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 -: "IIA"*طرق تحضير فلزات عناصر الزمرة الثانية 

   -بدون شحنة هنالك طريقتين: Beتحضير فلز  -ا

 ؟ NaClتم أستعمال  NaCl-2BaClوالصوديوم الذي يكون بشكل  Beمن التحلل الكهربائي لمنصهر كلوريدات  -أ

 غير موصل للكهربائية   2BaClلغرض التوصيل الكهربائي يكون ان 

  Mg            Be + MgF 2BeF +2  .بعملية األختزال Mgمع   2BeFيحضر من  -ب 

 -بثالث طرق :  Mgتحضير فلز  -2

التي يمكن بأختزالها الى  Mgمن تفكك خام الدولمايك بفعل درجة حرارية خالية الى مزيج من أكاسيد الكالسيوم و  -أ

 -في أوعية من النيكل وحسب المعادالت: FeSiسلسيد الحديد من يسليكون الحديدوز 

 2CaO + MgO +2CO           2)3CaMg(CO 

+ Fe  4SiO22CaO +2MgO + FeSi          2Mg + Ca 

وبذلك يكون بشكل  Mgمئوية وهي اعلى من درجة غليان    1100ويجري هذا التفاعل في درجة حرارية أعلى من 

 الذي يترك المتفاعل ويكثف ليعطي الفلز الصلب ذي نقاوة عالية. Mgغاز 

 مئوية   2000يحضر الفلز من أختزال أوكسيده بالفحم عند درجة حرارية  -ب 

MgO + C           Mg + CO 

 

م الحر تجاريا من ماء البحر من أنواع الحيوانات النواعم "المحار" وذلك بتسخين قشور هذه النواع  Mgيحضر  -ج

 والتي تتحول الى أوكسيد الكالسيوم      مرحلة أولى   3MgCOوالتي تتكون قشورها بالدرجة األولى من 

2+ O           CaO + CO 3CaCO 

 الكلس الحي        حرق                                                                                                                            

نسبة عالية من   الذي يحتوي على  البحر  الى ماء  الكلس الحي  ثانية يضاف  غم في الطن  1270حوالي    Mgمرحلة 

الغيرذائب   2Mg(OH)الذي يتفاعل مع ملح المغنيسيوم الذائب في ماء البحر مكونا    2Ca(OH)وال  الواحد فتتكون أ 

 حيث يفصل بالترشيح  

 -+ 2OH +Ca   2        O        Ca(OH)2CaO + H 

 ماء البحر                                                                                                            
+2+ Ca 2Mg(OH)          2+ Ca(OH) 

+2Mg 

  %99بنقاوة   Mgالذي يخفف ويحلل كهربائيا معطيا فلز  2MgClمحوال اياه الى  2Mg(OH)الى  HClيضاف  

O2+2H 2+2HCl          MgCl 2Mg(OH) 

 

 -+ 2Cl +2Mg            2MgCl 

Mg 99%          -+ 2e +2Mg   

 من أختزال اكاسيدها بواسطة فلز األلمنيوم    Ba,Sr,Caيحضر كل من 

6O2Al36CaO +9Al         Ca + Ca 

  2BaClمن التحلل الكهربائي  Baبأستخدام حجر الكلس النقي مع األلمنيوم وطريقة أخرى لتحضير   Caتحضير فلز 

 . Hgبعد تقطير   Baبواسطة قطب سالب من الزئبق يتم الحصول على أوكسيد 

 -عن أفراد زمرته : Be* شذوذ عنصر 

له قوة أستقطاب عالية قوة األستقطاب = الشحنة االيونية/نق األيوني وهذا يعود الى حجمه الصغير وتركيز  Beان  -1

 الشحنة الموجبة عالية. 
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   "Li"وباقي النقاط نفس النقاط الشذوذ فلز  2BaClيميل ألى تكوين اواصر تساهمية مثل   Beان  -2

 

