Febreiro 2019

2019, ano da Táboa
Periódica
Hai 150 anos Mendeleiev, un
químico ruso, creou a Táboa
Periódica dos Elementos co que
se abría un mundo insospeitado
de posibilidades para a Química.
PERO QUEÉISO DAQUÍMICA?
A Química é a ciencia que estuda a estrutura, a composición e as
propiedades da materia, así como as súas transformacións.
Aínda que pode soar a chinés, a química é unha boa amiga de todos nós.
Cociñar é química, xa que os alimentos (a materia) se modifican coa calor
(reaccións químicas). Química é tomar unha pastilla cando nos doe a
cabeza, química é disolver o Cola-cao nun vaso de leite, química somos
nós, fabricados a base de elementos químicos, de tal xeito que se
carecemos dalgún (por exemplo calcio) nos vemos afectados
por
enfermidades (hipocalcemia que fai que se nos rompan os ósos).
ECOMO ÉAESTRUTURADAMATERIA?
A estrutura do átomo é un misterio, os físicos e os químicos non son quen
de saber como funciona, porque é tan pequeno que non o podemos ver e
porque a materia a escalas tan pequenas se comporta dun xeito
totalmente alleo ás nosas experiencias cotiáns.
Todos coñecemos moitos elementos: Osíxeno, Carbono, Ferro, Uranio...
aínda que puros é moi difícil atopalos na Natureza. O normal é que se
presenten mesturados con outros elementos formando compostos. Por
exemplo, o sal, e un composto de Cloro e Sodio, dous elementos
químicos.
Os elementos están formados por distintos compoñentes, nunha
estrutura que no centro ten un núcleo formado por protóns e neutróns, e
unha ou varias capas externas polas que circulan os electróns.
Un elemento químico, é unha substancia formada por átomos, todos co
mesmo número de protóns no seu núcleo. Este número coñécese como o
número atómico do elemento.

Os neutróns son unha especie de pegamento
que fan que os protóns do núcleo non se
escapen do mesmo, e os electróns se
dispoñen en distintas capas ao redor. O
número de electróns da súa última capa
chámase Valencia.

Aínda que como dixemos non estamos
seguros de como é a estrutura dun átomo, si
que podemos realizar algúns modelos que
nos aproximen de xeito visual aos seus
compoñentes.
Vexamos un exemplo, se temos un elemento, por exemplo o Osíxeno,
con número atómico 8 e valencia 2, quere dicir que no seu núcleo terá 8
protóns, e varias capas de electróns, unha primeira con 2 e unha
segunda con 6.
Para que un electrón ocupe unha capa nova, a anterior ten que estar
saturada, isto é completa co número máximo de electróns que pode ter.
Só a última capa pode estar incompleta.
O número máximo de electróns de cada capa é, para as primeiras capas:
(1ª) Capa K ata 2 electróns
(2ª) Capa L ata 8 electróns
(3ª) Capa M ata 18 electróns
Te animarías a facer un modelo de elemento químico?
Fai tres tipos de bólas envurullando
papeis de tres cores distintas, unha
para os neutróns, outra para os
protóns e outras máis pequeniñas
para os electróns. O número de
protóns e electróns ten que ser igual.
Nun folio fai varios círculos
concéntricos, un para o núcleo, e logo
tantos círculos como capas teña o teu
elemento. Por exemplo, se ten 20
electróns terá que ter 3 capas, unha
con 2, outra con 8 e unha terceira
incompleta, con 10 electróns.
O número de protóns do núcleo ten
que ser igual ao número de electróns.
Pega as bólas de papel no seu lugar
no modelo que creaches. Ponlle o
número de protóns que teña, e busca
na táboa periódica o seu nome, e
escríbello tamén.

APRENDEDE!

Nome do Equipo:
Compoñentes:
Curso:

1ª Semana
Resposta
Puntuación

2ª Semana
Resposta
Puntuación

3ª Semana
Resposta
Puntuación

4ª Semana
Resposta
Puntuación

5ª Semana
Resposta
Puntuación

Puntuación
Total:

