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Alkalické kovy
In[31]:=

Seznam alkalických kovů

In[32]:= GridTableElementDataz, "AtomicNumber", z, ElementDataz, "AtomicWeight",
z, ElementData"AlkaliMetal", Frame  All

Out[32]=

3 Lithium 6.941
11 Sodium 22.98976928
19 Potassium 39.0983
37 Rubidium 85.4678
55 Cesium 132.9054519
87 Francium 223

Charakteristika alkalických kovů

 Alkalické kovy jsou měkké, lehké a stříbrolesklé kovy (cesium je nazlátlé), které lze krájet nožem. 
V Mohsově stupnici tvrdosti mají hodnoty menší než 1 (jsou tedy měkčí než mastek). Nejtvrdší ze 
všech alkalických kovů je lithium.

 Všechny dobře vedou elektrický proud i teplo, lithium, sodík a draslík jsou lehčí než voda a 
plovou na ní, ale rubidium, cesium a francium jsou těžší a klesají tedy ke dnu.

 Ve valenční slupce elektronového obalu mají jeden elektron, takže snadno tvoří kationty s jedním 
kladným nábojem.

 Kationty alkalických kovů barví plamen různými barvami (Li - karmínová/červená; Na - světlá 
oranžová/žlutá; K - fialová).

 Elementární kovy lze dlouhodobě uchovávat pod vrstvou alifatických uhlovodíků jako petrolej 
nebo nafta, s nimiž nereaguje.

 Alkalické kovy mají také velmi nízkou teplotu tání.

 Alkalické kovy jsou velmi reaktivní. Reaktivita alkalických kovů stoupá s protonovým číslem 
prvku - lithium je nejméně reaktivní a francium je nejreaktivnější. 

 Reagují přímo s halogeny za vzniku iontových solí a s vodou za vzniku silných hydroxidů.



 Díky vysoké reaktivitě se alkalické kovy volně v přírodě nevyskytují. 

 Velmi hojně se však vyskytují ve formě svých sloučenin. Sodík a draslík dokonce patří mezi 
deset nejhojněji se vyskytujících prvků na zemi. 

 Velké množství alkalických kovů se nachází v mořské vodě, v podobě svých iontových sloučenin 
- solí (nejvíce je zastoupena sůl NaCl neboli chlorid sodný a sylvín KCl neboli chlorid draselný). 
Odtud se také získávají. 

 Tyto rozpuštěné minerály se také nacházejí v oblastech, kde dříve bylo moře, ale při vrásnění se 
postupně moře vysušilo a minerály zkrystalizovaly. Proto se zejména ve střední Evropě (v okolí 
Solnohradu - Salzburgu) vyskytují velká podzemní naleziště kamenné soli. V poměrně velkém 
množství se také vyskytují ledky, zejména na chilském pobřeží, které vznikly mineralizací 
rostlinných zbytků.

 Alkalické kovy se dají použít především jako dobrá redukovadla v organické chemii nebo 
analytické chemii, ale vzhledem k jejich vysoké reaktivitě se na tyto reakce ve velkém 
nepoužívají. 

 Z čistých kovů má největší využití lithium, které je nejstálejší na vzduchu a nejméně reaktivní. 

 U ostatních alkalických kovů jsou významné především jejich sloučeniny.

Změna vlastností prvků ve skupině

In[33]:= alkal  ElementData"AlkaliMetal", "AtomicNumber"
Out[33]= 3, 11, 19, 37, 55, 87

3, 11, 19, 37, 55, 87

3, 11, 19, 37, 55, 87

3, 11, 19, 37, 55, 87

3, 11, 19, 37, 55, 87

Teplota tání

In[34]:= GridTablez, ElementDataz, ElementDataz, "MeltingPoint", z, alkal,
Frame  All

Out[34]=

3 Lithium 180.54
11 Sodium 97.72
19 Potassium 63.38
37 Rubidium 39.31
55 Cesium 28.44
87 Francium MissingNotAvailable

Hustota

In[35]:= ChemicalData"H2O", "Density"
Out[35]= 1000.
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In[36]:= GridTablez, ElementDataz, ElementDataz, "Density", z, alkal, Frame  All

