zdravniki, proti njegovi volji, ohranili živega kar 

83 dni. Vsa njegova koža je bila ožgana, število belih krvnih celic je bila skoraj nula, 

kromosome znotraj celic mu je razneslo ampak Japonci so ga videli kot eksperiment. Večina 

njegovega telesa je bila prekrita z vnetji, konstantno je krvavel in bil deležen številih presaditev 

kostnega mozga. Večkrat je zaprosil za smrt, ampak nobeden mu ni pomagal. Po 83 dneh 

pekla je podlegel poškodbam. V primeru Hisashia sta šli znanost in medicina predaleč. 

Ne gre brez omembe Hansa Wilhelma Geigerja, ki je leta 1908 s pomočjo Ernesta Rutherforda 

sestavil števec za alfa delce, pozneje je ta števec izpopolnil s pomočjo Waltherja Müllerja. Ta 

novi števec je bil sposoben zaznavanja alfa in beta delcev ter ionizirajočih fotonov. 
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Leo Szilard je bil madžarsko-nemški-ameriški fizik in inovator, ki si je umislil nuklearno verižno 

reakcijo in v času druge svetovne vojne bil del ekipe Manhattan Projecta, ta projekt je 

produciral prvo atomsko bombo v zgodovini. Prav on je pa spodbudil Alberta Einsteina, da 

napiše pismo predsedniku ZDA Rooseveltu. 

Zanimivo je tudi, da so se med drugo svetovno vojno za nuklearno orožje in izrabo nuklearne 

energije borili tudi Nemci. Imeli so več obratov za težko vodo, ter zelo napreden nuklearni 

program. Uspelo jim je celo sestaviti nuklearni reaktor, ki se je pa nato pregrel. Na srečo jim ni 

uspelo zbrati dovolj težke vode za večji uspeh v programu. Vodja projekta je bil Kurt Diebner.  
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19. Proces obsevanja z radioaktivnimi izotopi 

Obsevanja z radioaktivnimi izotopi hrane je proces, ki izvira iz leta 1905 ko so bili izdani prvi 

patenti na temo uporabe ionizirajoče radioaktivnosti za poboj bakterij v hrani. Večje raziskave 

v obsevanje hrane so bile izvedene leta 1947 ko so raziskovalci ugotovili, da lahko meso in 

drugo hrano sterilizirajo z  visoko energijo, videli so tudi potencial konzervacije hrane za vojsko. 

Z namenom raziskovanja varnosti in učinkovitosti obsevanja je vojska ZDA, v petdesetih letih, 

izvedla številne poskuse s sadjem, zelenjavo, ribami, mesom in mlečnimi izdelki.  

Pozneje je testiranje obsevanja prevzela FDA, izvedli so toksiološke in mikrobiološke 

evaluacije. FDA je odobrila obsevanje žita, krompirja, svinjine, začimb, perutnine, sadja, 

zelenjave in rdečega mesa. Organizacija združenih narodov je prav tako izvedla poskuse, ki 

so zaključili da doze 10 kGrayev nimajo nobenih hranilnih ali mikrobioloških posledic. Ameriški 

astronavti že jedo obsevano hrano od začetka vesoljskega programa. Obsevanja z 

radioaktivnimi izotopi se prav tako uporablja v bolnišnicah za sterilizacijo opreme.  

Hrana je izpostavljena določeni količini ionizirajoče radioaktivnosti. To se izvaja v posebnih 

prostorih za določeno količino časa. Pri obsevanju hrane se uporablja energija v oblike 

elektronov, gama žarkov ali x-žarkov, ta razbije kemične vezi, hrana ostane sveža z določenimi 

pozitivnimi učinki. Količina radioaktivnosti in trajanje je odvisno od hrane, ki jo obsevajo.  

Poznamo tri vrste obratov, ki obsevajo hrano. Gama obrati uporabljajo izotop kobalta 60. Ta 

radioaktivna snov je shranjena v dveh jeklenih tubah, ena je znotraj druge, tem tubam se reče 

izvirni svinčniki. Ti svinčniki so postavljeni na stojalo, ki je potopljeno v vodi kadar se ne 

uporablja. Ko se obsevanja z radioaktivnimi izotopi izvaja je stojalo dvignjeno iz vode, 

zapakirana hrana se premika po tekočem traku in je ob vstopu v sobo s svinčniki izpostavljena 

energiji v obliki gama žarkov (ali fotonov), ki prodrejo skozi hrano. Pomembno je omeniti, da 

ta proces večinoma ne uniči vseh bakterij, ampak pobije samo del vseh bakterij.  

Elektronski obrat deluje podobno kot televizijska tuba, ampak za razliko od te so elektroni 

skoncentrirani in pospešeni do 99% hitrosti svetlobe. Ta pospešek omogoči pospeševalnik, ki 

elektronom da energijo 5, 7.5 ali 10 MeV z močjo do 10 kW.  Tekoči trak premika hrano do 

žarka in z hitrostjo premikanja določa dozo.  

