Изготвила: Деница Ангелова
16г., Добрич

Първо малко история…
Детство
Мария Склодовска е родена на 7 ноември 1867г.
в семейство на полски учители. Има три сестри и
един брат. Още от малка се увлича по книгите и
задоволява вроденото си любопитство, наблюдавайки инструментите за експерименти на баща си.
Когато е на 10, майка й умира от туберкулоза, а две
години по-рано едната й сестра почива от тиф.
Настъпват тежки години за семейството.

Мария на 16г.

На 15 години Мария завършва
Варшавската гимназия със златен
медал, след това работи известно
време като гувернантка в богати
буржоазни семейства.

Мария като гувернантка

Обучение в Париж
Тъй като не може да продължи образованието
си в Полша, Мария се премества в Париж и
постъпва във Факултета по естествознание в
Парижкия университет – Сорбоната и въпреки
финансовите трудности го завършва с две
дипломи - по физика и по математика.

Брак
Когато Мария и френския физик Пиер Кюри се
срещат, започват да водят различни дискусии
по интелектуални теми. Пиер разбира , че е
намерил сродната си душа. Така през 1895г.
двамата сключват брак в дома му.

Мария и Пиер на велосипеди
се отправят на сватбено пътешествие

Изследователска дейност
След това Мария започва да работи в лабораторията
на съпруга си в Университета по физика и химия в
Париж. През 1896 г. Анри Бекерел открива, че
урановите соли изпускат лъчение, чиято проникваща
способност е сходна с тази на рентгеновите лъчи.
Мадам Кюри е заинтригувана от новото явление и
решава да посвети дисертацията си на това лъчение,
което нарича по-късно радиоактивност.
 Мария открива, че други вещества (настуран, урановата
руда пехбленда) изпускат много по-силно бекерелово
лъчение от урана.
 Мадам Кюри е убедена, че в настурана се съдържа нов,
неизвестен, силно радиоактивен елемент. => Пиер се
присъединява към работата й.

Мария и Пиер Кюри
работят рамо до рамо

Едно откритие, което ще смае света
В резултат на съвместната си напрегната и търпелива работа през
юли 1898 г. съпрузите Кюри откриват един от тези елементи полоний (Polonium,Po, в чест на родната й Полша), а през
декември на същата година втори елемент – радий (Radium, Ra).

RADIUM

Още четири години неуморна работа…
Експериментите продължават. През 1902 г. Мария и
Пиер получават няколко дециграма чиста радиева сол.
Те определят атомното тегло на радий ( Ra ) - 225 и
мястото му в периодичната таблица на химичните
елементи.

Заслужената награда
През 1903 г. за изследванията си върху
радиоактивността съпрузите Кюри
(заедно с Анри Бекерел) са удостоени
с Нобелова награда по физика. Мария
става първата жена носителка на
Нобелов лауреат.

Последвалите отличия
През 1903 г. Мария е удостоена със званието ”доктор на
науките” от Парижкия университет и става първата жена,
носител на такова звание във Франция. Лондонското
кралско дружество награждава Мария и Пиер с медала
”Дейви”, а през 1904 г. двамата получават от Италианската
академия на науките медала ”Матеучи”.

Семеен живот
Връзката между Мария и Пиер е много специална. Те
са свързани не само лично, но и професионално.
Мария дава живот на две деца: Ирен през 1897 г. и
Ева през 1904 г. Тя е предана майка, полагаща грижи
за интелектуалното и физическото възпитание на
своите дъщери.
Мария с двете си дъщери
- Ирен и Ева

Неочакваната раздяла
Най-големият удар в живота на Мария идва със
смъртта на любимия й съпруг, който загива в резултат
на пътнотранспортна злополука през 1906 г. Потънал в
мисли и небрежен за сигурността си, Пиер е блъснат
от теглено от кон превозно средство.

