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1. Bevezetés 
 

 Az aktinida karbidok potenciális nukleáris fűtőanyagok az új negyedik generá-

ciós nukleáris reaktorokban. A nátrium hűtéses kalpakkami (India) kísérleti gyorsreak-

torban eddig is használták a kevert U-Pu karbid fűtőelemet, a jövőben pedig a gázhűté-

ses gyorsreaktor fűtőanyaga is karbid alapú lehet. A hagyományos kevert U-Pu oxid 

(MOX – mixed oxide) fűtőanyaghoz képest a karbidok előnye magasabb hővezetési 

tényezőjükben, nagyobb fématom sűrűségükben valamint kisebb plutónium mérlegük-

ben áll. A jobb hővezetés a fűtőelemek magjából történő jobb hőeltávolítás miatt elő-

nyös, a magasabb fématom sűrűség nagyobb valószínűséggel okoz fissziót. A gázfázisú 

karbidok vizsgálata elsősorban a gázhűtéses reaktorokban fontos, mivel ezekben a gá-

zok (elsősorban He, CO2) rossz hővezetési tulajdonságai miatt a fűtőelem magja magas 

hőmérsékleteket érhet el (akár a fűtőelem olvadáspontjához közeli értéket is, közelítő-

leg 2300 K-t). A balesetközeli helyzetek vizsgálata szempontjából is fontos a gázfázisú 

aktinida karbidok jobb megismerése a fűtőelemek központi részének lehetséges elpá-

rolgása miatt. 

 Az irodalomban viszonylag kevés információ áll rendelkezésre a gáz fázisú 

aktinida karbidokról és ezek egy része ellentmondásos. Ezért a munka során cél volt a 

kiválasztott aktinida karbidok (ThCx, UCx, PuCx, AmCx, ahol x=1,2,4) alapállapotú 

elektronszerkezetének és geometriájának meghatározása. A nukleáris reaktorokban 

uralkodó magas hőmérséklet és nyomás miatt a magasabb energiájú szerkezeteket is 

vizsgáltunk, valamint infravörös, Raman és elektronspektrumokat is számoltunk a leg-

stabilabb szerkezetekre. 

 

2. Irodalmi áttekintés 
 

 Az aktinida karbidok részletes ismertetése előtt, az aktinidák fontosabb tulaj-

donságait is meg kell ismerni. Az aktinidák a periódusos táblázat hetedik sorában talál-

hatók, az aktíniummal kezdődő 15 elemet soroljuk ide a laurenciummal bezárólag. 

Ezen elemek és vegyületeik elméleti vizsgálatakor a kvantumkémia három legalapve-

tőbb közelítése (nem relativisztikus közelítés, Born-Oppenheimer és az egyelektron 

módszer) közül kettő (nem relativisztikus, egyelektron) komoly hibákhoz vezethet a 

számított eredményekben. A relativisztikus módszerek különösen fontosak a nehezebb 

elemek esetében. Jelentőségük az ún. lantanida és aktinida kontrakciókon jól érzékel-

tethető. Ezen jelenségek a lantanida és aktinida hármas töltésű kationjainak zsugorodá-

sát (ionrádiusz) jelentik a lantanida és aktinida sorozaton belül a növekvő rendszám-

mal. Míg a lantanida kontrakciónál a relativisztikus hatást a teljes kontrakció közelítő-

leg 10%-ának becsülték, addig az aktinidák esetében ez 40-50% körül mozog.
1
 

 Az aktinida elemek alapállapotú elektronkonfigurációja is meglehetősen válto-

zatos. Míg az Ac és Th nem rendelkezik 5f elektronokkal és így látszólag inkább a d-

elemek közé sorolhatnánk, az utánuk következő három elem (Pa, U, Np) 6d és 5f elekt-

ronokkal, míg az ezt követő két elem (Pu, Am) nem rendelkezik 6d elektronokkal, a 

Cm esetében ismét találunk 6d elektront az alapállapotú elektronkonfigurációban. Az 

aktinidák alapállapotú elektronkonfigurációjának ez a furcsa, periodikus trend nélküli 

változása is részlegesen a relativisztikus hatásokkal magyarázható. A könnyebb ele-

mekhez képest az f elemeknek viszonylag sok vegyértékpályájuk van: ns, (n-1)d, (n-

2)f, ahol n értéke 6 és 7, rendre a lantanidák és az aktinidák esetében. Ezen pályák 

                                                 
1 P. Pyykkö, Phys. Scr., 20(5-6), 1979, 647; W. Küchle, M. Dolg, H. Stoll, Phys. Chem. A, 101(38), 

1997, 7128-7133; C. Clavaguéra, J.-P. Dognon, P. Pyykkö, Chem. Phys. Lett., 429(1-3), 2006, 8-12. 



