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 co je izotopová geologie a geochronologie
 fyzikálně–chemické základy, vnitřní struktura atomů
 stabilita atomů a mechanismy radioaktivního rozpadu
 zákon radioaktivního rozpadu a rozpadové řady
 časové měřítko geologických procesů – jak stará je Země?
 nukleogenese
 Velký třesk, prvotní nukleosyntéza
 stelární nukleosyntéza
 vývoj hvězd



Izotopová vs. prvková geochemie

 prvková složení geochemických rezervoárů jsou určována komplexními chemickými 
vlastnostmi prvků

 lithofilní, siderofilní, chalkofilní, atmofilní – nejsou vyhraněné
 periodicita tabulky – alkalické kovy, alkalické země, halogeny, vzácné země,...
 LILE, HFSE, REE, HSE, vzácné plyny
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Izotopová vs. prvková geochemie

 prvková složení geochemických rezervoárů jsou určována komplexními chemickými 
vlastnostmi prvků

 vychází z rovnovážné distribuce prvků při tavení chondritu

Silicate Liquid

Sulfide Liquid

Metallic Liquid

Gas Phase

siderofilní

chalkofilní

lithofilní

atmofilní H, N, vzácné plyny

alkalické kovy, kovy alkalických
zemin, halogeny, B, O, Al, Si, Sc, 
Ti, V, Cr, Mn, Y, Zr, Nb, lanthanidy, 
Hf, Ta, Th, U

Cu, Zn, Ga, Ag, Cd, In, Hg, Tl, As, 
S, Sb, Se, Pb, Bi, Te

Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt, 
Mo, Re, Au, C, P, Ge, Sn



Izotopová vs. prvková geochemie

 prvková složení geochemických rezervoárů jsou určována komplexními chemickými 
vlastnostmi prvků

 kompatibilní/nekompatibilní:
 stopový prvek = pasivní agent v procesech, určených hlavními a vedlejšími prvky       

( chování stopového prvku nezávisí na jeho vlastní koncentraci)
 potřeba znalosti distribuce stropových prvků mezi koexistující fáze 

(„partition coefficient“, „bulk partition coefficient“)

Di
mineral /melt 

i mineral

i melt
Di  f j

j
 Di

j /melt

 pokud ΣDi < 1, stopový prvek je nekompatibilní

 pokud ΣDi > 1, stopový prvek je kompatibilní



Izotopová vs. prvková geochemie

 prvková složení geochemických rezervoárů 
jsou určována komplexními chemickými 
vlastnostmi prvků

 kompatibilní/nekompatibilní:

 závisí na krystalové struktuře (iontový poloměr, 
mřížkové napětí/stres v závislosti na velikostní 
anomalitě iontu v dané krystalografické pozici

Di
mineral /melt 

i mineral

i melt



 izotopová složení geochemických rezervoárů jsou určována pomocí:

Izotopová vs. prvková geochemie

radioaktivní rozpad

izotopová rovnováha

frakcionační zákony
(Rayleighovský proces, kupř. 
frakční krystalizace)

teNN  *0  10  teNDD 

1 f
R
R

Vo

V

 prvková složení geochemických rezervoárů jsou určována komplexními chemickými 
vlastnostmi prvků



Atomy a izotopy

nestabilní



Tabulka nuklidů

Neutrons

Pr
ot

on
s

izotopy

izotony

 amu (u) – atomová hmotnostní jednotka (Dalton, Da) = 1/12 hmotnosti 
nuklidu 12C = 1.660538921(73)×10−27 kg

