
SZUPERNEHÉZ ATOMMAGOK Atommagkutató Intézet

1. ábra. A nehéz atommagok elõállításához vezetõ reakciók a rendszám és a neutronszám függvé-
nyében. A negatív számok a héjkorrekciók amplitúdóit jelzik a mag potenciális energiájának folya-
dékcsepp modell alapján történõ számításánál. Oganessian [1] alapján.
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Fényes Tibor az MTA Eötvös-koszorús dok-
tora, az Atomki professzor emeritusa. Hat
évig dolgozott az Egyesített Atommagkuta-
tó Intézetben Dubnában és közel fél évig a
Kentucky Egyetem tandem gyorsító labora-
tóriumában. Fõ kutatási területei az atom-
mag- és részecskefizika. Több mint 130 tu-
dományos publikáció és 10 könyv szerzõ-
je, illetve társszerzõje.

Fényes Tibor

A szupernehéz atommagok-
ban sok proton van, követ-
kezésképpen erõs a taszító
Coulomb-kölcsönhatás. Ext-
rém körülmények között ala-
posabban megismerhetjük a
magerõk sajátságait és telje-
sen új jelenségek is felbuk-
kanhatnak.

A folyadékcseppmodellre
alapozott számítások szerint az
atommagok stabilitása Z =
100–106 rendszámok körül
megszûnik, mivel a Coulomb-
taszítás felülmúlja a nukleono-
kat összetartó, rövid hatótá-
volságú erõket. Extra stabilitás
származhat azonban héjlezáró-
dások miatt. Nyitott kérdés,
hogy az atommagok milyen
rend- és neutronszámokig le-
hetnek kötött állapotban.

Mindezek indokolttá teszik a szupernehéz atomma-
gokhoz vezetõ reakciók tanulmányozását és a nehéz
atommagok magspektroszkópiai (kísérleti és elméleti)
vizsgálatát.

Új elemek szintéziséhez alapvetõ érdekek fûzõd-
nek a kémia oldaláról is. Ha nagy mennyiségben sike-
rül elõállítani szupernehéz elemeket, gyakorlati alkal-
mazások is lehetnek.

A szupernehéz atommagok elõállítása

A 93Np-tól a 98Cf-ig terjedõ transzurán elemek, va-
lamint a 101Md felfedezése (n,γ), illetve (α,n) reak-
ciók segítségével történt. A vizsgálatokhoz nehéz-
aktinida-céltárgyakat használtak, amelyek többségét
reaktorokban, intenzív neutronbesugárzással állítot-
ták elõ. Az 99Es és 100Fm elemeket elõször termo-
nukleáris robbanás maradványaiban sikerült azo-
nosítani.

A további szupernehéz elemek elõállításához már
nehézion-reakciókat kellett felhasználni. A 102No-tól a

106Sg-ig terjedõ öt transzurán elemet „forró” fúziós

reakcióval szintetizálták. Ezekben az azonosított atom-
mag az erõsen gerjesztett közbensõ atommagból több
neutron kibocsátása után állt elõ, például a 163Sg a 249

98Cf
(18O,4n) 263

106Sg reakcióból.
Mivel az erõsen gerjesztett közbensõ atommagban

a hasadás valószínûsége nagy, a további elemek elõ-
állításához célszerû volt hidegfúziós reakciókat
használni. Ezeknél zárt (vagy közel zárt) héjakkal
rendelkezõ céltárgymagokból indultak ki (például a
126

82Pb, 126
83Bi, 152

97Bk atommagokból), mivel így a ne-
hézion-reakciók viszonylag kis gerjesztési energiájú
közbensõ atommagokhoz vezetnek. Neutronok ki-
bocsátása után a végtermék α-emisszióval bomlik és
az α-bomláslánc lehetõséget ad a termék azonosítá-
sára. Így sikerült azonosítani hat új elemet a 107Bh-
tól a 112Cn-ig.

