
Amit a periódusos rendszer két új 
eleméről tudni lehet (és érdemes) 

Illetve, ami a témáról beugrik … 
… az s elektronok relativisztikus kontrakciója 

… hogy mért sárga az arany 
… hogy mért híg a higany 

… és egy gyöngyszem egy aranymívestől 

„Nem mind sárga, ami fémlik!” 
http://www.fourmilab.ch/documents/golden_glow/  

http://www.cengage.com/chemistry/book_content/0547125321_zumdahl/chemical_connections/Zumdahl.8e.Ch07.CI08.pdf 

http://www.lorentz.leidenuniv.nl/history/spin/goudsmit.html 
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A főszereplők helye 
a periódusos rendszerben … 

GSI, Darmstadt 

7. periódus 

http://www.panoramio.com/photo/30376328
http://www.webelements.com/flerovium/history.html
http://www.vanderkrogt.net/elements/element.php?num=114
http://www.webelements.com/darmstadtium/history.html
http://www.toytowngermany.com/lofi/index.php/t170943.html
http://www.vanderkrogt.net/elements/element.php?num=116
http://www.vanderkrogt.net/elements/element.php?sym=Cn
http://www.iupac.org/news/news-detail/article/element-114-is-named-flerovium-and-element-116-is-named-livermorium.html


… és a nuklidtérképen 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nuklid
http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/MendeleevSegre/index.html
http://nagysandor.eu/nuklearis/glosszarium.html


A kopernícium, 112Cn (& Fl & Lv) kémiája 
az elméleti kémia vadászterülete (& próbaköve) 

• Cn0 : [Rn] 5f14 6d10 7s2 

• Cn2+: [Rn] 5f14 6d8 7s2 – a rel. kontrakció miatt, 
 A homológ Zn2+: [Ar] 3d10 4s0  

 A semleges Zn0: [Ar] 3d10 4s2 

• Gyenge fémes kötés, nagy illékonyság, esetleg 
szobahőmérsékleten is gáz halmazállapot, sőt 
nemesgázszerű viselkedés 

• Legstabilabb a +4-es oxidációs állapot (Zn, Cd, Hg)  

Átmenetifém 
W 

http://en.wikipedia.org/wiki/Radon
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Harrison/ParticleWave.html
http://nagysandor.eu/physlet/applets/grav8.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81tmenetif%C3%A9mek
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Kepler/


Illusztráció: relativisztikus hatások a 
108Hs esetében (8. csoport) 



A Cn mint atomos gáz adszorpciója  
(a kopernícium kísérleti kémiája) 

• In total, approximately 75 atoms of 
copernicium have been detected using various 
nuclear reactions. 

• Nem állt módomban ellenőrizni ezt az állítást, 
de a későbbiek tükrében igaz lehet. Vagyis 
minden, amit kísérletek alapján lehet tudni a 
koperníciumról (fleroviumról, livermoriumról), a 

one-atom-at-a-time chemistry 
single-atom chemistry 

    kategóriába tartozik. (single-atom physics?) 

Darleane C. 
Hoffman & 

Diana M. Lee 

http://www.scoopweb.com/Copernicium
http://www.osti.gov/bridge/purl.cover.jsp?purl=/860292-xuoqcm/860292.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022190281800036
http://physicsworld.com/cws/article/news/2012/sep/07/atoms-interfere-one-at-a-time
http://www.osti.gov/bridge/servlets/purl/860292-XUOqcm/860292.pdf


Van aki forrón szereti 
(a hideg és a meleg/forró fúzióról) 

• Hideg fúzió. Nagytömegű bombázó részecske, kis 
gerjesztési energiájú, „hideg” [átmeneti mag], mely 
kevés neutron elpárologtatása árán is le tud hűlni: 
 70Zn + 208Pb → [278Cn] → 277Cn + n 

