
Τί είναι χημικός δεσμός και είδη χημικών δεσμώνΤί είναι χημικός δεσμός και είδη χημικών δεσμών...











Κατανομή εξωτερικών ηλεκτρονίων: ∆ΕΝ την 
ξεχνάμε ΠΟΤΕ !!!ξεχνάμε ΠΟΤΕ !!!

Θυμόμαστε ΠΑΝΤΑ πόσα μονήρη e- και πόσα 
ζεύγη e έχουν τα άτομα στην εξωτερική τουςζεύγη e- έχουν τα άτομα στην εξωτερική τους 

στοιβάδα...

















Ενέργεια Πλέγματος (U): η ενέργειαΕνέργεια Πλέγματος (U): η ενέργεια 
που απαιτείται για τον πλήρη 

διαχωρισμός ενός mole μιας στερεάςδιαχωρισμός ενός mole μιας στερεάς 
ιοντικής ένωσης στα ιόντα της σε αέρια 

φάσηφάση

NaCl(s)               Na+(g) + Cl-(g)
U = +788 kJ/mol

U > 0U > 0



Νόμος του Hess: Η ενθαλπία μιας 
αντίδρασης είναι η ίδια ανεξάρτητα 
από το αν η αντίδραση γίνεται σεαπό το αν η αντίδραση γίνεται σε 

ένα ή περισσότερα στάδιαή ρ ρ

Ενθαλπία Εξάχνωσης: η ενέργεια που απαιτείται για την μετατροπή 1 mol
ατόμων (s) σε 1 mol ατόμων (g). A(s)             A(g)

Ενθαλπία Ιοντισμού: η ενέργεια που απαιτείται για την μετατροπή 1 mol
ατόμων (g) σε 1 mol ιόντων+ (g). A(g) A+(g) + 1 e-ατόμων (g) σε 1 mol ιόντων (g). A(g)           A (g)  1 e

Ηλεκτρονική Συγγένεια: η ενέργεια που απαιτείται για την μετατροπή 1 mol
ατόμων (g) σε 1 mol ιόντων- (g) :  A(g) + 1 e- A-(g) 

Ενθαλπία ∆ιάστασης: η ενέργεια που απαιτείται για την διάσπαση 1 mol
δεσμών (g) :  ½ A2(g)            A(g)





















Κανόνας της Οκτάδας...ς ης ς

C, N, O, F θέλουν ΠΑΝΤΑ 8 e‐ γύρω 
τους τα υπόλοιπα στοιχεία μπορούντους...τα υπόλοιπα στοιχεία μπορούν 

να παρουσιάζουν εξαιρέσεις.

Διπλούς δεσμούς: κυρίως τα C N O SΔιπλούς δεσμούς: κυρίως τα C, N, O, S,
Τριπλούς δεσμούς: κυρίως τα C, N 



Στον ομοιοπολικό δεσμό 2 ή 
περισσότερα e- μοιράζονται 

μεταξύ δύο ατόμωνμεταξύ δύο ατόμων

Μονός Ομοιοπολικός ∆εσμός.  
“–” δηλώνει ∆ΥΟ e-



Μονοί Ομοιοπολικοί ∆εσμοί.  
Κάθ “ ” δ λώ ∆ΥΟΚάθε “–” δηλώνει ∆ΥΟ e-

∆ιπλός Ομοιοπολικός ∆εσμός: ∆ύο άτομα μοιράζονται ∆ΥΟ 
ΖΕΥΓΑΡΙΑ e-

Τριπλός Ομοιοπολικός ∆εσμός: ∆ύο άτομα μοιράζονται ΤΡΙΑ 
ΖΕΥΓΑΡΙΑ e-







Πολωμένος Ομοιοπολικός ∆εσμός: Ομοιοπολικός δεσμός όπυ ταΠολωμένος Ομοιοπολικός ∆εσμός: Ομοιοπολικός δεσμός όπυ τα 
δεσμικά e- είναι πιο κοντά στο ένα άτομο του δεσμού από ότι στο 

άλλο.