 

 

energia szempontjából közel esnek egymáshoz. A nem relativisztikus esetben a pálya-

energiák hasonlóak a könnyebb lantanidák és a nehezebb aktinidák esetében. A relati-

visztikus hatásnak köszönhetően azonban a kisebb mellékkvantumszámú (s, p) pályák 

energetikailag stabilizálódnak (energiájuk csökken a nem relativisztikus közelítéshez 

képest), míg a nagyobb mellékkvantumszámú pályák (d, f) destabilizálódnak. Az 

aktinidák esetében ennek hatására a vegyérték s, d és f pályák energiája közelebb kerül 

egymáshoz (lásd 1. ábra). Az első aktinida elemeknél az 5f destabilizációja nem teszi 

lehetővé, hogy az alapállapotban 5f elektronok legyenek, a további elemeknél (a nö-

vekvő proton- és elektronszámmal) ezek megjelennek. Az ennél is magasabb rendszá-

mú aktinidák esetében a 6d elektronokat nem tartalmazó állapotok stabilabbá válnak, 

kivéve a Cm esetét, melynél a 7s
2
6d

1
5f

7
 konfiguráció nagy stabilitást mutat a félig be-

töltött 5f héj miatt. 
 

 
 

1. ábra Dirac-Fock és Hartree-Fock pályaenergiák atomi egységekben a Ce-ra és U-ra. 

Az adatok Desclaux és Pyykkö közleményeiből
2
 származnak.  

 

 A gázfázisú karbidok vizsgálata az 1950-es években kezdődött. Fő vizsgálatuk 

Knudsen cella vagy fűtőszál segítségével történt, amelyhez tömegspektrométert kap-

csoltak. Ezen tömegspektrometriás vizsgálatokban a szerzők általában lineáris aszim-

metrikus karbidokat feltételeztek. Ennek oka egyrészt a szilárd dikarbidokban fellelhető 

C2
-
 egységek, illetve az, hogy a dikarbidok kísérletileg meghatározott atomizációs 

energiái több mint kétszeresei a monokarbidokénak, amely az M-C kötésen kívül CC 

kötés jelenlétét is javasolja. A ThCx és UCx legrészletesebb vizsgálata
3
 rámutat az 

egyes oligokarbidok relatív ionintenzitásaira gázfázisban, amely alapján a három leg-

magasabb koncentrációjú karbid a di-, a tetra- és a monokarbid az egész vizsgált hő-

mérséklettartományban (2400-2700 K). 

 A korábbi számításos irodalmakban összesen 5 dikarbid és 13 tetrakarbid szer-

kezettípus volt fellelhető. A legtöbb elem esetében a legstabilabb szerkezetek a ciklikus 

oligokarbidok Cn egységgel. Kivételt képeznek a Co-, Ni-, Cu- és Zn-csoport elemei, az 

alkáli fémek és földfémek, melyeknél az aszimmetrikus lineáris szerkezet fordul elő 

                                                 
2 J. P. Desclaux, At. Data Nucl. Data Tables, 12(4), 1973, 311-406; P. Pyykkö, Adv. Quantum. Chem., 

11, 1978, 353-409 

3 S. K. Gupta, K. A. Gingerich, J. Chem. Phys., 71(7), 1979, 3072-3080; S. K. Gupta, K. A. 

Gingerich, J. Chem. Phys., 72(4), 1980, 2795-2800. 
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mint a legalacsonyabb energiájú szerkezet. Különleges helyet foglal el a Ge, melynél a 

számítások L alakú dikarbid alapállapotot találtak.
4
 

 Az aktinida karbidok elméleti vizsgálatának irodalma viszonylag ellentmondá-

sos. Az általam is tanulmányozott karbidok közül más szerzők cikkeket jelentettek meg 

ThC2, ThC4, UC, UC2, UC4, PuC és PuC2 vegyületekről. Az első DFT számítások PuC-

ra, PuC2-ra és UC2-ra nagy törzsű relativisztikus effektív (RECP) vagy ismeretlen 

törzspotenciálokat alkalmaztak.
5
 Ezekben a dikarbidokra különböző alapállapotú szer-

kezeteket adtak meg: lineáris szimmetrikus, valamint szimmetrikus háromszöges szer-

kezetet nagy CAnC szöggel (CC kötés nélkül), a monokarbidra pedig szokatlanul nagy 

kötéstávolságot. A ThC2-ra és ThC4-ra végzett MP2 számítások
6
 kis törzsű RECP-t 

