Het Periodiek Systeem der Elementen: bron van inspiratie
G.A. van de Schootbrugge

Wankele stappen
Wanneer ik de eerste voorzichtige stappen in de wereld van de scheikunde heb gezet, weet ik niet meer. Ik zal een
jaar of twaalf zijn geweest. Ik herinner me nog wel dat ik me vrijwel 'op de tast' verplaatste. Wat ik waarnam,
vervulde me met een vreemd gevoel. Een gevoel van opwinding en ontzag vermengd met wanhoop over het
volstrekt onbegrijpelijke dat ik aantrof in de tweedehands scheikundeleerboekjes die ik voor een habbekrats op de
rommelmarkt op de kop wist te tikken. In die proto-wetenschappelijke periode trof ik in vrijwel al die beduimelde
werkjes iets aan dat sterk tot mijn verbeelding sprak. Een pagina vol vakjes gevuld met symbolen en getallen, waar
boven stond: 'Periodiek Systeem der Elementen'.
Niet gehinderd door enig dieper inzicht, besefte ik intuïtief dat dit schema in een soort geheimschrift een chemische
kernboodschap moest bevatten. Het was me ook volstrekt duidelijk dat ik, wilde ik een kans maken ooit een
gerespecteerde plaats in de wereld van de chemie te verwerven, zo snel mogelijk deze symbolentaal moest leren
beheersen. Binnen de kortste keren kon ik het hele schema feilloos reproduceren en wist ik ook precies wat alle
symbolen betekenden. Hoewel ik later de kant van de natuurkunde ben opgegaan, ben ik mijn fascinatie voor het
periodiek systeem nooit helemaal kwijtgeraakt. Sterker nog, de opbouw van het schema werd pas echt duidelijk
tijdens de colleges atoomfysica en quantummechanica. De quantisatie van energie, impulsmoment en spin, het
'Aufbau' principe, het uitsluitingsbeginsel van Pauli, etc., bezorgden het schema zijn fysische basis.
In oktober 1990 organiseerde de Robert A. Welch Foundation een congres met als thema: 50 jaar transurane
elementen. Het inspireerde me om nog eens aandacht aan het Periodiek Systeem te schenken.

Klassiek voorbeeld
Ten tijde van het 'ontstaan' van het Periodiek Systeem (vooral in de periode
van 1860 tot 1870) hadden de pioniers op zoek naar ordening alleen houvast
aan de atoomgewichten. Pas in deze eeuw werd duidelijk dat niet de massa
maar de lading van de kern de plaats van een element in het systeem
bepaalt. In de tijd van de hoofdrolspelers Meijer en Mendelejev had men
nog maar een vaag vermoeden van het bestaan van atomen. Om over een
fijnere structuur in de zin van kern en elektronen maar te zwijgen.

Figuur 1 Dimitri Mendelejev (18341907) kwam in 1869 met het idee dat
de chemische elementen volgens een
karakteristiek patroon (Periodiek
Systeem) te rangschikken zijn. vrijwel
op hetzelfde moment kwam Lothar
Meyer, geheel onafhankelijk, tot
dezelfde ontdekking

Op basis van wat er op dat moment bekend is over zo'n zestig elementen
componeert Mendelejev zijn klassiek geworden werk: 'Natürliches System
der Elemente und seine Anwendung zur Angabe der Eigenschaften von
unentdeckten Elementen'. Het verschijnt in 1870. Het zal de geschiedenis
ingaan als het voorbeeld par excellence van de wijze waarop de moderne
natuurwetenschap zich ontwikkelt. Mendelejev komt immers met een
hypothese omtrent de ordening der elementen. Die brengt hem ertoe in zijn
schema plaatsen open te laten. (Een gewaagde stap die in onze tijd onder
meer de onderzoekers die orde trachten te scheppen in de wereld van de
elementaire deeltjes inspiratie verschafte.) De hypothese geeft hem ook de
mogelijkheid om verifieerbare voorspellingen te doen omtrent de aard van
de elementen die voor een verdere invulling van het schema moeten zorgen.
Dat geldt onder meer voor een element uit de aluminium- en uit de

boriumreeks. In 1875 wordt gallium gevonden, vier jaar later scandium. De bevestiging van deze en soortgelijke
voorspellingen wordt nog steeds tot de klassieke triomfen van de moderne natuurwetenschap gerekend. De keten
van hypothese, voorspelling en falsificatie had onze kennis van de natuur een stap verder gebracht. Er was orde
geschapen in een ogenschijnlijk chaotische veelheid van gegevens, maar de dieper liggende verklaring bleef nog
enige decennia buiten bereik.

