
LEGĂTURI CHIMICE  

 

Substanţele chimice sunt în marea lor majoritate compuşi chimici 

formaţi din atomi, molecule sau ioni Sub formă de atomi liberi, stabili 

(în condiţiile ce domnesc curent la suprafaţa planetei noastre), există 

numai gazele rare şi metalele în stare de vapori. Atomii celorlalte 

elemente se găsesc combinaţi fie între ei, fie, mai ales, cu atomii altor 

elemente. Majoritatea substanţelor din natură sau obţinute artificial 

sunt combinaţii între atomi diferiţi. 

Unul din obiectivele principale ale chimiei este de a stabili de ce şi 

cum se combină atomii între ei. Un altul este fireşte acela de a 

determina structura şi proprietăţile compuşilor chimici care iau naştere 

din împreunarea atomilor. 

Asocierea atomilor, moleculelor şi ionilor în compuşi chimici are la 

bază formarea de legături chimice. Studiul îndelungat al substanţelor a 

condus la concluzia că există trei tipuri de legături chimice: 

Legătura ionică sau electrovalenţa. 

Legătura covalentă sau covalenţa. 

1. Legătura metalică. 

Ionii fiind atomi sau grupe de atomi, ce poartă sarcini electrice 

pozitive sau negative, legăturile ionice nu sunt altceva decât atracţii 

electrostatice între sarcini de semn contrar, conform legii lui Coulomb *. 

Fiecare ion poate purta una sau mai multe sarcini electrice. Compuşii 

ionici sunt electroneutri, suma sarcinilor pozitive dintr-o cantitate dată 

de compus ionic fiind egală cu suma sarcinilor negative. 

Covalenţa, spre deosebire de electrovalenţă, este o legătură 

adevărată. Atomii legaţi covalent ocupă poziţii fixe unii faţă de alţii, 

formând la un loc o moleculă cu structura definită. Tot prin covalenţe 



sunt legaţi atomii şi în ionii compuşi din mai mulţi atomi, numiţi ioni 

complecşi. Aceştia sunt, defapt, nişte molecule purtând sarcini 

electrice. 

Legătura metalică, ce apare numai între atomii metalelor în stare, 

solidă sau lichidă, se caracterizează între altele prin aceea că îngăduie 

unora din electroni să circule cu mare uşurinţă de la un atom la altul. 

În afară de aceste trei tipuri fundamentale de legături chimice, se 

cunoaşte şi un alt gen de legaturi mai slabe între molecule. Cele mai 

frecvent întâlnite sunt aşa-numitele legături van der Waals * şi 

legăturile de hidrogen.  

Teoria electronică veche. 1. Orice legătură chimică rezultă din 

interacţiunea unora dintre electronii din straturile exterioare ale 

atomilor implicaţi, numiţi electroni de valenţă. Recunoaşterea acestui 

fapt (1916) stă la baza înţelegerii oricărui fenomen chimic şi a condus 

la teoria electronică clasică. 

Unii atomi cedează uşor electroni, alţii acceptă uşor electroni 

suplimentari în învelişul lor. Printr-un asemenea transfer de electroni 

atomii se transformă în ioni; ia naştere o legătură ionică (W. Kossel *, 

1916; G. N. Lewis *,1916), de exemplu: 

 

 

 

 



Covalenţa ia naştere prin punerea în comun sau participarea a doi 

electroni, contribuind câte unul de la fiecare atom care se combină (G. 

N.Lewis, 1916), de exemplu: 

 

În aceste formule ale teoriei electronice, se folosesc, după cum se 

vede, simbolurile obişnuite ale elementelor chimice, înconjurate de 

puncte care reprezintă electronii stratului de valenţă. 

Octetul şi dubletul de electroni. Gazele rare (cu excepţia heliului) 

au învelişuri exterioare de opt electroni. Postulatul fundamental al 

teoriei electronice clasice statuează că octetul de electroni reprezintă o 

configuraţie de electroni excepţional de stabilă. Din această cauză, 

gazele rare nu formează combinaţii chimice (la acea epocă 

combinaţiile xenonului nu erau cunoscute).Atomii celorlalte elemente 

se combină pentru că au tendinţa să îşi ajusteze învelişurile externe de 

electroni, fie prin transfer, fie prin participare, aşa încât să devină 

identice cu acelea ale gazului rar cel mai apropiat din sistemul periodic. 

Hidrogenul este singurul element care în combinaţiile sale are un 

înveliş compus numai din doi electroni, un dublet de electroni. Prin 

aceasta el dobândeşte configuraţia gazului rar vecin din sistemul 

periodic, heliul. 

Ionii formulaţi mai sus au toţi configuraţii electronice de gaze rare: 

Li+are aceeaşi configuraţie ca He (2 electroni în stratul K); Na+ are 

aceeaşi configuraţie ca Ne (2 electroni în stratul şi 8 electroni în stratul 



L); CIˉ are aceeaşi configuraţie ca Ar (2 electroni în K, 8 electroni în L 

şi 8 electroni în M) etc. 

Să considerăm acum formulele combinaţiilor covalente cu 

hidrogenul ale ultimelor cinci elemente din perioada a doua: 

 

Carbonul posedă patru, azotul cinci, oxigenul şase şi fluorul şapte 

electroni în stratul de valenţă. Pentru a-şi completa octetul, carbonul se 

combină cu patru atomi H, azotul cu trei, oxigenul cu doi şi fluorul cu 

un atom H. In toate aceste combinaţii atomul central este înconjurat de 

acelaşi număr de electroni şi anume de opt electroni (compuşii aceştia 

sunt izoelectronici). Neonul, elementul din perioada 2 şi grupa VlIIa, 

posedă opt electroni în stratul de valenţă şi de aceea atomul Ne nu se 

combina cu nici un alt element. 

Regula octetului este riguros valabilă numai pentru elementele din 

perioada 2 (Be, B, C, N, O şi F), iar regula dubletului numai pentru 

hidrogen. Atomii elementelor perioadelor următoare se abat, în multe 

din combinaţiile lor, de la regula octetului, formând combinaţii cu 10 

electroni (de ex. PCI5),cu 12 electroni (de ex. SF6 şi SnCl6 ˉ) şi chiar cu 

14 electroni (de ex. IF7). 

Pe de altă parte, majoritatea elementelor tranziţionale nu formează 

anioni ci numai cationi care nu sunt izoelectronici cu un gaz rar. Mulţi 

cationi, în special cationii proveniţi din elementele de la sfarşitul celor 



trei serii de metale tranziţionale şi ai elementelor următoare au ioni cu 

straturi exterioare conţinând 18 electroni, de ex: Ge4+, Sn4+, Pb4+; 

Ga3+; In3+; Tl3+; Zn2+, Cd2+, Hg2+ şi Cu+, Ag+, Au+. Şi în celelalte 

combinaţii ale lor (combinaţii complexe) elementele tranziţionale nu 

respectă regula octetului şi nici măcar nu realizează întotdeauna o 

configuraţie de gaz rar. De aici rezultă că, deşi stabilitatea configuraţiei 

electronice a gazelor rare este un fapt incontestabil (căci după fiecare 

gaz rar începe o parioadă nouă, în tabelul sistemului periodic), 

postulatul conform căruia forţa motoare a formării combinaţiilor chimice 

este tendinţa atomilor de a dobândi, prin completare, descompletare 

sau participare, un octet exterior de electroni, este o generalizare 

prematură, limitată la anumite categorii de elemente. În afară de octet 

există şi alte configuraţii electronice, mai mult sau mai puţin stabile. 

Legile formării combinaţiilor chimice între elemente sunt dictate de 

principiile mecanicii cuantice, regula octetului reprezentând numai un 

caz particular. In special natura covalenţei, ce nu poate fi explicată de 

fizica clasică, nu a fost înţeleasă decât prin aplicarea mecanicii 

cuantice la această problemă. 

Legături covalente multiple. Teoria electronică reprezentând 

legăturile covalente între doi atomi printr-o pereche de electroni, era 

logic să se admită că legăturile duble sunt compuse din două perechi, 

iar cele triple din trei perechi de electroni: 

 

 



Pe baze mecanic cuantice s-a conchis mai târziu că cele două 

perechi de electroni, ce formează o dublă legătură, şi cele trei perechi, 

ce alcătuiesc tripla legătură, nu sunt identice. 

Simbolurile introduse de teoria electronică s-au păstrat în chimie. 

S-a convenit însă că o legătură de doi electroni să se reprezinte printr-

o liniuţă, o legătură de patru electroni prin două liniuţe, iar o legătură de 

şase electroni prin trei liniuţe, astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electronii neparticipanţi şi legătura coordinativă. Teoria electronică 

a introdus o noutate în chimie, prin constatarea existenţei în unele 

molecule a unor electroni ce nu sunt implicaţi în legături chimice, a 

perechilor de electroni neparticipanţi (vezi mai sus formula 

amoniacului, a apei şi a acidului fluorhidric). 

Perechea de electroni neparticipanţi poate lua parte la reacţii 

chimice legând molecule sau particule deficiente în electroni. Un 

exemplu tipic este legarea de către amoniac a unui proton cedat de un 

acid. Se formează un ion complex: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O dată cu protonul se introduce în ionul de amoniu o sarcină 

pozitivă. Această sarcină nu este localizată la noul proton intrat în 

moleculă, ci ea este egal distribuită pe ionul întreg (sau poate fi 

gandită concentrată în atomul de azot central). Cei patru atomi de 

hidrogen se află la distanţe egale de atomul de azot şi sunt distribuiţi 

uniform în jurul acestuia (în colţurile unui tetraedru). 

Să considerăm acum cazul unei molecule deficiente in electroni 

(cu octet incomplet) deci acceptoare de electroni, cum este fluorura de 

bor, BF3. Cu omoleculă donoare de electroni, de exemplu cu 

amoniacul, NH3, fluorura de bor formează un compus H3N • BF3 (un 

complex sau un aduct). Acest compus, este stabil (pană la 125°) şi 

solubil în apă fără descompunere. Între azot şi bor se formează o 

legătură de doi electroni numită legătură coordinativă, identică, prin 

natura ei fizică, cu o covalenţă, dar deosebită de aceasta prin faptul că 

cei doi electroni provin de la acelaşi atom. Drept urmare atomul donor 

capătă o sarcină pozitivă (adică posedă mai puţine sarcini negative 

decât corespund nucleului său), iar atomul acceptor dobândeşte o 

sarcină negativă suplimentară.   

 



 

 

 

 

 

 

 

Situaţia aceasta se exprimă prin sarcinile + şi — (numite şi sarcini 

formale, fiindcă molecula, în ansamblul ei, este electroneutră). Un alt 

mod de a reprezenta asemenea legături coordinative este printr-o 

săgeată pornind de la atomul donor spre atomul acceptor. 

Legături coordinative între molecule donoare şi acceptoare de 

electroni stau la baza unei vaste clase de combinaţii, numite combinaţii 

coordinative sau complexe. 

Compuşi ionici şi covalenţi în stare solidă. Existenţa ionilor a fost 

dovedită întâi în soluţii apoase, prin studiul electrolizei, al altor 

fenomene electrochimice şi prin comportarea anormală a soluţiilor 

compuşilor ionici în crioscopie, ebulioscopie şi osmoză. Deosebirea 

fundamentală între electrovalenţă şi covalenţă a fost demonstrată cu 

ajutorul difracţiei razelor X. 

Ştim pe de altă parte că difracţia razelor X este datorită unei 

interacţiuni cu electronii din învelişul atomilor. Prin interpretarea petelor 

de difracţie a razelor X din cristale, se poate determina densitatea 

norului electronic la diferite distanţe în jurul nucleului atomilor (P. 

Debye 1918). Cum este şi natural intensitatea norului electronic scade 

de la centru spre periferia atomilor. În prima figură de mai jos se 

prezintă o diagramă de raze X a cristalului de clorură de sodiu, iar în 

următoarea o alta a cristalului de diamant (ambele efectuate după 

Bragg *, printr-o metodă perfecţionată prin interpretarea spectrelor de 



raze X cu ajutorul metodei matematice a seriilor lui Fourier). Se 

observă clar că densitatea norului electronic între sodiu şi clor scade la 

zero. Aceste particule nu sunt unite prin electroni. Cristalul de clorură 

de sodiu este format din ioni Na+ şi CIˉ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimpotrivă, diagrama următoare arată că între atomii de carbon, în 

reţeaua de diamant, există o densitate finită de electroni; atomii vecini 

sunt uniţi printr-un nor electronic comun (P. Debye, 1918). 

Diagrama Fourier a cristalului de NaCl. Unitatea densităţii 
electronice este de 1e- / 1000 Å. Ionii mari sunt cei de Cl- 



Mai mult decât atat: s-a putut arăta că în cristalul de fluorură de 

sodiu toţi atomii au acelaşi înveliş de electroni şi anume câte 10 

electroni, ca neonul. Cristalul este deci compus din ioni Na+ şi Fˉ şi nu 

din atomi Na (11 electroni) şi atomi F (9 electroni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LEGĂTURA IONICĂ 

Factorii care determină natura legăturii chimice.  

1. Atomii (cu puţine excepţii), la temperatură nu prea înaltă, se 

combină între ei sau cu atomii altor elemente. Prin acest proces se 

degajă energie. Combinându-se, atomii dau naştere unor sisteme mai 

sărace în energie, deci mai stabile, decât dacă ar rămâne în stare 

liberă. 

Am văzut mai sus că prin combinarea atomilor pot lua naştere trei 

tipuri de legături chimice: legături ionice, legături covalente sau legături 

metalice. Este natural să ne întrebăm care sunt factorii care determină 

formarea uneia sau alteia din aceste legături, ce condiţii trebuie să 



îndeplinească un atom spre a se lega de alţi atonii, ionic, covalent sau 

metalic. 

O privire aruncată asupra tabelului sistemului periodic (v. 

elementele din grupele principale în tabelul 8.1) ne arată că elementele 

aparţinând grupelor din stânga tabelului (metale, alcaline şi alcalino-

pământoase) posedă electroni puţini în stratul de valenţă şi pot deci 

forma uşor cationi prin pierderea acestora. Elementele din dreapta 

tabelului (halogenii, oxigenul, sulful etc.) au nevoie numai de puţini 

electroni pentru a-şi completa octetele şi a forma anioni. Teoria 

electronică prevede deci, şi experienţa confirmă, că elementele din 

primele două grupe ale sistemului periodic au o mare tendinţă de a 

forma, cu cele din ultimele două, legături ionice; 

Pe de altă parte, atomii elementelor din jumătatea dreaptă a 

sistemului periodic (grupele IVa, Va, VIa si VIIa) formează uşor legături 

covalente, de ex. legături F—F, NΞN, C—C, C—H, N—H etc. În sfârşit 

elementele din partea stânga inferioară a sistemului periodic, precum 

şi elementele tranziţionale formează legături metalice. Fireşte aceste 

simple constatări sunt prea generale şi calitative pentru a servi în 

practică. 

2. O noţiune adesea utilizată, dar din nenorocire imperfect definită, 

este aceea de electronegativitate (v. 6-6.2). Electronegativitatea este 

(după Pauling *) capacitatea unui atom, făcând parte dintr-o moleculă, 

de a atrage electroni înspre el. Au fost propuse diferite metode pentru 

a calcula valori numerice ale electronegativităţii diferitelor elemente. 

