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Χηµεία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων
Ενέργεια που µεταφέρει ένα φωτόνιο: Εφωτονίου = h⋅f
f: συχνότητα φωτονίου
h: σταθερά του Planck

Ενέργεια ηλεκτρονίου: −

2,18 ⋅ 10 −18
J
n2

n = 1,2,3.. ο κύριος κβαντικός αριθµός
Η ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι αρνητική, γιατί απαιτείται ενέργεια για να αποµακρυνθεί το
ηλεκτρόνιο από το ηλεκτρικό πεδίο του πυρήνα.
Όσο αυξάνεται η τιµή του n, αυξάνεται αλγεβρικά η τιµή της ενέργειας του ηλεκτρονίου,
δηλαδή το ηλεκτρόνιο αποµακρύνεται πιο εύκολα.
Ενέργεια που εκπέµπει ή απορροφά το ηλεκτρόνιο όταν αλλάζει ενεργειακή στάθµη:
∆Ε = Εf - Ei = Εφωτονίου = h⋅f = h ⋅ c / λ
∆ιέγερση σε τροχιά υψηλότερης ενέργειας (απορρόφηση ενέργειας):
∆Ε = Εf - Ei
Μετάπτωση σε τροχιά χαµηλότερης ενέργειας (εκποµπή ενέργειας):
∆Ε = Εi – Ef

Θεµελιώδης κατάσταση ενός ατόµου: αυτή µε τη χαµηλότερη ενέργεια
∆ιεγερµένη κατάσταση ενός ατόµου: αυτή που έχει ενέργεια υψηλότερη από τη
θεµελιώδη.
Σε κάθε άτοµο υπάρχει µια θεµελιώδης κατάσταση και άπειρες διεγερµένες.
Για το άτοµο του υδρογόνου:
Ενεργειακή
στάθµη
Κατάσταση
ατόµου

Ε1=-2,18⋅10-18 J

Ε2= Ε1/4

Ε3= Ε1/9

…

θεµελιώδης

1η διεγερµένη

2η διεγερµένη

…

Εn= Ε1/n2

Η διαφορά ενέργειας µεταξύ δύο διαδοχικών ενεργειακών σταθµών ελαττώνεται µε την
αύξηση του n: Ε2 – Ε1 > Ε3 – Ε2 > Ε4 – Ε3 …
(γι΄αυτό οι φασµατικές γραµµές συγκλίνουν)

Όταν n → ∞ τότε E∞ = 0

(η ενέργεια του ηλεκτρονίου αποκτά τη µέγιστη τιµή,
η έλξη του πυρήνα µηδενίζεται, έχει επέλθει ιοντισµός)

Ενέργεια ιοντισµού για το άτοµο του υδρογόνου στη θεµελιώδη κατάσταση:
Ειοντ. = E∞ - Ε1 = - Ε1
Ενέργεια ιοντισµού για το άτοµο του υδρογόνου σε διεγερµένη κατάσταση:
2
Ειοντ. = E∞ - Εn = - Εn = - Ε1/n

Συνεχές φάσµα: περιέχει όλα τα µήκη κύµατος
Γραµµικό φάσµα: περιέχει ορισµένα µόνο µήκη κύµατος
Στα γραµµικά φάσµατα εκποµπής των στοιχείων κάθε φασµατική γραµµή αντιστοιχεί σε µια
µετάπτωση ηλεκτρονίου, δηλαδή σε εκποµπή ενός φωτονίου ορισµένης συχνότητας.
Το γραµµικό φάσµα εκποµπής είναι χαρακτηριστικό (µοναδικό) για το κάθε χηµικό στοιχείο.
Εφαρµογή στη στοιχειακή χηµική ανάλυση.
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Φάσµα εκποµπής σιδήρου

Το φάσµα εκποµπής ενός χηµικού στοιχείου ή χηµικής ένωσης είναι το φάσµα των συχνοτήτων της
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέµπεται, εξαιτίας των µεταπτώσεων των ηλεκτρονίων των
ατόµων σε τροχιά χαµηλότερης ενέργειας από την αρχική.