 Z – atomové číslo
 N – neutronové číslo
 A – nukleonové (hmotové) číslo

izobary = stejné N+Z
izotopy = stejné Z, různé N
izotony = stejné N, různé Z

 proton: 1.007593 u
 neutron: 1.008982 u
 elektron: 0.000548756 u

izobary



 relativní atomová hmotnost = podíl klidové hmotnosti atomu a u
 molární hmotnost = hmotnost látkového množství entit, vztažená k hmotnosti 12 g 

nuklidu 12C
 atomová hmotnost = průměrná hmotnost všech přírodních izotopů, tzv. atomová 

váha
 nominální izotopová hmotnost = celočíselná hmotnost (suma protonů a neutronů)
 přesná izotopová hmotnost = hmotnost nuklidu prvku v základním stavu bez vazeb 

vztažená k hmotnosti nuklidu 12C, rozdíl mezi nominální a přesnou hmotností se 
nazývá hmotový defekt (m)

 chybějící hmota = vazebná energie

Definice hmotností atomů a izotopů

4He = 4.003873 u
suma hmotností 2 protonů, 2 neutronů, 2 elektronů = 4.034248 u
 = 0.030375 u
podle E=mc2  28.28 MeV
vazebná energie na nukleon Eb měřítko stability jádra



Stabilita nuklidů

 skupina železa = nejtěsnější uspořádání v jádře  nejstabilnější 62Ni, 58Fe, 56Fe
 těžší prvky = energie štěpením



Stabilita nuklidů

 důležitý parametr pro životní historii hvězd, četnost prvků ve vesmíru, radioaktivní 
rozpad,…



Radioaktivní rozpad

 kombinace některých protonů a neutronů metastabilní jádra  snaha o dosažení 
stabilního stavu pomocí radioaktivního rozpadu

 dvě zásadní pravidla
 měřítko rozpadu – závislé výhradně na energetickém stavu nuklidu, NE na předchozí 

historii, teplotě, tlaku
 nelze predikovat čas rozpadu daného jádra, pouze pravděpodobnost jeho rozpadu v 

daném časovém intervalu

 základní rovnice radioaktivního rozpadu

počet mateřských atomů v uzavřeném systému…N
čas…t

rozpadová konstanta…

N
dt
dN 

pokles počtu částic s časem



Radioaktivní rozpad

 rozpadová konstanta  – odráží stabilitu 
atomů, pravděpodobnost rozpadu daného 
atomu v čase dt

 poločas rozpadu t1/2 – doba, za kterou se rozpadne přesně polovina mateřských 
izotopů na dceřiné

 chyby přesnosti  mohou vést k velkému rozpětí stáří
 fyzikální (akumulace dceřiného produktu, přímé sčítání rozpadů), geochronologické

(srovnání stáří)
 87Rb = 1.3968 × 10–11 y–1, t1/2 (87Rb) = 49.62 Gyr
 t1/2 (147Sm) = 106 Gyr

t 1
2

2 0 693
 

ln .
 



Radioaktivní rozpad

 vztah mezi počtem nerozpadlých atomů N v 
čase ti a původním počtem atomů N0 v čase t0)

 pokud chceme znát délku času potřebnou pro 
rozpad právě poloviny atomů  N/N0 = 1/2 2/12ln t

teNN  *0

)1(* 000
* tt eNeNNNND   

 počet dceřiných atomů vzniklých rozpadem mateřských za čas t

t 1
2

2 0 693
 

ln .
 

 již existující počet dceřiných atomů D0 v čase t=0

)1(0  teNDD 



Radioaktivní rozpad



Radioaktivní rozpad

 může se rozpadová konstanta měnit na základě změn chemických nebo fyzikálních 
podmínek?

 změna t1/2 pro 7Be na základě chemické formy:
[Be(H2O)4]2+, Be(OH)2, BeO mají různé poločasy 
rozpadu (53.69 d, 53.42 d a 54.23 d)

 7Be  7Li; t1/2 = 53.12 d

 176Lu změněna v raných fázích vývoje 
Sluneční soustavy pomocí fotodisintegrace
– vysoká hustota  paprsků



Radioaktivita

 1896 – objev radioaktivity H. Becquerelem
 vystavil sírany U a K slunečním paprskům a 

očekával emisi paprsků X (objev 1895, W. 
Roentgen) na fotografické desce. Později zjistil, že 
radiace je přirozená vlastnost solí, která nevyžaduje 
externí zdroj energie

