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SOAL

1. Mengapa transisi dalam terpisah dalam tabel periodic?
2. Apa penghambat sifat atau kegunaan unsur transisi dalam banyak tidak ditemukan?
3. Apa kegunaan dari lampu mantel jinjing

JAWAB
1. Lantanoid dan aktinoid adalah unsur-unsur transisi blok f, sifat-sifatya berbeda

secara signifikan dengan unsur-unsur transisi blok d. Unsur-unsur ini ditempatkan

terpisah dalam tabel periodik untuk menunjukkan bahwa keperiodikan struktur

elektroniknya berbeda dengan umumnya unsur lain. Lantanida adalah kelompok

unsur kimia yang terdiri dari 15 unsur, mulai lantanum (La) sampai lutetium (Lu)

pada tabel periodik, dengan nomor atom 57 sampai 71. Semua lantanida, kecuali

lutetium, adalah unsur blok-f yang berarti bahwa elektronnya terisi sampai orbit 4f.

Kofigurasi electron sub kulit terluar dari lantanida adalah 4f1-14, 5s25p2, 6s2.

Lantanida adalah kelompok unsur kimia yang terdiri dari 15 unsur, mulai

lantanum (La) sampai lutetium (Lu) pada tabel periodik, dengan nomor atom 57

sampai 71. Semua lantanida, kecuali lutetium, adalah unsur blok-f yang berarti bahwa

elektronnya terisi sampai orbit 4f. Golongan ini diberi nama berdasarkan

lantanum.Dalam bahasa yunani, lantanida mempunyai arti “saya bersembunyi” hal ini

disebabkan unsur-unsur yang termasuk lantanida ditemukan tidak tersendiri

melainkan melekat atau bersembunyi pada unsur lain. Misalnya Serium terdapat di

kerak bumi, Neodium terdapat pada bongkahan emas, dan tulium terdapat pada

yodium.

Secara kimiawi, jari-jari atom unsur-unsur lantanida dari no 57sampai dengan 71

mengalami penurunan, artinya seiring penambahan nomor jari-jari atomnya semakin

memendek, fenomena penurunan jari-jari atom dalam lantanida inilah dinamakan

kontraksi lantanida. Kontraksi inilah bertanggungjawab terhadap pemisahan

lantanida menjadi dua golongan yakni lantanida golongan ringan dan lantanida

golongan berat yang mengandung banyak mineral. Selain itu, kontraksi ini juga

bertanggungjawab terhadap kekerasan, kerapatan dan titik lebur unsur-unsur

lantanida. Artinya penurunan jari-ajari atom menjadikan dirinya lebih rapat, padat dan

titik leburnya tinggi. Berdasarkan hal tersebut nampaknya Lutesium yang paling
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rapat, padat dan lebih tinggi titik leburnya dibandingkan unsur-unsur lain di golongan

lantanida karena Lutesium memiliki jari-jari atomnya yang terpendek dibandingkan

yang lainnya.

Lantanoid dan aktinoid adalah unsur-unsur transisi blok f, sifat-sifatya berbeda

secara signifikan dengan unsur-unsur transisi blok d. Unsur-unsur ini ditempatkan

terpisah dalam tabel periodik untuk menunjukkan bahwa keperiodikan struktur

elektroniknya berbeda dengan umumnya unsur lain. Walaupun lantanoid disebut

unsur tanah jarang, kelimpahannya di kerak bumi tidak sedikit dan kimia penggunaan

sifat-sifat lantanoid yang unik sangat mungkin akan berkembang cepat dalam waktu

yang tidak terlalu lama. Aktinoid sangat erat dengan kimia dan energi nuklir. Karena

jumlah unsur superberat “yang disintesis” dalam akselerator sangat kecil, unsur-unsur

ini sangat tidak signifikan dalam pandangan kimia terapan.

2. Simbol umum untuk unsur-unsur ini adalah An. Semua unsur aktinoid bersifat

radioaktif dan sangat beracun. Di alam aktinoid yang ada dalam jumlah yang cukup

adalah torium (Th), protaktinium (Pa), dan uranium (U). Unsur-unsur tersebut

diisolasi dari bijihnya dan digunakan dalam berbagai aplikasi. Logam plutonium (Pu)

diproduksi dalam jumlah besar dan efisiensi ekonomisnya dan keamanan

penggunaannya sebagai bahan bakar reaktor nuklir dan reaktor pembiak. Untuk
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unsur yang lebih berat dari amerisium (Am), karena jumlah yang dapat diisolasi

sangat kecil dan waktu paruhnya sangat pendek, studi sifat-sifat kimia unsur-unsur ini

sangat terbatas. Karena jumlah unsur superberat “yang disintesis” dalam akselerator

sangat kecil, unsur-unsur ini sangat tidak signifikan dalam pandangan kimia terapan.

