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Näytös 3:

Monimutkaisempia molekyylejä

4
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Kohti kemiaa

Kaksi samaa atomia Kaksi eri atomia Useita eri atomeita



Molekyylin

sitova

orbitaali
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Orbitaalit ennustavat sidosten vahvuutta

Sidoksen hajottava

orbitaali, ei osallistu

energiaan koska ei

miehitetty

Tämä sidos on 

vahvempi, koska

elektronit ovat

matalammalla

energialla

E
n

e
rg

ia
Vahvan sidoksen

hajottava orbitaali

on korkealla

energiassa
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Energeettisesti samankaltaiset orbitaalit = Vahva sitova vuorovaikutus
E

n
e

rg
ia

Orbitaalien energiat lähellä = 

vahva kovalenttinen sidos

Orbitaalien energiat

kauempana = 

polarisoitunut

kovalenttinen sidos

Orbitaalien energiat

hyvin kaukana = 

ioninen sidos
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Miksi HF on polaarinen?

E
n

e
rg

ia

Sitovaan orbitaalin

käytetään enemmän

matalamman

energian orbitaalia

Hajottavaan

orbitaalin käytetään

enemmän korkean

energian orbitaalia
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Hiilen ongelma: Sidosten suunta

Metaani, tetraedri

▪ Miten pallosta ja kolmesta x, y ja z –akselien suuntaan osoittavasta orbitaalista saadaan tetraedri? Suunnat ovat näennäisesti täysin väärin!

▪ Virallinen ratkaisu: Symmetriaoperaatiot – Höntsäratkaisu: hybridisaatio: muodostetaan orbitaalit jotka osoittavat intuitiivisesti oikeaan suuntaan.

p-orbitaalit eivät

edes osoita

tetraedrin kärkiin,

vaan x, z ja y-

suuntiin!
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Hybridisaatio: Muodostetaan atomiorbitaaleista uudet hybridiorbitaalit (sp3)

Syntyy neljä uutta sp3-

orbitaalia, osoittavat

tetraedrin kärkiin

Otetaan nämä kaikki

atomiorbitaalien

aaltofunktiot

(1 × s, 3 × p)…

…ja otetaan niistä

keskiarvo:

Hybridisaatio

sp3



11

Hiilen ongelma: Sidosten suunta ratkaistu!

Metaani, tetraedri

▪ Käyttäen sp3-hybridiorbitaaleja atomiorbitaalien sijaan: metaanissa on neljä σC–H-sidosta!

Tarkastellaan C sp3-

orbitaalin ja H 1s:n 

orbitaalivuorovaikutusta
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Hybridiorbitaalit: sp2

Syntyy kolme uutta sp2-

orbitaalia, osoittavat

tasokolmion kärkiin

Otetaan nämä kaikki

atomiorbitaalien

aaltofunktiot

(1 × s, 2 × p)…

Hybridisaatio

mutta jätetään tämä p 

hybridisoimatta
Tämä on edelleen

normaali p-orbitaali

sp2
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Kaksoissidos!

Eteeni, taso

▪ Käyttäen sp2-hybridiorbitaaleja ja p-orbitaalia atomiorbitaalien sijaan: eteenissä on neljä σC–H-sidosta, yksi σC–C-sidosta ja yksi πC=C-sidos!

Tarkastellaan C p-orbitaalin

ja C p-orbitaalin

vuorovaikutusta
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Orbitaalit käyttöön: Miksi kaksoissidoksella on E ja Z isomeerit?

▪ Tehtävä: But-2-eeni esiintyy kahtena isomeerinä jotka ovat pysyviä, eivätkä muutu toisikseen. Miksi?

π-sidosta ei voi muodostua kun

orbitaalit ovat ortogonaaliset!

▪ Isomerisaatio vaatisi C=C sidoksen pyörähdyksen. Tämän seurauksena p-orbitaalit joutuvat kääntymään 90° kulmaan, orbitaalit eivät voi

vuorovaikuttaa toistensa kanssa = sidosta ei tässä geometriassa muodostua.
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Hybridiorbitaalit: sp

Syntyy kaksi uutta

samansuuntaista sp-

orbitaalia

Otetaan nämä kaikki

atomiorbitaalien

aaltofunktiot

(1 × s, 1 × p)…

Hybridisaatio

mutta jätetään nämä

p:t hybridisoimatta

Nämä ovat edelleen

normaalit p-orbitaalit

sp2
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Valenssisidosteoria

▪ Mikä vain atomi voidaan hybridisoida (N, O, C) ja rakentaa sidosorbitaalit mille vain molekyylille.

▪ Jokaista sitovaa orbitaalia vastaa hajottava orbitaali.


