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MOLÈCULA = UNIÓ D’ÀTOMS
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Recorda…
IONS = ÀTOMS AMB CÀRREGA
CATIONS = IONS POSITIUS
ANIONS = IONS NEGATIUS
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1. L’enllaç químic
L’enllaç químic és la força que manté units els àtoms o ions, per formar
una unitat més estable (amb menys energia).
H

H
Energia
H2

La molècula d’hidrogen
té menys energia (més
estable) que els àtoms
d’hidrogen separats.

Els àtoms i/o ions s’uneixen amb d’altres per aconseguir que en la seva última
capa o nivell (CAPA DE VALÈNCIA) sempre hi hagin 8 electrons (REGLA DE
L’OCTET), excepte en la capa 1 que només caben 2 electrons.
Existeixen tres enllaços químics:
· Enllaç iònic

· Enllaç covalent

· Enllaç metàl·lic
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2. L’enllaç iònic

Recordeu que …

Com diu la paraula en l’enllaç iònic s’uneixen IONS.

8.2.1. Formació d’ions (àtoms amb càrrega)
Metalls
Recordeu???
Cations
Perdent electrons
Càrrega positiva

Na+

Ió sodi

Mg2+ Ió magnesi

No-Metalls
Anions
Guanyant electrons
Càrrega negativa

ClS2O2-

Ió clorur
Ió sulfur
Ió òxid

2.2. Formació de l’enllaç iònic
En l’enllaç iònic s’uneixen IONS:

CATIÓ
d’un element metàl·lic

El catió dóna
electrons a l’anió

ANIÓ
d’un element NO metàl·lic

Ex. Na+ s’uneix amb Cl- per donar NaCl

Enllaç iònic
NaCl
Catió-anió

Nivell macroscòpic

Nivell microscòpic

Nivell simbòlic

Na+
ClCristalls de clorur de
sodi (SAL COMUNA, la
de cuidar)
Recordeu que …

NaCl
Per cada ió
sodi hi ha un
ió clorur.

En química CRISTALLS o XARXES CRISTAL·LINES
indica que els ions es troben ordenats de manera
regular. .

2.3. Propietats dels compostos iònics
· Generalment es dissolen en aigua (són solubles en aigua)
ClNa+

Cl-

Na+

Na+
-

Cl-

Cl

Na+

Nivell macroscòpic

Nivell microscòpic
Les molècules d’aigua
interaccionen amb els ions
separant-los de la xarxa
cristal·lina.

· No condueixen l’electricitat en estat sòlid
· Condueixen l’electricitat en dissolució
· Punts de fusió elevats

Els ions es mouen dins
l’aigua, com tenim càrregues
movent-se, els compostos
iònics en dissolució
condueixen l’electricitat.

2. L’enllaç covalent

L’enllaç covalent es produeix entre ÀTOMS D’ELEMENTS NO METÀL·LICS,
mitjançant la compartició d’un o més parells d’electrons.

2.1. Formació de l’enllaç covalent
FORMALDEHID
O
ENLLAÇ COVALENT SIMPLE
(comparteixen 1 parell d'electrons)
C
ENLLAÇ COVALENT DOBLE
(comparteixen 2 parells d'electrons)

H

H

La molècula (H2CO) conté:
ENLLAÇ COVALENT TRIPLE
(comparteixen 3 parells d'electrons)

. un enllaç doble entre el carboni i
l'oxigen
· 2 enllaços simples entre el carboni i
l'hidrogen

Exemple 1.
L’àtom de fluor conté 7 electrons a
la seva última capa:

F

F

F (Z = 9) 1s2 2s2 2p5

Enllaç covalent simple.
Cada enllaç covalent, com
que està format per la
compartició de dos
electrons, es representa
mitjançant una ratlla.
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Fórmula

Globus ple de fluor

Aquest curs per representar l’enllaç covalent utilitzarem la següent notació (LA
LA
NOTACIÓ DE LEWIS
LEWIS, 1916) que consisteix a:
· Escriure el símbol de l’element corresponent envoltat pel electrons de valència (de
l’última capa) que posseix

F
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F

· Cada parell d’electrons es pot substituir per una ratlla.

