
meg az abszorbciós együttható hirtelen megnövekedésének és az adott 
hullámhossz pedig a sorozat határértékének. A keletkezett elektronhiányt 
az elektronburok újabb átrendeződése szünteti meg, akárcsak az emissziós 
folyamatnál.  Ez a röntgenfluoreszcencia  jelensége, vagy máskép az ún. 
másodlagos karakterisztikus sugárzás. 

Említettük, hogy rádioaaktív folyamatokat  is kísérhet röntgensugárzás. 
Ilyen pl. az elektronbefogás  (K, vagy L-befogás).  Az atommag a belső 
elektronhéjak valamelyikéről egy elektront fog  be, rendszáma egységnyi-
v e l csökken. A keletkezett elektronhiányt az atom egy vagy több 
karakterisztikus vonal kisugárzásával szünteti meg, ennek detektálásával 
szerezhetünk tudomást a végbement magfolyamatról. 

A röntgensugárzással kapcsolatos kutatások igen széles körűek 
napjainkban is. E sugárzás alkalmazási területe igen kiterjedt, kezdve a 
csillagászattól a biológiáig. A teljesség igénye nélkül, további számaink-
ban igyekszünk beszámolni néhány érdekességről. 

Farkas Anna 

A szilárd fémes  hidrogén 

Természetes földi  viszonyaink között a hidrogén csak gázállapotban 
fordul  elő. színtelen, szagtalan, a legillékonyabb és a legkönnyebb gáz. 
Cseppfolyósítani  csak a tizenkilencedik század végén sikerült. A hélium 
után a hidrogén rendelkezik a legalacsonyabb forrásponttal,  normális 
nyomáson 20,4 kelvinen (-252,75 Celsius-fokon)  forrik. 

Miután a cseppfo lyós  hé l iummal vágzet t k ísér le tek várat lan 
felfedezésekhez  vezettek (fémek  szupravezetése, a hélium szuprafolyé-
konysága), a fizikusok  a cseppfolyós  hidrogént is tüzetesebben kezdték 
tanulmányozni. Kiderült, hogy a cseppfolyós  hidrogénnél a szuprafolyé-
konyság nem lép fel,  így már csak egy kérdés maradt tisztázatlan: elő 
lehet-e állítani, a héliumhoz hasonlóan, szilárd halmazállapotú formáját? 

A kérdést J. D. Bernal vizsgálta először és 1926-ban arra a megállapításra 
jutott, hogy magas nyomáson a hidrogén szilárd állapotban is előfordul-
hat. Ebben az időben tízezer atmoszféra  nagyságrendű nyomást tudtak 
előállítani - ez nem volt elég a hidrogén megszilárdításához. Ezért hosszú 
időn át már csak az elméleti fizikusokat  foglalkoztatta  a szilárd hidrogén 
problémája. 

Az első részletesebb kvantummechanikai számítást a nemrég elhunyt 
magyar származású Nobel-díjas fizikus,  Wigner Jenő végezte 1935-ben. 
Wigner elméleti úton megállapította, hogy 250 ezer atmoszféra  fölött  a 



cseppfolyós  hidrogén szilárd fázisba  megy át, és ez a szilárd hidrogén 
fémes  tulajdonságú kell hogy legyen. A feltételezett  rácsszerkezet, amely-
re a számításokat végezte: köbösen centrált rács, 1 angström körüli 
rácsállandóval; az ennek meegfelelő  sűrűség köbcentiméterenként 0,6-0,8 
grammnak adódott. Tehát a szilárd hidrogén lenne a legkönnyebb fém. 

A következő évtizedekben az elméleti fizikusok  már részeletesebben 
vizsgálják a szilárd hidrogén lehetséges tulajdonságait. Felmerül a gyanú, 
hogy a szilárd hidrogén esetleg szupravezető, ugyanis több nemfémes 
tulajdonságú elemről (germánium, szelén, szilícium, bizmut) bebizo-
nyosodott, hogy több százezer atmoszféra  nyomáson szupravezetőkké 
válnak. Aschraft  (1968) és Schneider (1969) már meggyőzőnek tűnő 
érvekkel támasztja alá azt a hipotézist, hogy a szilárd hidrogén fémes 
szerkezetű, és igen valószínű, hogy szupravezető állapotba kerülhet. 

A további kutatások tisztázni próbálják a nyomás- és hőmérséklettar-
tományt, amelyben a szupravezetés fennállhat.  Az elméleti becslések még 
nagyon tág határok között mozognak. A szupravezetés kritikus hőmérsék-
letére a különböző modellekhez kapcsolódó számítások néhány kelvintől, 
néhány száz, sőt néhány ezer kelvinig terjedő hőmérsékleti tartományt 
jelölnek meg. A nyomásra vonatkozólag jobb az egyezés a különböző 
modellek között: a hidrogén fémes  állapota millió-atmoszférás  nyomáson 
alakul ki. 