Μήκη Ομοιοπολικών ∆εσμών
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Τριπλός < ∆ιπλός < Μονός δεσμός



Ηλεκτραρνητικότητα: η ικανότητα ενός 
στοιχείου να έλκει τα δεσμικά e-χ μ

Linus Pauling, 1901-1994 

Nobel Prize in Chemistry
(1954)

Nobel Peace Prize 
(1962)

F: το πιο 
ηλεκτραρνητικό άτομοηλεκτραρνητικό άτομο

Cs: το λιγότερο 
λ ό άηλεκτραρνητικό άτομο

Ό λύ δ ά λ / ξύ 2 ίΌσο μεγαλύτερη η διαφορά ηλεκτρ/τας μεταξύ 2 στοιχείων, 
τόσο πιο πολωμένος ο μεταξύ τους δεσμός





Πως γράφουμε τις δομές LewisΠως γράφουμε τις δομές Lewis

• 1) Υπολογίζουμε τα συνολικά e‐ σθένους

• 2) Γράφουμε τη δομή του μορίου (εάν δεν τη2) Γράφουμε τη δομή του μορίου (εάν δεν τη 
γωρίζουμε) με το λιγότερο ηλεκτραρνητικό 
άτομο ως κεντρικόάτομο ως κεντρικό

• 3) Βάζουμε τα e‐ στα περιφερειακά άτομα 
(ακολουθώντας τον κανόνα της 8αδας)

• 4) Αν περισσέψουν e‐ τα τοποθετούμε ως• 4) Αν περισσέψουν e τα τοποθετούμε ως 
ζεύγη στο κεντρικό άτομο



ΜΗΝ ξεχνάτε ότι κάθε – σημαίνει 2 e-

Συνολικός αριθμός e- σθένους= 5 + 3x7 = 26

Κεντρικό άτομο: P (λιγότερο ηλεκτραρνητικό)

Συμπληρώνουμε με ζεύγη e- τα περιφερειακά άτομα (8αδα)Συμπληρώνουμε με ζεύγη e- τα περιφερειακά άτομα (8αδα)

Βάζουμε τα 2 e- που περισσεύουν στον P ως ζεύγος





HNO2 νιτρώδες οξύHNO2, νιτρώδες οξύ

∆εν έχει 8 e- γύρω του!!!

Πως υπολόγίζουμε το τυπικό φορτίο ενός ατόμου σε ένα μόριο ?

“Καταδικά του”“Καταδικά του”















Συντονισμός ή Μεσομέρεια

∆ομή συντονισμού είναι μία ή περισσότερες δομές Lewis για 
ένα μόριο το οποίο δεν μπορεί να περιγραφθεί ακριβώς μεένα μόριο το οποίο δεν μπορεί να περιγραφθεί ακριβώς με 

μόνον έναν τρόπο κατά Lewis

Ανθρακικό ανιόν, CO3
2-



∆ομές συντονισμού για το νιτρικό ανιόν, ΝΟ3
-



Πιθανές ∆ομές Lewis για το 
β λ λ ίδ ά ίκαρβονυλοχλωρίδιο....ποιά είναι η 

σωστή?

Την απάντηση τη δίνει το τυπικό φορτίο:Την απάντηση τη δίνει το τυπικό φορτίο:

1) Μικρά τυπικά φορτία

2) Αρνητικά τυπικά φορτία σε ηλεκτραρνητικά2) Αρνητικά τυπικά φορτία σε ηλεκτραρνητικά 
άτομα

3) Αποφυγή ομοειδών φορτίων σε γειτονικά 
άάτομα



Πιθανές ∆ομές Lewis για το 
θ λ λ ίδ ά ίθειονυλοχλωρίδιο....ποιά είναι η 

σωστή?













