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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ∆ΕΣΜΟΙ
2.1
Ατοµικό πρότυπο του

Τα ηλεκτρόνια κινούνται σε

Στιβάδα ή φλοιός ή

Bohr

καθορισµένες (επιτρεπτές)

ενεργειακή στάθµη.

τροχιές

Χαρακτηρίζεται από τον
κύριο κβαντικό αριθµό n

Όσο αποµακρυνόµαστε από

EK < E L < E M < E N …

Στιβάδα Κ → n = 1

τον πυρήνα, αυξάνεται η

Στιβάδα L → n = 2

ενεργειακή στάθµη της

Στιβάδα M → n = 3

στιβάδας. (αυξάνεται ο

Στιβάδα N → n = 4

κύριος κβαντικός αριθµός n)

.........................

Κατανοµή ηλεκτρονίων σε στιβάδες (ηλεκτρονιακή δοµή)
Κανόνες:
1. Μέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων για τις τέσσερις πρώτες στιβάδες: 2n2
K: 2 , L: 8 , M: 18 , N: 32
2. H τελευταία στιβάδα όχι πάνω από 8 ηλεκτρόνια
(εκτός αν είναι η Κ που συµπληρώνεται µε 2 ηλεκτρόνια)
3. Η προτελευταία στιβάδα όχι πάνω από 18 ηλεκτρόνια, ούτε κάτω από 8 ηλεκτρόνια
(εκτός αν είναι η Κ που συµπληρώνεται µε 2 ηλεκτρόνια)
Κατανοµή ηλεκτρονίων σε στιβάδες στα στοιχεία µε ατοµικό αριθµό Ζ = 1 - 20
Ζ
στοιχείο
Κ L M N
1
H υδρογόνο
1
2
He ήλιο
2
3
Li λίθιο
2 1
4
Be βηρύλλιο
2 2
5
B
βόριο
2 3
6
C
άνθρακας
2 4
7
N
άζωτο
2 5
8
O
οξυγόνο
2 6
9
F
φθόριο
2 7
10
Ne νέο
2 8
11
Na νάτριο
2 8 1
12
Mg µαγνήσιο
2 8 2
13
Al
αργίλιο
2 8 3
14
Si
πυρίτιο
2 8 4
15
P
φώσφορος
2 8 5
16
S
θείο
2 8 6
17
Cl
χλώριο
2 8 7
18
Ar
αργό
2 8 8
19
K
κάλιο
2 8 8 1
20
Ca ασβέστιο
2 8 8 2
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2.2
Περιοδικός Πίνακας των
στοιχείων
Τα στοιχεία κατατάσσονται
µε βάση τον ατοµικό αριθµό.
7 περίοδοι
(οριζόντιες σειρές)

18 οµάδες
(κατακόρυφες στήλες)
8 κύριες οµάδες (Α)
10 δευτερεύουσες οµάδες (Β)
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Περιοδικός νόµος
(Moseley):
Οι ιδιότητες των στοιχείων
είναι περιοδικές συναρτήσεις
του ατοµικού αριθµού.
Σε κάθε περίοδο
χρησιµοποιείται ο ίδιος
αριθµός στιβάδων για την
κατανοµή των ηλεκτρονίων.
Ο αριθµός της περιόδου
δείχνει τον αριθµό των
στιβάδων στις οποίες έχουν
κατανεµηθεί τα ηλεκτρόνια.
αριθµός κύριας οµάδας =
αριθµός των ηλεκτρονίων της
εξωτερικής στιβάδας

Κατά µήκος µιας περιόδου
βαθµιαία µεταβολή των
ιδιοτήτων (π.χ. ελάττωση
του µεταλλικού χαρακτήρα
και αύξηση του χαρακτήρα
αµετάλλου)

Στοιχεία που ανήκουν στην
ίδια οµάδα έχουν παρόµοιες
χηµικές ιδιότητες.

