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1. Kapitulua
Sarrera historikoa
1.1 Elektrizitatea eta lotura kimikoa
Indar kimikoek izaera elektrikoa dutela esaten duen ideia XIX mendearen hasierakoa
da. 1880ean, Nicholson-ek eta Carlisle-k ura hidrogeno eta oxigenotan deskonposatu zuten
korronte elektriko bat uretan zehar pasaraziz eta ondorengo bost urteetan deskonposizio
elektrokimiko askoren berri argitaratu zen. Horien adibiderik bikainean Sir Humpry Davy-k
1807an sodioa eta potasioa sosa kaustikotik eta potasa kaustikotik erdiestea, hurrenez hurren,
izan zen. Davy-k konbinazio kimikoak gobernatzen zuten indarrek izaera elektrikoa zutela
iradoki zuen, konbinatzen ziren partikulen elektrifikazioa ukimenez gertatzen zelarik.
Berzerlius-ek ere (1812), ideia elektrokimikoak garatu zituen bere teoria dualistan. Atomo
bakoitzak zeinu desberdineko bi polo zituela proposatu zuen, atomo elektropositiboek gehiegizko polo positiboa zutelarik eta elektronegatiboek polo negatiboa. Oxigenoaren moduko
elementu bat konbinatzean oxido basiko bat sor zezakeen (CuO esaterako), hondar-polaritate
positiboa zuena, edo oxido azido bat (SO3 adibidez), hondar-polaritate negatiboa zuena.
Oxido hauek kontrako zeinua zuten hondar-kargen erakarpenez konbina zitezkeen, hau da:

Hala eta guztiz ere, teoria hau kimika organikoari aplikatu zitzaionean, molekula
askotan hidrogeno positiboa kloro negatiboaz ordezkatzen zenean, zergatik gertatzen ziren
propietate kimikoetan horren aldaketa gutxi ezin izan zuen azaldu (adibidez, CH3—COOH
eta CI3—COOH). Era berean, ez zituen elektrolisiari buruzko Faraday-ren legeak azaltzen.
Harez gero, konbinazio kimikoari buruzko teoria elektrokimikoak denbora luzez
baztertu ziren. Laurent, Gerhart, Frankland, Williamson eta Kekule izenei lotutako kimika
organiko teorikoaren aurrerapena ez dago konbinazio-indarren izaera elektrikoarekin bereziki
lotuta. Dena dela, Helmholtz-ek 1881ean Faraday Society-n emaniko hitzaldian, teoria
elektrikoan oinarritu zen hau esan zuenean: “…indar kimikorik sendoenek jatorri kimikoa
dute. Atomoak beren karga elektrikoei lotuta daude eta aurkako karga elektrikoak elkarrekin
lotzen dira”.
Arrhenius-ek 1884ean eta 1887an ‘disoziazio elektrolitikoaren’ teoria argitaratu zuen;
bertan ur-disoluzio diluituan dauden gatzak (sodio kloruroa, esaterako) ioi positiboa (sodioa)
eta negatiboa (kloruroa) emanez disoziatzen zirela proposatu zuen. Werner-ek (1891) erraz
disoziatzen diren atomoen, atomo ‘ionizagarrien’, teoria usatu zuen CoCl3 .6NH3 moduko
konposatuen eraketa, ‘lehen mailako’ eta ‘bigarren mailako’ balentziak postulatu zituenean.
Bigarren mailako balentziak atomo zentral baten eta atomo, molekula edo ioi askoren arteko
konbinazioa ‘konbinaziozko barne-esfera’ batean azaltzen zuen eta lehen mailakoak
‘konbinaziozko kanpo-esfera’ bateko atomo ionizagarriekin sortutako lotura azaltzen zuen.
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Hortaz, Werner-ek honela irudikatzen zuen CoCl3 .6NH3 konposatua:

Honetan, lerro etenek ‘bigarren mailako’ loturak adierazten dituzte eta lerro etengabeek
atomo ioinizagarrien loturak. Geroago, Werner-en teoriak garrantzi txit handia izan zuen
konposatu ezorganikoen isomeriaren eta beste zenbait alderdiren azterketan.
J.J. Thomson-ek (1897) atomo guztiek negatiboki kargatutako elektroiak dituztela
aldarrikatzeak eta elektroiaren karga/masa erlazioa neurtzeak bultzada sendoa eman zieten
teoria elektrokimikoei. Berak zera uste zuen: elementuaren propietateek bere elektroien
kokapenarekiko nola edo halako menpekotasuna zutela. Aldi berean, atomo
elektropositiboek, elektroi bat edo bi galduz, egoera elektroniko egonkorra lortzen zutela
iradoki zuen eta elektronegatiboek, bien bitartean, elektroi bat edo bi irabaziz, lortzen zutela
egoera elektroniko egonkorra.
1908an, Sir William Ramsey-k, Kimika Elkartearen lehendakari-hitzaldian elektroiak
balentzian jokatzen zuen papera azpimarratu zuen. Hauxe esan zuen: “…beraiek (elektroiek)
atomoen arteko lotura-lakio bezala balio dute”. NaCl-a eta Cl2-a moduko molekuletan
elektroiak atomoen arteko kuxin modukoak izan zitezkeela iradoki zuen. Ramsay-k eta
garaiko beste kimikari batzuek konposatu baten eraketan parte har zezakeen elektroi-kopururik handiena zortzikoa zela uste zuten. Hortaz, bost elektroi zituen nitrogenoak beste
hiru har zitzakeen, hiru hidrogeno-atomorekin konbinatuz, amoniakoa (NH3) osatzeko eta
NH4 bakar bakarrik lor zitekeen elektroi bat kenduaz eta NH4+ ioi positiboa eratuta.
Abbeg-ek (1904) elementuek bi balentzi mota zituztela postulatu zuen: balentzia
‘normala’ eta ‘kontrabalentzia’. Balentzia hauek aurkako polaritatea zuten eta bien batura
zortzi zen beti. J. Newton Friend-ek (1908) hiru balentzi mota desberdintzen zituen
(positiboa, negatiboa eta erresiduala). Balentzia negatiboa atomo batek har zezakeen elektroi-kopurua zen eta positiboa atomo batek gal zezakeen elektroi-kopurua. Balentzia erresidual
terminoaz egiten duen erabilpena interes handikoa da. Bere iritziz, atomo batek balentzia
erresiduala erabiltzen zuen elektroi bat aldiberean hartu eta elkarbanatzen zuenean.
Hidrogeno-molekula honela adierazten zen: H ↔ H, geziaren muturrek transferitutako
elektroien norabidea adierazten zutelarik.
Gero, 1914ean, J.J. Thomson-ek balentziaren teoriari ekarpen garrantzitsua egin zion.
Molekula polar (NaCl, esaterako) eta ez-polarren (substantzia organiko gehienak) arteko
desberdintasunak seinalatu zituen eta elementu baten balentzia elektropositiboa elementuak
erraz gal zezakeen elektroi-kopuruaren berdina zela ikusi zuen eta balentzia negatiboa zortzi
eta balentzia positiboaren arteko kendura zela.
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1.2 Elektroi-bikoteen bidezko Lewis-Langmuir-en lotura
Rutherford-ek teoria atomikoa garatzeak eta Bohr-ek hidrogeno-atomoari buruz eginiko
azterketek “balentziaren teoria atomiko” zabalagoa formulatzeko bidea ireki zuten. Teoria
modernoaren oinarriak 1916ko bi argitalpen desberdinetan daude: W. Kossel-enean eta G.N.
Lewis-enean. Kossel-ek, molekula polarrei (ionizagarriei) buruz zuen interesa eta zera
seinalatu zuen: gas nobleek banantzen dituztela halogenoak eta metal alkalinoak eta
halogenoek ioi negatibo bihurtzean eta metal alkalinoek ioi positibo bihurtzean, gas nobleen
egitura hartzen dutela. Gas nobleek zortzi elektroi dituzte kanpoko geruzan (helioak bi baino
ez ditu) eta horrek ematen diela egitura oso egonkorra uste zen. Garai hartan elementu haien
konposaturik ez zen ezagutzen eta hortaz, duela gutxi arte gas “geldo” esaten zitzaien
eskuarki. Egun xenonaren eta kriptonaren konposatu asko prestatu dira, baina ez dirudi
helioak, neonak eta argonak konposatu egonkorrak osatzeko gai direnik eta hauei bai gas
geldo esaterik badagoela. Ikuspegi honen arabera, NaClaren moduko konposatu batean, ioiak
egonkorrak dira eta indar elektrostatikoek eusten diete biei lotuta. Honelako lotura bati
elektrobalente edo ioniko esaten zaio. Ioiaren (elektro)balentzia dituen karga-unitateen
kopuruak definitzen du. Beraz, magnesioak biko balentzia positiboa du eta kloroak bateko
balentzia negatiboa. Bederatzigarren kapituluan lotura ionikoen eraketa eta ezaugarriak
xehetasun handiagoz aztertuko ditugu.
Lewis-ek honela ikusten zuen egitura atomikoa: positiboki kargatutako “muina”
(nukleoa eta elektroirik barnekoenak, hain justu) eta zortzi elektroi bitartean izan zezakeen
kanpo-geruza. Elektroiak gunea inguratzen zuen kubo baten zortzi erpinetan kokatzen zirela
uste zuen. Hortaz, sodioaren kanpo-geruzako elektroi bakarrak kuboaren erpin batean egongo
litzateke eta gas geldoetan erpin guztiak beteta egongo lirateke. Elektroi-zortzikotea egitura
oso egonkorra zen eta Lewis-ek zera iradoki zuen: atomoak lotura kimikoen bidez lotzen
zirenean, zortzikote egonkor hori jadesten zutela kanpoko geruzan. Sodioaren eta kloroaren
moduko atomoek zortzikotea sodioaren elektroi bat kloroari transferituz lor zezaketen, Na+
eta Cl– ioiak eratzen zirelarik. Hau, azken finean, Kossel-ek proposatutako mekanismo bera
zen, baina Lewis-ek molekula ez-polarrak eratzeko beste mekanismo bat proposatu zuen.
Horretan ez ziren atomo batetik beste baterako elektroi-transferentziak gertatzen (eta beraz,
ioirik ez zen eratzen) eta lotura elektroi-bikote bat elkarbanatuz eratzen zen, atomoek elektroi
bana ematen ziotelarik loturari.
Teoria hauek Langmuir-ek zabaldu zituen (1919). Kanpo-elektroien banaketa
kubikoaren ideia baztertu zuen eta “lotura kobalente” terminoa sartu zuen Lewis-en “elektroi
parekatuen” bidezko lotura deskribatzeko. Lewis-Langmuir-en teoria kloro-molekulari (Cl2-ari) aplika diezaiokegu. Kloroaren konfigurazio elektronikoa (Ne)3s23p5 da (bosgarren
kapituluan azalduko den notazioa erabili da hemen). Argon gas geldoaren konfiguraziotik,
(Ne)3s23p6, gertu dago kloroarena eta kloroaren molekula diatomiko egonkorra, Cl2, bi
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atomoek elektroi bana elkarbanatuz eratzen da. Atomo baten kanpo-elektroiak gurutzen bidez
irudikatzen baditugu eta bestearenak puntuen bidez, hauxe idatz dezakegu:

non Cl-ak kloroaren nukleoa eta barne-elektroiak irudikatzen baititu. Honela lotutako
atomoek ez dute zertan identikoak izan behar. Horrela, karbono(IV) kloruroan karbono-atomoaren kanpoko lau elektroietako bakoitza kloro-atomo baten elektroi batekin parekatzen
da, lau lotura kobalente eratuz. Lewis-Langmuir-en teoriaren arabera, honela irudikatuko
litzateke:

Lotura bikoitz eta hirukoitzek lau eta sei elektroi, hurrenez hurren, elkarbanatzea eskatzen
dute. Beraz, etenoaren eta azetilenoaren egiturak honela idatziko dira:

Molekula hauetan (Cl2, CCl4, C2H4 eta C2H2) lotura bakun bakoitzeko elektroi-parea
konbinatzen diren atomo bakoitzaren elektroi bana osatzen dute. Perkins-ek (1921) antzeko
lotura proposatu zuen, loturako bi elektroiak bi atomoetako batek bakarrik jartzen zituelarik.
Horren adibidea amoniakoak eta trimetil boroak osatzen dutena da. Amoniakoa honela idatz
daiteke:
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hiru hidrogeno-atomo eta nitrogeno-atomoak lotura bakoitzean elektroi bana jarriaz.
Nitrogenoak loturan erabiltzen ez dituen kanpo-geruzako beste bi elektroiak “elkarbanatu
gabeko parea” dira. Trimetil boroan ordea:

donde… = Me-k metilo erradikala irudikatzen du

Goian ikusten den legez, boro-atomoaren inguruan sei elektroi baino ez daude, hiru
kanpo-elektroi baino ez baititu. Elektroi horiek hiru metiloen karbono-atomoekin
elkarbanatzeko erabiltzen ditu. Beraz, NH3 → BMe3 konposatua era daiteke. Prozesu honetan
nitrogeno-atomoa “emailea” da eta boroa “hartzailea”; geziak emaile → hartzaile erlazioa
adierazten du. “Emate-prozesua” “elkarbanatzearen” kasu berezia dela eta elektroi-transferentziarik ez dagoela esan behar da. Alabaina, nitrogeno-atomoak elektroi bat
“galtzen” du (orain guztiz bereak ziren bi elektroi elkarbanatzen ari da) eta boroak, nolabait
esatearren, elektroi bat “irabazten” du. Lotura-mota hau eratzeak karga-desplazamendua
gertatzea esan nahi du eta molekulan “dipolo” elektriko deitutakoa eratzen da. 11. kapituluan
efektu honi buruz arituko gara berriz. NH3 → BMe3 kasuan, nitrogenoak karga “formal”
positiboa hartzen du eta boroak karga “formal” negatiboa. Kargen desplazamenduez gain,
lotura eratuta dagoenean, ez dago Lewis-Langmuir-en loturarekin alderik.
Lotura kobalentea edo Lewis-Langmuir-en elektroi-elkarbanaketazko loturari lotura
homopolar esaten zaio usuki. Bien bitartean, elektroien transferentzia osoa eta ioiak eratzea
(esaterako, Na+, Mg2+, Cl-) sorrarazten duen lotura elektrobalentea, ionikoa edo heteropolarra
da. Perkins-en mekanismoaren bidez eratutako loturari “koordinatu” edo “emaile” esaten
zaio. Atomoen gainean karga formalak eratu direla adierazteko lotura “erdipolar” terminoaren
bidez adierazten da. Perkins-ek 1944ean sartutako termino batek, lotura koionikoak alegia,
loturak lotura kobalentearen eta ionikoaren ezaugarriak dituela adierazten du. Lotura
kobalentea bi puntuz, Cl : Cl, edo usuago, marra batez, Cl—Cl irudikatzen da. Lotura
koordinatua, NH 3 → BMe 3 kasuan ikusi genuen bezala, karga elektronikoaren
desplazamenduaren norabidea adierazten duen gezi arrunt batez irudikatzen da. Tarteko
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metodo bat +NH3 → –BMe3 idaztea da, non + eta – zeinuek karga formalak adierazteko
erabiltzen baitira. Aipatu ditugun izen desberdinek nahasbidea sor dezakete hasiberrien artean
eta hori argitzeko honela bilduko ditugu:
Polarra = Homopolarra = Ionikoa = Elektrobalentea
Ez polarra = Homopolarra = Kobalentea
Erdipolarra = Koordinatua = Emailea = Koionikoa = Emaile-hartzailea
1.3 Lotura kimikoaren teoria kuantikoa
Lotura kobalentearen teoria, liburu honetan gure interes nagusienekoa izango dena
bidenabar, mendearen hasieran hasi zen, fisika klasikoaren legeak ezin zitzaizkiola
erradiazioari aplikatu jakin zenean. M. Planck-ek (1900) erradiazioaren teoria kuantikoa
garatu zuen, “gorputz beltzaren” erradiazioa uhin-luzerarekin aldatzen zela azaltzeko. Argi-kuantu edo -gorpuzkuluen bere kontzeptua A. Einstein-ek efektu fotolektrikoa azaltzeko
usatu zuen (1905) eta N. Bohr-ek (1913) gauza bera egin zuen hidrogeno-atomoaren
espektroa azaltzeko.
L. de Broglie-k (1924), teoria ondulatoriaren termino klasikoen eta energi kuantuen
arteko erlazioa eman zuen. Uhin-luzera (λ), teoria ondulatoriaren ezaugarria, eta momentua
(p = m .ν), teoria gorpuzkularraren ezaugarria, erlazionatu zituen. de Broglie-ren erlazioa,

elektroien difrakzioa lortu zenean (1927) baietsi zen. Ikusiko dugunez, h oinarrizko
konstantea, Planck-en konstatea, oso gertaera desberdinetan inplikatuta dago: gorputz
beltzaren erradiazioan, efektu fotoelektrikoan, hidrogeno-atomoaren espektroan eta L. de
Broglie-ren erlazioan.
Elektroien teoria ondulatorioaren inplikazioak W. Heisenberg-ek (1925), E.
Schrodinger-ek (1926) eta P. Dirac-ek (1928) aztertu zituzten independienteki. Beraiek garatu
zituzten atomoetako elektroien jokabidea azaltzeko teoria kuantikoak eta H. Heitler-ek eta F.
London-ek aplikatu zizkioten metodo horiek molekulen elektroiei, lehen aldiz, hidrogeno-molekula baten elektroi-parearen lotura-indarra kalkulatuz. Bere metodoa, balentzi loturaren
metodoa deitutakoa, L. Pauling-ek eta J.C. Slater-ek garatu zuten eta bien bitartean (1927), O.
Burrau, R.S. Mulliken eta J.E. Lennard-Jones balentzi arazoak tratatzeko metodo osagarria,
“orbital molekularrarena” garatzen ari ziren.
Kristalak X izpien difrakzioa eragiten zutela aurkitzeak [M. von Laue, W. Friedrich eta
R. Knipping (1912)] eta ondorengo, kristal-egiturak mugatu ahal izateak (W.H. eta W.L.
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Bragg), konposatu ionikoen lotura-teoria oso onargarria garatzea posible egin zuten. Teoria
horrek kargatutako ioien arteko elkarrekintza elektrostatikoak ditu oinarrian.
Egiatan, “lotura kimikoa” oso gutxitan da ioniko edo kobalente purua. Horrexegatik,
lotura kobalentearen teoria mekano-kuantikoa detailetsuak loturaren izaera “ioniko” partziala
ere hartzen du kontutan eta lotura ionikoaren tratamendu elektrostatiko sinpleak huts egiten
du, loturak “izaera kobalentea” duenean. Molekuletako elektroien teoria kuantikoak edozein
sistemaren karga-banaketa, elektroien energia eta loturen angeluak, luzerak eta disoziazio-energiak kalkulatzeko metodoa ematen digu. Egin behar diren kalkuluak, baita H 2-aren
moduko molekula sinpleetan ere, oso konplexuak dira eta azken urteotan bakarrik,
konputagailu handiak garatu direnean, egin izan ahal dira molekula korapilotsuagoen
kalkuluak.
1.4 Bibliografia
1. Newton Friend, J., The Theory of Valency, Longmans, Londres (1909).
2. Partinton, J.R., A Short History of Chemistry, Macmillan, Londres (1939).
3. Barry, A.J., Modern Chemisytry - Some Sketches od its Historicak Development,
Cambridge university Press, Londres (1946).
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2. kapitulua
Teoria kuantikoaren oinarri esperimentala
2.1 Energiaren unitateak
Unitate-sistema internazionalak (SI) oinarrizko magnitude fisikoak adierazten ditu,
luzera, masa, denbora, tenperatura termodinamikoa eta substantzi kantitatea bezalakoak,
ondoko unitateak erabiliz hurrenez hurren, metroa (m), kilogramoa (kg), segundoa (s), kelvin
gradua (K) eta mola (mol).
Energia jouletan (J) adierazten da. Kimikari askok CGS sistema erabiltzen ikasi
dutenez, ohituta daude energia kaloria edo kilokaloriatan adierazten, baina horiek ez dira
unitate egokiak. Liburu erabilgarri askok ere kaloriatan adierazten dute energia. Hona hemen
erabili beharreko bihurketa-faktorea:
1 kaloria “termokimiko” = 4,184 J
Atomoetako elektroien energia adierazteko elektronvoltak (eV) oso egokiak dira; elektroi bat
1 volt-eko potentzial-diferentziaz azeleratzen denean bereganatutako energia da 1 eV:

