L'enllaç químic
La unió entre àtoms iguals o diferents s'anomena enllaç químic.
Se sap que a la natura qualsevol procés tendeix a l'estat de màxima estabilitat.
Molts àtoms aconsegueixen aquesta estabilitat en unir-se entre ells per formar
agregats atòmics, que tenen una energia menor que quan els àtoms estan
separats.
Per tant, en la formació d'un enllaç químic s'allibera una quantitat d'energia
determinada que s'anomena energia d'enllaç.
Energia d'enllaç: és l'energia que s'allibera quan es forma un mol d'enllaços.
Coincideix amb l'energia necessària per trencar-los.
Distància d'enllaç o longitud d'enllaç: és la distància entre els nuclis dels àtoms
enllaçats per a la qual s'assoleix el mínim d'energia.
Hi ha tres tipus d'enllaços:
Enllaç iònic
Enllaç covalent
Enllaç metàl.lic.

Enllaç iònic
Es crea per l'atracció electrostàtica entre
ions de signe contrari.
Els electrons de l'últim nivell (de valència)
de cada àtom són els que intervenen en la
formació de l'enllaç.

Per exemple:
Na (Z = 11):1s22s22p63s1 té tendència a
formar Na+
F (Z = 9): 1s22s22p5 té tendència a formar FAquests dos ions s'uneixen per atracció
electrostàtica formant xarxes cristal.lines.


Tenen

tendència a formar aquest tipus
d'enllaç
els
elements
amb
electronegativitats molt diferents, és a dir
els que estan situats en els extrems de la
taula periòdica, grups 1 i 2 amb els
elements dels grups 16 i 17.

A. Fortalesa de l'enllaç iònic




Un enllaç serà tant més iònic quan:
Més estables siguin els seus ions. Per exemple l'ió fluorur és més estable que
l'ió iodur, perquè el flúor és més electronegatiu que el iode
Com més petites siguin les càrregues dels ions que formen l'enllaç. L'ió Na+
es forma més fàcilment que l'ió Al3+.
Com més gran sigui l'ió positiu i més petit el negatiu. Per exemple el KCl és
més iònic que el NaCl

B. Xarxes cristal.lines iòniques
Els compostos iònics estan formats per ions que es mantenen en posicions fixes
formant agrupacions geomètriques regulars que s'anomenen xarxes cristal.lines
iòniques o cristalls iònics.
les seves fórmules són empíriques; expressen la
relació entre el nombre d'ions que hi intervenen,
però no ens diuen res de l'estructura de la substància.
Una manera més real d'escriure les seves
fórmules seria (K+Cl-)n en comptes de
KCl o (Ca2+ (F-)2)n en conptes de Ca2F.

Propietats dels compostos iònics


A. Punts de fusió i ebullició
Per trencar l'estructura cristal.lina i vèncer les forces electrostàtiques
d'atracció calen grans quantitats d'energia, per tant els compostos iònics
presenten punts de fusió i ebullició elevats.
Compost
Tf (ºC)
Te (ºC)
Analitzant els punts de fusió i ebullició de
la taula, podem dir que hi ha dos factors
LiCl
606
1.337
que afecten a aquestes temperatures:
NaCl
800
1.442
l'energia reticular i la diferència
KCl
776
1.415
d'electronegativitat dels ions.



Energia reticular: Les unions entre
els ions que formen la xarxa i que dóna
lloc a una estructura compacta va
associada a una quantitat d'energia
que s'anomena reticular, podem dir que
és l'energia emmagatzemada en la
xarxa cristal.lina.

RbCl

715

1.388

CsCl

645

1.289

BeCl2

405

500

MgCl2

712

1.000

CaCl2

772

1.100

SrCl2

872

1.250

B. Conductivitat elèctrica en dissolució o en estat líquid

Els

compostos iònics en estat
sòlid no condueixen el
corrent elèctric.

Si

els ions estan lliures, cosa
que es produeix quan els
compostos iònics estan en
dissolució o s'han fos,
llavors si que són
conductors de l'electricitat.

C. Duresa

Les xarxes cristal.lines que formen els compostos iònics, presenten una
forta resistència a ser ratllades, ja que són molt compactes
Ratllar un compost iònic suposa trencar la seva estructura de reticle, per
tant un compost iònic serà tant més dur com més fort sigui l'enllaç.
Vegeu els punts de fusió i ebullició i compareu.

D. Fragilitat
Els compostos iònics són fràgils. Això significa que es pot produir
fàcilment una fractura si el colpegem.
Si sotmetem el cristall iònic a forces externes
es produeix una distorsió de l'estructura i
s'esdevenen repulsions entre els ions del
mateix signe, cosa que produeix
el trencament del cristall.

