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« ترکیب های کوواالنسی »
پیوند کوواالنسی :نیروی جاذبه ای است که در اثر به اشتراک گذاشتن دو یا چند الكترون میان اتم ها به وجود می آید .پیوند کوواالنسی هنگامی
تشكیل می شود که اتم ها به تعداد برابر الكترون به اشتراک بگذارند.
ترکیب های مولکولی :به ترکیب هایی که پیوند بین اتم های آن ار نوع کوواالنسی است و اغلب از مولكول های جدا از هم تشكیل شده اند گفتهه
می شود .مانند  2و 2
 توجهه :در ترکیبهای مولكولی هر مولكول از ایجاد پیوند کوواالنسی میان دو یا چند اتم به وجود میآید اما بین مولكهولهها پیونهد کوواالنسهی
وجود ندارد.
ترکیب یونی :ترکیبی است که ذره های سازنده آن یون های مثبت و منفی هستند و
هیچ واحد مولكولی مشخصی در آن وجود ندارد.
انواع ترکیب
ترکیب کوواالنسی

ترکیب مولكولی :اغلب از مولكول های جدا از هم تشكیل
شده است .مانندI2 :
جامد کوواالنسی :در آن همهه اتهم هها بهه وسهیله پیونهد
کوواالنسی به هم متصل شده اند مانند :الماس

برخی ویژگی های ترکیب های مولکولی:
 -7ذره های تشكیلدهنده آن مولكول هایی بدون بار و مستقل هستند( .برخالف ترکیب های یونی که از یون ها تشكیل شده اند).
 -2در هیچ حالتی (مایع -جامد -گاز) رسانایی الكتریكی ندارند( .برخالف ترکیبههای یهونی کهه در حالهت مهذاو و محلهول رسهانای الكتریسهیته
هستند).
 -4نقطه ذوو و جوش پایینی دارند( .برخالف ترکیب های یونی که نقطه ذوو و جوش باالیی دارند).
 -4ترکیب های مولكولی معموالً نرم هستند( .برخالف ترکیب های یونی که سخت و شكننده هستند).
تشکیل پیوند کوواالنسی:
با نزدیک شدن اتم های هیدروژن به یكدیگر میان الكترون یک اتم هیدروژن و هسته اتم هیهدروژن دیگهری یهک
نیروی جاذبه قوی ایجاد می شود .از طرف دیگری بین الكترون ها و هم چنین بین هسهته ههای آن هها نیهز یهک
نیروی دافعه قدرتمند به وجود می آید.
در هنگام تشكیل پیوند کوواالنسی اثر نیروهای جاذبه بسیار بیش تر از مجموع نیروهای دافعه میهان دو هسهته و
بین دو الكترون است .این نیروی جاذبه اضافی دو اتم هیدروژن را به سوی یک دیگر می کشاند و اساس تشهكیل
پیوند کوواالنسی بین آن ها به شمار می آید .به عبهار دیگهر شهرش تشهكیل پیونهد بهین دو اتهمی غلبهه براینهد
نیروهای جاذبه بر نیروهای دافعه بین دو اتم است.
پس از تشكیل پیوند کوواالنسی نیروهای دافع ه و جاذبه برابر می شوند و اتم ها در فاصله تعادلی نسبت به هم قرار می گیرند.
در هنگام تشكیل پیوند کوواالنسی :نیروهای جاذبه < نیروهای دافعه
پس از تشكیل پیوند کوواالنسی :نیروهای جاذبه = نیروهای دافعه
پیوند کوواالنسی را می توان به صور یک فنر در نظر گرفتی هنگامی که دو اتم هیدروژن از یک دیگر دور مهی شهوندی نیروههای جاذبهه ای میهان
الكترون ها و هسته های این اتم ها را به حالت اول باز می گردانند.
از سوی دیگری در اثر نزدیک شدن اتم ها به یكدیگر با افزایش نیروهای دافعه میان هسته ها و هم چنین الكترونهای اتهمههای هیهدروژن از یكهدیگر
دور می شوند.
در واقع اتم های هیدروژن در امتداد محور پیوند نوسان می کنندی اما نوسهان آن هها بهه گونهه ای اسهت کهه
همواره هسته های آن ها در یک فاصله تعادلی از یكدیگر قرار می گیرند که به آن طول پیوند گفته می شود.

طول پیوند :به فاصله تعادلی میان هسته های دو اتم درگیر در پیوند طول پیوند گفته می شود که معموالً بر حسب پیكومتر ( )pmبیان می شود.
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نمودار تغییر انرژی پتانسیل هنگام تشکیل پیوند کوواالنسی:
راه دیگر برای مطالعه پیوند کوواالنسیی بررسی سطح انرژی دو اتم هیدروژن پیش و پس از تشكیل پیوند کوواالنسی است.