Una din aceste metode (după Mulliken) porneşte de la premisa că 

electronegativitatea este proporţională cu (I + A)/2 în care I este 

potenţialul de ionizare, iar A afinitatea pentru electroni (definită mai 

jos),ambele în eV. 



În tabelul 9.1 se redau electronegativităţile câtorva elemente, (în 

cifre rotunjite, după Mulliken). Valorile acestea pot fi considerate cel 

mult ca o indicaţie calitativă a electronegativităţii elementelor, iar la 

elementele ce pot apărea în mai multe stări de oxidare numai ca valori 

medii căci electronegativitatea unui element trebuie să varieze evident 

cu starea de oxidare. 

în prima serie a elementelor tranziţionale (Sc-Zn în tabelul. 6.2) 

electronegativitatea creşte progresiv de la Sc-Ni (1,2 — 1,75), rămâne 

constantă la Cu (1,75) şi scade la Zn (1,66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. O mărime exact definită şi precis măsurabilă este energia de 

ionizare (numită şi potenţial de ionizare), egală cu energia ce se 

consumă pentru a îndepărta un electron (sau mai mulţi) dintr-un atom 

în stare gazoasă spre a da naştere unui ion pozitiv (v. 6-7.2). 



O altă proprietate importantă, numită afinitatea pentru electroni, 

este egală cu energia ce se eliberează când un atom acceptă un 

electron, dând un ion negativ. 

Cu ajutorul acestor două mărimi se pot prevedea aproximativ 

factorii care determină formarea uneia sau alteia dintre legăturile 

chimice posibile. În tabelul următor este redată sumar influenţa 

energiei de ionizare a primului electron asupra tipului de legătură 

preferat de diferiţii atomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia de ionizare şi afinitatea pentru electroni nu sunt însă 

singurii factori care determină natura legăturii. Mai joacă un rol 

important dimensiunile ionilor, numărul de sarcini pozitive sau negative 

(valenţa ionilor), precum şi polarizabilitatea lor, adică aptitudinea de a-

şi deforma învelişul de electroni sub influenţa unei sarcini de semn 

contrar. 

Primul element, hidrogenul, are o energie de ionizare de 

13,6eV/atom (= 314kcal•mol-1). Această energie depăşeşte mult 



schimburile de energie ce au loc în reacţiile chimice obişnuite. De 

aceea protonul nu apare liber în reacţiile chimice. 

Energia de ionizare încă şi mai mare a heliului aşa cum se observă 

în tabelul următor se datoreşte sarcinii nucleare mai mari (+2) care 

atrage mai puternic cei doi electroni situaţi în acelaşi orbital (1s) ca 

electronul hidrogenului. 

Atomul elementului următor, litiul (Z = 3) are o energie de ionizare 

considerabil mai mică (5,4 eV = 124 kcal • mol-1).  În atomul de litiu, în 

starea fundamentală, doi electroni ocupă orbitalul 1s, iar un electron, 

cel care se ionizează, ocupă orbitalul 2s. Primii doi electroni formează 

un fel de pavăză electrică, un ecran, între nucleu şi electronul 2s, 

micşorând puterea de atracţie a nucleului asupra acestui electron. 

Sarcina nucleară efectivă a nucleului de litiu faţă de electronul exterior 

este numai puţin mai mare decât +1 (fiindcă ecranarea prin cei doi 

electroni 1s nu este perfectă). De aceea electronul din 2s şi numai el, 

poate fi smuls atât de uşor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Energiile de ionizare se măsoară, în majoritatea cazurilor, prin 

metode spectroscopice şi se exprimă  în eV/atom sau electron. Cum 

însă unitatea de măsură a energiei, folosită prin tradiţie în chimie, este 

kcal/mol, o vom utiliza pe aceasta în cele ce urmează (1 eV/particulă = 

23,06 kcal•mol-1).  

În tabel sunt redate energiile de ionizare ale elementelor primelor 

cinci perioade. Se observă că în fiecare din grupele sistemului periodic 

energia de ionizare scade cu numărul cuantic principal, deşi numărul 

atomic (Z = sarcina nucleară) creşte. Deducem de aici că electronii 

interiori (cei conţinuţi în orbitali cu număr cuantic principal mai mic 

decât al electronului care ionizează) ecranează electronii exteriori cu 

atât mai puternic cu cât aceştia sunt mai numeroşi şi mai depărtaţi de 

nucleu. Electronii din acelaşi strat (din stratul cu acelaşi număr cuantic 

n) ca electronul care ionizează nu ecranează decât puţin. 

Urmărind fiecare perioadă de la stânga la dreapta, se observă, ca 

tendinţă generală, o creştere a energiei de ionizare, paralel cu 

creşterea progresivă a sarcinii nucleare, Z, care determină puterea de 

atracţie a nucleului faţă de electroni. 

Cele mai mari energii de ionizare le au gazele rare, semn că 

straturile lor exterioare sunt complet ocupate cu electroni, deci foarte 

stabile; tendinţa acestor atomi de a ceda electroni este deci foarte 

mică. După fiecare gaz rar se produce o mare discontinuitate. În atomii 

metalelor alcaline, care urmează după gazele rare, electronul ocupă 

un orbital s dintr-un strat nou, mai depărtat şi deci mai slab atras de 

nucleul atomic. Totodată acest electron este mai bine ecranat de 

electronii interiori. 

Urmărind în detaliu fiecare perioadă constatăm şi alte 

discontinuităţi mai mici, dar totuşi caracteristice. Astfel borul are o 



energie de ionizare mai mică decât predecesorul său beriliul; la fel şi 

aluminiul decât magneziul. Explicaţia o găsim în modul cum se ocupă 

diferiţii orbitali cu electroni. În Be este ocupat cu doi electroni orbitalul 

2s;  în B apare un electron suplimentar în orbitalul 2p, la nivel de 

energie puţin mai mare. O cauză similară determină descreşterea 

energiei de ionizare la trecerea de la Mg la Al. În perioadele 4 şi 5 

acest efect se atenuează. 

O altă discontinuitate mică se observă, în perioada 2, între N şi O 

şi una similară în perioada 3, între P şi S. Acest mod de ocupare al 

orbitalilor reprezintă o stare electronică mai stabilă decât aceea din O 

respectiv din S, în care unul din orbitalii p este ocupat de doi electroni. 

Unul din electronii orbitalului p dublu ocupat ionizează mai uşor decât 

un electron singular dintr-un orbital p. 

În seriile metalelor tranziţionale, energiile de ionizare cresc uniform 

şi progresiv paralel cu sarcina nucleară Z. Astfel în prima serie de 

metale tranziţionale Sc→Zn (Z = 21→30) energiile de ionizare cresc 

progresiv de la 152 la 217 kcal • mol-1, paralel cu creşterea sarcinii 

nucleare. O creştere similară se observă şi la celelalte serii de metale 

tranziţionale. La aceste elemente electronul ionizabil se află într-un 

orbital s exterior. Fiecare din elementele acestor serii se diferenţiază 

de cel precedent prin intrarea unui electron suplimentar într-un strat d, 

interior, care deşi nu diferă mult prin nivelul său de energie de 

electronul s exterior, nu se ionizează niciodată cel dintâi. 

Afinitatea pentru electroni.  

1. Se numeşte afinitate pentru electroni energia ce se degajă 

atunci când un atom acceptă un electron în stratul său de valenţă, 

transformându-se astfel într-un ion negativ. Spre deosebire de 

energiile de ionizare, care se determină exact prin metode 

spectroscopice, afinităţile pentru electroni se măsoară cu mai puţină 



acurateţă, de obicei prin metode indirecte. De fapt singurele valori 

exacte obţinute până în prezent sunt ale halogenilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Din tabelul se vede că cele mai mari afinităţi pentru electroni le au, 

cum era de aşteptat, halogenii, în timp ce metalele alcaline (Na şi K) nu 

au afinitate pentru electroni. 

Surprinzător este faptul că formarea anionilor bivalenţi, O2ˉ şi S2ˉ, 

spre deosebire de formarea anionilor monovalenţi, necesită energie. 

Fenomenul se explică prin respingerea celui de-al doilea electron de 

către primul intrat în moleculă (afinitatea pentru primul electron 

prezintă o valoare negativă normală, —54 kcal • mol-1 pentru oxigen). 

Se cunosc totuşi numeroşi oxizi şi sulfuri stabile, în stare solidă şi în 

care existenţa ionilor O2ˉ şi S2ˉ este dovedită şi prin alte mijloace. 

2. Calculul energiei de formare a unui compus ionic, folosind date 

din tabelele 9.3 şi 9.4, arată un bilanţ energetic defavorabil (de ex. 

pentru NaCl 118—83 = +35 kcal • mol-1) . Schimbul de energie singur 

nu explică deci reacţia. Dacă ar veni în contact atomi de sodiu şi de 

clor izolaţi şi produşii de reacţie ar fi ioni de sodiu şi de clor izolaţi, 



transferul de electroni nu ar avea loc, nu s-ar forma NaCl. În realitate 

transferul de electroni este totdeauna însoţit de un proces exoterm, 

care face ca balanţa energetică să se încline în favoarea formării 

legăturii ionice. 

Energii de reţea. Energii de solvatare.  

1. Fiecare ion exercită asupra unor ioni de semn contrar o atracţie 

electrostatică uniform repartizată în toate direcţiile spaţiului. Fiecare 

ion pozitiv tinde să grupeze în jurul său un număr de ioni negativi, care 

la rândul lor atrag ioni pozitivi. Astfel ia naştere o construcţie 

geometrică regulată, o reţea cristalină ionică. Modul de aranjare al 

atomilor, adică structura reţelei cristaline, depinde de razele relative 

ale ionilor, de numărul de sarcini (electrovalenţe) ale fiecăruia dintre ei 

şi de o eventuală deformaţie (polarizabilitate) a învelişului de electroni, 

după cum se va arăta în alt loc. Aici ne ocupăm numai de un aspect 

energetic al atracţiei între ioni de semn contrar. Energia degajată este 

în funcţie de numărul ionilor ce iau parte la formarea reţelei ionice. 

 Potrivit convenţiei curente, energiile degajate se notează cu 

semnul minus, cele consumate cu semnul plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregat ipotetic compus din două. 
perechi de ioni Na+ şi CIˉ. 



 

Când un ion pozitiv, de exemplu Na+, atrage un ion negativ, de 

exemplu Ciˉ, formând o pereche de ioni Na+Clˉ, aceasta nu exclude 

atragerea altor ioni. Dimpotrivă, prin gruparea unui număr mai mare de 

ioni de semn contrar, reţeaua cristalină devine mai stabilă. Dacă ne 

imaginăm ionii ca sfere rigide, cu sarcinile concentrate în centrul lor, 

energia de formare a unei perechi de ioni Na+Clˉ va fi, conform legii lui 

Coulomb:  

 

 

 

 

 

  

 

în care e este sarcina electrică elementară, iar t este distanţa dintre 

centrele ionilor. Dacă două asemenea perechi de ioni se alătură, în 

modul indicat în figura de mai sus, energia sistemului rezultat, datorită 

însumării efectului diferiţilor ioni, va fi: 

 

 

 

 

La formarea unui asemenea cvadruplet de ioni se liberează deci o 

energie cu cca. 30% mai mare decât la formarea a două perechi de 

ioni. La formarea unor agregate compuse din mai mulţi ioni, energia 

liberată este încă şi mai mare. 

Este posibil să se calculeze această energie, ţinâd seama de 

interacţiunea ionilor Ia diverse distanţe, în funcţie de tipul reţelei 



(interacţiune exprimată prin aşa-numita constanta lui Madelung), dar 

considerând şi forţele de atracţie van der Waals, respingerea dintre 

straturile externe de electroni ale ionilor şi aşa-numita energie a 

punctului zero a cristalului, adică energia de vibraţie a ionilor în cristal, 

pe care aceştia o mai păstrează chiar la temperatura de 0°K. 

Următoarea cale semiempirică duce la un rezultat similar. 

2. Ciclul Haber *-Born *. în reacţia dintre sodiu în stare metalică şi 

clor în stare de gaz se formează clorură de sodiu cristalizată: 

 

 

 

Simbolul (s) se referă la starea solidă cristalizată, iar (g) la starea 

gazoasă a substanţelor, în condiţiile considerate. 

Reacţia decurge cu degajare mare de căldură, numită entalpie de 

formare şi notată cu simbolul ΔHf.  La combinarea unui mol de sodiu 

cu o jumătate mol de clor (temperatura reactanţilor şi a produsului 

înainte şi după reacţie fiind 25°C şi presiunea 1 atm) ∆Hf= -98 kcal • 

mol-1. 

Pentru a putea reacţiona, fiecare atom de sodiu trebuie să se 

desprindă de ceilalţi atomi de care este legat prin legături metalice. 

Energia ce se consumă pentru aceasta este egală cu energia de 

vaporizare a sodiului (∆Hsub.Na). De asemenea, pentru a reacţiona, 

molecula Cl2 trebuie să disocieze în doi atomi liberi CI. Şi în acest 

proces se consumă energie, şi anume, pentru fiecare atom CI o 

energie egală cu jumătate din energia de disociere a moleculei CI2, 

ΔHdis. c|2 = 58 kcal • mol-1, o mărime ce poate fi măsurată spectral. 

Între atomul Na şi atomul CI are Ioc transferul unui electron, un proces 

endoterm în ce priveşte sodiul (energie de ionizare, INa) şi exoterm în 

ce priveşte clorul (afinitate pentru electroni, ACl). În sfârşit, ionii Na+ şi 



Clˉ în stare gazoasă, astfel formaţi, se transformă in reteaua de Na+Clˉ 

degajând o energie de reţea (U). 

Procesul poate fi deci considerat ca fiind suma a cinci reacţii sau 

procese mai simple  (procese elementare): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să presupunem că energia de reţea U nu este cunoscută. Vom 

avea: 

23 + 118 + 29 - 83 + U = -98 

 

de unde rezultă că energia de reţea U, pentru NaCl, este de —185 kcal 

• mol-1, energie considerabilă care determină mersul întregului proces. 

Modul acesta de a calcula energii, numit ciclul Haber-Born, a mai 

fost utilizat pentru determinarea afinităţilor pentru electroni ale unor 

atomi, în acest caz este necesar să se cunoască energia de reţea, 

care se poate afla de exemplu prin măsurarea energiei de sublimare a 

substanţei ionice, în condiţii în care vaporii acesteia pot fi consideraţi 

ca fiind compuşi din ioni independenţi. Tot cu ajutorul ciclului Haber-

Born s-a explicat faptul paradoxal că unii oxizi metalici, ca oxidul de 

magneziu şi oxidul de calciu, sunt compuşi ionici stabili, deşi cationii 



Mg2+ şi  Ca2+ si anionul 02ˉ iau naştere din atomi, cu consum mare de 

energie (în procese endoterme), iar energia de vaporizarea metalului, 

Mg(s), precum şi energia de disociere în atomi, a moleculei 02(g), sunt 

foarte mari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Energiile de reţea sunt însă atât de mari încât compensează 

deficitul de energie şi fac posibilă ionizarea. 

Energii de solvatare.  