Σχέση µεταξύ των ηλεκτρονιακών µεταπτώσεων στο άτοµο του υδρογόνου και των
φασµατικών γραµµών στο φάσµα εκποµπής του:
Ηλεκτρονιακή
n→1
n→2
n→3
µετάπτωση
Ενέργεια φωτονίου En – Ε1
En – Ε 2
En – Ε 3
που εκπέµπεται
(Εφωτονίου = h⋅f)
Περιοχή φάσµατος υπεριώδης ορατό φως
υπέρυθρη

Το ατοµικό πρότυπο του Bohr µπορεί να ερµηνεύσει µόνο:
το γραµµικό φάσµα εκποµπής του ατόµου του υδρογόνου και
των υδρογονοειδών ιόντων (ιόντα που έχουν ένα µόνο ηλεκτρόνιο)
Μειονεκτήµατα που παρουσιάζει το ατοµικό πρότυπο του Bohr:
-

∆εν ερµηνεύει τα φάσµατα εκποµπής των πολυηλεκτρονιακών ατόµων
∆εν ερµηνεύει το χηµικό δεσµό
Βασίζεται σε αυθαίρετες παραδοχές (αυθαίρετη εισαγωγή του n)
Έρχεται σε αντίθεση µε την αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg
Το ηλεκτρόνιο θα έπρεπε να κινείται σε σπειροειδή τροχιά και τελικά να προσπίπτει στον πυρήνα του ατόµου.
Ατοµικό πρότυπο Bohr
Το e κινείται σε συγκεκριµένη κυκλική τροχιά

Εισάγεται αυθαίρετα ο κβαντικός αριθµός n
Η πιθανότητα να βρεθεί το e στον πυρήνα είναι
µηδέν

Κβαντοµηχανικό µοντέλο
Πιθανότητα εύρεσης του e σε ορισµένο σηµείο του
χώρου / η τροχιά αντικαθίσταται µε την έννοια του
τροχιακού ( κυµατική περιγραφή του e).
Οι κβαντικοί αριθµοί n, l, ml προκύπτουν από την
επίλυση της εξίσωσης Schrodinger
Σε ορισµένα τροχιακά η πιθανότητα να βρεθεί το
e στον πυρήνα είναι διάφορη από το µηδέν

Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο : Κηλεκτρονίου = Εφωτονίου - Εο  ½ mυ2 = hf - hfo
(πέφτει φως σε επιφάνεια µετάλλου  αποσπάται ηλεκτρόνιο)
Πρέπει f ≥ fo
Κάθε φωτόνιο µεταδίδει ολόκληρη την ενέργειά του σε ένα µόνο ηλεκτρόνιο.
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http://www.chemguide.co.uk/index.html#top : (κάτι παραπάνω αλλά ενδιαφέρον)

