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Ενδομοριακοί δεσμοί - Διαμοριακοί δεσμοί

Ενδομοριακοί δεσμοί (δυνάμεις) είναι οι ελκτικές δυνάμεις που συγκρατούν τα άτομα μέσα στα μόρια
(στοιχείων ή χημικών ενώσεων π.χ Ο2, Cl2, HCl, SO2, ...) και στα πολυατομικά ιόντα (π.χ SO42 –, PO4 3 –).
Στις ενδομοριακές δυνάμεις οφείλεται η σταθερότητα των μορίων και των ιόντων και γενικά η χημική
συμπεριφορά τους.Πρακτικά είναι :
Α) Ο ιοντικός (ετεροπολικός) δεσμός , που προκύπτει με τη μεταφορά ηλεκτρονίων από ένα μέταλλο σε ένα αμέταλλο με στόχο την απόκτηση δομής ευγενούς αερίου στην εξωτερική στιβάδα
(κανόνας της οκτάδας). Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό ιόντων (κατιόντων και
ανιόντων) που συνδέονται μεταξύ τους με ηλεκτροστατικές δυνάμεις (δυνάμεις Coulomb).

Β) Ο ομοιοπολικός δεσμός , που οδηγεί στο σχηματισμό «ανεξάρτητων» σωματιδίων, των μορίων.
Αυτό γίνεται με αμοιβαία συνεισφορά μονήρων (μοναχικών) ηλεκτρονίων μεταξύ αμετάλλων, με
στόχο και πάλι την απόκτηση δομής ευγενούς αερίου. Σχηματίζονται έτσι 1, 2 ή και 3 κοινά ζευγών
ηλεκτρονίων μεταξύ των ατόμων στο μόριο (απλός, διπλός ή και τριπλός ομοιοπολικός δεσμός,
αντίστοιχα):

Εκτός από τους δεσμούς μεταξύ των ατόμων στα μόρια (ενδομοριακοί δεσμοί ) ή των ιόντων στις
ιοντικές ενώσεις (ιοντικοί δεσμοί), δεσμοί επίσης αναπτύσσονται και έξω από το μόριο (διαμοριακοί
δεσμοί ).
Διαμοριακοί δεσμοί (δυνάμεις) είναι οι ελκτικές δυνάμεις ηλεκτροστατικής φύσης οι οποίες
αναπτύσσονται μεταξύ των μορίων.
Οι δεσμοί αυτοί έχουν μεγάλη σημασία στη διαμόρφωση πολλών ιδιοτήτων των αερίων (π.χ. αποκλίσεις από την ιδανική συμπεριφορά), των υγρών (π.χ. σημείο βρασμού, διαλυτότητα, επιφανειακή τάση,
ιξώδες κ.λπ.) και των στερεών (σημείο τήξεως, διαλυτότητα κ.λπ.).
Η ισχύς των διαμοριακών δυνάμεων ποικίλλει. Γενικώς, όμως, οι δεσμοί αυτοί είναι πολύ ασθενέστεροι των ενδομοριακών.
Οι διαμοριακές δυνάμεις συγκρατούν τα μόρια μεταξύ τους στη στερεή και στην υγρή κατάσταση ,
ενώ στην αέρια κατάσταση θεωρούνται αμελητέες.
Οι διαμοριακές δυνάμεις είναι υπεύθυνες
– για τις τρεις καταστάσεις της ύλης,
– για την μη ιδανική συμπεριφορά των αερίων,
– παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των φυσικών ιδιοτήτων.

Παράδειγμα
Στο μόριο του HCl υπάρχει ένας ομοιοπολικός δεσμός, ο οποίος σχηματίζεται με αμοιβαία συνεισφορά
των μονήρων ηλεκτρονίων του ατόμου Η και του ατόμου Cl. Ανάμεσα στο άτομο του Η και στο άτομο
του CI ασκούνται δυνάμεις ηλεκτρομαγνητικής φύσης, οι οποίες οδηγούν στον σχηματισμό του
μορίου του HCl. Οι δυνάμεις αυτές μεταξύ των ατόμων Η και Cl μέσα στο μόριο είναι ενδομοριακές
δυνάμεις.
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Τα μόρια του HCl έλκονται μεταξύ τους με ασθενείς δυνάμεις ηλεκτροστατικής φύσης. Οι ελκτικές
δυνάμεις μεταξύ των μορίων ονομάζονται διαμοριακές δυνάμεις.

ενδομοριακές δυνάμεις

διαμοριακές δυνάμεις

Οι διαμοριακές δυνάμεις
είναι γενικά ασθενέστερες από τις ενδομοριακές δυνάμεις.
Δηλαδή, απαιτείται περισσότερη ενέργεια για να διασπαστούν οι δεσμοί ανάμεσα στα άτομα ενός
μορίου (ενδομοριακές δυνάμεις) απ' όση απαιτείται για να απομακρυνθούν τα μόρια μεταξύ τους,
ώστε να μην ασκούνται διαμοριακές δυνάμεις.
Οι διαμοριακές δυνάμεις μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω κατηγορίες:
1. Δυνάμεις διπόλου μορίου – διπόλου μορίου.
2. Δυνάμεις στιγμιαίου διπόλου μορίου - στιγμιαίου διπόλου μορίου ή δυνάμεις διασποράς ή
δυνάμεις London.
3. Δεσμός υδρογόνου, ο οποίος θεωρείται ως μια ειδική περίπτωση δυνάμεων διπόλου – διπόλου.

4. Δυνάμεις ιόντος – διπόλου μορίου.

