
 
 
 
 
 
 
 
 

2006-03-18 

KemIgen 

1

 

Periodiska Systemet 
 
Alla grundämnen (element) finns organiserade i periodiska systemet och betecknas 
med en eller två bokstäver (Dessa kommer oftast från den latinska stammen av det 
namn som ämnet fick då det upptäcktes). De första förslagen till organisation kom 
under senare delen av 1800-talet och grundade sig på kemiska likheter mellan vissa 
grupper av grundämnen (Mendelejev och Mayer). Dessa lät de då kända elementen 
bilda åtta vertikala kolumner med ett par ”luckor”. Efterhand hittades nya element och 
luckorna fylldes igen. Efter upptäckten av elektronen och kvantmekanikens 
genombrott förstod man att de kemiska likheterna återspeglas av det yttersta 
elektronhöljet hos varje element. Detta har fått namnet valensskalet och innehåller 1-8 
elektroner. I moderna periodiska system finns dock 18 grupper eftersom de så kallade 
d-elementen, som kommer efter kalcium, har 1-10 ”extra” elektroner som ”ligger lite 
längre in” (de sk. d-elektronerna som också har betydelse för de kemiska 
egenskaperna). Grundämnena indelas i metaller (till ”vänster och nere i” i periodiska 
systemet), icke metaller (”uppe till höger” i periodiska systemet) och halvmetaller 
(diagonalt neråt i periodiska systemet – B, Si, (Ge, As), (Sb, Te) och Po). Det är av 
största vikt att kemister kan och förstår uppbyggnaden av periodiska systemet – det 
finns mycket värdefull (och minnesbesparande!) information att hämta ur detta. 
Varje element har ett atomnummer som motsvaras av antalet protoner i kärnan. Hos 
varje grundämne är detta naturligtvis samma som antalet elektroner. Masstalet anger 
antalet protoner + neutroner. De senare är oladdade kärnpartiklar och deras antal kan 
variera för ett och samma grundämne. Sådana varianter av ett grundämne kallas 
isotoper och de har oftast mycket stora kemiska likheter. Den fullständiga identiteten 
hos ett grundämne anges som 1

1H (en proton) och 2

1H för ”vanligt” respektive ”tungt” 
väte (en proton + en neutron).  
Över grundämne 83Bi (vismut) finns endast instabila isotoper – dvs dessa sönderfaller, 
olika snabbt, direkt eller indirekt till andra stabila isotoper med lägre atomnummer. 
 
 
Se även ”Atomen” 


