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KİMYASAL BAĞLARA GİRİŞ
Kimyasal Bağlar
Aynı ya da farklı cins atomları bir
arada tutan kuvvetlere kimyasal
bağlar denir. Pek çok madde
farklı element atomlarının
birleşmesiyle meydana
gelmiştir.Helyum, neon, argon
gibi soy gazlar başka atomlarla
bileşik yapmadan tek atom
hâlinde bulunur.Soy gazların
dışındaki diğer element atomları
son yörüngelerindeki elektron
sayısını soy gazlara benzetip
kararlı hâle geçmek isterler.
Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili
duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına
bulundukları zamankinden daha kararlı olmalıdırlar. Genelleme yapmak gerekirse bağlar
oluşurken dışarıya enerji verirler. Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara
benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip olduğu veya az enerji ile
sahip olduğu veya az enerji ile sahip olabileceği yarı dolu orbital sayısına eşittir. Soy
gazların bileşik oluşturamamasının
sebebi bütün orbitallerinin dolu
olmasıdır. Elektron yapıları farklı olan
atomlar değişik biçimlerde bir araya
gelerek kimyasal bağ oluştururlar;
. Bir atomdan diğer bir atoma elektron
aktarılmasıyla (iyonik bağ)
.
İki
atomun
ortak
elektron
kullanmasıyla (kovalent bağ)
Not: Elektron alış verişi ya da elektron
ortaklaşmasının nedeni; atomların
kararlı hale gelebilmek için elektron
düzenlerini,
soy
gazlarınkine
benzetme isteğidir. Soy gazların 8
değerlik elektronuna sahip oldukları
için elektron sayısı 8’e tamamlanır

İyonik bağ:
(+) ve (–) yüklü taneciklerin (iyonların) elektriksel çekim kuvvetinden doğan bağa iyonik
bağ denir. İyonik bağ yapan atomlardan elektron veren (+) yüklü, elektron alan (–) yüklü
iyon olur. Yemek tuzu, sodyum ve klor atomlarının iyonik bağ yapmasıyla oluşur. Atom
numarası 11 olan sodyum (Na) atomu, atom numarası 17 olan klor (Cl) atomuna elektron
vererek iyonik bağ oluşturur.

Metaller elektron vererek (+) değerlik, ametaller elektron alarak (-) değerlik alırlar. Bu
şekilde oluşan (+) ve (-) yükler birbirini büyük bir kuvvetle çekerler. Bu çekim iyonik bağın
oluşumuna sebep olur. Onun için iyonik bağlı bileşikleri ayrıştırmak zordur. Elektron
aktarımıyla oluşan bileşiklerde, kaybedilen ve kazanılan elektron sayıları eşit olmalıdır.
. İyonik katılar belirli bir kristal yapı oluştururlar.
. İyonik bağlı bileşikler oda sıcaklığında katı halde
bulunurlar.
. İyonik bileşikler katı halde elektriği iletmez. Sıvı halde ve
çözeltileri elektriği iletirler.

