
  انرژي يونش در عناصر واسطه

. كنـد  انرژي يونش عناصر واسطه در يك دوره به سرعت مشابه با عناصر نماينده افزايش پيدا نمي          

 در اين دو دسـته عناصـر، الكتـرون متمـايز     .ماند انرژي يونش عناصر واسطه دروني، كم و بيش ثابت مي    

ر عناصـر  پوششي حاصل، وضعيت انرژي يـونش د   افزايش اثر.شود  هاي دروني اضافه مي     كننده به پوسته  

  .كند واسطه و واسطه دروني را توجيه مي

 .همچنين در مورد عناصر واسطه، روند تغييرات انرژي يونيزاسيون، از نظم كمتري برخوردار است             

يابد، ولي شعاع   هر دوره، به تدريج و به طور منظم افزايش مي اتم آنها در طولثر هسته بار مؤ  چهزيرا، اگر 

يابد، بلكه، مثالً در مورد عناصـر واسـطه دوره چهـارم              زايش يا كاهش نمي   فلزي آنها، با نظم مشخصي اف     

ه     زير ، مطابق شكل )عناصر واسطه سري اول ( شعاع فلزي ابتدا كاهش يافته، در عناصـر ميـاني سـري ـب

  .گذارد يش ميارسد و سپس، در عناصر آخر سري، رو به افز كمترين مقدار خود مي

دهد، انرژي يونيزاسيون اتم روي از يك طرف نسبت به اتم           مي نشان    شكل زير  كه نمودار طور  همان

طـور   اصلي بعـد از خـود يعنـي گـاليم، ب           عناصر واسطه ديگر سري و از طرف ديگر، نسبت به اتم عنصر           

  .اي باال است غيرمنتظره
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  نمودار روند تغييرات شعاع فلزي عناصر واسطه دوره چهارم

ثر هـسته آن  و بار مـؤ ) شكل باال(تاً بزرگ است ل، با توجه به اينكه شعاع اتم روي نسبدر مورد او 

تفاوت چشمگيري نسبت به عناصر واسطه اين سري ندارد، دليل اساسي باالتر بودن انرژي يونيزاسـيون                

10آن را نسبت به عناصر واسطه ديگر دوره چهارم، به آرايش الكتروني متقارن             2(3 4 )d s    كـه پايـداري

تـوان   سازد، مـي    تا حد زيادي عمل جدا شدن الكترون از اتم را با دشواري روبرو مي              د و ارقابل توجهي د  

  .نسبت داد

م گاليم، با توجه بـه اينكـه   در مورد دوم، يعني باالتر بودن انرژي يونيزاسيون اتم روي نسبت به ات  

ر است، سـه عامـل      بيشت  (Z*=5/97)ر هسته اتم روي     ثاز بار مؤ    (Z*=6/22) گاليمثر هسته اتم    بار مؤ 

  :ثر دانستتوان مؤ زير را مي

10آرايش الكتروني متقارن و پايدار .1 23 4d s در اتم روي.  

/1)بزرگتر بودن اندازه شعاع اتم گاليم .2 41 )A
o

/1) نسبت به شعاع اتم روي  37 )A
o

.  

4)1د تراز تك الكتروني وجو .3 )pزيرا، ايـن   (شود يم كه الكترون از آن كنده مي در اتم گال

  ). اتم روي قرار دارد4sتراز انرژي در سطح باالتري نسبت به تراز

 