 Marie a Pierre Curie objevili radioaktivní polonium 
a radium (1898)

 předtím známy pouze U a Th jako radioaktivní 
prvky

 M. Curie zjistila vyšší hladinu radioaktivity 
některých minerálů, než bylo očekáváno na 
základě obsahů uranu

 společně separovali substanci, jejíž aktivita 400×
převyšovala aktivitu uranu



Radioaktivní rozpad

  rozpad – typický pro nejtěžší nuklidy, hmotové číslo A–4, atomové číslo Z–2  4He
(238U234Th, zahájení U-rozpadové řady), 147Sm  143Nd

 funkční zhruba od Te izotopů
 >99% He pochází z rozpadu U a Th



Radioaktivní rozpad

 příklad U- a Th-
rozpadové řady



Radioaktivní rozpad

 příklad  rozpadu: REE
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  rozpad (electron, positron emission)
 elektronový (-): n p + e- + antineutrino; hmotové číslo zůstává, atomové číslo +1

(87Rb 87Sr, 176Lu 176Hf, 187Re 187Os, 40K  40Ca)
 pozitronový (+): p  n + e+ + neutrino; hmotové číslo zůstává, atomové číslo –1

(23Mg  23Na)

Radioaktivní rozpad



 elektronový záchyt – záchyt vnitřního elektronu jádrem a přeměna protonu na 
neutron (p + e  n + neutrino + rtg záblesk = obsazení spodní vakance elektronem z 
vyšší úrovně)

 nestabilní jádra lehčích prvků bohatá protony, některé konvenční (40K), vyhaslé (7Be, 
53Mn) nebo kosmogenní (41Ca) radionuklidy

 jediný typ rozpadu pro proton-bohaté nuklidy s energií příliš nízkou pro klasický 
rozpad 

Radioaktivní rozpad



Radioaktivní rozpad

 spontánní štěpení (SF) – jen pro velmi těžké nuklidy, teoreticky možné od Nb a Mo, 
v praxi od 232Th, ale hlavně transuranové prvky (e.g., Md, Lr, Rf,…)

 v přírodě vzácně pro U a Th štěpení zanechává defekty v krystalové struktuře 
("fission track datování")



Využití radioaktivity v geologii

 geochronologie
 procesy magmatické frakcionace, vývoje pláště, kůry, jejich vzájemné interakce,…
 kosmochemie – vývoj Sluneční soustavy a historie jejích stavebních jednotek, 

planetologie,…
 environmentální studie, hydrologie,…



Využití radioaktivity v geologii

 1904 – první radiometrické stáří fergusonitu (40 Ma) 
na základě akumulace radiogenního He v minerálu, 
Ernest Rutherford, po korekci s opravenou 
rozpadovou konstantou uranu  ca. 500 Ma

 stratigrafie,… Holmes
1947 (Ma) dnes (Ma)

1 Pleistocén 1.6
12 Pliocén 5.1
26 Miocén 24
38 Oligocén 38
58 Eocén 55
--- Paleocén 65

127 Křída 146
152 Jura 208
182 Trias 245
203 Perm 290
255 Karbon 362
313 Devon 418
350 Silur 443
430 Ordovik 490
510 Kambrium 544



Využití radioaktivity v geologii

 Claire Patterson (1956) – moderní stáří Země na
4.55  0.07 Gyr

 stáří Sluneční soustavy na základě chondrulí z 
primitivních meteoritů 4.567.3  0.0002 Gyr, 
předpoklad nehomogenního 238U/235U



Využití radioaktivity v geologii

 Claire Patterson (1956) – moderní stáří Země na
4.55  0.07 Gyr

 stáří Sluneční soustavy na základě chondrulí z 
primitivních meteoritů 4.567.3  0.0002 Gyr, 
předpoklad nehomogenního 238U/235U

počátky chronologie Země

 Zoroaster (6.st.př.K.) – 12000 let
 Staroegypťané – ca. 150 tisíc let
 indičtí brahmínové – čas i Země jsou věčné, ca. 158.7 trilionů let 
 staří Číňané – ca. 39000 let
 Sumeřané – 200-400 tisíc let
 Theophilus z Antiochie (2.st.n.l.) – biblické záznamy k rekonstrukci stáří Země, ca. 