π.χ. ΙΙΙΑ ή 13η οµάδα: 3
ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα

Λανθανίδες, ακτινίδες: 6η και 7η περίοδος αντίστοιχα
Μεταβατικά στοιχεία ή στοιχεία µετάπτωσης: τα στοιχεία των δευτερεύουσων οµάδων

Κλασική
αρίθµηση
IUPAC
(συνεχής)

Αριθµός
ηλεκτρονίων
εξωτερικής
στιβάδας
(σθένους)

IA

IIA

IIIA

IVA

VA

VIA

VIIA

VIIIA

1

2

13

14

15

16

17

18

αλκάλια
(εκτός
του Η)
1

αλκαλικές
γαίες

αλογόνα

ευγενή
αέρια

7

8

Χ•

H (1)
Αλκάλια (ΙΑ)
Li (2, 1)
Na (2, 8, 1)
K (2, 8, 8, 1)
Rb (2, 8, 18, 8, 1)
Μέταλλα
(τάση αποβολής 1
ηλεκτρονίου)

2

3

4

•Χ•

•
•Χ•

•
•Χ•
•

5
••
•Χ•
•

µέχρι 4 e
µονήρη

3 µονήρη
1 ζεύγος

Αλκαλικές γαίες (ΙΙΑ)
Be (2, 2)
Mg (2, 8, 2)
Ca (2, 8, 8, 2)
Sr (2, 8, 18, 8, 2)
Μέταλλα
(τάση αποβολής 2
ηλεκτρονίων)

6
••
•Χ•
••

Αλογόνα (VIIA)
F (2, 7)
Cl (2, 8, 7)
Br (2, 8, 18, 7)
I (2, 8, 18, 18, 7)
Αµέταλλα
(τάση πρόσληψης 1
ηλεκτρονίου)

••
•
•

Χ•
••

••
•
•

•

Χ•
••

He (2)
Ευγενή αέρια (VIIIA)
Ne (2, 8)
Ar (2, 8, 8)
Kr (2, 8, 18, 8)
Xe (2, 8, 18, 18, 8)
Αδρανή
(συµπληρωµένη
εξωτερική στιβάδα)
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2.3
Χηµικός δεσµός

Χηµική συµπεριφορά:

Κανόνας των οκτώ:

Οι ελκτικές δυνάµεις µε τις

Καθορίζεται από:

Τα άτοµα των στοιχείων

οποίες συγκρατούνται µεταξύ

- Ηλεκτρόνια σθένους

θέλουν να αποκτήσουν

τους άτοµα, ιόντα ή και

- Ατοµική ακτίνα

ηλεκτρονιακή δοµή ευγενούς

µόρια.

αερίου (συµπληρωµένη
εξωτερική στιβάδα).

Οδηγεί το σύστηµα σε

Γι΄αυτό αποβάλλουν,

χαµηλότερη ενέργεια

προσλαµβάνουν ή

(σταθερότερο)

συνεισφέρουν ηλεκτρόνια.

Ατοµική ακτίνα
(µέγεθος του ατόµου)

Όσο πιο µκρό είναι ένα

Όσο πιο µεγάλο είναι ένα

άτοµο: πιο δύσκολα χάνει e

άτοµο: πιο εύκολα χάνει e

πιο εύκολα παίρνει e

πιο δύσκολα παίρνει e

Η ατοµική ακτίνα ελαττώνεται από τα αριστερά προς τα δεξιά κατά µήκος µας περιόδου.
(προς τα δεξιά αυξάνεται ο ατοµικός αριθµός, δηλαδή το θετικό φορτίο του πυρήνα, άρα
µεγαλύτερη η έλξη των ηλεκτρονίων από τον πυρήνα)
Η ατοµική ακτίνα αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω σε µια οµάδα.
(προστίθενται στιβάδες, άρα µεγαλύτερη απόσταση ηλεκτρονίων σθένους από τον πυρήνα,
µικρότερη έλξη)
Εντονότερος µεταλλικός (ηλεκτροθετικός) χαρακτήρας – αποβάλλει ευκολότερα το εξωτερικό
ηλεκτρόνιο – µεγαλύτερη ατοµική ακτίνα – τελευταίο στην οµάδα – πρώτο στην περίοδο
Τα κατιόντα έχουν πάντα µικρότερο µέγεθος από τα αντίστοιχα ουδέτερα άτοµα (Χ+ < Χ)
Τα ανιόντα έχουν πάντα µεγαλύτερο µέγεθος από τα αντίστοιχα ουδέτερα άτοµα (Χ- > Χ)
Ιοντικός ή ετεροπολικός δεσµός
Μέταλλο (τάση αποβολής ηλεκτρονίων)
+
Αµέταλλο (τάση πρόσληψης ηλεκτρονίων)

