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ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK
Pořádek mezi chemickými prvky
Ještě ve středověku to měli alchymisté docela jednoduché. Chemických prvků znali pouze několik
a třídili je tak, že každému z nich přiřadili nějaké těleso sluneční soustavy. Slunce bylo symbolem
zlata, Měsíc stříbra, Venuše mědi, Saturn olova, Merkur rtuti, Mars železa a Jupiter cínu. Dnes
známe již mnohem více prvků, než je těles sluneční soustavy. A tak i jejich uspořádání musí být jiné.

Chemické prvky jsou uspořádány v periodické soustavě chemických prvků (zkráceně
periodická soustava).
Do této soustavy jsou prvky zařazeny podle vzrůstajícího počtu protonů v atomových jádrech.
Tedy podle rostoucího protonového čísla Z.
Když anglický chemik Newlands v polovině 19. století takto prvky seřadil, všiml si, že se
v pravidelných intervalech v řadě objevují prvky s podobnými vlastnostmi (jsou označeny
stejnou barvou).
John Newlands

H–2He–3Li–4Be–5B–6C–7N–8O–9F–10Ne–11Na–12Mg–13Al–14Si–15P–16S–17Cl–18Ar–19K–20Ca
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Ruský chemik D. I. Mendělejev uspořádal v roce 1869 prvky do tabulky podle vzrůstajících
atomových hmotností. Prvky s podobnými chemickými vlastnostmi byly umístěny v tabulce
pod sebou. Vznikla periodická soustava prvků (PSP).
Vlastnosti chemických prvků se periodicky (pravidelně) mění v závislosti na vzrůstajícím
protonovém čísle prvku. Tato zákonitost se nazývá periodický zákon.
Dmitrij Ivanovič
Mendělejev

Pozorujte sodík, draslík a uhlík.

Když sestavoval
D. I. Mendělejev
periodickou tabulku, nebyly ještě
známé všechny
prvky tak jako dnes.
Na základě periodického zákona
předpověděl
Mendělejev objevy
a vlastnosti některých prvků, např.
germania, tehdy
ještě neznámých.

Jaké mají pozorované prvky
vzhled?

Sodík

Draslík

Uhlík

Na obrázku jsou tři zkumavky. V jedné je kousek
sodíku, ve druhé draslíku
a ve třetí uhlíku. Prvky ve
zkumavkách byly zahřívány
v plameni kahanu.
Jak se prvky chovají
při zahřívání?

Tavení sodíku, draslíku a uhlíku

Pozorujte na fotografiích
průběh reakce sodíku, draslíku a uhlíku s vodou.
Jak reagují zkoumané
prvky s vodou?
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Reakce sodíku, draslíku a uhlíku s vodou
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Které dva ze zkoumaných prvků mají podobné vlastnosti? Kterými vlastnostmi se liší
třetí prvek?

Uspořádání prvků v PSP
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O rozvoj PSP se
významně zasloužil
také český chemik
Bohuslav Brauner.
Jako první na světě
odhalil radioaktivní
vlastnosti jáchymovských rud.

Bohuslav Brauner

PSP se skládá ze sedmi period (vodorovné řádky tabulky). Periody se označují buď čísly 1–7
nebo písmeny K-Q. Číslo periody udává, v kolika vrstvách se nacházejí elektrony v elektronovém obalu atomu.
V kolika vrstvách jsou umístěny elektrony atomu olova (Pb)? Kolikátá vrstva elektronového
obalu tohoto atomu je valenční?
Svislé sloupce PSP se nazývají skupiny. Označují se buď římskými číslicemi a písmenem
(I.A–VIII.A a I.B–VIII.B), nebo arabskými číslicemi 1–18. U prvků ve skupinách I.A – VIII.A
označuje římská číslice počet elektronů ve valenční vrstvě atomu.
plynný prvek

plynný prvek

kapalný prvek
pevný prvek

Kolik valenčních elektronů mají
atomy fluoru, chloru, bromu
a jodu (F, Cl, Br, I)?
Prvky v téže skupině se chovají
podobně při reakcích s jinými
látkami. Jejich vzhled a některé
vlastnosti se však postupně mění.

pevný prvek

Vyjmenujte předměty vyrobené z kovu. Jak byste popsali vlastnosti kovů?
Většina prvků v PSP jsou kovy. Za běžných laboratorních podmínek se vyskytují v pevném
skupenství, vedou teplo a elektrický proud.
Všechny kovy v PSP, až na jedinou vyjímku, tvoří pevné skupenství.
Který kov je i za normálních podmínek kapalný? Kde se s ním můžete setkat?
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Zjistěte na internetu
nebo v encyklopedii, která významná
žena objevila
v jáchymovské rudě
prvky radium
a polonium.

Prvky s vyššími
protonovými čísly
(Z > 92) jsou
prvky radioaktivní. To zjednodušeně znamená, že
se velmi rychle
rozpadají (některé
během několika
sekund) na jiné
prvky. Je tedy
obtížné určovat
jejich vlastnosti.