használtak. Ezen eredmények hasonlóbbak az eredményeinkhez, a kisebb eltérés a 

ThC2-nál jelentkezik (lásd Eredmények). A legújabb cikkek
7
 nagyjából vizsgálataink-

kal egy időbe estek, melyek a számítások mellett mátrix izolációs IR kísérleti eredmé-

nyekkel is szolgálnak. Számított eredményeik, melyeket különböző elméleti szinten 

végeztek (B3LYP, CCSD, CASPT2) jó egyezést mutatnak a mi eredményeinkkel. Az 

UC4 alapállapotában van különbség, mivel a szerzők nem vizsgálták a ciklikus 

tetrakarbid szerkezetet. 

 

3. Számítási módszerek 

 

 Az előző fejezetben megemlített nem relativisztikus közelítés és az egyelektron 

módszerből származó elektron korrelációs hibákat kell az alkalmazott módszereknek 

csökkenteniük. 

 A relativisztikus effektusok figyelembevételéhez a Dirac egyenlet valamilyen 

közelítésére van szükség. A Dirac egyenletben a hullámfüggvény négykomponensű 

(négy spinorú) vektor. A ma alkalmazott módszerek gyakran transzformáció és elha-

nyagolások segítségével ezt egyszerűsítik egy- vagy kétkomponensűre. Az egykompo-

nensű módszereknél csak a skaláris relativisztikus hatások, míg a kétkomponensű ese-

tében a spin-pálya csatolás is figyelembe van véve. 

 A DFT, HF, MP2, CCSD(T) számításoknál a relativisztikus hatások a relativisz-

tikus törzspotenciálokkal lettek figyelembe véve (RECP), formálisan nem relativiszti-

kus vegyérték modell Hamilton operátor használata mellett. A teljes aktív tér (CAS) 

számításoknál a Douglas-Kroll által kidolgozott egykomponensű módszert alkalmaz-

tuk, majd utólagosan a CASSI módszerrel számítottuk a spin-pálya csatolást. 

 A teljes aktív tér módszer alapja a multikonfigurációs hullámfüggvény (amely 

több Slater determinánsból épül fel). Az SCF ciklusban az egyes konfigurációk (Slater 

determinánsok) és a bázisfüggvények lineárkoefficiensei egyidejűleg optimálódnak. A 

kapott eredményben az inaktív tér (belső pályák) pályái kétszeres betöltöttségűek, az 

aktív tér pályái betöltöttsége a különböző konfigurációknál eltérő lehet (de csak 0, 1 

vagy 2). Mivel a teljes hullámfüggvényben a konfigurációk különböző súllyal szerepel-

nek, így az aktív tér pályainak betöltöttsége nem egész szám is lehet. A teljes aktív tér 

                                                 
4 L. Sari, K. A. Peterson, Y. Yamaguchi, H. F. Schaefer III, J. Chem. Phys., 117(22), 2002, 10008-

10018; P. Wielgus, S. Roszak, D. Majumdar, J. Leszczynski,  J. Chem. Phys., 123(23), 2005, 234309 

5 S. Imoto, K. Fukuya, J. Less-Common Met., 121, 1986, 55-60; Q. Li, H.-Y. Wang, G. Jiang, Z.-H. 

Zhu, Acta Phys.-Chim. Sin., 17(7), 2001, 622-625; H. Wang, Z. Zhu, Y. Fu, X. Wang, Chin. J. 

Chem. Phys., 16, 2003, 265-269; G. Li, Y. Sun, X.-L. Wang, T. Gao, Z.-H. Zhu,  Acta Phys.-Chim. 

Sin., 19(4), 2003, 356 

6 A. Kovács, R. Konings, J. Nucl. Mater., 372(2-3), 2008, 391-393 

7 X. Wang et al., J. Am. Chem. Soc., 132(24), 2010, 8484-8488; X. Wang et al., J. Chem. Phys., 

134(24), 2011, 244313; M. F. Zalazar, V. M. Rayón, A. Largo, J. Phys. Chem. A, 116(11), 2012, 

2972-2977 



 

 

módszernél nagyon fontos az aktív tér méretének kiválasztása: túl nagy aktív tér erősen 

megnöveli a számítási időigényt, a túl kicsi esetleg nem tartalmaz minden szükséges 

pályát, és így helytelen eredményre vezet. A dinamikus elektronkorrelációra a 

CASSCF módszer után végrehajtott CASPT2 (másodrendű perturbációs) számítást 

alkalmatam. 