Κατά τη δημιουργία ενός χημικού δεσμού, ένα τροχιακό 
θέ ό Α ίζ λύ έσθένους του ατόμου Α, αρχίζει και επικαλύπτεται εν μέρει με 
ένα τροχιακό σθένους του ατόμου Β. Τα e- πλέον κινούνται 

γύρω και από τα δύο άτομα.





Μεταβολή Ενέργειας ∆εσμού – Απόσταση Ατόμων



Σύμφωνα με την VB ο αριθμός των δεσμών που επιτρέπεται 
να κάνει ένα άτομο ισούται με τον αριθμό των ασύζευκτων e-να κάνει ένα άτομο ισούται με τον αριθμό των ασύζευκτων e-

του. 

Συνεπώς, το Η μπορεί να κάνει έναν δεσμό, το Ο δύο, το Ν ς, μ ρ μ , ,
τρεις, τα F, Cl, Br, I έναν....και ο C???

C: 1s2 2s2 2p 1 2p 1 ∆ύο ασύζευκτα e- συνεπώς ∆ΥΟ δεσμούςC: 1s2 2s2 2px
1 2py

1    ∆ύο ασύζευκτα e-, συνεπώς ∆ΥΟ δεσμούς

Welcome to Hybridism…y



1ο βήμα: ο C “αποκτά” 4 ασύζευκτα e- προωθώντας ένα 2s e-

στο κενό 2p τροχιακόστο κενό 2pz τροχιακό.

∆ΙΗΓΕΡΜΕΝΗ κατάσταση

Συνεπώς (π.χ. στο CH4) ο C θα είχε 2 ειδών δεσμούς:

3 δεσμούς από επικάλυψη 2pC + 1sH

1 δεσμό από επικάλυψη 2sC + 1sH



Όμως:

1) ∆ιαφορετική επικάλυψη σημαίνει διαφορετική ενέργεια δεσμών, 

2) Τα δύο είδη δεσμών θα είχαν διαφορετικούς προσανατολισμούς:

3 δεσμοί από επικάλυψη 2pC + 1sHσε 90ο μεταξύ τους

1 δεσμό από επικάλυψη 2sC + 1sHσε τυχαίο προσανατολισμό μ ψη C H χ ρ μ

Πειραματικά όμως έχει βρεθεί ότι: 

1) στο CH4 υπάρχουν 4 ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΙ δεσμοί, 

2) η γεωμετρία του μορίου είναι ΤΕΤΡΑΕ∆ΡΙΚΗ (γωνία δεσμών ) η γεωμε ρ α ου μορ ου ε α (γω α δεσμώ
Η-C-H = 109.28o)



Κατά τη διαδικασία του υβριδισμού, σχηματίζονται ΝΕΑ 
(υβριδικά) τροχιακά από τον συνδυασμό των τροχιακών των 
μεμονωμένων ατόμων. Τα νέα αυτά τροχιακά είναι ίσα σε 
αριθμό με αυτά που συνδυάζονται για τη δημιουργία τους!ρ μ μ ζ γ η ημ ργ ς



ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ



sp3 Υβριδισμός

ένα sp3 τροχιακό





Υπάρχουν και άλλοι υβριδισμοί:Υπάρχουν και άλλοι υβριδισμοί:

sp2 Υβριδισμόςsp Υβριδισμός



sp

sp3d

sp3d2



Τύπος υβριδικών τροχ.                               Γεωμετρία





∆ομή Lewis Τετραεδρική διευθέτηση∆ομή Lewis              Τετραεδρική διευθέτηση







Το Xe έχει 4 απλούς δεσμούς και 2 ζεύγη χ ς μ ς ζ γη
ηλεκτρονίων. Άρα απαιτούνται 6 τροχιακά...sp3d2

∆ομή Lewisμή



Δυο βασικοί τύποι δεσμώνβ μ





ΑιθυλένιοΑιθυλένιο







Ακετυλένιο















































































ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ






















