Japánban, a Tokió melletti RIKEN radioaktívizotóp-
gyárban a 70Zn + 209Bi → 278113 + 1n hidegfúziós reak-
cióval sikerült a Z = 113-as (Nh, nihonium) elem 278
tömegszámú izotópját elõállítani. Az α-bomláslánc az
ismert Bh- és Db-izotópokhoz vezetett.

A szupernehéz elemek elõállításában áttörõ sikert
eredményezett a 48Ca + aktinida céltárgy forrófúziós
reakció használata. A 48Ca erõsen neutrontöbbletes és
kétszeresen mágikus atommag, amelyben mind a pro-
tonoknál, mind a neutronoknál héjlezáródás lép fel.
Ezzel a 90Th – 98Cf elemek hosszú felezési idejû izo-
tópjait bombázva sikerült elõállítani a Z = 114 (Fl), Z =
115 (Mc), Z = 116 (Lv), Z = 117 (Ts) és Z = 118 (Og)
elemek különbözõ izotópjait. A felhasznált céltárgyak,
például a 242Pu, 244Pu, 243Am, 245Cm, 248Cm, 249Cf és
249Bk izotópok világviszonylatban csak behatárolt
mennyiségben, speciális technikákkal és kevés helyen
állíthatók elõ.
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Az 1. ábra áttekintést ad a nehéz atommagok elõ-

2. ábra. Maximális hatáskeresztmetszetek egy neutron párolgására
hidegfúziós reakciónál, 208Pb és 209Bi céltárgyakon, különbözõ
bombázó részecskéknél (az ábrán jelezve). Az ábrán a 48Ca-mal ak-
tinida céltárgyon létrehozott fúziós reakció hatáskeresztmetszetei is
fel vannak tüntetve a 3 és 4 neutroncsatornákra az összetevõ mag
rendszáma függvényében.
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3. ábra. Szupernehéz atommagok kialakulása nehézion-fúziós reakciókban. Zagrebaev és Greiner
[2] alapján.
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4. ábra. A dubnai gáztöltésû szeparátor és detektorrendszer vázlat-
rajza. A detektorrendszer helyzetérzékeny és repülési idõt is mér.
Oganessian és Utyonkov [3] alapján.
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állításához vezetõ magreakciókról a Z rendszám- és
az N neutronszámsíkban.

A 2. ábra tájékoztatást nyújt a hideg- és forrófúziós
reakciók hatáskeresztmetszeteirõl. Az elõállítási hatás-
keresztmetszetek a 114, 116 rendszámú elemekre pb
nagyságrendben vannak; a 35–50 MeV-re gerjesztett
atommagokból 3–5 neutron lép ki.

Míg a 249
97Bk152 + 22

10Ne12 → 267
107Bh160 hidegfúziós reak-

ciónál elért hozam 2 atom/óra volt, a 48
20Ca28 + 255

94Pu150
→ 288,289

114Fl reakciónál egy nagyságrenddel kevesebb,
csak 5 atom/nap hozamot értek el.

A 3. ábrán a nehézion-fúziós reakciók folyamatai
láthatók. Az ütközés elsõ fázisában rugalmas és kvázi-
rugalmas vagy kontakt ütközés; a másodikban kvázi-
hasadás vagy összeolvadás (összetevõ atommag) lép
fel. A harmadik fázisban normál hasadás vagy párol-
gás után kialakul a maradék atommag (EvR, párolgási
maradék, túlélõ).

A hatáskeresztmetszetek ilyen felosztását az idõ-
skála is alátámasztja. A Coulomb-fal legyõzése mind-
össze ~10−21 s alatt lezárul, míg a neutronemisszió az
összetevõ atommag gyengén gerjesztett állapotából
legalább két nagyságrenddel több idõt igényel.

Mérõberendezések

A szupernehéz atommagok vizsgálatára többféle be-
rendezést is használtak. Itt most csak a dubnai gáztöl-
téses szeparátort ismertetjük. A párolgási reakció ter-
mékeit gáztöltésû szeparátorral (vagy sebességszûrõ
berendezéssel) választották el egymástól és a bombá-
zó nyalábtól. A munka a dubnai Egyesített Atommag-
kutató Intézet – Lawrence Livermore Nemzeti Labora-
tórium, illetve Dubna – GSI (Darmstadt) együttmûkö-
désben folyt a dubnai U-400 nehézion-gyorsítón.

A dubnai gáztöltéses szeparátor vázlatrajza a 4.
ábrán látható. A céltárgyból kilépõ részecskék (cél-
tárgyszerûek és a fúziós-párolgási reakció termékei)
átlagtöltésre tesznek szert a fékezõ H2-gázban. A di-
pólmágnes eltéríti mind a bombázó részecskéket,
mind a reakciótermékeket a

képlet szerint, ahol 〈Br 〉 az átlagos mágneses merev-

〈B r 〉 = m v
〈q 〉

ség, m a részecske tömege, 〈q 〉 az ion átlagos töltése.
A 〈Br 〉 értékek H2-gázban
különbözõk lesznek a bom-
bázó részecskékre, a céltárgy-
szerû és fúziós párolgási ter-
mékekre. Így >1016 rendû
háttérlenyomás érhetõ el a
bombázó nyalábra és >105

rendû a nem teljes fúziós
reakciótermékekre. Repülési-
idõ-mérésekkel meghatároz-
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ták a részecskék v sebességét.

5. ábra. A páros rendszámú szupernehéz elemek izotópjainak bomlási sajátságai: az átlagos α-ré-
szecskeenergiák és felezési idõk. A színezett négyzetek spontán hasadást jelölnek. Az atomma-
gokat 48Ca bombázó nyalábokkal állították elõ úgy, hogy 238U, 242,244Pu, 245,248Cm és 249Cf céltárgya-
kat bombáztak.

1. táblázat

A szupernehéz atommagok bomlási sajátságai

Z N A észlelés* bomlás felezési idő Eα (MeV) Qα
exp (MeV)

118 176 294 0d:4 α 00000,69+0,64
−0,22 ms 11,66±0,06 11,82±0,06

117 177 294 0d:3, f:2 α 00051+38
−16 ms 10,81–11,07 11,18±0,04

176 293 0d:15 α 00022+8
−4 ms 10,60–11,20 11,32±0,05

116 177 293 0d:4, g:1 α 00057+43
−17 ms 10,56±0,02 10,71±0,02

176 292 0d:5, g:4 α 00013+7
−4 ms 10,63±0,02 10,78±0,02

175 291 0d:3, g:1 α 00019+17
−60 ms 10,74 ±0,07

10,50 ±0,02
10,89±0,07

174 290 0d:11 α 00008,3+3,5
−1,9 ms 10,85±0,07 11,00±0,07

115 175 290 0d:4, f:2 α 00650+490
−200 ms 09,78–10,31 10,41±0,04

174 289 0d:16 α 00330+120
−800 ms 10,15–10,54 10,49±0,05

173 288 0d:27, f:19 α 00164+30
−21 ms 10,29–10,58 10,63±0,01

≈10,7

172 287 0d:2, f:1 α 00037+44
−13 ms 10,61±0,05 10,76±0,05

* d: FLNR, Dubna; g: GSI, Darmstadt; f: fókuszsík-detektor, GSI; számok: észlelések száma.

A 〈q 〉 átlagtöltés az ion Z
rendszámával a következõ
összefüggésben van:

ahol α kísérletileg meghatá-

〈q 〉 ≈ v Zα,

rozható. (Ez az összefüggés a
〈q 〉/Z < 0,3 tartományban
érvényes, de más tartomá-
nyokban is van ismert össze-
függés.) A dE /dx specifikus
energiaveszteség mérése a
rendszám meghatározásához
szükséges. Mérik a céltárgy-
ból kilökött reakciótermékek
teljes energiáját is. Így végsõ
fokon meghatározható a reak-
ciótermék tömege. A rendszer
gyûjtési hatásfoka a reakció-
termékekre nagy (elérheti a
30–40%-ot), a berendezés viszonylag egyszerû, hátrá-
nya viszont a közepes tömegszelektivitás.

