












Αν τα στοιχεία ταξινομηθούν βάσει του ΑΒ, υπάρχει μια περιοδικότητα στις ιδιότητές τους.

Στοιχεία με παρόμοιες χημικές ιδιότητες έχουν παραπλήσια ΑΒ.

Τα στοιχεία που απαντώνται περισσότερο στη φύση έχουν μικρό ΑΒ

Το μέγεθος του ΑΒ καθορίζει το χαρακτήρα του στοιχείου.

Νέα στοιχεία θα ανακαλυφθούν.

Μερικά ΑΒ μάλλον θα διορθωθούν.



1875: Lecoq de Boisbaudran ανακάλυψε το Ga του οποίου οι 

ιδιότητες είχαν προβλεφθεί με μεγάλη ακρίβεια από τον Mendeleev



Ι∆ΙΟΤΗΤΑ                           ΠΡΟΒΛΕΨΗ Ga

ΑΒ 68 amu 69.7 amu

Τύπος Οξειδίου Ea O Ga OΤύπος Οξειδίου Ea2O3 Ga2O3

Πυκνότητα 5.9 g/cm3 5.91 g/cm3

Σ.Τ. χαμηλό 30.1 οC

Σ.Ζ. υψηλό 1983 οCΣ.Ζ. υψηλό 1983 C







Στον παραπάνω Π.Π. δίνονται οι υποφλοιοί που 
συμπληρώνονται για κάθε στοιχείο ανάλογα με τη 

θέση του στον Π.Π.



Τα στοιχεία στον Π.Π. τοποθετήθηκαν ανάλογα με 
τις φυσικές και χημικές τους ιδιότητες.

Οι φυσικές-χημικές ιδιότητες εξαρτώνται από την 
ηλεκτρονιακή δομή των στοιχείων.

ΘΕΣΗ – Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ – ΗΛ. ∆ΟΜΗ





Ισοηλεκτρονικά είδη: χημικά είδη που έχουν 
ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων, δηλ. ίδια ηλ. δομήίδιο αριθμό ηλεκτρονίων, δηλ. ίδια ηλ. δομή 

στη θεμελιώδη κατάσταση.

Κ+, Ca2+,  S2- 18 e-



Ο λόγος που τα άτομα χάνουν / παίρνουν e- είναι γιανα 
αποκτήσουν δομή ευγενούς αερίου.





Τα περισσότερα μέταλλα μετάπτωσης μπορούν να 
σχηματίσουν παραπάνω από ένα κατιόν, π.χ. 

Fe2+ Fe3+ Mn2+ Mn3+ Mn4+ Mn7+Fe2+, Fe3+, Mn2+, Mn3+, Mn4+, Mn7+, …

Χάνουν ΠΡΩΤΑ τα ns ηλεκτρόνια και ΜΕΤΑ τα (n-1)d

Fe: [Ar] 4s2 3d6

Fe2+: [Ar] 4s0 3d6

Mn: [Ar] 4s2 3d5

Mn2+: [Ar] 4s0 3d5[ ]

Fe3+: [Ar] 4s0 3d5

Mn : [Ar] 4s 3d

Mn3+: [Ar] 4s0 3d4

Mn4+: [Ar] 4s0 3d3

Mn7+: [Ar] 4s0 3d0[ ]



Μέγεθος Ατόμων και Ιόντων  ς

Εφόσον από QM ξέρουμε ότι τα άτομα ∆ΕΝ έχουν 
αυστηρώς καθορισμένα όρια, πως υπολογίζουμε το 

μέγεθος ενός ατόμου????   

Ομοιοπολική Ακτίνα: το ½ της απόστασης μεταξύ 2 
πυρήνων ενωμένων με απλό χημικό δεσμό   







ΑΥΞΑΝΕΤΑΙΑΥΞΑΝΕΤΑΙ

η ατομικήη ατομική 
ακτίνα



Από τι εξαρτάται η Ατομική Ακτίνα?  ξ

1) από το n (κύριο κβαντικό αριθμό)

2) από το ∆ραστικό Πυρηνικό Φορτίο, Zeff ( το πραγματικό
θετικό φορτίο του πυρήνα που αισθάνεται έναθετικό φορτίο του πυρήνα που αισθάνεται ένα 

ηλεκτρόνιο εξαιτίας της θωράκισής του από τα άλλα 
β λλό ξύ ύ ή )παρεμβαλλόμενα e- μεταξύ αυτού και του πυρήνα)   

Ζeff = Z – seff

s= σταθερά θωράκισης που εξαρτάται από τον αριθμό 
των παρεμβαλλόμενων e- αλλά και από τα τροχιακά 

στα οποία βρίσκονται.  



Z ΑΥΞΑΝΕΤΑΙZeff ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ

Σ Ο άδ Ζ έ δόΣε μια Ομάδα το Ζeff παραμένει σχεδόν το 
ίδιο



ΑΥΞΑΝΕΤΑΙΑΥΞΑΝΕΤΑΙ

η ατομικήη ατομική 
ακτίνα

ΓΙΑΤΙ???

Σ ί έθ F Cl SΣυγκρίνετε τα μεγέθη των F, Cl, S



Στα Μέταλλα Μετάπτωσης, κατά μήκος μιας Ομάδας το 
μέγεθος ελαττώνεται αρχικά σημαντικά, μετά 

ελαττώνεται ελαφρά και προς το τέλος της Ομάδας φρ ρ ς ς ης μ ς
αυξάνεται !!!   

Στην αρχή της Ομάδας το Z ff αυξάνεται, εν συνεχείαΣτην αρχή της Ομάδας το Zeff αυξάνεται, εν συνεχεία 
όμως επειδή τα d ηλεκτρόνια είναι εσωτερικά 

ηλεκτρόνια αυξάνεται το s (δηλαδή το Ζ αρχίζει ναηλεκτρόνια αυξάνεται το s (δηλαδή το Ζeff αρχίζει να 
σταθεροποιείται και τέλος να μικραίνει). Εφόσον το Ζeff

μικραίνει το μέγεθος αυξάνεται.

Ζeff = Z – sΖeff  Z s



Ιοντική Ακτίνα: η συνεισφορά ενός ιόντος στην 
απόσταση μεταξύ των πυρήνων δύο γειτονικών ατόμων απόσταση μεταξύ των πυρήνων δύο γειτονικών ατόμων 

σε μια στερεά ιοντική ένωση 



Κατιόν < ουδέτερο άτομοΚατιόν < ουδέτερο άτομο

Ανιόν > ουδέτερο άτομο

ΓΙΑΤΙ???















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