Οµοιοπολικός δεσµός
Ο δεσµός που σχηµατίζεται µε αµοιβαία
συνεισφορά ηλεκτρονίων µεταξύ των
ατόµων δύο αµέταλλων.

Έλξη αντίθετα φορτισµένων ιόντων
(ηλεκτροστατικές δυνάµεις Coulomb) που
προκύπτουν από µεταφορά ηλεκτρονίων
(από το µέταλλο στο αµέταλλο)
Σχηµατίζονται ιοντικοί κρύσταλλοι (όχι µόρια)

ένα κοινό ζευγάρι e, απλός δεσµός
δύο κοινά ζευγάρια e, διπλός δεσµός
τρία κοινά ζευγάρια e, τριπλός δεσµός

Na* +

o o

o
o Cl o
o o

→ Na+

*
o

o o

o

Clo _
o o

Μπορεί να είναι πολικός ή µη πολικός
**
*
*

F

**

oo
*

και

o

F

oo

**
o
o

γίνονται:

*
*

F

**

oo
*
o

F oo

oo

Hλεκτρονιακοί τύποι: δείχνουν ότι και οι µοριακοί τύποι και επιπλέον την κατανοµή των
ηλεκτρονίων σθένους των ατόµων.
∆είχνουν τα δεσµικά και µη δεσµικά ζεύγη ηλεκτρονίων στις οµοιοπολικές ενώσεις.
Ο οµοιοπολικός δεσµός µπορεί να παρασταθεί και µε µία παύλα (π.χ. F – F).
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∗ Υπάρχουν και ενώσεις µεταξύ αµετάλλων που είναι ιοντικές, π.χ. τα άλατα του ΝΗ4+
Υπάρχουν και οµοιοπολικές ενώσεις µεταξύ µετάλλου – αµετάλλου, π.χ. AlCl3

• χαρακτηριστικά ιοντικών ενώσεων
(οξείδια µετάλλων, υδροξείδια µετάλλων, άλατα):
α) κρυσταλλικά στερεά σώµατα
β) υψηλό σηµείο ζέσεως και τήξεως λόγω των ισχυρών ελκτικών δυνάµεων
γ) ∆ιαλύονται στο νερό
δ) Σε στερεή κατάσταση δεν εµφανίζουν ηλεκτρική αγωγιµότητα, ενώ τα τήγµατά τους και
τα υδατικά τους διαλύµατα είναι αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύµατος
ε) ∆εν υπάρχει η έννοια του µορίου. ∆οµικά σωµατίδια είναι τα ιόντα.
• χαρακτηριστικά οµοιοπολικών ενώσεων:
α) αέρια ή πτητικά υγρά και µαλακά στερεά µε δοµικές µονάδες τα µόρια.
β) χαµηλά σηµεία τήξης και ζέσης λόγω ασθενέστερων από τον ιοντικό δεσµό ελκτικών
δυνάµεων.
γ) Σε στερεά κατάσταση και σε τήγµατά τους δεν παρουσιάζεται ηλεκτρική
αγωγιµότητα (µονωτές). Σε ορισµένες όµως (π.χ. οξέα, αµµωνία) τα διαλύµατά τους
επιτρέπουν τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύµατος.
δ) ∆ιαλύονται λίγο στο νερό.
ε) Οµοιοπολικές είναι κατά βάση οι ενώσεις µεταξύ των αµέταλλων (οξέα, οξείδια
αµέταλλων, αµµωνία κλπ.).
∗ διαµάντι, γραφίτης: οµοιοπολικοί κρύσταλλοι, σκληρότητα, υψηλά σηµεία τήξης