5700 let



Využití radioaktivity v geologii

 Claire Patterson (1956) – moderní stáří Země na
4.55  0.07 Gyr

 stáří Sluneční soustavy na základě chondrulí z 
primitivních meteoritů 4.567.3  0.0002 Gyr, 
předpoklad nehomogenního 238U/235U

 biblická chronologie



Využití radioaktivity v geologii

 Claire Patterson (1956) – moderní stáří Země na
4.55  0.07 Gyr

 stáří Sluneční soustavy na základě chondrulí z 
primitivních meteoritů 4.567.3  0.0002 Gyr, 
předpoklad nehomogenního 238U/235U

Autor Stáří Země Rok Metoda

James Ussher 4004 př.n.l. 1650 Biblická chronologie

William Thompson (Kelvin) 20 - 400 Myr 1864 Ochlazování Země

Samuel Haughton 2298 Myr 1865 Ochlazování Země

Samuel Haughton 1526 Myr 1871 Akumulace sedimentů

Samuel Haughton 200 Myr 1878 Akumulace sedimentů

William Sollas 17 Myr 1895 Akumulace sedimentů

William Thompson (Kelvin) 20 - 40 Myr 1899 Ochlazování Země

John Joly 90 - 100 Myr 1899 Akumulace sodíku

John Joly a Ernest Rutherford 20 - 470 Myr 1913 Pleochroické dvůrky

John Joly 47 - 188 Myr 1915 Objem sedimentů

John Joly 300 Myr 1923 Termální cykly

John Joly 300 Myr 1930 Akumulace sodíku

Edward J. Conway 700 - 2350 Myr 1943 Chem. složení oceánu
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Nukleosyntéza

 proces tvorby nových atomových jader ze sub-
jaderných částic (protony, neutrony)

 Velký třesk (Big Bang Nucleosynthesis)

 stelární nukleosyntéza
 explozivní nukleosyntéza
 galaktická nukleosyntéza



Stáří vesmíru

 lineární vztah mezi rychlostí a vzdáleností: v = H0 × d
 Hubbleův čas 1/H0 odpovídá stáří vesmíru 
 původní Hubbleův odhad 2 Gyr (1/H0 = 500 km/s/Mpc) byl revidován na ca. 10 Gyr
 aktuálně přijímaná hodnota je ca. 13.80  0.04 Gyr

Edwin Hubble
(1889-1953)



Velký třesk

 kosmologický model raného vesmíru
 okamžité náhlé rozpínání vesmíru v jeho úplném počátku (ca. 13.80 Ga)  chladnutí 

během expanse
 Planckova éra – čas t=0 do t=10-43 s, všechny základní síly sjednoceny 

(elektromagnetická, slabá, silná interakce, gravitace)
 t=10-36 s, T = 1028 K – kvark–gluonové plasma; nepřetržité kolize a tvorba částic a 

antičástic
narušení rovnováhy základních sil  kosmická inflace, exponenciální růst vesmíru
kvark = elementární částice (6 typů), životnost ≤10–8 s
gluon = výměnná částice pro silné interakce kvarků (8 typů)



Velký třesk

 kosmologický model raného vesmíru
 okamžité náhlé rozpínání vesmíru v jeho úplném počátku (ca. 13.80 Ga)  chladnutí 

během expanse
 t=10-12 s – kvarková éra – interakce mezi 4 základními silami v dnešní podobě, stále 

příliš vysoké teploty pro tvorbu hadronů
 t≈10–6 s – 1 s – hadronová éra, dostatečně nízké teploty pro tvorbu protonů a neutronů 

(a jejich antičástic)  anihilace; volná neutrina
 t≈10 s – 380000 y – fotonová 

éra – pokles teploty, vznik atomů 
(slučování jader a volných elektronů), 
oddělení hmoty od záření  vesmír 
je průhledný



Velký třesk

 hlavní specie: 1H, 2H (10-3 2H/H), 3He (10-4 3He/H), 4He (0.25 4He/H), 7Li (10-9 7Li/H)



Relikty Velkého třesku

 raný vesmír  homogenní distribuce hmoty 
(pozaďové reliktní záření)

 zbytková tepelná radiace po rekombinaci 
protonů a elektronů ≈ 2.72K



Relikty Velkého třesku

 první hvězdy ≈500 My po BBN, první galaxie ≈700 My po BBN
 rozměrné struktury hmoty  heterogenní distribuce
 stáří Mléčné dráhy ~ 8.8  1.7 Gy



 tvorba prvků v nitru hvězd – vrstevnatá 
struktura  roste T nutná k fúzi těžších 
prvků

 max. Fe a Ni!