• Meleg fúzió. Kistömegű bombázó részecske, nagy 
gerjesztési energiájú, „forró” [átmeneti mag], mely 
több neutron elpárologtatásával képes csak lehűlni: 
 48Ca + 238U → [286Cn] → 283Cn + 3n 

Ehhez a diához készült egy fúziós kitérő is  
 

http://nagysandor.eu/nuklearis/ColdFusion.html


Így megy ez: A + B = [AB] 

http://nagysandor.eu/magkemia/Fusion_movie_512384.htm
https://www.gsi.de/en/start/forschung/forschung_bei_gsi_ein_ueberblick/the_creation_of_new_elements.htm


Andreas Türler &  Valeria Pershina 
Advances in the Production and Chemistry of the Heaviest Elements 

Szemelvény Homonnay Zoltán jóvoltából, aki pillanatok alatt 
eltolta nekem a cuccot: 
 
Suitable isotopes of Cn with sufficiently long half-lives are  
283Cn (t1/2 = 3.8 s) and 285Cn (t1/2 = 29 s).  
The nuclide 283Cn can be synthesized either directly in the reaction  
238U(48Ca, 3n) 
or indirectly as a decay product of 287Fl in the reaction 
242Pu(48Ca, 3n)287Fl —→ 283Cn 
with the latter reaction having the higher production cross section.  
The heavier, but longer-lived 285Cn can only be synthesized indirectly in the 
244Pu(48Ca, 3n)289Fl —→ 285Cn 
reaction. From the viewpoint of identification, the decay chain of 283Cn is 
preferred since the α-decay (Eα = 9.54 MeV) is followed shortly in time by SF of 
279Ds (t1/2 = 0.18 s). 

α 

α 

Szemelvény Homonnay Zoltán jóvoltából, aki pillanatok alatt 
eltolta nekem a cuccot: 
 
A Cn megfelelően hosszú felezési idejű izotópjai a következők:  
 283Cn (t1/2 = 3,8 s) és  285Cn (t1/2 = 29 s).  
A 283Cn nuklidot vagy közvetlenül szintetizálják a következő reakcióval:  
 238U (48Ca, 3n) 283Cn  ⇔  48Ca +  238U = 283Cn  + 3n 
vagy közvetve, a 287Fl bomlástermékeként: 
 242Pu(48Ca, 3n)287Fl —→ 283Cn 
Az utóbbi reakciónak nagyobb a hatáskeresztmetszete.  
A nehezebb, de hosszabb élettartamú 285Cn csak közvetve szintetizálható a 
 244Pu(48Ca, 3n)289Fl —→ 285Cn 
reakcióval. Azonosítás szempontjából a 283Cn bomláslánca a kedvezőbb, mert 
az α-bomlást (Eα = 9,54 MeV) nagyon gyorsan követi a 279Ds spontán hasadása  
(SF, t1/2 = 0,18 s). [A Ds hasadása gyakorlatilag a Cn utolsó tartózkodási helyét 
jelzi térben és időben, ami jó alap a detektálásához. És persze a kis háttér is.]  

α 

α 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cr3002438
http://www.chem.elte.hu/departments/magkem/homonnayz/homonnayzhun/
http://nagysandor.eu/nuklearis/CrossSection.htm
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/AlphaExamples/index.html
http://nagysandor.eu/nuklearis/SpontaneousFission.html


48Ca 

Hogy férnek hozzá a 283Cn atomokhoz? 

Akármilyen bombázó 
részecskét és céltárgyat 
használnak is, találat 
esetén a bombázó 
részecske kiüti a 
helyéről a terméket. A 
trükk: a vékony réteget 
hátulról éri a nyaláb, a 
Be ablakon át, így a 
termékek egyenest a 
célkamra gázterébe 
repülnek. 

48Ca [286Cn]  
 283Cn 

283Cn 

238U 
(142…150Nd) 

Aeroszol (pl. 10–200 nm MoO3) azért kell, hogy a 
termék rátapadjon, és így a He magával tudja 
ragadni. A Cn-kísérletekben nem volt aeroszol. 