Πολικός και μη πολικός ομοιοπολικός δεσμός
Όταν τα άτομα που συνδέονται με ομοιοπολικό δεσμό ανήκουν στο ίδιο στοιχείο,έχουν την ίδια
ηλεκτραρνητικότητα, οπότε το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων του ομοιοπολικού δεσμού έλκεται εξίσου
από τους πυρήνες των δύο ατόμων.
Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται μια συμμετρική (ομοιόμορφη) κατανομή του ηλεκτρονιακού
φορτίου μέσα στο μόριο. Ο δεσμός αυτός ονομάζεται μη πολικός (μη πολωμένος) ομοιοπολικός
δεσμός.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα μόρια των στοιχείων Α2 π.χ Η–Η ,Cl–Cl, Ο=Ο και ΝΞΝ.

Ηλεκτραρνητικότητα (σύμβολο χ) κατά Pauling είναι η τάση των ατόμων των στοιχείων να έλκουν
περισσότερο ή λιγότερο τα κοινά ζεύγη των ηλεκτρονίων. Το πιο ηλεκτραρνητικό στοιχείο είναι το F,
ακολουθούμενο από το O και το Cl με το N.
Γενικά τα περισσότερο ηλεκτραρνητικά στοιχεία βρίσκονται επάνω και δεξιά στο περιοδικό πίνακα
(εξαιρούνται τα ευγενή αέρια).
Όταν τα άτομα που συνδέονται με ομοιοπολικό δεσμό ανήκουν σε διαφορετικά στοιχεία ( μορφή
Α – Β ) , έχουν διαφορετική ηλεκτραρνητικότητα, με αποτέλεσμα το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων να
έλκεται περισσότερο από το ηλεκτραρνητικότερο άτομο.
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Στην περίπτωση αυτή το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων είναι μετατοπισμένο προς το ηλεκτραρνητικότερο
άτομο,οπότε δημιουργείται μια ασύμμετρη (ανομοιόμορφη) κατάνομή του ηλεκτρονιακού φορτίου
μέσα στο μόριο, οπότε εμφανίζεται μια μικρή περίσσεια αρνητικού φορτίου (δ-) προς την πλευρά του
ηλεκτραρνητικότερου ατόμου και επομένως μια μικρή περίσσεια θετικού φορτίου (δ+) προς την
πλευρά του άλλου ατόμου.
Ο δεσμός αυτός ονομάζεται πολικός (ή πολωμένος) ομοιοπολικός δεσμός.
Το μόριο στην περίπτωση αυτή είναι πολικό και συμπεριφέρεται ως ηλεκτρικό δίπολο.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα μόρια της μορφής Α - Β (π.χ HCl, HBr, ΝΟ και CO).
Για παράδειγμα, στο μόριο του HCl το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων έλκεται περισσότερο από το Cl που
είναι ηλεκτραρνητικότερο στοιχείο,οπότε στο άτομο Cl εμφανίζεται μικρή περίσσεια αρνητικού
φορτίου.

Να θυμάστε ότι :


Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά ηλεκτραρνητικότητας μεταξύ των δύο ατόμων (Α και Β) που
συνδέονται, τόσο περισσότερο πολωμένος είναι ο ομοιοπολικός δεσμός (έχει μεγαλύτερη
πολικότητα).



Πολικό μόριο ονομάζεται ένα μόριο στο οποίο εμφανίζονται κέντρα θετικού και αρνητικού φορτίου
Α(δ+) - Β(δ–) .
Το πολικό μόριο συμπεριφέρεται ως ηλεκτρικό δίπολο, είναι όμως ηλεκτρικά ουδέτερο μόριο (το
συνολικό του φορτίο είναι μηδέν).



Η σειρά ηλεκτραρνητικότητας για τα κυριότερα αμέταλλα είναι:

F > O > N = Cl
> Br > S = I = C > P > Hο
F O N
Clωρίνη Brώμι Sε Ί Cά Pοιος Ήρθε
(στην κλίμακα του Pauling, το F, που είναι το ηλεκτραρνητικότερο στοιχείο έχει τιμή ίση με 4,0 )
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Διπολική ροπή (μ)

Η διπολική ροπή (μ) , αποτελεί το μέτρο της πολικότητας ενός δεσμού.
Η διπολική ροπή (μ) είναι ένα διανυσματικό μέγεθος το οποίο έχει μέτρο που δίνεται από τη σχέση:
μ=q.r
όπου: q: είναι το στοιχειώδες φορτίο (δ+ ή δ-) και r: είναι η απόσταση μεταξύ των δύο πόλων.

Η διπολική ροπή είναι διάνυσμα που έχει συμβατικά φορά από το θετικό προς το αρνητικό άκρο του
διπόλου.

Ως μονάδα διπολικής ροπής χρησιμοποιείται το C · m (Coulomb · m).
Παλαιότερη μονάδα είναι το Debye (D), όπου 1 D = 3,34 · 10– 30 C · m.
Η διπολική ροπή ενός μορίου εξαρτάται από:
α) την πόλωση των δεσμών.

Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά ηλεκτραρνητικότητας ανάμεσα στα άτομα του δεσμού, τόσο
περισσότερο πολωμένος (πολικός) είναι ο δεσμός.
β) τη γεωμετρική διάταξη του μορίου.

Σε ένα πολυατομικό μόριο είναι δυνατόν οι δεσμοί να είναι πολωμένοι, αλλά το μόριο, λόγω συμμετρίας, να έχει συνισταμένη διπολική ροπή μηδέν (π.χ.CH4, CΟ2, CCI4).