 A teljes aktív tér (CAS) számításokat a MOLCAS programkóddal végeztem 

teljes elektron bázist alkalmazva az aktinidákra és a szénre is. A DFT, HF, MP2 és 

CCSD(T) számításokhoz a Gaussian09 programcsomagot használtam, a Stuttgart-Kölni 

relativisztikus törzspotenciállal (és vegyértékbázissal) az aktinidákon. Az alkalmazott 

bázisok mindkét program esetében vegyérték triple zéta polarizációs minőségűek vol-

tak. Fontos megemlíteni, hogy a DFT, HF, MP2 és CCSD(T) számítások esetében a 

SCF ciklus az esetek jelentős részében gerjesztett elektronállapotba konvergál az 

aktinidák esetében. A legalacsonyabb energiájú elektronállapot megtalálása vagy a mo-

lekulapályák manuális cserélgetésével, vagy a Gaussianben található STABLE kulcsszó 

segítségével történhet, amely egy hullámfüggvény stabilitás vizsgálatot végez el. 

 

4. Eredmények 

 

4.1. Monokarbidok 

 

 A vizsgált négy monokarbidot (ThC, UC, PuC, AmC) CASPT2 és B3LYP szin-

teken is számoltuk. A ThC esetében három, míg a többi monokarbid esetében öt külön-

böző spinmultiplicitást vizsgáltunk. Az optimált geometria kötéstávolsága és az elekt-

ronszerkezete közötti összefüggés alapján a szerkezetek három csoportba oszthatóak: 

1. csoport: σ
2
π

2
π

2
 és σ

1
π

2
π

2
 állapotok kötéstávolsága 1,8-2,0 Å közötti 

2. csoport: σ
1
π

1
π

2
 állapotok kötéstávolsága 2,0-2,1 Å közötti 

3. csoport: σ
a
π

b
π

b
 (0≤a≤2;0≤b≤1) szerkezetek kötéstávolsága 2,1-2,4 Å közötti 

 A legstabilabb spinmentes állapotok a ThC esetében a triplett 
3
Σ

+
 állapot 1,97 

Å-os kötéstávolsággal (CASPT2 szint), az UC esetében a 
5
Γ állapot 1,87 Å-os kötéstá-

volsággal, a PuC esetében a 
7
Γ állapot 1,85 Å-os kötéstávolsággal és az AmC esetében 

a  
6
Σ

+
 állapot 2,15 Å-os kötéstávolsággal. Az AmC kivételével, mely a 3. csoportba tar-

tozik, a többi monokarbid alapállapota az 1. csoportba tartozik. A ThC csak egy domi-

náns konfigurációval rendelkezik, az UC két domináns konfigurációjában (45-45%-

kal), melyekben az egyszeresen betöltött 5f pályák a mágneses kvantumszámok szerint 

antiszimmetrikusak. A PuC és az AmC erősen multikonfigurációs spinmentes (SF) 

alapállapotokkal rendelkeznek. 

 A spin-pálya csatolás (SO) kiszámítása nem eredményezte az alapállapot meg-

változását a ThC esetében, melynél a spin-pálya csatolás csak viszonylag kis felhasa-

dást okoz, ami az spinmentes alapállapot esetében 0,2 kJ.mol
-1
, összehasonlításként a 

következő gerjesztett (szinglett) állapot 19 kJ.mol
-1

-lal az SO alapállapot felett helyez-

kedik el. Az UC esetében a spin-pálya kölcsönhatás jelentősebb. Az 
5
Γ2 alapállapot 

energia és egyensúlyi geometria szerint is nagyon közel esik az 
5
X3 állapothoz (közelí-

tőleg 1 kJ.mol
-1

 és 0,1 Å az eltérés). A korábbi és az általunk végzett számítások nagy 

eltérést eredményeztek az UC mért rezgési frekvenciájától (871 cm
-1

 a Ne mátrixban). 

Ezért a gerjesztett állapotokat is megvizsgáltuk. A számított frekvenciák a különböző 

állapotoknál 30-90 cm
-1

 eltérést mutatnak a Ne mátrixban mért értéktől, ahol közelítő-

leg 5 cm
-1

-es eltérés várható. A két legalacsonyabb energiájú spin-pálya állapot poten-

ciálgörbéjének felvétele megmutatta, hogy a nagymértékű átfedésük vibronikus átme-

netet eredményezhet, ami lehetséges oka lehet a számított frekvenciákban jelentkező 

eltéréseknek. A PuC esetében a helyzet ennél is bonyolultabb, ugyanis három alacsony 



 

 

energiájú spin-pálya állapot (
7
X1, 

5
I4, 

9
X1) is nagyon közel esik energetikailag, amely-

ből kettő egyensúlyi geometriája is nagyon hasonló. A szeptett állapotot azonosítottuk 

alapállapotnak, azonban a másik két állapot is egy 3 kJ.mol
-1

-os ablakban fekszik. Az 

AmC esetében nem találtunk spin-pálya csatolást, így az alapállapot a hatszorosan de-

generált 
6
Σ

+
 állapot. 