Τα αµέταλλα συµπεριφέρονται µε δύο τρόπους:
1. Ξέρουν να παίρνουν ηλεκτρόνια όταν έρχονται σε επαφή µε µέταλλα
(ιοντικός δεσµός)
2. Μπορούν και να «συνεταιρίζονται», δηµιουργώντας κοινό ζεύγος µε άλλα αµέταλλα
(οµοιοπολικός δεσµός)
Ηλεκτραρνητικότητα:
Η δύναµη µε την οποία το άτοµο έλκει ηλεκτρόνια όταν συνδέεται µε άλλα άτοµα.
Αν ο οµοιοπολικός δεσµός δηµιουργηθεί ανάµεσα σε άτοµα του ίδιου αµέταλλου και άρα της
ίδιας ηλεκτραρνητικότητας, τότε η έλξη στο κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων είναι η ίδια, και ο
δεσµός ονοµάζεται µη πολικός (ή µη πολωµένος). π.χ. Ο2, Ν2, F2.
Αν δηµιουργηθεί οµοιοπολικός δεσµός ανάµεσα σε άτοµα διαφορετικών αµέταλλων και άρα
διαφορετικής ηλεκτραρνητικότητας, τότε το πιο ηλεκτραρνητικό από τα δύο έλκει το κοινό
ζεύγος ηλεκτρονίων προς το µέρος του, και ο δεσµός ονοµάζεται πολικός (ή πολωµένος). π.χ.
HCl, HF, Η2Ο.

Χηµεία Α Λυκείου
2.4
Μοριακοί τύποι:
Ο2, HCl, NH3 , CO2
Χηµικός τύπος ιοντικών
ενώσεων:
NaCl, CaCl2, Mg3N2
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∆είχνουν:
Από ποια στοιχεία αποτελείται το µόριο της ένωσης.
Τον ακριβή αριθµό των ατόµων στο µόριο της ένωσης.
∆είχνει:
Την απλούστερη ακέραιη αναλογία των ιόντων στο
κρυσταλλικό πλέγµα.

Ονοµατολογία µονοατοµικών ιόντων Ονοµατολογία πολυατοµικών ιόντων
Cl- χλωριούχο ή χλωρίδιο
ΝΟ3- νιτρικό
CΟ32- ανθρακικό
Br βρωµιούχο ή βρωµίδιο
Iιωδιούχο ή ιωδίδιο
SO42- θειικό
PO43- φωσφορικό
F φθοριούχο ή φθορίδιο
H υδρογονούχο ή υδρίδιο
ΗCO3- όξινο ανθρακικό
O2- οξυγονούχο ή οξείδιο
MnO4- υπερµαγγανικό
2S
θειούχο ή σουλφίδιο
ΟΗυδροξείδιο
3N
αζωτούχο ή νιτρίδιο
ΝΗ4+ αµµώνιο
CNκυάνιο (κυανίδιο)
P3- φωσφορούχο ή φωσφίδιο
Αριθµός οξείδωσης
Αριθµός οξείδωσης
ατόµου σε οµοιοπολική ένωση:
ιόντος σε ιοντική ένωση:
το φαινοµενικό φορτίο που θα αποκτήσει το πραγµατικό φορτίο του ιόντος.
το άτοµο, αν τα κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων
αποδοθούν στο ηλεκτραρνητικότερο
π.χ. Na+ Clάτοµο.
αρ.oξ. Na = +1, αρ.oξ. Cl = -1
π.χ. HCl
αρ.oξ. H = +1, αρ.oξ. Cl = -1
Συνήθεις τιµές αρ.οξ. στοιχείων σε ενώσεις τους
K, Na, Ag
: +1
H : +1
F, Cl, Br, I : -1
Ba, Ca, Mg, Zn : +2
Al : +3
Ο
: -2
Κανόνες για την εύρεση των αρ.οξ.
• Τα άτοµα των ελεύθερων στοιχείων έχουν πάντα αρ. οξ. = 0