(185Hg, 220Rn) 

[286Cn]  
 283Cn 

Lineáris gyorsító  
(UNILAC) 

(∅ 1,5 mm) 

http://nagysandor.eu/nuklearis/ColdFusion.html
http://spaceinimages.esa.int/Images/2010/10/Inside_the_UNILAC_at_GSI
http://nagysandor.eu/nuklearis/1_eV.html
http://nagysandor.eu/nuklearis/LINAC.htm
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/rf_cavity_CERN/index.html


COLD (Cryo-Online-Detector) 
a Cn kísérletekben használt detektor 

R. Eichler: First foot prints of chemistry on the shore of the Island of Superheavy Elements 

http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1212/1212.4292.pdf


A 283Cn nyomonkövetése 
• A 283Cn α-bomló. Különböző α-energiák lehetségesek, más-más 

valószínűséggel. Mindig  279Ds keletkezik, más-más 
energiaállapotban, de mind spontán hasad (SF) 

• A 283Cn kémiai vizsgálatát a Ds hasadása alapján végzik. Ahol a 
hasadást észlelték, ott volt éppen utoljára a Cn, amikor utoljára 
megvolt. (A hasadás felezési ideje kicsi.)  

• Ha mindkét hasadvány detektálódott, akkor a Ds biztosan 
adszorbeálódott a detektor aranyozott felületére. 



Adszorpció 
Aranyrétegek sorozatán (32 db) 
termikus gradienst hoztak létre, 
és megnézték, hogyan 
adszorbeálódik a Hg (a Cn 
homológja), a Rn (egy 
nemesgáz, melyhez hasonló 
lehet a Cn) és a Cn. A jegesedés 
a hűtés miatt volt. 
Piros hisztogram: Monte Carlo-
számítás 52 kJ/mollal. 
Illusztráció: kockadobás 

meleg hideg 

He vivőgáz, benne 283Cn, 185Hg és 220Rn  

32 db aranyozott szilícium detektor sorban 

Presenter
Presentation Notes
Magyarázat a hisztogramhoz.Az adszorpciós entalpiára kapott 52 kJ/mol legvalószínűbb értéknek tekintendő az adott mérések mellett.Úgy kell érteni, hogy egy olyan eloszlást választanak a különböző entalpiákhoz tartozók közül, amelyik a legnagyobb valószínűséget rendeli a mért pontokhoz. Az adott esetben ez az eloszlás az 52 kJ/molhoz tartozott. A piros hisztogram ezt az eloszlást mutatja. Ha ismerjük az entalpia pontos értékét, és ezzel együtt a pontos eloszlást, biztos, hogy a mérés a legvalószínűbb helyre fog „beütni”? Nem biztos. Ezt akarom szemléltetni a kockadobással 4-5 kocka összpontszámaival, ami haranggörbét formáz, akárcsak a két alsó ábra piros görbéi.Az 5 Cn-észlelés (piros nyilak) közül 4 azt mutatta, hogy a Cn az aranyra adszorbeálódott, mint a higany, de kellett neki egy kis hűtés. Egy az eljegesedett részen kötődött meg, mint a radon. 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/DiceExper/index.html


Mi jött ki a mérésből? 
• Az, hogy a kopernícium inkább nemesfém, mint 

nemesgáz.  
• Majdnem olyan erős a fém—fém kötés a Cn és az Au 

között (-ΔH = 52  kJ/mol), mint a Hg és az Au között  
(-ΔH > 65 kJ/mol). A Rn esetében -ΔH = 19  kJ/mol, ami 
megfelel a jégen való adszorpciónak. 

• Láthattuk, hogy csak egy-két Cn-adat van.  
• Hogyan lehet a magányos/kóbor atomok kémiájában 

(single-atom chemistry, one-atom-at-a-time chemistry) 
termodinamikázni? Honnan a ΔH ? 