 

1. Táblázat Az AnC-k alapállapotai és tulajdonságai CASPT2 szinten.
a
 

 ThC UC PuC AmC* 

alapállapot
 3

Σ
+

1
 5

Γ2
 7

X1
 6

Σ
+
Ω 

r 1,967 1,869 1,851 2,150 

SF fő 

konfiguráció 
90% σ

α
 π

2
 π

2
 7s

α
 
45%  σ

α
 π

2
 π

2
 7s

α
 

5f1+
α
 5f3+

α
 

38%  σ
α
 π

2
 π

2
 7s

α
 

(5f1+,6d1+)
α
 5f2-

α
 

5f2+
α
 5f3-

α
 

15%  σ
2
 π

2
 π

2
 7s

α
 

5f2-
α
 5f2+

α
 5f3-

α
 

5f3+
α
 

SO állapot 99% 
3
Σ

+
 

50% 
5
Γ(1) + 

50% 
5
Γ(2) 

34% 
7
Γ(1) + 

34% 
7
Γ(2) 

100% 
6
Σ

+
 

νanh 927 954 913 539
 

a
 r – kötéstávolság Å-ben, SF – spinmentes állapot, SO – spin-pálya állapot, νanh – an-

harmonikus rezgési frekvencia cm
-1

-ben. 

* - Az AmC esetében az alapállapotban az Ω=0,5;1,5;2,5 állapotok degeneráltak. 
 

 A fenti kötéstávolság és pályabetöltöttség szerinti csoportosítás a CASPT2 és 

B3LYP eredményekre is érvényes, bár ezen eredmények között van némi különbség. 

Az UC esetében egyértelműen megfigyelhető, hogy a B3LYP számításokban az 5f jel-

leg erősebb, mint a CASPT2 esetén, így itt az alapállapot is enyhén különbözik, míg a 

B3LYP számításokban az 5fπ atompályáknak a π kötőpályákhoz van jelentős hozzájá-

rulásuk, a CASPT2-ben ezek a pályák (5fπ) magányos elektronpár jellegűek és ezeknek 

a magányos elektronpároknak az 5fδ pályák felelnek meg a DFT eredményben. 

 A monokarbidok esetében a legintenzívebb sávokkal rendelkező elektronspekt-

rumokkal a ThC és az UC rendelkezik, melyek átmenetei megfelelnek a (nem relati-

visztikus) kiválasztási szabályoknak. A PuC esetében a legintenzívebb átmeneteknél 

vagy a spin-, vagy a pályaszimmetria sérült, míg az AmC összes intenzív átmenete 

spinváltó. Így a PuC és az AmC sávintenzitásai 1-3 nagyságrenddel kisebbek, mint a 

ThC és az UC átmenetei.  

 

4.2. Dikarbidok 

 

 A dikarbidok esetében 5 különböző szerkezetet vizsgáltunk, melyeket a 2. ábra 

jelenít meg. A DFT és CASPT2 számítások az összes dikarbid esetében a szimmetrikus 

háromszöges I-es szerkezetet hozták ki az alapállapotnak. A ThC2 esetében a II-es 

szerkezet nagyon közel helyezkedik el ehhez az I-es szerkezethez energetikailag. A III-

as, IV-es és V-ös szerkezetek néhány száz kJ.mol
-1

-lal magasabban helyezkednek el, 

mint az alapállapot. Ennek ellenére a III-as szerkezet vizsgálata fontos, mivel a magas 

hőmérsékleten a reakció körülmények a lineáris dikarbid kialakulásának kedvezhetnek 

(a második C atom könnyebben léphet be a monokarbid aktinida oldalán). A szimmet-

rikus háromszöges (I) dikarbid képződése a An + C2→AnC2 reakció esetében valószí-

nű. A mátrix izolációs IR vizsgálatok
7
 a lineáris szerkezetet mutatták ki. 

 



 

 

  

  
 

I (C2v) II (C2v) III (C2v) IV (C2v) V (C2v) 

2. ábra A vizsgált aktinida dikarbid szerkezetek. 
  

