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ELECTRONEGATIVITATEA



CARACTERUL ELECTROCHIMIC

Atomii metalelor au tendința de a ceda electroni și de
a se transforma în ioni pozitivi, iar atomii nemetalelor
au tendința de a accepta electroni și de a se transforma
în ioni negativi.

Metalele sunt elemente cu caracter electropozitiv, iar
nemetalele sunt elemente cu caracter electronegativ.

Caracterul electrochimic al unui element poate fi
apreciat prin valoarea electronegativității.



ELECTRONEGATIVITATEA

Electronegativitatea(χ) este o mărime a atracției pe
care un atom o are față de electroni într-o legătură
covalentă.

Electronegativitatea reprezintă capacitatea unui atom
de a atrage spre el electronii unei legături pe care o
formează într-o combinație chimică.



ELECTRONEGATIVITATEA

Dacă atomii unui element au o tendință puternică de a
atrage electronii, elementul are electronegativitatea
mare, deci este puternic electronegativ.

Dacă atomii unui element au o tendință slabă de a
atrage electronii, elementul are electronegativitatea
mică și este puternic electropozitiv.



ELECTRONEGATIVITATEA

În grupă, electronegativitatea crește de jos în sus, iar
în perioadă acesta crește de la stânga la dreapta.



SCARA PAULING

Scala Pauling este cea mai răspândită și mai
pregnantă scară de valori ale electronegativității,
dezvoltată inițial de Linus Pauling în 1932.
Pe această scală, cel mai electronegativ element
chimic (F) are valoarea 4,0, în timp ce cel mai puțin
electronegativ element (Fr) are valoarea 0.7. Celelalte
elemente au primit valori intermediare.
Elementele din perioada a doua a tabelului periodic au
valori rotunde : Li: 1,0; Be: 1,5; B: 2,0; C: 2,5; N: 3,0;
O: 3,5; F: 4,0.



SCARA PAULING

Nemetalele au, de regulă, valori ale electronegativității
mai mari de 1,7, iar metalele au, de regulă, valori ale
electronegativității mai mici de 1,7, dar nu se poate
face o delimitare clară între metale și nemetale.
Trecerea de la un caracter electrochimic la altul se face
treptat, existând elemente de graniță, care pot avea atât
proprietăți de metal cât și de nemetal. Acestea sunt
numite semimetale.



CARACTERUL LEGĂTURILOR 

Tipul legăturii dintre doi atomi poate fi apreciat prin
diferența de electronegativitate.
• dacă diferența este mai mare sau egală cu 2,0 pe

scala Pauling, legătura este ionică;
• dacă diferența este între 2,0 și 0,4 sunt considerate a

fi legături covalente polare;
• diferențele sub 0,4 sunt caracteristice, în general,

legăturilor covalente nepolare.



CARACTERUL OXIZILOR

Caracterul chimic al elementelor influențează și
caracterul acido-bazic al oxizilor acestora.
După comportarea lor, oxizii pot fi:
• oxizi bazici
• oxizi acizi
• oxizi amfoteri



OXIZI BAZICI

Oxizii bazici sunt cei care în reacție cu apa formează
baze (hidroxizi), sau care reacționează cu acizii.

Na2O + H2O → 2NaOH

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

CaO + H2O → Ca(OH)2

CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O



OXIZI ACIZI

Oxizii acizi sunt cei care în reacție cu apa formează
acizi, sau care reacționează cu bazele.

CO2 + H2O ↔ H2CO3

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

SO3 + H2O → H2SO4

SO3 + 2NaOH→ Na2SO4 + H2O

SiO2 + 4 NaOH→ Na4SiO4 + 2H2O



OXIZI AMFOTERI

Oxizii amfoteri sunt cei care reacționează atât cu acizii
cât și cu bazele.

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4]