Het verhaal krijgt een kern

Figuur 2 Eenvoudig atoommodel van het element
stikstof (N) met een kern bestaande uit zeven positief
geladen protonen en zeven ongeladen neutronen,
waaromheen in neutrale toestand zeven elektronen
bewegen. Twee in de binnenste schil en vijf in de
volgende schil.

Aan het eind van de 19de eeuw wordt allengs duidelijk dat het
atoom niet ondeelbaar is. In de eerste decennia van deze eeuw
wordt de atoomstructuur opgehelderd en krijgt het Periodiek
Systeem zijn ultieme verklaring. De lading van de atoomkern legt
de positie in het systeem vast. Die lading bepaalt het aantal
elektronen in het neutrale atoom, de quantumregels bepalen de
wijze waarop de elektronen de ruimte rond de kern benutten en
dit patroon van de negatieve ladingsverdeling bepaalt op zijn beurt
weer de chemische eigenschappen van het betreffende element.
In de eerste decennia van deze eeuw maken nieuwe,
geavanceerde analysetechnieken het mogelijk de laatste
resterende open plekken in het Periodiek Systeem in te vullen. In
onze tijd is atoomnummer 92 het hoogste dat in de natuur wordt
aangetroffen, nucleaire verontreiniging van het milieu door de
mens en productie in ontploffende sterren niet meegerekend.
Waarom stopt de lijst hier, bij uranium? Een voor de hand liggende
vraag.

Voor het antwoord moeten we te rade gaan bij de kernfysica.
Atoomkernen bestaan uit een combinatie van protonen en
neutronen die bij elkaar worden gehouden door de zogenoemde sterke kernkracht (voor ons doel is het niet nodig
om af te dalen naar het nog fundamentelere niveau van de quarks). Bij de lichte elementen geven (min of meer)
gelijke aantallen protonen Z en neutronen N een stabiele kern. Naarmate de elementen zwaarder worden is er
relatief een steeds groter overschot aan neutronen nodig om de elkaar elektrostatisch afstotende protonen bijeen te
houden. Zoals bekend, bepaalt Z het element en kunnen bij een bepaalde waarde van Z verschillende waarden van N
voorkomen: de verschillende isotopen van het element Z. Voor stabiele lichte isotopen geldt dat N ongeveer gelijk is
aan Z, voor stabiele zware isotopen is N zo'n 50 procent groter dan Z. Zo geldt voor het meest voorkomende isotoop
van lood: Z=82 en N=126. Naarmate bij een bepaald element de verhouding van Z en N verder afwijkt van de meest
stabiele combinatie worden de betreffende isotopen instabieler. Ze zullen dan door het uitzenden van een bepaalde
vorm van straling naar een meer stabiele configuratie streven; ze zijn radioactief. Van elk element zijn tegenwoordig
wel een aantal isotopen bekend. De meeste zijn langs kunstmatige weg gefabriceerd en leven maar kort.
Naarmate we meer protonen in de kern stoppen, wordt het steeds moeilijker de zaak met neutronen bijeen te
houden. De aantrekkende kernkrachten werken namelijk maar over een korte afstand, terwijl de afstotende
elektrostatische krachten een veel groter bereik hebben. De zware kernen, zoals van uranium, zijn niet alleen
radioactief, ze zijn ook zeer gevoelig voor kernsplitsing. Sommige doen dat spontaan, andere hebben maar een heel
klein 'zetje' nodig (bijvoorbeeld het invangen van een neutron) om in twee stukken te breken. Als we om ons heen
kijken, zouden we tot de conclusie moeten komen dat als er al elementen met atoomnummer groter dan 92 bestaan
hebben, ze blijkbaar zo instabiel zijn geweest dat ze reeds lang geleden door splijting ten gronde zijn gegaan.