Erradiazioaren teorian ondoko adierazpenak elkartzen ditu ν uhin-luzera eta λ maiztasuna:

c hutsean dagoen erradiazio elektromagnetikoaren abiadura izango da (c = 2,9979x108 ms–1);
ν maiztasuna, eta bere unitatea hertz-a (Hz). Uhin-kopurua ere, ν, maiz erabiltzen da
espektroskopian, uhin-luzerarekin honela erlazionatuta ν = 1/λ, bere unitatea m–1 da.
Kimikarientzat erabilgarriagoa da cm –1 unitatea. Hona hemen ν uhin-kopurua eta ν
maiztasuna erlazionatzen dituen adierazpena:

Planck-en adierazpena erabil dezakegu energiaren kuantua adierazteko E = hν = hcν
eta h = 6,6256 x 10–34 Js eta c = 2,9979 x 108 ms–1 erabiliz, adieraz dezagun energia uhin-kopuruaren unitateetan:

Balio horiek atomo bakunei dagozkie; kimikariek hala ere, energi aldaketez ari
direnean, substantziaren mola izan ohi dute gogoan. Karbono –12 deritzanaren 0,012 kg-tan
dagoen atomo adina elektroi, atomo, molekula edo beste edozein partikula oinarrizko duen
substantzi kantitatea da “mola”. Zenbaki horri Avogadro-ren zenbakia, N, esaten zaio:
N = 6,0225 x 1023 atomo mol–1
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Energia eta uhin-kopuruaren artean ondoko erlazioa dugu orain:
eta

Atal honi amaiera emateko espektro elektromagnetikoaren eremu infragorri, ikuskor eta
ultramoreko erradiazioei dagozkien energien balioak aipatuko ditugu, bihurketa horien
guztien adibide gisa. [Eremu horietako uhin-luzeren unitateak angstrom-a (Å) nahiz
nanometroa (nm) izan daitezke, 1 Å = 10–10 m eta 1 nm = 10–9 m direlarik].
Uhin-luzera
Uhin-kopurua
Å-etan
cm–1
infrarrojo = infragorria
visible = ikuskorra
ultravioleta = ultramorea

Energia
kJ mol–1

Energia
eV atomo–1

Molekuletako lotura-luzera pikometrotan (pm) adierazten da gaur egun, 1 pm = 10–12 m
delarik. Lehengo liburuetan lotura baten luzera 1,54 Å-ekoa baldin bazen, oraingoetan 154
pm-koa izango da.
2.2

Gorputz beltzaren erradiazioa

Gainazal bero batek igortzen duen energiaren abiadura gorputzaren tenperatura, azalera
eta nolakotasunaren araberakoa da. Gainazal latz batek azalera eta tenperatura bereko beste
gainazal leun batek baino energia gehiago irradiatzen du segundoko. Gainazala zenbat eta
beltzagoa izan, orduan eta handiagoa da erradiazioa; beraz, tenperatura jakin batean gerta
daitekeen erradiaziorik handiena “beltza, erabat beltza” den gainazal batetik etorriko da. Hori
horrela, erradiazio-energiak tenperaturarekiko duen menpekotasuna aztertu nahi badugu,
mota horretako gainazal bat erabili beharko dugu. Modu horretan lortuko dugun erradiazioari
“gorputz beltzaren erradiazioa” deritzo, eta jakin badakigunez gainazal “beltza, erabat beltza”
lortzea ezinezkoa dela, gainazal horrek emango lukeen erradiazioaren ezaugarrietatik oso
gertukoak lortzeko modu esperimental bat erabiliko genuke. Tenperatura iraunkorra duen labe
batean hormari zulo txiki bat egin eta, iturri horretatik datorren erradiazioa prisma-sistema
batez sakabanatu eta energi detektagailu sentikor batera, pare termoelektrikoaren tankerako
batera iristarazten badugu, uhin-luzera desberdinen araberako energi banaketa aztertzeko
modua izango dugu. Arlo honetako ikerketa klasikoak Lummer-ek eta Pringsheim-ek egin
zituzten XIX. mende bukaera aldera. 2.1 irudian emaitza tipiko bat ikus dezakegu. Eλ uhin-luzeraren unitateko, azalera unitateko eta segundoko igorritako erradiazio-energia da, Eλdλ
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beraz λ eta λ + dλ uhin-luzeren arteko erradiazio-energia izango da. Irudian ikusiko dugunez
uhin-luzera oso txikietan eta oso handietan energia guztiaren zati txiki bat baino ez da
irradiatzen, eta tartekoetan kurbak maximo bat du.
Emaitza horien zergatia aurkitu nahian bi saiakuntza egin dira. Lehenengoan Wien-ek,
termodinamika klasikoaren metodoak erabiliz, honako adierazpena ondorioztatu zuen:
(2.1)

λ uhin-luzera, T tenperatura absolutua eta, c1 eta c2 bi konstante direlarik. λ handitzen den
neurrian, E-k maximorantz jotzen du. Formula horretako c1 eta c2 konstanteei balio egokiak
emanda lortuko ditugun emaitzak bat datoz λT-ren balio txikietan esperimentalki
lortutakoekin. Aitzitik, uhin-luzera handietan, espektroaren eremu infragorrian, emaitzak ez
datoz bat. 2.1 irudian Wien-ek lortutako emaitzak (kurba etena) eta esperimentalki
lortutakoak (kurba jarraia) aldera daitezke.
2.1 IRUDIA – Gorputz beltzaren erradiazioaren banaketa-kurbak
Energía = Energia
Longitud de onda = Uhin-luzera

Bigarren saiakuntzan, Rayleigh-ek eta Jeans-ek beste ikuspuntu batetik ekin zioten
arazoari. Uhin elektromagnetikoek gela batean zenbat modutan bibratzen duten aztertu zuten.
Energia modu horietan zati berdinetan banatzen dela suposatu zuten, honako erlazio hau
lortuz:
(2.2)

Lortu zituzten emaitzak bat datoz uhin-luzera handietan esperimentalki lortutakoekin
(Wien-en ekuazioak emaitza txikiagoak ematen dituen bitartean) baina ez datoz bat uhin-luzera txikietan lortutakoekin. (2.2) ekuazioan ikus daitekeenez E handiagotu egingo da λ
txikiagotzen denean, beraz, erradiazio-energiaren zatirik handiena uhin-luzera txikietan
igorriko da. Aztertu ditugun bi metodoek zuzen erabili dituzte aspaldi onartutako
termodinamikaren eta mekanika klasikoaren prozedurak eta teknikak, baina lortu dituzten
emaitzak ez datoz bat esperimentalekin; pentsatu beharko dugu orduan oinarrizko suposizioa
dagoela oker. Max Planck-en lorpenik handiena hipotesi berriak gorpuztea izan zen.
Arazoari ekiteko emaitza esperimentalak emango lituzkeen ekuazio enpiriko bat
ondorioztatu zuen. Hona hemen:
(2.3)

Ikusiko dugun bezala (2.3) ekuazioak Wien-en ekuazioa (2.1 ekuazioa) emango digu
λT biderkaduraren balio txikietan eta Rayleigh eta Jeans-en ekuazioa (2.2 ekuazioa) λT-ren
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balio handietan. λT biderkadura txikia denean e(c2/λT) funtzio esponentziala bat baino askoz
handiagoa da, (2.3) ekuazioaren izendatzailea orduan e(c2/λT) izango da soilik, eta horrela
(2.1) ekuazioa lortuko dugu. Funtzio esponentzial hau

T-ren balio handietarako garatzen badugu, lehenengo bi batugaiak izango dira soilik kontuan
hartzekoak; (2.3) ekuaziotik (2.2) ekuazioa aterako dugu horrela. Planck-en arabera, (2.3)
ekuaziora eramango gaituen edozein teoriak erradiazioaren E energia eta ν maiztasuna
erlazionatu beharko ditu E = hν ekuazioaren bitartez, h konstante bat delarik. (Uhin-luzera
baino gehiago maiztasuna erabiliko dugu; ν = c/λ adierazpenak erlazionatzen ditu biak, c
hedapen-abiadura delarik.)
Honek guztiak teoria klasikoarekiko harremana haustea dakar. Rayleigh eta Jeans-en
metodoaren arabera erradiazio elektromagnetikoaren oszilatzaile elektrikoek edozein energi
maila izan dezakete zerotik hasi eta infinitura bitarte. Planck-en hipotesiaren arabera ordea,
oszilatzaile horien energiak ezin ditu balio jarraiak eduki, balio zehatzak baizik, “kuantu”
bezala ezagutzen ditugunak: 0, hν, 2hν, ...nhν, non ν maiztasuna, n zenbaki oso bat eta h
konstante unibertsal bat diren; azken horri Planck-en konstantea deritzo. Sistema
oszilatzailean gertatuko diren energi aldaketak kantitate diskretuak (kuantu bat edo batzuk)
izango dira beti. Suposizio hori ontzat emanda, (2.3) ekuazio enpirikoaren c1 eta c 2
konstanteak oinarrizko konstante batzuen funtzioan adieraz daitezke, ekuazio hau lortuz:
(2.4)

non c argiaren abiadura eta k Boltzmannen konstantea diren (k = R/N, R gasen konstantea eta
N Avogadro-ren zenbakia direlarik). Erradiazio-energiaren neurketen emaitzak eta (2.4)
ekuazioa erabiliz, Planck-ek h-ren balioa aurkitu zuen, h = 6,61 x 10–34 Js. Gaur egun h-ren
balioa 6,62554 x 10–34 Js da.
2.3

Efektu fotoelektrikoa
Argiak gainazal metaliko bat jotzen duenean elektroi-igorpen bat egon daiteke. Kasu
batzuetan (metal alkalinoetan adibidez) espektroaren eremu ikuskorreko argiak “fotoelektroi”
deritzogunen igorpena sorraraz dezake, baina metal gehienetan argi ultramorea erabili beharra
daukagu efektu hori lortzeko. Metal bakoitzari maiztasun kritiko bat dagokio, ν0; kritikoa
deritza berorren azpitik ez delako fotoelektroi-igorpenik gertatzen. Esperimentalki zera
egiaztatu ahal izan da:
a) fotoelektroien energia, iristen zaien erradiazioaren intentsitatearekiko independentea da,
baina maiztasunarekiko proportzionala, eta
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b) segundo bakoitzeko igortzen den fotoelektroi-kopurua, iristen den erradiazioaren
intentsitatearekiko proportzionala da.
2.2 irudiak erakutsiko digu nola aldatzen den fotoelektroien energia maximoa, iristen
zaien erradiazioaren maiztasunaren arabera. Emaitzak ekuazio honen bitartez adieraz
daitezke:
energia maximoa = 1/2 mv2 = konstantea (ν – ν0)
(2.5)
m eta v elektroiaren masa eta abiadura direlarik. Teoria elektromagnetiko klasikoarekin
ezingo genuke horrelako erlaziorik ondorioztatu, izan ere teoria horrek fotoelektroien energia
intentsitatearen arabera aldatzen dela eta maiztasunarekiko independente dela baitio. Hona
hemen beraz, erradiazioaren teoria klasikoak huts egiten digun beste adibide bat.
2.2 IRUDIA – Fotoelektroien energia maximoaren aldaketa, iristen zaien erradiazioaren maiztasunaren arabera
energía = energia
frecuencia = maiztasuna

Einstein-ek 1905ean frogatu zuen bezala, zailtasun horiek konponbidea dute Planck-en
teoria kuantikoaren postulatuak efektu fotoelektrikoari ere aplikatzen bazaizkio. Gainazal bati
iristen zaion argia ν maiztasuneko erradiaziotzat hartu beharrean, Einstein-ek korpuskulu-korrontetzat hartu zuen, egun fotoi-korronte deritzaguna; fotoi bakoitzak hν energia izango
du, h Planck-en konstantea delarik. Fotoi bakoitzak bere energia emango dio metalaren
elektroiari eta energia horren zati bat izango da, hain zuzen, elektroia metalaren gainazaletik
aldenaraziko duena. Gainontzeko energia fotoelektroiaren energia zinetiko bezala geratuko
da. Hona hemen horren adierazpena:
(2.6)

W “lan-funtzioa” da, hau da, elektroia metalaren gainazaletik aldenarazteko behar den
energia. Ekuazio hori, (2.6), eta emaitza esperimentalak adierazten dituena, (2.5), alderatuz,
ondokoa daukagu:
(2.7)

Efektu fotoelektrikoari buruz Millikan-ek 1917an egin zituen esperientzietan lortutako h-ren
balioa (6,56 x 10–34 Js) eta erradiazioaren neurketetan lortutakoa bat datoz.
2.4

Hidrogeno-atomoari buruzko Bohr-en teoria
Teoria kuantikoa erabat onartua izan zen, hidrogenoaren espektroko marren
maiztasunen artean zeuden zenbait erlazio enpiriko ezagun azaltzeko, Niels Bohr-ek bere
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teoria eman zuenean. Hidrogenoa duen hodi baten zehar deskarga elektriko bat iraganarazten
denean, argi-igorpena egoten da eta, ikusi den bezala, argi horren espektroa marra oso
nabarmen batzuek osatzen dute. Lau marra ikus daitezke begiz eta askoz gehiago erregistra
daitezke fotografikoki. 2.3 irudiak espektroskopioaren okularretik begiratuz ikus ditzakegun
marrak erakutsiko dizkigu. (Ikus daitekeenez maiztasunen eskala horizontala ez da lineala,
maiztasuna handitzean tresnaren dispertsioa ere handitu egiten baita.) Balmer-ek 1885ean
ikusi zuen marra horietako askoren uhin-luzera formula enpiriko erraz batez adieraz
zitekeela:
2.3 IRUDIA – Hidrogeno-atomoaren espektroa eremu ikuskorrean
(2.8)

b konstante bat eta n zenbaki oso bat, 3,4,5... gisakoa, direlarik. Kontuan hartuz gero ν = c/λ
erlazioa, ekuazio horrek beste hau ondorioztatzen du:

non c argiaren abiadura den eta R Rydberg-en konstantea (R = 4/b). Harez gero egin ziren
lanetan hidrogenoaren espektroko marra guztien maiztasunak ekuazio orokor batez adieraz
zitezkeela ikusi zen.
(2.9)

n1 = 2 eta n2 = 3,4,5,... direnean, Balmer-en serieko marrak ateratzen dira; beste serie batzuk
ere lor daitezke n1-i beste balio finko bat emanez (1, 3 edo 4) eta n2-ri (n1+1), (n1+2),
(n1+3),... eta abar.
Hidrogeno-atomoaren egituraren arazoari teoria elektromagnetiko klasikoa
aplikatzerakoan, ez zen oztoporik falta izan. Atomoaren egiturari buruz Rutherford-ek
egindako teoriak postulatu zuenez, atomoak positiboki kargatutako nukleo txiki bat du,
masaren zatirik handiena bertan dela, eta inguruan elektroiak. Nukleoaren inguruko orbitetan
elektroiek biratzen duten sistema horren eredu mekaniko eta sinplea eguzki-sistema izango
litzateke, eguzkiaren inguruan planetak biratzen dutenekoa alegia. Elektroiak negatiboki
kargatuta daude eta bakoitza bere orbitari lotuta dago, positiboki kargatutako nukleoaren
erakarpen elektrostatikoaren indarrez. Erakarpen hori distantziaren karratuarekiko alderantziz
aldatzen da, eguzki-sisteman grabitatearen indarra aldatzen den modu berean. Horregatik hain
zuzen, zeruko gorputzen mugimendua adierazteko Kepler-ek eta Newton-ek garatu zuten
teoria matematiko bera aplikatu izan zaio atomoko elektroien mugimenduari ere.
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Hona hemen ordea arazoa zein den. Teoria elektromagnetiko klasikoaren arabera,
edozein karga elektriko azeleratuk energia irradiatu behar du. Nukleo inguruko orbita batean
mugitzen den elektroiak beraz, energia irradiatu behar luke eta, nukleoarekiko erradioa gero
eta txikiagoa eginez, espiral bat marraztu behar luke nukleoarekin bat egin arte. Oraingoan
ere erradiazioaren teoria kuantikoak emango digu konponbidea.
Planck-en teoria kuantikoak bi ideia garrantzitsu ekarri zituen:
a) oszilatzaile elektrikoek energi kantitate diskretuak baino ezin dituztela eduki, eta
b) oszilatzaileak, erradiazioa igortzeko, egoera kuantizatu batetik energia txikiagoko beste
batera joan behar duela.
Bohr-ek hidrogeno-atomoari aplikatu zizkion ideia horiek (1913) eta postulatu hau
proposatu zuen: elektroia orbita zirkularren kopuru diskretu batean mugitzen da soilik,
zirkuluen erdian nukleoa dela. Orbita horietako batean mugitzen den elektroiak energia
konstantea izango du, eta erradiazioa igortzeko energia txikiagoko orbita batera pasatu
beharko du. Horrez gain, Bohr-ek Planck-en formula bat erabili zuen, maiztasuna eta energia
erlazionatzen dituena, eta ondoko adierazpena proposatu zuen igorritako erradiazioaren
maiztasuna adierazteko:
E2 eta E1 elektroiak bi orbita desberdinetan izango dituen energiak dira eta h Planck-en
konstantea. Orbiten tamaina zehazteko, nukleoaren inguruan biraka ari den elektroiaren
momentu zinetikoa h/2π-ren multiplo osoa delako suposizioa erabili zuen. J.W. Nicholson-ek
aipatua zuen (1912) antzerako kuantizazio-baldintza bat, eta Bohr-ek erabili egin zuen aipatu
ditugun beste postulatuekin batera; ondorioz, Balmer-en lege enpirikora iritsi zen, (2.9)
ekuaziora alegia. Ekuazioaren forma teorian egindako suposizioen ondorio da, R Rydberg-en
konstantea delarik:

Ekuazio horretan konstante fisiko ezagunen balioak ordeztuta lortzen den R-ren balioa bat
dator esperimentalki lortutakoarekin; horra hor Bohr-en teoriak izan zuen onarpenaren
zergatia.
Ez dugu hemen Bohr-en teoria zehatz-mehatz azalduko, Heisenberg eta Schrodinger-en
teoria kuantiko berriak ordeztu egin baitzuen 1926an. Bohr-en teoriak ondoko modu honetan
adierazten du hidrogeno-atomoko elektroiak izan ditzakeen energiak:
(2.10)
– 14 –

[m = elektroiaren masa, e = elektroiaren karga, h = Planck-en konstantea, ε = konstante
dielektrikoa hutsean (formalki permitibitatea deritzaguna) eta n = zenbaki kuantiko nagusia
(n= 1,2,...∞) direlarik]. Edozein modutan, teoria kuantiko berritik ondorioztatzen den
formularen berdin-berdina da.
Atomoetako elektroien energia adierazteko elektronvoltak (eV) oso egokiak dira. (2.10)
ekuazioko konstanteen ordez beren balioak erabiltzen baditugu, hona hemen hidrogenorako
lortuko dugun formula:
(2.11)

Adierazpenak duen zeinu negatiboa energiaren “zeroa” definitzeko erabili den modu
arbitrarioaren ondorioa da. Energia potentziala beti definitzen da “zero” arbitrario baten
arabera, eta atomoen kasuan, “zero” hori elektroia eta nukleoaren arteko distantzia infinitu
denean lortuko dugu. Elektroiak karga negatiboa duenez, positiboki kargatutako nukleoaren
erakarpena jasaten du; beraz energia eman beharko diogu, atomoan duen oreka-puntu
horretatik infinitura joan dadin. Horregatik, En energia duen elektroiak energia negatiboa
izango du, eta n handitzen den neurrian negatibotasuna txikiagotu egingo da, zerora iritsi arte,
orduan n = ∞ denean E∞ = 0 izango da.
2.5

Energi mailen diagrama
Azaldutakoa energi mailen diagramen bidez adieraz daiteke, energiaren eskala goitik
beherako ardatzean eta, egon daitezkeen energia desberdinak ezker-eskuineko lerroetan
(mailak) adierazita. 2.4 irudia tipo horretako diagrama bat da, hidrogeno-atomoaren
elektroiarena hain zuzen. n = 1 deneko egoerari (E1 = –13,6 eV) oinarrizko egoera esaten
zaio, eta n > 1 deneko egoerei egoera kitzikatuak. Hidrogeno-atomoen multzo batean elektroi
guztiak oinarrizko egoeran egoten dira normalean, baina energia ematen badiegu (dela
beroaren bitartez, dela deskarga elektriko baten bitartez) atomo batzuetako elektroiak egoera
kitzikatu batera edo bestera joango dira. Elektroi “kitzikatu” horiek ordea, oinarrizko
egoerara itzuliko dira berandu baino lehen, egonkorragoa baita, eta trantsizio horretan ν
maiztasuneko erradiazioa igorriko dute, Bohr-en erlazio hau beteko duena:
ΔE elektroia egon den maila bien arteko energi desberdintasuna izango da (ΔE = E2 – E1).
2.4 irudiak gerta daitezkeen trantsizioetako batzuk erakusten dizkigu, marra bertikalez
adierazita. Balmer-en serieko kasu guztietan adibidez elektroia E2 mailara mugitzen da.
E2 – E1 tipoko trantsizioetan ΔE oso handia da; ondorioz, igorriko den erradiazioaren ν
maiztasunaren balioa ere oso handia izango da. Trantsizio honen ondorioa Lyman-en serieko
lehenengo lerroa da. Lerro hori espektro elektromagnetikoaren urrutiko eremu ultramorean
(maiztasun handietan) agertuko da. Paschen eta Brackett-en serieak ere ageri zaizkigu 2.4
irudian, biak espektroaren eremu infragorrian.
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2.4 IRUDIA. Hidrogeno-atomoaren energi mailen diagrama
ionización = ionizazioa
ESTADOS EXCITADOS = EGOERA KITZIKATUAK
Energía del electrón (eV) = elektroiaren energia (eV)
ESTADO FUNDAMENTAL = OINARRIZKO EGOERA

(2.11) ekuazioan aldaketa batzuk egin daitezke, elektroi bakarreko atomo guztiei (He+, Li2+,
Be3+, B4+, ...) aplikagarri izan dadin, modu honetan berridatziz: En = –13,6 Z2/n2, non Z
zenbaki atomikoa (atomoaren nukleoan dagoen protoi-kopurua) izango den. Kontura gaitezen
He+-aren (Z = 2) lehenengo egoera kitzikatuaren energia, hots,

hidrogenoaren (Z = 1) oinarrizko egoerarenaren berdina dela. Energia Z2-aren araberakoa
izate horrek, atomoko nukleoaren kargak elektroiaren energian eragin handia duela erakusten
digu.
2.6

Bohr-en teoriaren zabalkuntza
Bohr-en teoria oso egokia izan zen hidrogeno-atomoaren espektroaren ezaugarri
orokorrak azaltzeko. Denborarekin espektro atomikoaren azterketa esperimental sakonagoak
egin ziren eta lortutako datu gehigarriak azaldu ahal izateko ezinbestekoa suertatu zen Bohr-en teoria zabaltzea eta aldatzea. Teoria fintzeko balio izan zuen adibidez, Rydberg-en
konstantean masa nuklearrak eragina duela onartzeak:

m-ren ordez, μ masa laburtua dagoelarik; izan ere μ = mM / (m+M) baita, non m=
elektroiaren masa eta M = nukleoaren masa diren. Horri esker zenbait isotopo detektatu ahal
izan dira beraien espektro atomikoen bitartez. Urey-k, Brickwedde-k eta Murphy-k adibidez
deuterioa aurkitu zuten 1931n. Hidrogeno likidoko bolumen handia lurrindu, eta hondakin
gisa geratu zen gasaren espektroan, Balmer-en Hα marraren aldamenean beste marra satelite
bat ikusi zuten. Marra hori Hα marratik 179 pm-tara zegoen, eta zegokion atomoaren
nukleoak hidrogenoaren nukleoaren masa bikoitza zuen. R konstanteen aldea nahiko txikia
da: RH = 109677,58 cm–1, RD = 109707,42 cm–1.
Bohr-en teoriak ez zuen balio elektroi askoko atomoen espektroak azaltzeko. Espektro
horietan marra pila bat agertzen ziren, marra horiek guztiak azaltzeko energi maila gehiago
behar ziren, eta maila horiek ulertzeko suposizio gehiago egin behar ziren. Suposizio gehiago
egiteko Bohr-en teoria zabaldu behar zen. Nukleoaren inguruan, orbita zirkular edo eliptiko
itxi batean biraka ari den elektroiaren eredua ez zen ordurako baliagarria. Elektroi askoko
sistemen espektroa azaltzeko teoria kuantiko berri bat garatu behar izan zen.
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3. kapitulua
Oinarrizko teoria kuantikoa
3.1 Partikulak eta uhinak
Aurreko kapituluetan ikusi dugun bezala, argiaren interferentzi eta difrakzio-fenomenoak azaltzeko erradiazioaren teoria ondulatorioa erabil daitekeen arren, efektu
fotoelektrikoa azaldu ahal izateko argia partikulen bidez (fotoi bidez) transmititzen dela
suposatu behar da. Teoria korpuskular horren bidez fenomeno optiko asko azal daitezke,
errefrakzioa eta isladapena adibidez, baina esperimentuetan oztopo txikiak edo zulotxoak
erabiltzen baditugu, difrakzio-efektuak sortzen dira, eta horiek interpretatzeko teoria
ondulatorioa behar dugu. Argi-erradiazioaren jokabidea bikoitza dela esan dezakegu, fotoi-korrontetzat nahiz uhin-higiduratzat har daitekeelako. De Broglie-k antzeko jokabidea
azaldu zuen 1924an elektroiarentzat. Ordura arte elektroia deskubrituz geroztik egindako
esperimentu guztiak azaltzeko, elektroiak partikula txiki-txikiak, masa eta karga jakin
batekoak zirela suposatu izan zen, baina de Broglie-k, erlatibitatearen teorian oinarritutako
argumentuak erabiliz, ondokoa frogatu zuen: elektroi batek p momentua badu eta, teoria
ondulatorioa erabiliz λ uhin-luzeraren bidez deskriba badaiteke, orduan zera daukagu
(3.1)

Uhin-luzera momentuaren arabera adierazi ordez, elektroiaren energiaren arabera
adieraz daiteke. m masa eta v abiadura dituen elektroi baten energia zinetikoa, 1/2 mv2,
honela definitzen da:

E energia osoa eta V energia potentziala direlarik. Ondorioz

eta

(3.2)

Energia zinetikoa= 100 eV eta energia potentziala= 0 duen elektroiari beraz, ondoko uhin-luzera dagokio:

kristaletan atomoen artean dagoen distantziaren magnitude beretsukoa, hain zuzen. Hori
ikusita, zera pentsatu zuten: kristalak X izpien difrakzioan erabiltzen badira, zergatik ez
elektroien difrakzioan. Burutazio horri esker esperimentalki ikusi ahal izan zituzten 1927
urtean elektroien difrakzioaren efektuak. Davisson-ek eta Germer-ek gainazal metaliko batek
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angelu txikiaz igortzen zituen elektroien dispertsioa aztertu zuten, eta Thomson-ek eta Reid-ek elektroiek oso xafla metaliko meheak zeharkatzean sortzen ziren difrakzio-eraztunen
argazkiak atera ahal izan zituzten. Difrakzio-eredu bietan kalkulatu zituzten uhin-luzerak
ekuazioarekin bat zetozen.
3.2

Teoria kuantiko berria eta “ziurgabetasunaren printzipioa”
Ikusitakoagatik beharrezkoa zen elektroiarentzako teoria kuantiko berri bat. Bohr-en
teoria oso baliagarria izan zen, elektroia atomo barruan nola mugitzen den intuitiboki
adierazteaz gain, mugimendu bakoitzaren energia kalkulatzeko metodo bat proposatzen
zuelako. Hori guztiaz gain, teoria berriak difrakzioaren efektuak kontuan hartu eta Bohr-ek
ontzat eman behar izan zituen hipotesien kopurua murriztu beharko du.
Aurrera jarraitu aurretik, esan behar da, teoria ondulatorioak arazoak dituela partikulen
posizioa deskribatzeko orduan, eta horrek teoria elektroniko osoan eragiten duen oinarrizko
ezintasun bat dakar.
Ezintasun horri “Heisenberg-en ziurgabetasunaren printzipio” deitu izan zaio, eta hitz
gutxitan esanda, elektroi baten posizioa eta momentua aldi berean eta zehaztasunez
deskribatu ezina adierazten du. Demagun esperientzia ideal batez elektroi baten posizioa eta
abiadura neurtu nahi ditugula. “γ izpiko” bi mikroskopio erabiliz elektroiak “ikusi” eta batetik
bestera joateko hartzen duten denbora neurtuko genuke.
3.1

IRUDIA – “γ izpiko” mikroskopioa

3.1 irudiko P puntuak elektroia adierazten du. Elektroira iristen den fotoia mikroskopioaren
irekidura-angelu barruan isladatua bada, 2α angeluak osatzen duen konoaren barruan alegia,
elektroia ikusi ahal izango dugu, bestela ez. Fotoiak ν maiztasuna badu, bere uhin-luzera
λ=c/ν izango da; (3.1) ekuazioa erabiltzen badugu, c/ν = h/p izango da, eta beraz, p = hν/c.
Fotoiak isladatzean hartuko duen norabideak x ardatzarekiko θ angelua osatzen badu,
elektroiak momentuaren osagai bat izango du x ardatzaren gainean, hots,

eta θ angeluaren 90°±α balioen barruan elektroia ikusi ahal izango dugunez, momentuak bi
balio hauen arteko edozein hartu ahal izango du
eta

hots
eta
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Bi balio horien tarteari p-ren balioaren “ziurgabetasuna” deituko diogu eta Δp-ren bidez
adieraziko:

Ziurgabetasun hori murriztu ahal da α txikiagoa eginez, hau da, irekidura txikiagoko
mikroskopioa erabiliz. Baina horrek ondoko arazoa ekarriko luke. Objektu bat mikroskopioz
kokatzeko zehaztasuna Rayleigh-en ekuazioak ematen digu, bereizmena ematen digunak
alegia,

non Δx elektroiak x koordenatuan duen posizioaren ziurgabetasuna den. Zenbat eta irekidura
txikiagoa izan, elektroiaren momentuaren zehazgabetasuna ere txikiagoa izango da, baina
posizioarena handiagoa.

Δx. Δp biderkaketa orokorrean, h Planck-en konstantearen magnitudekoa izaten da.
Heisenberg-en ziurgabetasunaren printzipioa adierazteko modu bat da (1927).
Horren garrantziaz jabetzeko ondoko kalkulua egingo dugu. Demagun elektroi baten
posizioa kokatzeko 0,1 pm-ko “ziurgabetasuna” dugula, hots, Δx = 10–13m dela. Goiko
ekuazioko Δx eta h, beren balioez ordezten baditugu:

Momentuaren zehazgabetasun hori arbuiagarria izango litzateke sistema makroskopiko
batean, ez ordea elektroiak dituzten sistemetan, berauetan masak 10–30 kg-koak izaten dira
eta. Elektroiaren momentu eta posizio kontzeptuen ordez, elektroiak momentu eta posizio
jakin bat izateko duen probabilitatea erabili behar dugu. Elektroiaren jokabidean probabilitate
kontzeptua erabili behar hori ziurgabetasunaren printzipioaren ondorio zuzena da.
Posizioaren ziurgabetasuna txikia baldin bada, elektroia puntu jakin batean aurkitzeko
probabilitatea oso handia izango da. Probabilitate kontzeptua azaltzeko, elektroi-difrakzioari
buruz Thomson-ek egindako esperimentuak hartuko ditugu. Difrakzio-tresnan zehar elektroi
bakarra bidaliz gero, argi dago ez duela berak berarekin interferituko difrakzio-irudi bat
emanez; Heisenberg-en printzipioak dioenez, ezingo da bere bidea zehaztasunez adierazi.
Alabaina, posizio jakin batean egoteko halako probabilitatea duela esan dezakegu, eta
difrakzio-eraztunak ikusten diren lekuan elektroia aurkitzeko probabilitatea oso handia dela.
Beste deskribapen baliagarri bat baina ez horren zehatza, izango litzateke, difrakzio-eraztunak elektroi-dentsitate handiko eremuak direla esatea. Argiaren teoria korpuskularrak,
hain zuen, fotoi-dentsitatea (fotoi-kopurua bolumen-unitateko) eta argiaren intentsitatea
erlazionatzen ditu; intentsitate handia egoteak bolumen-unitateko fotoi-kopuru handia
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dagoela esan nahi du. Teoria ondulatorioan aldiz, intentsitatea “anplitude” deritzan
magnitudearen karratuaren bidez neurtzen da; anplitudea sistema berezi bat deskribatzen
duen “uhin-ekuazioaren” soluzio gisa lortzen da. Ondorioz, difrakzio-esperimentu batean
intentsitate-aldaketak kalkulatzeko teoria ondulatorioa aplikatzen badugu, eta anplitudearen
karratuaren ordez fotoi-dentsitatea erabiltzen badugu, emaitzak teoria korpuskularraren
arabera adierazteko moduan egongo gara. Gauza bera eginez deskribatzen du teoria kuantiko
berriak elektroi-sorta baten jokabidea. Elektroien difrakzio-esperimentuetan, argazki-plakan
agertzen diren eraztun ilunek elektroi-dentsitate handiko lekuak adierazten dituzte; dentsitate
hori erlazionatuta dago dagokion uhin-ekuaziotik askatutako anplitudearen karratuarekin.
3.3

