150 éves a
periódusos rendszer
2019 a Periódusos rendszer nemzetközi éve
összeállította:
Kutasi Csaba

Törekvések az elemek rendszerezésére

a triádokra példa
elem

● az elemek közötti összefüggések feltárása,
rendszerezésük régóta foglalkoztatta a kémikusokat
● 1829-ben Döbereiner az ún. triádokat tartotta a
rendszerezés alapjának (a triád középső elemének
atomtömege a másik kettő számtani közepe volt)

atomtömeg
(g/mol)

klór

35,453

bróm

79,904

jód

126,904 47

kalcium

40,078

stroncium

87,62

bárium

137,327

● más tudósok további kémiai összefüggéseket fedeztek fel; így a fluor
bekerült a többi halogén elem közé, valamint a kén, az oxigén, a szelén és
a tellúr egy csoportba tömörült; a nitrogén, a foszfor, az arzén, az
antimon és bizmut kapcsolata újabb csoportot hozott létre
● Stanislao Cannizzaro leírta a különbséget az elem és a molekula között
● az 1860-as évek elején John Newlands és Alexandre-Emile Béguyer de
Chancourtois felfedezte, hogy az elemek atomtömegük szerinti sorba
állításával, kémiai tulajdonságaik szabályosságot mutatnak
● döntően ma is helyes rendszerezési megoldást Dmitrij Ivanovics
Mengyelejev táblázata teremtette meg

Mengyelejev élete, munkássága

● Mengyelejev a tobolszki gimnázium igazgatójának 17. gyermekeként látta
meg a napvilágot, az anyja által alapított üveggyárban kezdett dolgozni itt az
első kémialeckékben is részesült
● Szentpéterváron tanárképző főiskolán tanult tovább, 1856-ban Moszkvában
fizikai-kémiai értekezésével tudományos fokozatot ért el, majd egyetemi
oktató lett
● 1859-ben ösztöndíjasként, két évig Heidelbergben Bunsennel dolgozott
● 1864-ben a szentpétervári műegyetem kémiaprofesszora, majd a helyi
egyetem általános kémiai tanszékének vezetője lett, 1868-70 között alkotta
meg „A kémia alapjai” c. klasszikus művét

Mengyelejev megalkotja a periódusos rendszert
● mélyrehatóan kezdte vizsgálni a kémiai elemek atomtömegei közötti
kapcsolatokat, egy logikus osztályozás kidolgozására törekedve
● ezzel már többen foglalkoztak, de Mengyelejevnek sikerült felfedezni azt a
szabályszerűséget, hogy a növekvő atomtömeg szerinti sorba állítás a fizikaikémiai jellemzők periodikusságát mutatja
● 1869 március 6-án az orosz kémiaprofesszor megalkotta a periódusos
rendszert
● a táblázatszerű összeállításban - elnevezése szerint - a vízszintes sorok a
periódusokat, az oszlopok a csoportokat alkotják
● a nyolc függőleges elrendeződésben az egyes oszlopok hasonló
tulajdonságú elemeket foglalnak magukban
● igaz, ezt a törvényszerűséget a német Lothar Meyer is felismerte, azonban
ezt Mengyelejev publikálta előbb

Mengyelejev első kézirata, táblázata

Mengyelejev felfedezése után 16 évvel készített tabló

a vászon-papírborítású, tekercselt táblázat az elsődleges vizsgálatok
szerint 1885-ből származik, amely a bécsi Verlag v Lenoir & Forster által
nyomtatott tabló

Igazolások Mengyelejev elméletének helyességéről
● Mengyelejev a rendszer törvényszerűsége alapján képes volt megváltoztatni
az egyes elemek sorrendjét, felismerve, hogy a táblázatban felmerülő üres
helyekre még nem felfedezett elemek kerülnek (akkor 63 elem volt ismert)
● a kezdeti táblázatokban az elemeket az oxigénnel vagy hidrogénnel való
kémiai reakcióik alapján osztották oszlopokba (a mai periódusos rendszer az
elemek megismert atomszerkezetén alapul)
● a nemzetközi tudóstársadalom kétséggel fogadta a rendszerezést, beleértve
az új elemek tulajdonságainak prognosztizálását is
● rendszerének helyességét 1875-ben felfedezett gallium igazolta (ezt
Mengyelejev eka-alumíniumnak nevezete), amelynek tulajdonságai a
megjósolttal egyeztek
● hasonlóan a periódusos rendszer tökéletességét igazolta a később ismertté
vált germánium és szkandium
● a periódusos rendszer valamennyi eleme rendelkezik egy önálló
rendszámmal, amely az atommagjában előforduló protonok száma (az eltérő
neutronszámú atomok az izotópok); a 101-es rendszámú kémiai elem, a
Mendelévium (Md) róla kapta a nevét
● Mengyelejev felfedezését a 19. század végén, a 20. század elején az elemek
elektronszerkezetének megismerése tökéletesen igazolta
● jelenleg mintegy kétszer annyi elem ismert, mint Mengyelejev idejében,
számuk tovább növekszik