Mag het een neutron extra zijn?
Het eerste element dat door de mens werd toegevoegd aan het schema van de natuur was neptunium, een kwestie
van schieten met neutronen op uranium. Maar zo simpel was het allemaal niet! Rutherford was de eerste die, met
succes, de atoomkern onder vuur nam. Dat was in 1919 en hij gebruikte bij zijn bombardement alfadeeltjes. De
meest voor de hand liggende projectielen waren natuurlijk neutronen die immers geen last hebben van de sterke
afstotende krachten waarmee protonen en alfadeeltjes te maken hebben als ze een kern naderen. In tegendeel, juist
de langzame neutronen zijn het meest kansrijk als het gaat om opname in een kern. Probleem was alleen: waar
halen we neutronen vandaan? In de begintijd wilde het lot dat daartoe eerst (toch weer) bepaalde kernen met
alfadeeltjes omgezet moesten worden in een radioactief isotoop, bijvoorbeeld aluminium dat daardoor overgaat in
een instabiele fosforkern die vervolgens een neutron uitzendt. (Er was aanvankelijk als alternatief beschieting met
deuteronen.)

Kernsplijting als spin-off
In 1939 kwam een radicale oplossing voor het probleem van de neutronenbron en werd tegelijk een nieuw probleem
op het bord van de mensheid neergelegd: de kernsplijting. In wezen de onverwachte spin-off van de pogingen om
het Periodiek Systeem uit te breiden! Op 6 januari 1939 verscheen een publicatie van de hand van Otto Hahn,
handelend over 'experimenten die in strijd zijn met alle voorgaande resultaten van de kernfysica'. In de jaren
daarvoor had hij samen met Strassmann en Meitner een fiks aantal kunstmatige radioactieve atoomsoorten
gecreëerd die allemaal hun oorsprong leken te vinden in kortlevende kunstmatige, bètastraling uitzendende,
uraniumisotopen. Nu betekent bètastraling dat het atoomnummer met één eenheid toeneemt. Het betreffende
element moest dus voorbij uranium liggen. Onafhankelijk van deze groep waren ook Curie en Savitch tegen een
substantie aangelopen met een halfwaardetijd van 3,5 uur welke chemisch moeilijk te identificeren bleek. Hahn
probeerde samen met Strassmann de 3,5-uur substantie van Curie, waarvan men aannam dat het om een
transuraan ging, te reproduceren. Men ontdekte dat er nog andere elementen in het spel waren: radiumisotopen.
Dat betekende dat de uraniumkern, na invangen van een (langzaam) neutron, een alfadeeltje moest uitzenden. Een
dergelijke kernreactie was volstrekt nieuw! Na veel geploeter met chemische analyses bleek het uiteindelijk niet om
radium maar om barium te gaan. En dus moest de conclusie luiden: de uraniumkern is in twee, ongeveer gelijke
brokken uiteengevallen. Een maand later kwamen Strassmann en Hahn met de suggestie dat er mogelijk neutronen
vrijkwamen bij de kernsplijting. Een mededeling met verstrekkende gevolgen.

Vrede-brengende atoombommen
We gaan weer even een paar jaar terug in de tijd en komen dan bij een andere sleutelfiguur in de wereld van de
kernenergiepioniers, Leo Szilard. Hij was in feite de 'uitvinder' van de kernreactie. In 1933 had Ernest Rutherford in
een openbare lezing opgemerkt dat speculeren over de mogelijkheden om kernreacties te benutten voor
energieproductie volstrekte onzin was. Szilard had dat als een persoonlijke uitdaging opgevat. Hij had zich laten
inspireren door een science-fictionboek van H.G. Wells uit 1914 met de titel 'The World Set Free'. In dit boek worden
atoombommen gefabriceerd en ook gebruikt om hele steden te vernietigen. Daaruit trekt de mensheid de conclusie
dat in een wereld met atoombommen de oorlog voor altijd en onder alle omstandigheden ontoelaatbaar is
geworden. Szilard ontleende er de hoop aan dat kernwapens voor vrede zouden kunnen zorgen. En hij heeft hard
meegewerkt aan de toepassingen van kernsplijting.
In januari 1939 bracht Niels Bohr uit Europa het nieuws mee naar de VS van de ontdekking van Otto Hahn. Nog in
diezelfde maand kwam Enrico Fermi over uit Italië en voegde zich bij de groep van Szilard aan de Columbia
University. De oorlog gooide in zoverre roet in het eten dat het realiseren van een ongecontroleerde kernreactie
(atoombom) voorrang kreeg boven een gecontroleerde kernreactie (kernenergieproductie).