X-žarek objekti obsevajo hrano z x-žarki. Elektronski žarek pospeši elektrone na kovinski 

plošči, nekaj energije se absorbira ostalo pa pretvori v x-žarke. Večina sevanja gre skozi hrano, 

mala količina se pa absorbira in ubije žuželke, prepreči sadju in zelenjavi da prehitro dozori in 

podaljša življenjsko dobo izdelka.  

Sama doza, kateri je izpostavljena hrana je odvisna od vrste hrane, njene embalaže in 

predvidevanih mikroorganizmov v njej. Pomembo je omeniti, da so ti objekti nenevarni, ne 

delujejo tako kot jedrski reaktorji, v njih ne potekajo verižne reakcije.  
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20. Učinki obsevanja z radioaktivnimi izotopi na hrano 

Obsevanja z radioaktivnimi izotopi hrane zniža število ali pa popolnoma uniči patogene snovi 

kot so bakteriji in plesen, ki bi povzročile zastrupitev s hrano, da se hrana pokvari ali pa katere 

druge bolezni povezane s staro hrano. Dober primer je ubijanje E. coli, Campylo bakterij in 

Salmonele. Te bakterije povzročijo slabost pri milijonih ljudi letno. Hrana za živali lahko tudi 

ima Salmonelo, zato tudi to obsevajo. Sama hranilna vrednost hrane se med obsevanjem ne 

spremeni, upočasni se staranje hrane kot je sadje in zelenjava. Obsevanja z radioaktivnimi 

izotopi pri suhi hrani kot so začimbe in žitarice jim omogoča daljši obstoj. Prav tako nam olajša 

transportacijo žita in začimb čez daljše razdalje. 

Omeniti moramo, da obsevanja z radioaktivnimi izotopi hrane ne uniči škodljivih toksinov v 

njen, v nekaterih primerih same bakterije niso škodljive so pa škodljivi toksini, ki jih sproščajo. 

C. botulinum je takšen primer, širi se v hrani v pločevinkah, ki niso popolnoma sterilizirane. 

Njeni toksini povzročajo botulism, ki je smrtno nevaren. Samo staranje se ne prekine, ampak 

samo upočasni. Obsevanja z radioaktivnimi izotopi lahko povzroči rahle spremembe v okusu 

določene hrane. Spremembe so identične procesu pasterizacije, kjer je okus mleka rahlo 

spremenjen.   

Določene vrste hrane se ne obsevajo, saj pride do sprememb v okusu ali teksturi, takšna živila 

so mlečni izdelki in jajca. Sadje, zelenjava, žitarice, začimbe in meso pa se med obsevanjem 

ne spremenijo na ta način. Obsevanja z radioaktivnimi izotopi povzroči minimalne kemične 

spremembe kompoziciji hrane predvsem opazen je upad hranilnih snovi v določenih živilih v 

obliki zmanjšane količine vitaminov B skupine. Ampak ta sprememba je identična 

spremembam med kuhanjem. 

Kot zanimivost bi omenili, da je obsevanje hrane dovolilo samo 40 držav. Največ ton hrane se 

obseva v ZDA. V Evropski Uniji se je obseva najmanj. V EU je tudi bolj strikten seznam živil, 

ki se lahko obsevajo. Najbolj vpadljiv primer hrane, ki se obseva so žabji kraki v Belgiji. 

Določene raziskave so pokazala, da obsevanja z radioaktivnimi izotopi pri hrani ne povzroči 

radioaktivnosti, ampak večinah teh raziskav je bila izvedena s strani FDA (Food and Drug 

Administration). FDA je vladna organizacija ZDA in osebno narodu, ki ima za delikateso 

pohano maslo ne verjamemo najbolj kar se tiče hrane. Zaradi nezaupanja v rezultate te 

organizacije smo se odločili sami preveriti ali obsevana hrana dejansko seva. 
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21. Geigerjev števec 

Za merjenje ionizirajočih sevanj obstaja več vrsta detektorjev, ki pa vsi delujejo na približno 

enak način. Najbolj znan detektor ionizirajočega sevanja je Geigerjev števec. Hans Wilhelm 

Geiger je bil nemški fizik in sodelavec Ernesta Rutherforda. Leta 1908 sta Rutherford in Geiger 

sestavila števec za alfa delce. Ta števec sta uporabila za identificiranje alfa delcev kot jedro 

atoma helija. Njegovo delo in razvoj Geigerjevega števca je prekinila prva svetovna vojna, v 

kateri je bil Geiger del artilerije. Po vojni se je vrnil raziskovanju in leta 1924 uporabil svojo 

napravo za potrditev Comptonovega efekta. Leta 1925 je s pomočjo Waltherja Müllerja 

izboljšal natančnost in delovanje števca. Zato se Geigerjevemu števcu pogosto tudi reče 

Geiger-Müller števec. Ta izboljšan števec je lahko zaznal alfa in beta delce ter ionizirajoče 

fotone. Števec se od leta 1925 ni precej spremenil.  