Μη πολικά και πολικά μόρια

Μη πολικά μόρια ονομάζονται τα μόρια τα οποία δεν εμφανίζουν διπολική ροπή (μ = 0 ή Σμ = 0 ) .
Διακρίνουμε τις περιπτώσεις :
α) Στα διατομικά μόρια που αποτελούνται από άτομα ίδου στοιχείου (άτομα με ίδια ηλεκτραρνητικότητα) τα κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων δεν μετατοπίζονται προς τη πλευρά κάποιου ατόμου ,αφού δεν
υπάρχει ηλεκτραρνητικότερο άτομο, οπότε τα μόρια δεν εμφανίζουν διπολική ροπή.
Στην περίπτωση αυτή τα κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων κατανέμονται συμμετρικά μεταξύ των δύο ατόμων,
οπότε το μόριο δεν εμφανίζει διπολική ροπή .
π.χ Η - Η , Χ – Χ ( Χ: F , Cl, Br, I ), Ο = Ο , Ν Ξ Ν ( μ = 0)
β) Στα πολυατομικά μόρια (αποτελούνται από τρία ή περισσότερα άτομα) η διπολική ροπή του μορίου
εξαρτάται από την πόλωση των δεσμών και από τη γεωμετρία του μορίου.
Για να προσδιορίσουμε τη συνισταμένη διπολική ροπή του μορίου ( μολ ή Σμ), πρέπει να προσθέσουμε
διανυσματικά τις διπολικές ροπές όλων των δεσμών του μορίου.
Δηλαδή ,υπάρχουν μόρια, που ενώ έχουν πολωμένους δεσμούς συνολικά δεν εμφανίζουν διπολική
ροπή ,καθώς οι επιμέρους διπολικές ροπές αλληλοαναιρούνται.
( δίνουν διανυσματικό άθροισμα ίσο με το 0 , Σμ = 0 ) .
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Γενικά να θυμάστε ότι ΜΗ ΠΟΛΙΚΑ μόρια είναι :
α) ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΜΟΡΙΑ
i) μονοατομικά αέρια (ευγενή αέρια) : He,Ne,Ar,Kr,Xn,Rn.
ii) διατομικά μόρια της μορφής Α2 (Η2 , Ο2, Ν2 , Χ2 ( Χ: F,Cl,Br,I ) )
iii) πολυατομικά μόρια : Ρ4,Ο3,CO2,CS2.

β) ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΜΟΡΙΑ
i) όλοι οι H/C .
( Ο άνθρακας και το υδρογόνο έχουν παραπλήσιες τιμές ηλεκτραρνητικότητας
(C: 2,5 και Η: 2,1), οπότε ο δεσμός C - Η εμφανίζει μικρή πόλωση. Γι' αυτό στα μόρια των
υδρογονανθράκων (CxHy) η συνισταμένη διπολική ροπή είναι πολύ μικρή ή μηδενική. Δηλαδή οι
υδρογονάνθρακες θεωρούνται μη πολικά μόρια.
ii) μόρια της μορφής CX4 ( Χ: F,Cl,Br,I )

Πολικά μόρια ονομάζονται τα μόρια τα οποία περιέχουν πολωμένους ομοιοπολικούς δεσμούς και
εμφανίζουν διπολική ροπή ( Σμ ≠ 0) .
Διακρίνουμε τις περιπτώσεις :
α) Στα διατομικά μόρια που αποτελούνται από άτομα διαφορετικών στοιχείων Α-Β (άτομα με
διαφορετική ηλεκτραρνητικότητα) τα κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων μετατοπίζονται προς το ηλεκτραρνητικότερο άτομο, οπότε τα μόρια εμφανίζουν διπολική ροπή.
Α δ+ - Β δ– : Η - Χ (Χ: F, Cl, Br, Ι) , CO, ΝΟ, ICl (Σμ ≠ 0)
β) Στα πολυατομικά μόρια (τρία ή περισσότερα άτομα) η διπολική ροπή του μορίου εξαρτάται από
την πόλωση των δεσμών και από τη γεωμετρία του μορίου.
Για να προσδιορίσουμε τη συνισταμένη διπολική ροπή του μορίου ( μολ ), πρέπει να προσθέσουμε
διανυσματικά τις διπολικές ροπές όλων των δεσμών του μορίου.
Γενικά να θυμάστε ότι ΠΟΛΙΚΑ μόρια είναι :
α) ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΜΟΡΙΑ
i) διατομικά μόρια της μορφής Α-Β (Η - Χ (Χ: F, Cl, Br, Ι) , CO, ΝΟ, ICl )
ii) πολυατομικά μόρια H2O, H2S, NH3, PH3 , AsH3 , SO2
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β) ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΜΟΡΙΑ
i) τα μόρια της μορφής CHaX4-a (CHX3,CH2X2,CH3X) ,όπου Χ κάποιο αλογόνο.
ii) αλκοόλες (ROH),νιτρίλια (RCΝ) ,καρβοξυλικά οξέα (RCΟOH) ,αλδεΰδες(RCH=O) κ.α
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Κατηγορίες διαμοριακών δυνάμεων
Οι διαμοριακές δυνάμεις είναι ελκτικές και απωστικές δυνάμεις ηλεκτροστατικής φύσης και
ασκούνται μεταξύ των μορίων. Οι διαμοριακές δυνάμεις μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις μεγάλες
κατηγορίες:
α) Δυνάμεις διπόλου- διπόλου.
β) Δυνάμεις διασποράς (London).
γ) Δεσμός (ή γέφυρα) υδρογόνου.
 Ο δεσμός υδρογόνου είναι μια ειδική περίπτωση διαμοριακού δεσμού του τύπου διπόλου διπόλου.
 Στις διαμοριακές δυνάμεις περιλαμβάνονται μερικές φορές και δεσμοί μεταξύ ιόντων και
δίπολων μορίων.
Το 1873 ο Ολλανδός van der Waals, για να εξηγήσει τις αποκλίσεις των πραγματικών αερίων από
την καταστατική εξίσωση των ιδανικών (τέλειων) αερίων, πρότεινε την ύπαρξη ασθενών διαμοριακών
δυνάμεων ανάμεσα στα μόρια των πραγματικών αερίων. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι διαμοριακές
δυνάμεις υπάρχουν τόσο στην υγρή όσο και στη στερεή κατάσταση.
Γενικά, ως δυνάμεις van der Waals χαρακτηρίζονται οι διαμοριακές δυνάμεις μεταξύ:
 διπόλου - διπόλου,
 διπόλου - μη διπόλου και
 μη διπόλου - μη διπόλου (δυνάμεις διασποράς – London).