En la molècula sovint s’ometen les ratlles
corresponents als parells d’electrons no
compartits.
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Enllaç covalent simple.

F
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Exemple 2.
L’oxigen té 6 electrons a la seva última capa
O (Z = 8) 1s2 2s2 2p4

O

O
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Enllaç covalent doble.
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Globus ple d’oxigen

Exemple 3.
El nitrogen té 5 electrons a la seva última capa
N (Z = 7) 1s2 2s2 2p3

N
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N N
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Enllaç covalent triple.

Fórmula

N2

Globus ple de nitrogen

Exemple 4.
Dibuixa l’estructura de Lewis de la molècula següent CH4
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La molècula conté 4
enllaços covalents
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Bombona ple de
metà o gas natural
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Exemple 5.
Dibuixa l’estructura de Lewis de la molècula següent H2O
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La molècula conté 2
enllaços covalents
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CRISTALLS COVALENTS MOLECULARS

La molècula
està formada
per un àtom
d’oxigen i 2
àtoms
d’hidrogen.

3.3. Substàncies covalents atòmiques
Estan format per àtoms units mitjançant enllaç covalent, SENSE FORMAR MOLÈCULES.
N’hi ha molt poques a la natura, les més importants són:
C(diamant)
C(grafit)
SiO2 (quars o diòxid de silici)

Enllaç covalent

SiC (carbur de silici)

Nivell macroscòpic

Nivell microscòpic

Nivell simbòlic
SiO2
(quars o diòxid de silici)

CRISTALL COVALENT ATÒMIC

3.4. Propietats de les substàncies covalents
Subs. Covalents
Moleculars

Subs. Covalents
Atòmiques

Solubilitat en aigua

Generalment insolubles

Insolubles

Conductivitat en estat
sòlid

NO CONDUEIXEN

NO CONDUEIXEN

Conductivitat en
dissolució

NO CONDUEIXEN

NO CONDUEIXEN

Duresa (capacitat de
ser ratllat)

TOU

MOLT DURES

Punts de fusió

Baixos

MOLT ELEVATS

4. L’enllaç metàl·lic
És la força que manté units els cations d’un metall formant una estructura
gegant (un xarxa cristal·lina o cristall) on els electrons perduts es desplacen
lliurament, formant un NÚVOL ELECTRÒNIC.
Com ja s’ha dit els metalls perden electrons, aquests electrons (no són
cedits ni compartits) es mouen lliurament per la xarxa cristal·lina formada
pels seus cations.

Nivell macroscòpic

Nivell microscòpic

Nivell simbòlic
Na
(sodi)
Na+
(ions sodi)

CRISTALL METÀL·LIC

electrons

Propietats de les substàncies metàl·liques

· Insolubles en aigua

· Condueixen el corrent elèctric en sòlid.

Na+
(ions sodi)
electrons
· En general punts de fusió elevats.

8.5. Propietats de les substàncies (en general)
Subs. Iòniques

Subs. Covalents
Moleculars

Subs. Covalents
Atòmiques

Subs.
Metàl·liques

Exemples

NaCl, CaO, MgCl2

H2O, NH3, HF, I2 C (diamant), SiO2

Fe, Al, Na

Què trobem dins dels
cristalls?

Cations i anions

molècules

àtoms

Cations envoltats
d’electrons

Quines forces trobem
en el cristall?

Enllaç iònic

Forces
intermoleculars

Enllaç covalent

Enllaç metàl·lic

Solubilitat en aigua

SOLUBLES

Generalment
insolubles

Insolubles

Insolubles

Conductivitat en estat
sòlid

No condueixen

No condueixen

No condueixen

CONDUEIXE
N

Conductivitat en
dissolució

CONDUEIXEN

No condueixen

No condueixen

No condueixen

Punts de fusió

Elevats

BAIXOS

MOLT ELEVATS
(fins a 3600ºC)

Elevats