Γραµµικό φάσµα εκποµπής του υδρογόνου
Σειρά Lyman στην υπεριώδη περιοχή του φάσµατος:
µεταπτώσεις του ηλεκτρονίου στην ενεργειακή στάθµη n=1.
Οι αποστάσεις ανάµεσα στις φασµατικές γραµµές
αντανακλούν τη διαφορά ενέργειας µεταξύ των ενεργειακών
σταθµών. Οι φασµατικές γραµµές συγκλίνουν γιατί οι
ενεργειακές στάθµες συγκλίνουν µε την αύξηση του n.
Σειρά Balmer στην ορατή περιοχή του φάσµατος:
µεταπτώσεις του ηλεκτρονίου στην ενεργειακή στάθµη n=2.
Φασµατικές γραµµές σε µικρότερες συχνότητες σε σχέση µε
τη σειρά Lyman, καθώς αντιστοιχούν σε µεταπτώσεις µε
µικρότερο ∆Ε, άρα µικρότερη ενέργεια του φωτονίου που
εκπέµπεται.
Σειρά Paschen στην υπέρυθρη περιοχή του φάσµατος:
µεταπτώσεις του ηλεκτρονίου στην ενεργειακή στάθµη n=3.
Πώς βρίσκουµε την ενέργεια ιοντισµού του υδρογόνου από
το φάσµα εκποµπής του
Η ενέργεια ιοντισµού ανά ηλεκτρόνιο είναι ένα µέτρο της ενεργειακής διαφοράς E∞ - Εn
Αυτή η µετάπτωση αντιστοιχεί στο οριακό άκρο της σειράς Lyman.
Αν ξέρουµε τη συχνότητα της τελευταίας γραµµής της σειράς Lyman, µπορούµε να υπολογίσουµε την παραπάνω
ενεργειακή διαφορά (∆Ε=h⋅f).
Κατόπιν µπορούµε να υπολογίσουµε την ενέργεια ιοντισµού ανά mol ατόµων.
Είναι πολύ δύσκολο όµως να βρούµε µε ακρίβεια αυτή τη συχνότητα από το φάσµα εκποµπής, καθώς σε αυτή
την οριακή περιοχή οι φασµατικές γραµµές είναι πολύ κοντά η µία στην άλλη.

Μπορούµε όµως να βρούµε τη συχνότητα γραφικά:
Οι συχνότητες 7 φασµατικών γραµµών στη σειράς Lyman που µπορούν να καταγραφούν µε ακρίβεια
και η αντίστοιχη αύξηση της συχνότητας από τη µία γραµµή στην άλλη:
Καθώς οι φασµατικές γραµµές συγκλίνουν η αύξηση της συχνότητας
γίνεται µικρότερη και τείνει προς το µηδέν.
Παριστάνουµε γραφικά τα δύο µεγέθη (αύξηση συχνότητας-συχνότητα)
και προεκτείνουµε την καµπύλη µέχρι το σηµείο όπου η αύξηση της
συχνότητας γίνεται µηδέν. Η αντίστοιχη συχνότητα θα είναι η ζητούµενη
(αυτή που αντιστοιχεί στην ενέργεια ιοντισµού).
Η αύξηση της συχνότητας σχετίζεται µε δύο τιµές συχνότητας, οπότε µπορούµε να σχεδιάσουµε δύο καµπύλες
χρησιµοποιώντας τα παραπάνω δεδοµένα. Στη µια καµπύλη σχετίζουµε την αύξηση της συχνότητας µε τη
µικρότερη από τις δύο τιµές συχνότητας και στην άλλη καµπύλη σχετίζουµε την αύξηση της συχνότητας µε τη
µεγαλύτερη από τις δύο τιµές συχνότητας. Στο σηµείο που µας ενδιαφέρει (η αύξηση της συχνότητας είναι
µηδέν) οι δύο τιµές συχνότητας είναι ίδιες.

Το γεγονός ότι υπάρχουν δύο καµπύλες, µας βοηθάει στο πώς να τις προεκτείνουµε.
Οι δύο καµπύλες τείνουν στην τιµή 3.28 x 1015 Hz.
για ένα άτοµο:

για ένα mol ατόµων:
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Υλοκυµατική θεωρία de Broglie:
Κάθε κινούµενο µικρό σωµατίδιο (π.χ. το ηλεκτρόνιο) έχει διπλή φύση, σωµατίδιο και κύµα.
Εξίσωση de Broglie: λ = h = h
mu p
όπου λ το µήκος κύµατος υλικού σωµατιδίου που έχει µάζα m και κινείται µε ταχύτητα υ.
Για να εκδηλωθεί ο κυµατικός χαρακτήρας πρέπει το σωµατίδιο να έχει µικρή µάζα - µεγάλη ταχύτητα.

