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. שלה השביעית השורה את השלימו וכך המחזורית לטבלה אתמול נוספו יסודות ארבעה

. מעודכנים ללא העולם ברחבי מדעיים במקצועות לימוד ספרי רגע בן הפכו מכך כתוצאה

 אז, 2011 מאז לטבלה שנוספו הראשונים הם, ב"וארה רוסיה, ביפן מדענים שגילו, היסודות

 .116–ו 114 היסודות צורפו

 ויישומית טהורה לכימיה הבינלאומי האיגוד ידי על בדצמבר 30–ב אומתו היסודות ארבעת

(IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry )ב"בארה הממוקם .

IUPAC מדענים צוות כי הכריז האיגוד. הכימיה בשדה ומדידות טרמינולוגיה, שיום על אחראי 

 הלאומית ובמעבדה רוסיה שבמערב בדובנה גרעיני למחקר המשותף במכון ב"וארה מרוסיה

 117, 115 היסודות של לקיומם מספקות ראיות הציג שבקליפורניה( LLNL) ליברמור לורנס

 גם גילה כי טען האמריקאי־רוסי שהצוות, 113 היסוד גילוי על קרדיט העניק הגוף. 118–ו

 .ביפן( Riken) ריקן ממכון מדענים לצוות, אותו

 את לחקור" מתכנן כעת צוותו כי אמר, ריקן במכון המחקר את שהוביל, מוריטה קוסקה

 י'ריוג. בטבלה השמינית השורה את כלומר —" לו ומעבר 119 יסוד של ממופה הלא השטח

 ערך לכך יש מדענים בשביל: "אמר, לכימיה נובל פרס וזוכה לשעבר ריקן מכון נשיא, נויורי

 ".אולימפית זהב ממדליית יותר רב

 קלים אטומים גרעיני הטחת באמצעות נוצרו, מלאכותיים כולם, החדשים היסודות ארבעת

, המחזורית הטבלה של סופה את המאכלסים אחרים על־כבדים יסודות כמו. בשני אחד

 יסודות אל דועכים שהם לפני שנייה לשברירי רק וקיימים יציבים אינם החדשים היסודות

 .אחרים

. מנדלייב דמיטרי הרוסי הכימאי ידי על 1869–ב הוצגה הטבלה של הראשונה הגרסה

 מסודרים בטבלה היסודות. אז ידועים שהיו יסודות 70–כ רק הכילה הראשונית הטבלה

 מסוימות תכונות ואף קיומם את לשער ניתן, לכן. שלהם האלקטרונים לסידור שתואם באופן

 .לטבלה שהתווספו לפני גם שלהם

 יהיה 113 יסוד. אותם שגילו מהצוותים רשמיים שמות היסודות יקבלו הקרובים בחודשים

 הטבלה את לראות להוטה הכימיה בענף המחקר קהילת. "באסיה שמו את שיקבל הראשון

 הכימיה מחלקת נשיא, ק'רידיג יאן פרופסור אמר", השביעית לשורה עד מושלמת המחזורית

 .IUPAC של האי־אורגנית

 הנקראים, אלו ליסודות הרשמיים והסמלים השמות קביעת תהליך את כעת החל האיגוד"

( 117 יסוד) אונונספטיום(, 115 יסוד) אונונפנטיום(, 113 יסוד) אונונטריום זמנית

, מיתולוגי מונג שם על לקרוא ניתן חדשים יסודות. ק'רידיג אמר(", 118 יסוד) נאוקטיוםואונו

 והסמלים החדשים השמות את יקבל IUPAC–ש לאחר. מדען או נכס, מדינה או מקום, מינרל

 .לביקורת חודשים במשך לציבור יוצגו הם, אותיות שתי הכוללים

http://www.haaretz.co.il/news/science/.premium-%20%201.2814540
http://www.haaretz.co.il/news/science/.premium-%20%201.2814540