A ThC2 számításai esetében az első DFT, HF, CCSD(T) és a korábbi MP2 szá-

mítások is a II-es szerkezetet azonosították alapállapotú geometriaként, míg a CASPT2 

számítások az I-es szerkezetet. Ez az ellentmondás részletesebb vizsgálatokat kívánt, 

amelyek kimutatták, hogy az egyreferenciás HF és poszt-HF számítások nem képesek a 

helyes elektronszerkezet megtalálására, a DFT (B3LYP, PBE0) azonban a hullámfügg-

vény stabilizálása után megtalálja a helyes elektronállapotot, bár a szimmetria megtöré-

sének az árán. A 3.ábra mutatja a DFT hullámfüggvényeket. Az első DFT számítások 

(hullámfüggvény stabilizálás nélkül) a zöld görbét adták. A HF és egyreferenciás poszt-

HF számítások is olyan potenciálenergia felületet adtak, amelyen a II-es szerkezet mi-

nimum, az I-es elsőrendű nyeregpont volt. Az elektronszerkezet vizsgálata mutatott rá a 

különböző módszerek által adott eltérő eredmények okaira. A CAS hullámfüggvény 

egy domináns konfigurációból állt, mely 82%-os részesedéssel vett részt a teljes elekt-

ronállapotban. Ennek ellenére a molekulapályák részletes vizsgálata kimutatta, hogy a 

multikonfigurációs kezelés fontos a ThC2 esetében. 
  

 
 

An-C-C kötésszög   ] 

3. ábra A ThC2 potenciál energia felülete B3LYP-pel számolva. A kék görbe az alap-

állapotot, a zöld a gerjesztett állapotot jelöli. 
 

A CAS molekulapályák között volt két olyan alacsony betöltöttségű magányos 

elektronpár jellegű pálya (közelítőleg 0,1 e), mely fontos az alapállapot leírásához. Mi-

vel ezek a pályák más szimmetria specieszbe (irreducibilis reprezentációba) tartoznak, 

mint a közel kétszeres betöltöttségű magányos elektronpár (amely 7s és 6d0 atompá-

lyákból áll és az a1 specieszbe tartozik), ezért a molekula szimmetriáját figyelembe ve-

vő HF és DFT módszerek nem keverik őket és így először a gerjesztett állapotba kon-

vergálnak. A hullámfüggvény stabilizálásával azonban a szimmetria követelmény fel-
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oldhatóvá vált. Így a DFT esetében a kétszeres betöltöttségű magányos elektronpárba 

belekeveredett a 6d2- pálya, amely az a2 specieszbe tartozik. Ez egyrészt szimmetriatö-

rést eredményezett, másrészt az új állapot energiája alacsonyabb lett. A geometriaopti-

málás az új állapotra már az I-es szerkezetet hozta ki. 

A vizsgált szerkezetek közül részletesebben csak az I-es és a III-as szerkeze-

tekkel foglalkoztunk. A Wiberg kötési indexek alapján az I-es szerkezetben CC hármas 

kötés található, míg az AnC kötések egyszeres jellegűek. A lineáris dikarbidok esetében 

a kötéstávolság és így a kötésrend a négy elem között jelentősen különbözik. A leg-

hosszabb kötéstávolságú lineáris CThC-t közelítőleg kétszeres Th=C kötés, míg a leg-

rövidebb kötéstávolságú CUC-t közel háromszoros kötésrend jellemzi.  Az NBO vizs-

gálatok +1 e körüli töltést mutattak az aktinidákon, amely alapján az ionos kölcsönhatás 

nem elhanyagolható. 

A ThC2 esetében a tórium monokarbidjához hasonlóan viszonylag gyenge a 

spin-pálya csatolás. A legstabilabb spinmentes állapot szinglett az I-es szerkezet eseté-

ben és triplett a III-as szerkezet esetében. Az UC2 estében rendre kvintett és triplett I és 

III esetén, a PuC2 esetében szeptett és kvintett, az AmC2-nél pedig mindkét szerkezet 

esetében oktett. A lineáris PuC2 kivételével az összes vizsgált dikarbid szerkezet spin-

pálya alapállapotának legfőbb alkotója a spinmentes alapállapot. A CPuC spin-pálya 

alapállapotát az első és második gerjesztett spinmentes állapotok alkotják. 

 

  4.3. Tetrakarbidok 

 

 Az előzetes vizsgálatok után összesen 13 tetrakarbid szerkezetet találtunk, me-

lyek a 4. ábrán vannak feltüntetve. A vizsgált négy tetrakarbid mindegyikénél az I-es 

(ciklikus) szerkezet lett az alapállapot, melyben egy C4 egység található. 
 