Uhinak eta uhin-ekuazioak
Zenbait uhin-mugimendu errazak dira imajinatzen, hala nola, putzu bateko ur geldoan
harri bat bota eta azalean sortu eta zabalduz joango den alterazio edo perturbazioa, edo
bibolin bateko soketan sortzen diren bibrazioak. Ez da ordea hain erraza organo baten soinu-uhinak edo argi-erradiazioaren uhin elektromagnetikoak fisikoki adieraztea. Uhin-mugimendu horietan guztietan energi transmisioa dago puntu batetik bestera, baina ez da
ingurunearen lekualdaketa iraunkorrik egongo; adibidez, teink dagoen soka baten zehar
uhinak transmititzean, soka bera ez da lekuz aldatuko. Uhin-mugimendu horiek guztiak, hala
ere, modu beretsuan adierazi edo interpreta daitezke uhin-ekuazioen bidez. Kasurik errazena
aztertuko dugu: soka horizontal bat muturretik oratu, eta goitik behera astinduz, sokan zehar
eratuko den uhinaren mugimendua aztertuko dugu. Sokaren itxura (edo “profila”) une jakin
batean 3.2(a) irudikoa izango da, eta une bat beranduago, 3.2(b) irudikoa.
3.2 IRUDIA – Uhin ez-geldikorrak

Perturbazioa sokan zehar transmitituko da uhin ez-geldikor baten antzera. Uhin-mugimendu horren ekuazioa ondokoa da
(3.3)

eta bere soluzioak itxura hau du
(3.4)

φ, perturbazioak sokan zehar x distantziara duen anplitudea da, λ uhin-luzera, ν maiztasuna, a
konstante bat (anplitudearen baliorik handiena) eta c hedapenaren abiadura. (3.4 ekuazioa
diferentziatu eta balioak 3.3 ekuazioan ordezten baditugu, lehenengoa bigarrenaren soluzioa
dela ikusiko dugu.) (3.3) ekuazioa “lineala” da, hau da, φ-ren funtzioa eta bere koefiziente
diferentzialak lehen ordenakoak dira beti. Tipo horretako ekuazioetan φ1 eta φ2 soluzioak
baldin badira, orduan, bien konbinazio lineala ere a1φ1 + a2φ2 soluzioa izango da, a1 eta a2
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konstante arbitrarioak izanik. Hori frogatzeko (3.3) ekuazioa ordeztuko dugu. Hona hemen

eta

Horra hor balentziaren teoria kuantikoan erabilia den “gainezarmenaren printzipio”
garrantzitsuaren adibide bat, bi muturrak finko dituela teink dagoen sokaren bibrazioari
aplika dakiokeena. Kasu horretan perturbazioak uhin bat sortuko du sokaren ezkerretik
eskuinera, eta bere anplitudea honakoa izango da
(3.5)

Uhina sokaren muturrera iritsitakoan, isladatu eta, atzera etorriko da sokaren eskuinetik
ezkerretara. Bere anplitudea φ2 izango da
(3.6)

Uhin honek eta ezkerretik eskuinera datorrenak interferitu egingo dute, eta sortuko den uhin-mugimenduak φ anplitudea izango du

beste era batera idatzita
(3.7)

(3.7) ekuazioa aztertuta, φ zero izango da 2πx/λ zero denean, hau da:
eta

(3.8)

direnean, n zenbaki oso bat delarik. Uhin horiei “egonkor” edo “geldikor” esaten zaie; x-k
(3.8) ekuazioaren araberako balio bat hartzen duenean, anplitudea zero izango da, eta uhin
“ez-geldikorren” kasuan aldiz, x-ren balio batentzat anplitudea etengabe aldatuko da.
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Aurrerago ikusiko dugun bezala, atomoetako elektroien jokabidea deskribatzeko behar diren
ekuazioak, eta mekanika klasikoan uhin geldikorrei aplikatu izan zaizkienak oso antzekoak
dira. Horregatik, adibide hau sakonago aztertuko dugu.
(3.7) ekuazioa beste modu honetan adieraz daiteke:

Diferentziazio hutsez, zera izango dugu:

Balio horiek (3.3) ekuazioari aplikatuz gero:

hau da,
(3.9)

izango dugu, c konstantea bada. Jatorrizko uhin-ekuaziotik, (3.3), t aldagaia desagertaraztea
lortu dugu; (3.9) ekuazioak ez du beraz diferentzial partzialik.
c = λν denez, λ uhin-luzera eta ν maiztasuna izanik, (3.9) ekuazioa honela berridatz
daiteke
(3.10)

(3.10) ekuazioaren soluzio posible guztiek ez dute, hala ere, esanahi fisikorik. Hori argitzeko
ekuazio diferentzial guztietatik kasurik errazenaren soluzioa erabiliko dugu:
Ekuazio horren soluzioak hauek dira: y = x + a, a integrazioaren konstante arbitrarioa delarik;
a-k nahi dugun balioa izan dezake. Soluzio horien adierazpide grafikoak zuzen paraleloen
kopuru mugagabea emango luke, eta a zuzen bakoitzak y ardatzarekiko duen elkargunea
izango litzateke, kasu bakoitzean.
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3.3 IRUDIA – Teink dagoen soka baten bibrazioaren uhin-ekuazioaren soluzio ez-onargarriak.

(3.10) ekuazioaren soluzioak konstante arbitrario bat dugula suposatzen du; soluzio desberdin
mordo bat lortuko dugu beraz f(x1), f(x2), f(x3)... Soluzio horietatik onargarriak izango dira
“jarraitasun” eta “muga” baldintzak betetzen dituztenak bakarrik. Baldintza horien arabera,
tarte jakin bateko x-ren balioetarako, f(x)-k jarraia, mugatua eta unibokoa izan behar du.
3.3 irudiko (a) kurbak adierazten duen funtzioa ez da uhin-ekuazioaren soluzio
onargarria izango, x = x' puntuan kurba eten egin delako eta funtzioak infinitu balio duelako.
Uniboko izan beharraren baldintzak azalpen erraza du: posizio jakin batean anplitudeak ezin
du balio bat baino gehiago eduki. Baldintzetan ezarriko diren mugak, sistema bibratzailean
eragiten duten murrizpen fisikoen ondorio dira. Teink dagoen sokaren kasuan adibidez, f(x)
beti izango da muturretan zero. 3.3 (b) irudiko soluzioa ez da onargarria eskuineko muturreko
f(x) zero ez delako, 3.4 irudian aldiz zenbait soluzio onargarri ikusiko ditugu. Horren arabera,
soluzio onargarriak diren funtzioei “funtzio propio” esaten zaie, eta dagozkien λ balioei
“balio propio”. “Uhin-funtzio”ez hitz egiten dugunean, funtzio propioei buruz ari gara
normalean.
3.4 IRUDIA – Teink dagoen soka baten bibrazioaren uhin-ekuazioak izan ditzakeen soluzio onargarriak.

3.4

Elektroien uhin-ekuazioa
Elektroien uhin-ekuazioa formulatzeko moduan gaude orain. Historiaren arabera,
hidrogeno-atomoaren mekanika ondulatorioaren teoria 1927an hasi zen, elektroiaren
jokabidea deskribatzeko Schrodinger-ek uhin-ekuazio bat formulatu zuenean, intuizio
matematikoz formulatu ere. Ekuazio hori ebatzi eta, lortu ziren balioak esperimentalki
lortutakoen magnitude berekoak izan ziren. Kalkulatutako balioak eta esperimentuetakoak bat
zetozenez, ontzat eman zen proposatutako uhin-ekuazioa. Hala ere, gerora ikusi denez,
kimikariek ez dute erabat onartzen hasierako azalpen laburra: “...elektroiek atomoan duten
jokabidea ondoko ekuazio diferentzialaren bitartez adieraz daiteke...”. Horregatik hemen
oinarrizko tratamendua erabiliko dugu, matematikoki zehatz-zehatza ez den arren, lagungarri
izango zaiguna proposatutako uhin-ekuazioaren forma erabat arbitrarioa ez dela ulertzeko.
Aurrera egin aurretik, atomoko nukleoaren erakarpena dela eta, elektroiak, hidrogeno-atomokoak adibidez, zenbait muga izango dituela azpimarratu behar da. Muturretan lotuta
dagoen soka baten bibrazioa edo, uhin geldikorren beste sistema bat deskribatuko duen uhin-ekuazioaren antzekoa izan behar du elektroiaren mugimendua deskribatuko duenak, biak ere
sistema mugatuak dira eta. Elektroia lerro baten gainean mugitzen bada, (3.10) izango da
ekuazio egokia, beste modu honetan adierazia:
(3.11)
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f(x)-ren ordez ψ dugularik. Ekuazio hori eraldatuz, elektroia espazioan nola mugitzen den
deskribatzen duena izango dugu:
(3.12)

non ψ, x, y eta z koordenatu cartesiarren funtzio bat den. Ekuazioa laburbilduz:
(3.13)

lortuko dugu, non

espresioaren ordez 2ψ erabili dugun.  ikurra, delta alderantzikatua, “del” irakurtzen da.
Demagun elektroiari λ uhin-luzera dagokiola, hau da, de Broglie-ren (3.1) ekuazioak
definitzen duena,

λ-ren balioa (3.13) ekuazioan ordezten badugu, zera edukiko dugu:
(3.14)

Hidrogeno-atomoari dagozkion energi mailen balioak kalkulatzeko, (3.14) ekuazioa erabiliko
dugu. 1/2 mv2 energia zinetikoa E – V da, E energia osoa eta V energia potentziala direlarik.
Hidrogeno-atomoaren elektroiak duen V, e2/4πer da. (3.14) ekuazioan

ordezten badugu, ondokoa geratuko zaigu:
(3.15)

Azkeneko hori Schrodinger-en ekuazio ospetsua da, elektroiak hidrogeno-atomoan duen
jokabidea deskribatzen duena. Lehen esan dugun bezala, erabili dugun tratamendua ez da
inolaz ere Schrodinger-ren ekuazioaren “frogapena”; erakutsi nahi izan duguna zera da, de
Broglie-ren hipotesia ontzat hartzen badugu eta elektroiaren mugimendua uhin geldikorren
sistema baten antzekoa dela onartzen badugu, lortuko dugun uhin-ekuazioa, (3.15)
ekuazioaren tankerakoa izango dela. Schrodinger jakintsua izan zen, intuizio soilez, (3.15)
ekuaziora iritsi zena, eta ekuazioa ebatzi ondoren, balio esperimentalekin bat zetozen E-ren
balioak lortu zituena. Hurrengo kapituluan azalduko dugu nola.
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3.5

Schrodinger-en ekuazioko eragilearen forma
Schrodinger-en ekuazioa bi modutan idatz daiteke, honetan:
(3.16)

eta modu laburtuan:
(3.17)

, “eragile hamiltondarra” da, ψ funtzioarekin egin behar den eragiketa edo eragiketa-sekuentzia definitzen duena. ψ funtzioarekin eragiketa horiek egitea, ψ eta E energia
elektronikoa biderkatzea bezala da.
ψ(x,y,z) funtzioari orbital atomiko esaten zaio, eta teink dagoen sokaren bibrazioan
anplitudea adierazten duen f(x) funtzioaren antzekoa da. ψ beraz, anplitude-funtzioa dela
esan daiteke. Kapitulu honen hasierako bi gaietan ikusi dugun bezala, elektroiaren jokabidea
uhin-ekuazioaren bidez adierazten badugu, uhinaren anplitudea adierazten duen funtzioaren
karratuaren ordez, kontzeptu bi hauek erabil ditzakegu: a) elektroi-dentsitatea edo b) elektroia
bolumen jakin batean egoteko probabilitatea. ψ2(x,y,z) funtzioak esanahi fisikoa izango du:

elektroia dν bolumen-elementuan eta (x,y,z) koordenatuak dituen puntuaren inguruan
aurkitzeko probabilitatea neurtzen du. Beste interpretazioa, ψ2.dν funtzioak dν bolumen-elementuan dagoen elektroi-dentsitatea adierazten duela dioena, ezin da probabilitatearen
interpretazioa bezain zorrozki justifikatu, baina oso erabilgarria izan da praktikan. Ikusi
ditugu dagoeneko, elektroi-dentsitate kontzeptua elektroi bakarreko sistemei aplikatzean
sortzen diren zailtasunak. Zer esan nahi du adibidez, puntu jakin bateko elektroi-dentsitatea
0,2-koa dela? Erantzuna ematerakoan John Dalton-en esaldi ospetsua etortzen zaigu gogora:
“Atomoa zatituko duen gizakirik ez dago”, eta elektroiari ere aplika dakioke. Kontzeptu hori
hobeto ulertzeko esperimentu hipotetiko bat erabiliko dugu. Demagun elektroiaren
posizioaren argazkia lor dezakegula; argazkia tridimentsionala baldin bada, elektroiak x, y, z
koordenatuak izango ditu, eta hiru dimentsioko diagrama batean puntu batez adieraziko dugu.
Elektroia bizkor mugitzen denez, segundo zatiki bat beranduago hartutako argazki batek
beste posizio berri bat emango digu. Milioika argazki aterako bagenitu, puntu horiek guztiek
diagraman hodei itxura hartuko lukete, hodei sendoarena puntu-kopuru handia biltzen den
inguruan, eta hodei sarearena puntu gutxi dagoen inguruan. 3.5 irudiak adibidez, hidrogeno-atomoa energi mailarik txikienean dagoela, bere elektroiak eratutako karga-hodeiaren
sekzioa erakusten digu. Zenbait puntu hasierako puntutik urrunduta egongo badira ere,
punturik gehienak ehuneko 95a inguru bildu ahal izango ditugu gainazal batez. Hurrengo
kapituluan hidrogeno-atomoaren energi maila desberdinetan elektroiak osatzen dituen karga-hodeiak aztertuko ditugu, baina beste era batera.
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3.5 IRUDIA – Hidrogeno-atomoa energi mailarik txikienean dagoela, bere elektroiak eratutako karga-hodeia.

3.17 ekuazioa edozein ingurutan aplika dakioke elektroiari, inguru atomiko zein
molekularrean.  hamiltondarraren osagai bat energia potentziala da, sistemako partikula
kargatu guztien arteko elkarrekintzetatik Coulomb-en legearen arabera sortutakoa. Hona
hemen hidrogeno-atomoko elektroiaren energia potentziala, nukleotik r distantziara
dagoenean:
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4. kapitulua
Hidrogeno-atomoa
4.1

Sarrera
Kapitulu honetan Schrodinger-en ekuazioak hidrogeno-atomoaren elektroi
bakarrarentzat emango dizkigun soluzio onargarriak hartuko ditugu aintzat. Kasu partikular
horretan ekuazioa bukaeraraino ebatz badaiteke ere, tratamendu matematikoa korapilatsua
denez, eta luze joko lukeenez, gure azalpenari tratamendu koalitatiboa baino ez diogu
emango.
4.2

Koordenatu polarrak
Hidrogeno-atomoari gagozkiolarik, elektroiaren uhinak puntu desberdinetan izango
duen “anplitudea” kalkulatuko dugu. Puntu horiek definitzeko ardatz cartesiarrak (x, y eta z)
erabil daitezke, ardatzen jatorrian atomoaren nukleoa dela. Puntuen posizioa adierazteko x, y
eta z koordenatuak erabili ohi dira; tratamendu matematiko hori ordea, askoz errazagoa
izango litzateke posizioa adierazteko koordenatu polarren sistema erabiliko bagenu. Ikus 4.1
irudia.
P puntuaren koordenatuak definitzeko hiru koordenatu polar ditugu: r, θ eta φ.
Atomoaren adibideari lotzen bagatzaizkio, ardatzen jatorria (0) nukleoa izango da, eta r
jatorritik gure punturaino (P) dagoen distantzia. Beste bi koordenatu polarrak angeluak dira.
OP eta z ardatzaren arteko angeluari θ esango diogu, eta x ardatza eta ON lerroaren arteko
angeluari φ, N izanik P-tik xy planora doan lerro elkartzutaren oina.
4.1 IRUDIA – Koordenatu esferiko polarren sistema

Koordenatu polarren erabilera hobeto ulertzeko adibide arrunt bat erabiliko dugu:
Lurraren gainazaleko edozein punturen posizioa definitzea alegia. Lurraren zentrutik P
punturaino dagoen distantzia r koordenatua izango litzateke, eta koordenatu angeluarrak
latitudea eta longitudea. Latitudea plano ekuatorialak (xy) eta Lurraren zentrutik punturaino
doan lerroak osatzen duten angelua da: latitudea 90–θ izango da. Longitudea (φ) Greenwich-etik igarotzen den erreferentzi planoak (xz planoak) eta puntua harrapatzen duen
meridianoak osatzen duten angelua izango da.
Koordenatu polarren adibidearekin jarraituz, demagun planeta “perfektu” bat dugula eta
itsasoak osorik estaltzen duela, sakonera berdina delarik edozein lekutan. Itsaso horretan
perturbazio bat denean sortuko den uhin-mota, bat etorriko da aurreko kapituluan aztertu
dugun dimentsio bakarreko sisteman ontzat eman dugun teink dagoen sokaren ereduarekin ;
baldintzak mugetan ezarri ditugu, uhinak “uztar” daitezen. Perturbazioaren posizioa r, θ eta φ-ren arabera deskribatu ohi da.
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Atomoetako elektroietara itzulirik, zera aurkituko dugu: Schrodinger-en ekuazioaren
soluzio onargarriak hobeto idazten dira bi funtzio hauen biderkaketa gisa: funtzio erradiala
f(r) edo R(r), r koordenatuaren araberakoa, eta funtzio angeluarra Y(θ, φ) angelu biak hartzen
dituena. Ondorioz, anplitudearen funtzioa ψ (r, θ, φ) funtzio erradialaren eta angeluarraren
biderkaketa gisa eman daiteke:

4.3

Emaitza onargarriak. Zenbaki kuantikoak
Schrodinger-en ekuazioak emaitza-kopuru mugagabea du, baina 3. kapituluan ikusi
dugun bezala, guri interesatzen zaizkigun funtzioek hiru baldintza bete behar dituzte, hala
nola, mugatuak, jarraiak eta puntu bakoitzean balio bakarrekoak izatea. Baldintza horiek
azaltzeko uhin-ekuazioaren soluzioetako bat aztertuko dugu, φ angeluaren araberako bat.
Adibidez:

Funtzio hori mugatua da, ez baita inoiz a baino handiagoa izango. Jarraia da, funtzio
sinusoidal bat delako, eta balio bakarra izango du m zenbaki oso bat baldin bada. φ-ren ordez
2π+φ jartzen badugu, espazioaren leku berera iritsiko gara, baina sin mφ eta sin m(2π+φ)
berdinak izango badira, m-k zenbaki osoa izan behar du. Ondorioz, Φ funtzioa Schrodinger-en soluzio onargarria izateko m-k balio hauek hartu behar ditu: 0, ±1, ±2, ±3...; m-ri zenbaki
kuantiko magnetikoa esaten zaio, eta atomoko elektroiaren mugimendua deskribatzen duen
uhin-funtzioak unibokoa (balio bakarrekoa) izan behar duelako baldintzaren ondorioz sortu
da. Uhin-ekuazioak dituen soluzioetatik r eta θ koordenatuen araberakoak aukeratu, eta
mugatu, jarrai eta uniboko izateko baldintzak jartzen badizkiegu, n eta l zenbaki kuantikoak
lortuko ditugu, hurrenez hurren.
Hiru zenbaki kuantiko hauek (n, l eta m) har ditzaketen balioak elkarrekin erlazionatuta
daude:
n zenbaki kuantiko nagusiak 1, 2, 3... balioak har ditzake
l zenbaki kuantiko azimutal edo momentu angeluar orbitalaren zenbakiak 0, 1, 2,...(n-1)
balioak har ditzake, eta
m zenbaki kuantiko magnetikoak 0, ±1, ±2, ±3.., ±l
Horregatik ψ uhin-funtzio bakoitza (orbitala adierazten duenean) n, l eta m-ri emandako
balioen bitartez definituko da, hau da, ψn,l,m. Orbital horiek deskribatzeko modu laburtua
erabiltzea komeni da, hala nola, l = 0, 1, 2, 3,... duten orbitalak adierazteko s, p, d eta f letrak
erabiliko ditugu hurrenez hurren. Horrez gain, n-ren balioa l-ren balioari dagokion letraren
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aurretik idatziko dugu. Adibidez, n = 2 eta l = 0 dituen orbitala deskribatzeko 2s idatziko
dugu. Hona hemen erabiliko dugun notazioa:

(hiru 2p OA)
(hiru 3p OA)
(bost 3d OA)

4.4

R(r) funtzio erradialak
Funtzio hauek ez dute θ eta φ-rekiko menpekotasunik. “Simetria esferikoa” dute,
nukleotik r distantziara dauden puntu guztietan R(r) funtzioak balio bera duelako, θ eta φ-ren
balioak aldatuta ere.
4.2 IRUDIA – R(r) funtzio erradialaren adierazpidea r-ren arabera

4.2 irudian R(r) funtzioaren sei adierazpide ditugu, r-ren araberakoak (r-ren eskala
berdina da kasu guztietan). Adierazpideak hidrogeno-atomoko elektroiaren orbital hauei
dagozkie: 1s (n = 1, l = 0), 2s (n = 2, l = 0), 3s (n = 3, l = 0), 2p (n = 2, l = 1), 3p (n = 3,
l=
1) eta 3d (n = 3, l = 2). Adierazpideei erreparatuz zera ikusiko dugu:
a) s funtzio guztiek nukleoan (r = 0) dute baliorik handiena; r-ren balioak gora egitean
R(r)-ren hasierako balio horrek behera egiten du bat-batean. Funtzio horren adierazpen
matematikoak e-r gisako esponentzial negatiboa duelako gertatzen da hori. Tipo horretako
funtzioek r = 0 puntuan balio maximoa izaten dute eta berehala egiten dute behera, r = ∞
denean zerora iritsi arte.
b) 2s orbitalaren kasuan, R(r) funtzioa zero da r-k zero eta ∞-ren arteko balio jakin bat
hartzen duenean. Balio horretan, puntu nodal deituko dugun horretan, R(r) positibo izatetik
negatibora igaroko da. 3s orbitalak bi puntu nodal izango ditu 0 eta ∞-ren artean. Puntu
nodalen kopurua ns orbital batean n – 1 izaten da orokorrean.
c) Beste funtzioek, p eta d funtzio erradialek zero balioa dute r = 0 eta r = ∞ denean.
Muga horien artean dagoen nodo-kopurua n–l–1 izango da. 2p eta 3d funtzio erradialek ez
dute nodorik zati horretan, 3p-k ordea, puntu nodal bat du.
d) Nukleotik gertuko distantzietan R(r) funtzioaren balioak handiagoak dira s
orbitaletan zenbaki kuantiko nagusi bereko p eta d orbitaletan baino.
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4.5

Banaketa erradialeko funtzioak
R(r) funtzioak ez du berez inolako esanahi fisikorik, baina funtzioaren karratuak dv
bolumen-elementua biderkatzen duenean, [R2(r)dv], elektroia dv bolumen-elementu horretan
eta nukleotik r distantziara egoteko probabilitatea neurtzen du. Balio hori ordea, θ eta φ-ren
arabera aldatuko da, elektroiaren posizioa adierazteko angelu bi horiek erabili behar ditugu
eta. Erabilgarriagoa da beraz, elektroia nukleotik r distantziara aurkitzeko probabilitatea
erabiltzea, ez baitugu horretarako θ eta φ-ren beharrik. dv bolumen-elementuaren ordez, r
erradiodun eta dr lodieradun geruza esferiko baten bolumena hartuko dugu, hau da, 4πr2dr, r
erradiodun esfera baten azalera 4πr2 baita. Banaketa erradialeko funtzio horrek, 4πr2R2(r)dr
funtzioak, dr lodieradun geruza esferiko batean, elektroia nukleotik distantzia desberdinetara
aurkitzeko probabilitatea neurtuko du.
4.3 IRUDIA – 4πr2R2(r)dr banaketa erradialeko funtzioaren r-ren araberako adierazpideak, s elektroientzat

4.3 irudian funtzio horren adierazpideak ditugu hidrogenoaren 1s, 2s eta 3s
orbitaletarako. Funtzio horretan, R(r) funtzio erradial soiletan ez bezala, r = 0 denean,
funtzioaren balioa ere zero da. Banaketa-funtzioak dituen “maximo-kopurua” orbitalaren n-ren balio bera da: 1s-ren kasuan 1, 2s-ren kasuan 2, eta abar.
4.4 IRUDIA – Banaketa erradialeko funtzioaren r-ren araberako adierazpideak, p eta d elektroientzat

4.4 irudiak 2p, 3p eta 3d orbitalen banaketa erradialeko funtzioak erakusten dizkigu.
Maximo-kopurua (n – 1) da p orbitaletarako, eta (n – 2) d orbitaletarako.
Funtzio horiek oso interesgarriak suertatzen dira elektroi askoko atomoetan, elektroiek
izaten duten pantailatze efektua aztertzeko (ikus 5 kapitulua, 48 or.). Probabilitate handieneko
maximoak Bohr-en teoriako “orbiten” antza duten geruza zentrukideei dagozkie.
Y(θ
θ, φ) funtzio angeluarrak
s motako orbitalen uhin-funtzioek simetria esferikoa dute, hau da, ez dute θ eta φ
angeluekin zerikusirik. n = 2 eta l = 1 duten orbitalek aldiz, hiru funtzio angeluar izango
dituzte. Orbital horiek 2p 0 , 2p +1 eta 2p –1 deritzagunak dira; azpiindizeak m zenbaki
kuantikoak har ditzakeen balioak dira l =1 denean. Orobat, 3d orbitalek bost funtzio angeluar
izango dituzte, l = 2 denean m zenbaki kuantikoak har ditzakeen bost balioei dagozkienak.
Uhin-ekuazioaren soluzio horien adierazpen matematikoak oso funtzio konplexuak
ondorioztatzen ditu, diagrama batez adierazten zailak direnak. Kimikariek horregatik, funtzio
horien konbinazio linealak erabili ohi dituzte, uhin-ekuazioaren soluzio onargarriak izateaz
gain, “diagrama polarren” bitartez adieraz daitezkeen soluzio errealak ematen dituztelako.
Funtzio horiek ezin dira m-ren balio partikularrez identifikatu, baina zenbaki kuantiko nagusi
4.6
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bakoitzarentzat beti egongo dira hiru p orbital eta bost d orbital. n-ren gutxieneko balioa p
orbitalen kasuan 2 izango da, eta d orbitalenean 3.
4.5 eta 4.6 irudietan p motako hiru orbitalen eta d motako bost orbitalen “diagrama
polarrak” ikus daitezke. OP lerroaren luzerak, Y(θ, φ) funtzioak θ eta φ-ren balio
partikularretarako hartzen duen balioa emango digu. +z ardatzari θ = 0 eta φ = 0 balioak
dagozkio, x ardatzari θ = π/2 eta φ = 0, eta y ardatzari θ = π/2 eta φ = π/2. Diagrama
bakoitzak erakutsiko digu nola aldatzen den Y(θ, φ) = OP angelu bietako baten arabera, beste
angelua finko mantenduta. pz diagramak erakusten du nola aldatzen den OP θ-ren arabera, φ-ren balioa finkoa den bitartean (φ = 0°). pz funtzioak maximoa du z ardatzean, eta zero balio
du θ = π/2 denean, izan ere, funtzio jakin honen adierazpen matematikoak cosθ elementua
darama, θ = 0 denean cosθ = 1 da, eta θ = π/2 denean cosθ = 0. Bi dimentsioko diagrama hau
z ardatzaren inguruan birarazten badugu, gainazal solido bat izango dugu. O-tik gainazaleko
P punturaino dagoen distantziak Y(θ, φ)-ren balioa emango digu θ eta φ-ren balio
guztietarako; kasu honetan xy planoa, plano nodala izango da.
4.5 IRUDIA – p elektroientzako diagrama polarrak

Diagrametan ageri zaizkigun + eta – ikurrak funtzio angeluarraren ikur algebraikoak
dira; θ = 0 denean cosθ = +1 denez, eta θ = π denean cosθ = –1 denez, xy planoaren goiko
aldea positiboa izango da, eta behekoa negatiboa.
4.6 IRUDIA – d elektroientzako diagrama polarrak

px orbitala x ardatzean zehar dago, eta yz izango da bere plano nodala; py orbitala y
ardatzean dago eta xz du plano nodala.
d motako bost orbitaletatik hiruk antzeko diagrama polarrak dituzte, desberdintasun
bakarrarekin, hots, funtzio bakoitzak plano desberdin batean hartzen dituela baliorik
handienak; xy, yz eta xz azpiindizeek adierazten dituzten ardatzek x, y eta z ardatz
cartesiarrekiko 45°-ko angelua osatzen dute. Laugarren orbitalak, x2 – y2 orbitalak, aurreko
hiruren antza du baina funtzioaren baliorik handienak x eta y ardatzen gainean ditu. Kasu
bakoitzean bi plano nodal daude (xz eta yz, dxy-ren kasuan) eta funtzioaren ikur algebraikoak,
+ eta –, txandakatuz ageri dira diagrametan.
d z2 orbitalak beste itxura bat du. Begiztak z ardatzean ditu eta ardatz horren inguruan
“eraztun” antzeko bat du xy planoan.
4.7

Orbitalak, probabilitatearen banaketa eta karga-hodeiak
Puntu honetara iritsita funtzio erradialak eta angeluarrak konbinatzeko moduan gaude
uhin-funtzioa edo orbital atomikoa lortzeko. 3 kapituluan ikusi dugun moduan:
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ekuazioak r, θ eta ν koordenatuak dituen puntua inguratzen duen dv bolumen-elementuan
elektroia aurkitzeko probabilitatea edo, zehaztasun gutxiagoz bada ere, bolumen-unitate
horren “elektroi-dentsitatea” emango digu. Lehen begiratuan, ezinezkoa ematen du
probabilitate-funtzio horietarako diagramarik marraztea, izan ere, funtzio erradialak zero
balioa hartzeko r-k infinitu izan behar baitu. Hala ere, lehen ikusi dugunez, funtzio erradialak
esponentzial negatibodun elementu bat izaten du beti, eta berorren balioak behera egin ohi du
berehala r handitzen den heinean; horri esker diagrama mugatuen bidez adieraz ditzakegu
funtziook. Hau guztia kontuan hartuta muga-gainazal batzuk lor ditzakegu, 4.7 irudikoen
tankerakoak. Gainazal horietan elektroia aurkitzeko probabilitatea %99koa izango da eta
gainazal horiek biltzen duten elektroi-karga ere totalaren %99koa. Diagrama horien
geometria plano nodalak finkatzen dituen funtzio angeluarrak berak definitzen du gehien bat.
Probabilitatea edo karga-dentsitatea r-ren arabera nola aldatzen diren aldiz, funtzio erradialak
kontrolatuko du. 4.7 irudian zenbait muga-gainazal ikusiko ditugu.
4.7 IRUDIA – Muga-gainazalak

ψ2 funtzioa adierazteko modurik argiena elektroi-dentsitatearen kontornu-diagramak
erabiltzea da. x, y eta z koordenatu desberdinak dituzten puntu mordo baten “elektroi-dentsitatea” kalkulatzen badugu, eta dentsitate-balio bera duten puntu guztiak “kontornu-marrez” lotzen baditugu, dentsitate handiko inguruen eta, ondorioz, probabilitate handiko
inguruen diagramak lortuko ditugu. 4.8 irudian p eta d orbitalen kontornu-diagramak ditugu.
4.8 IRUDIA – p eta d elektroien kontornu-diagramak
plano XY = XY planoa

Orbital atomikoak adierazten dituzten diagramak, eta elektroi-dentsitateak (karga-hodeiak) adierazten dituztenak nahastu egiten ditugu maiz. 4.5 irudian p motako orbital
batentzako diagrama orbitalak ikusi ditugu: elkar ukitzen duten bi esfera dira, plano
nodalaren goiko eta beheko aldeetan kontrako ikur algebraikoak dituztela. Karga-dentsitateko
diagramak aldiz positiboak dira beti, funtzio orbitalaren karratuaren ondorio direlako.
Diagrama hauen geometriak, p orbitaletarako adibidez, ez du zerikusirik elkar ukitzen duten
bi esferen geometriarekin. Orbital molekularrak eratzeko orbital atomikoak nola konbina
daitezkeen aztertzerakoan, 4.5 eta 4.6 irudietako diagramak erabiliko ditugu, funtzioek
begizta desberdinetan dituzten ikur algebraikoek garrantzi handia dutelako.
4.8

Energi mailak
Hidrogeno-atomoak izan ditzakeen orbital desberdinetan elektroiak izango duen energia
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aztertuko dugu orain. Schrodinger-en ekuazioa ebatziz ondoko adierazpena lortuko dugu
energiarentzat:

Bohr-en aintzinako teoriak lortutako bera hain zuzen. Hidrogeno-atomoan elektroiak duen
egoera normala edo oinarrizkoa n =1 denekoa da, hau da, 1s orbitalekoa. Energiaren
adierazpen horrek ez ditu l eta m zenbaki kuantikoak hartzen, horrek esan nahi du, hidrogeno-atomoan zenbaki kuantiko nagusi bera duten orbital guztiek (3s, 3p eta 3d, adibidez) energia
bera dutela, hau da, “endekatuak” direla. Hurrengo kapituluetan ikusiko dugun bezala,
endekapen hori desagertu egingo da hidrogenoa utzi eta elektroi bat baino gehiagoko atomoei
ekiten diogunean.
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5. kapitulua
Teoria kuantikoa eta sailkapen periodikoa
5.1

Elektroi askoko atomoen uhin-funtzioa
Aurreko kapituluko metodoak elektroi bat baino gehiagoko atomoei aplikatzerakoan,
makina bat zailtasun aurkituko dugu. Atomoko edozein elektroik nukleoaren erakarpena
igarriko du, aurkako karga dutelako, baina baita inguruan dituen beste elektroien aldarapena
ere. Elektroiaren energia potentziala gainera, elektroien arteko distantziaren arabera aldatuko
da. Uhin-funtzioan distantzia hori bezalako terminoak egoteak ezinezkoa egiten du soluzio
zehatza aurkitzea, hurbilketa-metodoak erabili beste irtenbiderik ez dugu. D.R. eta W.H.
Hartree-ren metodoa da erabilienetako bat. Horren arabera, elektroi bakarra izango dugu,
nukleoak eta gainerako elektroien batezbesteko eraginak sortutako simetria esferikodun
indar-eremu batean mugitzen. Atomoaren uhin-funtzioa kasu horretan, elektroi guztien uhin-funtzioen biderkaketa izango da. 5.1 irudian kalkulu korapilatsu horien emaitzetako batzuk
ikus ditzakegu; bertan Na+ ioiaren banaketa erradialaren funtzioa, 4πr2ψ2, r-ren arabera
irudikatuta agertzen zaigu. Marratutako ingurua Na+-en elektroi-banaketari dagokio; 3s lerro
etena sodio neutroaren atomoan kanporen dagoen elektroiaren banaketa-kurba da.
Adierazpidetik ondoriozta daitekeenez, Na+ ioiaren elektroi-hodeiak bi geruza zentrukide
eratzen ditu nukleotik nahiko gertu, Bohr-en teoriako orbitekin antz handia dutenak. Uhin-ekuazio berriaren soluzioak n eta l zenbaki kuantikoak aipatzen ditu berriro, hidrogenoaren
kasuan zuten esanahi berarekin. Adierazpideko 3s banaketa-kurbak, zenbaki kuantiko nagusi
gisa n = 3 eta zenbaki kuantikoak aipatzen ditu berriro, hidrogenoaren kasuan zuten esanahi
berarekin. Adierazpideko 3s banaketa-kurba, zenbaki kuantiko nagusi gisa l = 0 dituen
elektroiari dagokio. Hartree-k eta bere laguntzaileek antzeko banaketa-kurbak lortu dituzte ioi
eta atomo neutro askorentzat, eta kurba horietatik ondoriozta daitekeenez, elektroiak geruza
zentrukidetan banatzen dira, barruko elektroiak orokorrean nukleotik oso gertu egoten
direlarik.
5.2

