
J. W. Döbereiner
1780-1849

L’ordre dels elements

Febrer: imprimeix un full amb el títol Assaig d'un sistema dels
elements, basat en els seus pesos atòmics i afinitats químiques,
150 còpies en rus i 50 en francès.

Març: Nikolai Menshutkin presenta el sistema periòdic a la Societat
Russa de Química en absència del seu autor, que es trobava realitzant
una inspecció de cooperatives de fabricants de formatges.

Abril: publica en una comunicació breu en alemany el sistema periòdic 
amb 62 elements,  Zeitschrift für Chemie, 12, 405-406 (1869),
i un de més extens en rus a  Zhurnal Russkoe Fiziko-Khimicheskoe 
Obschchestvo, 1, 60-77 (1869).

Publica el primer volum del llibre Osnovi Khimii (Principis de química).

Meyer publica una taula molt semblant a la de Mendeléiev amb 54 elements
Liebigs Annalen der Chemie, Supplementband  7, 354-364 (1870).

S. Cannizzaro
1826-1910

J. A. R. Newlands
1838-1898

Totes les substàncies que encara no hem
pogut descompondre per cap medi, són
elements per a nosaltres.

Julius Lothar Meyer
1830-1895

members of the same group stand to each other
in the same relation as the extremities of one or
more octaves in music.

Bunsen i Kirchhoff descobreixen Rb i Cs amb l'ajut de l'espectroscopi
i donen el tret de sortida al descobriment de nous elements.1 8 6 0

Rb
Cs

Prout planteja la seva hipòtesi que els elements són constituïts
per àtoms d’hidrogen i que els pesos atòmics són nombres enters.

1 8 1 5

Ampère fa una proposta d’ordenació dels elements
Annales de Chimie et Physique, 2, 5, 108 (1816).

1 8 1 6

Chancourtois ordena els elements helicoïdalment.2681

Newlands organitza en una taula 61 elements segons els
pesos atòmics i proposa la llei de les octaves:

5681

Mendeléiev publica un article en rus en què prediu nous
elements i proposa canvis en els pesos atòmics d'alguns d’ells.

1 8 7 0

Meyer organitza 27 elements coneguts dels grups principals
en una taula al llibre Die modernen Theorien der Chemie.

1 8 6 4

A. B. de Chancourtois
1820-1886

Dmitri Ivànovitx Mendeléiev
1834-1907

1 8 0 7 Davy aplica l’electròlisi a l’obtenció d’elements
a partir dels seus compostos: K, Na, Mg, Sr, Ca i Ba.

Döbereiner organitza els elements en tríades.1 8 2 9

Dalton proposa la teoria atòmica, associa un pes definit als
àtoms de cada element i els ordena segons aquests pesos.

1 8 0 3

H. Davy
1778-1829

1 8 4 3 Gmelin proposa una classificació dels elements.

G. R. Kirchhoff
1824-1887

R. W. Bunsen
1811-1899

Cannizzaro distingeix entre pes atòmic i pes
equivalent i estableix pesos atòmics correctes.

1 8 5 8

1 8 6 9

Gmelin 

Chancourtois 

Meyer 

Dalton Lavoisier 

Ampère 

Pettenkofer, Dumas, Odling, Hinrichs i Strecker
contribueixen a l’organització d’elements en grups i
analitzen relacions numèriques entre els seus pesos atòmics.

1 7 8 9 Lavoisier defineix l’element químic:  

Mendeléiev publica un article molt més detallat en alemany,
semblant al publicat l’any 1869 en rus:

Liebigs Annalen der Chemie, Supplementband  8, 133-229 (1871).

1 8 7 1

Mendeléiev, 1869
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Eka-Silici Predit Trobat

Pes atòmic 72 72,6

Pes específic 5,5 5,35

Fórmula de l’òxid ESiO2 GeO2

Pes específic de l’òxid  4,7  4,70

Les sals es descompondran per l’aigua    Sí

El clorur, ESiCl4, serà líquid    Sí

         i tindrà un punt d’ebullició de 90° C 83° C

H. G. J. Moseley
1889-1915

P. E. Lecoq de
Boisbaudran

1838-1912

Ramsay descobreix l’argó.  Mendeléiev, que no l’havia previst,
es resisteix a acceptar-ho i pensa que es tracta d’una forma
al·lotròpica del nitrogen, N3, anàloga a l’ozó.  Posteriorment
descobreix també He (1895), Kr, Ne i Xe (1898).  Dorn descobreix
el Rn el mateix any.  S’introdueix així un nou grup a la taula.

W. Ramsay
1852-1916

C. Winkler
1838-1904

Nilson descobreix el Sc, predit per Mendeléiev com a eka-B.1 8 7 9
eB
Sc

Lecoq de Boisbaudran descobreix el Ga, 
predit per Mendeléiev com a eka-Al. 1 8 7 5

Al

Ga

1 9 9 6

S’obté a Berkeley el Np, primer element transurànid. 1 9 4 0Np

Seaborg proposa col·locar els elements més pesants que 
l’actini sota dels lantànids i els anomena actínids.

1 9 4 9Actínids

La detecció de dos àtoms de l’element 112 confirma
l’existència de l’Illa de l’estabilitat predita al voltant
de 1970 per a elements amb Z  = 112-114 i N = 184.

1 9 9 6Uub

Winkler descobreix el Ge, predit per Mendeléiev com a eka-Si.6881
Si
Ge

Ostwald incorpora els gasos nobles a la taula periòdica en
el seu llibre Grundlinien der anorganische Chemie.1 9 0 0

He
Ne

Hildebrand ordena la taula periòdica d’acord amb els
nombres atòmics al llibre Principles of Chemistry.

8191

Werner publica la primera versió llarga de la taula.1 9 0 5

1 8 9 8
Po

Ra Marie i Pierre Curie descobreixen el Po i el Ra.

M. Curie
1867-1934

Amb l’obtenció del Lr a Berkeley, per bombardeig 
de Cf i B, es completa la sèrie dels actínids.

1 9 6 1Lr

Glenn T. Seaborg
1902-1997

Proposta de taula periòdica que incorpora 
els elements inexistents fins el 168, 
basant-se en les configuracions 
electròniques previstes 
teòricament.

Pauli proposa el principi d’exclusió que, juntament amb el
nombre quàntic d’espín proposat per Uhlenbeck i Goudsmit,
permet racionalitzar l’existència de períodes de diferent
longitud a la taula periòdica.

1 9 2 5

9191 Langmuir presenta la primera taula en què cada
element porta associat el nombre d’electrons de valència.

Nombre total d’elements 
aïllats al llarg dels segles 

Tc 7391 Perrier i Segré obtenen el Tc, primer element artificial. 

1 8 9 4 Ne
Ar

He

Kr
Xe
Rn

L’element 111, Roentgeni, és l’últim batejat.
Resten pendents de confirmació els elements 113 a 118. 

2 0 0 6Rg
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abans i després de Mendeléiev

Hildebrand

Werner

Illa de l’estabilitat: combinacions de nombres de protons 
i neutrons que es prediu que formin nuclis estables

Moseley observa que les freqüències d’emissió de raigs X dels
elements depenen de la seva posició al sistema periòdic, defineix
el nombre atòmic i explica la relació entre freqüència i nombre 
atòmic basant-se en el recentment proposat model atòmic de Bohr.

3191ν Z

L. F. Nilson
1840-1899


