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Mendelejevs periodiske system

DET PERIODISKE
SYSTEMET:
universets
oppskrift på alle
ting.

Dmitrij Mendelejev fant
opp det periodiske
systemet i 1869. Hans
mål var å lage et system
for å arrangere
grunnstoffene på ut fra
egenskapene,
karakteristisk vekt og
måten de reagerer med
andre stoffer på.

Dmitri Mendelejev var russisk kjemiker og
verdensberømt far til periodesystemet. 6.
mars 1869 presenterte han sin oppdagelse i
det russiske kjemiske selskapet, og etter
hvert ble hans periodesystem den første
anerkjente måten å vise grunnstoffene på.

I det glovarme kaoset
etter The big bang
oppsto de første
grunnstoffene. Senere
har stjerner skapt
resten av naturens
materialer, som
mennesker og alt vi
møter i hverdagen,
består av. 6. mars
2019 er det 150 år
siden de første
grunnstoffene ble satt
på plass i
periodesystemet –
men tabellen er ikke
ferdig enda. I
laboratoriene arbeider
forskere for å skape
enda flere
grunnstoffer.
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Den 6. mars 2019 er det 150 år siden Mendelejev presenterte sitt periodesystem på et møte
i Det russiske kjemiske selskapet. De første grunnstoffene ble satt på plass i tabellen. På den
tiden kjente forskerne til 63 grunnstoffer. Siden den gang har ytterligere 55 grunnstoffer
blitt skrevet inn i tabellen, slik at den nå inneholder 118 stykker. Tabellen er ikke bygget
ferdig enda. I laboratoriene arbeider forskere for å skape enda flere grunnstoffer. For tiden
arbeider de med å produsere grunnstoff nummer 119, som skal starte systemets åttende
periode.

Mendelejevs periodesystemet er 150 år
I periodesystemet er grunnstoffene ordnet etter
økende atomnummer i en tabell. De syv horisontale
radene i tabellen kalles perioder, og de atten vertikale
kolonnene kalles grupper. Grunnstoffene i samme
kolonne (gruppe) ligner på hverandre, og innen hver
periode endrer grunnstoffenes egenskaper seg gradvis
fra metaller i gruppe 1 til gasser i gruppe 18.

Mendelejevs gjennombrudd kom for
150 år siden. Periodesystemet kan
fremstilles på mange måter, og mer
enn 100 har vært foreslått. Men i dag
er Mendelejevs periodiske systemet
fortsatt den foretrukne måten å
arrangere grunnstoffene på.

Periodesystemet gir på en enkel måte en systematisk oversikt over samtlige kjente
grunnstoffer, samt verdifulle opplysninger om deres innbyrdes likhet og ulikhet.
Periodesystemet er en bærebjelke i undervisningen i kjemi.

Periodesystemet slik Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev satte det opp.

Mendelejev forutsetter nye metaller
Mendelejevs nøye plassering av grunnstoffene innebar at det første periodiske systemet ikke
var komplett. Den russiske forskeren etterlot hull mellom de 63 stoffene til grunnstogger
som han mente burde eksistere, men som ikke var oppdaget enda. I sine spådommer tok
2

Mendelejevs periodiske system - norsk tekst

han også med både atomvekt, tetthet og smeltepunkt for de grunnstoffene han mente
manglet. Han beskrev også hvordan de ville reagere med andre grunnstoffer – alt sammen
bare ut fra hvordan de var plassert i hans nye system.
Mendelejev hadde så stor tiltro til sin inndeling av naturens byggesteiner i grupper at han
brukte den til å sette spørsmålstegn ved målinger andre kjemikere hadde foretatt. Stoffet
beryllium skulle angivelig ha en atomvekt på 14; altså veie 14 ganger mer enn hydrogen,
som er det letteste grunnstoffet. Men Mendelejev plasserte beryllium i gruppe to med
atomvekt ni. Senere målinger viste at han hadde rett.

Det enkleste grunnlaget for Mendelejevs klassifisering er antall elektroner i et nøytralt
atom, som er lik ladningen til kjernen. Men under dannelsen av en kjemisk binding kan
elektroner omfordeles mellom atomer, og kjernefysisk ladning forblir uendret. Derfor
formulerer den moderne formuleringen av den periodiske loven: "Elementenes

egenskaper avhenger periodisk av atomkraften i atomene deres."
Denne omstendigheten gjenspeiles i det periodiske systemet i form av horisontale og
vertikale rader - perioder og grupper.

Dmitrij Mendelejev sorterte alle grunnstoffene inn i
periodesystemet:
 Perioder (vannrett)
viser hvor mange skall
atomene har.
 Grupper (loddrett)
viser like egenskaper fordi de
har likt antall elektroner i ytterste skall.
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