Sam števec je kovinski cilinder napolnjen z plinom pod nizkim tlakom, ta plin je zatesnjen na 

enem koncu z plastičnim ali keramičnim okencem. Skozi sredino števca teče žica iz tungstena, 

ta žica je povezana z visoko pozitivno napetostjo, ki ustvari močno magnetno polje med njo in 

tubo in okrog nje.  

Ko radioaktivnost, kot delec ali sevanje vstopi v to tubo, povzroči ioniziranje, kar povzroči, da 

se molekule plina delijo na ione in elektrone. Negativno nabite elektrone takoj privlači pozitivna 

napetost žice. Medtem ko se premikajo skozi tubo zadenejo ob druge molekule plina kar 

povzroči še dodatno ionizacijo. Rezultat vsega tega je, da velika količina elektronov na enkrat 

zadane žico, ta zadetek ustvari elektriko, ki se jo da izmeriti. Če je števec povezan na 

ojačevalec je možno slišati unikaten klik, ki ga dandanes vsi asociiramo z radioaktivnostjo. Ioni 

in elektroni se hitro absorbirajo med številnimi molekulami plina, s tem se števec sam resetira 

znotraj delčka sekunde.  

Pritegnil nas je tudi tale opis iz učbenika »Fizika za srednje šole 3. del«. 

»Geigerjev števec je najpopularnejši merilnik ionizirajočega sevanja. Ima obliko cevi in je 

napolnjen z razredčenim plinom. Vzdolž osi ima žičko – pozitivno elektrodo, zunanja stena pa 

je negativna elektroda. Nabit delec na svoji poti skozi plin ionizira molekule in med elektrodama 

steče tok. Če je napetost dovolj velika, se sproži tok. Z raznimi zvijačami se da doseči, da tok 

hitro spet ugasne. Z Geigerjevim števcem dobimo tolikšne tokovne sunke, da lahko zaznamo 

vsak delec posebej, če ima energijo nad 0,1 MeV. Ne zvemo pa njegove energije, saj so vsi 

sunki enaki.«  (KUŠČER, 2003, Fizika za srednje šole: 3 del, str. 313) 
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22. Meritve radioaktivnosti v oreščkih 

Merili smo 5 vrst oreščkov od dveh različnih podjetij. Za meritve smo uporabili Vernierjevo 

opremo in  Geigerjev števec. Odmerili smo po 100 g oreščkov, jih razporedili po ravni površini 

in priložili Geigerjev števec nakar smo čakali 60 s in na intervalu 10 s zapisali prikazan CPM. 

Tukaj bomo naše meritve predstavili prvo v obliki table in nato v obliki grafov. Izračunali smo 

tudi povprečen CPM vsake meritve. Objasnili bi tudi krajšavo bl, med merjenjem nas je 

zanimalo ali ima sama lupina vpliv na meritve zato smo jo odstranili in zmerili pistacije brez 

lupine in nato iz čistega zanimanja tudi same lupine. Omenili bi tudi koncentracijo kalcija pri 

različnih oreščkih, ta je podana v prvi spodnji tabeli. Povprečen μSv smo pa dobili tako, da 

smo povprečen CPM delili s 108. 

 

Tabela 3 Koncentracija kalcija v oreščkih 

Orešček Povprečna koncentracija kalcija 

Macadamia 8% 

Cashews/Cashewkerne 3% 

Erdnuss 9% 

Pecamkerne 9% 

Pistazien 10% 

 

Tabela 4 Vrste oreščkov in njihov CPM 

Vrsta oreščkov Slovensko 

poimenovanje 

Podjetje Čas[s] CPM Povprečen 

CPM 

Povprečen 

μSv 

Macadamia Makadamija Snack 

Fun 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

16 

17 

19 

19 

20 

21 

 

 

18,66 

 

 

0,173 

Cashews Indijski oreščki Snack 

Fun 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

13 

13 

14 

15 

15 

10 

 

 

13,33 

 

 

0,123 

Erdnuss Arašidi Snack 

Fun 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

22 

23 

20 

17 

16 

16 

 

 

19,0 

 

 

0,176 

Cashewkerne Indijski oreščki Happy 

Harvest 

10 

20 

30 

40 

50 

15 

16 

18 

17 

16 

 

 

16,5 

 

 

0,153 
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60 17 

Pecankerne Oreh Happy 

Harvest 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

20 

17 

14 

18 

17 

20 

 

 

17,66 

 

 