• Aktivitás/concentráció helyett előfordulási valószínűség 
használandó a formulákban. (Gondoljunk pl. a megoszlási 
egyensúlyi állandóra.) 



Flerovium, Fl (& livermorium, Lv) 

• Hasonló kísérletek, mint 
a Cn esetében 

• -ΔH (Hg-Au) > 50  kJ/mol,  
-ΔH (Rn-jég) = 19  kJ/mol,  
-ΔH (Fl-Au) = 34  kJ/mol 

• Illékonyabbnak tűnt, 
mint a Cn, ami 
meglepetést okozott, de 
van kétely is 

• Livermorium, Lv: 2013. 
februárjáig csak elméleti 
feltevések vannak a 
kémiájáról 



Tranzaktinidák kémiája: források 
• 2013: R. Eichler: First foot prints of chemistry on the 

shore of the Island of Superheavy Elements  
• Történeti feljegyzések angolul nálam. Ctrl + F:  

ununbium  (Cn), ununquadium (Fl), ununhexium (Lv) 

• A Wikipédiában frissíteni fogom a Cn, Fl & Lv 
bejegyzéseket, és hagyok egy üzenetet itt: 
nagysandor.eu  
Az oldalon 
egy ilyen  
ikonra kell 
rákattintani: 

http://iopscience.iop.org/1742-6596/420/1/012003/pdf/1742-6596_420_1_012003.pdf
http://iopscience.iop.org/1742-6596/420/1/012003/pdf/1742-6596_420_1_012003.pdf
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kopern%C3%ADcium
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ununkvadium
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ununhexium
http://nagysandor.eu/
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-1-4419-0720-2_20
http://link.springer.com/referencework/10.1007/978-1-4419-0720-2/page/1
http://en.wikipedia.org/wiki/Copernicium
http://nagysandor.eu/guestbook.html
http://nagysandor.eu/nuklearis/timeline/


A fúzió 

• Ez is melegen zajlik majd a fúziós erőmű   
tokamakjában (150 millió K), de a mesterséges 
elemek szintézise esetében a hideg/meleg jelző a 
mag „belső” hőmérsékletrére vonatkozott.  
Az energiatermelő folyamat: 
 2H + 3H = 4He + 1n   
(a neutron β-bomló, T½ ≈ 10 min) 

• A Napban jellemzően a PP-lánc (proton-proton 
ciklus) zajlik, ami bruttó ezt jelenti: 
 41H = 4He (+ ez+az) 

A folyamatokat nukleáris sugárzás (β, γ) kíséri! 
Fusion enthalpy 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/FusionReactor/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/FusionReactor/powerplant.htm
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/FusionReactor/tokamak.htm
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/FusionReactor/DTfusion.htm
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/PP_chain_Brantjes/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Enthalpy_of_fusion


(Becs)vágy-katalizált konfúzió 
(wishful thinking) 

Itt a hideg és a langyos „külső” hőmérsékletet jelent: 
• Az ominózus elektrokémiai „hideg fúzió”. 

Fleischmann & Pons 1989. Nehézvizet elektrolizáltak 
Pd katóddal, és közben „anomális” hőfejlődést véltek 
találni, amit fúzióval magyaráztak. Mindig is abszurdnak gondoltam. 

• A „langyos” fúzió eszméje. Egely György elképzelései 
       (1 h 7 min). A videó állításai homályosak. Az 
évi 5000 Ft-os fűtésköltség jól hangzik. Jól jönne egy 
örökmozgó is otthon. Vagy néhány unoka… 
Megnéztem a filmet? Igen. Meggyőzött? Nem. 

• Ez csak 3,5 perces:        . Ennyi vas soknak tűnik. 1 mg? 1/10 mg? Anal?  