Мария – преподавател и
изследовател
От 1906 год. Мария е професор в Парижкия университет и
завежда катедрата, ръководена преди това от Пиер Кюри, а
от 1914 г. е същевременно директор на Радиевия институт.
Мария е първата жена, която преподава в Сорбоната. След
смъртта на съпруга си мадам Кюри влага всичките си
усилия, за да докаже, че радият е нов елемент, като го
изолира в чиста форма. През 1910г. опитите й най-накрая
успяват.

Втората Нобелова награда
През 1911 г. през 1911 г. Мария получава Нобелова
награда за химия „като награда за нейните заслуги за
развитието на химията чрез откриването на елементите
радий и полоний, чрез изолацията на радия и изучаването на същината и съединенията на този удивителен
елемент“. Мария Кюри не патентова процеса на отделяне на радий, така научната общност може да го
проучва безпроблемно.

Мадам Кюри по време на войната
След това Мария се съсредоточава върху химията и
приложенията на радиоактивните елементи в
медицината. По време на Първата световна война
заедно с дъщеря си Ирен организирала подвижни
рентгенови лаборатории за преглед на ранени войници,
известни като ”малките Кюри”.
Първото мобилно рентгеново звено –
”малкият Кюри”

Смъртта на Мария Кюри
Поради непознаването на пагубните ефекти на радиацията в
началото на ХХ век семейство Кюри провеждат научните си
експерименти в отсъствие на каквато и да било защита срещу
радиоактивните вещества. Казват, че Мария обичала
приятната синьо-зелена светлина, които веществата отделяли в
тъмното, поради което носела епруветките с радиоактивни
изотопи в джобовете си и ги съхранявала в чекмеджето на
своето бюро. Тя боледувала често, което почти несъмнено е
резултат от излагането на въздействието на радиацията.
Мадам Кюри умира от левкемия на 4 юли 1934 г.

Имат ли жените място в науката?
Повечето хора твърдят, че мястото на жената е вкъщи
при децата. Но… според мен това погрешно твърдение
лесно може да бъде оборено. Има много жени, които
работят в лаборатории, които посвещават живота си на
дадено откритие и дават тласък на съвременната наука.
Както вече разбрахме Мария Кюри е идеалният пример за
преуспяла жена учен.

Дали има и
други като
нея?

Откритията на мадам Кюри водят до….

още открития
Под зоркия поглед на майка си Мария Кюри Ирен
става блестящ учен.

Ирен Жолио-Кюри
(1897–1956)

Ирен проявява огромен интерес към химията и след
завършването на средното училище става незабавно
асистент на майка си в Радиевия институт в Париж.
През 1925 г. защитава докторска дисертация върху
полониевото алфа-лъчение.
Ирен среща бъдещия си съпруг и партньор в
научните изследвания - Фредерик Жолио в Радиевия
институт.

Екипната работа дава резултат…
Ирен и Фредерик Жолио-Кюри – това са първите
учени, получили радиоактивно вещество по изкуствен
път.
През 1934 г. те започват изследвания на
позитроновото лъчение.
Заедно със съпруга си Ирен получава Нобелова
награда за химия през 1935 г.
В края на 30-те години на ХХ век Ирен е назначена за
заместник държавен секретар по научни изследвания
към френското правителство, а през 1937 г. е избрана
за професор в Сорбоната.
Ирен и Фредерик рамо до
рамо по време на работа

Онеправданият гений
Още от дете Лиза блести с особен талант в
математиката. Австрийката от еврейски произход
записва физика в университета във Виена и става една
от първите жени физици, завършила с докторска
степен.

Лиза Майтнер
(1878–1968)

В Берлин Майтнер работи над радиоактивния разпад с
химика Ото Хан, но поради еврейския си произход
трябва да замине. Започва работа в институт в
Стокхолм. Тайно се среща с Хан, за да обсъдят серия
нови експерименти. Те поддържат и писмена
кореспонденция. По запазилите се ръкописи може да
се съди, че Хан не е вярвал в радиоактивния разпад.