Stelární nukleosyntéza

Si fúze ≈ 2.7 GK

 hydrostatická rovnováha mezi gravitační silou a 
energií termonukleárních reakcí brání kolapsu a 
zhroucení hvězdy do sebe

 termonukleární reakce – slučování lehčích atomových 
jader na jádra těžší



 termonukleární reakce – nutná vysoká T k překonání odpudivých elektrických sil 
kinetickou energií kladně nabitých jader  přiblížení na vzdálenost ≈10-13 cm 
splynutí jader a uvolnění značně velké vazebné energie

 zdroj tepla a světla hvězdy

Stelární nukleosyntéza



 supermasivní hvězdy – do 265 M

 luminosita – miliony 

Stelární nukleosyntéza



 supermasivní hvězdy – do 265 M

 luminosita – miliony 

Stelární nukleosyntéza



 Morgan-Keenanova spektrální 
klasifikace – nejužívanější

 0–9 – klesající teplota v rámci 
dané třídy

Klasifikace hvězd

Třída Eff teplota Barva Luminosita

O 30,000 - 60,000 K Bluish ≥ 30,000☉

B 10,000 - 30,000 K Bluish-white 25–30,000 ☉

A 7,500 - 10,000 K Light bluish-White 5–25 ☉

F 6,000 - 7,500 K Yellow-white 1.5–5 ☉

G 5,000 - 6,000 K Yellow (like the Sun) 0.6–1.5 ☉

K 3,500 - 5,000 K Yellow-orange 0.08–0.6 ☉

M 2,000 - 3,500 K Orange-red ≤ 0.08 ☉

"Morgan-Keenan spectral classification". Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons

nárůst 
četnosti



 Hertzsprung-Russellův
diagram

 ≈90% na hlavní 
posloupnosti

Klasifikace hvězd
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Stelární nukleosyntéza
Červení obři

Bílí trpaslíci

 hvězda s hmotností <1.25 M zůstává stlačená 
gravitací do průměru několika tisíc kilometrů a 
hustoty v řádu X000 kg/cm3 jako bílý trpaslík

 až přestane zářit rozžhavena zbytkovým teplem, 
stává se černým trpaslíkem

 pro nukleogenezi nemají význam – syntetizované 
těžší prvky zůstávají gravitačně "uvězněné" v nitru 
bílého trpaslíka



 protohvězda – gravitační kolaps a 
akrece z molekulárního oblaku H a He, 
teplota musí vzrůst na min. 10-20 MK, 
hustota 6 g.cm-3  následný vývoj 
závisí na počáteční hmotnosti

 hvězda - minimální hmotnost 0.08 M

 hnědý trpaslík ≤0.08 Mmalá 
hmotnost pro zahájení jaderné fúze

 termonukleární reakce: spalování H, 
pobyt na "hlavní posloupnosti„ od 
milionů let (modří veleobři) po stovky 
miliard až několik bilionů let (červení 
trpaslíci, ~0.1 M)

Stelární nukleosyntéza

Červení obři

Bílí trpaslíci

 středně hmotné hvězdy 0.5–10 M červení 
obři, některé nízkoteplotní fúzní reakce, 
konec jako planetární nebula



 protohvězda – gravitační kolaps a 
akrece z molekulárního oblaku H a He, 
teplota musí vzrůst na min. 10-20 MK, 
hustota 6 g.cm-3  následný vývoj 
závisí na počáteční hmotnosti

 hvězda - minimální hmotnost 0.08 M

 hnědý trpaslík ≤0.08 Mmalá 
hmotnost pro zahájení jaderné fúze

 termonukleární reakce: spalování H, 
pobyt na "hlavní posloupnosti„ od 
milionů let (modří veleobři) po stovky 
miliard až několik bilionů let (červení 
trpaslíci, ~0.1 M)