 

 

 

 I (C2v)  

 
 

 

IIa (C2) IIb (C2v/Cs) IIc (C2v) 

   
IId (D2h/C2v) IIIa (S4/C2v) IIIb (Cs) 

   
IVa (C2v) IVb (Cs) IVc (Cs) 

   
Va (C2v) Vb (Cs) Vc (Cs) 

4. ábra Tetrakarbid szerkezetek. A IIb, IId és IIIa két szimmetriában is előfordulnak. 
 

Az I-es szerkezet az összes vizsgált spinmultiplicitás esetében a legalacsonyabb 



 

 

energiájúnak mutatkozott, kivéve a szinglett UC4-et, ahol a B3LYP nyeregpontként 

azonosította. A II-es és III-as szerkezetekben az aktinida atom két C2 egységhez kap-

csolódik. Az összesen hat szerkezet a C2 egységek elhelyezkedésében különbözik egy-

mástól. A III-as szerkezetek esetében a két AnC2 egység egymásra merőleges. A IV-es 

és V-ös szerkezetek magas energiájú szerkezetek. Az előbbi esetében (IV) egy hajlított 

C3 lánc, az utóbbi esetében (V) egy C3 gyűrű kapcsolódik az aktinida atomhoz, a másik 

oldalról pedig egy C atom. A CASPT2 és DFT számítások jó egyezést mutatnak az 

alapállapotokra, a ThC4 és az UC4 esetében a gerjesztett állapotokra is. A PuC4 és az 

AmC4 esetében viszont egyes gerjesztett állapotú rendszereknél nagy a különbség a két 

módszer között, aminek valószínű oka a PuC4 és az AmC4 erősebb multikonfigurációs 

jellege, amely a DFT számítások esetében hibás eredményeket adhat. 

 A kötési tulajdonságokat csak a legfontosabb I-es, II-es és III-as szerkezetek 

esetében vizsgáltunk. Mindhárom szerkezetre érvényes, hogy az AnC kötések meglehe-

tősen hosszúak (2,4 Å körüliek) a monokarbidokhoz és lineáris dikarbidokhoz képest 

(1,8-2,1 Å körül).  Az CC kötésrend a három szerkezetnél 2 és 3 közötti. Az I-es szer-

kezet esetében a középső CC és AnC kötések kevesebb molekulapályában vesznek 

részt mint a terminálisak. Ez magyarázza, hogy miért rövidebbek a terminális CC és 

AnC kötések. A IIb szerkezetek AnC és CC kötéshosszai hasonlóak a szimmetrikus 

háromszöges dikarbidok megfelelő kötéshosszaihoz. A ThC4 és az UC4 esetében a II-es 

szerkezetek alacsonyabb energiájúak, mint a III-as szerkezetek. A PuC4 és az AmC4 

esetében viszont hasonló energiával rendelkeznek. 

 Az UC4 esetében mért 495 cm
-1

 rezgési frekvenciát a korábbi tanulmány
7
 a IIb 

szerkezethez (
3
B2) rendelte. Ezen szerkezetet számításaink során azonosítottuk, azon-

ban a IIa szerkezet 
3
A állapota, mely 50 kJ.mol

-1
-lal stabilabb az előzőnél, jobb jelölt a 

mátrix izolációs szerkezetre. A 
3
A szerkezet anharmonikus rezgési frekvenciája (506 

cm
-1
) jó egyezést mutat a mért eredménnyel (10-30 cm

-1
-es mátrix eltolódást tekintve 

az Ar mátrix esetében). Mivel azonban csak egyetlen frekvencia volt megadva, ez nem 

elegendő a szerkezet egyértelmű azonosításához. 

 A ThC4 I-es szerkezet esetében az első DFT számítások gerjesztett zárthéjú 

szinglett állapotot eredményeztek. A hullámfüggvény stabilizálása után egy nyílthéjú 

szinglett állapothoz jutottunk, amely geometriájában és elektronszerkezetében nagyon 

hasonló a triplett szerkezethez. Érdekes, hogy a CASPT2 hullámfüggvény két domi-

náns konfigurációból áll (50%-os és 37%-os súllyal), melyek zárthéjú konfigurációk. A 

két konfiguráció egyetlen pálya betöltésében különbözik (az egyik konfigurációban egy 

kötő jellegű, míg a másikban egy magányos elektronpár jellegű pálya van kétszeresen 

betöltve). A DFT mindkét analóg pályát egyszeresen betölti, így közelítve a 

multikonfigurációs hullámfüggvényt. 