Out[36]=

3 Lithium 535.
11 Sodium 968.
19 Potassium 856.
37 Rubidium 1532.
55 Cesium 1879.
87 Francium MissingNotAvailable

Teplota varu

In[37]:= ElementData"AlkaliMetal", "BoilingPoint"
Out[37]= 1342., 883., 759., 688., 671., MissingNotAvailable

In[38]:= GridTablez, ElementDataz, ElementDataz, "BoilingPoint", z, alkal,
Frame  All

Out[38]=

3 Lithium 1342.
11 Sodium 883.
19 Potassium 759.
37 Rubidium 688.
55 Cesium 671.
87 Francium MissingNotAvailable

Skupenství

In[39]:= GridTablez, ElementDataz, ElementDataz, "Phase", z, alkal, Frame  All

Out[39]=

3 Lithium Solid
11 Sodium Solid
19 Potassium Solid
37 Rubidium Solid
55 Cesium Solid
87 Francium Solid

Elektronegativita

In[40]:= GridTablez, ElementDataz, ElementDataz, "Electronegativity", z, alkal,
Frame  All

Out[40]=

3 Lithium 0.98
11 Sodium 0.93
19 Potassium 0.82
37 Rubidium 0.82
55 Cesium 0.79
87 Francium 0.7

In[41]:= adata  Table
z, ElementDataz, "Electronegativity", ElementDataz, "Name", z, alkal

Out[41]= 3, 0.98, lithium, 11, 0.93, sodium, 19, 0.82, potassium,
37, 0.82, rubidium, 55, 0.79, cesium, 87, 0.7, francium
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Elektronegativita graf

In[42]:= ListPlotTooltip1, StringJoinToString1  First, ", ", 2,
" ", ToString1  Last, "" &  adata, Joined  True,

PlotMarkers  Automatic, MeshStyle  DirectivePointSizeLarge, Magenta,
PlotStyle  Yellow, Thick,
AxesLabel  "Protonove cislo", "Elektronegativita", ImageSize  500

Out[42]=

Porovnání teploty tání a teploty varu alkalických kovů

In[43]:= vardata  Tablez, ElementDataz, ElementDataz, "BoilingPoint", z, alkal
Out[43]= 3, Lithium, 1342., 11, Sodium, 883., 19, Potassium, 759.,

37, Rubidium, 688., 55, Cesium, 671., 87, Francium, MissingNotAvailable

In[44]:= tanidata  Tablez, ElementDataz, ElementDataz, "MeltingPoint", z, alkal
Out[44]= 3, Lithium, 180.54, 11, Sodium, 97.72, 19, Potassium, 63.38,

37, Rubidium, 39.31, 55, Cesium, 28.44, 87, Francium, MissingNotAvailable
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In[46]:= ListPlot
Tooltip1, 3, StringJoinToString1, ", ", 2, " ",

ToString3, "" &  vardata,
Tooltip1, 3, StringJoinToString1, ", ",

2, " ", ToString3, "" &  tanidata,
Joined  True, PlotMarkers  Automatic, MeshStyle 
DirectivePointSizeLarge, Orange, DirectivePointSizeLarge, Blue,

PlotStyle  DirectiveOrange, Thick, DirectiveBlue, Thick,
AxesLabel  "Protonove cislo", "Teplota",
ImageSize  500,

PlotLegends  "Teplota varu", "Teplota tání"

Out[46]=
 Teplota varu

 Teplota tání

Sbírka úloh

1. Vyjmenuj pět vlastností typických pro alkalické kovy.
2. V jaké podobě se alkalické kovy vyskytují v přírodě?
3. Doplň: a) teplota tání alkalických kovů se vzrůstajícím protonovým číslem . . . . . . . . . .

    b) teplota varu alkalických kovů se vzrůstajícím protonovým číslem . . . . . . . . . .
4. Hodnoty elektronegativity jsou u alkalických kovů považovány spíše za vysoké nebo nízké?
5. Jaká je největší a nejmenší hodnota elektronegativity alkalických kovů?
6. Co můžeme říci o franciu z hlediska jeho elektronegativity?
7. Doplň: hodnota elektronegativity alkalických kovů se vzrůstajícím protonovým číslem . . . . . . . . . .
8. Popiš na základě grafů jaké tendence směrem dolů ve skupině můžeme pozorovat.

    

Zdroje

http : // www.prvky.com/alkalicke - kovy.html
http : // www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB - CHEMIE8/alkalickekovy.html
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