Δυνάμεις διπόλου - διπόλου
Το μόριο δηλαδή του HCl είναι πολικό και συμπεριφέρεται ως ηλεκτρικό δίπολο, χαρακτηριστικό
μέγεθος του οποίου είναι η διπολική ροπή, μ. Όταν δύο πολικά μόρια π.χ. μόρια HCl βρεθούν με
κατάλληλο προσανατολισμό, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, έλκονται μεταξύ τους και
πλησιάζουν το ένα στο άλλο.
Κατ΄ αυτό τον τρόπο αποκτούν μικρότερη ενέργεια, άρα και μεγαλύτερη σταθερότητα.

τυχαίος προσανατολισμός

θέση στην οποία το σύστημα έχει μικρότερη Ε

δυνάμεις μεταξύ των δίπολων μορίων του HCl
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Απεικόνιση διαμοριακών δυνάμεων μεταξύ πολικών μορίων
Οι δυνάμεις διπόλου-διπόλου ασκούνται μεταξύ πολικών μορίων στη στερεή, στην υγρή ακόμη και
στην αέρια φάση.
Γενικά δυνάμεις διπόλου-διπόλου εμφανίζονται σε :
α) Όλα τα διατομικα μόρια χημικών ενώσεων (CO, ΝΟ, HCl, HBr, HI ) ,εκτός από το ΗF το οποίο
εμφανίζει δεσμό υδρογόνου.
β) Όλες οι υδρογόνουχες ενώσεις των στοιχείων της VIA ομάδας (H2S, H2Se, H2Te) εκτός από το
νερό (H2O- εμφανίζει δεσμό υδρογόνου) και της VΑ ομάδας (PH3 , AsH3 ,SbH3 ) , εκτός της
αμμωνίας (NH3 - εμφανίζει δεσμό υδρογόνου).
γ) Από τις οργανικές ενώσεις οι αιθέρες (R-O-R) ,οι εστέρες (RCOOR’) ,τα αλκυλαλογονίδια (RX) κ.α.
H ισχύς των διαμοριακών δυνάμεων διπόλου - διπόλου εξαρτάται :
α) Για ενώσεις που έχουν παραπλήσια σχετική μοριακή μάζα (Mr) (οπότε τα μόριά
τους έχουν περίπου την ίδια μάζα και τον ίδιο όγκο) ισχύει:

Όσο μεγαλύτερη είναι η διπολική ροπή του μορίου, τόσο ισχυρότερες είναι οι διαμοριακές
δυνάμεις διπόλου - διπόλου.(η σύγκριση μέσω της διπολικής ροπής)

β) Για ενώσεις που έχουν διαφορετική σχετική μοριακή μάζα (Mr) ισχύει:

Όσο μεγαλύτερη είναι σχετική μοριακή μάζα του μορίου, τόσο ισχυρότερες είναι οι
διαμοριακές δυνάμεις διπόλου - διπόλου.
Γενικά,όσο ισχυρότερες είναι οι διαμοριακές δυνάμεις, τόσο υψηλότερο είναι το σημείο ζέσης
της ουσίας, δηλαδή τόσο ευκολότερα υγροποιείται μια αέρια ουσία.
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Δυνάμεις διασποράς (δυνάμεις London)

Είναι γνωστό ότι ακόμη και τα μη πολικά μόρια των στοιχείων (He,Ne,Η2,Ο2,Ν2 κ.λπ.) σε πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες (κοντά στο απόλυτο μηδέν) μπορούν να υγροποιηθούν. Άρα , μεταξύ των μη πολικών
μορίων θα πρέπει επίσης να ασκούνται κάποιες ελκτικές δυνάμεις.
Στιγμιαία (παροδικά) δίπολα
Έστω, για παράδειγμα, τα άτομα ενός ευγενούς αερίου, π. χ. He, Ne κ.λπ. η μέση κατανομή των
ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα κάθε ατόμου είναι συμμετρική (σφαιρική), οπότε τα άτομα είναι
μη πολωμένα, δηλαδή δεν έχουν διπολική ροπή.
Λόγω της ανομοιόμορφης κίνησης των ηλεκτρονίων όμως είναι δυνατόν, για ελάχιστο χρονικό
διάστημα, τα ηλεκτρόνια να βρεθούν πιο κοντά προς το ένα άκρο του ατόμου, το οποίο φορτίζεται
στιγμιαία αρνητικά. Έτσι, το άλλο άκρο του ατόμου φορτίζεται θετικά, οπότε δημιουργούνται στιγμιαία
δίπολα (παροδικά δίπολα).
Τα στιγμιαία δίπολα δημιουργούν δίπολα εξ επαγωγής στα γειτονικά τους άτομα, με αποτέλεσμα να
αναπτύσσονται μεταξύ τους ασθενείς ελκτικές δυνάμεις ηλεκτροστατικής φύσης.

Όσο μεγαλύτερο είναι το άτομο ή το μόριο τόσο ευκολότερο είναι να μετατραπεί σε παροδικό
δίπολο και τόσο ισχυρότερες οι δυνάμεις διασποράς.
Παράδειγμα οι δυνάμεις μεταξύ γειτονικών μορίων Ι2 στο στερεό ιώδιο.
Οι δυνάμεις Lοndοn είναι ασθενείς δυνάμεις ηλεκτροστατικής φύσης οι οποίες αναπτύσσονται
ανάμεσα σε στιγμιαiα δίπολα. Ονομάζονται και δυνάμεις διασποράς, επειδή δεν έχουν ορισμένη
κατεύθυνση.
Οι δυνάμεις London εμφανίζονται μεταξύ:
α) μη πολικών μορίων.(δες και πιο πριν)
i) στα άτομα των ευγενών αερίων (He, Ne, Ar, ... ),
ii) στα μόρια των χημικών στοιχείων (Η2, Ο2, Ν2, F2, Cl2,... ),
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iii) στα μόρια ορισμένων χημικών ενώσεών που έχουν Σμ = Ο (CΟ2, CH4,CCl4, ... ) ,δηλαδή , έχουν
κατάλληλη γεωμετρική διάταξη.
Λόγω της στιγμιαίας μετατόπισης των ηλεκτρονίων, δημιουργούνται παροδικά δίπολα,τα οποία
έλκονται μεταξύ τους.