Αρχή της αβεβαιότητας (ή απροσδιοριστίας) του Heisenberg:
Είναι αδύνατον να προσδιορίσουµε µε ακρίβεια ταυτόχρονα τη θέση και την ορµή ενός µικρού
σωµατιδίου (π.χ. ηλεκτρόνιο).
Οδηγεί στην κατάρριψη του ατοµικού προτύπου του Bohr.

Κυµατική εξίσωση του Schrodinger:
Σχετίζει µαθηµατικά τη σωµατιδιακή και την κυµατική συµπεριφορά του ηλεκτρονίου.
∆ίνει ακριβείς λύσεις µόνο για το άτοµο του υδρογόνου και τα υδρογονοειδή ιόντα.
Οι λύσεις της κυµατικής εξίσωσης Schrodinger είναι οι κυµατοσυναρτήσεις ψn (ατοµικά τροχιακά)
Από την επίλυση της εξίσωσης Schrodinger προσδιορίζονται:
- η ενέργεια του ηλεκτρονίου (Εn) (κβαντισµένη, όπως στο πρότυπο του Bohr)
- η πιθανότητα εύρεσης του ηλεκτρονίου σε ορισµένο σηµείο του χώρου γύρω από τον πυρήνα
Κάθε ψn αντιστοιχεί σε ορισµένο Εn και είναι συνάρτηση της θέσης του ηλεκτρονίου στο άτοµο: ψ(x, y, z)
Αφηρηµένη έννοια, χωρίς άµεση φυσική σηµασία.
ψ = 0 σηµαίνει απουσία του ηλεκτρονίου , ψ ≠ 0 σηµαίνει την παρουσία ηλεκτρονίου
Το ψ2 έχει µεγάλη φυσική σηµασία:

Κβαντικοί αριθµοί:
Η µορφή του ηλεκτρονιακού νέφους (µέγεθος, σχήµα, προσανατολισµός) που αντιστοιχεί σε ένα
τροχιακό καθορίζεται από τους τρεις κβαντικούς αριθµούς n, l και ml , οι οποίοι προκύπτουν από την
επίλυση της εξίσωσης Schrodinger:
- Παίρνουν ορισµένες µόνο ακέραιες τιµές
- Κάθε δυνατή τριάδα (n, l , ml) οδηγεί σε µια λύση της εξίσωσης Schrodinger (ένα τροχιακό)

Ο τέταρτος κβαντικός αριθµός, ms, αναφέρεται σε µια µαγνητική ιδιότητα των e, το spin.
(το e περιγράφεται από 4 κβαντικούς αριθµούς)

1. Κύριος κβαντικός αριθµός (n)
Επιτρεπτές τιµές: 1, 2, 3, … ∞
Καθορίζει την ενέργεια του e και το µέγεθος του τροχιακού
(n↑ ενέργεια e↑ µέγεθος τροχιακού↑)
Ενδεικτικός της έλξης πυρήνα – ηλεκτρονίου (n↑ έλξη↓)
ο n δεν παίρνει ποτέ την τιµή µηδέν
Φλοιός ή στιβάδα: τροχιακά µε τον ίδιο n
αριθµός τροχιακών: n2
αριθµός υποστιβάδων: n

2. ∆ευτερεύων ή αζιµουθιακός κβαντικός αριθµός (l)
Επιτρεπτές τιµές: 0, 1, 2, … (n-1)
Καθορίζει το σχήµα του τροχιακού
Ενδεικτικός της άπωσης µεταξύ των ηλεκτρονίων
Στα πολυηλεκτρονιακά άτοµα:
για δεδοµένο n, η ενέργεια αυξάνεται µε την αύξηση l
Ο l δεν γίνεται ποτέ ίσος µε τον n
Υποφλοιός ή υποστιβάδα: τροχιακά µε τον ίδιο n και l
αριθµός τροχιακών: (2l+1)

