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کتاب درسی

« انرژی یونش »
یونش :به معنای خارج كردن یک الكترون از اتم و ایجاد یون مثبت است .این عمل به انرژی نياز دارد .از آن جا كه اندازه گيرری و گررارم ماردار
انرژی الزم ،برای یونش یک مول اتم آسان تر است ،انرژی های یونش متوالی به صورت زیر تعریف می شود.
انرژی نخستین یونش :به انرژی الزم برای خارج كردن یک مول الكترون از یک مول اتم در حالت پایه (مثالً اتم  )xدر حالت گازی كه بره توليرد
یک مول یون یک بار مثبت در حالت گازی می انجامد ،گفته می شود.
انرژی نخستين یونش به صورت ماابل نمایش داده می شود.
1
 IEكوتاه شده عبارت  Ionization Energyبه معنای انرژی یونش است و زیروند  1نشان دهده انرژی نخستين یونش 1
1
) بيان می شود.
انرژی یونش بر حسب كيلوژول بر مول (
1

انرژی دومین یونش :انرژی الزم برای خارج كردن یک مول الكترون از یک مول یون یک بار مثبت (
دو بار مثبت (  ) 0در حالت گازی است.
و به همين ترتيب انرژی های یونش بعدی تعریف می شوند.

است.

) در حالت گازی و ایجاد یرک مرول یرون
1

0

0

معموالً به هنگام یونش ،سست ترین الكترون ها (دورترین الكترون ها از هسته) از اتم جدا می شوند.
در مورد انرژی های یونش متوالی هر عنصر هر چه زیروند انرژی یونش ،بيش تر باشد ،مادار انرژی یونش بيش تر خواهد برود .زیررا برا جردا شردن
الكترون ها ،بار مثبت یون بيش تر می شود كه این امر باعث افرایش نيروی جاذبه هسته بر الكترون های باقی مانده شده ،در نتيجه برای جدا شدن
 : 1ماایسه انرژی یونش
الكترون های بعدی نياز به صرف انرژی بيش تر خواهد بود .بنابراین داریم:
0
2
7
اتم منيریم (  ) 10را در نظر بگيرید طبق شكل ماابل منيریم دارای  2الیه اصلی است .در اثر یونش ابتدا الكترون های تراز سوم
(شامل  0الكترون) كنده می شوند .سپس الكترون های تراز دوم (شامل  3الكترون) و در انتها الكتررون هرای ترراز اول (شرامل 0
الكترون) كنده خواهد شد .نمودار زیر تغيير انرژی های یونش متوالی منيریم را نشان می دهد.

هنگامی كه الكترون از یک الیه الكترونی پایين تر (نردیک تر به هسته) جدا می شود .انرژی یونش به طور ناگهرانی افررایش مری یابرد یعنری یرک
جهش بررگ مشاهده می شود كه این امر به دليل نردیک تر شدن الكترون به هسته و جاذبه زیاد هسته بر آن الكترون است كره باعرث مری شرود
انرژی ب سيار بيش تری برای جدا شدن آن الكترون صرف شود .همان طور كه مشاهده می كنيد بين  0و  2اولين جهش برررگ ر داده اسرت
كه شامل تغيير الیه اصلی از  2به  0است .هم چنين بين  12و  11دومين جهش بررگ ر داده است كه شامل تغييرر الیره اصرلی از  0بره 1
است .یعنی الكترون از

0

0

 1جدا می شود .به آرایش الكترونی منيریم توجه كنيد.
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اولين جهش بررگ دومين جهش بررگ

با استفاده از تعداد جهشهای بررگ انرژی یونش میتوانيم تعداد الیههای اصلی (ترازهای انرژی) موجود در یک اتم را با رابطه زیر به دست آوریم.
1

تعداد جهشهای بررگ

تعداد الیههای اصلی ترازهای انرژی

به دليل این كه مادار عددی انرژی های یونش بررگ است در نمودار از لگاریتم انرژی های یونش متوالی استفاده می شود.

