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فلزها

 همة عناصر موجود در کره زمین را می توان به دو دسته فلز و نافلز تقسیم کرد. )البته گروهی به نام شبه فلزها نیز وجود دارند که خارج 

از مبحث این کتاب می باشد.( 

 بیشتر عنصرهای موجود فلز می باشند. 

 ذره سازنده عنصرهای فلز فقط اتم است. برای نمونه هرگاه مجموعه ای از اتم های مس در کنار هم قرار بگیرند عنصر مس به وجود می آید. 

 انسان ها از هزاران سال قبل فلزها را شناخته و مورد استفاده قرار داده است.  

 در دنیای امروز فلزها به دلیل ویژگی های خاصی که دارند در زندگی روزمره بسیار پرکاربرد می باشند. 

 مس، نقره، طال، آهن، آلومینیوم و روی نمونه هایی از فلزات هستند. 

کاربرد فلزات

 امروزه فلزات کاربرد گسترده ای در زندگی روزمره و صنعت دارند. از فلزات در ساخت خانه، پل، زیورآالت، ابزار و وسایل حمل و نقل، 

لوازم منزل و آشپزخانه استفاده می شود. 

 یکی از فلزات پرکاربرد در زندگی ما مس می باشد که در ادامه به معرفی آن می پردازیم. 
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مس

 مس فلزی براق و سرخ رنگ است و اولین فلزی است که انسان آن را از سنگ معدن 

استخراج کرد. فلز مس مانند آهن از طریق ذوب سنگ معدن آن در دمای باال به دست 

می آید و نقش مهمی در صنعت کشور دارد. معادن مس در ایران فراوان است. 

 پژوهش ها نشان می دهد که ایران روی کمربند مس جهانی قرار دارد. 

                    ویژگی های فلز مس: 

1ـ رسانای الکتریکی باالیی دارد.          2ـ مقاومت زیادی در برابر خوردگی دارد.          3ـ قابلیت مفتول شدن دارد.  

کاربردهای فلز مس

ـ سیم های استفاده شده در سیم کشی های ساختمان و انتقال برق از جنس مس است.  1

2ـ استفاده در ظروف آشپزخانه و ظروف تزئینی  

3ـ در بعضی از ترکیبات شیمیایی مانند کات کبود به کار می رود. 

4ـ از ترکیبات مسی در تصفیه آب برای جلوگیری از رشد جلبک استفاده می شود. 

دیگ مسی            کابل مسی5ـ در ساخت آهنربای الکتریکی کاربرد دارد.  

واکنش پذیری فلزها با اکسیژن

 واکنش پذیری به معنای تمایل یک اتم برای ترکیب با سایر اتم ها است. 

 همة فلزها به یک اندازه با اکسیژن واکنش نمی دهند. 

فلز مس: به کندی با اکسیژن ترکیب و به مس اکسید تبدیل می شود.                     مس اکسید  گاز اکسیژن + فلز مس           

فلز منیزیم: اگر یک تکه نوار منیزیم را روی شعله چراغ بگیرید به سرعت می سوزد و نور خیره کننده ای تولید می کند.  
گاز اکسیژن + فلز منیزیم  منیزیم اکسید 

فلز آهن: آهن با اکسیژن به کندی واکنش می دهد و به زنگ آهن تبدیل می شود.            آهن اکسید  گاز اکسیژن + فلز آهن

     
   
     )واکنش نمی دهد(  گاز اکسیژن + فلز طال          

فلز طال: برخالف سه فلز گفته شده، طال با اکسیژن ترکیب نمی شوند.          

با توجه به آنچه گفته شد مقایسه سرعت اکسید شدن فلزها به صورت رو به رو می باشد:        منیزیمآهنمسطال

مقایسه واکنش پذیری فلز روی، آهن، منیزیم

 اگر در سه بشر یکسان که حاوی یک سوم آب و یک قاشق کات کبود است، تیغه هایی از جنس منیزیم، آهن و روی را به طور 

جداگانه قرار دهیم، سرعت تغییر رنگ در ظرفی که درون آن منیزیم است بیشتر است. یعنی سرعت واکنش منیزیم از همه بیشتر است. 

     
                             

 منیزیمرویآهن
      

    
                        

بنابراین مقایسه واکنش پذیری این فلزات به صورت رو به رو است:   
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نافلزات

 از میان 118 عنصر شناخته شده، تعداد 16 عنصر نافلز هستند. ذره سازنده عنصرهای نافلز مولکول می باشد. اکسیژن، کربن، نیتروژن، 

کلر، گوگرد و فلوئور نمونه هایی از نافلزها می باشند. 

 هوای پاک یک مخلوط گازی و همگن است. گازهای تشکیل دهنده هوای سالم همگی از عنصرهای نافلز تشکیل شده اند 

مهم ترین اجزای تشکیل دهنده هوا  به ترتیب گازهای نیتروژن، اکسیژن، آرگون، کربن دی اکسید و بخار آب می باشد. 