 A ThC4 szerkezetek esetében a spin-pálya kölcsönhatás ismét kis felhasadást 

okoz a tórium dikarbidjához és monokarbidjához hasonlóan. Az I és IIb szerkezet ese-

tében is szinglett lett az alapállapot. Az UC4 I-es szerkezetének spin-pálya alapállapo-

tában a spinmentes alapállapot (
5
A2) nem fordul elő. Ehelyett at 

5
B2(1) és 

5
B1 közel 1:1 

arányú keveréke alkotja a spin-pálya alapállapotot. A PuC4 spin-pálya alapállapotában 

négy alacsony energiájú spinmentes állapot található, melyek között azonban a 

spinmentes alapállapot nem fordul elő. Az AmC4 I-es szerkezetében a spin-pálya alap-

állapot fő alkotója a spinmentes alapállapot. 

 Az elektronspektrumok esetében a legnagyobb valószínűségű átmenet a ThC4 I-

es szerkezetnél fordul elő, melyben nincs f → f átmenet. A PuC4 I-es szerkezet egyes 

átmeneteiben a 7s pálya betöltöttsége változik. A többi szerkezetnél az átmenet való-

színűségét jelző Einstein koefficiensek nagyon kicsik, mivel tisztán f → f átmenetekkel 

rendelkeznek, amelyek a nem relativisztikus közelítésben tiltottak. 



 

 

 

5. Tézisek 

 

1. Egyértelmű kapcsolatot sikerült találni a monokarbidok esetében a kötőpályák (ill. 

kötőpályák mínusz lazítópályák) betöltöttsége és a kötéstávolság között. Megálla-

pítottuk, hogy a kötéstávolságra a monokarbidok és a lineáris dikarbidok esetében 

is nagyobb hatással van a π pályák betöltöttsége, mint a σ pályáké. K5. és K2. 

2. Számítások segítségével kimutattuk, hogy az UC esetében a két legalacsonyabb 

energiájú spin-pálya állapot energiája és geometriája nagyon közeli. Mivel a két ál-

lapot potenciálgörbéje nagymértékben átfed, így egy vibronikus keveredést való-

színűsítettünk, ami a mért és számított rezgési frekvenciák közti nagy különbséget 

okozhatja. K5. 

3. Számításaink egyértelműen kimutatták, hogy az összes vizsgált dikarbid szimmet-

rikus háromszöges szerkezetű alapállapottal rendelkezik, ellentétben a korábban a 

ThC2-re számolt aszimmetrikus (derékszögű) háromszöggel. Ezt a háromszöges 

szerkezetet a nagyon erős CC hármas kötés stabilizálja összehasonlítva a szimmet-

rikus lineáris szerkezettel (mely lineáris szerkezet például a U, Pu, Am dioxidjai-

nak alapállapota), ahol ez a kötés hiányzik. K1. és K2. 

4. Megcáfoltuk a korábbi egyreferenciás MP2 számítás eredményeit a ThC2-re, me-

lyek derékszögű háromszög szerkezetet javasoltak, valamint kimutattuk, hogy a 

multikonfigurációs kezelés az olyan rendszerek esetében is fontos lehet, melyek 

domináns konfigurációja 82%-át adja a teljes elektronállapotnak. A DFT módszer 

esetében az elektronállapot szimmetriájának megtörésével sikerült a szimmetrikus 

háromszög alapállapothoz jutnunk. Megállapítottuk, hogy a szimmetria megtörését 

a kis együtthatójú konfigurációk okozzák. K1. 

5. Leírtunk korábban még fel nem lelt három tetrakarbid szerkezetet (III, IV, V), me-

lyekről igazoltuk, hogy a vizsgált aktinida tetrakarbidok esetében lehetnek a poten-

ciális energia minimumhelyei. K3. és K4. 

6. Hozzárendeltük az UC4 irodalomban publikált egyetlen rezgési frekvenciáját a ko-

rábbi IIb szerkezet helyett a jelentősen alacsonyabb energiájú IIa szerkezethez. K3. 

 

6. Alkalmazás, alkalmazási lehetőségek 

 

 Az aktinida karbidokkal kapcsolatos részletes vizsgálattal felderítettük a gázfá-

zisban előforduló alacsonyabb energiájú szerkezeteket. A jövőben a Transzurán Elemek 

kutatóintézetében elvégzendő mátrix izolációs IR és Raman vizsgálatok számára je-

lenthet a munka alátámasztást. A vizsgált karbid szerkezetek között voltak olyanok, 

amelyeket ez a munka írt le először (tetrakarbid III, IV és V), ezeket a jövőben elméleti 

számítások kiindulási geometriáiként használhatják más kutatók egyéb aktinida, vagy 

más karbidok számításához. A meghatározott geometriák és rezgési frekvenciák termo-

dinamikai függvények számításához használhatók (a merev pörgettyű modell segítsé-

gével). 
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