Când o reacţie de ionizare are loc în soluţie apoasa, ionii formaţi 

se unesc cu moleculele apei, prin legături slabe dar numeroase. 

Procesul se numeşte solvatare (sau în acest caz particular, hidratare) 

Ciclul Haber-Born pentru NaCl 



şi este puternic exoterm, putând juca acelaşi rol ca energiile de reţea în 

reacţii ca cele de mai sus ce au loc în absenţa apei. 

Pentru a ne da seama de ordinul de mărime al energiei de 

solvatare, vom considera cazul dizolvării în apă a clorurii de sodiu. 

Energia de dizolvare, măsurată calorimetric, este în acest caz foarte 

mică, cca. —1 kcal/mol NaCl. Pentru ca dizolvarea să poată avea loc, 

trebuie să se distrugă întâi reţeaua cristalină de NaCl, ceea ce 

necesită o energie egală cu energia de reţea U. Această energie este 

furnizată de energia de solvatare a ionilor desprinşi din reţea. Vom 

avea deci: 

 

 

 

 

 

Energia de solvatare a clorurii de sodiu (ΔHsolv NaCl) este deci de 

circa —186 kcal • mol-1. Energia aceasta este suma energiilor de 

solvatare individuale ale ionilor Na+ şi CIˉ. Din nenorocire metodele 

pentru a distinge contribuţia fiecărui ion, Na+ şi CIˉ, la această mărime, 

sunt încă nesigure. Se observă mai jos energiile de hidratare atribuite 

câtorva ioni (în kcal • mol-1): 

 

 

 

De remarcat că energiile de hidratare ale ionilor scad cu volumul 

(raza) ionului şi cresc cu valenţa sa (cu numărul sarcinilor). 



Influenţa dimensiunilor atomilor în formarea legăturilor.  

1. Descoperirea unor metode experimentale pentru măsurarea 

dimensiunilor (razelor) atomilor şi ionilor în combinaţiile lor a condus la 

concluzia că, alături de ceilalţi factori care determină natura legăturii 

chimice, şi care sunt mai ales de natură mecanic cuantică, 

dimensiunile atomilor joacă un rol esenţial în această privinţă. 

În general atomii cu dimensiuni mici au o tendinţă mai mare de a 

forma covalenţe, decât atomii cu înveliş electronic similar, dar cu 

dimensiuni mai mari. 

În fiecare grupă a sistemului periodic, elementele de la începutul 

grupei (cele cu dimensiuni sau raze mai mici) au o tendinţă mai 

pronunţată de a forma covalenţe decât acelea cu dimensiuni mai mari. 

Astfel litiul formează şi covalenţe, în timp ce sodiul formează aproape 

numai electrovalenţe. Beriliul se leagă covalent în mai multe din 

combinaţiile sale decât magneziul şi acesta decât calciul.  În mod 

similar borul se combină numai covalent, în timp ce aluminiul formează 

uşor ioni. Cea mai mare tendinţă de a forma covalenţe o întâlnim la 

carbon. Tendinţa aceasta este încă foarte pronunţată la elementul 

următor din grupa IVa, siliciul; ea scade apoi progresiv la elementele 

mai grele, germaniul, staniul şi plumbul. 

De-a lungul perioadelor, tendinţa de a forma covalenţe creşte de la 

stânga la dreapta. Raportul dintre razele celor doi atomi sau ioni care 

se împreună are o influenţă mare. O rază mică a cationului şi o rază 

mare a anionului favorizează covalenţa. Raportul dintre razele 

particulelor care se combină este de asemenea determinant. În 

general când raza cationului este mică, este favorizată formarea de 

covalenţe. Cationii elementelor tranziţionale, având raze mici, mai ales 

în stări de oxidare superioare, au o tendinţă mai mare de a forma 



covalenţe decât cationii elementelor din grupele principale, cu înveliş 

exterior de gaz rar (octet exterior). 

 2. Două elemente, hidrogenul şi carbonul, merită un scurt 

comentariu. Hidrogenul este un element unic în felul său căci nucleul 

său, protonul, neavând inveliș  de electroni, are un volum extrem de 

mic. În nucleul acesta despuiat de electroni este concentrată toată 

sarcina pozitivă. De aceea protonul se poate apropia foarte mult de 

anioni, pătrunzând chiar în învelişul lor de electroni. Cu alte cuvinte, se 

formează o covalenţă. De fapt protonul nu apare niciodată liber, în 

fenomenele chimice. În marea majoritate a combinaţiilor sale 

hidrogenul este legat covalent şi numai foarte rar ca ion de hidrură, 

H:ˉ. 

Atomul de carbon, un element din perioada 2, posedă în total şase 

electroni, doi în stratul  n = 1 şi patru în cel cu n = 2. Dacă atomul C ar 

putea pierde patru electroni (ceea ce nu este posibil căci ar fi necesară 

o energie de ionizare enormă) ar da ionul C4+.  Acesta ar avea un 

înveliş de numai doi electroni, atraşi de sarcina imensă a nucleului. 

Volumul unui asemenea ion ar fi extrem de mic. În contact (ipotetic) cu 

anioni, de ex. cu ioni CIˉ, ionul s-ar apropia atât de mult de aceştia 

încât ar forma covalenţe. În realitate tetraclorura de carbon, CCI4, este 

un compus covalent, aşa cum sunt toate combinaţiile carbonului. 

Relaţii între tipul de legătură chimică şi unele proprietăţi fizice.  

De multe ori este posibil să se tragă concluzii cu privire la natura 

legăturilor dintr-o substanţă, din unele proprietăţi fizice ale ei, de ex. din 

punctele de topire şi punctele de fierbere ale substanţelor. 

Vom examina punctele de topire ale fluorurilor elementelor din 

perioada 3 în tabelul următor:  

 

 



 

Diferenţa mare între primii trei şi ultimii trei compuşi indică o 

deosebire de structură fundamentală: în timp ce fluorurile de Na, Mg şi 

Al sunt compuse din reţele ionice, fluorurile de Si, P şi S sunt compuse 

din molecule, care sunt unite între ele, în reţelele lor cristaline, numai 

prin forţe slabe van der Waals. 

În tabel sunt redate punctele de topire, punctele de fierbere şi 

conductibilităţile echivalente ale clorurilor elementelor din grupele Ia—

IVa. Conductibilitatea echivalentă a unei substanţe în stare lichidă (în 

topitură în cazul de faţă) este o indicaţie pentru ionizarea acestei 

substanţe. Din punctele de topire, de fierbere şi din conductibilităţile 

echivalente mari ale clorurilor din partea stângă a tabelului rezultă că 

acestea sunt compuse din ioni, în timp ce clorurile din dreapta tabelului 

sunt compuse din molecule. La clorurile elementelor din mijlocul 

tabelului, beriliul, aluminiul şi galiul, situaţia este mai puţin clară. 

Clorura de beriliu, este compusă, în stare solidă, din molecule uriaşe 

bidimensionale, care se rup parţial la topire în fragmente mai mici şi 

probabil total, în stare de vapori, în molecule BeCl2. Clorura de 

aluminiu este compusă, în stare cristalizată, dintr-o reţea ionică 

stratificată, iar în stare de vapori din molecule Al2Cl6, care abia la 

temperatură ridicată disociază în molecule, AlCl3 . Clorura de galiu este 

formată, chiar în stare cristalizată, din molecule Ga2Cl6, ceea ce explică 

punctul de topire relativ scăzut. 

 

 

 



 

La drept vorbind, faptul că o substanţă are un punct de topire şi de 

fierbere scăzut nu constituie o dovadă riguroasă că legăturile ei sunt 

covalente. Unii autori au argumentat că molecule cum sunt SiF4 (gaz la 

presiunea ordinară) sau UF6, (un compus foarte volatil) ar fi compuse 

din ioni Si4+ sau U6+ şi ioni Fˉ, între care forţele de atracţie ar fi numai 

electrostatice (ionice). Asocierile de ioni în SiF4 şi UF6, s-ar comporta la 

fel ca nişte molecule covalente. Într-adevăr volumele cationilor în stări 

de oxidare superioare fiind foarte mici, anionii Fˉ cu volum mult mai 

mare ar învălui complet cationul, izolându-l spre exterior şi făcând 

imposibilă o interacţiune a sa cu alţi anioni decât cei care îl înconjoară. 

În consecinţă asemenea „molecule ionice" ar veni în contact între ele 

numai prin anionii lor exteriori şi situaţia ar fi aceeaşi ca în cazul când 

aceste molecule ar fi covalente. 

În starea actuală a cunoştinţelor noastre, nu dispunem de metode 

sigure pentru a distinge intre covalenţă şi electrovalenţă la compuşii 

elementelor grele. Pe de altă parte, metodele obişnuite pantru a pune 



în evidenţă ionii, de ex. conductibilitatea electrică sau depresiunea 

punctului de topire, nu au permis să se descopere niciodată cationi 

monoatomici cu sarcină mai mare decât +3. Alte argumente, de ex. 

polarizaţia puternică a anionului produsă de cationi cu volum mic şi 

sarcină pozitivă mare, apoi orientarea spaţială a legăturilor în molecule 

sau cristale de acest fel pledează pentru existenţa de legături 

covalente adevărate în compuşii de tipul discutat aici. 

 

LEGĂTURA COVALENTĂ 

 

Orbitali moleculari. Legături σ.  

1. Când doi atomi sunt suficient de apropiaţi în spaţiu orbitalii lor 

atomici se întrepătrund dând naştere unor orbitali moleculari. Aceştia 

sunt comuni ambilor atomi, constituind o legătură covalentă. 

Prin contopirea a doi orbitali atomici iau naştere doi orbitali 

moleculari: unul de energie joasă, deci mai stabil, numit orbital de 

legătură, altul de energie înaltă, numit orbital de antilegătură. 

Orbitalii fiind analogi unor unde electronice staţionare, 

întrepătrunderea a doi orbitali corespunde interferenţei a două unde 

electronice. Dacă două unde interferează astfel încât două creste (cu 

semnul +) coincid, noua undă ce ia naştere este întărită; în cazul 

contrar, energia noii unde descreşte sau se anihilează. Orice undă 

electronică (sau orbital) este descrisă de o funcţie de undă Ψ. Dacă 

doi atomi de hidrogen se apropie la distanţa la care orbitalii lor 1s se 

pot contopi, funcţiile de undă ale orbitalilor moleculari, (ΨM rezultaţi 

sunt proporţionale cu suma, respectiv cu diferenţa funcţiilor de undă şi 

celor doi orbitali atomici: 

 

 



 

 

 

 

 

Funcţia ΨM corespunde orbitalului de legătură, iar ΨM orbitalului de 

antilegătură. În prima stare atomii se atrag, în cea de-a doua se 

resping. 

Principiul potrivit căruia un orbital nu poate fi ocupat decât de 

maximum doi electroni este valabil şi în cazul orbitalilor moleculari. Cei 

doi atomi H care se leagă spre a forma molecula H2 posedă fiecare un 

electron. Cei doi electroni ocupă, ambii, orbitalul de legătură şi au spin 

opus. Orbitalii de antilegătură rămân neocupaţi în moleculele H2, în 

starea fundamentală (starea obişnuită, de energie minimă). Ei se pot 

ocupa însă cu electroni în anumite stări excitate ale moleculelor. Aici 

ne ocupăm numai de modul încare orbitalii moleculari sunt ocupaţi cu 

electroni în starea fundamentală. 

O legătură covalentă rezultată din contopirea (întrepătrunderea) 

celordoi orbitali s ai hidrogenului este numită o legătură σ (sigma).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Legături σ apar şi între alţi atomi decât atomi H şi sunt de fapt cel 

mai obişnuit tip de legătură covalentă de doi electroni. În aceste cazuri 

legăturile δ pot proveni şi din contopirea unui orbital s cu un orbital p, 

sau din doi orbitali p. 

Într-o legătură sigma, densitatea maximă a norului electronic se 

întâlneşte în spaţiul dintre cele două nuclee şi ea scade progresiv spre 

exterior. Forma unui orbital molecular σ, rezultat prin întrepătrunderea 

a doi orbitali atomici s, este aceea a unui elipsoid alungit, simetric faţă 

de axa internucleară. Distanţa dintre cele două nuclee este riguros 

determinată de natura nucleelor, la fel energia de legătură şi orientarea 

spaţială a legăturilor σ (când pornesc mai multe asemenea legături de 

la un atom). 

2. Figura următoare reprezintă, variaţia energiei moleculei H2 în 

funcţie de distanţa dintre cele două nuclee, aşa cum ea rezultă din 

calcule mecanic cuantice. Linia de zero reprezintă energia a doi atomi 

liberi H, aflaţi la distanţă destul de mare spre a nu se influenţa reciproc. 

Porţiunile de curbe de sub nivelul zero reprezintă atracţii, iar cele de 

deasupra reprezintă respingeri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dupa cum se vede, atracţia este maximă la o anumită distanţă 

optimă, r0 dintre cele două nuclee. Prin compresie, respingerea dintre 

nuclee creşte abrubt; prin extindere creşte de asemenea, dar mai 

încet. În orbitalul de antilegătură. σ* densitatea electronilor în regiunea 

dintre cele două nuclee este nulă; cele două nuclee nu sunt deci 

„legate" prin intermediul electronilor. Din această cauză în orbitalul de 

antilegătură nu există atracţie între nuclee. Prin calcul mecanic cuantic 

(ţinându-se seama şi de respingerile dintre electroni şi de alţi factori) s-

a găsit că energia de legătură dintre cei doi atomi H, în molecula 

H2,este de cca. 103 kcal • mol-1, în concordanţă cu valoarea 

determinată experimental (104,2 kcal • mol-1). De asemenea distanţa 

calculată dintre cele două nuclee concordă cu cea măsurată (r0 =0,74 

Å). 

Spre deosebire de legătura ionică, legătura covalentă nu poate fi 

explicată prin nici una din teoriile clasice ale fizicii. Interpretarea 

mecanic cuantică a naturii covalenţei a reprezentat, la vremea ei, o  

noutate de mare importanţă, ce a deschis, o eră, nouă în chimie. 

Concepţia mecanic cuantică  despre covalenţă explică saturarea, 

un fenomen familiar chimistului, dar necunoscut fizicii clasice. S-a 

arătat mai sus că un ion atrage cât mai mulţi ioni de semn contrar în 

jurul său. Dimpotrivă o moleculă de hidrogen nu se poate combina cu 

un al treilea atom de hidrogen (sau de alt element). Electronul acestui 

atom nu poate fi acceptat în orbitalul de legătură al moleculei H2  

fiindcă ar avea spin paralel cu unul din electronii ce ocupă acest 

orbital, aşa că rezultatul ar fi o respingere şi nu o atracţie. Cum nu 

există posibilitatea creării unui al doilea orbital molecular stabil în, 

stratul cu n = 1, noul electron ar trebui fie să ocupe orbitalul de 

antilegătură (respingere), fie să intre într-un orbital molecular rezultat 

din contopirea a doi orbitali 2s. Aceasta ar necesita însă o energie mult 



prea mare. De aceea nu poate exista o moleculă H3 stabilă. Din 

acelaşi motiv, doi atomi de heliu nu pot forma o moleculă He2; ar trebui 

ca cei patru electroni, să ocupe doi orbitali analogi cu orbitalii δ şi δ* ai 

hidrogenului. Orbitalul de antilegătură δ* nu poate duce la formarea 

unei legături covalente. Pe de altă parte, doi electroni nu ar putea fi 

acceptaţi într-un orbital 2s din cauza diferenţei prea mari de energie. 

