„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

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
A KPSZTI szaktárgyi továbbképzésére
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A főszereplők helye

a periódusos rendszerben …

7. periódus
GSI, Darmstadt

… és a nuklidtérképen

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

• 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)

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
Darleane C.
koperníciumról (fleroviumról, livermoriumról), a
Hoffman &
Diana M. Lee
one-atom-at-a-time chemistry
single-atom chemistry
kategóriába tartozik. (single-atom physics?)

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

Így megy ez: A + B = [AB]

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:
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[A Ds hasadása gyakorlatilag a Cn utolsó tartózkodási helyét
(t1/2
= 0.18
jelzi térben és időben, ami jó alap a detektálásához. És persze a kis háttér is.]

Hogy férnek hozzá a 283Cn atomokhoz?
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.

Akármilyen bombázó
részecskét és céltárgyat
használnak is, találat
esetén a bombázó
részecske kiüti a
helyéről a terméket. A
48Ca
trükk: a vékony réteget
hátulról éri a nyaláb, a
Be ablakon át, így a
Lineáris gyorsító
termékek egyenest a
(UNILAC)
célkamra gázterébe
repülnek.

(∅ 1,5 mm)

[286Cn]
283Cn

[286Cn]
283Cn

283Cn

(185Hg, 220Rn)
238U

(142…150Nd)

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

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 Carloszámítás 52 kJ/mollal.
Illusztráció: kockadobás
He vivőgáz, benne 283Cn, 185Hg és 220Rn
32 db aranyozott szilícium detektor sorban

meleg

hideg

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:

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

(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?

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

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.

Egzotikus
atomok

Ezt az 5%-ra méretezett
H2+ hidrogénmolekulaiont még 1/10 részre
kellene csökkenteni
ahhoz, hogy a protonok
távolsága megfeleljen
annak, ahogy a µ-H2+ ben van:

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.

Látjuk?

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

