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Halogeny

Seznam a charakteristika halogenů

GridTableElementDataz, "AtomicNumber", z, ElementDataz, "AtomicWeight",
z, ElementData"Halogen", Frame  All

9 Fluorine 18.9984032
17 Chlorine 35.453
35 Bromine 79.904
53 Iodine 126.90447
85 Astatine 210

Jsou to fluor, chlor, brom a jód. Někdy se k nim připojují další dva prvky, které jsou ve stejné 
skupině. Prvním z nich je astat, jehož vlastnosti nejsou příliš známy a podle hranice mezi kovy a 
nekovy by se řadil spíše k polokovům.

Charakteristika halogenů

 Jako halogeny (halové prvky) označujeme první čtyři prvky 17. (VII.A) skupiny periodické tabulky 
prvků. Název halogen je odvozen z řečtiny a znamená solitvorný.

 Všechny halogeny mají ve své valenční elektronové vrstvě sedm elektronů.

 Halogeny jsou velmi reaktivní, proto se vyskytují pouze vázané ve sloučeninách.

 Nejrozšířenějším halogenem je chlor.

 Fluor a chlor jsou za normální teploty plyny, brom je kapalina a jód je pevná látka, která velmi 
snadno sublimuje.Tvoří dvouatomové molekuly ve všech skupenských stavech.

 Fluor má ze všech známých prvků nejvyšší hodnotu elektronegativity.

 Výskyt

 Fluor: fluorit (kazivec - CaF 2), apatity, kryolit (hexafluorohlinitan sodný Na 3 AlF6)



 Chlor: halit, sůl kamenná (NaCl), sylvín (KCl), karnalit - hexahydrát chloridu draselno-
hořečnatého - (KCl · MgCl 2·6 H20)

 Brom: mořská voda, chaluhy, slaná jezera, v malém množství doprovází sloučeniny chlóru, 
bromkarnalit (KBr · MgBr 2·6 H20)

 Jód: NaIO3)- v přírodě doprovází chilský ledek- NaNO3 , některé mořské nerosty, štítná 
žláza - součást hormonů

Změna vlastností prvků ve skupině

hal  ElementData"Halogen", "AtomicNumber"
9, 17, 35, 53, 85

9, 17, 35, 53, 85

9, 17, 35, 53, 85

9, 17, 35, 53, 85

9, 17, 35, 53, 85

Teplota varu

ElementData"Halogen", "BoilingPoint"
188.12, 34.04, 59., 184.3, MissingNotAvailable

GridTablez, ElementDataz, ElementDataz, "BoilingPoint",
ElementDataz, "Phase", z, hal, Frame  All

9 Fluorine 188.12 Gas
17 Chlorine 34.04 Gas
35 Bromine 59. Liquid
53 Iodine 184.3 Solid
85 Astatine MissingNotAvailable Solid

Teplota tání

Grid
Tablez, ElementDataz, ElementDataz, "MeltingPoint", z, hal, Frame  All

9 Fluorine 219.6
17 Chlorine 101.5
35 Bromine 7.3
53 Iodine 113.7
85 Astatine 302.

Teplota tání a teplota varu halogenů

vardata  Tablez, ElementDataz, ElementDataz, "BoilingPoint", z, hal
9, Fluorine, 188.12, 17, Chlorine, 34.04, 35, Bromine, 59.,
53, Iodine, 184.3, 85, Astatine, MissingNotAvailable

tanidata  Tablez, ElementDataz, ElementDataz, "MeltingPoint", z, hal
9, Fluorine, 219.6, 17, Chlorine, 101.5,
35, Bromine, 7.3, 53, Iodine, 113.7, 85, Astatine, 302.
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ListPlot
Tooltip1, 3, StringJoinToString1, ", ", 2, " ",

ToString3, "" &  vardata,
Tooltip1, 3, StringJoinToString1, ", ",

2, " ", ToString3, "" &  tanidata,
Joined  True, PlotMarkers  Automatic, MeshStyle 
DirectivePointSizeLarge, Orange, DirectivePointSizeLarge, Blue,

PlotStyle  DirectiveOrange, Thick, DirectiveBlue, Thick,
AxesLabel  "Protonove cislo", "Teplota",
ImageSize  500,

PlotLegends  "Teplota varu", "Teplota tání"

 Teplota varu

 Teplota tání

Elektronegativita

GridTablez, ElementDataz, ElementDataz, "Electronegativity", z, hal,
Frame  All

9 Fluorine 3.98
17 Chlorine 3.16
35 Bromine 2.96
53 Iodine 2.66
85 Astatine 2.2

Elektronegativita graf

hdata  Tablez, ElementDataz, ElementDataz, "Electronegativity", z, hal
9, Fluorine, 3.98, 17, Chlorine, 3.16,
35, Bromine, 2.96, 53, Iodine, 2.66, 85, Astatine, 2.2
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ListPlot
Tooltip1, 3, StringJoinToString1, ", ", 2, " ",

ToString3, "" &  hdata, Joined  True,

PlotMarkers  Automatic, MeshStyle  DirectivePointSizeLarge, Purple,
PlotStyle  Orange, Thick,
AxesLabel  "Protonove cislo", "Elektronegativita", ImageSize  500

Sbírka úloh

1. Vyjmenuj pět vlastností typických pro halogeny.
2. V jakých skupenstvích se halogeny vyskytují?
3. Doplň: a) teplota tání halogenů se vzrůstajícím protonovým číslem . . . . . . . . . .

    b) teplota varu halogenů se vzrůstajícím protonovým číslem . . . . . . . . . .
4. Hodnoty elektronegativity jsou u halogenů považovány spíše za vysoké nebo nízké?
5. Jaká je největší a nejmenší hodnota elektronegativity halogenů?
6. Co můžeme říci o fluoru z hlediska jeho elektronegativity?
7. Doplň: hodnota elektronegativity halogenů se vzrůstajícím protonovým číslem . . . . . . . . . .
8. Popiš na základě grafů jaké tendence směrem dolů ve skupině můžeme pozorovat.     

Zdroje

http : // www.ucseonline.cz/chemie/halogeny/
http : // www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB - CHEMIE8/halogeny.html
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