a)

b)

Rys. 2.31. ZdjĊcie z komory pĊcherzykowej; a) wypeánionej H2; b) wypeánionej He2. ĝlady cząstek
alfa (czyli jąder helu); w zaleĪnoĞci od masy jądra uderzanego, trajektorie tworzą róĪne kąty – wynosi
on 90º dla równych mas (jak na fot b, gdyĪ cząstka alfa to jądro helu!) (ħródáo: H.Haken i H.C Wolf,
Atomy i kwanty, PWN 2002).

Okazuje siĊ, Īe podobny wzajemny związek istnieje miĊdzy niedokáadnoĞcią ǻE okreĞlenia
energii i niedokáadnoĞcią ǻt okreĞlenia czasu.
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2.9. Zakaz Pauliego i ukáad okresowy pierwiastków

Mniej wiĊcej od poáowy XIX wieku byáo wiadomo, Īe niektóre pierwiastki chemiczne
wykazują analogiczne wáasnoĞci. Tak jest np. z metalami alkalicznymi jak, sód i potas, które
są tak aktywne chemicznie, Īe samoczynnie zapalają siĊ w powietrzu. Wiadomo teĪ byáo, Īe
pierwiastki chemiczne wchodzą we wzajemne reakcje w ĞciĞle okreĞlonych proporcjach –
okreĞlone pierwiastki wykazują ĞciĞle okreĞloną „wartoĞciowoĞü”. I tak, w trzecim wierszu
ukáadu okresowego kolejne atomy, sód Na, magnez Mg, glin Al, krzem Si, wykazują
wartoĞciowoĞci I, II, III, IV, kolejno.
NastĊpny w tym wierszu jest fosfor, wystĊpujący w kilku postaciach (fosfor biaáy,
czerwony, czarny) wykazuje równieĪ kilka wartoĞciowoĞci. LeĪący nad nim azot ma tych
wartoĞciowoĞci naprawdĊ duĪo. W amoniaku, NH3 azot „przejmuje” trzy elektrony z atomów
wodoru; w podtlenku azotu N2O (tzw. gaz rozweselający, wedáug obecnej nomenklatury
tlenek diazotu) i w tlenku azotu (II), NO azot „oddaje” 2 elektrony. W innym jeszcze związku
dwa atomy azotu áączą siĊ z trzema atomami (tritlenek diazotu N2O3). Ditlenek azotu (NO2) to
silnie trujący, brunatny gaz, w którym azot „oddaje” 4 elektrony; w nietrwaáym piĊciotlenku
diazotu (N2O5) azot formalnie oddaje 5 elektronów.
Bardzo trudno byáoby wyjaĞniü wáasnoĞci chemiczne atomów z modelu atomowego
Bohra, nie do koĔca sprawdza siĊ równieĪ równanie Schrödingera. Decydującym pojĊciem
dla wyjaĞnienie wáasnoĞci chemicznych atomów jest pojĊcie spinu, czyli krĊtu wáasnego
elektronów. CoĞ w rodzaju analogii z Ziemią krąĪącą dookoáa SáoĔca, ale przy tym wirującej
wokóá wáasnej osi.
Wiemy juĪ z postulatów Bohra, Īe moment pĊdu elektronu (równanie 2.26) wokóá jądra
jest skwantowany i przyjmuje caákowite wartoĞci staáej Plancka podzielonej przez 2ʌ (czyli
ƫ). Spin elektronu przyjmuje wartoĞci równe poáowie tej wartoĞci, zarówno dodatnie jak
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ujemne, czyli ±ƫ/2. Spin poáówkowy jest niezwykle waĪną wáasnoĞcią elektronu – z niego
wynika caáa chemia! Ale o tym za chwilĊ.
Fot. 2.32. Ukáad okresowy
pierwiastków w gáównej sali
wykáadowej Instytutu Fizyki
UMK; nowy pierwiastek o
liczbie atomowej Z = 112,
Copernicium wpisany zostaá
wpisany osobiĞcie przez
jednego z jego odkrywców,
profesora S. Hoffmana