In de loop van de oorlog concentreerden verschillende onderzoeksgroepen in de VS zich op het eerste doel. In
februari 1942 werd besloten de groep van Fermi in Columbia en een groep in Princeton samen te voegen met een
groep in Chicago. Daar maakte Fermi op 2 december 1942, negen jaar na de opmerking van Rutherford, eigenhandig
de eerste kernreactor kritisch door het optrekken van een cadmiumstaaf.

Wat zit er in het neerslag?
We moeten nu echt terug naar het onderwerp: het Periodiek Systeem. We waren bezig het kunstmatig uit te
breiden. Welnu, daar was ene Fermi ook al mee bezig geweest. In 1934 was hij de eerste die, toen nog in Italië,
uranium met neutronen beschoot. Men constateerde dat er bètastralers werden gevormd. Er werden chemische
analyses uitgevoerd uitgaande van de op dat moment voor de hand liggende gedachte dat het hier om element 93
moest gaan. Een element dat, gezien zijn plaats in het Periodiek Systeem, chemisch verwant moest zijn aan rhenium.
Men maakte een sulfideneerslag met rhenium als drager en stelden vast dat er radioactiviteit voorkwam in het
neerslag. (Deze techniek van zogenoemde co-precipitatie wordt veel gebruikt in de radiochemie om geringe
hoeveelheden radioactief materiaal te verzamelen. Men maakt daarbij gebruik van niet-radioactieve hulpstoffen
(dragers) met een isomorfe kristalstructuur waarin de gezochte stof bij het kristalliseren makkelijk wordt
ingebouwd). Wat Fermi zich niet realiseerde was dat er met het rhenium ook splijtingsproducten als molybdeen,
technetium, antimoon en tellurium neersloegen.
Medio 1935 stopte de groep van Fermi met dit type experimenten. Ze werden voortgezet door eerdergenoemde
onderzoekers als Curie en Hahn, en in de VS onder meer door Philip H. Abelson. Tot eind 1938 was men ervan
overtuigd dat men van doen had met transuranen die chemisch overeenkwamen met rhenium, osmium en iridium.
Een flink aantal veronderstelde transuranen werd in die periode dan ook verkeerd geïdentificeerd.