Energi mailak
Elektroi askoko atomoetan orbitalei dagozkien energiak eta hidrogeno-atomoan
dagozkienak desberdinak dira. Zenbaki kuantiko nagusi bera (n) baina l-ren balio desberdinak
dituzten orbitalek (2s, 2p adibidez) ez dute energia bera, izan ere, elektroi bat atomotik
aldenarazteko behar den energia hiru faktore hauek baldintzatzen baitute: nukleoaren kargak,
aldenarazi nahi den elektroia zein orbitaletan dagoen eta beste elektroien pantailatze-efektuak. Pantailatze-efektua azaltzeko banaketa erradialeko funtzioak adierazgarriagoak
izaten dira. 5.1 irudian marratutako diagrama-zatiak barne elektroien banaketa adierazten du
eta, irudian ikus daitekeenez, 3s banaketa-funtzioa aurrekoan gainezartzen da; 3s elektroia
karga nuklear osoaren pean mugitzen dela adierazi nahi du horrek. 3p banaketa-funtzioa aldiz
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gutxiago gainezartzen da barne elektroien banaketa-funtzioan, azken hauek p elektroien eta
karga nuklear osoaren arteko pantaila direlako. 3d orbitala azkenik ia erabat pantailatuta
dago.
5.1 IRUDIA – Na+ sodio ioiaren banaketa-funtzioa

Barne elektroien pantailatzearen eraginkortasuna elektroi-kopuruaren eta orbital
desberdinetan duten banaketaren araberakoa izango da. Zenbaki atomikoa handitzean,
orbitaletako energia nola aldatzen den aztertuz zenbait joera antzeman diren arren, energi
mailen sekuentzia zehatza atomo bakoitzeko aztertu behar da. 5.2 irudian zenbaki
atomikoaren arabera energia nola aldatzen den ikusiko dugu. s orbitaleko energiak dira
zenbaki atomikoa handitzean gehien aldatzen direnak, 3d orbitalekoak aldiz hidrogenoan
bezalatsu geratu dira (13,6/32 eV), izan ere, Na+ ioiaren 10 elektroiek erabat pantailatzen
baitituzte nukleoan dauden 11 protoiak.
Pantailatzearen eragina aldatu egingo da orbitalak betetzen diren neurrian. 5.2 irudian
ikusten denez, Z = 20 denean 3d orbitala barne elektroien orbitaletan gainezartzen hasiko da.
Pantailatzearen eragina beraz txikiagoa da, eta nukleoaren kargan diren aldaketek eragin
handia izango dute orbitalen energian. Z = 21 denean, 3d energi maila 4s-aren azpian dago.
5.2 IRUDIA – Orbital atomikoen energia erlatiboak z karga nuklearraren arabera.
Energía relativa (escala logarítmica) =Energia erlatiboa (eskala logaritmikoa)
Z (escala logarítmica) = Z (eskala logaritmikoa)

5.3

Elektroiaren spina
Orbital atomikoak definitzeko hiru zenbaki kuantiko erabili dugu orain arte: n, l eta m.
1928an P.A.M. Dirac-ek teoria kuantikoa eta erlatibitatearen teoria lotzen zituen uhin-ekuazio
bat asmatu zuen. Tratamendu horrek laugarren zenbaki kuantikoa ondorioztatu zuen: ms spin
deritzana, eta ±1/2 balioak baino hartu ezin dituena. n, l eta m zenbaki kuantikoek
Schrodinger-en teorian zuten esanahi bera izango dute orain ere, alegia, n-k orbitalari
dagokion energia adierazten du, l-k orbitalaren itxura geometrikoarekin eta momentu angeluar
“orbitalarekin” du zerikusia, eta m-k ardatz finko baten zehar momentu angeluar orbitalak
dituen osagai desberdinekin. Elektroiaren spinak zein adierazpide fisiko duen jakitea
ezinezkoa zaigun arren (elektroiaren mugimendu espiral-oszilatzaile zail samar batekin du
zerikusia), badakigu jakin, ms-k spinaren mugimendu angeluarrak izan ditzakeen bi balioak
adierazten dituela. Momentu angeluarra duen elektroiari momentu magnetiko bat dagokio.
Horregatik, momentu angeluar “orbitalak” eragiten duen momentu magnetikoa handiagotu
edo txikiagotu egingo da spinaren momentu angeluarrak dituen bi balioek eragindakoaren
elkarrekintzaz. ms bera duten elektroiek spin paraleloak dituzte.
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5.4

Esklusio-printzipioa
Atomoko elektroiak orbital desberdinetan nola banatzen diren aztertuko dugu ondoren.
Elektroiek orokorrean energia txikiko orbitaletara jotzen dute. Hidrogeno-atomoak elektroi
bakarra du, elektroia 1s orbitalean jarriko da eta atomoaren konfigurazio elektronikoa 1s1
izango da, hau da, zenbaki kuantiko nagusia n = 1 eta zenbaki kuantiko azimutala l = 0 dituen
orbital bakarrean elektroi bakarra dugula. Beste atomoetan ere, elektroi guztiak 1s orbitalean
geratuko direla esango genuke lehen begiratuan, hori baita energiarik txikiena duena.
Helioaren kasuan adibidez horrela gertatzen da, 1s2 izango da bere konfigurazioa. Hala ere,
helioaren espektro atomikoa interpretatu ahal izateko bere bi elektroiek aurkako spinak
dituztela suposatu behar dugu. Spinak paraleloak balira, espektroa desberdina izango litzateke
erabat. Litioaren espektroa interpretatzeko, elektroi bakarreko sistema bat bailitzan hartuko
dugu. Kanporen dagoen elektroiak energia desberdineko orbitalen artean izan duen trantsiziokopuruarekin erlaziona daitezke aurkitutako maiztasun-balioak. Elektroi horrek n = 2 zenbaki
kuantiko nagusia eta l = 0 zenbaki azimutala dituela esan dezakegu okertzeko beldurrik gabe.
Egoera egonkorrean dagoenean litio-atomoak 1s22s1 konfigurazioa du. 1s orbitalak bi elektroi
baino ezin ditu hartu itxuraz. Horra hor kimika teorikoaren printzipiorik garrantzitsuenaren
adibide bat. Pauli fisikari suitzarra izan zen, 1925ean, hau zehatz eta mehatz azaldu zuen
lehena, eta gaur egun Pauli-ren esklusio-printzipiotzat ezagutzen dugu. Pauli-k esan zuenez,
espektroko marra esperimentalak teoria kuantikoarekin bat etortzeko, ondoko postulatu hau
gehitu behar zaio teoria horri:
edozein sistematan, dela atomoa dela molekula, ez da bi elektroi egongo lau zenbaki
kuantikoak berdinak dituenik.
Hori horrela bada, helioaren bi elektroiek, n = 1, l = 0, m = 0 zenbaki kuantikoak
berdinak dituztenez, ms-ren balioa desberdina izan behar dute, eta 1s orbitalean ezingo da
beste elektroirik sar. Esklusio-printzipioaren frogarik ez dago, baina naturan ere ez da bere
kontrako gertakaririk inoiz eman. Printzipio hau onartzeak ordena berri bat ezarri du zientzia
osoan.
Pauli-ren esklusio-printzipioak beste ondorio bat du: atomo batek hainbat elektroi
baldin baditu spin paraleloekin, elektroi horiek guztiak orbital desberdinetan egongo dira.
Elektroi horiek elkarrengandik ahalik eta urrutien jartzeko joera izango dute, eta osatuko
dituzten loturen norabidea esklusio-printzipioak berak finkatuko du. 5.1 taulak orbital
bakoitzean, esklusio-printzipioaren arabera, egon daitekeen elektroi-kopuru maximoa esango
digu.
5.1 TAULA – Elektroien banaketa orbital desberdinetan
Número total de electrones = Elektroi-kopurua guztira
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n = 1 denean, s orbital bakarra egongo da. Orbital horrek aurkako spinak dituzten bi elektroi
har ditzake. n = 2 denean, s eta p motako orbitalak egongo dira. p orbitalak hiru dira: 2px, 2py
eta 2pz (m-k izan ditzakeen hiru balioei, ±1 eta 0, dagozkienak). Orbital horiek aurkako
spinak dituzten bina elektroi har ditzakete, zortzi izango da beraz n = 2 zenbaki kuantiko
nagusia duten orbitaletako elektroi-kopurua. n = 3 eta n = 4 kasuen elektroi-kopuru maximoa
ere modu berean jakin dezakegu, 18 izango da lehenengoarentzat, eta 32 bigarrenarentzat. 5.3
irudiak orbital bakoitzari dagokion energi maila erakutsiko digu diagrama modura (borobilek
ez dute inongo esanahi geometrikorik, bi elektroi har ditzaketen orbitalak adierazi nahi dute
soilik).
5.3 IRUDIA – Orbital atomikoen energi mailak
Energía = Energia

5.5

Ionizazio-energiak
Esklusio-printzipioa aplikatuz lortu dugun elektroi-banaketa esperimentalki froga
daiteke espektro atomikoak aztertuz eta, ionizazio-potentzial edo ionizazio-energien
neurketak eginez. Atomotik errazen aldenarazten den elektroia oreka-egoeratik infinitura
eramateko behar den energia da ionizazio-potentziala. Energia hori metodo elektrikoen bidez
neur daiteke, eta normalean elektronvolt-etan neurtzen da (horregatik esaten zaio ere
ionizazio-potentzial). Energia kJ/mol unitateetan neurtzea nahiago duten kimikariek aldiz,
“ionizazio-energia” terminoa erabiliko dute. Elektroi askoko atomoek ionizazio-energia
desberdinak dituzte. Lehen mailako ionizazio-energia adibidez, elektroia atomo neutrotik
infinitura eramateko behar den energia izango da. Esaterako, He → He+ kasuan, I1 = 2372
kJ/mol da. Bigarren mailako ionizazio-energia aldiz, karga positiboa duen ioi batean elektroia
infinitura eramateko behar den energia izango da, adibidez: He+ → He2+, I2 = 5250 kJ/mol.
I2>I1 da, bigarren kasuan, karga negatiboa duen elektroia karga positiboa duen ioi batetik
aldenarazi behar baitugu.
5.2 TAULA Ionizazio-energiak
Atomo = Atomoa
Energía de ionización primaria kJ mol–1 = Lehen mailako ionizazio–energia kJ mol–1

5.2 taulan Taula Periodikoaren aurreneko bi lerroetako elementuen lehen ionizazio-energiak ikus daitezke. Eta 5.4 irudian balio horiek zenbaki atomikoaren arabera adierazita.
Elektroi bat litio-atomotik aldenarazteko behar den energia askoz txikiagoa da helio-atomotik aldenarazteko behar dena baino. Honen arrazoia litioren konfigurazioak emango
digu, 1s22s1. Litio-atomoa ionizatzeko, elektroia 2s orbitaletik aldenarazi behar dugu, eta 1s
orbitaleko “barne” elektroiek pantailatze-efektua egiten dute nukleoaren kargaren eta
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elektroiaren artean. Helio-atomoko elektroiak aldiz ez daude ongi pantailatuta bere
konfigurazioan (1s 2) ikus daitekeenez. Elektroietako bat aldenarazteko energia beraz,
handiagoa izango da.
Lehen mailako ionizazio-energiaren adierazpidean ikusten denez, hurrengo maximoa
berilioan dago. Energia gehiago behar da atomo honetan elektroi bat aldenarazteko albokide
dituen litio eta boroan aldenarazteko baino. 1s22s2 da bere konfigurazioa, litioarena baino
egonkorragoa. Esklusio-printzipioaren arabera, boroaren konfigurazioa 1s22s22p1 izango da,
eta lehen mailako ionizazio-energiaren balio esperimentalek adierazten dutenez (ikus 5.3
irudia) 2p orbitalean dagoen elektroiak pantailatze-efektu nabarmenagoa igarriko du 2s
orbitalean aurkako spineko beste elektroi batekin dagoenak baino.
5.6

Aufbau printzipioa eta sailkapen periodikoa
Espektro atomikoetan eta ionizazio-energien neurketetan lortu dugun informazio
esperimentala eta, berarekin batera, esklusio-printzipioa erabiltzen badugu, atomo
desberdinen konfigurazio elektronikoa erabakitzeko moduan egongo gara, zenbaki atomiko
txikienetik handira. Lan hori burutzeko Aufbau printzipiotzat ezagutzen duguna erabiliko
dugu. Horren arabera, Z zenbaki atomikoa duen atomoaren konfigurazio elektronikoa
idazteko, Z – 1 zenbakia duen atomoarena idatzi behar dugu lehenengo; ondoren, gehitu
zaion elektroiaren zenbaki kuantikoak baino ez ditugu kontuan hartuko, elektroi hori bete
gabe dauden orbitaletatik energi mailarik txikiena duenera joango dela suposatuz. Orain arte
ikusi dugunarekin, ondoko elementu hauen konfigurazio elektronikoak ezagutzen ditugu: H,
1s1; He, 1s2; Li, 1s22s1; Be, 1s22s2, eta B, 1s22s22p1. Hiru 2p orbitalak modu horretan joango
dira betetzen karbonotik neoneraino. Kasu guztietan, barne elektroien banaketa berdina da,
hau da, He-ren 1s2 banaketa ez da aldatuko, horregatik (He) bezala adieraziko dugu hemendik
aurrera. Hona hemen beraz, hurrengo elementuen konfigurazio elektronikoak: karbonoarena
(He)2s22p2; nitrogenoarena (He)2s22p3; oxigenoarena (He)2s22p4; fluoroarena (He)2s22p5,
eta neonarena (He)2s22p6. Konfigurazio horiek bat datoz elementuen espektro atomikoekin
eta lortutako ionizazio-energiekin. 5.4 irudian ikus dezakegunez, neonaren konfigurazioa oso
egonkorra da, elektroia atomotik aldenaraztea horretaz, oso zaila izango da. Sodioak aldiz,
ionizazio-energia txikiagoa du, horrek esan nahi du, karga nuklearretik aldenarazitako
elektroia ondo pantailatutako orbital batean zegoela, 3s orbitalean adibidez.
Metal alkalinoek ionizazio-energia txikiak dituzte. Horrek pentsarazten digu elektroia
kentzean ioiari geratuko zaion konfigurazio elektronikoa oso egonkorra izango dela (Li+ 1s2,
Na+ 1s22s22p6, etabar). Boroak ere energia txikia du, ioiaren konfigurazioa (B+ 1s22s2)
egonkorra delako. Oxigenoaren energia albokide dituen elementuena baino txikiagoa da.
Baliteke O+ ioiaren konfigurazioagatik izatea (1s22s22px12py12pz1), hiru p orbitalek elektroi
bana dute ikusten denez. Aurrerago ikusiko dugun bezala, horien antzeko konfigurazioak, d
edo f motako orbitalak erabat bete gabe dituztenak adibidez, egonkorragoak izaten dira
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beraiek baino elektroi bat gehiago edo bat gutxiago duten konfigurazioak baino. Espektro
atomikoak aztertuz, beste printzipio enpiriko erabilgarri eta ezagun bat ondorioztatu izan da,
Hund-en araua deritzana. Berorren arabera, elektroiak orbital-sail bat (p, d, f) betetzen ari
direnean, spinak paraleloki jarri ahal izateko moduan banatzen omen dira. Karbonoaren 2p
elektroiak adibidez 2px12py1 moduan banatuko dira, izan ere, esklusio-printzipioaren arabera,
spin paraleloak dituzten bi elektroik ezin baitute orbital berean egon. Orbital endekatu horiek
orientazio desberdinak dituzte espazioan eta, atalka betetzen direnez, elektroien arteko
aldarapen elektrostatikoa ez da horren handia izaten. Aurkitu izan da inoiz (He)2s22px2
tankerako konfiguraziorik. Karbono-atomoaren egoera “kitzikatu” bati dagokio, eta berorren
energia (He)2s 2 2p x 1 2p y 1 egoera egonkorrarena baino 121 kJ/mol handiagoa da.
Nitrogenoaren konfigurazio egonkorrak erdi beteta ditu p motako hiru orbitalak spin
paraleloekin (He)2s 22p x12p y 12p z1. (He)2s 22p x22p y1 konfigurazioa egoera kitzikatuari
dagokio, eta bere energia egonkorra baino 230 kJ/mol handiagoa da. Oxigenoan aurkako
spinak dituzten elektroi-bikoteak aurkituko ditugu, honelako konfigurazioa emanez
(He)2s22px12py12pz1. Neonera iristerako p motako orbital guztiak beteta edukiko ditugu, ez
da bikoterik gabeko elektroirik egongo. 5.3 irudian ikusi dugun bezala, beteko diren hurrengo
orbitalak 3s, 3p eta 4s dira, baina zenbaki atomikoa 20 baino handiagoa duten elementuetan
aldatuta aurkituko ditugu 4s eta 3d energi mailen posizio erlatiboak. Hurrengo puntuan
azalduko dugu aldaketa horren zergatia. Ikusi dugunarekin, gauza izango gara sodiotik
kaltziora bitarteko atomoen konfigurazioak idazteko, kaltzioarena barne. Barne elektroien
banaketa aldatuko ez denez, hau da, neon elementuak duenaren berdina izango denez, osorik
idatzi beharrean (Ne) adierazita nahikoa izango da. Hona hemen hurrengo konfigurazioak:
sodioarena (Ne)3s 1, magnesioarena (Ne)3s 2, aluminioarena (Ne)3s 23p 1 ..., eta horrela
argoneraino, (Ne)3s23p6. Potasioaren eta kaltzioaren barne elektroien banaketa argonarena
bezalakoa denez, haien konfigurazio elektronikoak ondokoak izango dira, hurrenez hurren:
(Ar)4s1 eta (Ar)4s2. Elementuek antzekotasun kimikoak dituzte beraien artean, Mendeleiev-ek sistema periodikoa asmatu zuenean ondo baino hobeto adierazi zuen bezala, eta ikusiko
dugun moduan, antzekotasun kimiko horiek bat datoz elementuek egitura elektronikoan
dituzten antzekotasunekin. Metal alkalinoek adibidez, bikoterik gabeko elektroi bat dute
kanporen duten s orbitalean, lurralkalinoek bi elektroi dituzte, eta gas geldo guztiek beteta
dituzte s eta p orbitalak.
Sistema periodikoa espektro atomikoen azterketen ondorioz eta, teoria kuantikoaren
aplikazioaren ondorioz deduzitu ahal zela esan izan da, baina ez dirudi adierazpen hori egokia
denik, zeren, teoria kuantikoa eta espektro atomikoen interpretazio-metodoak garatu zituzten
zientzilariek ezagutu zuten bizigiroan, eta izan zuten heziketan, onartutzat ematen baitzen
Mendeleiev-en sailkapena. Espektro atomiko zail haien sailkapena egitea ezinezkoa izango
litzateke sistema periodikoa kontzienteki edo inkontzienteki erabili gabe. Mendeleiev-ek
garai hartan ezezagunak ziren eskandio, galio eta germanio elementuen propietateak zehatz– 39 –