Най-голямото постижение на Лиза
Майтнер са откриването и
теоретичното обясняване на процеса
на делене на атомното ядро.
Лиза допринася за разбирането на структурата на
ядрото и за изчисляването на освобождаваната при
радиоактивния разпад енергия. Това полага основите за
развитието на ядрените технологии, довело само след
няколко години до разработването на атомната бомба и
мирното използване на атомната енергия.
Лиза отказва да работи върху създаването на атомно
оръжие, тъй като е пацифист.
 Нобеловата награда за химия обаче присъждат на Ото
Хан. Ще запомним Майтнер с кръстения на нея химичен
елемент майтнерий, както и с хуманизма й.

В дълбините на атома
Мария се ражда в семейство на потомствени
интелектуалци и учени. Нейният баща е професор и от
съвсем малка я запознава със света на науката - води я
по музеи, подарява к тъмно стъкло за наблюдаване на
слънцето, обяснява к за вкаменелостите и фазите на
Луната.
Мария Гьоперт завършва Гьотингенския университет.
По-късно се жени за калифорниеца Джозеф Майер,
също физик. Заедно заминават за Америка.
Мария Гьоперт-Майер  По време на Втората световна война работи по едни
от най-секретните проблеми на разработването на
атомната бомба. По-късно в Чикаго тя открива слоестия
модел на атомното ядро. През 1963 г. за откритието на
структурата на атома печели Нобелова награда по
физика.

Кралицата на кристалите
Дороти Кроуфут-Ходжкин е само на единайсет, когато в
училище научава как да "отгледа" кристал. Изяществото на
тези образувания я пленява и тя им посвещава кариерата и
живота си.
Затова, че кристализира витамин B12 и разгадава строежа му
с помощта на рентгеново лъчение, през 1964 става третата
жена Нобелов лауреат по химия след Мария Кюри и дъщеря й
Ирен Жолио-Кюри.
Амбициозната изследователка постига пореден успех като
определя положението на атомите в пеницилина.
Благодарение на нея започва масовото производство на
антибиотика.
През 1987 получава и Международната Ленинска награда за
мир.

И жените го могат…
Розалин и нейният научен партньор Соломон А.
Берсон, разработват процедурата на радиоимуннологичния анализ (РИА). След смъртта на Берсон Ялоу
печели през 1977 г. Нобеловата награда за съвместното
им откритие. Тя е първата американка по рождение
завоювала Нобелова награда в науката. РИА
революционизира ендокринологията - изследването на
жлезите с вътрешна секреция и хормоните - и лечението
на хормонални нарушения като диабета. За първи път
лекарите добиват възможност да диагностицират
Розалин Съсман Ялоу
състояния, предизвикани от най-малка промяна на
“Ние всички трябва да хормоните.
бъдем като мадам
Работата на Ялоу и Берсон е впечатляваща
Кюри”
комбинация от имунология, изотопни изследвания,
математика и физика, и същевременно е начало на нова
наука - невроендокринология.

Извод:
Както вече установихме, има велики
жени учени – образци за жени, които не
се страхуват да покажат вроденото си
любопитство към науката и да засрамят
мъжете с откритията си.

За да оценим труда им, нека
се запознаем по-отблизо с
приложението на откритията
им в днешно време!!!

Химията е навсякъде, а радиоактивността…?

Факт№1: Всяка секунда през всеки квадратен сантиметър от
нашето тяло преминават около 60 частици от т.н. космически
лъчи. Те възникват от частици, ускорени до огромни енергии
от магнитните полета в междузвездните и космически
пространства. Подобни частици, попаднали в горните слоеве
на атмосферата, пораждат “порои” от различни елементарни
частици, протони и даже леки ядра, от които не можем да се
укрием.
Факт№2: Съществуват цели зони в земния релеф,
където естествената радиоактивност е по-висока от
средностатистическата. Пр. Нареченски извор
изпуска значителни количества радон. Въпреки
това той се използва от хилядолетия със значителен
терапевтичен успех.