Jacht op de 2,3-dagenbron
Zoals gezegd bereikte het bericht over de kernsplijting eind januari 1939 de VS. Het genereerde in het hele land een
grote activiteit om de Duitse experimenten te reproduceren. Kort daarop slaagde op Berkeley Abelson erin een
aantal van de splijtingsproducten te identificeren als telluriumisotopen, inclusief de radioactieve bronnen die door
Fermi en Hahn aan transuranen waren toegeschreven. Op grond van een analyse van de vervalcurve van de
bestraalde stof werd verder vastgesteld dat met neutronen bestraald uranium twee karakteristieke vervaltijden
vertoonde: een van 23 minuten en een van 2 dagen. Emilio Segré probeerde de laatste thuis te brengen. Bij zijn
experiment trof hij opnieuw de 23 minuten bron aan en daarnaast een 2,3-dagenbron. De eerste werd
toegeschreven aan een uraniumisotoop. De tweede gedroeg zich chemisch als een zeldzame aardmetaal. Segré liet
zien dat de laatste niet te maken had met actinium, thorium of protactinium. Hij stelde ook vast dat de activiteit niet
neersloeg met H2S maar wel vanuit een zure oplossing met HF met lanthaan als drager. Voorts meende Segré te
kunnen stellen dat de bron met de korte periode niet verviel in die met de langere periode. Dit bleek later onjuist. Hij
opperde dat de lange periode toe te schrijven was aan een vertegenwoordiger uit de reeks van de zeldzame
aardmetalen, de klassieke wel te verstaan. Een zware, transurane versie zou niet of nauwelijks vrijkomen uit de door
hem gebruikte uraniumfilm. Eindconclusie: er zijn geen transurane bètastralers gevormd, tenzij ze een zeer korte of
zeer lange halfwaardetijd bezitten. Kortom, de zaak was nu volledig omgedraaid: waar men aanvankelijk transuranen
verwachtte en ze dus ook vond, had de ontdekking van de kernsplitsing een nieuwe optie opgeleverd. Men
verwachtte nu splijtingsproducten en vond ze blijkbaar ook! We leven nog steeds in 1939.
McMillan, een collega van Abelson, was weinig gelukkig met de conclusies van Segré. Hij ging aan de slag met
extreem dunne films van ammoniumuranaat, zo dun dat ook zeer zware splijtingsproducten hieruit konden
vrijkomen. Na bestraling was de 2,3-dagactiviteit in de films aanwezig. McMillan deed ook experimenten met
uranium, al dan niet omwikkeld met cadmium. Van dit metaal was bekend dat het zeer langzame (thermische)

neutronen invangt. Het zijn juist deze neutronen die zeer effectief zijn bij het genereren van kernsplijting.
Voorzieningen om de splijtingsproducten op te vangen toonden grote verschillen in activiteit bij wel of geen
cadmiumomhulling. De 2,3-dag- en 23-minutenactiviteit veranderde echter maar weinig en ook nog in verhouding.
Dit laatste wees op een 'genetische relatie', in tegenstelling tot de bevindingen van Segré. De 23-minutenactiviteit
was intussen toegekend aan het verval van uranium-239. De suggestie van Segré dat de lange periode samenhing
met een zeldzame aardmetaal met een atoomgewicht kleiner dan dat van uranium, bleek niet correct.
Begin 1940 raakte Abelson steeds meer overtuigd van het ongelijk van Segré en werd zijn geloof in de creatie van
een transuraan element sterker. Hij geloofde in de juistheid van de stelling dat het om een zeldzaam aardmetaal
ging, maar het zou ook het begin van een geheel nieuwe reeks transuranen kunnen zijn. We moeten hierbij
bedenken dat het op dat moment absoluut niet vanzelf sprak dat element 93 ook inderdaad het begin moest zijn van
zo'n reeks. Abelson ging aan de slag. Essentieel was aan te tonen dat het 2,3-dagmateriaal afweek van de bestaande
zeldzame aardmetalen. De eerste experimenten maakten de zaak alleen maar duisterder. Hij keek nog eens goed
naar wat er bekend was over de chemische eigenschappen van de eerste twee zeldzame aardmetalen, lanthaan en
cerium. De elementen uit de reeks kenmerken zich allemaal door hun driewaardigheid in een oplossing. Cerium
evenwel kon met bromaat geoxydeerd worden tot waardigheid vier. Gewapend met deze kennis bezocht Abelson de
groep van McMillan in Berkeley waar men de beschikking had over een cyclotron. En al snel bleek dat de 2,3dagactiviteit niet samen met de zeldzame aardmetalen neersloeg in een fluoride oplossing als er bromaat aanwezig
was. Het finale bewijs dat de 2,3-dagstof de dochter was van het 23-minutenuranium werd geleverd door te laten
zien dat de één toenam ten koste van de ander. Daartoe werd bestraald uranium gezuiverd en als
natriumuranylacetaat opgelost in HF verzadigd met SO2. Vervolgens werden om de twintig minuten gelijke
hoeveelheden cerium toegevoegd en werd het neerslag weggefilterd. Met het eerste neerslag werden alle
onoplosbare fluoriden (verontreingingen) geëlimineerd. De radioactiviteit van de andere stoffen in de neerslagen
werd gemeten. Uitkomst: de transformatie van uranium-239 in een element 93-239 door bètaverval. De uiteindelijke
conclusie van Abelson en MacMillan luidde dat de 2,3-dagactiviteit hoorde bij het transurane element 93 en dat het
mogelijk het begin vormde van een nieuwe reeks zeldzame aardmetalen. De identificatie van de eerste kunstmatige
uitbreiding van het Periodiek Systeem met het element Neptunium werd nog in 1940 wereldkundig gemaakt. Het
wordt nu in kilogramhoeveelheden geproduceerd als bijproduct bij de productie van plutonium in kernreactoren.