9-10. Legături σ(pp) şi π. S-a arătat mai sus cum doi orbitali 1s ai 

hidrogenului se pot contopi spre a da naştere la doi orbitali moleculari, 

δ(1s) şi δ*(1s). În mod similar se pot uni, la elementele din perioadele 

2, 3 etc., câte doi orbitali 2s sau 3s etc., spre a da orbitali moleculari 

de acclaşi tip,σ(2s), σ*(2s); σ(3S), σ*(3s) etc., dar de dimensiuni .şi 

energii diferite. 

Un orbital atomic s se poate contopi şi cu un orbital p, spre a da un 

orbital de legătură σ(sp) si unul de antilegătură σ*(sp), aşa cum se 

arată în figura următoare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doi orbitali atomici p se pot întrepătrunde, pentru a forma orbitali 

moleculari, în două moduri diferite dictate de simetria orbitalilor atomici 

respectivi. Rezultă astfel legături σ(pp), respectiv π. Dacă cei doi 



orbitali p se întrepătrund de-a lungul axei de simetrie comune, iau 

naştere un orbital de legătură σ(pp) şi unul de antilegătură σ*(pp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cazul formării orbitalilor moleculari de tip Π cea mai favorabilă 

situaţie este aceea când orbitalii atomici p sunt orientaţi paralel în 

spaţiu, căci în acest fel întrepătrunderea lor este maximă. Cum fiecare 

orbital p are doi lobi, orbitalul π care rezultă posedă de asemenea doi 

lobi, aşa cum se arată în fig. 9.9. Fireşte, şi în acest caz, ia naştere un 

orbital de antilegătură Π*  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Niveluri de energie ale orbitalilor moleculari.  

1. Calcule mecanic cuantice exacte au putut fi efectuate (pentru 

prima oară de Heitler  şi London 1927) numai în cazul unor molecule 

foarte simple. Mari dificultăţi matematice obligă la folosirea de metode 

de calcul aproximative. O metodă de aproximaţie mult utilizată este 

aşa-numita metodă a combinării liniare a orbitalilor atomici (LCAO). Cu 

ajutorul acestor calcule se poate prevedea numărul şi natura orbitalilor 

moleculari ce iau naştere din contopirea orbitalilor atomici a doi atomi 

şi nivelul energetic al orbitalilor moleculari rezultaţi. 

Am văzut mai sus că prin contopirea a doi (1 +1) orbitali atomici cu 

n = 1 rezultă doi orbitali moleculari, σşi σ*. În mod similar prin 

contopirea a opt (4+4) orbitali atomici cu n = 2, rezultă opt orbitali 

moleculari. Cei zece orbitali moleculari proveniţi din orbitalii atomici cu 

n = 1 şi n = 2 sunt redaţi schematic în figura de mai jos pentru cazul a 

doi atomi identici.  

La ocuparea cu electroni a orbitalilor moleculari sunt valabile 

aceleaşi legi ca la ocuparea orbitalilor atomici: a. se ocupă cu electroni 

întâi orbitalii de energie joasă apoi, succesiv, cei de energie mai înaltă; 

b. orbitalii moleculari de energie egală (orbitalii degeneraţi) se ocupă, 

fiecare, întâi cu câte un electron şi abia pe urmă cu un al doilea 

electron. Electronii din orbitalii degeneraţi parţial ocupaţi au spin 

paralel cu cei din orbitalii vecini, conform regulii lui Hund*. 

Cei opt orbitali moleculari ai stratului n = 2 sunt situaţi la şase 

niveluri energetice diferite, rezultate din calcul şi verificate 

experimental, mai ales cu ajutorul spectrelor moleculare. Aceşti orbitali 

sunt, în ordinea energiilor crescânde: 

 

 

 



 

 

 

 

 

Aceşti orbitali pot găzdui în total 16 electroni. Patru din ei sunt 

orbitali de legătură, iar patru (cei stelaţi) de antilegătură. 

2. Ordin de legătură. După cum s-a arătat înainte , orbitalii de 

legătură contribuie la menţinerea împreună a celor două nuclee, în 

timp ce orbitalii de antilegătură nu participă la legarea atomilor, ci 

dimpotrivă la respingerea lor. Cu alte cuvinte, electronii aflaţi în orbitalii 

de legătură stabilizează molecula, iar cei din orbitalii de antilegătură o 

destabilizează, în raport cu atomii liberi aflaţi la distanţă suficient de 

mare pentru a nu interacţiona. Pentru a aprecia dacă prin combinarea 

orbitalilor atomici rezultă o moleculă stabilă faţă de atomii liberi, se 

foloseşte noţiunea de ordin de legătură. Acesta se defineşte ca 

diferenţa între numărul de perechi de electroni care ocupă orbitali 

moleculari de legătură şi numărul de perechi de electroni aflaţi în 

orbitali moleculari de antilegătură. Valoarea ordinului de legătură indică 

numărul de legături formate între cei doi atomi prin combinarea 

orbitalilor atomici. Astfel, în molecula de hidrogen, H2, cei doi electroni 

ocupă orbitalul de legătură σ ; orbitalul de antilegătură este neocupat. 

Ordinul de legătură este deci 1. Aceasta arată că în molecula H2 

există olegătură care uneşte cei doi atomi şi că această moleculă este 

mai stabilă decât sistemul format din doi atomi H liberi. Dacă în locul 

celor doi atomi H considerăm doi atomi He (fiecare cu câte doi 

electroni), cei patru electroni vor ocupa atât orbitalul δ cât şi orbitalul 

σ*. Ordinul de legătură al moleculei He2 este deci zero. De aici rezultă 

că prin combinarea orbitalilor atomici sistemul nu se stabilizează; între 



cei doi atomi He nu se formează o legătură chimică, în consecinţă 

molecula He2  nu există. 

Vom examina în continuare ocuparea cu electroni a orbitalilor 

moleculari reprezentaţi în figura dinainte, pentru câteva molecule 

simple. 

3.Moleculele F2, Cl2, Br2, I2. Atomul de fluor posedă (în stratul n = 

2) doi electroni în orbitalul 2s şi cinci în orbitalii 2p. Configuraţia 

electronică a atomului F este deci [He]2s²2p5. Ocuparea orbitalilor 

moleculari cu cei 14 electroni proveniţi din stratul n = 2 al celor doi 

atomi F este redată mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se observă că, cu excepţia orbitalului σ*, toţi ceilalţi orbitali sunt 

complet ocupaţi. Patru dintre orbitalii ocupaţi sunt de legătură, iar trei 

de antilegătură. Rezultă deci un ordin de legătură egal cu 1 (= 4—3), 

ceea ce arată că cei doi atomi F sunt legaţi în molecula F2 printr-o 

legătură simplă. 

Configuraţia electronică a moleculei F2 poate fi formulată astfel: 

 

 

 

 

 

Exponenţii reprezintă numărul de electroni cu care este ocupat 

orbitalul respectiv (orbitalii 1s au fost neglijaţi, deoarece ei nu participă 

la formarea legăturilor). 

Moleculele Cl2, Br2 şi I2 au orbitali similari, în straturile cu n = 3, 4 

şi 5. Este interesant de comparat energiile de legătură (E1) şi 

distanţele interatomice (r0) ale acestor molecule: 

 

 

 

 

 

 

 

Distanţele interatomice cresc progresiv de la F la I, energiile de 

legătură prezintă însă un maxim de Cl2. La F2, energia de legătură 

mică se explică prin respingerea dintre electronii neparticipanţi, mult 

mai mare la fluor fiindcă aceşti electroni sunt mai apropiaţi în spaţiu 

decât la ceilalţi halogeni: 



F > CI > Br > I 

Energiile de legătură, mai mici la Br2 şi I2 comparativ cu CI2, se 

datoresc volumului mai mare al atomilor care limitează posibilităţile de 

întrepătrundere a orbitalilor atomici spre a forma orbitali de legătură. 

4. Molecula O2. Atomul de oxigen posedă, în stratul n = 2, şase 

electroni(2s²2p4). Configuraţia electronică a moleculei O2, obţinută prin 

completarea orbitalilor moleculari cu cei 12 electroni (6 de la fiecare 

atom O) este: 

 

 

 

 

 

Pentru a plasa electronii în cei opt orbitali moleculari, trebuie să 

fie ocupaţi şi cei doi orbitali degeneraţi πx* şi πy. Conform regulii lui 

Hund, aceşti doi orbitali nu pot fi ocupaţi fiecare decât de către un 

singur electron cu spin paralel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Din cauza acestor electroni necuplaţi, molecula O2 este 

paramagnetică (v. 16-20), o proprietate excepţională, ce este perfect 

explicată de către această teorie. Din figură se vede că în molecula O2 

sunt ocupaţi cu electroni 4 orbitali de legătură şi 3 de antilegătură, doi 

dintre aceştia din urmă însă numai cu câte un electron (= o jumătate de 

pereche). Ordinul de legătură este deci egal cu 2(4—1 —2 X1/2), adică 

între cei doi atomi ai moleculei O2 există o legătură, dublă. 

Existenţa legăturii duble explică energia de legătură mare şi 

distanţa interatomică mică în molecula O2. În ionul O2
2-, în care toţi 

orbitalii sunt ocupaţi cu electroni cu spin opus (cu excepţia orbitalului 

de antilegătură σ2) paramagnetismul dispare. Datorită ocupării cu câte 

o pereche de electroni a orbitalilor de antilegătură πx* şi πy, ordinul de 

legătură în ionul devin egal cu 1. Din această cauză distanţa 

interatomică este considerabil mai mare decât în molecula O2 

 

 

 

 

 

Dacă încercăm să reprezentăm molecula O2 în sensul teoriei 

electronice vechi, figurând prin linii legăturile de doi electroni şi prin 

puncte electronii care nu participă la formarea legăturilor, observăm că 

există mai multe posibilităţi pentru a scrie structura acestei molecule. 

Trei dintre acestea sunt următoarele: 

 

 

 

 

 



Nici una dintre formulele I —lII (sau altele care se mai pot scrie) 

nu redau corect faptul că cei doi atomi de oxigen sunt uniţi printr-o 

legătură dublă şi că molecula este paramagnetică. Formulele I şi III 

sunt în acord cu paramagnetismul, dar conţin o legătură triplă, 

respectiv simplă. În formula II există o legătură dublă, dar toţi electronii 

sunt cuplaţi; această structură corespunde unei stări excitate 

(diamagnetice) a moleculei O2. 

Deoarece în formularea unor reacţii chimice este necesar să se 

folosească un mod de redare simplu al structurii moleculei O2, vom 

folosi în cursul acestei cărţi formula I, care corespunde 

paramagnetismului şi energiei mari de legătură, rămânând însă bine 

stabilit că legătura între cei doi atomi O este în realitate dublă (ordin de 

legătură 2). 

5. Molecula N2. Atomul de azot conţine cinci electroni în stratul n 

= 2. Ocuparea orbitalilor moleculari cu electroni în cazul moleculei N2 

este reprezentată în continuare. Configuraţia electronică a moleculei 

N2 este: 

 

 

 

Dintre cei 5 orbitali ocupaţi numai unul este de antilegătură. 

Rezultă, deci un ordin de legătură egal cu 3 ( = 4—1). Legătura în 

molecula N2 este deci triplă; una dintre legături este de tip δ, celelalte 

două de tip Π. Aceasta explică energia de legătură enorm de mare şi 

distanţa interatomică mică: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Molecule compuse din doi atomi diferiţi. Alegem ca exemplu 

molecula acidului fluorhidric. Orbitalul 1s al hodrogenului se combină 

numai cu un singur orbital (p2) atomului F formând un orbital de 

legătură σ2 şi unul de antilegătură σ2*(fig. 9.14). Ceilalţi trei orbitali ai 

atomului F (orbitalul 2s şi ceilalţi orbitali 2p) nu interacţionează cu 

orbitalul 1s al atomului H. Energiile lor rămân neschimbate. Electronii 

care se găsesc în aceşti orbitali aparţin deci numai atomului F. Orbitalii 

respectivi nu participă nici la stabilizarea legăturii (ca orbitalii de 

legătură) nici la destabilizarea ei (ca cei de antilegătură) şi se numesc 

de aceea orbitali de nelegătură. La legătura dintre atomii H şi F în 

molecula HF participă deci numai perechea de electroni din orbitalul  

σ2(ordin de legătură 1). Se pot construi, în modul indicat mai sus, 

orbitali moleculari şi pentru molecule cu trei sau mai mulţi atomi. 

Aceste cazuri sunt, desigur, mai complicate decât moleculele 

biatomice. Ordinea nivelurilor energetice ale orbitalilor nu poate fi 



prevăzută în mod rezultă însă din calcul pentru fiecare caz în parte. În 

cele ce urmează ne limităm să prezentăm calitativ câteva tipuri de 

orbitali moleculari în molecule poliatomice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orbitali moleculari hibridizaţi.  

1. Hibridizare sp3. Să examinăm întâi cele opt elemente din 

perioada 2: 

Li Be B C N O F Ne 

Se ştie că aceşti atomi au stratul n = 1 (orbitalul 1s) ocupat cu 

doi electroni (ce nu pot lua parte la nicio legătură chimică), iar în stratul 

n = 2 găzduiesc pe rând 1 până la 8 electroni, primii doi în orbitalul 2s, 

ceilalţi succesiv în orbitalii 2px, 2py,  2pz şi conform  regulii lui Hund. 

În atomul de carbon, în starea fundamentală, doi electroni, cu 

spin opus se află în orbitalul 2s, iar ceilalţi doi (cu spin paralel) ocupă 

orbitalii px şi py. Cum între orbitalii 2s şi 2p există o diferenţă de 

energie, ar fi de aşteptat ca un atom de carbon să se combine, prin 

legături σ(sp), cu doi atomi de hidrogen, dând o moleculă :CH2. În 



această moleculă o pereche de electroni neparticipanţi ar rămâne în 

stratul 2s (într-un orbital de nelegătură), iar cele două legături C—H ce 

iau naştere ar forma, la fel ca orbitalii p din care provin, un unghi de 

90°(v. fig. 9.15, în care orbitalii 2s şi 2pz nu sunt desenaţi). Lucrurile nu 

stau deloc aşa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sub influenţa atomilor, (de hidrogen sau a altor atomi) cu care 

se combină, orbitalul 2s al atomului de carbon se contopeşte cu cei trei 

orbitali 2p, dând patru orbitali degeneraţi (de energie şi geometrie 

identică) numiţi orbitali hibridizaţi. Fiindcă un orbital s se contopeşte cu 

trei orbitali p, noii orbitali formaţi se numesc orbitali sp3. Un orbital sp3 

se compune deci ¼ dintr-un orbital s şi ¾  dintr-un orbital p.  