وضعیت  : Aهنگامی که دو اتم هیدروژن جدا از هم هستند به دلیل فاصله زیاد در عمل هیچ نیروی جاذبه و دافعه ای بین اتم ها وجود نهدارد .ایهن
نقطه را به عنوان مبنا در نظر گرفته و انرژی پتانسیل آن را برابر صفر می گیریم.
وضعیت  : Bبا نزدیكتر شدن اتم های هیدروژن به یكدیگر نیروی جاذبه بیشتر از نیروی دافعه شده در نتیجه انرژی پتانسیل کاهش می یابد .در این
حالت اتم های هیدروژن ناپایدار بوده و تمایل دارند به یكدیگر نزدیكتر شوند.
در وضعیت  Bنیروی جاذبه بیش تر از نیروی دافعه است.
وضعیت  : Cوقتی اتم ها در فاصله معینی از یكدیگر قرار می گیرندی بین آن ها پیوند کوواالنسی تشكیل می شود .در این فاصله اتهم هها در مولكهول
در پایین ترین سطح انرژی و پایدارترین حالت قرار دارند .این فاصله همان فاصله تعادلی یا طول پیوند است.
در فاصله تعادلی نیروهای جاذبه برابر با نیروهای دافعه است.
طول پیوند نشاندهنده جایگاه اتم ها در پائین ترین سطح انرژی یا پایدارترین حالت است.
وضعیت  :Dهنگامی که اتم ها از فاصله تعادلی نزدیكتر شوندی نیروی دافعه بیش تر از نیروی جاذبه خواههد شهد .در نتیجهه سهطح انهرژی افهزایش
خواهد یافت .در این وضعیت اتم های هیدروژن ناپایدار بوده و تمایل دارند از یكدیگر دور شوند.
انرژی پیوند :به انرژی الزم برای شكستن پیوند کوواالنسی و تولید اتم های جدا از هم انهرژی پیونهد گفتهه مهی شهود .شكسهتن پیونهد فراینهدی
گرماگیر است بنابراین انرژی پیوند همواره مثبت است.
عوامل موثر بر انرژی پیوند:
 -1طول پیوند :انرژی پیوند با طول پیوند رابطه وارونه دارد .هر چه طول پیوند بین دو اتم کوتاهتر باشهدی جاذبهه هسهته هها روی جفهت الكتهرون
پیوندی بیش تر و شكستن پیوند مشكل تر می شود در نتیجه انرژی پیوند افزایش می یابد.
 -2اختالف الکترونگاتیوی (قطبیت پیوند) :هر چه اختالف الكترونگاتیوی بین دو اتم بیش تر باشد انرژی پیوند نیز بیش تر می شود.
 -3مرتبه پیوند :به تعداد جفت الكترون های مشترک بین دو اتم شرکت کننده در پیوندی مرتبه پیوند گفته می شود .مرتبه پیوند برای پیوندهای
یگانهی دوگانه و سه گانه به ترتیب برابر  7و  2و  4است.
 :طول پیوند
هر چه مرتبه پیوند میان دو اتم بیش تر باشد طول پیوند کوتاهتر و انرژی پیوند بیش تر است.
 :انرژی پیوند
پیوندهای کوواالنسی قطبی و ناقطبی:
انواع پیوند:
برای تعیین خصلت پیوند می توان از تفاو الكترونگاتیوی اتم ها استفاده کرد .به این ترتیب پیوندها را به سه دسته تقسیم می کنند.
 -1پیوند کوواالنسی ناقطبی :نوعی پیوند کوواالنسی است که به آن اختالف الكترونگاتیوی دو اتم درگیر در پیوند کم تر از  4/4اسهت و الكتهرون
های پیوندی تقریباً به طور یكنواخت روی اتم های درگیر توزیع شده اند .مانند  2و  2ی در مولكول های هیدروژن (  ) 2هر دو اتم درگیهر پیونهد
یكسان اندی از این رو به یک اندازه تمایل دارند که جفت الكترون به اشتراک گذاشته شده را به سوی خود بكشند .بنابراین این دو الكترون بهه طهور
یكنواخت روی دو اتم هیدروژن و در واقع روی مولكول هیدروژن پخش شده اند و به این ترتیب دو قطب مثبت و منفی روی مولكول به وجود نمی
آید.
 -2پیوند کوواالنسی قطبی :نوعی پیوند کوواالنسی است که در آن تفاو الكترونگاتیوی بین دو اتم در گستره  4/4تا  7/1است و الكترون ههای
پیوندی به وسیله یكی از اتم های درگیر در پیوند (اتم الكترونگاتیوتر) بیش تر جذو می شوند.
) به اشتراک گذاشته شده اند اما توزیع آن ها بین این دو اتم یكسان نیسهت.
در مولكول آو الكترون ها بین اتم های اکسیژن و هیدروژن (
در هر یک از این پیوندهای اتم اکسیژن خیلی بیش تر از اتم هیدروژن جفت الكترون پیوندی را به سوی خود جذو می کند .به این دلیل انتظار می
رود که ات م اکسیژن دارای مقدار اندکی بار منفی و اتم هیدروژن نیز دارای مقدار اندکی بار مثبت باشد .چون در این جا یک اتم بهه قطهب مثبهت و
اتم دیگر به قطب منفی تبدیل می شودی پیوند میان آن دو را پیوند کوواالنسی قطبی می گویند.
 -3پیوند یونی :اگر تفاو الكترونگاتیوی بین دو اتم بیش تر از  7/1باشدی پیوند به عنوان یونی طبقهبندی می شود.