Stelární nukleosyntéza

Červení obři

Bílí trpaslíci

 velmi hmotné hvězdy  kolaps jádra, supernova 
 neutronová hvězda (Mcore ≤ 1.4 M)
 černá díra (Mcore ≥ 3 M)



 při 5-25 MK probíhá, zvláště pro malé hvězdy, vodíkové hoření - P-P (proton-proton) 
řetězec:

Stelární nukleosyntéza

4 1H 4He + 26.7 MeV

 produkce He, spotřeba H, Li, Be

 PPI – důležitý v prvním stádiu vývoje, T ~ 5 MK

 PPII – tvorba 7Be, 7Li  produkce He, T ≥ 15 MK

 PPIII – tvorba 7Be, 8B  produkce He, T ≥ 25 MK



 při 5-25 MK probíhá, zvláště pro malé hvězdy, vodíkové 
hoření - P-P (proton-proton) řetězec:

Stelární nukleosyntéza

4 1H 4He + 26.7 MeV



 velké hvězdy (M>1.3 M) – CNO cyklus (uhlík-dusíkový), uhlík a dusík fungují jako 
katalyzátory, přeměna H na He

 probíhá nad 15 MK, doba reakce mnohem kratší než pro P-P proces

Stelární nukleosyntéza

nejpomalejší 
reakce



 po vyčerpání H v jádře přeměnou na He 
gravitační kontrakce jádra  růst hustoty a T 
+ expanse vnějšího H obalu  červený obr

 při T ≈100 MK – Salpeterova reakce (Triple 
Alpha Process):

 výhřevnost dostatečná, ale životnost krátká

Stelární nukleosyntéza

Červení obři

Bílí trpaslíci

2 4He 8Be
8Be + 4He 12C



Stelární nukleosyntéza

Spalování He:
12C + 4He 16O + 7.2 MeV
16O + 4He 20Ne + 4.8 MeV
20Ne + 4He 24Mg + 9.3 MeV
24Mg + 4He 28Si
28Si + 4He 32S
32S + 4He 36Ar
36Ar + 4He 40Ca…44Ti, 48Cr, 52Fe, 56Ni 

kolaps, exploze SN



Stelární nukleosyntéza

Červení obři

Bílí trpaslíci

 další reakce pro hmotné hvězdy
probíhají za vzrůstajících teplot a s 
exponenciálně rostoucí rychlostí

 při T ≈800 MK  spalování uhlíku (pro 
M>8 M, > 3×109 kg/m3):

12C + 12C
20Ne +4He + 4.6 MeV
23Na + 1H + 2.2 MeV
23Mg + n – 2.6 MeV
24Mg +  + 13.9 MeV

 vzniká O-Mg-Ne jádro, gravitační 
kontrakce, zvýšení T a zažehnutí Ne 
spalování



Stelární nukleosyntéza

Červení obři

Bílí trpaslíci

 další reakce pro hmotné hvězdy
probíhají za vzrůstajících teplot a s 
exponenciálně rostoucí rychlostí

 při T ≈1.2 GK  spalování neonu (pro 
M >8M, > 4×109 kg/m3):

20Ne +  16O + 4He
20Ne + 4He 24Mg + 



Stelární nukleosyntéza

Červení obři

Bílí trpaslíci

 další reakce pro hmotné hvězdy 
probíhají za vzrůstajících teplot a s 
exponenciálně rostoucí rychlostí

 při T ≈1.5 GK pro M >4M spalování 
kyslíku (>1010 kg/m3; <1 rok):

16O + 16O
28Si + 4He + 9.6 MeV
30Si + 2 1H + 0.4 MeV
31P + 1H + 7.7 MeV
30P + 2H – 2.4 MeV
31S + n + 1.5 MeV

 vyhoření O, kontrakce nového Si jádra



Stelární nukleosyntéza

 při T ≈3–5 GK pro M >8M jádra Ar, Ca, Ti, 
Cr, Fe, Ni spalováním křemíku (ca. 1 den):