Pentru a înălţa electronii din orbitalul s la nivelul orbitalului sp3 

se consumă energie, numită energie de promovare, însă energia de 

legătură ce se câştigă prin formarea celor patru legături C—H 

 Doi orbitali moleculari (ipo-tetici) aşa 
cum ar putea proveni dincontopirea 
orbitalilor 2px şi 2py ai ato-mului C cu 
orbitalii li a doi atomi H. 



compensează amplu energia consumată. De aceea un atom C se 

combină cu patru atomi H spre a da metanul, CH4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cei patru orbitali a cu hibridizare sp3 ai carbonului, identici între 

ei, sunt orientaţi în direcţia colţurilor unui tetraedru regulat, în al cărui 

centru se află nucleul atomului C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceasta este distribuţia spaţială cea mai uniformă posibilă a 

celor patru perechi de electroni care înconjoară atomul C (şi care se 

resping între ei). Unghiul dintre axele a doi orbitali sp3 este de aproape 

110° (exact 109°28'). Structura tetraedrică a metanului şi a multor altor 

combinaţii ale carbonului şi a altor atomi este deci o consecinţă a 



hibridizării mecanic cuantice a orbitalilor din aceşti atomi. Ea a fost 

verificată experimental în nenumărate cazuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legătura între un orbital sp3 şi orbitalul s al hidrogenului este o 

legătură δ asemănătoare cu aceea dintre doi orbitali s. După cum 

rezultă din figura 9.18,. unul din lobii orbitalului hibridizat, cel ce ia 

parte la legătură, este mult mărit pe socoteala celuilalt. 

Doi orbitali hibridizaţi sp3 se pot combina spre a forma o legătură 

δ normală. Un exemplu, între multe altele, este legătura C—C, din 

molecula de etan H3C—CH3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



În formula de mai sus sunt desenate numai axele orbitalilor sp3   

(linia plină este în planul hârtiei, cele groase proeminente spre cititor, 

cele punctate dirijate în spatele hârtiei). Fiecare atom C are o structură 

tetraedrică. Important este faptul că cele două grupe CH3 se pot roti 

una faţă de cealaltă. Legăturile σ, prin simetria lor elipsoidală, permit 

rotaţie liberă a atomilor sau grupelor de atomi pe care le unesc. 

2. Hibridizare sp2. Când un atom are la dispoziţie, pentru a 

forma legături, numai trei electroni (2s22p1), cum este cazul borului, în 

BF3 şi B(0H)3,se hibridizează un orbital s cu doi orbitali p, formând trei 

orbitali sp2. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cei trei orbitali sp3 sunt situaţi în acelaşi plan, cu atomul de bor 

în centru, şi axele lor formează unghiuri de 120°. Rămâne vacant un 

orbital p nehibridizat, cu un lob deasupra şi unul dedesubtul planului 

orbitalilor hibridizaţi. 

3. Hibridizare sp. Când un atom posedă în stratul  de valenţă 

numai doi electroni, aceştia ocupă, după cum se ştie, un orbital s. La 



formarea de combinaţii covalente, teoria prevede hibridizarea 

orbitalului s cu unul din orbitalii p. Cei doi orbitali hibridizaţi sp rezultaţi 

sunt, conform teoriei, coliniari (formează un unghi de 180°). Cel mai 

simplu atom la care apare hibridizare sp este atomul de beriliu 

(orbitalul interior 1s ocupat complet şi doi electroni de valenţă în 

orbitalul 2s). 

 Atomul de mercur însă ([Xe]4f145d106s2) având toţi orbitalii 

interiori complet ocupaţi şi doi electroni de valenţă într-un orbital s, 

îndeplineşte condiţiile pentru o hibridizare sp. În consecinţă mulţi 

compuși covalenţi ai mercurului au structură liniară  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Oritali hibridizaţi ai oxigenului şi azotului. Atomul de oxigen nu 

păstrează în H2O configuraţia electronică din starea fundamentală 

căci, în acest caz, unghiul de valenţă între cele două legături O—H ar 

trebui să fie de 90°, iar electronii neparticipanţi ar trebui să ocupe 

orbitalii de nelegătură 2s şi unul din orbitalii p. La fel, în amoniac, cele 

trei legături N—H ar trebui să formeze unghiuri de 90° şi electronii 

neparticipanţi să ocupe orbitalul 2s. În realitate unghiul H—O—H din 

apă este de 104,5°, iar unghiurile H—N—H din amoniac sunt de 

106,6°, adică sunt mult mai apropiate de 109,5°, decât de 90°. S-a 

dedus de aici că, la atomii de azot şi oxigen, atât orbitalii electronilor 

de legătură cât şi orbitalii de nelegătură sunt, într-o mare măsură, 

hibridizaţi sp3. 

 

 

 

 

 

 

 

        Stare fundamentală       Hibridizare sp3                                  Stare fundamentala              Hibridizare  sp3 

 

Configuraţiile electronice la atomii de oxigen şi 

azot liberi şi combinaţi în H2O, respectiv în NH3. 

 

5. Combinaţiile atomilor din perioadele 3, 4 şi 5. Perechea de 

electroni inerţi. Hibridizarea orbitalilor s şi p nu este un fenomen 

general, ci este o proprietate specifică a elementelor din perioada 2, de 

la Li până la F. Hibridizarea este favorizată atunci când volumul 



atomilor este mic, când orbitalii, care se contopesc sunt apropiaţi în 

spaţiu. 

La combinaţii ale elementelor din perioadele 3, 4 şi 5, de ex. la 

SH2, SeHg2, PH3, AsH3 şi SbH3 unghiurile de valenţă sunt de 92°, 90°, 

93°, 92° şi respectiv 91°, ceea ce dovedeşte că nu are loc hibridizare. 

În toţi aceşti compuşi, orbitalii de legătură provin din contopirea a doi 

sau trei orbitali p ai atomului central cu câte un orbital s al hidrogenului. 

De reţinut este că, în combinaţiile de acest fel, perechea de 

electroni neparticipanţi este conţinută într-un orbital s nehibridizat. 

Acest orbital denelegătură fiind situat la un nivel energetic mai scăzut 

decât orbitalii p, electronii care îl ocupă sunt atraşi mai tare de nucleu, 

au deci o tendinţă mai mică de a se combina decât electronii din 

orbitalii p. De aceea perechea de electroni s nereactivi, din stratul de 

valenţă al atomilor ce nu formează morbitali hibridizaţi, a fost numită 

pereche de electroni inerţi. 

Existenţa unei perechi de electroni inerţi, într-un orbital 

nehibridizat, explică bazicitatea mult mai mică a unor combinaţii cum 

sunt: PH3 sau AsH3 ,în comparaţie cu NH3. Bazicitatea însemnând 

tendinţa de a lega un proton, este natural ca perechea de electroni s, 

mai tare atraşi de un nucleu (P, As etc.), să aibă o tendinţă mai mică 

de a se combina cu un alt nucleu (H+) decât electronii hibridizaţi sp3 

(din N) mai slab atraşi de nucleu. 

Prezenţa unor perechi de electroni inerţi se manifestă şi în alt 

mod la elementele din perioadele 3 şi mai ales 4 şi 5. Aceste elemente 

formează adesea cu elemente electronegative, ca halogenii şi 

oxigenul, două combinaţii covalente diferind prin două unităţi de 

valenţă. Aşa de exemplu arsenal formează o triclorură, AsCl5, stabilă şi 

o pentaclorură, AsCl5, foarte nestabilă. La fel şi stibiul formează două 

cloruri SbCl3 şi SbCl5, ambele stabile. 



În grupa IVa, la carbon şi siliciu, perechea de electroni inerţi nu 

se manifestă decât foarte slab, din cauza tendinţei foarte mari a 

acestor elementede a se hibridiza. Într-adevăr, în combinaţiile lor, 

carbonul şi siliciul sunt tetracovalente; combinaţiile în care aceste 

elemente sunt bivalente sunt foarte nestabile. La elementele mai grele 

din grupa IVa perechea de electroni inerţi se manifestă clar, cu atât mai 

puternic cu cât numărul atomic al elementului este mai mare. Astfel 

germaniul dă, pe lângă clorura normală, GeCl4, o clorură GeCl2 

nestabilă dar izolabilă; staniul formează două cloruri, SnCl2 şi SnCl4, 

de stabilitate aproape egală, iar PbCl2 este mult mai stabilă decât 

PbCl4. 

 

 

 

 

 

 

 

Legături duble şi triple.  

1. Atomul de carbon poate hibridiza, în combinaţiile sale cu 

hidrogenul sau cu alte elemente, nu numai după schema sp3, cum s-a 

arătat mai sus, cât şi sp2 şi sp . Aceste tipuri de hibridizare joacă un rol 

foarte important în moleculele organice sărace în hidrogen, aşa-numite 

nesaturate: Un exemplu este o hidrocarbură, etena,C2 H4, formulată de 

obicei astfel: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Molecula etenei este compusa din doi atomi C hibridizaţi sp2, 

legaţi, printr-o legătură σ, rezultată din contopirea a doi orbitali 

hibridizaţi, câte unul de la fiecare C. Cei patru orbitali sp2 rămaşi sunt 

legaţi fiecare de câte una tom H. Rămâne la fiecare atom C un orbital p 

nehibridizat, ocupat fiecare de un electron. Aceşti doi orbitali p se vor 

contopi spre a forma o legătură π. Întrepătrunderea este maximă, 

legătura  este cea mai stabilă,când cei doi orbitali p sunt paraleli. 

Aceasta obligă cei şase atomii ai moleculei, legaţi prin legături σ, să se 

orienteze în acelaşi plan, iar rotaţia liberă în jurul legăturii C=C este 

suprimată. Pentru a roti cele două grupe CH2, una în raport cu cealaltă, 

este necesar să se devieze cei doi orbitali p, din poziţia lor coplanară, 

adică să se decupleze electronii legăturii π. Aceasta consumă energie. 

Orice altă configuraţie decât cea plană este mai bogată în energie 

decât aceasta. Din cauza hibridizării sp2, unghiurile dintre legăturile 

covalenţe sunt de 120°. 

Legătura π se compune din doi lobi, ceea ce înseamnă că 

amplitudinea maximă a undei electronice este situată în două regiuni, 

într-un plan perpendicular pe planul legăturilor δ. Planul legăturilor δ 

coincide cu planul nodal al legăturii σ . 

Legături π similare cu aceea din legătura C=C se găsesc şi în 

alte legături duble ale elementelor din perioada 2, de exemplu în 



legături C=0,  C=N, N=N şi N=0. Fireşte, în legăturile de acest fel 

atomii N posed o pereche, iar atomii O două perechi de electroni 

neparticipanţi, în orbitali de nelegătură. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. În molecula acetilenei, H—C≡C—H doi atomi de carbon 

hibridizaţi sp sunt legaţi între ei şi de doi atomi H prin legături δ, şi între 

ei prin încă două legături π, ale căror planuri nodale sunt 

perpendiculare unul pe altul. Aceasta duce la oconfiguraţie liniară: 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

3. În formularea curentă, legăturile duble şi triple dintre atomii de 

carbon sunt redate prin două sau trei liniuţe. Acestea nu reprezintă 



însă legături identice. O legătură dublă este, de fapt, o legătură σπ  iar 

o legătură triplă este o legătură σ2π. 

Distanţele interatomice în legăturile duble şi triple sunt mai 

scurte dec ât în legăturile simple. Conţinutul de orbital s în orbitalii 

hibridizaţi sp2 şi sp fiind mai mare (decât în sp3) şi orbitalii s fiind mai 

apropiaţi de nucleu şi deci mai puternic atraşi, energiile de legătură 

sunt mai mari şi distanţele interatomice mai mici, după cum se vede din 

următoarele date (valori medii reprezentative). 

 

 

 

 

 

 

 

După cum se vede, energia de legătură a dublei legături este 

mai mică decăt dublul, iar a triplei legături mai mică decăt triplul celei a 

legăturii simple C—C. 

4. Atomul de carbon poate forma legături triple cu atomii N şi O. 

În legătura —CΞN:, din acidul cianhidric, HCN, din anionul de cianură, 

ˉCN, şi din compuşii organici numiţi nitrili, R—CN, atomii C şi N sunt 

hibridizaţi sp. Molecula acidului cianhidric H—CΞN şi nitrilii, cu 

configuraţie similară, au deci structură liniară. 

 

 

 

 

 

 



Oxidul de carbon, CO, ar putea fi formulat ca mai sus, în (a), cu 

cei doi atomi hibridizaţi sp2 sau, ca în (b), hibridizaţi sp. Această 

alternativă din urmă corespunde, fără nici o îndoială, realităţii, după 

cum arată numeroase proprietăţi ale oxidului de carbon. 

În bioxidul de carbon, CO2, pornesc de la acelaşi atom de 

carbon două legături π. Atomul C este deci hibridizat sp, ceea ce 

explică configuraţia liniară a moleculei. Planurile celor două legături π 

sunt perpendiculare unul pe altul. Atomii O sunt hibridizaţi sp2  

5. Legături π(pp). Nu pot forma legături duble şi triple, implicând 

orbitali p, decât atomii cu volum mic, cum sunt atomii elementelor din 

perioada 2: C, N, O, probabil şi F, poate şi S. Triple legături formează 

numai C, N şi, în foarte rare cazuri, O. Nu formează legături duble 

π(pp), atomii voluminoşi, ca de exemplu Si, Ge, Sn, P, As, Sb etc., în 

care orbitalii p rămaşi nehibridizaţi sunt prea distanţaţi pentru a se 

contopi în orbitali moleculari π. Proprietatea unică a carbonului de a 

forma legături duble (cu el însuşi, cu oxigenul şi cu azotul) este una din 

cauzele principale pentru care compuşii organici au proprietăţi atât de 

deosebite de ale celorlalţi compuşi chimici. 

Orbitali moleculari extinşi şi electroni p delocalizaţi.  

1. Rezonanţă. Chimiştii vechi formulau acidul azotic şi ionul de 

azotat, ce provine din acest acid prin cedarea unui proton, cu azot 

pentavalent (sau mai exact pentacovalent): 

 

 

 

 

 

Asemenea formule cu zece electroni la azot calcă regula 

octetului. S-a adoptat de aceea, în anii 1920—30, pentru ionul de 



azotat, o structură cu un atom de oxigen dublu legat şi ceilalţi doi atomi 

de oxigen legaţi simplu (prin legături coordinative), ca în una dintre 

formulele următoare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă una din aceste formule ar reprezenta corect ionul de 

azotat, ar trebui ca una din legăturile NO să fie mai scurtă decât 

celelalte două. Măsurători făcute la alţi numeroşi compuşi, în special 

organici, au arătat că legătura simplă N—O este: 1,37 Â, iar cea dublă 

N=0 1,15 Â. Măsurătorile efectuate (prin metoda difracţiei razelor X, v. 

cap. 10) la ionul NO3ˉ au arătat însă că cele trei legături NO au aceeaşi 

lungime, 1,22 Â. Aceste măsurători au mai arătat că cei patru atomi 

care compun ionul NO3ˉ se află în acelaşi plan, iar unghiurile între cele 

trei legături NO sunt de 120°. 

