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Úvod v

V príspevku sa prezentuje súčasný moderný didaktický výklad PSP založený na elektrónovej štruktúre
valenčnej sféry atómov zaradených do periód a skupín. Dôraz je kladený na vlastnosti valenčnej sféry a to
najmä na energie elektrónov v tejto sfére (-ionizačný potenciál) a na ich priestorovú distribúciu danú ich
vlnovým charakterom. Tieto dve veličiny v značnej miere rozhodujú o charaktere chemických väzieb
v zlúčeninách a o mnohotvárnosti štruktúr zlúčenín. V príspevku sa tiež diskutujú niektoré novšie či
najnovšie poznatky o elektrónovej štruktúre atómov ( napr. vplyv relativistických efektov vnútorných
elektrónov na valenčné elektróny) a tiež vlastnosti chemických zlúčenín so zaujímavým či unikátnym
využitím (napr. vysokoteplotně elektrické supravodiče, chemické látky pre lasery ä optoelektronické vlákna
a pod.).

Zjednodušene možno konštatovať, že elektrónová štruktúra elektrónov, zvlášť valenčných elektrónov, t.j.
počet valenčných elektrónov a ich typ ( s,p,d,f) vlastne v rozhodujúcej miere sa podielajú na chemickom
zlučovaní a na vytváraní rozmanitých štruktúr chemických zlúčenín tvoriacich rozmanitosť neživej či živej
prírody na našej planéte. Počet valenčných elektrónov atómu prvkov spolu s ich priestorovou distribúciou
danou ich vlnovým charakterom a vyjadrenú kvantovými číslami I a m, a samozrejme tiež fermionovým
charakterom elektrónov opisovaným Pauliho vylučovacím princípom, vlastne určujú elektrónovú (a následne
napríklad aj geometrickú) štruktúru a rozmanitosť molekúl, ktoré zase vzájomnými rnedzimolekulovými
interakciami spôsobujú rozmanitosť látok. V súčasnosti, riešením Schrodingerovej rovnice použitím
moderných počítačov a moderných počítačových programov, vieme nielen vypočítať elektrónovú štruktúru a
tým aj vlastnosti i veľkých molekúl ( napr. fragmentov DNA, proteínov, liečiv, vysokoteplotných elektrických
supravodičov na báze lantanoidov a iné), ale počítačom nasimulovať vlastnosti zložitých kondenzovaných
kvapalných a pevných látok s požadovanými vlastnosťami. Z didaktického hľadiska pri výučbe vysokoškolsky
vzdelaného chemika, či budúceho učiteľa chémie je neobyčajne dôležité poznať elektrónovú štruktúru
atómov a znej odvodiť rozmanité vlastnosti prvkov a chemických zlúčenín ako sú: typ chemickej väzby
medzi atómami v molekule ( kovalentná, polárna, iónová väzba), či väzbovosť a maximálnu väzbovosť
atómu v molekule, kvalitatívne odhadnúť parciálny náboj atómu v molekule a tým jej polaritu a pod..

PSP a modernizácia obsahu učiva chémie o najnovšie chemické poznatky

Z hľadiska moderného vyučovania chémie je určite veľmi dôležité zahrnutie najnovších poznatkov o
prvkoch a ich zlúčeninách, ktoré majú nielen nové a zaujímavé vlastnosti, ale vlastne určujú technologickú a
civilizačnú úroveň ľudstva. Tu iba kvôli ilustrácii uvedieme niekoľko príkladov, ktoré sú aj obsahom
vysokoškolského učiva na Katedre chémie FPV UKF v Nitre. Napr. v 3b podskupine prvky ako Y,
lantanoidy.a iné sa využívajú pri príprave vysokoteplotných ( nad 100 K) elektrických supravodičov na báze
ich oxidov. Tieto supravodiče sú nesmieme dôležité v mikroelektronike i pri tvorbe supramagnetov ( napr.
pre tomografiu) a pod. Z d a f prvkov,, zlúčeniny ktorých sú veľmi dôležité z hľadiska neživej prírody i
z hľadiska technológií, okrajovo spomenieme iba niektoré : selektívna katalýza v technológiách ( R, V, Pd,
W atď.), Fe v hemoglobíne, Co vo vitamíne B12, U a Pu pri jadrovej energetike atď. .Veľmi zaujímavou
oblasťou je. tiež neočakávaná trojväzbovosť Au v 1b podskupine PSP a jeho podstatne vyššia
elektronegativita ( 2.4) oproti Ag ( 1.9) a Cu (1.9). Na základe kvalitných kvantovochemických výpočtov
riešenia Schrodingerovej rovnice bolo v 90 -tých rokoch ukázané, že tieto sú spôsobené " relativistickým
efektami" 1s elektrónov Au, v dôsledku ktorých sa 1s AO kontrahujú, a táto kontrakcia spôsobuje zmeny vo
valenčnej sfére, zvyšujúc ionizačný potenciál 6s1 elektrónu a tiež spôsobuje trojväzbovosť.

V 4a skupine sú stále dominujúce prvky C a Si, pravda nové zlúčeniny či nové alotropické modifikácie
napr. C boli v posledných rokoch objavené. Uhlík môže byť pripravený v zaujímavej C^ - tzv. futbalénovej
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štruktúre, ktoré má niektoré vskutku unikátne vlastnosti. ( v roku 1996 bola za objav molekuly Ceo udelená
Nobelova cena H.W. Krotovi a R.E. Smalleymu). Syntetizované chirálne uhlíkové štruktúry sú vskutku
vitálne pre široké oblasti organickej chémie a biochémie. Kremík je fundamentálny prvok pre poloodičovú
mikroelektroniku, atď. V neposlednej miere kremík sa využíva pri príprave alumino - silikátových zlúčenín -
zeolitov, ktoré sú veľmi selektívne heterogénne katalyzátory chemických reakcií s definovanými
rozmermidutín, v ktorých prebieha selektívna katalýza.

Kvapalné kryštály - t.j. kvapaliny s pomerne dlhými polárnymi molekulami ( napr. p - azoxyanizol )
vytvárajú usporiadané kryštálové štruktúry v ich kvapalnom stave a intenzívne sa používajú na LC displeje
mikroelektronických zariadení, pričom stačí priložiť iba elektrické napätie a kvapalno - kryštálové sústavy sa
usporiadajú príslušným smerom a pomocou látky polarizovatefa umiestneného v displeji pod kvapalná -
kryštálovou látkou vidíme tmavú príslušnú časť displeja znázorňujúcu písmeno či číslicu. Týmto môžeme na
displeji vidieť číselné alebo slovné informácie prakticky bez spotreby elektrickej energie.

Veľmi dôležité sú tiež syntézy chemických zlúčenín pre získavaní unikátneho laserového žiarenia (tuhé
lasery - napr. rubínový kryštál, kvapalné alebo plynné lasery - napr. CO2) , ktoré má obrovskú hustotu
energie, je stroho lineárne a prakticky asi nenájdeme oblasť techniky ( CD ROM mechanika), vedy (
laserové spektrofotometre), zdravotníctva (laserové operácie excimovaným laserom), zbrojárstva (laserom
navádzané zbraňové systémy ako napr. rakety) ba dokonca aj zábavy ( laserová šou) , kde by sa
nevyužívalo laserové žiarenie.

Záver

Môžeme konštatovať, že vytváranie a syntéza nových zlúčenín rozmanitou kombináciou 112 prvkov PSP
za účelom získavania látok s novým i ä unikátnymi vlastnosťami je vskutku neobrriedzené a súčasne
inšpiratívne a pre výučbu chémie nesmieme zaujímavé a motivujúce.
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