Az észlelõrendszer több repülési idõt mérõ detek-
torból, az α-részecskék energiáját mérõ helyérzékeny
Si-detektorokból, valamint γ-detektorokból áll. Az új
elemeket rendszám és neutronszám szerint például a
hosszú α-bomláslánc alapján azonosíthatják, amelyek
már ismert atommagokat tartalmaznak.

Eredmények

Az 5. ábra a páros rendszámú szupernehéz elemek
izotópjainak bomlási sajátságait mutatja; az α-részecs-
kék energiáját és a felezési idõket.

A legnehezebb ismert szupernehéz atommagok
bomlási adatai az 1. táblázatban láthatók. Az atom-
magok fõleg α-bomlással bomlanak, így a táblázat-
ban az Eα α-részecskeenergiák és az α-bomlási Qα

exp

teljes energiák is fel vannak tüntetve. A nyert adatok
különbözõ kutatólaboratóriumok eredményei. To-
vábbi szupernehéz atommagok adatai, valamint a hi-
vatkozások Oganessian és Utyonkov [3] munkájában
megtalálhatók.

Az észlelt bomlások száma nagyon kevés, mivel a
3. ábra szerint a lejátszódó reakcióknak csak rendkí-
vül csekély hányada vezet szupernehéz atommagok
keletkezéséhez.

A 6. ábra a neutronszám függvényében mutatja a
Qα α-bomlási energiákat és a Tα felezési idõket.

A 7. ábra a parciális elekt-
ronbefogási vagy β+-bomlási
felezési idõket mutatja a Qβ
β-bomlási energia függvényé-
ben. Az észlelt adatok megfe-
lelnek a várható tendenciának:
a Tβ felezési idõ csökken a
β-bomlási energia növekedé-
sével. Az ábrán alul a spontán
hasadási felezési idõk vannak
feltüntetve a neutronszám
függvényében. Jól látható a
héjszerkezet hatása a régóta is-
mert N = 152-nél, valamint a
szupernehéz atommagoknál a
162 és 184 neutronszámoknál.

A 8. ábra egy egyszerû,
centrális magkölcsönhatási
Woods–Saxon-potenciállal
számolt α-bomlási energiákat
mutatja az N neutronszám
függvényében. Jól átható az N
= 184-nél fellépõ atommag-
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héj-lezáródás hatása. Figye-

6. ábra. Fölül a Z = 106–118 elemek izotópjainál mért Qα α-bomlási
energiák az N neutronszám függvényében. Alul a Z = 106–118 ele-
mek páros Z -jû izotópjainak α-bomlási Tα felezési idejei a neutron-
szám függvényében. A vonalak csak az eligazodást segítik.
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7. ábra. Felül parciális elektronbefogási és β+ felezési idõk a Qβ
β-bomlási energia függvényében a 93Np – 105Db ismert páratlan-
páratlan izotópjaira. A szisztematikából várható vonalak segítik az
eligazodást. Alul a Z = 98–114 rendszámú elemek páros-páros izo-
tópjainak TSF parciális spontán hasadási felezési ideje a neutron-
szám függvényében. A pontozott, szaggatott és szaggatott-pontozott
görbék az elméleti Tsp értékeket mutatják a Z = 108, 110 és 112 izo-
tópokra. Mindkét ábra Oganessian és Utyonkov [3] alapján.
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lemre méltó, hogy az elméleti
számítás még elõ nem állított
elemekre (Z > 118) is tartal-
maz elõrejelzéseket.

8. ábra. A Woods–Saxon-modellel szá-
molt α-bomlási energiák (görbék) ösz-
szehasonlításban a kísérleti adatokkal
(nyitott szimbólumok). Heenen és
munkatársai [4] alapján.
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Összegzés

A 2. táblázat Düllmann [5]
alapján összegzi a legnehe-
zebb elemek elnevezéseit, a
felfedezések éveit és a felfe-
dezõk neveit.
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További igen részletes információ áll 2. táblázat