اکسیژن

 اکسیژن یکی از مهم ترین گازهای موجود در هوا است که 21 درصد حجم 

هوا را تشکیل می دهد. 

اکسیژن  گاز  مولکول دو اتمی می باشد که  به صورت  اکسیژن در هوا   

O2است.  نامیده می شود و فرمول آن 

 O3  شکل دیگر این عنصر گاز اوزون است که از مولکول های سه اتمی 

زمین  به  فرابنفش  خطرناک  پرتوهای  رسیدن  از  اوزون  است.  شده  تشکیل 

جلوگیری می کند.

H) به کار می رود.  SO )2 4  عنصر اکسیژن در صنعت نقش مهمی دارد و در ساختار بسیاری از ترکیب ها از جمله سولفوریک اسید 

در شکل زیر  برخی از کاربردهای سولفوریک اسید نشان داده شده است.

کاربردهای سولفوریک اسید

تهیه کود شیمیاییتولید پالستیکتهیه رنگ

چرم سازیخودروسازیتولید مواد شوینده

گوگرد

افزون بر هیدروژن )H( و اکسیژن )O( ، عنصر گوگرد با نماد شیمیایی )S( هم وجود دارد.  (H SO )2 4  در سولفوریک اسید 

 گوگرد جامدی زرد رنگ است که در دهانه آتش  فشان های خاموش یا نیمه فعال یافت می شود. 
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مدل اتمی بور برای اکسیژن و گوگرد

به صورت روبه رو است:  ( S)16 و گوگرد  ( O)8  مدل اتمی بور برای دو اتم اکسیژن 

شباهت: همان طور که مشاهده می شود هر دو در مدار آخر خود 6 الکترون دارند. 

تفاوت: اکسیژن دارای دو مدار الکترونی اما گوگرد دارای سه مدار الکترونی می باشد.

نیتروژن

 نیتروژن یکی از عناصر مهم در هوا است که 78درصد حجم هوا را تشکیل می دهد. 

یافت می شود.  (N )2  نیتروژن به صورت گاز با مولکول های دو اتمی 

 بخش عمده گاز نیتروژن به عنوان ماده اولیه برای تولید آمونیاک به کار می رود. 
 

                         گاز آمونیاک  گاز هیدروژن + گاز نیتروژن

 آمونیاک در تهیه کودهای شیمیایی و مواد منفجره کاربرد دارد. 

 گاز نیتروژن در یخ سازی نیز کاربرد دارد.  

چرخه نیتروژن

 حدود 78 درصد جو زمین از نیتروژن تشکیل شده است. مقدار 
معینی از این نیتروژن به طور مداوم از جو گرفته و به آن باز پس 

داده می شود. 

موجودات  و  هوا  آب،  خاک،  بین  نیتروژن  مداوم  گردش  به 

زنده چرخه نیتروژن می گویند. تمام موجودات زنده برای ادامه 

شامل  نیتروژن  چرخه  کلی  طور  به  دارند.  نیاز  نیتروژن  به  حیات 

مراحل زیر می باشد: 

1ـ قسمتی از نیتروژن موجود در هوا هنگام رعد و برق از آن جدا می شود. تخلیه ناگهانی بار الکتریکی باعث می شود مقداری از اکسیژن 

و نیتروژن موجود در هوا با هم ترکیب شوند و اکسیدهای نیتروژن به وجود آید. اکسیدهای نیتروژن پس از حل شدن در آب با سایر 

عناصر ترکیب می شوند و ترکیبات نیتروژن دار تولید می کنند. 

2ـ برخی از باکتری ها و جلبک ها نیز نیتروژن موجود در هوا را جذب می کنند. باکتری های خاصی که در ریشة برخی از گیاهان مانند 

نخود، لوبیا و نخودفرنگی وجود دارند، نیتروژن هوا را به طور مستقیم جذب می کنند و در اختیار گیاه قرار می دهند. 

3ـ گیاهان با استفاده از نیتروژن، پروتئین می سازند و جانوران با خوردن گیاهان، این پروتئین ها را وارد بدن خود می کنند. 

4ـ گیاهان و جانوران پس از مرگ توسط تجزیه کنندگان موجود در خاک تجزیه می شوند. 

باکتری های تجزیه کننده خاک مقداری از ترکیبات نیتروژن دار خاک را به نیتروژن گازی شکل تبدیل می کنند. در واقع نیتروژن موجود 

در هوا از خاک، اندام های مختلف گیاهان و بدن جانوران عبور می کند و در نهایت دوباره وارد هوا می شود. 
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فلوئور و کلر

 فلوئور و کلر دو نافلز سمی می باشند که هر دو در ستون هفتم جدول تناوبی قرار دارند و در مدار آخر خود 7 الکترون دارند. فلوئور 

را با نماد )F( و کلر را با نماد )Cl( نشان می دهند. 

 فلوئور یکی از موادی است که به خمیر دندان می افزایند تا از پوسیدگی دندان جلوگیری شود.