S-a ajuns, în urma cercetării multor altor cazuri similare, la 

următoarea generalizare: când este posibil să se scrie, pentru o 

substanţă, două sau mai multe formule de structură, care se 

deosebesc numai prin poziţiile unor legături π sau unor perechi de 

electroni neparticipanţi (nucleele, atomilor rămânând în poziţii 

neschimbate unele faţă de altele) nici una din aceste formule nu repre-

zintă corect repartiţia electronilor π în moleculă. Repartiţia reală a 

electronilor este intermediară între structurile presupuse. Potrivit 



acestei concepţii, fiecare legătură NO, în ionul de azotat, poate fi 

considerată ca 1/3 dublă şi 2/3 simplă. 

Repartiţia reală a electronilor π în cele trei legături NO este 

uniformă. Cele trei structuri figurate mai sus nu reprezintă trei 

substanţe diferite, ci una şi aceeaşi; ele reprezintă stări fictive extreme 

ale repartiţiilor posibile ale electronilor (ce pot fi atinse eventual când 

molecula absoarbe energie sau în cursul unei reacţii chimice). De 

aceea formulele de acest fel se numesc structuri limită. Se obişnuieşte 

să se scrie între structurile limită săgeţi cu două vârfuri, spre a indica 

că ele reprezintă aceeaşi moleculă. 

Mai rezultă din cele de mai sus că electronii p din ionul NO3ˉ nu 

ocupă locuri fixe, într-o anumită legătură dublă N=O, ci sunt 

delocalizaţi adică distribuiţi uniform între mai multe legături. Fenomenul 

se numeşte rezonanţa sau mezomerie (L. Pauling*; C. K. Ingold*; A. 

Arndt, 1926). Moleculele sau ionii mezomeri se numesc hibrizi de 

rezonanţă. 

Ionul de carbonat este mult asemănător cu ionul de azotat: 

 

 

 

 

 

 

 

Prin faptul că fiecare legătură are un caracter parţial de dublă 

legătură, moleculele mezomere (hibrizii de rezonanţă) au structură 

plană. 

În loc de a formula compuşii mezomeri prin două sau mai multe 

structuri limită, cum s-a procedat mai sus pentru ionii NO3ˉ şi CO3
2ˉ, se 



utilizează, adesea şi formule unice, mai simple, dar având aceeaşi 

semnificaţie, de exemplu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

În ionii formulaţi mai sus, toţi atomii de oxigen pot fi consideraţi 

pe rând dublu sau simplu legaţi, toate trei structurile sunt echivalente, 

sau, după cum se spune, „contribuie în aceeaşi măsură". La acidul 

azotic primele două structuri contribuie în mod evident mai mult decât a 

treia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunt multe cazuri când o moleculă poate fi reprezentată prin 

două structuri limită neechivalente, dintre care una este mai apropiată 

de repartiţia electronilor în molecula reală decât cealaltă („contribuie 

mai mult" la repartiţia electronilor în molecula reală). Ca exemplu vom 

menţiona protoxidul de azot, N2O, pentru care se pot scrie două 

structuri limită: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cercetarea substanţei cristalizate prin metoda difracţiei razelor X 

a arătat că molecula N2O este liniară, cu distanţele interatomice (în 

Âng-stromi) marcate sub formulă. Distanţele NN şi NO sunt mai scurte 

decât distanţele între atomi similari în molecule fără rezonanţă. 

Asemenea micşorăriale distanţelor interatomice sunt caracteristice 

pentru moleculele mezomere. 

Rezonanţa joacă un rol foarte însemnat în chimia organică. Vom 

menţiona ca exemplu o hidrocarbură, benzenul. Formula propusă de 

Kekule *(1865) pentru benzen poate fi scrisă în două moduri diferite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate observaţiile experimentale arată că cele şase legături 

dintre atomii de carbon din inelul benzenic sunt identice. Prin metoda 

difracţiei razelor X în benzenul cristalizat, s-a stabilit că lungimea 

acestor legături este de 1,39 Â (legăturile simple. C—C, în molecule 



fără rezonanţă, sunt de 1,54 Â, iar cele duble C=C, de 1,34 Â). 

Molecula este plană (atomii C şi H se află în acelaşi plan). Prin urmare, 

în molecula benzenului nu se disting legături simple şi duble, C—C şi 

C=C. Legăturile CC din benzen au un caracter diferit de al legăturilor 

din moleculele fără rezonanţă. Structura reală a benzenului nu este 

corect reprezentată prin nici una din formulele de mai sus, ci oarecum 

printr-o suprapunere a acestor formule. De aceea se utilizează adesea 

pentru Benzen o formulă (II) în care identitatea celor şase legături C-C 

este mai bine exprimată. Cercul înscris în hexagon reprezintă cei şase 

electroni π  din moleculă. 

Teoria rezonanţei mai ajunge încă la o altă concluzie importantă: 

în starea reală, mezomeră (ca hibrid de rezonanţă), molecula este mai 

stabilă decât dacă electronii ar fi localizaţi în legături simple şi duble, 

conform uneia sau alteia din structurile limită. Diferenţa se numeşte 

energie de rezonanţă (sau energie de de localizare a electronilor). La 

benzen s-a putut calcula energia pe care ar avea-o molecula, dacă 

structura ei ar corespunde uneia din cele două structuri limită. Pe de 

altă parte, energia moleculei reale se determină experimental. Energia 

de rezonanţă a benzenului este de cca. 36 kcal•molˉ1, ceea ce 

înseamnă că molecula reală a benzenului este cu 36 kcal • molˉ1 mai 

stabilă decât dacă ar avea una din structurile limită fictive. Aceasta 

explică pentru ce electronii adoptă repartiţia din molecula reală şi nu pe 

aceea din structurile limită, inexistente. 

După cum se vede, raţionamentele care au condus la teoria rezonanţei 

pornesc de la unele dificultăţi ale teoriei electronice clasice şi dezvoltă 

logic această teorie. Expuse aici calitativ, raţionamentele acestea au 

condus la o metodă de calcul mecanic cuantic aproximativ, numită 

metoda legăturilor de valenţă. Pornind de la toate structurile limită cu 

electroni localizaţi (numite şi structuri canonice), sau mai exact de la 



ecuaţiile de undă corespunzând acestor structuri, metoda aceasta 

calculează ecuaţia de undă a moleculei reale şi energia ei de 

rezonanţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Metoda orbitalilor moleculari urmează o cale diferită, ajungând la 

concluzii similare, deşi în multe privinţe mai exacte şi mai intuitive. 

Să considerăm cazul de mai sus, al ionului de azotat, NO3ˉ. Atomul N 

central este hibridizat sp² şi la fel şi atomii O; între aceşti atomi se 

formeazătrei legături σ şi un orbital π  populat cu şase electroni. 

La benzen, fiecare atom C, hibridizat sp², este legat de doi C vecini şi 

de un H prin trei legături δ. Îi înai rămâne deci un electron 2p, într-un 

orbital nehibridizat (fig. 9.28. a).  Aceşti orbitali p s-ar putea contopi fie 

cu un orbital similar din dreapta, fie cu unul din stânga. În acest caz ar 

rezulta una sau alta din structurile Kekule poabile. În realitate toţi 

orbitalii p formează un orbital molecular comun, populat cu şase 

electroni π.  Acest obital posedă două regiuni de amplitudine maximă a 

undei electronice, una deasupra şi alta dedesubtul planului legăturilor σ 

C—C şi C—H . 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu planul acestor legături coincide planul nodal al norului de electroni 

π (planul în care densitatea de electroni este egală cu zero). 

Molecule deficiente în electroni. Legături de trei centre.  

1. Atomii elementelor din grupa IIIa, din cauza volumelor lor mici, 

au tendinţa de aforma covalenţe. Având trei electroni în stratul de 

valenţă, combinaţiile acestor elemente au formula generală AX3. În 

moleculele de acest fel, A are numai şase electroni (adică un octet 

incomplet). Asemenea molecule deficiente în electroni sunt nestabile; 

ele tind să se stabilizeze în diferite moduri, completându-şi octetul. 

2. Combinaţiile covalenţe ale borului. Atomul de bor posedă, în 

stratul n =2, trei electroni. În combinaţiile sale atomul B formează trei 

orbitali hibridizaţi sp2, după cum s-a arătat mai sus (fig. 9.19). Ar fi deci 

de aşteptat ca borul să formeze cu hidrogenul o combinaţie BH3. 

Aceasta ar avea un orbital p neocupat şi de aceea este instabilă. Cea 

mai simplă combinaţie a borului cu hidrogenul este diboranul, B2H6, în 

mod evident rezultat din îmbinarea a două molecule BH3. Diboranul 

conţine o legătură de un tip special: după o hibridizare sp3, fiecare 

atom de bor pune în comun câte un orbital sp3 cu un orbital s al 

hidrogenului. Rezultă astfel, prin împreunarea a trei orbitali atomici, 

orbitali moleculari ce leagă trei atomi prin doi electroni. 



 

 

 

 

 

 

 

În afară de diboran, borul mai formează şi alţi compuşi cu 

hidrogenul în care apar de asemenea legături de trei centre. 

Diboranul dă cu molecule donoare de electroni complecşi cu 

hibridizare sp3 şi structură tetraedrică. Fără îndoială are loc întâi o 

disociere a diboranului. Dăm, ca exemplu, complexarea cu ioni de 

hidrură: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surprinzător este faptul că fluorura de bor, BF3, şi celelalte 

halogenuri ale borului nu tind să dea molecule duble (B2X6). 

Halogenurile de bor se stabilizează, foarte probabili prin rezonanţă, 



formând legături π între atomul B şi atomii de halogen, de exemplu în 

cazul fluorurii de bor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluorura de bor are, datorită acestei rezonanţe cât şi a 

hibridizării sp2, structură plană. Ea formează însă uşor, cu donori de 

electroni, complecşi cu structură tetraedrică şi bor hibridizat sp3. Ca 

exemplu menţionăm aici formarea ionului de fluoroborat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea fluorura de bor formează legături coordinative cu 

molecule neutre, donoare de electroni, de exernplu cu apa şi, aşa cum 

s-a mai arătat, cu amoniacul. În acest caz din urmă, legătura B—N este 

polară, ceea ce este uşor de înţeles dacă ne imaginăm (formal) 

procesul decurgând în două etape consecutive: întâi un electron din 

orbitalul sp3 al amoniacului se transferă în orbitalul p neocupat şi de 



nivel energetic mult mai scăzut al borului; apoi se formează legătura de 

doi electroni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Combinaţii covalente ale aluminiului. Fluorura de aluminiu 

este ionizată în toate stările de agregare. Clorura de aluminiu este 

ionizată în stare solidă, dar topită şi în fază de vapori este compusă din 

molecule Al2Cl6. Bromura şi iodura de aluminiu există numai ca Al2Br6 

şi Al2I6 , în toate stările de agregare. Volumul atomului de aluminiu este 

prea mare pentru a permite formarea unei duble legături ca la bor. 

Moleculele halogenurilor de aluminiu au structuri similare cu diboranul. 

De asemenea trimetil-aluminiul este cunoscut numai în forma 

Al2(CH3)6. 

Ca şi borul, aluminiul din halogenurile de aluminiu dă uşor ioni 

complecşi şi aducţi, de exemplu: a căror formare denotă tendinţa 

completării octetului de electroni. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Deficienţa în electroni se manifestă şi la beriliu, primul 

element dingrupa Ila, care se aseamănă mult în comportarea sa cu 

aluminiul. Clorura de beriliu, cu formula brută BeCl2, este compusă, în 

stare cristalizată, din lanţuri infinite (adică foarte lungi), în care atomii 

de beriliu sunt înconjuraţi tetraedric de patru atomi de clor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu doi ioni Clˉ, clorura de beriliu formează ionul complex 

[BeCl4]2-, cu structura tetraedică. În apă clorura de beriliu hidrolizează 

cu mare degajare de caldură, dând ioni hidratați [Be(H2O)4]2+  și ioni 

Clˉ. 

Vom intâlni mulți atomi și ioni, printre metalele tranziționale care, 

datorită deficienței in electroni la atomul central, formează legături de 



tipul celor intâlnite în halogenurile de aluminiu sau de beriliu, sau se 

combină cu molecule și ioni donori de electroni spre a da complecși. 

Hibridizare de orbitali s şi p cu orbitali d  

1. Legături simple. Elementele din perioada 2 nu pot utiliza 

orbitali d ca orbitali de legătură, din cauza diferenţei prea mari dintre 

nivelurile de energie ale orbitalilor 2p şi 2d. (Hibridizarea este posibilă 

numai între orbitali de energie nu prea diferită şi este cu atât mai 

completă cu cât diferenţa nivelurilor energetice este mai mică.) La 

atomii elementelor din perioada 3 şi cele următoare, orbitalii d se pot 

hibridiza cu orbitali s şi p, de care nu diferă prea mult  energetic. 

Apariţia orbitalilor hibridizaţi s, cu p şi d, la elementele din perioada 3 şi 

cele următoare, determină marile deosebiri observate între chimia 

acestor elemente şi a elementelor din perioada 2. 

Vom menţiona patru tipuri dei hibridizare dsp, în ordinea în care 

sunt mai des întâlnite. 

 

 

 

 

 

 

 

Este de remarcat că în primele trei tipuri de mai sus toţi orbitalii 

hibridizaţi sunt echivalenţi (sunt de energie egală, diferind numai prin 

orientarea în spaţiu), în timp ce în ultimul, cei doi orbitali axiali sunt de 

lungimi şi energii diferite de cei trei orbitali ecuatoriali coplanari. 

Legăturile dintre atomul centrali atomii sau grupele de atomi legate de 

acesta (numite liganzi) pot fi de tipσ, dar pot fi şi de tip σπ, atunci când 

ligandul dispune de o pereche de electroni neparticipanţi, iar-atomul 



central posedă un orbital vacant capabil să accepte aceşti electroni. 

Cum acest tip de legături joacă un rol mai important mai ales în 

complecşii metalelor tranziţionale, ele vor fi discutate în alt loc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Legături duble π(pd). Legăturile duble între atomii elementelor 

din perioada 2, cum sunt legăturile C=C, C=0 şi N=0 sunt legături 

π(pp). După cum s-a arătat mai sus, atomii elementelor din perioadele 

3, 4 şi 5 nu sunt capabili să formeze, legături de acest fel. Sunt însă 

indicaţii că aceşti atomi pot forma legături π, dintr-un orbital d al lor cu 

un orbital p al unui alt atom. 

Aşa de exemplu, oxiclorura de fosfor poate fi reprezentată prin 

una din următoarele două formule: 

 

 

 

 

 

 

 

 

În formula I oxigenul este legat de fosfor printr-o legătură, 

coordinativă; în formula II printr-o legătură dublă, implicând un orbital 



atomic p al oxigenului şi un orbital d al fosforului. Orbitalul molecular π, 

ce ia astfel naştere, ar fi deci un orbital π(pd). Se admite existenţa unei 

rezonanţe. Problema naturii acestui tip de legături, încă incomplet 

lămurită, este totuşi deosebit de importantă, pentru structura 

oxianionilor de tipul Cl4ˉ, ClO3ˉ SO4²ˉ,PO43ˉ etc. 