E. Solubilitat en dissolvents polars
Els compostos iònics són solubles
en dissolvents polars com aigua i
amoníac.








Aquest fet és degut a la interacció
entre els ions i els dipols de les
molècules del dissolvent.
Cada ió queda envoltat de
molècules del dissolvent, aquest
procés s'anomena solvatació.
Només
es
dissolen
aquells
compostos en que l'energia de
solvatació és superior a l'energia
reticular.
Els compostos iònics no són
solubles en dissolvents apolars
(dissolvents orgànics)

Enllaç covalent
Un

enllaç covalent és la unió de dos
àtoms compartint electrons. Cada
àtom aporta un electró a l'enllaç,
però el parell d'electrons es
compartit per tots dos àtoms.

El

sistema format pels àtoms enllaçats
és més estable, menys energètic,
que els àtoms per separat.

Al

gràfic va un mínim d'energia (el
punt 3), aquest punt s'anomena
longitud o distància d'enllaç.

El

valor de l'energia potencial del
sistema corresponent a la distància
d'enllaç, és l'energia que s'allibera
quan es forma l'enllaç.

A. Elements que formen enllaços covalents
L'enllaç covalent es dóna preferentment entre els àtoms dels elements més
electronegatius (període 2 i 3, grups 14, 15, 16 i 17, a més de l'hidrogen)

B. Estructures de Lewis
Lewis va suggerir que els àtoms dels
diferents elements podien assolir la
configuració estable de gas noble
compartint amb altres àtoms els
electrons necessaris per arribar a tenir
vuit electrons al nivell de valència (últim
nivell). Aquesta idea s'anomena regla
de l'octet.
Les imatges mostren estructures de
Lewis amb els electrons de valència de
cada element que forma un compost
covalent.
L'enllaç que es forma quan dos àtoms
comparteixen un parell d'electrons
s'anomena senzill, si comparteixen 2
parells, doble i si comparteixen 3,
triple.

Excepcions
Es coneixen força excepcions a la regla
de l'octet.
Deixant de banda l'hidrogen, hi ha altres
elements com el beril.li o el bor que
queden amb menys de vuit al nivell de
valència.
BeCl2 i BF3
També es dóna el cas contrari. Hi ha
molècules que tenen més de vuit
electrons al nivell de valència. Aquesta
circumstància és força habitual en els
elements situats al tercer període de la
taula periòdica i als següents.
PCl5 i SF6

Com dibuixem l'estructura de Lewis
Per dibuixar estructures de Lewis d'espècies químiques, molècules o ions, cal
seguir una sèrie de normes que aplicarem a la molècula d'àcid nítric.
Aquestes regles s'apliquen a les molècules inorgàniques senzilles:
1. Calculem els electrons de valència de l'hidrogen, del nitrogen i de l'oxigen:
1 + 5 + 3.6 = 24 electrons
2. Formen l'esquelet de la molècula
Cal escollir l'àtom central, no acostuma a ser ni l'hidrogen, ni l'oxigen. L'hidrogen
va unit a l'oxigen.
O
|
O– N–O–H
3. En l'esquelet hem utilitzat vuit electrons, dels 24 que hem de col.locar,
encara queden 16. A més el nitrogen i l'oxigen són del 2n període i han de verificar
la regla de l'octet. El problema es soluciona formant un doble enllaç entre l'àtom de
nitrogen i un dels oxigens.
O
|
O = N – O– H

Formes ressonants
Són estructures de Lewis que són
equivalents entre elles.
El benzè presenta dues formes
ressoants
Formes ressoants de l'ozó.

Formes ressonants de l'ió nitrat.

Enllaç covalent coordinat
Hi

ha casos en què els dos
electrons de l'enllaç són
aportats només per un dels
àtoms.

La

formació d'ions amoni i oxoni a
partir de molècules d'amoníac i
aigua en són exemples

Aquest

tipus d'enllaç s'anomena
covalent coordinat i s'acostuma
a representar per mitjà d'una
fletxa dirigida des de l'àtom que
aporta els dos electrons fins a
l'altre àtom.

Aplicacions

1. Dibuixeu les estructures de Lewis de les espècies químiques
següents:
a) H2S

b) O2-

c) CO2

d) HCHO

e) H3PO4

f) CO32-

g) NO2-

h) HCN

Enllaços polars i molècules polars
La

diferent electronegativitat entre els
àtoms que formen un enllaç
covalent produeix la polarització.
En aquests casos parlem d'enllaç
covalent polar.

La

polarització no es produeix si els
àtoms que s'enllacen són iguals,
parlem d'enllaç covalent apolar.

El

grau de polarització d'un enllaç es
determina a partir d'una magnitud
física vectorial que s'anomena
moment dipolar (µ).

Molècula

polar µtotal = Σµenllaços # 0

Molècula

apolar µtotal = Σµenllaços = 0