 نكته :با استفاده از انرژی های یونش متوالی می توانيم عدد اتمی ،دوره ،گروه و تعداد الكترون های الیه ظرفيت اتم را مشخص كنيم.
تعداد الكترون های جدا شده = عدد اتمی
 + 1تعداد جهش ها = دوره
تعداد انرژی های یونش (الكترون) قبل از اولين جهش = تعداد الكترون های الیه ظرفيت = گروه (اصلی)
روند تناوبي تغییر انرژی یونش عنصرها:
در یک گروه از باال به پایين با افرایش اندازه اتم ،انرژی نخستين یونش كم می شود ،زیرا الكترون موجود در بيرونی ترین الیه الكترونری اترم (الیره
ظرفيت) در فاصله دورتری از هسته قرار گرفته است و بنابراین جدا شدن آن از اتم نياز به انرژی كم تری دارد.
در طول یک دوره از جدول تناوبی انرژی یونش به ط ور كلی از چپ به راست افرایش می یابد ،زیرا در این جهت بار موثر هسته اتم ها رو به افرایش
است و به این ترتيب اندازه اتم ها به تدریج كوچک تر می شود در این شرایط جدا شدن الكترون از اتم به صرف انرژی بيشتری نياز خواهند داشت.

دو تغییر غیرعادی انرژی نخستین یونش در هر تناوب:
 -1در هر دوره از گروه  0به گروه  12انرژی یونش كاهش می یابد این امر به دو دليل است.
جدا شود و جدا شردن الكتررون از
الف) الكترون در گروه  0باید از اوربيتال پر  0جدا شود ،در صورتی كه در گروه  12باید از اوربيتال
اوربيتال پر نياز به انرژی بيش تری دارد.
ب) در گروه  12الكترون از زیر الیه  pجدا می شود كه سطح انرژی باالتری نسبت به زیر الیه  sدارد از این رو الكترون راحت تر جدا می شود.
 -0در هر دوره از گروه  13به گروه  11انرژی نخستين یونش كاهش می یابد چون الكترون در گروه  13باید از اوربيتال های نيمه پر  pكنده شرود
كه پایدارتر بوده و نياز به انرژی بيش تری دارد.
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 :گروه 11

 توجه :انرژی نخستين یونش بریليم ( )Beبيش تر از بور ( )Bبوده و كم تر از كربن ( )Cاست .به همين ترتيب انرژی نخستين یرونش نيترروژن
بيش تر از اكسيژن و كم تر از فلوئور است.

« روند تناوبي تغییر الکترونگاتیوی عنصرها »
الکترونگاتیوی :الكترونگاتيوی یک اتم ،ميران تمایل نسبی آن اتم برای كشيدن الكترون های یک پيوند به سمت هسته خود است.
الكترونگاتيوی با یک ماياس نسبی سنجيده می شود .در این ماياس برای اجتناب از درج اعداد منفی ،به اترم فلوئرور بره عنروان الكترونگراتيوترین
عنصر ،الكترونگاتيوی  7/2نسبت داده شده است (و به هيدروژن الكترونگاتيوی  0/1نسبت داده می شود) و ماادیر الكترونگراتيوی بررای عنصررهای
دیگر نسبت به این مادار محاسبه می شود.
در بررسی الكترونگاتيوی گازهای نجيب را در نظر نمی گيریم ،زیرا این عنصرها تركيب های شيميایی زیادی تشكيل نمی دهند.
در یک گروه از باال به پایين الكترونگاتيوی كاهش می یابد .زیرا شعاع اتمی افرایش می یابد.
در یک دوره از چپ به راست الكترونگاتيوی افرایش می یابد .زیرا شعاع اتمی كاهش می یابد.

 نكته :كم ترین مادار الكترونگاتيوی را به عنصر سریم در پایين و سمت چپ جدول (گروه  )1و بيش ترین مادار الكترونگاتيوی (با چشمپوشری
از گازهای نجيب) را به اتم فلوئور در باال و سمت راست (گروه  )14جدول می توان نسبت داد.