-mehatz aurrikusi zituen, eta teoria kuantikoak, ekarri dituen aurrerapenak aurrerapen, ezin
izan du lorpen hori gainditu. Teoria honek lehengo sistema periodikoak zituen zenbait oker
zuzendu ditu hala ere. (Teoria kuantiko berria garatu aurretik zenbait elementuren posizioa
aldatu eta zuzendu zen. Argona eta potasioa, teluroa eta iodoa, nikela eta kobaltoa pisuaren
arabera ordenatuta zeuden lehen, zenbaki atomikoen arabera daude orain.) Sistema zaharrak
bazituen artean beste zenbait akats, hala nola, gas geldoen posizioa itxuraz arbitrarioa zen, lur
arraroak zailak ziren egokitzen, eta talde berean antz gutxiko elementuak zeuden elkartuta.
Azken akats hori ekiditeko bi azpitalde egin ziren, A eta B, horrek ordea ez zuen elementuen
artean zein desberdintasun zegoen azaltzen. Teoria kuantikoak, ikusi dugunez, posizio logiko
bat eman die gas geldoei sistema periodikoan: s eta p orbitalak beteta dituzten atomoak
baitira. Hurrengo atalean gainerako akatsen zuzenketaz arituko gara.
5.7

Trantsizio-serieak: d blokeko elementuak
Hurrengo elementua eskandioa da, eta bere zenbaki atomikoa 21a. Eskandioaren
espektro atomikoa aztertzean, argi eta garbi ikusten da berorren egitura elektronikoa ezin dela
boroarena edo aluminioarena bezalakoa izan, hau da, ezin dela (Ar)4s24p1 izan. Espektroen
azterketek erakusten dutenez, eskandioan eta bera baino zenbaki atomiko handiagoa duten
atomoetan, hutsik dauden 3d orbitalak 4p orbitalak baino egonkorragoak dira; horra hor
eskandioaren konfigurazio elektronikoaren zergatia, (Ar)3d14s2. 5.3 irudian 3d motako bost
orbitalen posizioa ikus daiteke, 4s eta 4p motakoen aldamenean.
Hamar elementuko serie bat daukagu, eskandiotik hasi eta zinkerainokoa. Serie
honetako elementu guztiek bi elektroi dituzte kanpoko orbitalean, 4s-n, eta batetik hamarrera
bitarte barruragoko orbital batean, 3d-n hain zuzen. d orbitalak hala ere, ez dira modu
erregularrez beteko, izan ere, 3d eta 4s orbitalen arteko energi aldea nahiko txikia baita, eta
arrazoi horregatik, kromoak 3d54s1 konfigurazioa eta kobreak 3d104s1 konfigurazioa hartzen
dute, ustez zegozkienak baino (3d44s2 eta 3d94s2) egonkorragoak direlako. Badirudi beraz, d
motako bost orbitaletan hamar elektroi daudenean edo elektroi bana dagoenean egoera
bereziki egonkorra sortzen dela. Hasierako bi periodoetan aplikatu dugun printzipio nagusi
berari jarraitzen diogu hemen ere: tipo bereko orbital-serie batean (3d motako 5 orbitalen
seriean adibidez) elektroiak, ahal duten neurrian, spinak paraleloki ezartzeko moduan
banatuko dira. Manganesoaren egoera egonkorrak (“oinarrizkoak”) 3d orbitaletan dituen bost
elektroiak (3d54s2) bikoterik gabe ditu. Manganesoak oso erraz ematen du ioi dibalente
egonkor hau Mn 2+ (3d 5 ), eta burdinak (3d 6 4s 2 ) ioi tribalente egonkor hau Fe 3+ (3d 5 );
manganeso(III) ioia Mn3+(3d4) eta burdina(II) ioia Fe2+(3d6) aldiz, ez dira horren egonkorrak.
Gaur egun hamar elementuko talde honi (Sc → Zn) “lehenengo trantsizio-serie” deitzen zaio,
aspaldian VIII. taldeko hirukoteari (burdina, kobalto, nikel) esaten zitzaion bezala. Seriearen
albokide diren elementuen artean antzekotasun kimiko handiak daude, izan ere, kanpoko
orbitalen konfigurazioak ere antzekoak baitituzte. d orbitalak bete gabe edukitzeak propietate
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bereziak ondorioztatzen ditu, hala nola, balentzia aldakorra izatea eta ioi paramagnetiko
koloreztatuak sortzea. Gai hau liburuaren beste zati baterako utziko dugu.
Zinkaren egitura elektronikoak beteta ditu 3d eta 4s orbitalak, baina bete gabe oraindik
hiru 4p orbitalak. Orbital hauek galiotik kriptonera dauden elementuen artean beteko dira.
Galioaren konfigurazioa (Ar)3d104s24p1 da eta kriptonena (Ar)3d104s24p6. Bigarren periodo
luzeko elementuek, rubidiotik xenonera bitartekoek, aztertu ditugun konfigurazioen
antzekoak dituzte. Bigarren trantsizio-seriea itrioarekin hasiko da, berorren konfigurazioa
(Kr)4d15s2 da, baina 4d motako orbitalak ez dira, lehen bezala, erregularki beteko. Ikus 5.3
taulan elementu bakoitzaren konfigurazioa. Kadmioan aurkituko ditugu 4d motako orbitalak
beteta, eta elementu horretatik aurrera 5p orbitalak hasiko dira betetzen, orbital horiek erabat
betetakoan xenon gas geldoaren egitura edukiko dugu.
Hurrengo periodo luzean, zesioak, barioak eta lantanoak uste bezalako egiturak dituzte,
hau da, (Xe)6s1, (Xe)6s2 eta (Xe)5d16s2. Hori ikusita, pentsa genezake, lantanoa izango zela
hirugarren trantsizio-serieko lehenengo elementua, baina ez da horrela. Zesioaren espektro
atomikoak ez du ia antzik aurreneko bi trantsizio-serieetan beronen posizio bera duten titanio
eta zirkonioaren espektroekin. Zenbaki atomiko handiko atomoetan (Ce = 58) 4f orbitaletako
energia 5d orbitalena baino txikiagoa da, horregatik zesioaren konfigurazioa tipo honetakoa
izango da 4f 25s 25p 65d 06s 2 (kanpoko orbitalen konfigurazioa baino ez dugu emango).
Lantanotik aurrera hamabost elementuko serie bat izango dugu, luteziora bitartekoa.
Elementu horien arteko desberdintasuna 4f motako zazpi orbitaletan duten elektroi-kopurua
izango da. Kanpoko bi orbitalak aldiz ez dira apenas aldatuko, horregatik oso antzekotasun
kimiko handia dute beraien artean, eta elementuak konfigurazio elektronikoaren arabera
antolatzean, logikoa da denak elkarrekin leku horretan egotea (lehen “lur arraro” esaten
zitzaien, gaur egun “lantanido” esaten zaie). 4f orbitala lantanotik luteziora betetzen da baina
ez erregularki. f motako zazpi orbitalak erabat beteta (4f145s25p6), erabat hutsik (4f05s25p6)
edo elektroi banarekin (4f75s25p6) dituzten konfigurazioak dira egonkorrenak. Lantanido
batzuek duten balentzia aldakorra egitura egonkor horiek eratzeko joeraren bidez azal
daitezke.
5.3 TAULA Elementuen oinarrizko egoeren konfigurazio elektronikoak (parentesi arteko zenbakiak dudazkoak
dira)
Elementos= Elementuak
Número atómico = Zenbaki atomikoa
Continuación = Jarraipena

Lutezioaren ondoren hafnioa dator. Hafnioak titanio eta zirkonio bezalako trantsizio-elementuen egitura beretsua du, 4f145s25p65d26s2. Trantsizio-serie hori merkurioan bukatuko
da; hurrengo elementuetan 6p orbitalak betetzen hasiko dira, radon gas geldoaren egitura
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osotu arte, 4f 14 5s 2 5p 6 5d 10 6s 2 6p 6 . Ondoren periodo osatugabea dator, bi aurreneko
elementuak metal alkalino erradiaktibo hauek direlarik: frantzioa (Rn)7s1; eta radioa (Rn)7s2.
Ezin da oraingoz gainerako elementuen konfigurazioa ziurtasunez adierazi. Elementu
horietako batzuk kantitate mikroskopikotan baino ezin izan dira lortu, eta gainera, asko falta
da oraindik dituzten espektro zail horiek ondo interpretatzeko. Segurutzat jo daiteke
protaktinio elementuan 5f orbitalak betetzen hasita egotea, eta litekeena da torio elementuan
hasi izatea ere. 5.3 taulan aktinidoen konfigurazio indibiduala ikus daiteke. “Aktinidoen”
serieko lehen elementua aktinioa da, 5f 0 6s 2 6p 6 6d 1 7s 2 . Bere propietate kimiko eta
fisikoengatik, “lantanidoen” serieko lehen elementuaren, hots, lantanoaren oso antzekoa da.
Elementu bi horiek fluoruroak, hidroxidoak, oxalatoak eta fosfato disolbaezinak osa
ditzakete, eta eratzen dituzten kristal-egiturak elkarren antz handikoak dira.
Kapitulu honi amaiera eman aurretik gauza bat azpimarratu nahi genuke. Aipatu
ditugun konfigurazio elektroniko guztiak gas-egoeran isolatutako atomo edo ioiei dagozkie.
Litekeena da konfigurazioa aldatzea ioia egitura solido batean edo disoluzio batean
dagoenean.
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6. kapitulua
Orbital molekularraren metodoa
6.1

Sarrera
Orbital molekularraren planteamenduari ekiteko, sistema molekular egonkor bat
hartuko dugu, nukleoak oreka-egoeran dituena. Planteamendu horrek uhin-funtzio
molekularrak emango dizkigu, funtzio horiek elektroiek molekulan har ditzaketen energi
egoerak (orbital molekularrak) deskribatuko dituztelarik.
Aurreko kapituluetan gauza bera ikusi dugu, baina atomoetarako. Hidrogeno-atomorako
Schrodinger-ek asmatutako ekuazioak zenbait soluzio onargarri eman zituen, eta soluzio
horiek atomoaren energi egoera onargarriei, edo bestela esanda, orbital atomikoei zegozkien
(1s, 2s, 2p, e.a.). Ideia horiek hidrogenoak adina orbital atomiko dituzten atomoetara hedatu
ziren. Orbital atomikoen energiak, hala ere, desberdinak izango dira kasu horietan, karga
nuklear handiagoa dutelako eta elektroi gehiago dituztelako. Orbital atomiko horietan
elektroiak banatzen joango dira, baina banan-banan eta Aufbau printzipioa betez, hau da,
elektroiak energia txikieneko orbitalean sartuz. Pauli-ren esklusio-printzipioa ere aintzat hartu
behar da, orbital bakoitzean gehienez ere bi elektroi sartuz (ondorioz, balio desberdinak
izango dituzte spin-zenbaki kuantikoarentzat). Bukatzeko, Hund-en araua aplikatu beharko da
bete gabe dauden orbitalak energia berekoak direnean (hau da, orbital endekatuak direnean);
urrats horiei jarraituta nitrogeno-atomoaren oinarrizko egoeraren konfigurazioa
1s 2 2s 2 2p x 2p y 2p z izango da, “parekatu gabeko spin” kopururik handienarekin, eta ez
1s22s2(2px)22py.
Orbital molekularraren metodoak planteamendu bera erabiliko du. Hasiera batean
atomo biko molekulekin arituko gara, baina jarraitu beharreko prozedura sistema atomikoetan
erabili dugun bera izango da:
1. Schrodinger-en ekuazioa ebatzi, molekularen energi egoerak (orbital molekularrak)
deskribatzen dituzten uhin-funtzio molekular onargarriak lortzeko.
2. Orbital molekular horiek nukleo biak bilduko dituzte. (Nukleo askoko molekulak direnean
orbital molekularrak nukleo guztiekin nolabait lotuta egongo dira.)
3. Orbital molekularrek zenbaki kuantiko molekularrak izango dituzte.
4. Uhin-funtzio molekularrek uhin-funtzio atomikoen esanahi fisiko bera izango dute, hau da,
ψ2dv, espazioko dv bolumenean elektroia aurkitzeko probabilitatearekiko proportzionala
izango da.
5. Uhin-funtzio molekular bakoitza energi balio jakin bati dagokio. Orbital molekularretan
dauden elektroi guztien energien baturak, elkarrekintzak zuzendu ondoren, molekularen
energia osoa adieraziko du.
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6. Aufbau printzipioa aplikatuko da. Elektroiak bete gabe dauden orbital molekularretan
banan-banan sartzen joango dira, energia txikieneko orbital molekular bakoitza erabat bete
arte
7. Elektroi bakoitzak bere spina du. Pauli-ren esklusio-printzipioaren arabera (50 or.) orbital
molekular bakoitzean aurkako spinak dituzten bi elektroi sartuko dira gehienez ere.
Orbital molekular horiek lortzeko metodo desberdinak daude. Matematika zale ez diren
irakurleei laguntzearren, azalpen koalitatibotik hasiko gara, “atomo bateratua”ren bitartez
orbital atomikoak molekularrekin erlazionatuz. Ondoren azalpen zehatzago eta
matematikoago batez, eta OAKL metodoa erabiliz (OAKL = orbital atomikoen konbinazio
lineala), orbital molekularrak orbital atomikoetatik ondoriozta daitezkeela ikusiko dugu.
6.2

Orbital atomiko eta molekularren arteko erlazioa (atomo bateratuaren metodoa)
Demagun bi atomodun molekula homonuklear bat dugula, hau da, bi atomo berdin-berdinak ditugula elektroi-kopuru jakin batez lotuta. (Atomoak berdinak izanik ere,
komenigarria da nukleoei izen desberdinak ematea, A eta B adibidez.) Atomo bien nukleoek,
A-k eta B-k, bat egiten badute, “atomo bateratu” hipotetiko bat osatuko da, halako moldez
non, sortuko den nukleoak A edo B-ren karga bikoitza eta masa bikoitza izango duen, nukleo
inguruan elektroi guztiak edukiko dituelarik. Atomo bateratu hori beste edozein atomo bezala
tratatuko dugu eta bere elektroiak atomo bateratuaren orbitaletan banatuko dira. Orbital
horiek definitzeko betiko zenbaki kuantikoak erabiliko ditugu, n, l eta m; bakoitzak gehienez
ere bi elektroi hartuko dituelarik.
Atomo hipotetiko hori hartu eta, bere bi nukleoak elkarrengandik aldentzen baditugu,
elektroien karga-hodeia (atomo bateratuaren orbital beteak) ez da nukleo bakar baten
inguruan bilduko, baizik eta, aldendutako nukleo biak batzen dituen ardatzaren inguruan. Ikus
6.1 irudia.
6.1 IRUDIA - Atomo bateratua. σ eta π orbitalak
átomo unido = (atomo bateratua)
molécula = (molekula)

Arestian aipatu dugunak s eta p motako karga-hodeietan duen eragina erakusten digu
6.1. irudiak. Atomo bateratuaren s orbitalaren karga-hodeiak simetria esferikoa du, eta
nukleoak aldentzean karga-hodei berria A—B ardatzarekiko simetrikoa izango da. Orbital
berri horri σ orbital deritzo. Era berean, py edo pz motako karga-hodei batek bi karga-hodei
zilindriko eratuko ditu A—B ardatzaren goitik eta azpitik (A—B ardatza x ardatza dela
suposatuz). Orbital horri π deritzo. Azalpen honek erakusten digu zein den erlazioa s eta p
orbital atomikoen eta, simetri ezaugarri berdinak dituzten σ eta π orbital molekularren artean.
Edozein modutan, nahiko azalpen mugatua eta zehaztasun gabekoa da.
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Hurbilketa hori gehiago gara daiteke praktikan orbital atomiko eta molekularren arteko
erlazioak landuz, eta lortutako emaitzak koerlazio-diagramen bidez azalduz (ikus 6.2 irudia).
Diagrama horrek atomo bateratuaren eta atomo bananduen orbitalen energiak adierazteaz
gain, molekula osatzen ari denean nukleoen artean dauden distantzia desberdinetako energi
mailak ere adierazten ditu. Orbital molekularrak bi kategoriatakoak dira:
6.2 IRUDIA - Koerlazio-diagrama. Atomo bateratuen eta bananduen energi mailak
átomo unido = atomo bateratua
formando molécula = molekula osatzen
átomos separados = atomo bananduak

a) Atomoak elkartzen direnean, orbital molekular batzuen energiak behera egiten du eta
orbital molekular horiei orbital lokarri esaten zaie. Eskuinetik ezkerretara beheranzko
malda duten lerro etenez lotutakoak dira ((k)zσ, zσ, wσ,... etabar bezala adieraziak).
b) Nukleoen arteko distantzia txikiagotzen denean orbital molekular batzuen energiak gora
egiten du, orbital horiei orbital molekular antilokarri esaten zaie, eta eskuinetik ezkerretara
joaz goranzko maldadun lerroez loturik daude ((k)yσ, yσ, vπ,...e.a).
Hurrengo atalean orbital molekular horiek deskribatzeko sinbolismoa azalduko dugu,
eta lokarri nahiz antilokarri hitzek zer esan nahi duten argituko dugu, baina hau OAKL
metodoaren bitartez uhin-funtzioak nola osatu aztertzen dugunean izango da.
6.3