يتخذ شكل يشبه بنية  -3شحيح الذوبان بالماء  -2يكون ماده صلبة بدرجه أنصهار عالية  -2MgF   :1صفات المركب 

 ؟  2MgFو  2BeFمقارنه ما بين  2TiOمشابه لمعدن   ABZالروكايل هذا يعتبر مقياس من نوع  

 فارغ لن يكون سالسل بشكل "بولمر"  dصغير الحجم وال يحتوي على أوربيتال  Beوذلك ألن 

ال تكون بشكل   2BaFو  2CaF2,SrFولذلك في الحالة الغازية ستظهر أهمية األواصر التساهمية بحيث كل من 

  dجزيئات مستقيمة وذلك ألنه تبين مشاركة األوربيتال  

ماء وتزداد قابلية  شحيحة الذوبان بال -2صلبة ودرجة أنصهارها عالية  -CaF2,SrF2BaF :1,2صفات المركب 

   CsIان كل من الفلوريدات الثالث لها بنية تشابه بنية  -3الذوبان ونسبة قليلة عند زيادة حجم األيون الموجب 

علل/ تقل قابلية ذوبان الهاليدات بزيادة العدد الذري أي بزياده حجم األيون الموجب أي ستكون هاليدات كل من 

Ca,Sr,Ba  غير ذائبة ؟ 

 الى نقصان القيمة أي قلت عدد جزيئات ماء التبلور   وهذا يعود  -ج

 المادة المتميئة: هي المادة التي يكون فيها ماء ثابتا عند درجة حرارة معينة. 

 

 

 

 

 

 علل/ ان هاليدات الفلزات القلوية الترابية تكون أقل ذوبانية من هاليدات القلوية؟ 

صل نتيجة للشحنة االكبر على أيون الفلز الموجب وبالتالي لحجبه  الى أن انثالبي شبكيتها األكبر الذي يح ج/ وهذا يعود 

 الصغير 

Compound                                             H /KJ/mole   

+3006                                                    2BeCl 

+2493                                                   2MgCl 

+2237                                                    2CaCl 

+2112                                                     5svCl 

+2018                                                    2BaCl 

 هنالك بعض القواعد لهذا الثبوت   -:  "IIA"ول ثبات معقدات الزمرة الثانية مالحظات ح

 Ba < +2Sr< +2Ca  <+2  Mg         + يقل ثبات                                                                                -1  

 

 األيونات السالبة   H-و  F-يقل ثبات هذه المعقدات مع األيونات السالبة الصغيرة بأزدياد العدد الذري قبل 

 Mg < +2Ca< +2Sr <+2  Ba         2+ يقل ثبات                                                                               -2

 

-Cl,-نات السالبة الكبيرة كلما قل العدد الذري من هذه األيونات السالبة الكبيرة  يقل ثبات هذه المعقدات مع األيو
3NO   

 3-  

           +2Ba < +2Sr< +2Ca <+2  Mg    

 يقل ثبات هذه المعقدات مع األيونات السالبة للحوامض الضعيفة بأزدياد العدد الذري من هذه األيونات 
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 2-
4O2,C-COO3CH   

 -العناصر القلوية الترابية : *تفاعالت 

عند درجة  Beلتكوين الكاربيدات ومع  Cتتحد عناصر هذه الزمرة مع   -: C-4مع الكاربون لتكوين الكاربيدات  -1

   Beحرارية عالية يكون 

C2Be + C            Be 

 2+ 2Be(OH) 4O            CH2C + H2Be 

 

 مع الهالوجين لتكوين الهاليدات "2"بصورة عامة تتحدد جميع عناصر زمرة   -مع الهالوجينات: -2

 X=Cl,Br,I   M=2  2MX           2M + Xجميع عناصر زمرة

 4(NH(BeF 2)2(يحضر من التجزء الحراري الرباعي فلوريد برليت األمونيوم  -: 2BeFتحضير فلوريد البريليوم 

