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Vnitřně přechodné prvky ( f-prvky)

Charakteristika:
- jedná se o prvky 6. a 7. periody, které doplňují elektrony do
orbitalů (n-2)f.
- patří mezi neušlechtilé kovy
- s vodou reagují za vývoje vodíku
- s kyslíkem dávají oxidy bazického charakteru

Patří sem 2 skupiny prvků:
· lanthanoidy (umístěné v 6. periodě za lanthanem)
· aktinoidy (umístěné v 7. periodě za aktiniem)

Lanthanoidy
Na rozdíl od aktinoidů se vyskytují v zemské kůře. Mají obdobné
chem. vlastnosti, stálé oxidační číslo III (mimo Ce IV). Užívají se na
slitiny (permanentní magnety), optické materiály, lasery, barevné
obrazovky (Eu), jako selektivní katalyzátory a na barvení skla.

Aktinoidy
V  přírodě pouze  Th  a  U.  Pa,  Np  a  Pu  byly  nalezeny  ve  stopách.
Ostatní byly připraveny uměle. Nejznámější je U a Pu užívané jako
palivo jaderných elektráren a jako jaderná trhavina. Uran je směs
izotopů, nejdůležitější jsou 235U a 238U.Nerost uraninit (smolinec) je
složitý oxid uranu U3O8.Transurany jsou všechny aktinoidy s
větším Z než má uran. Byly připraveny jadernými reakcemi na
urychlovačích nebo v jaderných reaktorech.

Jaderná energie
je obrovské množství energie, které se uvolňuje při jaderných

reakcích. Jaderná reakce je interakce částic s atomovými jádry při

níž dochází k přeměnám atomových jader. Podle povahy
vznikajících jader rozlišujeme:
· transmutace jader
· štěpení jader
· syntéza jader
Z energetického hlediska jsou důležité reakce štěpné, zejména ty,
při nichž se účinkem neutronů nuklid štěpí za uvolnění většího počtu
neutronů, než se spotřebovalo na štěpení. Tuto vlastnost mají 235U,
238U  a 239Pu, užívané jako jaderné palivo. V jaderném reaktoru
probíhají např. tyto reakce:

Štěpením atomu uranu vznikají 2 středně těžká jádra, 2-3
neutrony a velké množství energie. Z 1 kg 235U se uvolní energie
jako z 3 000 000 kg černého uhlí. Reakce je řetězová (každý
uvolněný neutron může štěpit další atom uranu za uvolnění dalších
neutronů), a proto musí být řízená a nežádoucí neutrony musí být
pohlcovány v moderátorech ( těžká voda D2O nebo grafit). Uvolněná
tepelná energie se pomocí turbogenerátorů přeměňuje na energii
elektrickou.
Neřízená řetězová reakce s lavinovitým štěpením probíhá při
výbuchu jaderné bomby. Jaderná bomba s náloží 1kg 235U odpovídá
náloži 20 000 tun TNT. Teplota při výbuchu dosahuje 107 oC
a výbuch je doprovázen různými druhy záření velké intenzity. První
použití jaderných bomb - Hirošima, Nagasaki - 224 000 mrtvých při
výbuchu, 140 000 zemřelo později na následky ozáření.


