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جدول تناوبی

گروه اول  -فلزهای قلیایی
فلزات قلیایی به عناصر گروه اول جدول تناوبی گفته میشود که شامل فلزهای لیتیم ،سدیم ،پتاسیم،
روبیدیم ،سزیم و فرانسیم میباشد .هیدروژن نیز در گروه اول قرار میگیرد ولی از آنجا که دارای
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خصوصیات متفاوتی نسبت به دیگر اعضای این گروه میباشد،آن را در دسته فلزات قلیایی قرار
نمیدهند.
درگذشته انسان به این نکته پی برده که اگر خاکستر باقیمانده از سوختن چوب را با آب مخلوط کند،
محلولی به دست میآید که میتواند چربیها را در خود حل کند .آنها این محلول را قلیا نامیدند .امروزه
میدانیم که در خاکستر چوب برخی از ترکیبهای عنصرهای گروه اول جدول تناوبی وجود دارد از این
رو عنصرهای این گروه را فلزهای قلیایی نامیده اند.

نگاه کلی
عناصر گروه اول جدول تناوبی(به غیر از  )Hکه به فلزات قلیایی معروفند ،در الیه ظرفیت الکترونی
دارای آرایش هستند که ، nشماره دوره آن ها است .آخرین عنصر این گروه به نام فرانسیم ،رادیواکتیو
است که در اینجا مورد بحث قرار نمی گیرد .این عناصر ،فلزاتی با رنگ نقره فام هستند،بسیار نرم بوده و
به آسانی با چاقو بریده میشوند .سطح درخشان آن ها در معرض هوا به علت اکسیداسیون کدر میشود.این
عناصر بسیار واکنش پذیر هستند و واکنش پذیری آن ها از باال به پایین گروه یعنی از  Liبه  Csافزایش
می یابد و از این لحاظ شبیه عناصر سایر گروهها هستند.

منابع فلزات قلیایی
این فلزات به دلیل واکنش پذیری زیاد بطور آزاد در طبیعت یافت نمیشوند و معموالً به صورت ترکیب با
سایر عناصر هستند .منبع اصلی سدیم ،هالیت یا  NaClاست که به صورت محلول در آب دریا یا به
صورت رسوب در بستر دریا یافت می شود .پتاسیم به صورت فراوان در اکثر معادن به صورت
کانی سیلویت ) (KClیافت میشود و همچنین از آب دریا هم استخراج میگردد.
فلزات قلیایی بسیار واکنش پذیر هستند و آن ها را نمی توان با جانشین کردن سایر فلزات به صورت آزاد
تهیه کرد .فلزات قلیایی به صورت فلز آزاد را می توان از الکترولیز نمکهای مذاب آن ها تهیه کرد.
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گروه دوم – فلز های قلیایی خاکی
فلزهای بازی (قلیایی)-خاکی به عناصر گروه دوم جدول تناوبی شامل شش عنصر ؛ بریلیوم  ،منیزیم ،
کلسیم  ،استرانسیوم  ،باریم و رادیوم که آرایش الکترونی آنها به  ns2ختم می شود می گویند .آخرین
عنصر این گروه یعنی رادیوم ،رادیواکتیو است .این فلزات سطحی درخشان و رنگ نقرهای سفید دارند.
دارای واکنشپذیری باالیی هستند .اما واکنشپذیری این گروه به اندازه فلزات قلیایی (گروه  )Iنیست.
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استخراج
فلزات قلیایی خاکی در پوسته زمین یافت میشوند .اما نه به صورت فلز آزاد بلکه به علت فعالیت باال به
صورت ترکیب در کانیها و سنگهای مختلف.
کلسیم ،پنجمین عنصر فراوان در پوسته زمین و منیزیم هشتمین عنصر فراوان در پوسته زمین است.
کانیهای مهم منیزیم عبارتند از :کارنیت ،منیزیت و دولومیت .منیزیم از آب دریا هم استخراج میشود.
با افزودن هیدروکسید کلسیم به آب دریا هیدروکسید منیزیم کم محلول به صورت رسوب تهنشین میشود.
این رسوب بعد از تبدیل به کلرید منیزیم در سلول الکتروشیمیایی داونز الکترولیز میشود تا منیزیم فلزی
بدست آید .منابع عمده کلسیم ،کالک ،سنگ آهک ،ژیپس (سنگ گچ) بیآب است البته به این دلیل به
عناصر این گروه قلیایی خاکی میگویند چون عناصر این گروه بیشتر در سطح خاک یافت میشوند.
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