 : يحضر مختبريا من تفاعل حامض الهيدروفلوريك مع كاربونات الفلز 2CaFاما 

O 2+ H  2+ CO 2+2HF             CaF 3CaCo 

 يكون ذات طبيعة ايونية بينما باقي فلوريداته يكون ذات طبيعة تساهمية.  2BeFأن *

الالمائي الجافة يتم تحضيره من أمرار رباعي كلوريد الكاربون على أوكسيد  2BeClيحضر   -:2BeClتحضير 

 مئوية. 405مئوية ودرجة أنصهاره   800ويحتاج الى  2BeClمكونة  BeOالبريليوم 

الخطية الذي يكون   2BeClمئوية من جزيئات   750بخار هذا المركب عند درجة حرارية يتكون  -2BeCl  1صفاته: 

التي تتكون عند درجة حرارية أوطا بينما تحوي الحالة الصلبة لهذا  اال ان تركيب ثنائي الجزيئة "دايمر"  SPتهجين 

 بشكل رباعي السطوح   Clالمركب على تركين سالسل غير منتهية بحيث محاط كل  ذرة فلز بأربع ذرات من 

 

 

 

 

   2BeClوذلك بسبب النقص االلكتروني بحيث يكون عن طريق تكوين 

وكذلك يشكل معقدات مع  3AlClكرافت وبذلك فأنه يشابه  –يستخدم في تفاعالت فريدل   -2BeCl  :- 1أستخدام 

   N,Oالكثير من المركبات العضوية م 

في عملية سيكون كناتج عرضي  2CaClبينما   Clيحضر من التماس المباشر بين العنصر و   -:2MgClتحضير  

 صولفي.  

 2+ CaCl 3O + 2NH2Cl         2H4+2NH 2Ca(OH) 

 يحضر في اذابة الكاربونات في حامض الهيدروكلوريك مختبريا 2BaCl و  2SrClتحضير 

M=Sr,Ba       3CO2+ H 2+ 2HCl          MCl 3MCO 

 لتكوين األوكسيد األحادي الصلب األبيض  Oتتميز عناصر هذه الزمرة مع  -مع األوكسجين لتكوين االكاسيد: -3

 2MO "s"   M=          2M + Oعناصر زمرة 

 من الجو لتحويل األوكسيد الى الهيدروكسيد  2COمباشرة مع الماء أو تمتص  Mgو Beوتتفاعل هذه األكاسيد ما عدا 
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65 KJ/mole-H=        2O         Ca(OH)2CaO + H 

 ان السوبر أوكسيد ممكن أن يكون Srو   Baومع 

 لتكوين كبريتيدات  "2": تتفاعل عناصر الزمرة  S-2مع الكبريت يكون كبريتيدات  -4

 2MS          M=         2  -+ S +2Mكل عناصر زمرة  

مكونه النتريدات كما في  Nبتسخينها مع   "2": تتفاعل مركبات عناصر الزمرة  N-3مع النتروجين "النتريدات  -5

 المعادلة   

 2N3M          2+ N +23M 

: تزداد فعالية فلزات المجموعة الثانية في تكوين الهيدريدات كلما نزلنا   H"-"مع الهيدروجين يكون الهيدريدات  -6

أو ثنائي  Beمباشرة ولكن يكون هيدريدا تساهميا عند اختزال كلوريد  Hال يتفاعل مع   Beاسفل الزمرة بحيث أن 

 مع محلول أثير "هيدريد األلمنيوم الليثيوم"   Beمثيل 

 3+ LiCl + AlCl 22BeH)           4+ LiAl(H 22BeCl 

 يكون ماده صلبة بيضاء تحتوي على شوائب من األثير والمواد المتفاعلة   -2BeH   :1صفات 

 Beمئوية بسبب وجود شوائب مع األثير مع حدوث تحلل مائب للهيدريد مكونا هيدروكسيد  125يتفكك بدرجة   -2

   2Hمحررا غاز 

 2+ H 2O          Be(OH)2+ H 2BeH 

ذات صفات تساهمية سائده وذات تراكيب شبيهة "بولمر" تمثل أنتقاال بين هيدريدات تساهمية   Beو  Mgوهيدريدات 

