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 الثامنة عناصر الزمرة 
 ((   He2الهيليوم , Ne01النيون , Ar18األركون , Kr36الكربتون , الزينون Rn86,Xe54الرادون )) 

 

كما ان قابلية هذه الغازات للمشاركة  6np 2[ns[بأن لها الترتيب األلكتروني المشبع هو تتميز هذه العناصر 

 في التفاعالت الكيميائية مع الذرات االخرى محدودة جدا. 

وتتصف هذه المركبات اال انه يمكن اجراء بعض هذه التفاعالت عندما تكون هذه العناصر في حالتها الغازية 

 بأن سالبيتها الكهربائية تقل ابتداءا من الهيليوم وحتى الرادون.

 وجودها في الطبيعة
 

يوجد عنصر الهيليوم في بعض الهيدروكاربونات الغازية كما يمكن ان نحصل علية عن طريق تسخين  

ها عن طريق التقطير التجزيئي المعادن المشعة اما النيون واألركون والكريبتون والزينون يتم الحصول علي

 للهواء.

   Rn]222[لعنصر الرادون اما الرادون فأنه ينتج عن طريق سلسلة من األنحالل االشعاعي 

 استخدامات عناصر الزمرة الثامنة 
 
 بصورة رئيسية في المصابيح الضوئية يستخدم غاز النيون  -1

 والنيونيوم كغالف خامل   [Zr]يستخدم غاز األركون في معاملة العناصر المقاومة للصهر كالزركونيوم  -2

 السرطانية قائق بيتا المستخدمة في عالج األفالجيستخدم الرادون كمصدر لد -3

صناعي  يستخدم الهيليوم في مجاالت الطاقة الذرية وكذلك في مل المناظيد وايضا يستخدم في التنفس ال -4

حيث يخلط مع نسبة من غاز األوكسجين بسبب قابلية ذوبانة الواطئة مع سوائل الجسم مما يساعد على 

 استخدامه في هذا المجال. 
 

 Xe54الزينون  
 

يمكن لعنصر الزينون ان يتفاعل مع باقي عناصر الزمرة تحت ظروف خاصة من درجة حرارة وضغط  

   [8+,2+]مكونا مركبات يكون فيها حاالت تأكسدية 

وثنائي فلوريد  XeO]4[وتكون بعض هذه المركبات لها درجة استقرار عالية مثل رباعي اوكسيد الزينون 

 -ه العناصر :ومن مركبات هذ XeOF]2[اوكسي الزينون 

 مئوية   [250-500]من التفاعل المباشر بين الفلور والزينون بدرجة حرارة الفلوريدات/ تتكون  -1

2XeF            2Xe + F 

4XeF          2+ F 2XeF 

6XeF          2+ F 4XeF 

 وتكون جميع الفلوريدات مواد متطايرة 

فلوريد الزينون بأنها سريعة التميؤ لذلك يجب تجنب تعرضها كما يتميز رباعي فلوريد الزينون وسداسي 

 للماء اثناء العمل بها.
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 مركبات الزينون ثنائي التكافؤ/ ثنائي فلوريد الزينون وثنائي كلوريد الزينون  -2

وتحضر من التفاعل المباشر مابين الزينون والهالوجين او يمكن ان تحضر من التفاعل بين غاز الزينون 

 مئوية  [118]ي فلوريد األوكسجين بدرجة وثنائ

وتتميز بأن تحللها في المحاليل الحامضية بطيء على عكس المحاليل القاعدية الذي يتم بصورة اسرع كما في 

 المعادلة 

O2+ H -+ 2F 2Xe +1/2 O         -+ 2OH 2XeF 

مكونا غاز الكلور او اكسدة   [HCl]ويمكن ان تستخدم كعوامل مؤكسدة قوية حيث يمكن ان يتأكسد حامض 

   [4+]السيريوم الثالثي الى السيريوم الرباعي 

   XeCl]4[مركبات الزينون رباعي التكافؤ/رباعي كلوريد الزينون  -3

نتيجة لتعرضة ألشعه  ICl]4[اليود  ويتم تحضير هذا المركب عن طريق تفاعالت األحالل لرباعي كلوريد

B0-1[بيتا 
0[ 

 XeOF]2[يتميز بأنه مركبات صفراء سريعة التفكك وتمتلك الصيغة   XeF]4[رباعي فلوريد الزينون 

وبالتالي فتتكون مركبات تدعى البرزينات كما في تعرض رباعي فلوريد الزينون الى وسط قاعدي مكونا 

 البرزينات 

O2+ 2Xe + 3H -+ 12F 2XeO + O4Na          -+ 16OH ++ 4Na 43XeF 

 اما اذا كان التفاعل لمحلول يوديد البوتاسيوم فأنه يكون فلوريد البوتاسيوم  

2+ 4KI         Xe + 4KF + 2I 4XeF 

تحضير رباعي فلوريد الزينون من تسخين مزيج مكون من غاز الزينون وغاز الفلور في اناء مصنوع ويتم 

مئوية ويكون رباعي فلوريد الزينون الناتج  [400]جو ودرجة حرارة  [6]من النيكل وتحت ضغط مقدارة 

 من هذا التفاعل يحتوي على كميات من ثنائي فلوريد الزينون ورباعي فلوريد الزينون  

وللتخلص من هذه المواد يتم اذابة المزيج في خماسي فلوريد الزينون فيتكون نتيجة لذلك ثنائي فلوريد 

 الزينون ورباعي فلوريد الزينون. 

وللتخلص من هذه المواد يتم اذابة المزيج في خماسي فلوريد الزينون فيتكون نتيجة لذلك ثنائي فلوريد 

 الح. الزينون وسداسي فلوريد الزينون بشكل ام

 ويمكن الحصول على رباعي فلوريد الزينون عن طريق التقطير التجزيئي للناتج

 سداسي فلوريد الزينون  
 

يكون مادة مؤكسدة قوية اقوى من الثنائي والرباعي ويكون اكثر فعالية ايضا وال يمكن خزنه في اواني 

يد السيليكون كما في المعادلة مصنوعة من الزجاج والكوارتز وذلك لحدوث تفاعل بينه وبين ثنائي اوكس

 التالية.

4+ SiF 42XeOF         2+ SiO 62XeF 

4+ SiF 2F22XeO           2+ SiO 42XeOF 

2+ SiF 32XeO            2+ SiO 4XeOF 

 

ويمكن تحضير هذا المركب عن طريق مزج غاز الفلور والزينون تحت ضغط عالي ويتم هذا التفاعل في 

 اواني مصنوعة من النيكل 

مئوية شرط ان تكون نسبة الفلور   [78]او بطريقة التفريغ الكهربائي لمزيج من غاز الزينون والفلور بدرجة 

 .[3:1]الى الزينون 
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يكون هذا المركب صلب عديم اللون يتميء عندما ترتفع درجة الرطوبة اكثر من ثي اوكسيد الزينون:  ثال -

 ويعتبر هذا المركب اكثر استقرارا في المحلول المائي مما في الحالة الصلبة   [25%]

تج  ويحضر هذا المركب عن طريق تميؤ سداسي فلوريد الزينون في كمية من الماء ثم تبخير المحلول النا 

 .للحصول على ثالثي اوكسيد الزينون بحالة صلبة

 

 

 

 

 درالمصا
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