Ах, тази радиоактивност… за къде сме без нея?
Радиоактивните лъчения носят информация преди всичко за
излъчващите ги вещества. Така се търсят полезни изкопаеми.
По интензитетът на лъченията се определя възрастта на древни
археологически находки - древни мумии, текстилни тъкани, минерали,
скали, на Земята като цяло и паднали върху нея метеорити.

Когато е нужно да се проследи
движението на определени атоми, се
прилага т.нар. метод на “белязаните
атоми” . При него част от подлежащите
на следене атоми се заменят с атоми
на радиоактивен изотоп на същия
елемент. В медицината този метод се
използва за диагностика.

С гама-дефектоскопията се контролира
качеството на метални отливки - ако от едната
страна на отливката се постави източник на
гама-лъчи, а от другата - фотоплаката,
наличието на пукнатини, шупли и пр.
причинява неравномерно почерняване на
плаката.

Радиацията и медицината
В съвременната медицина приложението на
радиацията е огромно.
Едно от най-сериозните постижения в
образната диагностика е томографията,
която позволява да се изследват определени
разрези от вътрешната структура на
човешкото тяло чрез използване на външно
рентгеново лъчение или на въведени в
организма радиоактивни изотопи.
Друго важно приложение на радиацията е
радиотерапията. Това е лечение на
заболяване с йонизиращо лъчение, също
така наречено лъчева терапия.
Лъчелечение,при което високо енергийни
лъчи се използват за разрушаване на
раковите клетки, което ги кара да спрат да се
делят и нарастват.

Атомните централи – бомби със закъснител!?
При нормална работа на АЕЦ изхвърлянията в атмосферата не водят до
увеличаване на радиационния фон. Опасни са авариите с изтичане на
радиоактивен газ, и особено авариите, свързани с експлозия.

Две АЕЦ, останали в историята
26 април 1986 г. - СССР - Четвърти реактор на
съветската ядрена централа в Чернобил (Украйна)
избухва по време на тест за безопасност,
предизвиквайки най-голямата катастрофа в ядрената
енергетика с над 25 000 жертви по неофициални
оценки. Облъчени са три четвърти от Европа.
Аварията в АЕЦ Фукушима I е радиационна авария от
VII-ма степен по МСЯС. Аварията е предизвикана от
земетресението и последвалото го цунами в началото
на март 2011 г. Японските власти заявяват аварията
като такава с локално действие. Бързо взетите мерки
значително намаляват броя на жертвите.

Колко опасна може да бъде радиацията?

Тя е невидима, не може да се помирише, нито да се
вкуси. Но може да бъде смъртоносна. Става дума за
радиацията. Тя прониква в тялото чрез вдишания
въздух или през кожата. Последиците са
катастрофални... Рак на щитовидната жлеза,
тумори, левкемия, очни болести, психични
отклонения, новородени с увреждания - това са само
някои от последиците, които може да предизвика
високата радиоактивност.

Какво е химията?
Просто наука?! Не, тя е нещо повече - тя е в нас и около нас,
макар рядко да го забелязваме. Какво ли би станало, ако ги
нямаше химичните елементи? Вероятно просто нямаше да
съществуваме. Защото те изграждат всичко, което виждаме и
докосваме. Ежесекундно в човешкото тяло протичат редици хим.
реакции. А без водата H2O нямаше да има живот на Земята.

Останало ли е още нещо скрито от
учените?
Вярвам, че тепърва предстоят големи открития, които ще
смаят научните среди. Искрено се надявам обаче те да бъдат
от полза на човечеството. Лекарство срещу рака или Спина,
екологично гориво, което да замести петрола, начин как да
“поправим” озоновата дупка, а защо не и как е устроена
Вселената... Безспорно живеем във време на нови технологии
и пред нас се изправят все повече загадки. Важно е да ги
решим, но нека не забравяме да живеем в хармония със себе
си и с Вселената.
Д.Ангелова

Край >>