ή

β) μορίων από τα οποία το ένα είναι πολικό μόριο (μόνιμο δίπολο), ενώ το άλλο είναι μη πολικό μόριο
(στιγμιαίο δίπολο).
Για παράδειγμα, ένα μη πολικό μόριο (π.χ. Η2,Ο2, CH4) πολώνεται εξ επαγωγής από ένα πολικό μόριο
(π.χ. HCl, Η2Ο,CH3Cl).

ή

Οι δυνάμεις διασποράς γενικά είναι ασθενέστερες
από τις δυνάμεις διπόλου-διπόλου.
Η ισχύς των δυνάμεων διασποράς εξαρτάται:
α) Για ενώσεις που έχουν ίδια ή παραπλήσια σχετική μοριακή μάζα (Mr):
Καθορίζεται από το σχήμα των μορίων και γενικά, τα ευθύγραμμα μη πολικά μόρια εμφανίζουν
ισχυρότερους διαμοριακούς δεσμούς από τα σφαιρικά (διακλαδισμένα) μη πολικά μόρια.
12
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Αυτό συμβαίνει γιατί στα γραμμικά (ευθύγραμμα) μόρια, τα μόρια μπορούν να πλησιάσουν πιο κοντά
το ένα στο άλλο, οπότε γίνεται ισχυρότερη αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Στα σφαιρικά μόρια
υπάρχουν μικρότερες επιφάνειες επαφής μεταξύ τους.

Παράδειγμα
Τα σημεία ζέσης των ισομερών αλκανίων με μοριακό τύπο C5H12 είναι:

Στο 2, 2- διμεθυλοπροπάνιο, που έχει σφαιρικό σχήμα, οι διαμοριακές δυνάμεις ελαττώνονται
σημαντικά, με αποτέλεσμα το σημείο ζέσης να είναι χαμηλότερο (στις συνηθισμένες συνθήκες είναι
αέριο).
Επίσης

β) Για ενώσεις που έχουν διαφορετική σχετική μοριακή μάζα (Mr):

Με την αύξηση της Mr αυξάνεται η ισχύς των δυνάμεων διασποράς
Αυτό συμβαίνει επειδή στα μεγάλα μόρια υπάρχουν περισσότερα ηλεκτρόνια,οπότε η κατανομή των
ηλεκτρονίων διαταράσσεται ευκολότερα, άρα δημιουργούνται στιγμιαία δίπολα (πολώνονται
ευκολότερα).
Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε :
Επειδή όλα τα μόρια περιέχουν ηλεκτρόνια, οι δυνάμεις διασποράς (London) εμφανίζονται σε όλα
τα μόρια· πολικά και μη πολικά. Στην περίπτωση των μη πολικών μορίων (Η2, Ar, CH4) οι δυνάμεις
London είναι οι μοναδικές διαμοριακές δυνάμεις που υπάρχουν.
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β. Τα μόρια ΗCl και ΗΒr είναι πολικά, συνεπώς εμφανίζονται δυνάμεις διπόλου - διπόλου στα ζεύγη:
HCl - HCl, HBr - HBr και HCl - HBr.
γ. Το μόριο του CO2 είναι μη πολικό, ενώ το μόριο του HCl είναι πολικό.
Οι διαμοριακές δυνάμεις
στο μίγμα είναι:
• Δυνάμεις διασποράς μεταξύ των μορίων του CO2.
• Δυνάμεις διπόλου - στιγμιαίου διπόλου στο ζεύγος ΗCl - CO2.
• Δυνάμεις διπόλου – διπόλου μεταξύ των μορίων του ΗCl.

3. Ισχυρότερες δυνάμεις διασποράς (London) αναπτύσσονται μεταξύ των μορίων:

Λύση:
Η ισχύς των δυνάμεων διασποράς εξαρτάται από τη σχετική μοριακή μάζα και από το σχήμα του
μορίου. Οι ενώσεις α. και β. έχουν μεγαλύτερη σχετική μοριακή μάζα (Μr) από τις γ. και δ., συνεπώς
παρουσιάζουν ισχυρότερες δυνάμεις London.
Οι α. και β. έχουν την ίδια Μr (ισομερείς ενώσεις), όμως η α. έχει ευθύγραμμο σχήμα και η β.σφαιρικό,
συνεπώς ισχυρότερες δυνάμεις διασποράς εμφανίζονται στην α.

Κατηγορία 2
Ασκήσεις που μας ζητούν να συγκρίνουμε τα σημεία βρασμού ή τα σημεία τήξης ορισμένων
ουσιών:
Αρχικά ελέγχουμε αν η ουσία είναι ιοντική ή μοριακή.
• Οι ιοντικές ουσίες έχουν γενικά υψηλότερα σημεία βρασμού και τήξης από τις μοριακές.
• Για τις μοριακές ουσίες εξετάζουμε το είδος των διαμοριακών δυνάμεων που υπάρχει σε κάθε μία
και τη σχετική τους μοριακή μάζα.
• Σε ουσίες με παραπλήσιες σχετικές μοριακές μάζες, όσο ισχυρότερες είναι οι διαμοριακές δυνάμεις,
τόσο μεγαλύτερο είναι το σημείο βρασμού ή τήξης.