Felmerült az a feltételezés  is, hogy az előállított szilárd, fémes  és 
szupravezető állapot esetleg a nagy nyomás megszüntetése után is - mint 
metastabilis egyensúlyi állapot - hosszabb ideig fennmaradhat.  Ilyen 
esettel találkozunk ugyanis a mesterséges gyémántnál, amelyet ugyancsak 
nagy nyomáson és magas hőmérsékleten tiszta grafitból  állítanak elő: a 
gyémánt jellegzetes kristályszerkezete fennmarad  a nagy nyomás és a 
magas hőmérséklet megszűnte után is. Ha a szilárd hidrogénnel is meg 
lehetne ezt valósítani, ez századunk egyik nagy felfedezését  jelentené, 
hiszen egy csapásra megoldódna a közönséges hőmérsékleten levő 
szupravezető anyag előállítása, ugyanakkor ez a könnyű, nagy fűtőértékű 
és szennyezésmentes üzemanyag, a szilárd hidrogén átvehetné a nyerso-
lajnak és származékainak a szerepét a robbanómotorok működésében. 

Az újabban végzett számítások kiábrándítóbbak. Hawke ugyanis rámu-
tatott arra, hogy a metastabilis szilárd hidrogén a legerősebb klasszikus 
robbanóanyagnál, a trinitrotoluolnál (TNT) mintegy százszor hatásosabb 
robbanóanyag lesz. A nagy nyomáson kialakult kötések óriási energiákat 
tartalmaznak, amelyek bármilyen kémiai átalakulásnál robbanásszerűen 
szabadulnak fel;  márpedig robbanóanyaggal nagyon kockázatos lenne 
hőerőgépet működtetni. (Van viszont még egy terület, ahol a metastabilis 
szilárd hidrogénre - pontosabban a tríciumra, a hidrogén 3-as izotópjára 
- már nagyon várnak a fizikusok:  ez a magfúziós  reaktor-technika). 



Mivel a fémes  hidrogénhez fűződő  kérdések gyakorlati szempontból 
igen nagy jelentőségűek, a hetvenes évek elejétől ismét megindultak a 
szilárd hidrogén előállítására irányuló intenzív kísérletek. Ezek során a 
vizsgálandó hidrogénpróbát igen erős mágneses térbe helyezik, majd ezt 
a mágneses teret robbantással hirtelen összenyomják. Ilyen módszerrel 
több millió atmoszféra  nyomás állítható elő, amelyet mintegy tíz mikro-
szekundumig tudnak fenntartani.  A kísérlet során pontosan mérhető a 
mágneses térerősség, amelyből meghatározható a nyomás. A hidrogén-
próbáról, amelyet rézhengerbe helyeznek, 0,2 mikroszekundumonként 
röntgenfelvétel  készül. A felvétel  alapján meghatározható a hidrogén 
térfogata  és sűrűsége. Az eddig közzétett eredményekből az derül ki, hogy 
körülbelül kétmillió atmoszféra  nyomáson a hidrogén sűrűsége ugrássze-
rűen megnő, valamivel túlhaladja a víz sűrűségét, szilárd halmazállapotba 
kerül, és minden valószínűség szerint fémes  tulajdonságú. A szupravezető 
tulajdonságot kísérletek során még nem sikerült ellenőrizni (erre 
vonatkozólag csak elektromos mérések adhatnak felvilágosítást). 

Az L. Verescsagin professzor  vezetése alatt dolgozó kutatócsoport 
sztatikus módszerekkel próbálkozik a fémes  hidrogén előállításával. A 
kutatócsoport egy tíz emelet magas prést használ a szükséges nyomás 
elérésére. (A berendezést korábban mesterséges gyémánt előállítására 
használták). Ennek a kísérleti módszernek az a nagy előnye, hogy a 
nyomást lassan lehet megszüntetni és így tanulmányozni lehet a rendszer 
nyomás utáni metastabil állapotát, valamint az ehhez az állapothoz tartozó 
különböző fizikai  tulajdonságokat. 

A kutatások azt mutatják, hogy a szilárd hidrogén a világegyetemben 
nem is olyan ritka. Fémes hidrogén típusú bolygók valószínűleg nagyobb 
gyakorisággal fordulnak  elő a világmindenségben, mint Föld típusú 
bolygók. A naprendszerben a Jupiter az, amely nagy mennyiségű szabad 
hidrogént tartalmaz és a nyomás, valamint a hőmérséklet olyan értékei 
figyelhetők  meg, amelyek közepette a hidrogén szilárd halmazállapotban 
előfordulhat. 

Kétségtelen, hogy a szilárd fémes  hidrogén előállítására és fizikai 
sajátságaira vonatkozó kutatások nemcsak a gyakorlati szakemberek, de 
a csillagászok érdeklődésének is a homlokterében állanak. Ugyanakkor 
el kell mondanunk, hogy a hetvenes évektől kezdve jelentősebb kísérleti 
kutatások csak az Egyesült Államokban és a Szovjetunióban folytak,  mivel 
igen jelentős anyagi befektetésről  van szó, és az esetleges felhasználás 
csak hosszabb távon valósulhat meg. Ezenkívül ez a kutatási terület egyre 
inkább a titkosan kezelt témák listájára kerül - újabban nagyon kevés 
kísérleti eredményt közölnek. 

Puskás Ferenc 