Het Periodiek Systeem groeit
Sindsdien zijn er een aantal transuranen aan de lijst toegevoegd. De belangrijkste is ongetwijfeld nummer 94,
plutonium. Tussen 1940 en 1952 werd het Periodiek Systeem uitgebreid tot en met element 100 (fermium). Dat
geschiedde door het toevoegen van steeds meer neutronen. Een nieuwe techniek (fusie van atoomkernen in
deeltjesversnellers) was nodig om tot een verdere uitbreiding te komen. Tussen 1958 en 1974 kwamen er nog zes
transuranen bij. Een groep van het Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH in Darmstadt onder leiding van
Armbruster en Münzenberg slaagde erin de nummers 107, 108 en 109 te produceren en aan te tonen. De namen van
deze zwaarste elementen zijn resp.: nielsbohrium, hassium en meitnerium. Overigens, we weten nu dat element 107
onder rhenium hoort te staan. De lezer zal zich nog herinneren hoe het verhaal in de jaren dertig begon met
pogingen om nummer 93, waar men toen de naam ekarhenium voor had gereserveerd, op die positie te krijgen. De
transuranen tot en met lawrencium (nr. 103) behoren tot de actinide-reeks en vertonen een sterke overeenkomst
met de lanthaniden (zeldzame aardmetalen). Bij nummer 104, rutherfordium, begint de reeks van de transactiniden
die doorloopt tot nummer 118. Deze reeks is nauw verwant met de elementen die lopen van hafnium (nr. 72) tot en
met radon (nr. 86).
Het zoeken naar ekarhenium leverde als volstrekt onverwacht bijproduct het fenomeen kernsplijting op. Het heeft
verder uitgewezen dat de opbouw van de kern gelijkenis vertoont met die van atomen. Er is ook sprake van een
'Aufbau-principe’ waarin bepaalde configuraties stabieler zijn dan andere (volle schillen). En wat maakt het
onderzoek op dit gebied nu zo extra boeiend? Het ernstige vermoeden dat er in de oplopende reeks van steeds

instabielere elementen in de buurt van het element 114 (Z=114, N=184) een relatieve stabiliteit optreedt. De theorie
voorspelt dat bij deze aantallen kerndeeltjes een soort 'edelgasstructuur' aanwezig is en dat er een duidelijke
verwantschap bestaat met lood. De theorie is niet zonder onzekerheden, maar één ding staat vast: superzware
kernen kunnen bestaan, wat overigens niet betekent dat ze ook in de natuur zullen voorkomen. Het aanvankelijke
optisme daaromtrent bleek later gebaseerd op veel te hoge theoretische schattingen voor de halfwaardetijden. Die
bewegen zich nu rond de 12 dagen voor de meest stabiele exemplaren. Anderzijds zijn er de afgelopen decennia
zulke vreemde nucleaire smeltkroezen in het heelal ontdekt dat men de hoop op het vinden van deze superzware
elementen nog niet heeft opgegeven. Het verhaal van het Periodiek Systeem is voorlopig nog niet voltooid. In 2010
was de lijst met elementen aangeland bij nr 118. Men gaat ervanuit dat er een bovengrens is aan het
atoomnummer. Mogelijk ligt die grens bij 137. Het is in ieder geval zeker dat voorbij nummer 173 geen neutraal
atoom kan bestaan. Een atoom met een kern waarin zich meer dan 173 protonen bevinden, kan alleen nog als ion
voorkomen.
Er zijn nog steeds mensen die iets bijzonders voelen als ze het over het Periodiek Systeem hebben. En het zijn niet
alleen jongetjes die dromen van de wetenschap. Het zijn ook de wetenschappers zelf.
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