4. Να συγκρίνετε τα σημεία βρασμού των παρακάτω σωμάτων:
α. Cl2 β. HCl γ. NaCl δ. HF
Λύση:
To NaCl είναι ιοντική ένωση, συνεπώς θα παρουσιάζει υψηλότερο σημείο βρασμού από τα υπόλοιπα
σώματα που είναι μοριακά.
Οι διαμοριακές δυνάμεις που αναπτύσσονται στα υπόλοιπα σώματα είναι:
Cl2: δυνάμεις διασποράς
ΗCl: δυνάμεις διπόλου - διπόλου
ΗF: δεσμός υδρογόνου
Παρατηρούμε ότι η ισχύς των διαμοριακών δυνάμεων αυξάνεται με τη σειρά : Cl2, HCl, HF
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Συνεπώς, θα αυξάνονται αντίστοιχα και τα σημεία βρασμού. Άρα τα σώματα κατά αύξουσα σειρά
σημείου βρασμού είναι: Cl2, HCl, HF, NaCl.

5. Να εξηγήσετε γιατί η ΝΗ3 (Μr = 17) έχει σημαντικά υψηλότερο σημείο βρασμού από την PH3
(Mr = 34) αν και έχει μικρότερη σχετική μοριακή μάζα.
Λύση:
Μεταξύ των μορίων της NH3 αναπτύσσονται δεσμοί υδρογόνου, ενώ μεταξύ των μορίων της PH3
δυνάμεις διπόλου - διπόλου. Αυτό έχει σαν συνέπεια η NH3 στην οποία οι διαμοριακές δυνάμεις είναι
ισχυρότερες να παρουσιάζει υψηλότερο σημείο βρασμού, αν και έχει μικρότερη σχετική μοριακή μάζα
από την PH3.

6. Να δείξετε ότι μεταξύ δύο γραμμικών κορεσμένων αερίων υδρογονανθράκων, υψηλότερο
σημείο βρασμού έχει αυτός με τη μεγαλύτερη πυκνότητα στις ίδιες συνθήκες πίεσης και
θερμοκρασίας.
Λύση:
Και στους δύο υδρογονάνθρακες, οι διαμοριακές δυνάμεις που αναπτύσσονται είναι δυνάμεις
London.
Αυτός που θα έχει μεγαλύτερη σχετική μοριακή μάζα θα παρουσιάζει ισχυρότερες διαμοριακές
δυνάμεις, συνεπώς και υψηλότερο σημείο βρασμού.
Οι υδρογονάνθρακες είναι αέριοι, για αυτό και εφαρμόζουμε την καταστατική εξίσωση των ιδανικών
αερίων:
m . .
RT
m RT

P.V = n.R.TP.V =
R TP =   .
P = d.
Mr
Mr
 V  Mr
P
d = Mr
RT

Παρατηρούμε ότι η πυκνότητα του υδρογονάνθρακα σε ορισμένες συνθήκες πίεσης και
θερμοκρασίας είναι ανάλογη της σχετικής μοριακής μάζας.
Συνεπώς, ο υδρογονάνθρακας με μεγαλύτερη πυκνότητα έχει υψηλότερη Μr και παρουσιάζει
ισχυρότερες διαμοριακές δυνάμεις με αποτέλεσμα να έχει υψηλότερο σημείο βρασμού.

7. Nα συγκρίνετε τα σημεία βρασμού των ουσιών στα παρακάτω ζεύγη:
α. Cl2 – KCl β. HCl - HF γ. ΝΟ - Ο2
Δίνονται: Μr(NO) = 30, Mr(O2) = 32.
Λύση:
α. Το ΚCl είναι ιοντική ένωση, ενώ μεταξύ των μορίων του Cl2, εμφανίζονται δυνάμεις διασποράς. Ο
ιοντικός δεσμός είναι ισχυρότερος από τις δυνάμεις διασποράς, άρα το KCl έχει υψηλότερο σημείο
βρασμού.
β. Οι διαμοριακές δυνάμεις που αναπτύσσονται είναι:
ΗCl: Δυνάμεις διπόλου - διπόλου ΗF: Δεσμός υδρογόνου
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Ο δεσμός υδρογόνου είναι ισχυρότερος από τις δυνάμεις διπόλου - διπόλου, για αυτό το HF έχει
υψηλότερο σημείο βρασμού.
γ. Οι διαμοριακές δυνάμεις που αναπτύσσονται είναι:
ΝΟ: Δυνάμεις διπόλου - διπόλου Ο2: Δυνάμεις διασποράς
Οι δυνάμεις διπόλου - διπόλου είναι ισχυρότερες από τις δυνάμεις διασποράς, για αυτό το ΝΟ έχει
υψηλότερο σημείο βρασμού.

Κατηγορία 3
Ασκήσεις που μας ζητούν να προβλέψουμε ποιες ουσίες διαλύονται και ποιες όχι, σε
ορισμένο διαλύτη:

Εξετάζουμε πρώτα αν ο διαλύτης είναι πολικός ή μη πολικός.
• Αν ο διαλύτης είναι πολικός, σε αυτόν διαλύονται πολικές και ιοντικές ενώσεις.
• Αν ο διαλύτης είναι μη πολικός, σε αυτόν διαλύονται μη πολικές ενώσεις.
Δηλαδή, εφαρμόζουμε τον κανόνα: “Τα όμοια διαλύουν όμοια”.
9. Ποιες από τις επόμενες ενώσεις περιμένετε να διαλύονται στο νερό (Η2Ο) και ποιες στο
εξάνιο (C6H14); Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
γ. C8H18 δ. HCl
α. Na2CO3 β. CCl4
Λύση:

Το νερό είναι πολικός διαλύτης, ενώ το εξάνιο μη πολικός.
α. Το Na2CO3 είναι αλάτι ,άρα είναι ιοντική ένωση, άρα διαλύεται στο νερό.
β. Ο CCl4 είναι μή πολικό μόριο, άρα διαλύεται στο εξάνιο.
γ. Το C8H18 είναι μη πολικό μόριο, άρα διαλύεται στο εξάνιο.
δ. Το HCl είναι δίπολο μόριο, άρα διαλύεται στο νερό.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
« Διαμοριακές δυνάμεις »
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Πολλαπλής επιλογής
1. Οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των ατόμων Η και Ο στο μόριο του Η2Ο χαρακτηρίζονται ως:
Α) διαμοριακές Β) ενδομοριακές Γ) διατομικές
Δ) ενδοατομικές
2. Ένα διατομικό μόριο είναι δίπολο όταν:
Α) αποτελείται από άτομα διαφορετικού στοιχείου
Β) αποτελείται από άτομα του ίδιου στοιχείου
Γ) τα άτομά του συνδέονται με απλό ομοιοπολικό δεσμό Δ) σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις.
3. Η διπολική ροπή του H2O οφείλεται στο ότι:
Α) οι δύο ομοιοπολικοί δεσμοί Η−Ο είναι πολωμένοι
Γ) και στους δύο παραπάνω λόγους

Β) το μόριό του δεν είναι ευθύγραμμο
Δ) το μόριό του είναι ηλεκτρικά ουδέτερο

4. Το μόριο του CO2 δεν είναι δίπολο διότι:
Α) οι χημικοί δεσμοί C=O δεν είναι πολωμένοι
Β) το μόριό του είναι ηλεκτρικά ουδέτερο
Γ) το μόριό του είναι γραμμικό και οι επιμέρους διπολικέςροπές αλληλοαναιρούνται
Δ) η διπολική ροπή του των δεσμών C=O είναι μηδέν
5. Το μόριο της ΝΗ3:
Α) διαθέτει τρεις μη πολωμένους ομοιοπολικούς δεσμούς
Β) δεν είναι δίπολο γιατί οι τρεις διπολικές ροπές από τους δεσμούς Ν−Η δίνουν συνισταμένη μηδέν
Γ) είναι ηλεκτρικό δίπολο
Δ) έχει διπολική ροπή ίση με το μηδέν
6. Ποιο από τα παρακάτω μόρια δεν είναι δίπολο μόριο;
Δ) Το CO2
Α) Το HCl Β) Το HF
Γ) Το H2O
7. Από τα μόρια, CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 και CCl4 δίπολα μόρια είναι:
Α) το CH3Cl, το CH2Cl2 και το CHCl3
Β) το CH4 και το CCl4
Γ) το CH2Cl2 και το CCl4
Δ) το CH3Cl, το CH2Cl2, το CHCl3και το CCl4.
8.Το διοξείδιο του θείου, SO2, εμφανίζει διπολική ροπή μ = 1,62 D, ενώ το διοξείδιο του άνθρακα,
CO2, έχει διπολική ροπή μ = 0. Από αυτά συμπεραίνουμε ότι:
Β) Oι δεσμοί στο SO2 είναι μη πολικοί
Α) το SO2 είναι γραμμικό μόριο
Γ) το CO2 δε διαθέτει πολωμένους ομοιοπολικούς δεσμούς Δ) στο CO2 είναι γραμμικό μόριο
9. Ποιο το είδος των διαμοριακών αλληλεπιδράσεων που εμφανίζονται στο F2(ℓ);
Α) Δυνάμεις διασποράς ή London
B) Δυνάμεις διπόλου - διπόλου
Γ) Ομοιοπολικός δεσμός
Δ) Δεσμός υδρογόνου
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10. Ισχυρότερες δυνάμεις διασποράς (London) αναπτύσσονται μεταξύ των μορίων του:
Α) πεντανίου
Β) διμεθυλοπροπανίου
Γ) προπανίου
Δ) αιθανίου
11. Οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των μορίων του HCl χαρακτηρίζονται ως:
Α) δυνάμεις διπόλου - διπόλου Β) δυνάμεις διασποράς Γ) δεσμοί υδρογόνου Δ) δυνάμεις London
12. Μεταξύ των μορίων ενός υδραλογόνου ΗΧ (ΗΧ: ΗF,HCl, HBr, HI) ασκούνται:
Α) δεσμοί υδρογόνου
Β) δυνάμεις διασποράς ή London
Γ) δυνάμεις διπόλου – ιόντος
Δ) δυνάμεις διπόλου - διπόλου ή δεσμοί υδρογόνου, ανάλογα
με το είδος του ΗΧ
13. Μεταξύ των μορίων που ακολουθούν πόσοι δεσμοί υδρογόνου μπορούν να σχηματιστούν;

Α) 3

Β) 2

Γ) 1

Δ) κανένας

14. Σε ποια από τις ενώσεις που ακολουθούν εμφανίζεται δεσμός υδρογόνου;
Α) CH3F
Β) H2S
Γ) CH3CH=O
Δ) CH3ΟΗ
15. Στο σχήμα που ακολουθεί εμφανίζεται περιοχή του ενεργού κέντρου της γαλακτικής δεϋδρογονάσης στο οποίο έχει δεσμευθεί ένα μόριο γαλακτικού οξέος.
Πόσοι δεσμοί υδρογόνου εμφανίζονται στη δομή αυτή;

