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Περιοδικός Πίνακας

Ο Περιοδικός Πίνακας είναι πίνακας που περι-
λαμβάνει το σύνολο των στοιχείων που έχουν α-
νακαλυφθεί (91) ή έχουν παρασκευαστεί τεχνη-
τά (27).

 Ιστορική αναδρομή
 Νewlands (1862): κατέταξε τα χημικά στοιχεία με

βάση το βάρος του ατόμου τους (ατομικό βάρος) και
διατύπωσε τον «κανόνα των οκτάβων».

 Μendeleev (1870): «Πατέρας» του Περιοδικού Πί-
νακα. Κατέταξε τα 64 γνωστά στοιχεία της εποχής
του σε γραμμές (περίοδοι) και στήλες (ομάδες), με
βάση το ατομικό τους βάρος.



Τα στοιχεία που είχαν παρόμοιες ιδιότητες τοποθε-
τήθηκαν στην ίδια ομάδα.

Ο Mendeleev είχε την οξυδέρκεια να αφήσει στον
πίνακά του κενές θέσεις για στοιχεία που δεν είχαν
ακόμη ανακαλυφθεί:



Σύγχρονος Περιοδικός Πίνακας
Νόμος της περιοδικότητας: «οι ιδιότητες των χημι-
κών στοιχείων (118) σε πλήθος είναι περιοδική συ-
νάρτηση του ατομικού τους αριθμού».







Περίοδος (period) του Π.Π.

• Είναι κάθε οριζόντια γραμμή του Π.Π. που πε-
ριέχει στοιχεία κατά αύξοντα ατομικό αριθμό.

• Πλήθος περιόδων: επτά

• 1η περ (2 στοιχεία), 2η (8), 3η (8), 4η (18),
5η (18), 6η (17 + 15 λανθανίδες), 7η (17 + 15
ακτινίδες).

• Σε κάθε περίοδο του Π.Π. (εκτός της 1ης), από
αριστερά προς τα δεξιά, συναντάμε μέταλλα, ημι-
μέταλλα, αμέταλλα και ευγενή ή αδρανή αέρια.

• Αμέταλλα: πάνω και δεξιά στον Π.Π. (μικρό
πλήθος στοιχείων).













Ομάδα (group) του Π.Π.

• Eίναι κάθε στήλη του Π.Π. που περιέχει στοι-
χεία με παρόμοιες χημικές ιδιότητες, αφού τα
άτομά τους διαθέτουν το ίδιο πλήθος ηλεκτρο-
νίων στην εξωτερική στιβάδα.
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Πλήθος ομάδων: δεκαοκτώ

Ορισμένες ομάδες:
 1η (Η + αλκάλια: Li, Nα, Κ, Rb, Cs & Fr),

2η (αλκαλικές γαίες: Be, Mg, Ca, Sr, Ba & Ra),

 14η (C, Si, Ge, Sn, Pb),

 17η (αλογόνα: F, Cl, Br, I, At & Ts) και

 18η ομάδα (ομάδα ευγενών αερίων: He, Ne, Ar, Kr,
Xe, Rn & Og δηλ. στοιχείων που δεν υφίστανται υπό
μορφή μορίων).

3η έως 12η (στοιχεία μετάπτωσης, π.χ. Fe, Ni, Ag, …).
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Σήμερα. . . .



Ευχαριστώ για την προσοχή 
σας!