28Si + 4He 32S
32S + 4He 36Ar
36Ar + 4He 40Ca…44Ti, 48Cr, 52Fe, 56Ni - konec
56Ni + 4He → 60Zn (endotermická reakce)

U Fe posloupnost termonukleárních reakcí končí, protože 
prvky kolem Fe mají nejvyšší vazebnou energii, takže jaderná 

syntéza těžších prvků již není exotermická (energie se musí 
dodat)  gravitační kontrakce se mění na kolaps (během 

sekund) a dochází k explozi supernovy



Explozivní nukleosyntéza

 gravitační kolaps jádra během desetin sekundy 
(vnitřní jádro kolabuje ~25% rychlosti světla)

 energetický proces (99% energie odnesou neutrina)

 supernova 1987A – během 10 sekund 100× více 
energie než Slunce za celou svoji existenci, více 
energie než celý viditelný vesmír

 při výbuchu supernov se chemicky obohacený 
materiál hvězdy rozptýlí do okolního prostoru a 
slouží jako stavební kameny pro hvězdy a planety II. 
generace. Během několika hodin vlastního výbuchu 
se procesem zachycování neutronu v obalu 
supernovy utvoří zbytek periodické soustavy, od 
mědi po transurany

pozůstatek Keplerovy supernovy
SN 1604

SN 1897A



Explozivní nukleosyntéza

 hvězda s hmotností >3 M je prudce smrštěna 
 protony a elektrony se slučují na neutrony 
(atomová jádra přestávají existovat)

 neutronová hvězda (průměr několik desítek 
km, hustota v řádu >1017 g/cm3) 
degenerovaný neutronový plyn, neutrony bez 
pohybu (!)  zhroucení vnějšího obalu 
exploze při rychlostech vyvržení hmoty ~ 10–
20000 km.s–1, luminosita ~ 108

 při M >3 M černá díra

průměrný člověk na 
povrchu neutronové 
hvězdy ≈ 200 mld tun



 záchyt neutronů – kolize atomového jádra s jedním nebo více neutrony
 důležitý proces při kosmické nukleosyntéze prvků těžších než 56Fe
 rychlý záchyt (r-proces) – v masivních supernovách, extrémní toky neutronů ≈1022

ncm-2s-1, rychlejší než  rozpad, ≈1/2 prvků nad Fe
 pomalý záchyt (s-proces) – sekundární, nutná existence vhodných těžkých nuklidů, 

pouze k Bi, nižší toky <1011 ncm-2s-1

Stelární nukleosyntéza



Post-Fe nukleosyntéza

r-proces (rychlý záchyt neutronů)

 rychlým zachycováním neutronů a následujícím opakovaným β- rozpadem vznikají v 
expandujícím obalu supernovy těžká jádra až po transurany, hustota toku ~1022

n.cm–2s–1

 Pro další vývoj se ovšem kromě stabilních jader zachovají pouze jádra, jejichž poločas 
radioaktivního rozpadu je dostatečně dlouhý, větší než cca 108 let.



Post-Fe nukleosyntéza

s-proces (pomalý záchyt neutronů)

 u velmi hmotných červených obrů při vysokých teplotách vnikají neutrony  do jader a 
tak vznikají středně těžká jádra prvků (Z od 60 do 210, Cu–Bi), zejména pak REE 138–
170, Ba 130–138 a Hg 196–204; nemohou vznikat těžká jádra v oblasti uranu a 
transuranů (dochází k rychlému α rozpadu jádra)

 pomalý proces – po prvním záchytu je další neutron zachycen jádrem až po té, co 
proběhne β- rozpad

 izotopy Xe v SiC zrnech



Galaktická nukleosyntéza

 Li, Be B – nejsou produkovány během stelární nebo explozivní nukleosyntézy

 vysoké koncentrace v Galactic Cosmic Rays vyžaduje interakce GCR s 
mezihvězdným plynem (H, He) a CNO jádry za vysokých energií, ale nízkých teplot 
omezení jejich destrukce



Stelární nukleosyntéza