Az aktinidákon túli elemek

Z név jel felfedezés éve felfedező

104 Rutherfordium Rf 1969 Ghiorso és mtsai. (LBNL Berkeley)

105 Dubnium Db 1970 Ghiorso és mtsai. (LBNL Berkeley)

106 Seaborgium Sg 1974 Ghiorso és mtsai. (LBNL Berkeley)

107 Bohrium Bh 1981 Münzenberg és mtsai. (GSI Darmstadt)

108 Hassium Hs 1984 Münzenberg és mtsai. (GSI Darmstadt)

109 Meitnerium Mt 1982 Münzenberg és mtsai. (GSI Darmstadt)

110 Darmstadtium Ds 1995 Hofmann és mtsai. (GSI Darmstadt)

111 Roentgenium Rg 1995 Hofmann és mtsai. (GSI Darmstadt)

112 Copernicium Cn 1996 Hofmann és mtsai. (GSI Darmstadt)

113 Nihonium Nh 2004 Morita és mtsai. (RIKEN Wako-shi)

114 Flerovium Fl 2004 Oganessian és mtsai. (FLNR Dubna)

115 Moscovium Mc 2010 Oganessian és mtsai. (FLNR Dubna)

116 Livermorium Lv 2004 Oganessian és mtsai. (FLNR Dubna)

117 Tennessine Ts 2010 Oganessian és mtsai. (FLNR Dubna)

118 Oganesson Og 2006 Oganessian és mtsai. (FLNR Dubna)

rendelkezésre a szupernehéz ele-
mekrõl a Düllmann és munkatársai ál-
tal szerkesztett [6] anyagban. A mag-
fizikai alapokra lásd például a Fényes
Tibor által szerkesztett kötetet [7].
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TUDOMÁNY AZ INNOVÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN:
NEUTRONOS ANYAGVIZSGÁLATI MÓDSZEREK IPARI
ALKALMAZÁSAI A BUDAPESTI NEUTRON CENTRUMBAN

A szerzõk a Budapesti Neutron Cent-
rum munkatársai, ahol interdiszcip-
lináris alap- és alkalmazott kutatá-
sokat folytatnak roncsolásmentes
elemanalitikai, szerkezetvizsgálati és
képalkotási technikák felhasználá-
sával. A BNC mûszerparkjában több
unikális berendezés is található, így

máshol nem megvalósítható kísérleteket is végezhetünk, jellemzõen
nemzetközi együttmûködések, EU-támogatott projektek, illetve ipari
kutatás-fejlesztési feladatok formájában.

A felsorolt eredmények a SINE 2020 (EU H2020 Grant No. 654000),
a V4-Korea RADCON (NKFIH NN17 127102), az NKFIH K17 124068
és a CAK (NVKP_16-1-2016-0014) projektek, továbbá az MTA Bo-
lyai János Kutatási Ösztöndíj anyagi támogatásával jöttek létre. Kö-
szönjük továbbá a Rogante Engineering Office, Horváth László,
Benyács Gábor és Gadó János közremûködését.
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2019. március 28-án az MTA dísztermében ünnepel-
hettük a Budapesti Kutatóreaktor fennállásának 60.
évfordulóját, hiszen az akkor még csak 2 MW-os reak-
tor 1959. március 25-én lépett elõször mûködésbe.
Jelenleg a Budapesti Neutron Centrum (BNC) [1], az
MTA Energiatudományi Kutatóközpont és az MTA
Wigner Fizikai Kutatóközpont konzorciuma koordi-

nálja a Budapesti Kutatóreaktor körül folyó tudomá-
nyos és ipari K+F tevékenységeket. A Kutatóreaktor a
köré települt mérõhelyekkel, tágabb értelemben pe-
dig az MTA csillebérci kampusza az egyik legjelentõ-
sebb technikai és tudásközpontnak számít hazánk-
ban. A neutronközpont a hazai és nemzetközi tudo-
mányos közösség, valamint az ipari szereplõk számá-
ra is elérhetõ nyílt kutatási infrastruktúra, azaz a mé-
rõhelyek kiválóságalapú felhasználói programok,
illetve kétoldalú megállapodások révén az érdekeltek
számára hozzáférhetõk (CERIC-ERIC, IPERION CH,
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