3. Μαγνητικός κβαντικός αριθµός (ml)
Επιτρεπτές τιµές: -l έως +l
Καθορίζει τον προσανατολισµό του τροχιακού στο χώρο
Σε κάθε τιµή του ml ένα τροχιακό (για δεδοµένες τιµές n
και l)

Συµβολισµός ατοµικού τροχιακού:

nlml
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4. Κβαντικός αριθµός του spin (ms)
Επιτρεπτές τιµές: +1/2 ή -1/2
∆εν εξαρτάται από τους υπόλοιπους
κβαντικούς αριθµούς.
Καθορίζει τη φορά αυτοπεριστροφής του
ηλεκτρονίου.
Εξηγεί γιατί κάποιες γραµµές στα
φάσµατα είναι διπλές.
Σε κάθε τιµή του ms ένα ηλεκτρόνιο

∆ιαφορές s και p τροχιακών
τροχιακό ns

τροχιακό np

σχήµα σφαίρας, στο κέντρο ο πυρήνας
σφαιρική συµµετρία
(πάντα ο ίδιος προσανατολισµός)
µέγιστη πιθανότητα εύρεσης του e κοντά στον
πυρήνα
έχει χαµηλότερη ενέργεια από το np τροχιακό
(στα πολυηλεκτρονιακά άτοµα)

δύο λοβοί συµµετρικά εκατέρωθεν του πυρήνα
3 διαφορετικοί προσανατολισµοί
(px , py , pz)
η πιθανότητα εύρεσης του e κοντά στον πυρήνα
είναι µηδενική
έχει υψηλότερη ενέργεια από το ns τροχιακό
(στα πολυηλεκτρονιακά άτοµα)

Χαµηλότερη ενέργεια έχει η υποστιβάδα µε το µικρότερο
άθροισµα (n+l).
Όταν το άθροισµα (n+l) είναι το ίδιο, χαµηλότερη ενέργεια έχει
η υποστιβάδα µε το µικρότερο n.

Η σειρά κατάληψης των τροχιακών µε βάση
φασµατοσκοπικές και µαγνητικές έρευνες:
1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p
(δεν είναι απαραίτητο να συµπληρωθεί µια στιβάδα, για να
αρχίσει η τοποθέτηση e στην επόµενη στιβάδα)

Αρχή της ηλεκτρονιακής δόµησης (aufbau principle)
Απαγορευτική αρχή του Pauli: Είναι αδύνατο να υπάρχουν στο ίδιο άτοµο δύο ηλεκτρόνια µε την
ίδια τετράδα κβαντικών αριθµών. Εποµένως σε κάθε τροχιακό το πολύ 2 ηλεκτρόνια µε αντίθετο spin.
Αρχή της ελάχιστης ενέργειας: Κατά την ηλεκτρονιακή δόµηση ενός πολυηλεκτρονιακού ατόµου,
τα ηλεκτρόνια καταλαµβάνουν πρώτα τα τροχιακά µε τη µικρότερη ενέργεια (µέγιστη σταθερότητα
στη θεµελιώδη κατάσταση).
Κανόνας του Hund: Τα ηλεκτρόνια που καταλαµβάνουν τροχιακά της ίδιας υποστιβάδας έχουν κατά
προτίµηση παράλληλα σπιν (µέγιστη πολλαπλότητα του spin).

Αποκλίσεις:
- όταν τοποθετηθούν e στην υποστιβάδα 3d, αυτή αποκτά χαµηλότερη ενέργεια από την 4s.
- η ηµισυµπληρωµένη (d5) ή συµπληρωµένη (d10) d υποστιβάδα έχει µεγαλύτερη σταθερότητα.
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Για τα κατιόντα: Αφαιρούµε ηλεκτρόνια από την υποστιβάδα µε την υψηλότερη ενέργεια.
Κατά την απόσπαση ηλεκτρονίων, τα ηλεκτρόνια της υποστιβάδας ns αποσπώνται πριν από τα
ηλεκτρόνια της (n-1)d και της (n-2)f.
π.χ. 26Fe : [Ar] 3d6 4s2 και 26Fe3+ : [Ar] 3d5

Εξωτερική στιβάδα: η στιβάδα µε το µεγαλύτερο n.
Ηλεκτρόνια σθένους: όλα τα επιπλέον e, σε σύγκριση µε τα e του αµέσως προηγούµενου ευγενούς
αερίου (όχι τα e των συµπληρωµένων d και f). ∆εν συµπίπτει πάντα µε τα e της εξωτερικής στιβάδας.