 

LEGĂTURA METALICĂ 

 

Caracterele specifice ale metalelor. Proprietăţile prin care cele 

aproape 80 de elemente (v. tabelul 9.7), numite metale, se deosebesc, 

caracteristic, de toate celelalte substanţe (atât de celelalte elemente 

cât şi de combinaţii) pot fi astfel enunţate sau descrise pe scurt:  

a. Conductibilitatea electrică a metalelor este mult mai mare 

decât a celorlalte substanţe şi deosebită prin natura ei de a acestora. 

b. Conductibilitatea termică este de asemenea mult mai mare 

decât  " a celorlalte substanţe. ' 

Metalele sunt practic total opace; nu permit trecerea luminii nici 

chiar în foiţe foarte subţiri. 

Luciul metalic. Metalele reflectă aproape total lumina şi 

majoritatea celorlalte radiaţii electromagnetice cu alte lungimi de undă. 

De aceea culoarea lor este alb-cenuşie. Cuprul şi aurul singure absorb 

unele, lungimi de undă în albastru şi verde, ceea ce determină 

culoarea lor roşcată şi galbenă. Reflexia se produce în cele câteva sute 

de straturi de atomi de la suprafaţa metalului. 

Proprietăţi mecanice speciale. Unele metale prezintă o mare 

rezistenţă, la solicitări mecanice: tracţiune; compresiune, îndoire, şoc 

etc. Ele sunt totuşi deformabile sub acţiunea unei forţe aplicate, sunt 

maleabile şi ductile, adică pot fi transformate în foi, prin compresiune, 

şi în sârme, la tracţiune prin orificii fine (filiere). Prin aceste operaţii 



metalele nu îşi pierd rezistenţa iniţială la solicitările mecanice 

menţionate. 

Datorită proprietăţilor lor mecanice, metalele sunt de o mare 

importanţă tehnică şi de neînlocuit prin alte substanţe sau materiale, în 

multe din aplicaţiile lor. 

Toate aceste proprietăţi variază mult de la un metal la altul; 

unele metale se disting prin conductibilitate electrică excepţional de 

mare (Ag, Cu), altele sunt maleabile şi ductile dar au rezistenţă 

mecanică, scăzută (Na, K). 

Proprietăţile metalice tipice nu se manifestă decât în stare solidă 

şi lichidă. Ele dispar complet în stare de vapori. Acesta este semnul 

existenţei unor legături chimice strânse între atomii metalelor în stare 

solidă şi lichidă, legături care dispar în starea gazoasă. La metale, 

starea lichidă se menţine pe un interval mare de temperatură 

(diferenţele între punctele de topire şi de fierbere sunt mari), alt 

simptom pentru tăria legăturilor dintre atomi, în această stare. 

 Vaporii metalelor nu au proprietăţi metalice. Ei nu conduc 

curentul electric şi sunt transparenţi; ei se amestecă cu alte gaze în 

orice proporţie. Vaporii metalelor sunt monoatomici, după cum se 

constată din raportul căldurilor atomice Cp/Cv şi din determinări de 

mase moleculare prin metode bazate pe măsurarea densităţii vaporilor. 

Numai vapori metalelor alcaline conţin, în proporţie mică, molecule 

compuse din doi atomi (Li2, Na2, etc.). Acestea disociază însă uşor la 

temperatură mai înaltă, energiile lor de legătură fiind mici (26 kcal•molˉ1 

la Li2 şi 10 kcal•molˉ1 la Cs2, faţă de 104 kcal•molˉ1 la H2). Vaporii 

metalelor alcaline sunt coloraţi; atomii din care sunt compuşi dau 

spectre de atomi (spectre de absorbţie) normale, datorite tranziţiei unui 

electron din stratul de valenţă. Sodiul metalic solid şi lichid nu dă un 

asemenea spectru. Aceasta dovedeşte că electronii săi de valenţă sunt 



implicaţi în legături de un fel oarecare. (Vaporii de mercur sunt incolori, 

electronii lor de valenţă nefiind excitabili de cuante din spectrul vizibil.) 

Electroni mobili în metale.  

Dintre toate proprietăţile metalelor, conductibilitatea pentru 

curentul electric este desigur cea mai remarcabilă. Nu numai prin 

mărimea ei, dar şi prin mecanismul ei, conductibilitatea metalelor se 

deosebeşte esenţial de aceea a altor substanţe, de exemplu de a 

electroliţilor. Prin electroliţi curentul este transportat de către ioni; prin 

metale curentul trece fără un transport aparent de substanţă, în 

realitate prin electroni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sursă de curent (pilă, acumulator sau generator electric) este 

un instrument care prin unul din polii săi, cel pozitiv, aspiră electroni, iar 

celălalt pol, cei negativ, trimite electroni într-un conductor care uneşte 

cei doi poli. Sursa de curent dezvoltă astfel o forţă electromotoare, care 

creează o diferenţă de potenţial într-un circuit exterior. 

Rezistenţe şi conductibiltăţi specifice (la 18°C) 



Substanţele se împart în rău conducătoare de electricitate sau 

izolatori şi bune conducătoare, sau conductori electrici. La rândul lor 

conductorii electrici sunt de două feluri: conductori metalici sau 

electronici şi electroliţi. 

Conductibilitatea electroliţilor creşte când se ridică temperatura, 

fiindcă se măreşte mobilitatea ionilor. Dimpotrivă, conductibilitatea 

metalelor scade cu temperatura, fapt ce nu este uşor explicabil prin 

teoriile clasice. Pe de altă parte, între doi electrozi cufundaţi într-un 

electrolit nu trece curent, nu începe o electroliză, adică ionii nu primesc 

şi nu pierd electroni, decât dacă diferenţa de potenţial dintre electrozi 

întrece o valoare minimă, numită potenţial de descompunere, variind 

de la caz la caz. La metale, un asemenea fenomen nu se observă. 

Curentul transmis prin metal este întotdeauna, conform legii lui Ohm *, 

direct proporţional cu diferenţa de potenţial, oricât de mică ar fi 

aceasta. S-a dedus de aici că în metal trebuie să existe electroni foarte 

mobili, ataşaţi slab de atomi şi deci liberi să se mişte prin metal de la 

un atom la altul, sau să fie schimbaţi cu electroni ai sursei de curent. 

Libertatea de mişcare a electronilor în metal poate fi 

demonstrată printr-o curioasă experienţă: la capetele unei sârme, 

încolăcită pe o axă ce se roteşte cu turaţie mare, apare temporar o 

diferenţă de potenţial în momentul când rotaţia este oprită, brusc. Se 

poate astfel aprecia inerţia particulelor care provoacă diferenţa de 

potenţial. Inerţia calculată din potenţialul măsurat este egală cu inerţia 

unor particule având masa şi sarcina electronului (experienţa lui R. C. 

Tolman,1916-1923). 

Conform unei vechi teorii (Drude *, 1900) electronii responsabili 

pentru conductibilitatea metalică se comportă ca un gaz de electroni, 

ce se mişcă în voie printr-o reţea compusă din ionii metalului, în 

conformitate cu teoria cinetică a gazelor şi a anumitor principii ale 



teoriei electromagnetice. Teoria gazului de electroni nu dă socoteală de 

unele fenomene, în special de căldura specifică a metalelor. Conform 

regulii lui Dulong* şi Petit* şi a teoriei cinetice, căldura atomică a 

metalelor trebuie să fie egală cu 3R, o prevedere ce se verifică relativ 

bine experimental. Dacă teoria gazului de electroni ar fi adevărată, 

mişcarea liberă a electronilor în metal ar trebui să contribuie substanţial 

la căldura specifică a metalului, care ar trebui să atingă valoarea 9/2R. 

Electronii mobili nu influenţează deci capacitatea calorică a metalelor. 

Aceasta (ca de altfel şi a izolatorilor) este datorită numai mişcării 

vibratorii a atomilor în reţea. 

Supraconductibilitatea. Multe metale, aliaje sau combinaţii 

intermetalice, răcite în apropiere de 0°K, îşi pierd practic complet 

rezistenţa electrică, devenind supraconductori. Fenomenul a fost 

observat prima oară (H. Kamgrlingh-Onnes *, 1911) la mercur. O dată 

cu micşorarea temperaturii, rezistenţa electrică a mercurului scade 

continuu până la 4,21°K, când suferă o variaţie bruscă reducându-se 

practic la zero. Cea mai ridicată temperatură (18,3°K) la care un 

material devine supraconductor a fost observată la combinaţia 

intermetalică Nb3Sn. 

Sapraconductorii au aplicaţii tehnice în construcţia 

electromagneţilor care produc câmpuri magnetice foarte intense (la 

care dezvoltarea de căldură este foarte mică, pentru că rezistenţa 

supraconductorilor este practic nulă) şi în tehnica maşinilor electronice 

de calcul. 

Legătura metalică  

1. Corespunzător poziţiei lor în sistemul periodic, metalele 

posedă un număr mic de electroni în stratul de valenţă. 

Metalele din grupele principale Ia şi lla au un electron, respectiv 

doi electroni într-un orbital s. Cele din grupa Illa posedă trei electroni de 



valenţă, doi în orbitalul s exterior complet ocupat şi un  electron în 

orbitalul p. Primele două elemente din grupa IVa, carbonul şi siliciul, 

sunt nemetale; ele formează aproape numai covalenţe. Ultimele două 

elemente dingrupa IVa, staniul şi plumbul, folosesc fie toţi cei patru 

electroni de valenţă pentru a forma legături covalente, fie numai cei doi 

electroni din orbitalii p, electronii din orbitalul s al stratului de valenţă 

fiind mai puţin reactivi. Este probabil că, la aceste elemente, numai cei 

doi electroni contribuie la legătura metalică. 

Metalele tranziţionale pot folosi şi electroni dintr-un orbital d al 

stratului imediat inferior stratului de valenţă. Configuraţia stratului de 

valenţă a lantanidelor şi actinidelor seamănă mult cu a elementelor din 

grupa IIIb. (La şi Ac) care posedă trei electroni de valenţă. 

Din cauza numărului mic de electroni în stratul de valenţă, atomii 

metalelor nu se pot lega între ei nici prin covalenţe nici prin 

electrovalenţe, neavând posibilitatea de a-şi completa octetul de 

electroni prin formarea de asemenea legături. 

2. Într-un atom liber al unui metal, electronii ocupă orbitalii dispo-

nibili, în ordinea energiilor lor crescânde, cu respectarea principiului de 

excludere şi a regulii lui Hund. Când însă atomii se afla  la distanţe mici 

unii de alţii, cum este cazul în cristal, orbitalii stratului de valenţă se 

întrepătrund atât de mult, încât electronii de valenţă nu mai aparţin unui 

anumit atom sau unei perechi de atomi, ci devin comuni atomilor 

întregului cristal. În locul unor niveluri de energie discrete (adică 

posedând o energie definită), apar în metal zone de energie lărgite, 

numite benzi de valenţă. 

Să considerăm că exemplu un cristal de sodiu metalic compus 

din natomi. Atomul liber de sodiu conţine 11 electroni, distribuiţi, după 

cum se ştie, în următorii orbitali: 1s2, 2s2, 2p6. În sodiul metalic, primii 

10 electroni sunt distribuiţi în acelaşi mod ca în atomul liber (sau ca în 



atomul de neon). Aceşti zece electroni interiori formează în jurul 

fiecărui nucleu de sodiu un ecran şi constituie împreună cu nucleul un 

aşa numit miez de atom de sodiu (un ion Na+). Datorită acestor 

electroni miezurile de atomi se resping, fiind astfel menţinuţi la o 

distanţă de echilibru r, faţă de vecinii, lor din cristal. 

Diferenţa între atomii liberi şi atomii legaţi metalic apare abia în 

stratul de valenţă 3s. Stratul 3s din sodiul metalic este compus din n 

niveluri de energie, foarte apropiate unele de altele şi extinse pe întreg 

cristalul. Totalitatea acestor niveluri de energie formează banda de 

valenţă, adică o undă electronică comună, care determină coeziunea 

cristalului metalic.  

 Fiecare nivel de energie din banda de valenţă este ocupat, în 

starea fundamentală, la 0°K, de doi electroni (conform principiului de 

excludere a lui Pauli. Prin urmare numai jumătate din cele n niveluri de 

energie ale stratului de valenţă sunt ocupate cu electroni, iar cealaltă 

jumătate a benzii este vacantă. Porţiunea (de energie mai înaltă) 

neocupată cu electroni se numeşte banda de conducţie. La 

temperatură mai înaltă decât 0°K, o parte din electronii din banda de 

valenţă trec în banda de conducţie. Aceştia asigură conducerea 

curentului electric prin metal. 

La elementele tranziţionale, două benzi de valenţă pot avea 

energii aproape egale, ceea ce duce la o întrepătrundere a lor: de 

exemplu benzile 3d şi 4s, ale cuprului metalic. Cu cât benzile de 

valenţă ale unui metal sunt mai largi şi cu cât ele se întrepătrund mai 

mult (întrepătrunderea fiind favorizată când razele atomice sunt mici) 

cu atât legătura dintre atomi în reţeaua metalică este mai strânsă, 

metalul este mai dur şi mai rezistent la solicitări mecanice. 

După o teorie a lui Pauling *, legătura metalică seamănă cu 

legătura covalentă prin aceea că orbitalii atomilor vecini din reţea se 



întrepătrund ca în covalenţe. La metalele din clasa elementelor 

principale (grupele a din sistemul periodic) se întrepătrund în modul 

acesta numai orbitali s şi p. La metalele tranziţionale participă şi orbitali 

d. Fenomenul seamănă cu rezonanţa din moleculele cu legături π. Cu 

cât se întrepătrund mai mulţi orbitali atomici, cu atât legătura metalică 

este mai strânsă. Cum nu există electroni în număr suficient pentru a 

ocupa toţi orbitalii de legătură astfel formaţi, legăturile au un „ordin de 

legătură" fracţionar (subunitar). Electronii se deplasează uşor ocupând 

succesiv toţi orbitalii care le stau la dispoziţie. 

Energia necesară pentru a îndepărta un electron de pe 

suprafaţa unui metal, aşa-numitul lucru de extracţie al electronului, este 

mult mai mică decât energia de ionizare, adică decât energia necesară 

pentru a expulza un electron din acelaşi atom liber, în fază gazoasă (v. 

9-4). La cuprul metalic lucrul de extracţie al electronului este de 99 kcal 

• mol-1 (4,3 eV), faţă de energia de ionizare a cuprului atomic de 178 

kcal • mol-1 (7,7 eV). La patasiul metalic lucrul de extracţie este de 

48,5 kcal • mol-1, iar energia de ionizare a potasiului atomic este 99 

kcal •mol-1. 

Emiterea atât de uşoară de electroni de către metale, la 

temperatură ridicată, se explică prin aceea că electronii nu se desprind 

din atomi singulari, ci din comunitatea de electroni aparţinând tuturor 

atomilor. Sarcina pozitivă remanentă nu este localizată la atomi 

singulari ci se distribuie asupra tuturor atomilor, fracţiunea revenind 

fiecărui atom fiind foarte mică. 

Interpretarea proprietăţilor metalelor.  

