
  هاي جدول تناوبي تغيير خواص پيوند فلزي در گروهها و دوره

  : در گروهها.الف

 .شـود    در گروه فلزهاي قليايي، سخت است و به اشكال با چاقو بريده مي             Liدانيد    طور كه مي  همان

سيار نـرم و در                . شود  سديم اندكي نرمتر و با چاقو بريده مي        رم اسـت و روبيـديم ـب پتاسيم مانند پنير ـن

بنابراين ظاهراً قوت پيوند فلزي در يك گروه از فلزها از باال به پـايين و بـا افـزايش                    . ن مايع است  تابستا

كه بعـداً بـه آنهـا       نكه عوامل ديگر    مگر آ . ن قاعده بيش و كم درست است      اي. يابد  شعاع اتمي، كاهش مي   

   . اثر بگذارنداشاره خواهد شد،

  :ها  در دوره.ب

   .هاي سوم و چهارم است ه فلز اوليه دور3 بهترين مثال،

13Al  12Mg  11Na  فلز دوره سوم  

  گرماي مولي تبخير  1/23  5/31  9/67

  دماي ذوب  8/97  650  660

21Sc  20Ca  19K  دوره چهارم فلز  

  گرماي مولي تبخير  9/18  6/36  73

  دماي ذوب  7/63  845  1539



 بقيه فلزهـاي عناصـر واسـطه را كـه شـرايط      .دهد فلز اوليه را نشان مي سه   1گرماي مولي تبخير  

  .ايم ديگري نيز، بر آنها حاكم است، ارائه نداده

شود زيرا انرژي حرارتي الزم بـراي   ر ميتقويت اسرساند كه پيوند فلزي از چپ به ر    اين جدول مي  

  .يابد نها بيش از اندازه افزايش مياتمهاي مايع جوشان آجدا كردن 

  2اطرح ساختماني بلورهاي فلزي و رابطه آن با برخي خواص فلزه

ستگي دارد    از آموختني   .هاي قبلي خود دريافتيد كه خواص مكانيكي جامدات به ساختمان آنهـا ـب

خواري و قابليـت مفتـول شـدن در     طعام، چكش  گرافيت، شكنندگي بلورهاي نمكسختي الماس و نرمي   

  .فلزات، مثالهاي گوناگوني براي وابستگي خواص به ساختمان بود

ساز در تعيين كيفيت ساختمان جامـدهاي         تفاوت در ساختمان الكتروني اتمها دو عامل سرنوشت       

  .ثر در آنهامؤ" ميزان نيروهاي الكتريكي" و "شعاع ذرات"نمايد كه عبارتند از  بلوري فراهم مي

اي ثر به اين عوامل هستند و داراي كيفيت با نسبته         بحث طرح ساختماني فلزها را كه متأ      در اين م  

  .گذرانيم  از نظر ميها در كنار يكديگر است،مختلفي از ميزان انباشتگي اتم

                                                

گيرد تا در دماي جوش خود بدون تغيير دما  گرماي مولي تبخير يك مايع مقدار گرمايي است كه يك مول مايع مي  1

  .تبخير شود

آموزان و  پاسخگويي به كنجكاويهاي دانش. شود  اين مطلب در حال حاضر در برنامه شيمي متوسطه ايران مطرح نمي2

اي  نظميها در جدول مشخصات فيزيكي عناصر از جمله دماهاي ذوب، نياز به آگاهي ساده چراجويي آنان درباره علت برخي بي

 .دارد از مفهوم اصلي اين مبحث



 در هر مورد خواهيد .گر قرار دهيدپنگ يا پرتقال را در يك اليه كنار يكدي        مقدار كافي توپ پينگ   

 حال براي .اند زده  آيد كه دور يك توپ حلقه دست مي توپ ب6هايي از   فشردگي، دايرهديد كه در حداكثر

هايي از اين توپها را طوري كنـار هـم و روي هـم               توان اليه   رسيدن به حداكثر فشردگي يا انباشتگي، مي      

پنگ و چسب  اين كار را به كمك توپهاي پينگ (.ه باقي بماندانباشت كه حداقل فضاي خالي و اشغال نشد

توان توپها را  براي ايجاد چنين ساختمان فشرده و متراكمي تنها به دو طريق مي       ). انجام داد توان    اوهو مي 

 درصد فـضا بـه وسـيله توپهـا اشـغال      74 به طوري كه در هر يك از اين دو حالت    .كنار هم انباشته كرد   

  .صد، فضاي خالي باقي بماند در26شود و  مي

نتيجه قرار دادن توپها در كنار هم براساس اين دو روش متراكم، رسيدن به دو طـرح سـاختماني                  

توان توپهـا   اضافه بر اين، مي . است "انباشتگي متراكم مكعبي  "و  " انباشتگي متراكم هگزاگونال  "معروف به   

اين طرح انباشتگي را  . صد برسد ر د 68ر و به حد     را طوري كنار يكديگر قرار داد كه ميزان انباشتگي كمت         

  .گويند  مي"مكعب مركزدار"

  .هاي ساختماني گوناگون نيز اثر زيادي روي نقطه ذوب فلزات خواهد داشتاين طرح