Α) 2

Β) 3

Γ) 4

Δ) Κανένας

16. Για τους παρακάτω τύπους δεσμών, ποια είναι η σωστή σειρά ισχύος;
A) ομοιοπολικός > υδρογόνου > van der Waals Β) ομοιοπολικός > van der Waals > υδρογόνου
Γ) υδρογόνου > ομοιοπολικός > van der Waals Δ) van der Waals > υδρογόνου > ομοιοπολικός
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17. Σε ποιο από τα μόρια που ακολουθούν ο δεσμός υδρογόνου παίζει σημαντικό ρόλο στις φυσικές
του ιδιότητες:
Β) Στην υδραζίνη (Η2Ν−ΝΗ2)
Α) Στο μεθάνιο (CH4)
Γ) Στο υδρόθειο (H2S) Δ) Στο θορομεθάνιο (CH3F)
18. Από τις παρακάτω χημικές ουσίες, μεγαλύτερο σημείο βρασμού έχει το:
Γ) H2O
Δ) HF
Α) Cl2 Β) ΝaCl
19. Ποια είναι η σειρά κατ’ αυξανόμενα σημείο βρασμού για τις ενώσεις: CO, HF και O2;
Γ) O2, NO, HF
Δ) CO2, O2, HF
Α) CO2, HF, O2 Β) HF, CO2, O2
20. Το σημείο βρασμού μιας υγρής ουσίας εξαρτάται:
Α) μόνο από τη μοριακή της μάζα
Β) από τις ενδομοριακές δυνάμεις
Γ) από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος Δ) από τις διαμοριακές δυνάμεις και τη μοριακή της μάζα
21. Το Br2 και το ICl έχουν παρόμοιες σχετικές μοριακές μάζες (160 και 162, αντίστοιχα) αλλά σημαντικά διαφορετικά σημεία βρασμού (αντίστοιχα ίσα με 59οC και 97οC).
Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν μπορεί να δικαιολογήσει αυτή τη διαφορά;
Α) Μεταξύ των μορίων Br2 εμφανίζονται ισχυρότερου τύπου διαμοριακές δυνάμεις από ότι μεταξύ
των μορίων του ICl
Β) Στην ένωση ICl εμφανίζεται ιοντικός (ετεροπολικός δεσμός) ενώ στο Br2 ομοιοπολικός
Γ) Στη περίπτωση του ICl εμφανίζονται αποκλειστικά δυνάμεις διασποράς
Δ) To ICl είναι δίπολο μόριο, ενώ το Br2 όχι
22. Το υψηλό σημείο βρασμού του νερού οφείλεται:
Α) στη σχετικά μεγάλη πυκνότητά του
Β) στις ισχυρές ηλεκτροστατικές δυνάμεις μεταξύ των μορίων του
Γ) στο ότι είναι υδρογονούχα ένωση
Δ) στη μεγάλη σταθερότητα των δεσμών Η−Ο στο μόριό του
23. Από τις παρακάτω χημικές ουσίες, με παραπλήσιες σχετικές μοριακές μάζες (Μr), το υψηλότερο
σημείο βρασμού έχει η ουσία:
Α) Η2S (Mr = 34) Β) F2 (Mr = 38) Γ) CH3OΗ (Mr = 32) Δ) CH3CH3 (Mr = 30)
24. Σε θερμοκρασία δωματίου το F2 είναι αέριο (σημείο βρασμού −188°C), ενώ το Br2 είναι υγρό
(σημείο βρασμού 59°C). Η διαφορά στις φυσικές καταστάσεις των δύο αυτών αλογόνων οφείλονται
στο ότι:
Α) Οι διαμοριακές δυνάμεις στο Br2 είναι πιο ασθενείς
Β) Ο ομοιοπολικός δεσμός στο Br2 είναι πιο ισχυρός
Γ) Οι διαμοριακές δυνάμεις στο Br2 είναι πιο ισχυρές
Δ) Ο ομοιοπολικός δεσμός στο Br2 είναι πιο πολικός
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ΑΣΚΗΣΗ 11

1

Να διατάξετε κατά σειρά αυξανόμενου σημείου βρασμού τις επόμενες ουσίες.
α) CH4, C2H6, C3H8 και C6Η14
β) CH3CH2CH2OH, CH3OCH2CH3 και CH3OCH3.
γ) CH3CH2CH2CH2CH3, CH3CHCH2CH3 , (CH3)4C , CH3CH3
Ι
CH3
δ) CH3CH3 , CH3CH2CH2CH3, CH3CH2CH2CH2ΟΗ , CH3CH2CH2CH2ΟΗ , CH3CHCH3
Ι
CH3
ε) ΝΟ, HF, CH4 και CH3CH3.

ΑΣΚΗΣΗ 12

1

Αντιστοιχήστε την κάθε χημική ουσία της στήλης (I) με έναν από τους χαρακτηρισμούς της στήλης (II)
ο οποίος αναφέρεται στο μόριο της αντίστοιχης χημικής ουσίας.
(I)
(II)
Α. CCl4

α. μη πολωμένος δεσμός

Β. HCl
Γ. F2

β. πολωμένοι δεσμοί - μη ηλεκτρικό δίπολο

Δ. NH3

γ. ένας πολωμένος δεσμός

Ε. CO2
Ζ. H2O

δ. πολωμένοι δεσμοί - ηλεκτρικό δίπολο

ΑΣΚΗΣΗ 13

1

Να αντιστοιχήσετε αμφιμονοσήμαντα (ένα προς ένα) τα είδη των δυνάμεων της στήλης (I) με τα
σώματα της στήλης (II) στα οποία εμφανίζεται η αντίστοιχη δύναμη.
(I)
(II)
A. ενδομοριακές

α. υδατικό διάλυμα NaCl

Β. δεσμός υδρογόνου

β. HCl

Γ. δυνάμεις διπόλου - διπόλου

γ. H2

Δ. δυνάμεις ιόντος - διπόλου

δ. H2O

Ε. δυνάμεις διασποράς

ε. CO2
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ΑΣΚΗΣΗ 14

1

Να αντιστοιχήσετε την κάθε χημική ένωση της στήλης (I) με το σημείο βρασμού της που αναφέρεται
στη στήλη (II).
(I)
(II)
Α. NaCl

α. - 66,3°C

Β. HCl

β. 23,1 °C

Γ. H2O

γ. 660 °C

Δ. HF

δ. - 84,7 °C

Ε. HJ

ε. 100 °C

Ζ. HBr

ζ. - 30,8 °C.
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