 از کلر نیز در تهیه هیدروکلریک اسید، آفت کش، میکروب کش و ضدعفونی کردن آب استفاده می شود. 

طبقه بندی عناصر

 دانشمندان برای مطالعه راحت تر عناصر آن ها را طبقه بندی می کنند. عنصرهایی که در یک طبقه قرار می گیرند خواص مشابهی دارند. 

 یکی از ویژگی هایی که با آن عنصرها را طبقه بندی می کنند، تعداد الکترون های موجود در مدار آخر اتم هاست. در این طبقه بندی 
معموالً عنصرهایی که تعداد الکترون مدار آخر اتم آن ها برابر است، در یک ستون قرار می گیرند. بر این اساس عنصرها از 

عدد اتمی 1 تا 18 درون جدولی در هشت ستون به نام جدول تناوبی عناصر طبقه بندی می شوند. 

نکات مربوط به جدول تناوبی عناصر: 

1ـ عنصرهایی که در هر ستون زیر هم قرار گرفته اند، خواص شیمیایی نسبتاً مشابهی دارند و تعداد الکترون  های مدار آخر آن ها با هم 

برابر است. مانند:  لیتیم و سدیم 

همگی در مدار آخر خود یک الکترون دارند و  ( Na)11 و سدیم  ( Li)3 2ـ عنصرهایی که در ستون )1( جدول قرار دارند مانند لیتیم 

ویژگی های مشابهی دارند. 

مثاًل: همگی فلز هستند ، واکنش پذیری زیادی دارند، برای جلوگیری از واکنش با اکسیژن و بخار هوا در زیر نفت نگهداری می شوند، نرم 

هستند و با چاقو بریده می شوند. 

در ستون)1( جدول قرار دارد اما نافلز است و با آب واکنش نمی دهد.  ( H)1 3ـ هیدروژن 

4ـ عناصر ستون هشتم جدول را عناصر نجیب می نامند و همة آن ها در مدار آخر خود 8 الکترون دارند )به جز هلیم که 2 الکترون 

دارد( و میلی به واکنش با عناصر دیگر ندارند. 
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 عنصرها در فعالیت های بدن نیز نقش دارند. مثاًل آهن در ساختار هموگلوبین خون، سدیم و پتاسیم در فعالیت های قلب، ید در 

تنظیم فعالیت های بدن و کلسیم در رشد استخوان ها مؤثر است. 

عناصر تشکیل دهنده پوسته زمین
دیگر عنصرهاپتاسیممنیزیمسدیمکلسیمآهنآلومینیومسیلیسیماکسیژننام عنصر

46/428/28/35/64/12/42/32/10/6درصد فراوانی

مهمترین عناصر بدن انسان

دیگرعنصرهافسفرکلسیمنیتروژنهیدروژنکربناکسیژننام عنصر

65181031/511/5درصد فراوانی

درشت مولکول ها

 در برخی مواد هر مولکول از تعداد بسیار زیادی اتم ساخته شده است. به عنوان مثال سلولز از تعداد زیادی اتم C و H و O تشکیل 
شده است. مولکول چربی و هموگلوبین نیز درشت اند. چنین موادی را درشت مولکول، می نامند. 

 بسپار: دسته ای از درشت مولکول ها هستند، که از زنجیرهای بلندی تشکیل شده اند این درشت مولکول ها از اتصال تعداد زیادی 
مولکول کوچک به یکدیگر به دست می آیند و ممکن است طبیعی یا مصنوعی باشند. 

بسپارهای طبیعی: این بسپارها از گیاهان یا جانوران به دست می آیند مانند سلولز، نشاسته، گوشت، پشم، ابریشم و پنبه

بسپارهای مصنوعی: با افزایش جمعیت، تقاضا برای مصرف بسپارها افزایش یافت. به طوری که به کارگیری بسپارهای طبیعی به تنهایی 

نتوانست پاسخ گوی این نیاز باشد. در چنین شرایطی تولید بسپارهای مصنوعی مورد توجه شیمیدان ها و متخصصان قرار گرفت. ماده اولیه 

تولید بسپارهای مصنوعی نفت می باشد. پالستیک یک نمونه بسپار مصنوعی می باشد.

پالستیک

مواد   مصالح ساختمانی،  قطعات خودرو،  در ساخت  پالستیک  از  می باشد.  بسپار مصنوعی  پالستیک یک  گفتیم  که   همان طور 
بسته بندی، بطری و وسایل شخصی استفاده می شود. 

                    معایب پالستیک ها: 
1( در محیط زیست به راحتی تجزیه نمی شوند و برای مدت طوالنی در طبیعت باقی می مانند. 

2( سوزاندن آن ها بخارات سمی تولید می کند. 
3( حجم زباله  آن ها زیاد است. 

 برای کاهش معایب استفاده از پالستیک ها، آن ها را بازگردانی می کنند. 
 بازگردانی به مفهوم استفاده مجدد از کاال برای ساخت همان کاال یا کاالی مشابه می باشد. 
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