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گردد و بـا   آغاز مي  Rb عنصر است كه با فلز قليايي روبيديم       18اين دوره نيز مانند دوره چهارم شامل        

بنابراين مانند دوره چهارم، عنـصر اول و دوم از وارد شـدن الكترونهـا در          . يابد خاتمه مي Xeگاز نجيب زنون    

 عنصر فلزي معروف به سري دوم عناصر واسطه، از وارد شدن الكترونهـا              10سپس  . آيند پديد مي s5ربيتالوا

 p5ربيتـال و عنصر غير فلزي نيز از وارد شدن الكترونها در سه ا          6باالخره  . آيند دست مي  ب d4ربيتالو ا 5در  

  .آيند د ميووجب

 d3 كم و بيش با روندهاي ديده شـده در ،و شرايط تغيير انرژي در آنها   d4ربيتالهايوكيفيت پر شدن ا   

يك تفاوت محسوس آن است كه طرحهاي مشابه كروم و مس در ايـن سـري از عناصـر واسـطه           . مشابه است 

154يشبه عبارت ديگر، آرا. يشتر است ب sd n اي از پايداري نـسبي   اين پديده نشانه. خورد بيشتر به چشم مي

ربيتالها نـسبت  و اانعكاسي از نفوذ پذيري بيشتر اينكند كه ممكن است   حكايت مي d4ربيتالهاي  وبيشتر در ا  

 آن است كه اثر پوششي d4ربيتالهاي وتر براي پايداري قابل توجه ا يطقيك دليل من. باشد d3ربيتالهايوبه ا

 پروتـون در هـسته      2به همـين دليـل و بعـد از وارد شـدن             . كه زير آنها قرار دارند، كم است      s5ربيتالهايوا

رژي   ثير اثر جذب اضافي هسته قرار گرفته و افت   أ شديداً تحت ت   dربيتالهايواسترانسيم، ا  بزرگي در تـراز اـن

ن عنـصر واسـطه     به عنوان نخستي   Y، عنصر d4اي زياد است كه از تراز        اين افت به اندازه   . دهد  آنها روي مي  

  .شود دوره پنجم متولد مي

]، بـا آرايـش    Agعروفتر در اين سـري از عناصـر واسـطه         دو فلز م   ] 11054 sdKr و Cd     ا آرايـش ، ـب

[ ] 21054 sdKr يك تفاوت محـسوس  . باشند كه كم و بيش نظير فلزهاي مس و روي در سري قبل هستند     مي



11043در طرح ساختماني     d3ميان مس و نقره آن است كه اليه        sd     شكند   تر درهم مي      وابسته به مس راحت

در نقـره مـشكل   d4در صورتي كه در هم شكستن اليه. آيد پديد مي93dكه مس دو ظرفيتي با آرايش    بطوري

 در كادميم ماننـد     d4از نظر خواص شيميايي،  اليه پر      . باشد دشوار مي  براي آن    2 +است و رسيدن به ظرفيت    

  .كند گر در واكنشهاي شيميايي شركت نميشود و دي روي، جزئي از قشر مياني محسوب مي در d3اليه پر 

ه گـاز نجيـب زنـون           رسد و در پايان دور     سر مي  p5كادميم نوبت پر شدن اليه       پس از  ه بلنـد دوم، ـب

  .رسيم مي

و رود  م فوق العاده بااليي به شمار نمـي  كيلوكالري بر مول است كه رق      280انرژي يونيزاسيون گاز زنون     

زنـون نخـستين   . كند رخي واكنشهاي شيميايي را مطرح مياين خود دليلي براي امكان شركت اين عنصر در ب 

246 از قبيل  كه در تشكيل برخي تركيبهابي بود گاز نجي ,, XeFXeFXeFشركت كرد  .   

  

 