Νόµος της περιοδικότητας του Moseley: η χηµική συµπεριφορά των χηµικών στοιχείων είναι
περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού (Ζ).
(συνέπεια της περιοδικότητας της ηλεκτρονιακής διαµόρφωσης)
Τοµέας του Π.Π. είναι ένα σύνολο χηµικών στοιχείων των οποίων το τελευταίο ηλεκτρόνιο κατά την
ηλεκτρονιακή δόµηση των ατόµων τους στη θεµελιώδη κατάσταση (σύµφωνα µε την αρχή δόµησης
κατά Aufbau) τοποθετείται στον ίδιο τύπο υποστιβάδας, δηλαδή s, p, d ή f.

Τοµείς του Περιοδικού Πίνακα
Ηλεκτρονιακή δοµή
Οµάδα
…ns1 ή …ns2
1,2 (IA, IIA)

Τοµέας
s

(2 οµάδες)

…ns2 npx

p

13,…,18 (IΙΙA, VΙIIA)
(6 οµάδες)

x

d

…(n-1)d ns

2

3,…,12 (οµάδες Β)

(στοιχεία µετάπτωσης)

(10 οµάδες)

…(n-2)fx ns2

f

3 (IIΙΒ)

(λανθανίδες, ακτινίδες)

7 περίοδοι
18 οµάδες
(8 κύριες, 10 δευτερεύουσες)

► αριθµός περιόδου = αριθµός στιβάδων (n εξωτερικής στιβάδας)
►αριθµός κύριας οµάδας = αριθµός των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας
π.χ. ΙΙΙΑ ή 13η οµάδα: 3 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα

► αριθµός οµάδας (κατά IUPAC) για τα στοιχεία του τοµέα d =
άθροισµα των ηλεκτρονίων των υποστιβάδων (n-1)d και ns
π.χ. ΙVB ή 4η οµάδα: ……(n-1)d2 ns2
Κλασική
αρίθµηση
IUPAC
(συνεχής)

IA

IIA

IIIA

IVA

VA

VIA

VIIA

VIIIA

1

2

13

14

15

16

17

18

s τοµέας
Κλασική
αρίθµηση
IUPAC
(συνεχής)

p τοµέας

IΙΙΒ

IVB

VB

VIB

VIIB

VIIIB

IB

IIB

3
τοµέας f

4

5

6

7

8, 9, 10

11

12

d τοµέας
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Περιοδική τάση ορισµένων ιδιοτήτων:

Ιδιότητες στοιχείων µετάπτωσης
( d τοµέας: (n-1)dxns2 )
- µεταλλικός χαρακτήρας
- πολλοί αριθµοί οξείδωσης
- παραµαγνητικά
- έγχρωµες ενώσεις
- σύµπλοκα ιόντα
- καταλύτες

ατοµική
ακτίνα

ηλεκτραρνητικότητα ενέργεια ιοντισµού
(µε διακυµάνσεις
3η και 6η κύρια οµάδα)

Ιδιότητες των χηµικών στοιχείων της 2ης και 3ης περιόδου
Μ
Μ

Li

Μ

Na

Μ

Be

ΗΜ

B

Α

Mg

Μ

Al

ΗΜ

C

Α

Si

Α

N

Α

P

Α

O

Α

S

Α

F

Ε

Ne

Cl

Ε

Ar

←

→

µεταλλικός χαρακτήρας,
ηλεκτροθετικότητα, ατοµική ακτίνα

αµεταλλικός χαρακτήρας,
ηλεκτραρνητικότητα

LiCl

BeCl2

BCl3

CCl4

NCl3

Cl2O

ClF

στερεό, ΙΟΝ.

