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TRANSURANI
V naravi ni najti elementov, ki bi bili v periodnem sistemu razvrščeni za
urar-ern . Vsi ti elementi so bili narejeni umetno . Ker sledijo za uranom, jim
pravimo transuranski elementi ali kratko t ransurani .
Ko so obseva li izotop urana U238 z nevtroni, so dobili prva dva transurana
neptunij Np z atomskim številom Z 93, iz tega pa plutonij Pu z Z 94:
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To je vedel že Fermi leta 1934. Danes poznajo najmanj 12 izotopov
neptunija z masnimi števili od 230 do 241 in več kot 15 izotopov plutonija .
Pri obsevanju plutonija z nevtroni so dobili americij Am z Z = 95.
Americij ~~lAm je srebrnkasta kovina. Ko so Am obsevali z nevtroni , so
dobili kirij ~2Cm . S podobnim dolgotrajnim postopkom obsevanja §~9pu
so pridobili berkelij Bk in kalifornij Cf. Vendar po tej poti niso dobili novih
transuranov.
Leta 1952 so na Bikiniju naredili poskus z vodikovo bombo . Pri tem
se je v kratkem času sprostilo ogromno število nevtronov. Iz ene tone obse. vanih koral so po dolgem postopku izločili majhne količine novih transuranov
einsteinija in fermija .
Ker obsevanje z nevtroni ni dalo novih transuranov, so jedra elementov
bombardirali z jedri drugih elementov.
V letih 1940 in 1950 so z alfa delci (helijevimi jedri ~He) in devtroni
obstreljevali jedra do tedaj znanih transuranov. Dobili so izotope elementov
94, 96, 97 in 98. Primeri takih reakcij so:
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Poslednji transuran, ki so ga dobili na ta način, Je bil 101 element
mendelevij. To je bilo v Berkelyju v ZDA leta 1955.