1. Conductibilitatea electirică. Conducerea curentului electric, 

sau curgerea de electroni sub acţiunea unei diferenţe de potenţial, are 

loc cel mai uşor atunci când banda de valenţă este numai pe jumătate 

ocupată cu electroni. Aceasta se întâmplă la metalele alcaline şi la Cu, 



Ag şi Au. Metalele din grupa Ib sunt mai bune conducătoare decât cele 

din Ia, din cauză că atomii lor au volume mai mici; reţeaua de ioni 

metalici este mai compactă şi norul electronic mai dens (despre 

reţelele cristaline ale metalelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metalele în care stratul de valenţă s este complet ocupat cu 

electroni (de ex. elementele din grupele lla şi IIb) conduc curentul mai 

puţin, bine decât acelea în care stratul s este numai pe jumătate ocupat 

cu electroni. La aceste metale, conducerea curentului este asigurată de 

electroni ce trec într-o bandă de conducţie superioară neocupată. 

Conductibilitatea electrică a metalelor este micşorată de orice 

dezordine ce apare în reţea, în primul rând de orice, impurităţi (atomi 

sau ioni de metale străine) incluse în reţeaua metalică. Însăşi vibraţia 

atomilor în jurul poziţiilor de echilibru din reţea constituie o 

imperfecţiune a reţelei reale, faţă de cea ideală. De aceea 

conductibilitatea electronică a metalelor scade cu creşterea 

temperaturii, în timp ce conductibilitatea electroliţilor creşte cu tempera-

tura, fiindcă temperatura măreşte energia cinetică a ionilor transportori 

ai curentului.  

2. Conductibilitatea termică mare a metalelor se explică de 

asemenea prin uşurinţa mişcării electronilor în stratul de valenţă. Într-

un solid neconducător, încălzit la un capăt, căldura se transmite spre 

capătul rece, până la egalizare, prin mişcările vibratorii ale atomilor. La 

metale, elecironii îşi măresc energia cinetică când se ciocnesc cu un 

atom „cald" şi transmit apoi excesul de energie astfel dobândit unor 

atomi „reci". Deşi joacă un rol atât de important în transferul energiei 

cinetice de la un atom la altul, la temperatura ordinară, electronii nu 

contribuie la căldura specifică a metalului, după cum s-a arătat mai sus 

(9-18). Electronii pierd energia cinetică pe care o transferă, un timp 

foarte scurt după ce o dobândesc. Atomii o păstrează indefinit şi numai 

această energie poate fi măsurată. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Luciul şi opacitatea metalelor este o consecinţă a electronilor 

mobili din metal. Ecuaţiile teoriei electrodinamice a luminii prevăd că 

puterea mare de a reflecta lumina se datoreşte electronilor „liberi" din 

metal şi nu celor localizaţi la atomi. 

Conductibilitatea termică, absolută este egală cu numărul de 

calorii ce trec, într-o secundă, printr-un bloc de material de 1 cm 

grosime, pe suprafaţa de 1 cm², când diferenţa de temperatură este de 

1°. Unitatea de măsură a acestei mărimi este: cal • cmˉ1 • sˉ1 • gradˉ1. 

Conductibilitatea termică scade cu temperatura. Valorile din tabel sunt 

pentru cca. 20°C şi reprezintă conductibilitatea termică relativă, faţă de 

aceea a argintului. 

4. Proprietăţile mecanice ale metalelor. Maleabilitatea şi 

ductilitatea, adică proprietatea metalelor, de a-şi schimba considerabil 

forma sub influenţa unor solicitări mecanice fără a pierde prin aceasta 

din rezistenţa mecanică la rupere (şi fără ca alte proprietăţi, ca luciul 

metalic, opacitatea, conductibilitatea electrică şi cea termică să se 

schimbe), dovedesc că, în cursul acestor solicitări mecanice, atomii nu 

pierd contactul unii cu alţii, coeziunea metalului nu este alterată. 

Această proprietate a metalelor, neîntâlnită la alte substanţe sau 



amestecuri, face din metale un material unic în felul său, indispensabil 

în construcţia de maşini şi în multe alte utilizări practice. 

În timpul deformărilor mecanice, atomii care constituie reţeaua 

cristalină a metalului îşi schimbă locul în raport unii cu alţii, dar rămân 

legaţi prin norul de electroni comuni al benzilor de valenţă. Deformările 

sunt datorite alunecărilor anumitor planuri de atomi faţă de planuri 

similare paralele. Astfel caracterul cristalografie al reţelei nu se 

schimbă şi forţele de coeziune se menţin. O asemenea comportare nu 

este posibilă decât într-o reţea de tipul celei metalice. 

Despre reţelele cristaline ale metalelor; despre aliaje, combinaţii 

intermetalice şi aşa-numite faze intermediare; despre magnetismul 

metalelor. 

 

D. LEGĂTURI SLABE ÎNTRE MOLECULE 

 

9-21. Legături van der Waals *. 1. Faptul că gazele compuse din 

atomi (He, Ne, Ar etc.) sau din molecule nepolare, ca H2, N2, O2, F2, 

CI2, HBr, CH4 etc., se lichefiază şi cristalizează la temperaturi joase 

dovedeşte că între molecule există forţe de atracţie slabe. Existenţa 

unor asemenea forţe a fost afirmată explicit prima oară de van der 

Waals, pentru a explica abaterile comportării gazelor reale de la legile 

gazelor ideale (13-3.4). 

Sub denumirea de forţe van der Waals se cuprind mai multe 

tipuri de interacţiuni între atomi nelegaţi chimic. 

2. Forţe de dispersie mecanic cuantice. Forţele de atracţie între 

molecule nepolare (de ex. He, H2, CH4 etc.), numite forţe de dispersie, 

sunt forţe nedirijate, datorite (după London *, 1929) unor interacţiuni 

mecanic cuantice între atomii unor molecule, diferite. Moleculele nu 

numai se atrag dar se şi resping, când distanţa între ele este prea 



mică. Forţele de respingere sunt datorite sarcinii de acelaşi semn a 

electronilor exteriori. Energia potenţială, Ep, a moleculelor unui 

asemenea gaz poate fi reprezentată ca suma a doi termeni: 

 

 

 

 

 

 

în care Er este potenţialul forţelor de respingere (Er > 0), iar A/r6 repre-

zintă potenţialul forţelor de atracţie. A este o constantă, iar r este 

distanţa dintre nucleele atomilor cei mai apropiaţi ai moleculelor 

considerate. Semnul negativ al termenului de atracţie A/r6 arată că 

moleculele se atrag în toate cazurile, dar puterea a şasea a numitorului 

dovedeşte că A/r6 are o valoare semnificativă numai când r este mic. 

Experimental s-a dovedit în multe cazuri că, distanţa de echilibru r între 

molecule unite prin forţe van der Waals (distanţa de echilibru între 

forţele de atracţie şi de respingere) este de ordinul 3—4 Â, deci mult 

mai mare decât distanţele interatomice în legăturile covalente sau 

ionice. Energia de legătură van der Waals este, pe de altă parte, mult 

mai mică decât în cazul electrovalenţelor, fiind de ordinul căldurii de 

vaporizare a substanţei respective. 

În cristalul de kripton solid atomii se află la o distanţă de 5,59 Â. 

Admiţând că atomii au formă sferică şi se ating în cristal, se poate 

defini o mărime, raza van der Waals a atomului de kripton, egală cu 

jumătate din distanţa interatomică, adică cca. 2,80 A. Doi atomi de 

brom, aparţinând unor molecule Br2 diferite, se găsesc în cristalul de 

brom la distanţa de 3,90 Â. În molecula Br2 cei doi atomi se găsesc la 

distanţa de 2,30 Â. Raza van der Waals a atomului Br este deci 1,95 Â, 



în timp ce raza covalentă este 1,14 Â. Raza ionică a ionului Brˉ este 

1,95 Â. 

3. Forţe ioni-dipol şi dipol-dipol.  În aceeaşi categorie de forţe de 

atracţie slabe între molecule diferite se clasează forţele care se 

dezvoltă între ioni şi molecule polare (dipoli permanenţi), precum şi 

între doi dipoli permanenţi. Acestea sunt forţe de natură electrostatică, 

dar cum sarcinile dipolilor permanenţi sunt mult mai slabe decât 

sarcinile ionilor, forţele de atracţie între dipoli sunt considerabil mai 

slabe decât legăturile ionice. Forţele de acest fel sunt proporţionale cu 

1/r4, adică se manifestă la distanţe mai mari decât forţele de dispersie. 

Forţele ioni-dipoli intervin în solvatarea ionilor. 

Legătura de hidrogen.  

1. Asociaţii moleculare. Încă de mult s-a remarcat că 

proprietăţile anumitor lichide pure nu pot fi explicate decât printr-o 

interacţiune puternică a moleculelor lor. Anumite lichide, cum sunt H2O, 

HF, NH3 şi mai puţin HCl, prezintă „anomalii", în comparaţie cu hidrurile 

unor elemente vecine în sistemul periodic. Aceste anomalii constau în 

puncte de topire şi de fierbere mai înalte, densităţi, capacităţi calorice şi 

călduri de vaporizare mai ridicate decât cele prevăzute, comparativ cu 

ale unor hidruri ca: CH4, PH3, H2S, H2Se, HBr etc. Exemple numerice 

vor fi prezentate o dată cu descrierea proprietăţilor apei, ale acidului 

fluorhidric şi ale altor substanţe. Anomalii similare au fost observate la 

studiul proprietăţilor multor substanţe organice, conţinâd grupele HO, 

COOH şi NH2. 

Aceste anomalii sunt datorite unei asociaţii a moleculelor 

lichidelor respective, prin forţe slabe, în forme ca (HF)n, (H2O)n, 

(CH3OH)n etc. 

Lichidele asociate de tipul acesta sunt solvenţi buni pentru 

compuşi organici care conţin grupele C—OH, COOH, C=0 şi NH2 



(alcooli, fenoli acizi, aldehide, cetone şi amine), care, în schimb, se 

dizolvă puţin în lichide „normale" cum sunt hidrocarburile. Solubilitatea 

uşoară a alcoolilor, fenolilor, acizilor şi aminelor, în apă, nu se 

datoreşte unor asociaţii dipoli-dipoli căci de ex. nitrobenzenul, care are 

un moment electric (μ = 4,20)1 mai mare decât fenolul (μ = 1,56) şi 

anilina (μ = 1,53) este insolubil în apă (μ = 1,84), în timp ce ultimele 

două substanţe menţionate sunt solubile. Solubilitatea este datorită, în 

aceste cazuri, unei legături de un tip special între solvent şi solut. 

2. Natura legăturii de hidrogen. La examinarea structurilor 

moleculelor lichidelor asociate, s-a constatat că toate conţin hidrogen 

legat covalent de unul dintre elementele cele mai electronegative: F, O, 

N sau, mai rar, CI. Tăria legăturii descreşte în ordinea 

electronegativităţii: F < O < N < CI. Legătura se face prin atomul de 

hidrogen, aşa că formula generală a unei legături de hidrogen (între doi 

atomi electronegativi, X şi Y) este: 

 

 

 

 

 

Cele mai des întâlnite legături de hidrogen, în ordinea 

importanţei, sunt: 

 

 

 

 

 

Hidrogenul este legat covalent de unul din atomii electronegativi 

şi, printr-o legătură de un tip special (marcată prin puncte în formule) 



de celălalt. Legătura de hidrogen nu este o legătură covalentă (cum s-a 

luat în consideraţie înainte de apariţia teoriei mecanicii cuantice) fiindcă 

atomul de hidrogen nu poate folosi, într-o legătură o cu alt element, 

decât orbitalul Is, care este ocupat complet de doi electroni. Atomul de 

hidrogen legat covalent se deosebeşte însă de toţi ceilalţi atomi prin 

particularitatea că norul electronic din jurul său este foarte subţire; 

sarcina pozitivă a nucleului H este ecranată spre exterior de numai doi 

electroni. Pe de altă parte, dacă atomul de care este legat covalent 

hidrogenul este puternic electronegativ, norul electronic este atras spre 

acesta (legătura X—H este polarizată), iar nucleul H, mai puţin ecranat, 

poate exercita o forţă de atracţie asupra unui alt atom electronegativ Y. 

Atracţia este cu atât mai puternică, cu cât Y are volum mai mic. Atracţia 

protonului slab ecranat se exercită asupra uneia din perechile de 

electroni neparticipanţi ale atomului Y. Din cauza aceasta legătura de 

hidrogen este de obicei liniară. Când structura moleculei nu permite 

liniaritatea (de ex. în legăturile de hidrogen intramoleculare) ea poate 

adopta şi o formă angulară: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legătura de hidrogen este deci de natură electrostatică, dar de 

un tip special, depinzând de prezenţa unui atom de hidrogen covalent 

şi a doi atomi foarte electronegativi. 



3. Dovezi pentru existenţa legăturii de hidrogen, a. Distanţe 

interatomice. Prin metoda difracţiei razelor X nu pot fi localizaţi cu 

precizie atomii de hidrogen, fiindcă densitatea norului de electroni din 

jurul acestui atom este prea mică pentru a produce o difracţie bine 

observabilă a razelor X. De aceea prin metoda difracţiei razelor X se 

măsoară, de obicei, numai distanţa X••••Y, de ex. distanţa 0••••0, în 

legătura O—H••••0. Distanţele astfel măsurate sunt mult mai scurte 

decât în cazul legăturilor van der Waals. Doi atomi O uniţi printr-o 

legătură de hidrogen se află la distanţe interatomice de 2,55—2,77Å, în 

timp ce atomi de oxigen, uniţi în cristale prin atracţii van der Waals 

prezintă distanţe interatomice de ordinul 3,10—3,20 Å. 

Rezultate bune pentru măsurarea distanţelor interatomice în 

hidruri se obţin prin metoda difracţiei neutronilor în cristale. 

S-a pus întrebarea dacă atomul de hidrogen este situat exact la 

mijlocul distanţei dintre cei doi atomi electronegativi pe care îi leagă 

sau este mai apropiat de unul din ei (de care este legat covalent). 

Consideraţii bazate pe entropia reziduală, la 0°K, a substanţelor au dus 

la concluzia că această ipoteză din urmă corespunde realităţii, 

concluzie care a fost dovedită apoi şi experimental, prin măsurători 

directe. În molecula de apă neasociată distanţa HO este de 0,96 Å. În 

moleculele asociate ale apei, distanţa HO este alungită la 0,99 Å 

(distanţa 0••••0 în apă fiind de 2,76 Å. 

În figura de mai jos este redat un plan din reţeaua stratificata a 

acidului boric. Moleculele B(0H)3, plane, sunt unite între ele prin 

legături de hidrogen. Atomii H se află la distanţe de 1 Â de atomul de 

oxigen de care sunt legaţi covalent şi la distanţe de 1,72 A de atomul 

de oxigen al altei grupe OH. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiile de legătură variază între 4—7 kcal • molˉ1 şi sunt deci 

mult mai mici decât energiile legăturilor covalente (30—100 

kcal•molˉ1). Despre energia de legătură, mult mai mare din ionul 

[FHF]ˉ. 

Dovezi din spectre în infraroşu. Prin formare de legături de 

hidrogen vibraţia de întindere a unei legături HO este deplasată spre 

frecvenţe mai mici, totodată banda este mult lăţită. Aşa de ex. în 

spectrul alcoolilor neasociaţi, în stare gazoasă, vibraţia de întindere a 

legăturii HO se manifestă printr-o bandă îngustă la 3690cmˉ1. În 

alcoolii lichizi, nediluaţi, această bandă dispare şi apare o bandă lată, 

cu un maxim la 3350 cmˉ1. 

 