στερεό, ΟΜ.

αέριο, ΟΜ.

υγρό, ΟΜ.

υγρό, ΟΜ.

αέριο, ΟΜ.

αέριο, ΟΜ.

NaCl

MgCl2

AlCl3

SiCl4

PCl3

SCl2

Cl2

στερεό, ΙΟΝ.

στερεό, ΙΟΝ.

στερεό, ΟΜ.

υγρό, ΟΜ.

υγρό, ΟΜ.

υγρό, ΟΜ.

αέριο, ΟΜ.

←

─
─
→

ιοντικός χαρακτήρας, σηµείο βρασµού

οµοιοπολικός χαρακτήρας

Li2O

BeO

B2O3

CO2

N2O5

O2

OF2

στερεό, ΒΑΣ.

στερεό, ΕΠ.

στερεό, ΟΞ.

αέριο, ΟΞ.

αέριο, ΟΞ.

αέριο, ΟΞ.

αέριο, ΟΞ.

Na2O

MgO

Al2O3

SiO2

P2O5

SO3

στερεό, ΒΑΣ.

στερεό, ΒΑΣ.

στερεό, ΕΠ.

στερεό, ΟΞ.

στερεό, ΟΞ.

αέριο, ΟΞ.

Cl2O,
Cl2O7
αέρια, ΟΞ.

←
βασικός χαρακτήρας, σηµείο βρασµού

→
όξινος χαρακτήρας
SiO2 < P2O5 < SO3 < Cl2O7
(H2SiO3) (H3PO4) (H2SO4) (HClO4)
ασθενές ισχυρό ισχυρό
στα 3 στάδια στο 1ο
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Ατοµική ακτίνα: Αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω σε µια οµάδα του περιοδικού πίνακα, γιατί
αυξάνεται ο κύριος κβαντικός αριθµός των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας.
Μειώνεται από αριστερά προς τα δεξιά σε µια περίοδο, (ίδιο nεξ , Ζ* ↑ , r ↓)
∆ραστικό πυρηνικό φορτίο Ζ* = Ζ – e εσωτερικών στιβάδων
Στοιχείο
Ατοµική ακτίνα
/ 10-12 m
Ιονική ακτίνα /
10-12 m

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

186

160

143

117

110

104

99

98
(Na+)

65
(Mg2+)

45
(Al3+)

42 (Si4+)
271 (Si4-)

212
(P3-)

190
(S2-)

181
(Cl-)

✔ Τα κατιόντα έχουν πάντα µικρότερο µέγεθος από τα αντίστοχα ουδέτερα άτοµα.
(εξωτερική στιβάδα n στο ουδέτερο άτοµο, n-1 στο κατιόν/ π.χ. Na: 2,8,1 και Na+: 2,8)
✔ Τα ανιόντα έχουν πάντα µεγαλύτερο µέγεθος από τα αντίστοχα ουδέτερα άτοµα.
(προστίθενται ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα, ισχυρότερες απώσεις ηλεκτρονίων/
π.χ. Cl: 2,8,7 και Cl-: 2,8,8)
✔ Ανάµεσα σε ισοηλεκτρονιακά σωµατίδια µικρότερο µέγεθος έχει εκείνο µε το µεγαλύτερο
πυρηνικό φορτίο (ισχυρότερη έλξη πυρήνα – ηλεκτρονίων εξωτερικής στιβάδας).
✔ Για ένα χηµικό στοιχείο Σ: Σ2+ < Σ+ < Σ < Σ- < Σ2✔ Στοιχεία µετάπτωσης: ελάχιστα επηρεάζεται η ατοµική ακτίνα
(τα επιπλέον e στην εσωτερική (n-1)d υποστιβάδα).
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1η ενέργεια
ιοντισµού
(kJ/mol)