0,164 

Pistazien Pistacije Snack 

Fun 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

11 

17 

20 

19 

20 

25 

 

 

18,66 

 

 

0,173 

Pistazien bl Pistacije bl Snack 

Fun 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

11 

11 

13 

15 

15 

17 

 

 

13,66 

 

 

0,127 

Lupine od 

pistacij 

Lupine od 

pistacij 

Snack 

Fun 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

23 

24 

20 

17 

13 

11 

 

 

18 

 

 

0,167 
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Tabela 5 Graf 1 Meritev s CPMji 
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Tabela 6 Graf 2 Meritev s povprečnimi CPMji 

 

Tabela 7 Graf 3 Meritev s povprečnimi μSvji 
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23. Zavrnitev ali potrditev hipotez 

Zavrnitev ali potrditev hipoteze št. 1 

 Hipoteza: Izmed vseh oreščkov bomo lahko največ radioaktivnosti zaznali pri 

orehu, saj ima izmed vseh izbranih največ kalcija. 

 Kljub temu, da je imel oreh malo manj kalcija kot pa pistacija in smo pričakovali, da 

bo najbolj radioaktiven, ker smo pred začetkom pisanja menili, da se radioaktivnost 

ohrani na kalciju. Nas je presenetilo spoznanje, da so najbolj radioaktivni arašidi in 

to s 0,176 μSv kar je 0,012 μSv več kot smo zaznali pri orehih. Zato je ta hipoteza 

ovržena. 

Hipoteza št. 2 

 Hipoteza: Oreščki z veliko kalcija bodo oddajali bistveno več radioaktivnosti kot pa 

oreščki z malo kalcija. 

 Po pregledu vseh oreščkov smo spoznali, da imajo največ kalcija pistacije ampak 

te niso najbolj radioaktivne. Vidi se pa znatno padanje meritev, ki je 

premosorazmerno s koncentracijo kalcija v oreščkih. Najmanj kalcija imajo Indijski 

oreščki (Cashews/Cashewkerne) in ti imajo tudi najnižje količine radioaktivnosti z 

0,123 μSv in 0,153 μSv. Največ kalcija imajo pistacije, ki pa stojijo pri 0,173 μSv 

radioaktivnosti. Zato smo se odločili, da to hipotezi potrdimo. 

Hipoteza št. 3 

 Hipoteza: Nivo radioaktivnosti pri vseh oreščkih ne bo presegel 0.1 μS. 

 Po pregledu meritev smo ugotovili, da vse naše meritve presegajo 0,123 μSv, kar 

nam dokazuje, da je bila naša hipoteza napačna in jo zaradi odstopanja meritev od 

pričakovane vrednosti lahko brez pomisleka ovržemo. 

Hipoteza št. 4 

 Hipoteza: Če bi pojedli en kilogram najbolj radioaktivnih oreščkov bi bila zaužita 

količina radioaktivnost premalo za kakršnekoli negativne posledice.  

 Vzemimo najbolj radioaktiven orešček, ki je arašid in stoji pri 0,176 μSv. Ta 

vrednost je bila izmerjena pri 100 g tega oreščka, če predpostavimo, da bo takšna 

radioaktivnost konstanta pri ostalih 900 g lahko pomnožimo dobljeno vrednost s 10 

in dobimo 1,76 μSv. Potrebna doza za slabo počutje je 0,5 Sv ali 500 000 μSv, torej 

nismo niti blizu slabega počutja zaradi ionizirajočega sevanja. To hipotezo lahko 

zato potrdimo. 
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24. Zaključek 

 

Po končanem raziskovanju lahko rečemo, da smo odkrili nam neznana dejstva in dobili boljšo 

predstavo o radioaktivnosti in njeni vlogi v okolju. Zavedamo se, da smo občasno zahajali od 

glavne teme in pisali o nam zanimivih dejstvih in pojavih ampak se nam je to zdelo kot edin 

primeren način raziskovanja te teme. Pri postavljanju hipotez smo imeli še premalo znanja 

zato so nas rezultati presenetili. Prav tako moramo omeniti, da nam ni uspelo ugotoviti točno 

kateri izdelki so bili izpostavljeni obsevanju. Kot nadgradnjo te raziskovalne vidimo merjenje 

drugih vrst oreščkov od drugih podjetij in pa merjenje sadja, zelenjave ter začimb. Zanimivo bi 

bilo tudi, da bi dobili vzorce iz več različnih krajev in jih med seboj primerjali. Te vzorce bi lahko 

nato tudi primerjali z domačimi vzorci, v kolikor bi bilo to mogoče in tako videli kakšno hrano 

proizvede naše okolje v primerjavi s tisto, ki jo uvozimo iz tujine. Interesanten bi bil tudi vpogled 

v transportne poti, po katerih potuje hrana v Evropo, in merjenje različnih vzorcev iz teh plovb. 
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