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De tyngsto grundomneno,
tronsfermierno, hor hitt i l ls
soknot ol lmont occepterode
nomn Nyl igen enodes en
internot ionel l  kommission om
nomngivningen p6 desso
grundomnen, med oiom-
n u m m e r  l 0 l  t i l l  I  0 9 .

Grundrimnen har traditionellt fin sina
namn och atomsymboler efter egenska-
per, platser. mineral, personer eller
astronomiska objekt. Namn pi bercimda
naturvetenskapsmiin eller -kvinnor har
fcirst pi senare tid anvants fcir namngiv-
n ing av grunddmnen.

De flesta av de allra tyngsta, pA sena-
re tid genom kiirnreaktioner vid stora
acceleratorer framstdllda grunddmnena
med atomnummer stdrre iin 100, de s k
transfermierna. har dock hittills saknat
sidana allnrdnt accepterade trivialnamn.
I viintan hiirpi rekommenderade den
internationella unionen for kemi
(IUPAC) 1917 att provisoriska namn
och beteckningar baserade pi atom-
numret anvdnds. Med hjAlp av rdkneor-
den 0-nil, i-un, 2-bi, 3-tri, 4-quad, 5-
pent, 6-hex, 7-sept, 8-oct och 9-enn,
fdljt av eindelsen -ium, konstrueras
namn och beteckningar som t ex unnil-
pentium, 'otunp, f6r grundiimne 105.
Systemet kan upplevas som konstlat,
men har dndi den uppenbara fdrdelen
att nyupptiickta grundiimnen direkt har
ett arbetsnamn och en atomsymbol.

lll otstri d iga narnnslittningar
Grunddmnena med atomnummer l0l-
103 upptiicktes redan under 1950- och
60-taien. De har parallellt med de syste-
matiska namnen ocksA haft de av
IUPAC accepterade trivialnamnen men-

l 5 1 7  l 8
2 l
H

delevium, nobelium och larvrencium.
Det har dd.remot funnits flera och diver-
gerande fiirslag till namn och beteck-
ningar fcir de fiiljande hiuills upptaickta
grund:imnena, 104 ti l l  109. Exempelvis
har amerikanska forskare anvdnt ruther-
fordium (Rf) fcir grunddmne 104, med-
an man i Ryssland har anvdnt kurchato-
vium (Ku). Aven anspriken pi uppuickt
har i vissa fall varit motstridiga.

Nio flrs arbote
Ar 1985 tillsatte diirtrir de internationel-
la unionerna for fysik (IUPAP) och
kemi (IUPAC) en gemensam kommis-
sion, som fick i uppdrag att faststalla de
kriterier som misre vara uppfyllda fcir
att ett nytt grund;imne skall anses vara
upptiickt. Det rcir sig ju fcir dessa ele-
ment om enstaka atomer av mycket
kortlivade isotoper, framstlllda genom
kzirnreaktioner. Arbetsgruppen gick
ocksi igenont och vuirderade hela litte-
raturen rdrande upptzickten av _erunddm-
nena frin '0lMd ti l l  l0eune. Gruppen
redovisade fcirra iret sitt arbete i tvi sto-
ra rapporter. Det iir tre laboratorier som
har deltagit i upptuickterna av dessa
grunddmnen; Lawrence Berkeley Labo-
ratory i Kalifornien, Instituter fbr Kiirn-
forskning (Flerov Laboratoriet) i Dubna
l0 km norr om Moskva. och Gesell-
schaft ftir Schwerionenforschung (GSI)
i Darmstadt, Tyskland. Dessa laborato-
rier har ocksi var fcir sig ldmnat fdrslag
ti l l  namn pi de nya grundhmnena.

Det iir IUPACs kommission fcir oor-
ganisk nomenklatur som har ansvaret
fbr de internationella rekommendatio-
nerna vad avser namn pi bl a grundrim-
nen. Kommissionen med 20 mediem-
mar fr6n tolv olika leinder. diiribland
Sverige, mdttes den 31 augusti i dr i
Balatonfiired, Ungern, fdr att avge ett
slutligt sammanvrigt fcirslag till namn pA
transfermierna. Som en generell policy

beslcit kommissionen att fortszitta med
de tidigare principerna fcir namngivning
efter egenskaper, platser, personer etc,
dock utan att namn pE nu levande perso-
ner skulle anvIndas (detta med anled-
ning av ett amerikanskt fcirslag). Kom-
missionen tog ocksi hdnsyn till de
namnfdrslag som l2imnats av de tre
upptackarlaboratorierna. Den slutliea
rekommendationen ser ut si hzir:
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Element Namn
'101 

mendelevium
102 nobelium
103 lawrencium
104 dubnium
105 joliotium
106 ruthedordium
107 bohrium
108 hahnium
109 meitnerium

Symbol
Md
No
Lr
Db
J I

Rf
Bh
Hn
Mt

DA det gdller element l0l-103 accep-
terade alltsi kommissionen de redan
anviinda trivialnamnen, aven om den
fcirsta rapporten om upptiickten av
grund?imne 102 senare visat sig felaktig
(102 ?ir uppkallat efter Nobelinsrirurer
fcir fysik i Stockholm). Elemenr 104 -
den fcirsta transaktiniden, homolog till
titan, zirkonium och hafnium, uppkallas
efter den ryska internationella kairnfors-
kningsanlziggningen i Dubna, diir vikti-
ga bidrag gforts till upptiickten av dessa
grund:imnen. Vi har ju tidigare qTBk

efter det amerikanska centret i Berke-
ley. Element 105 beniimns efter frans-
mannen Fr6d6ric Joliot-Curie ( I 900-58)
som ldmnat flera viktiga bidrag ti l l
utvecklingen av kdrnfysiken och
-kemin, och som delade nobelpriset i
kenr i  1935 med l r6ne Jol io t -Cur ie.  Ele-
menten 106 och 107 uppkallas efter
Ernest Rutherford (1871-1937) frin
Nya Zeeland och Niels Bohr (1885-
1962) fr6n virt grannland, som bida
kraftigt bidragit till kunskaperna om
atomernas byggnad. Grund:imnena 108
och 109, slutligen, har uppkallats efrer
Otto Hahn (1879-1968, Tyskland) och
Lise Meitner ( I 878- 1968, Osterrike,
verksam i Sverige 1938-59) som ti l l-
sammans upptdckte fissionen.

Dessa rekommendationer acceDtera-
des av IUPACs styrelse vid ett mcire i
Antwerpen 17-18 september, och de
kommer att publiceras i Pure and Appli-
ed Chemistry Vol 66 nr 12, som utkom-
mer senare i ar. Rekommendationerna
skall slutligt ratificeras av IUPACs
Council i Guilford, 10-l I augusti 1995.
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