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 پیوند شیمیایی

 :نیرویی که امتها را کنار هم نگه می دارد•

 پیوند شیمیایی

پیوند یونی 

پیوند کوواالنسی 

پیوند فلزی 
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 پیوند یونی
انتقال الکرتون از یک اتم به اتم دیگر: 

 (بار منفی -الکرتون می گیرد)آنیون 

 (بار مثبت -الکرتون از دست می دهد)کاتیون 

 بین یونهای با بار مخالفجاذبه الکرتوستاتیک 
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 پیوند کوواالنسی

الکرتونها به اشرتاک گذاشته می شود 
هر پیوند کوواالنسی متشکل از یک جفت الکرتون است که دو –

 .اتم در آن سهیم است
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 پیوند فلزی

 .در فلزات و آلیاژها دیده می شود•

 .الکرتون های الیه بیرونی فلز، آزادانه در رسارس ساختار حرکت می کند•
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 :بحث اصلی این جلسه

 پیوند یونی
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 ساختار یونی
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 تشکیل ترکیب یونی

 سرعت به مي يابند  تماس هم با كلر گاز و سديم فلز كه هنگامي 
   .مي آيد دست به جامد سديم كلريد و شده تركيب

 
آرايش به رسيدن و الكترون دادن دست از به زيادي تمايل سديم 

  شدن يون صرف كمي انرژي پس دارد ( Neاثر بي گاز  )هشتايي
 (است كم سديم شدن يون انرژي) .شود مي سديم

 
بي اثر گاز آرايش به رسيدن و الكترون جذب به زيادي تمايل كلر 

   .دارد زيادي  خواهي الكترون پس دارد، را (Ar) بعدي
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 تشکیل پیوند یونی
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 انرژی یونش

 انرژی الزم برای جداکردن سست ترین الکرتون از یک اتم
 .گازی شکل

 

چون برای بیرون کشیدن الکرتون از اتم، باید بر جاذبه –
 :الکرتون غلبه کرد-متقابل هسته

 !پس مقدار انرژی یونش عدد مثبت است•
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 انرژی یونش

 :نکته•

انرژی یونش در عنارص واسطه، کم و بیش ثابت است چون •
 .الکرتون متامیز کننده به پوسته های درونی اضافه می شود

افزایش اثر پوششی حاصل، منجر به مشاهده این وضعیت •
 .در عنارص واسطه و و اسطه درونی می شود
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 جدول تناوبیمقادیر انرژی یونش عنارص 
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 انرژی الکرتونخواهی

مقدار انرژی که در نتیجه افزایش یک الکرتون به ام گازی •
 .شکل در حالت پایه مبادله می شود

 تبدیل اتم خنثی به یون منفی فرآیند الکرتونخواهی •
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 مقادیر انرژی الکرتونخواهی
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 تشکیل پیوند یونی

 جاذبه الکرتوستاتیکی  آنیون + کاتیون •

 شبکه ای از بلوری با طرح معین هندسی •

حاصل از تغییرات انتالپی مربوط به تراکم انرژی شبکه •
 –و + یونهای گازی 

 .در نتیجه تشکیل شبکه یونی، انرژی آزاد می شود•

 

 .پس مقدار آن همواره منفی است 
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 فرآیند تشکیل شبکه بلور یونی
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 MgF2تشکیل 
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 شعاع یونی
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خارج شدن یک الکرتون از یک اتم و تشکیل کاتیون با •
 انقباض همراه است

افزایش الکرتون به اتم و تشکیل آنیون با انبساط همراه •
 .است
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 پایان