Proses disintegrasi unsur radioaktif menjadi isotop stabilnya adalah sangat penting
dalam kimia nuklir.  Bila jumlah radionuklida yang ada pada suatu waktu tertentu N,
jumlah yang terdisintegrasi pada saat tertentu akan sebanding dengan N.  Oleh karena
itu, keradioaktifannya − =
λ adalah konstanta disintegrasi.  Integrasi persamaan ini akan menghasilkan:

N = NOe-λt

Dengan No adalah jumlah atom pada saat t=0 dan waktu yang diperlukan agar
keradioaktifannya menjadi separuh keradioaktifan awal disebut waktu paruh (T ).
T = = ,

3. Sebuah mantel gas pijar, mantel gas, atau mantel Welsbach adalah perangkat
untuk menghasilkan cahaya putih terang saat dipanaskan oleh api. Nama ini mengacu
pada sumber panas aslinya. Disepanjang jalan dari Eropa dan Amerika Utara pada
akhir abad 19 terdapat lampu gas. Mantel ini mengacu pada jalan itu tergantung di
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atas api. Dan hingga saat ini masih digunakan untuk portable berkemah lentera dan
lampu tekanan.

Mantel dalam bentuk yang tidak terpakai dikemas datar

Sebuah Coleman putih gas lentera mantel terbakar di kecerahan penuh

Mantel terbuat dari oksida, ketika dipanaskan maka akan bersinar cerah,
dimana terdapat spektrum yang memancarkan sedikit inframerah radiasi. Para tanah
jarang oksida ( cerium ) dan aktinida ( thorium ) dalam mantel
memiliki emisivitas yang rendah dalam inframerah (dibandingkan dengan yang
ideal tubuh hitam), tetapi memiliki emisivitas yang tinggi dalam
terlihat spektrum. Oleh karena itu, ketika dipanaskan oleh minyak
tanah atau liquified petroleum gas api, mantel memancarkan radiasi yang berbobot
kurang berat dalam inframerah dan lebih berat dalam spektrum terlihat, yang
menyebabkan output ditingkatkan sehingga cahaya dapat digunakan.

Mantel modern dibuat dengan menjenuhkan suatu rami sutra berbasis buatan
atau rayon kain dengan unsur tanah jarang. Ketika mantel, yang menyerupai sebuah
tas jaring kecil, ditempatkan dalam api untuk pertama kalinya, kain luka bakar,
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meninggalkan residu oksida logam, yang bersinar terang. Mantel menyusut dan
menjadi sangat rapuh setelah penggunaan pertama.

Mantel juga membantu proses pembakaran, menjaga api kecil di tingkat aliran
lebih tinggi daripada di lampu sederhana. Konsentrasi pembakaran dekat mantel,
pada gilirannya, meningkatkan transfer panas dari api ke mantel.

Karena torium adalah radioaktif dan menghasilkan gas radioaktif, radon -220,
sebagai salah satu perusahaan produk pembusukan , ada kekhawatiran tentang
keamanan mantel thorium. Beberapa keselamatan nuklir lembaga membuat
rekomendasi tentang penggunaan thorium. Sebuah studi pada tahun 1981
memperkirakan bahwa dosis dari menggunakan mantel torium setiap akhir pekan
selama setahun akan 0,3-0,6 millirems , kecil dibandingkan dengan dosis tahunan
normal seratus millirems, meskipun beberapa orang menelan sebuah mantel akan
menerima seluruh sebanding dosis 200 mrem (2 mSv ). Namun, radioaktivitas
adalah perhatian utama bagi orang-orang yang terlibat dengan pembuatan mantel dan
dengan kontaminasi tanah di sekitar beberapa situs bekas pabrik. Semua isu-isu ini
berarti bahwa alternatif, biasanya itrium atau kadang-kadang zirkonium , digunakan
di beberapa negara meskipun mereka baik lebih mahal atau kurang efisien.

Salah satu penyebab potensial untuk perhatian adalah bahwa partikel-partikel
dari gas mantel torium "jatuh" dari waktu ke waktu dan masuk ke udara, di mana
mereka dapat dicerna dalam makanan atau minuman. Partikel-partikel ini juga dapat
dihirup dan tetap di paru-paru atau hati. Juga menjadi perhatian adalah rilis debu
bantalan torium jika mantel menghancurkan karena dampak mekanis.