 و أيونية 

 

  

من الماء تحت الطروف األعتيادية ولكن  Hوأيضا هيدريدات لها صفة مميزة عوامل مختزله وقادرة على تحرير 

 تكون أقل من هيدريدات الفلزية القوية  

  2+ H 2M(OH) O         2+2H 2MH 
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هي مركبات أيونية ذات فعالية كبيرة   Ba,Sr,Caتكوين مركبات العضوية الفلزية : تعد هذه المركبات كل من   -7

مركبات  Mg,Baفي هذا النوع أال انها اقل أهمية من ناحية آخرى وليشكل كل من فلزي  Kو   Naشبيه بمركبات  

 عضوية ذات أهمية  

 عن طريق التفاعل اآلتي :  Beتحضير يمكن الحصول على الكيالت  -أ

+ Hg  2HgMe + Be          BeM 

 م في مذيب معين. تحضير أريالت البريليوم من تفاعل اريل الليثيوم مع كلوريد البريليو -ب 

+ 2HCl  2)5H 6Be ( C     →   2+ BeCl 5H62LiC 

وبذلك تعد هاليدات المغنيسيوم اآللكيلية واألريلية كواشف كرينيارد معروفة بشكل جيد بسبب أستخدامها في الكيمياء  

   العضوية البسيطة 

RX + Mg             RMgX  

 يتم تحضير أوكسيد البريليوم من حرق الفلز أو أحد مركباته باألوكسجين ومن صفاته  -األكاسيد والهيدروكسيدات : -8

لها خواص تساهمية ويمكن ترسيبه   -3مئوية   2570عديمة الذوبان درجة أنصهاره   -2ماده صلبة بيضاء  -1

ليوم لذلك يكون أمفوتيري وباقي األكاسيد يمكن للحصول على أوكسيد البريليوم من محاليل الماء ألمالح البري

  NaClتحضيرها من التفكك الحراري لكاربونات هذه العناصر وتتميز أكاسيد هذه الزمرة بأن لها تركيب بلوري يشبه 

 -وباقي األكاسيد :  MgOو   BeOولها خواص أيونية للتمييز بين 

1- BeO اهمية وصغر حجمه وتركيز الشحنة الموجبة العالية عليه  خامل أتجاه الماء وذلك بسبب أمتالكه الصفة التس

 لذلك من الصعب كسر األصرة التساهمية.

2- MgO    خاص لرفع درجة الحرارة وهذا يعود الى أن  –يتم تحويلة الى هيدروكسيد ببطء شديد لذلك يحتاج الى ماء

MgO لعالية عليه لذلك يحتاج الى ماء يمتلك بعض الصفة التساهمية بسبب صغر حجمه وتركيز الشحنة الموجبة ا

مئوية ويستعمل في الالفلزات العالية أما بقية  2800ساخن لكسر اآلصرة بحيث تكون له درجة انصهار عالية فتقدر 

من الجو وتكون عملية تحويل أوكسيد الكالسيوم الى   2Oأكاسيد الفلزات تتفاعل مباشرة مع الماء وتمتص غاز  

 بشده بسبب وجود آصره أيونية. هيدروكسيد باعث للحرارة و
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65 KJ/Mole-H=            2O            Ca(OH)2CaO + H 

وكذلك تزداد األستقرارية   Baبأتجاه   Mgفي الماء من   "2"أي بمعنى آخر تزداد قابلية ذوبان هيدروكسيدات الزمرة  

 الحرارية عاليه عند تفككه الى األوكسيد والماء. 