(π.χ. Ο2, αρ. οξ. Ο = 0 )

• Τo υδρογόνο (το λιγότερο ηλεκτραρνητικό από τα αµέταλλα) έχει πάντα αρ. οξ. +1. Εκτός
από τις ενώσεις του µε µέταλλα (π.χ. NaH), όπου ο αρ. οξ. του είναι –1.
• Το οξυγόνο έχει πάντα –2. Εκτός από τα υπεροξείδια (…- Ο – Ο -…) όπου έχει αρ. οξ. –1.
και στην ένωση OF2 όπου έχει αρ. οξ. +2.
• Τα αλκάλια (K, Na …) έχουν πάντα +1.
• Οι αλκαλικές γαίες (Ca, Mg …) έχουν πάντα +2
• Το φθόριο έχει πάντα –1 (το πιο ηλεκτραρνητικό)
• Το αλγεβρικό άθροισµα των αρ. οξ. όλων των ατόµων µιας ένωσης είναι µηδέν.
π.χ. K2Cr2O7 : 2·(+1) + 2·x + 7·(−2) = 0 → x=+6
• Τo αλγεβρικό άθροισµα των αρ. οξ. όλων των ατόµων ενός ιόντος είναι ίσο µε το φορτίο του
ιόντος.

π.χ. MnO4- : x + 4·(−2) = –1 → x = +7
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Γραφή χηµικών τύπων :

Θ: θετικό τµήµα µε αριθµό οξείδωσης y
(Θy+)

+
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ΘxAy

A: αρνητικό τµήµα µε αριθµό οξείδωσης x(Αx-)
y+

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ: Θ

Αx-  Θy Αx  Θ x A y

Αν x=y παραλείπονται (π.χ. Θ 2 A 2  ΘΑ)
Αν x=1 ή y=1 παραλείπεται (π.χ. Θ 1 A 2  ΘΑ2 , Θ 2 A 1  Θ2Α)
Τα x και y µπορούν να απλοποιηθούν (π.χ. Θ 4 A 2  Θ2Α)
∗ Εξαιρέσεις π.χ. αµµωνία ΝΗ3 (Ν3- Η1+)

Πώς ονοµάζουµε µια χηµική ένωση όταν βλέπουµε τον τύπο της:
∆ιαβάζουµε πρώτα το δεύτερο τµήµα ( το αρνητικό) και µετά το πρώτο τµήµα (το θετικό)
(αντίθετα µε IUPAC)
π.χ. ZnBr2
NH4Cl

βρωµιούχος ψευδάργυρος

Ca(CN)2

κυανιούχο ασβέστιο

χλωριούχο αµµώνιο

(NH4)2S

θειούχο αµµώνιο

Na3Ν

αζωτούχο νάτριο

Na2CO3 ανθρακικό νάτριο
Ενώσεις του οξυγόνου µε

Ενώσεις του υδρογόνου µε

Ενώσεις του υδρογόνου µε

άλλα στοιχεία:

αλογόνα και θείο:

πολυατοµικά ανιόντα:

CaO οξείδιο του ασβεστίου

HF

υδροφθόριο

H2SO4

θειικό οξύ

Al2O3 οξείδιο του ασβεστίου

HBr

υδροβρώµιο

H3PO4

φωσφορικό οξύ

Αριθµητικά προθέµατα:

H2S

υδρόθειο

SO2 διοξείδιο του θείου
SO3 τριοξείδιο του θείου
Προσοχή:

ΝΗ3 αµµωνία
FeCl2 χλωριούχος σίδηρος ΙΙ
2+

(Fe )

FeCl3 χλωριούχος σίδηρος ΙΙΙ
(Fe3+)