Presenter
Presentation Notes
Egy nukleonra (protonra vagy neutronra) eső kötési energia a magban: B/A(C-12): 7,33 MeV. B/A(Fe-56): 8,79 MeV.Nukleononkénti különbség: 1,46 MeV. Ezt vehetjük így is: 1 mol nukleon tömege = nagyjából 1 mol hidrogénatom tömege = kb. 1 g.1 g vasban szintén nagyjából 1 mol nukleon van, ahogy 1 g szénben is. Vagyis ha 1 g vas keletkezne 1 g szénből, akkor a felszabaduló energia:E = 1,46 MeV/nukleon * 106 eV/MeV * 1,6*10-19 J/eV * 6*1023 nukleon/mol * 1 mol/g  = 1,4*1011 J/g = 140 GJ/g keletkező vas.Pl. 1 mg keletkező vasra ez 140 MJ energiát jelent. A benzin égéshője 34.8 MJ/L (47 MJ/kg). Ez 140 MJ / 34,8 MJ/L = 4 L benzint jelent.Ennyitől biztos elolvadt volna az egész berendezés, hacsak nem sokkal hosszabb a kísérlet, mint ami látszott.0,1 mg vas is kb. 4 dL benzinnek felel meg.Más: a H ceruzabél 30% agyagot tartalmaz. Az agyag szokott tartalmazni vasat is. A plazmában esetleg ferromágneses kerámia alakul ki belőle.

http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_fusion
http://eutorrents.ph/index.php?page=torrent-details&id=7cdc69883649e788d4db3a1ac94e9391ed2805aa
http://www.youtube.com/watch?v=CGl4wPCSl5M
http://www.youtube.com/watch?v=mJ5rYzY65GY


Müon-katalizált fúzió 
A séma a 
RIKEN 
2009-es 
oldaláról 
való. 
 
Honnan 
van a µ? 

http://www.rikenresearch.riken.jp/eng/frontline/5976
http://www.rikenresearch.riken.jp/eng/frontline/5976


Majdnem gazdaságosan működő fúzió 
alacsony hőmérsékleten 

• Gyorsítóban protonütköztetéssel pionokat hoznak 
létre (nem olcsó) 

• A pion gyorsan (2,6×10−8 s) müonná bomlik 
π− → μ− + νμ 

• A müon 85-ször tovább él (2,2×10−6 s), de az sem 
sok 

• A müonokkal 3 K-es hidrogénjégkockát 
sugároznak be. Egy μ− kb. 150 d--t fúziót okoz, de 
5-ször ennyi kellene ahhoz, hogy a termelt 
energia behozza az árát.  

Tehát működik a dolog, csak nem kifizetődő. 



 

Ez itt 1%–a  
a H-atomot jelképező kék 
gömbnek, de még mindig 
duplája a µ-H atomnak. A 
müon tömege kb. ½%-a az 

elektronénak. Ezért a 
müon-hidrogén is kb. ½%-a 
az (elektron-) hidrogénnek. 

Ugyanilyen kicsi a 
müonhidrogén-molekula is 

a „rendeshez” képest, 
vagyis a protonok 200-szor  

közelebb vannak 
benne.  

Ezt az 5%-ra méretezett 
H2

+ hidrogénmolekula-
iont még 1/10 részre 
kellene csökkenteni 

ahhoz, hogy a protonok 
távolsága megfeleljen 

annak, ahogy a µ-H2
+  -

ben van: 

Látjuk? 

Egzotikus 
atomok 



Irodalom: müon-katalizált fúzió 

• Müon-katalizált fúzió >2000 Google találat 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Exotic_atom 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Muon-

catalyzed_fusion 
 
 

http://scholar.google.hu/scholar?q=muon+catalyzed+fusion&hl=en&as_sdt=0,5&as_vis=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Exotic_atom
http://en.wikipedia.org/wiki/Muon-catalyzed_fusion
http://en.wikipedia.org/wiki/Muon-catalyzed_fusion
http://en.wikipedia.org/wiki/Muon-catalyzed_fusion
http://www.starscientific.com.au/muon-catalysed-fusion/
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