Czy inne cząstki równieĪ posiadają spin? Tak, np. fotony, cząstki Ğwiatáa posiadają spin
caákowity ±ƫ. Jak pokazaá w 1941 roku w krótkim artykule naukowym niemiecki fizyk W.
Pauli44, spin poáówkowy lub caákowity decyduje o kompletnie róĪnych wáasnoĞciach cząstek.
Cząstki o spinie poáówkowym unikają siĊ nawzajem, cząstki o spinie caákowitym mają
tendencjĊ do kondensacji – „táoczenia siĊ” w tym samym stanie, jak pingwiny zimą na lodzie
Antarktydy.
Cząstki o spinie poáówkowym nazywamy fermionami, na czeĞü wáoskiego fizyka Enrica
Fermiego; cząstki o spinie caákowitym – bozonami, na czeĞü hinduskiego fizyka Satyendra
Bosego. Bozony táoczące siĊ, aby zająü ten sam stan kwantowy to np. fotony w laserze,
wszystkie dokáadnie o tej samej energii i propagujące w tym samym kierunku. Czy dwa
fermiony, unikające siĊ nawzajem mogą stworzyü parĊ o spinie caákowitym, czyli bozon?
Tak, ma to miejsce np. w zjawisku nadprzewodnictwa. W bardzo niskich temperaturach,
niektóre metale i to wcale nie najlepsze przewodniki, jak oáów i rtĊü, zaczynają przewodziü
prąd bez Īadnych strat. Materiaá staje siĊ nadprzewodnikiem. Ku zaskoczeniu fizyków
teoretyków, w koĔcu XX wieku odkryto, Īe równieĪ niektóre materiaáy nieprzewodzące,
ceramiczne, stają siĊ nadprzewodnikami, i to w temperaturach stosunkowo wysokich, aĪ do
-100ºC. RównieĪ tam elektrony áączą siĊ w pary, ale szczegóáów zjawiska nadal nie znamy.
Reasumując, dwa elektrony w atomie nie mogą znajdowaü siĊ w tym samym stanie
kwantowym. Wynika to z ich spinu. W terminologii chemii mówimy, Īe na jednym orbitalu
mogą znajdowaü siĊ tylko dwa elektrony, róĪniące siĊ spinem. Reguáa ta zostaáa odkryta przez
Wolfganga Pauliego juĪ w 1925 roku:
„W tym samym stanie kwantowym moĪe znajdowaü siĊ najwyĪej jeden elektron”.

Przez „taki sam stan kwantowy” rozumiemy, w atomie (nie tylko Bohra), stan opisany
przez 4 sformuáowane w tym i poprzednim paragrafie liczby kwantowe:


44

Rev. Mod. Phys. 13, 203–232 (1941) http://rmp.aps.org/pdf/RMP/v13/i3/p203_1
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n – czyli gáówną liczbĊ kwantową (numer orbity w modelu Bohra), ogólnie numer powáoki;
liczba n przyjmuje wartoĞci n =1,2,3 ... 7 (nie znamy obecnie atomów o wiĊkszej iloĞci
elektronów niĪ 114, zob. fot. 2.32),
l – tzw. poboczną liczbĊ kwantową, opisującą moment pĊdu (ksztaát orbity w prymitywnym
modelu Sommerfelda); liczba l przyjmuje wartoĞci od 0 do (n-1), np. dla n=3 moĪliwe są
nastĊpujące wartoĞci l = 0, 1, 2.
m – tzw. magnetyczną liczbĊ kwantową.

Stany opisane przez róĪne kombinacje liczb n, l i m nazywamy w chemii orbitalami.
Zgodnie z historyczną nomenklaturą wywodzącą siĊ z linii emisyjnych orbitale oznaczamy
literami s (=sharp), p (=principle), d (= diffuse), f (= fundamental). Nazwy te, niezupeánie
uzasadnione, zostaáy do dziĞ.
I tak mamy na powáoce pierwszej tylko jeden orbital – 1s. Na powáoce drugiej mamy
cztery moĪliwe orbitale: jeden 2s i trzy 2p (ustawione w trzech kierunkach, x, y, z). Na
trzeciej powáoce mamy dodatkowo piĊü orbitali d. Jak one wyglądają, pokaĪemy w
nastĊpnym paragrafie. Na kaĪdym z orbitali, zgodnie z zakazem Pauliego mogą znaleĨü siĊ
maksymalnie dwa elektrony.
Dodawanie wiĊc kolejnych elektronów w procesie „konstruowania” coraz ciĊĪszych
atomów wymaga coraz to innych stanów kwantowych. Stąd atomy o róĪnych iloĞciach
elektronów mają coraz to inne wáasnoĞci chemiczne. Bez poáówkowego spinu elektronów nie
byáoby chemii, a bez chemii materii, z której jest zbudowana Ziemia i organizmy Īywe!
Gdyby elektrony miaáy spin caákowity, w atomie wszystkie zajmowaáyby ten sam stan
kwantowy (1s) i wszystkie pierwiastki chemiczne byáyby (prawie) identyczne.
Z obecnoĞci spinu wynika szereg ciekawych wáasnoĞci chemicznych i fizycznych naszego
zewnĊtrznego Ğwiata. Nawet niebieski kolor nieba jest spowodowany (po czĊĞci)
specyficznym ustawieniem spinów w dwóch atomach tlenu tworzących drobinĊ O2.

a)

b)

Fot. 2.33. Widmo uzyskane za pomocą prostej siatki dyfrakcyjnej; a) hel; b) neon (Foto KS)

2.10 Od orbitali atomowych do biochemii kwantowej

W widmie atomu helu, mimo Īe posiada on jedynie dwa elektrony, znajdziemy „goáym
okiem45” kilkanaĞcie linii w zakresie widzialnym; ich poáoĪenia i natĊĪenia wydają siĊ nie
podlegaü Īadnym prostym reguáom, jak to miaáo miejsce w wodorze. Bez wątpienia,
potrzebne byáy nowe instrumenty, znacznie bardziej skomplikowane niĪ model Bohra, aby
wyjaĞniü obserwowane widma. W neonie, atomie zawierającym 10 elektronów liczba linii
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Linie helu są skatalogowane np. przez National Institute of Standards and Technology w USA, zob.
http://physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/heliumtable2.htm
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