Magyar vonatkozású kémiai elem felfedezések
1923-ban a 72-es rendszámú elem felfedezése Dick Costerrel, Koppenhágában

Koppenhága latin neve (Hafnia)
alapján hafniumnak nevezték el

Magyar vonatkozású kémiai elem felfedezések
az osztrák származású kémikus és mineralógus pedig Erdélyben,
1783-ban fedezte fel az 52. elemet

A periódusos rendszer felépítésének lényege

A periódusos rendszer jelenleg

A magnézium jellemzői a korábbi periódusos rendszerben

A magnézium jellemzői az újabb táblázatban

Elektronhéjak

Az ún. oktettszabály

● Mengyelejev korában az elemi részecskék nem voltak ismeretesek
● az elemek nyolc oszlopba sorolása mai is helytálló, azaz a külső elektronhéj
atompályáira összesen nyolc elektron léphet be (a nemesgázoknál ezek a pályák
teljesen megtelnek elektronokkal)
● a Lewis-Langmuir-elméletre alapozott ún. oktettszabályt (az atomok kémiai
kötéseket elektronátadással vagy elektronpár-megosztással létesítenek azért,
hogy nemesgáz-konfigurációra tegyenek szert) ma is tanítják
● az oktettszabály abszolutizálása hosszú ideig akadályozta a kémiatudomány
fejlődését
● Rinus Pauling 1936-ban említette, hogy zárt elektronhéjuk ellenére a
nemesgázok is képezhetnek vegyületeket; a táblázat harmadik periódusában
előforduló elemek, a foszfortól indulva stabil, három oxigénatommal körülvett
anionokat hoznak létre, és ezeknek folyamatosan eggyel csökken a töltése:
PO33- →, SO32- →, ClO3- → ArO3
● Pauling azt a következtetést vonta le, hogy az argonnak is kell, hogy legyen
olyan vegyülete, amely három oxigén atomot tartalmaz és töltése nulla
● a jól berögződött oktettszabály miatt Pauling következtését nem fogadták el,
az első nemesgázvegyületet az amerikai Bartlett csak 1964-ben állította elő

A csoportok és jellemzőik
● a csoportokat közismerten a periódusos rendszer függőleges oszlopai
alkotják; azadott csoportba tartozó elemeknek jellemzően több hasonló
tulajdonságuk van
● a hasonlóságok a korszerű kvantummechanikai elméletekkel magyarázhatók,
miszerint az azonos oszlopon belüli elemek vegyértékelektron-szerkezete
egyező; így az egy csoportba tartozó elemek kémiailag hasonlóan viselkednek,
továbbá tulajdonságaik az atomtömeg növekedésével változnak
● nemzetközi megállapodás (1988. IUPAC-nevezéktan) szerint a csoportokat
balról jobbra (az alkálifémektől kezdve a nemesgázokig) sorszámozzák 1-18-ig;
korábban az oszlopokat római számokkal jelölték (I.-től VIII.-ig); a római
számok után egy „A”-betűvel különböztették meg a főcsoportba, „B”-vel a
mellékcsoportba tartozókat
● az egyes csoportokat az első tag alapján is elnevezik, pl. a
14-es a széncsoport, 15-ös a nitrogéncsoport, 16-os az
oxigéncsoport; előfordul a jellegzetes besorolás szerinti
elnevezés, így 1-es az alkálifémek, 2-es az alkáli-földfémek,
13-as a földfémek; csoportosítanak a jellegzetes viselkedés
alapján is, a 17-es csoport halogénekként, a 18-as csoportot
nemesgázokként használják

Atomsugár, ionsugár, ionizációs energia, elektronegativitás
● az azonos csoportba tartozó elemek atom- és ionsugara, ionizációs energiája
és elektronegativitása meghatározó változásokra utal; az oszlopon belül lefelé
az atomsugár nő; az ionsugár nemcsak a periódusos rendszer főcsoportjainak
előre haladtával, hanem a rendszámmal is nagyobb lesz
● az ionizációs energia ugyanakkor csökken, miután az atommagtól messzebb
elhelyezkedő külső elektronokra a mag kisebb vonzást gyakorol; emiatt,
hasonlóan csökken az elektronegativitás (ez alól kivétel a 11. csoport, itt az
elektronegativitás lefelé haladva növekszik)
● az azonos periódusban elhelyezkedő elemek atomsugara, ionizációs
energiája, elektronaffinitása és elektronegativitása nagyjából egyenletesen
változik; az atomsugár a periódusban jobbra haladva csökken, mert a növekvő
protonszám következtében az atommag egyre fokozottabb vonzó hatást
gyakorol az elektronokra (ezért nehezebb eltávolítani őket az atomról); az
atomsugár csökkenésével magyarázható az ionizációs energia
balról jobbra megnyilvánuló növekedése a perióduson belül
● a csoportokon belül azért növekszik az atomsugár, mert a
vegyértékelektronok egyre nagyobb méretű héjon vannak jelen; az
elektronaffinitás növekedést mutat a perióduson belül, így a periódus bal
oldalán elhelyezkedő fémek kisebb elektronaffinitással rendelkeznek, mint a
jobb oldalán található nemfémek

A periodikusan változó tulajdonságok

Az atomsugár és az ionizációs energia alakulására példa

atomsugár

ionizációs
energia

Az alhéjak
● a periódusos rendszerben már az alhéjak energetikai sorrendje is követhető,
az éppen beépülő alhéj alapján s-, p-, d-, és f mezőkre tagolódik
● az ún. átlós szabály segítségével az elem rendszáma alapján ismert az
alapállapotú elektronszerkezet, a periódusos rendszerben elfoglalt hely
● miután minden új elektronhéj esetén egy újabb alhéj is megjelenik, nem csak
a jól ismert s-, p-, d-, és f alhéjak lehetnek, hanem az 5. héjtól kezdődően már a
g-, a 6.-tól h-alhéj is előfordulhat (ezek korábban még nem kerültek előtérbe,
mert ilyen elemet még nem tudtak igazolni)

Az alhéjak és héjhoz tartozásuk

Az ún. átlósszabály

Vita az elméleti kémia hasznosságáról
● a kémia a 20. század elején vált igazán tudománnyá a
kvantummechanika, a kvantumkémia kialakulásával, jelenleg már ismert a
molekulák finomszerkezete, így ezek elektronszerkezete és a
makroszkopikus tulajdonságok kellően kapcsolatba hozhatók
ennek ellenére jellemző, hogy az 1980-as években viták voltak az elméleti
kémia hasznosságáról
● 1984-ben éppen Budapesten rendezték az Elméleti Szerves Kémia
Világszövetségének (WATOC: World Association of Theoretical Organic
Chemistry) konferenciáját
● a konferenciát záró vitaülésen az egymásnak ellentmondó
felszólalásokban arról esett szó, hogy mennyire képes az elméleti
kémia segíteni a laboratóriumban tevékenykedő kémikusokat
● az elnöklő B. Pullman professzor így zárta az ülést: „Az
elméleti és gyakorlati kémia házasságában még sok krízishelyzet
alakulhat ki, egy azonban biztos, ez a házasság nem fog válással
végződni”

Egyedi elrendezésű periódusos rendszerek

A textiliparban gyakran használt vegyületek elemei

a textilipar - ezen belül a kikészítő szakágazat, beleértve az előkészítésfehérítés, színezés, színnyomás, végkikészítés fizikai-kémiai jellegű
műveleteit - számos szervetlen- és szervesvegyületet használ a különböző
technológiai folyamatoknál

A textiliparban gyakori szervetlen vegyületek
● savak: sósav, kénsav, salétromsav
● bázisok: nátrium-hidroxid, ammóniumhidroxid
● sók: nátrium-karbonát, nátrium-klorid, nátrium-szulfát, nátrium-szulfid, nátriumacetát, magnézium-klorid, alumínium-szulfát, kálium-karbonát, cinkklorid,
cinkszulfát, rézszulfát, ónklorid, ammónium-szulfát, kálium-ferrocianid, vízüveg
(nátrium-poliszilikát)
● oxidálószerek: nátrium-hipoklorit, nátrium-klorit, nátrium-nitrit, nátrium-perborát
nátrium-perkarbonát, hidrogén-peroxid, nátrium-peroxid, nátrium-kromát, káliumkromát, kálium-bikromát
● redukálószerek: nátriumszulfit, nátrium-biszulfit, nátrium-ditionit, nátriumszulfoxilát-formaldehid
● oxidok: cinkoxid, titándioxid

A textiliparban gyakori szerves vegyületek
● szénhidrogének (nyílt- és zártláncú).
● savak: hangyasav, ecetsav, borkősav.
● bázisok: anilin, piridin.
● alkoholok: etilalkohol, glicerin, poliglikol, polivinil-alkohol.
● klórozott szénhidrogének: tetraklór-metán, triklór-etilén.
● aldehid, keton: formaldehid, aceton.
● egyéb vegyületek: szénhidrátok, fehérjék, szulfatált ricinusolaj, alkilszulfát, alkil-aril-szulfonát, alkil-aril-poliglikol-éter, poliglikol-észter, polivinilacetát, kvaterner ammóniumsó, alkil-piridiniumsó, dimetilol-etilén-karbamid,
dimetilol-dihidroxi-etilén-karbamid, karbamid, sztilbén, poli-dimetil-sziloxán,
higany-fenol-acetát, bisz-tributil-ónoxid, tetrakisz-(hidroximetil)-foszfóniumhidroxid, oktadecil-oxiometil-piridinium-klorid stb.
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