أكاسيد عناصر هذه الزمرة تمتلك الصفة القاعدية كلما نزلنا الى األسفل بأزدياد الصفة الفلزية لذلك يسلك  -القاعدية:

 أوكسيد البريليوم سلوك أمفوتيري 

 

 

 

 تزداد درجة التفكك بزياده درجة الحرارة مع أزدياد العدد الذري. -الكاربونات والكبريتات :  -9

 2BeO + CO            3BeCO 

 2MgO + CO            3MgCO 

 2CaO + CO            3CaCO 

 2SrO + CO            3SrCO 

 2BaO + CO            3BaCO 

 علل )مهم جدا(/ يرجع االختالف في درجات التفكك الى تركيب الكاربونات مع األيون الفلزي؟ 

  "O "1ج/ يرجع األختالف في درجات التفكك الى تركيب الكاربونات مع األيون الفلزي الذي يتصل مع أقرب ذره 

واأليون   Oبسبب صغر حجمه مع ثبات الشحنة الموجبة وسوف تزداد قوة التجاذب األلكتروستاتيكي في   Beمع 

الفلزي بسبب قوة األستقطاب لأليون الفلزي والتركيز الشحنة علية وصغر حجمه لذلك تزداد الصفة التساهمية لألصره 

M-O   وضعف آصرهO-C درجة حرارة واطئة أما لأليونات  مركب الى التفكك فيفي نفس الوقت لذلك يميل ال

بسبب ضعف   "O "1األخرى كبر حجم األيون الفلزي يقلل من قوة التجاذب األلكتروستاتيكي بين األيون الفلزي وذره 

أي تحتاج الى درجة  M-Oقوة األستقطاب لقلة الشحنة الموجبة عليه وكبر حجمه وبذلك تزداد الصفة األيونية بين 

 حرارية للتفكك. 
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O 2.7H4O , MgSO2.H4, CaSO 4SrSO, 4BaSO 

 أقلهم أذابه                  ال يذوب                                                                                   

4RaSO  تقل قابلية ذوبانه في الماء بسبب أزدياد الصفة األيونية 

   -في الماء ويقسم الى قسمين: Mgو  Caوبسببها وجود أيونات  -عسرة الماء: -1

 على شكل بيكاربونات ويمكن    Mgو  Caوهي العسرة التي تحتوي على أيونات  -العسرة المؤقتة: -أ

 أزالتها بطريقتين : 

 بترسيب الكاربونات الطريقة األولى : وذلك 

  2+ CO  3CaCO            2)3Ca(HCO 

 التي تترسب فيها الكاربونات.  3CO2Naالطريقة الثانية: وتزال بطريقة أقتصادية أكثر وذلك بأضافة 

  3+ 2NaHCO  3CaCO             3CO2Na + 2)3Ca(HCO 

وسميت بهذا األسم ألن امالحها ال يمكن أن تتجزأ بالتسخين اال بطرق أخرى لذلك سميت  -العسرة الدائمية : -ب 

   -على شكل كبريتات او كلوريدات وتزال بطريقتين : Caو   Mgبالعسرة الدائمية وسببها وجود أيونات 

حتوي على مادة الزيواليت ويسمى تجاريا  من أمرار الماء العسر خالل أعمده ت -طريقة المبادالت األيونية : -1

"الرمل األخضر" وهي عبارة عن سيليكات األلمنيوم والصوديوم والتي تعمل كمبادل أيوني من خالل أبدال أيونات 

Na  بأيوناتMg  وCa . 

 ++ 2Na 12O4Si2Al2Mg             12O4Si2Al2+ Na +2Mg 

 ++ 2Na 12O4Si2CaAl                                    +2Ca 

 على شكل كاربونات. Caو  Mgبأضافة مواد كيمياوية مثل كاربونات الصوديوم التي تعمل على ترسيب أيونات   -2

++ 2Na 3CaCO             3CO2+Na +2 Ca 

++ 2Na 
3MgCO                        +2Mg 
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 المصادر

 اسس الكيماء غيرالعضوية .. أ.د . محمد مجدي واصل

 

The discovery of the elements. XII. Other elements 

isolated with the aid of potassium and sodium: 

Beryllium, boron, silicon, and aluminum  Weeks, 

Mary Elvira (1932) 
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