✔ Η ενέργεια ιοντισµού αυξάνεται κατά µήκος µιας περιόδου.
(αύξηση του δραστικού πυρηνικού φορτίου , ισχυρότερη έλξη πυρήνα – ηλεκτρονίων εξωτερικής στιβάδας,
αποµακρύνονται δυσκολότερα)

✔ Η ενέργεια ιοντισµού µειώνεται από πάνω προς τα κάτω σε µια οµάδα.
(περίπου το ίδιο δραστικό πυρηνικό φορτίο, αυξάνεται ο αριθµός των στιβάδων)

✔ Οι µικρές αποκλίσεις από τη γενική τάση, αποδεικνύουν το διαχωρισµό των στιβάδων σε
υποστιβάδες.
2η οµάδα (ns2) → 13η οµάδα (ns2 np1) χαµηλότερη ενέργεια πρώτου ιοντισµού, np υψηλότερη ενέργεια από ns
15η οµάδα → 16η οµάδα: χαµηλότερη ενέργεια πρώτου ιοντισµού, το ηλεκτρόνιο αποµακρύνεται ευκολότερα
από διπλά κατειληµένο p τροχιακό

Αντίδραση των αλκαλιών µε το νερό:
Από το λίθιο προς το καίσιο γίνεται πιο βίαιη η αντίδραση. Το πιο δραστικό αλκάλιο, το καίσιο, έχει τη
χαµηλότερη ενέργεια πρώτου ιοντισµού, οπότε σχηµατίζει ευκολότερα κατιόντα.

Ηλεκτροθετικά στοιχεία  χαµηλές τιµές Ei1 (αποβάλλουν εύκολα ηλεκτρόνια, οξειδώνονται)
Ευγενή αέρια  υψηλές τιµές Ei1 (σταθερή ηλεκτρονιακή δοµή)
Για την ενέργεια πρώτου ιοντισµού:
Όταν το δραστικό πυρηνικό φορτίο (φορτίο πυρήνα – φορτίο e εσωτερικών στιβάδων) αυξάνεται,
απαιτείται µεγαλύτερη ενέργεια για την αποµάκρυνση ηλεκτρονίου.

Γενικά:
Η ενέργεια ιοντισµού είναι αντίθετη από την ενέργεια του ηλεκτρονίου που αποµακρύνεται

(Ei = - Eηλ , Εηλ < 0, Ei > 0)
Όσο αυξάνεται ο κύριος κβαντικός αριθµός n µειώνεται η ενέργεια
ιοντισµού (γιατί αυξάνεται η ενέργεια του ηλεκτρονίου). Οπότε:
n ↑ Eηλ ↑ Εi ↓
το ηλεκτρόνιο µε το µικρότερο κύριο κβαντικό αριθµό n απαιτεί τη
µεγαλύτερη ενέργεια για την αποµάκρυνσή του.
για δεδοµένο n:
Για δεδοµένο n, όσο αυξάνεται ο κβαντικός αριθµός l µειώνεται η
l ↑ Eηλ ↑ Εi ↓
ενέργεια ιοντισµού (γιατί αυξάνεται η ενέργεια του ηλεκτρονίου).
Οπότε: το ηλεκτρόνιο από το 2s τροχιακό (l = 0) απαιτεί µεγαλύτερη
ενέργεια για την αποµάκρυνσή του σε σχέση µε το ηλεκτρόνιο από το 2p τροχιακό (l = 1).
∆ες: Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2013 (A3)

∆ιαδοχικές ενέργειες ιοντισµού ενός χηµικού στοιχείου: Ei1 < Ei2 < Ei3 …
(το ηλεκτρόνιο αποµακρύνεται δυσκολότερα από θετικά φορτισµένο ιόν)