OAKL metodoa
A—B molekula diatomiko homonuklearra hartuko dugu berriro. Elektroietako batek
nukleo bien eta gainerako elektroien eraginpean nola jokatzen duen aztertuko dugu.
Horrelako sistema konplexu batean, ezin da Schrodinger-en ekuazioa erabat ebatzi arestian
ikusi ditugun orbital molekularren uhin-funtzio zehatzak lortzeko, hala eta guztiz ere, intuizio
kimiko eta matematikoa erabiliz, funtzio horiek zein itxura izango duten asma dezakegu.
Elektroia A nukleoaren inguruan dagoenean, nukleo horren eragina eta inguruko elektroien
eragina soilik jasango duela suposatuko dugu, eta horrela, uhin-funtzio atomiko soil batez
(orbital atomikoarenaz), φA, deskribatuko dugu. Era berean, elektroia B nukleotik gertu
dagoenean, bere jokabidea φB uhin-funtzioak deskribatuko du. φA eta φB Schrodinger-en
ekuazioaren soluzioak dira, baina ez dagozkio elektroiak nukleo birekin lotuta dagoela izango
duen energiarik txikieneko egoerari.
Uhin-ekuazioak ebazteko prozedura matematiko orokor batek dioenez, uhin-ekuazio
jakin baten bi soluzio ditugularik, beraien edozein konbinazio lineal soluzioa izango da. Gure
kasuan φA eta φB Schrodinger-en ekuazioaren soluzio direnez, arrazoizkoa da CAφA + CBφB
gisako konbinazio lineala aukeratzea, CA eta CB zenbaki soilak direlarik. Praktikan era
honetan adieraziko genuke:
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N normalizazio-konstantea delarik, hau da, ψ 2dν funtzioak, espazio osora hedaturik,
unitatearen balioa har dezan behar dugun konstantea. Horrek esan nahi du elektroia espazio
horretako lekuren batean aurkitzeko probabilitatea unitatea dela.
Funtzio onargarriena lortzeko, hau da, benetako orbital molekularrari gehien hurbilduko
zaiona lortzeko CA eta CB koefizienteen balioak aurkitzea da hurrengo urratsa; horretarako
“bariazio-metodoaz” baliatuko gara. Gutxi gora-beherako uhin-funtzio sorta bat idatziko
dugu, ψ1, ψ2, ψ3,..., ψn, CA eta CB koefizienteei balio desberdinak emanez. Funtzio horietako
bakoitzari energia bat egokituko zaio, E1, E2,..., En. φA eta φB funtzioen konbinazio lineal
batzuek, φA-k edo φB-k bakoitzak bere aldetik duten energia baino txikiagoa izango dute, eta
bariazio-metodoaren arabera benetako uhin-funtziotik gertuen dagoena energiarik txikiena
duen konbinazioa izango da. Esandakoa A—B molekulari aplikatzean E-k minimo bat izan
beharko du CA eta CB koefizienteen arabera. Matematikoki adierazita, bi ekuazio lineal hauek
izango ditugu:
eta

Ekuazio horiek ebatziz, E eta CA/CB erlazioa kalkula ditzakegu. Ekuazioan E isolatzen
badugu, bi soluzio lortuko ditugu, bata CA = CB denean, eta bestea, CA = -CB denean. Beraz,
φA eta φB-ren bi konbinazio lineal izango ditugu kontuan hartu beharrekoak:
eta

ψ+ uhin-funtzio molekularrak nukleo bien artean dentsitate elektroniko handia dagoela
adierazten du, eta ondorioz, nukleo bien artean pantailatze-efektu handia dagoela. Horregatik,
sistemak izango duen energia atomoek banandurik daudenean dutena baino txikiagoa izango
da, eta ondorioz, ψ+ orbital molekular “lokarria” esaten zaion lotura-mota agertuko da.
Orbital molekular hori φA eta φB orbital atomikoen gainezarmenez eratu dela esan ohi da.
Baina nola aukeratzen dira orbital atomiko horiek? Energia eta ψ + funtzioa
erlazionatzen dituen ekuazioa aztertuz gero, ikusiko dugu, φA eta φB funtzioek, behar bezala
konbinatzeko, hiru baldintza behar dituztela:
a) antzeko energi egoerak izatea
b) neurri handi batean gainezartzea, eta
c) A—B ardatz molekularrarekiko simetria bera izatea.
Baldintza horiek ez betetzera C koefizienteak oso txikiak izan daitezke, eta uhin-funtzioek oso eragin txikia izango dute konbinazio linealean. Zenbait molekula berezi
aztertuko ditugu aurrerago, eta φA eta φB nola aukeratu ere bai.
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ψ- funtzioari orbital molekular “antilokarri” esango diogu, energia handiagoko egoera
bati dagokiolako, izan ere, elektroiak nukleoen arteko eremutik aldenduta baitaude.
6.3 irudian ikus daitekeen bezala, orbital molekular antilokarriaren energia orbital
atomikoena baino handiagoa da; orbital antilokarriko elektroia orbital atomikora itzuliko
litzateke beraz, ahal izango balu, orbital atomikoa, energia txikiagoa izatean, egonkorragoa
delako. Horrek garrantzi handia izango du molekula konplexuagoetan, izan ere, elektroiak
orbital molekular lokarrietan zein antilokarrietan egon baitaitezke. Elektroi bat orbital
antilokarri batean egotea, molekula egonkorra eratzeko unean oztopoa da.
+

6.4

Hidrogeno-molekula ioia (H 2 )
Orbital molekularraren metodoa aplikatuko diogu molekularik sinpleenari, hots,
+
hidrogeno-molekula ioiari, H 2 (bi protoi elektroi bakar batek lotuta). Molekula hau
espektroskopioz detektatu ahal izan da, hidrogenoari, presio txikitan dagoela, deskarga
elektrikoa iristarazten zaionean. Aurkitu zaion lotura-luzera 106 pm-koa da, eta disoziazioenergia 269,3 kJ mol-1-ekoa. OAKL metodoan erabiliko ditugun φA eta φB orbital atomikoak
hidrogenoaren 1s orbitalak izango dira (ikus 38 or.), horiek baitira energiari eta simetriari
dagokienez komenigarrienak. 6.3 irudian eskematikoki ikus daitekeenez, orbital atomiko bi
horien konbinazio linealak bi orbital molekular emango ditu, bata lokarria eta bestea
antilokarria. (Aurrerago ikusiko dugun bezala, n orbital atomiko konbinatzen direnean,
orokorrean, n orbital molekular lortzen dira, erdiak lokarri gisakoak eta erdiak antilokarri
+
gisakoak.). H 2 ioiaren oinarrizko egoeran elektroia lotura-orbitalean egongo da. Hurbilketa-metodo erraz honen bitartez jakin ahal izan dugu, nukleoen arteko distantzia 132 pm-koa
denean eta disoziazio-energia 169,8 kJ mol-1-ekoa denean izango dugula energia minimoa.
Balio horiek esperimentaletatik gertu ez egon arren, magnitude-ordena berekoak dira, eta hori
bada zerbait. Lortu izan da balio esperimentalekin bat datorren nukleoarteko distantziaren eta
disoziazio-energien emaitzarik, baina horretara iristeko makina bat aldaketa egin behar izan
zaie hurbilketazko funtzioei, eta horrek kalkulu korapilatsu samarrak egin beharra ekartzen
du.
6.3

IRUDIA - Orbital molekularren eta orbital atomikoen energia erlatiboak

Energía = Energia
Antienlazante = Antilokarria
Orbital atómico = Orbital atomikoa
Enlazante = Lokarria
Orbitales moleculares = Orbital molekularrak

6.4 irudian orbital molekular lokarriak eta antilokarriak daude adierazita eta 1s orbital
atomikoekiko duten harremana. 3 kapituluan ikusi dugu dagoeneko orbital atomikoetan
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muga-gainazalak zein garrantzitsu diren, eta gogora ekarri nahi genuke berriz gainazal horiek
(edo gainazalen zehar-sekzio horiek) elektroia bertan aurkitzeko probabilitate handiena duten
inguruak definitzen dituztela; “elektroi-dentsitate” handiena gainazal horien barruan
aurkituko dugu alegia. Ondoren ikusiko dugun bezala, orbital atomikoak ikur positiboz edo
negatiboz adierazteak badu bere garrantzia simetri konbinaziorik zuzenena aukeratzeko.
6.4 IRUDIA - s orbital atomikoen konbinazioa orbital molekularrak eratzeko

Molekula diatomiko homonuklearren orbital molekularraren teorian, ψ+ eta ψ- uhin-funtzioen ordez ψg eta ψu ikurrak erabili ohi dira. g eta u azpiindizeak alemanierazko
“gerade” (bikoitia) eta “ungerade” (bakoitia) hitzetatik datoz, eta uhin-funtzioen simetri
propietate garrantzitsu bati dagozkio. Orbital bat bikoitia (gerade) dela esango dugu bere
uhin-funtzioa zeinuz aldatzen ez bada elektroiaren x, y, z koordenatuen ordez -x, -y, -z
koordenatuak hartzen ditugunean, hau da, orbitalaren edozein puntu simetri zentruan
isladatzen denean. Orbitala bakoitia (ungerade) izango da elektroiaren x, y, z koordenatuen
ordez -x, -y, -z erabiltzean uhin-funtzioa zeinuz aldatzen bada.
ψ+ eta ψ- ikur orokorrak erabili ditugu orbital molekular lokarria eta antilokarria
adierazteko, baina bada beste nomenklatura zehatzago bat, hau da, orbital molekularra
eratzeko zein orbital atomiko erabili ditugun adierazten duena, hots, σ1s eta σ*1s. * ikurrak
orbital antilokarria dela adierazten du, eta σ ikurrak, bai orbital lokarria zein antilokarria A—
B ardatzarekiko simetrikoak direla. Atomo bateratuaren planteamenduan ikusi dugu
dagoeneko (6.2 atala) s orbital atomikoen eta σ orbital molekularren arteko simetri harreman
hori, eta ez zutela plano nodalik.
Orain OAKL metodoa erabili ahal dugu beste orbital atomiko batzuk konbinatu eta,
molekula diatomiko homonuklearren sorta osoa deskribatzeko balio izango duten orbital
molekularrak lortzeko.
6.5

Molekula diatomiko homonuklearrak
Bi 2s orbital atomiko konbinatzen baditugu, orbital molekular lokarri bat (σ2s) eta beste
antilokarri bat (σ*2s) lortuko ditugu, A—B ardatzaren inguruan simetrikoak direlarik. (2s
motako orbital molekular horiek σ1s orbitalek baino energia handiagoa dute, izan ere, osagai
dituzten 2s orbital atomikoek ere energia handiagoa baitute.
Orbital molekularrak osatzeko p motako orbital atomikoak konbinatzerakoan, arazo
berriak sortuko zaizkigu. p orbitalen inguruan bi gai gogoratu behar ditugu. Bata, zenbaki
kuantiko nagusi bakoitzeko (n ≥ 2) hiru p orbital baliokide ditugula, px, py eta pz, elkarren
artean angelu zuzenak osatzen dituztelarik. Eta bestea, p orbitalen bi erdiek aurkako zeinu
matematikoak dituztela, begizta bat positiboa baita eta bestea negatiboa. p x orbitalak
konbinatzen direnean (ikus 6.5 irudia), σs eta σ*s tankerako orbital molekular lokarria eta
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antilokarria lortzen dira, σp eta σ*p bidez adieraziak, eta A—B ardatz molekularrarekiko
simetrikoak, ardatz hori x ardatza balitz bezala hartuta. py orbitalak konbinatzen direnean
aldiz, oso itxura desberdineko orbital molekularrak lortzen dira, izan ere, kasu honetan orbital
atomikoen bi begiztak gainezarri egiten baitira, eta ematen dituzten orbital molekularrak ez
dira jada ardatz molekularrarekiko simetrikoak. Aurreko kapituluan, atomo bateratuaren
kasuan π deritzon orbitala lortu dugu, bi karga-hodei zilindriko dituena, bata ardatz
molekularraren gainetik eta bestea azpitik. π orbital molekular lokarri hori πy2p ikurraren
bidez adieraziko dugu, eta geure buruan irudikatu behar bagenu “merenge” batean pentsatuko
genuke, inguru zuria karga-hodeia izango litzateke, eta tarteko krema ardatz molekularra
hartzen duen plano nodala.
φA(2py) – φB(2py) konbinazioak [ikus 6.5 (iv) irudia] πy*2p orbital molekular antilokarria
emango du. Bere itxura nahiko konplexua da, izan ere, ardatz molekularra hartzen duen plano
nodalaz gain, nukleoak elkartzen dituen lerroaren erditik, aurreko planoarekiko elkartzut,
beste plano nodal bat igarotzen baita. π* orbital antilokarrian karga elektronikoa aldenduta
dago nukleoarteko ingurutik, nukleoen arteko aldarapena handiagoa da horregatik, eta horren
ondorioz π* orbitalak π-k baino energia handiagoa izango du (ikus 6.5 irudia). 2pz orbital
atomikoen konbinazioak bi orbital molekular berdintsu ematen ditu, bata lokarria (πz2p) eta
bestea antilokarria (πz*2p).
2py eta 2pz orbital atomikoek energia berdina dute, “endekatu” esaten zaie horregatik,
ondorioz ez da harritzekoa dagozkien π2p orbital molekularrek ere energia berdina edukitzea.
π2p orbital molekularrak “bi aldiz endekatuak” direla esan daiteke, bi orbital direlako energia
berdina dutenak (πy2p ≡ πz2p); π*2p orbitalak ere bi aldiz endekatuak dira (πy*2p ≡ πz*2p).
6.6 irudian energia hauek ikusiko ditugu.
6.5 irudian ikus daitekeenez, πy2p orbitala bakoitia da, zentruan isladatzen den edozein
puntu zeinuz aldatzen baita (hau da, x, y, z koordenatuak –x, –y, –z bihurtzen dira); ψ-ren
lekuan ψ u idatziko dugu beraz. Bestalde, π y *2p orbitala bikoitia da A—B loturaren
erdigunearekiko, horregatik ψ-ren lekuan ψ g idatziko dugu. Desberdintasun hauek
garrantzitsuak dira molekula jakin bateko elektroiak orbital batetik bestera mugitu direla
frogatzeko, izan ere, hori orbitalek simetria desberdina dutenean gertatzen baita soilik. Ez da
trantsiziorik egoten gerade motako bi orbitalen edo ungerade motako bi orbitalen artean.
6.5 IRUDIA - p orbital atomikoen konbinazio desberdinak, σ, σ*, π eta π* orbital molekularrak eratzeko
enlazante= lokarria
antienlazante = antilokarria

Komenigarria da orbital molekularrei zenbaki kuantiko berri bat eranstea (λ alegia),
halako moldez non, momentu angeluarraren nukleoarteko ardatzarekiko osagaia λh/2π izango
den; λ-ren esanahia molekuletan, m zenbaki kuantikoak atomoetan duen berbera izango da,
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eta bere balioak 0, ±1, ±2,... izango dira. σ motako orbital molekularrek λ = 0 izaten dute, eta
π motakoek λ = 1. λ = 2 duten orbitalei δ orbital esaten zaie. Orbital hauek d motako orbital
atomikoen konbinazioz lor daitezke eta “π-bikoitz” itxura hartzen dute. Orbital molekular
hauek ardatz molekularra ebakitzen duten bi plano nodal dituzte. λ-ren balioa beraz plano
nodalen kopurua izango da.
Orain arte egin ditugun konbinazioetan orbital berdinak elkartu izan ditugu beti, hau da,
1s, 1s-rekin; 2s, 2s-rekin, 2p, 2p-rekin,... eta abar, eta inoiz ez atomo baten 1s orbitala
bestearen 2s orbitalarekin. Molekula homonuklearretan, A eta B atomoak berdinak
dituztenetan, 1s eta 2s orbitalek energia desberdina dute, eta dakigun moduan, bi orbital
atomikok, behar bezala konbinatzeko, energia berdina izan behar dute. Arrazoi horregatik,
ezingo dira konbinatu molekula diatomiko homonuklear bateko s eta p orbitalak. Alabaina,
aurrerago ikusiko dugun bezala, tipo horretako konbinazioak posible dira molekula diatomiko
heteronuklearretan, hau da, A eta B atomoak desberdinak dituztenetan. Hidrogeno fluoruroan
adibidez.
Hidrogeno-molekula ioia albo batera utzi eta, beste molekula batzuetako elektroi-banaketa aztertzeari (eta Aufbau printzipioa aplikatzeari) ekin aurretik, orbital molekularren
energiaren araberako sailkapena egin behar dugu (ikus 6.6 irudia). Energien balioak behaketa
espektroskopikoen bidez lortu izan dira. Hona hemen txikitik handira ordenatuta:

antzeko sailkapena egingo genuke σ3s orbital molekularretik hasi eta σ*3p orbitalera
bitartekoekin, baina energia horien balioak ez dira horren zehatz ezagutzen, eta horrez gain,
gutxitan gertatzen da loturarik s, p, d eta f orbital atomiko puruen artean, gehienetan orbital
horien konbinazioen artean gertatzen dira eta (ikus 110 or.).
Erabili dugun notazioa argia den arren, deseroso samarra da batez ere π orbital
molekularrak izendatzeko. Mulliken-ek beste terminologia bat proposatu zuen σ2s orbitaletik
σ*2p-ra bitartekoetarako, biak barne:

Notazio hori erabilgarria da baita ere, zenbaki kuantiko nagusitzat 1a duten orbital
molekularretarako (K geruza) eta zenbaki kuantiko nagusitzat 3a dutenetarako (M geruza).
Mulliken-en ikurren aurretik (K) edo (M) idatzi besterik ez dugu, hau da, (K)zσ, (K)yσ eta
(M)zσ, (M)yσ, ..., (M)uσ.
Mulliken-en notazioa bestea baino askoz laburragoa da eta bi abantaila hauek ditu:
1. Molekula diatomiko heteronuklearrei aplikatzeko balio du, orbital molekularra osatuko
duten bi orbital atomikoak geruza kuantiko desberdinekoak izan arren. Kasu hori
aurrerago azalduko badugu ere, hona hemen adibide argigarri bat: HF molekularen orbital
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molekular lokarria, H(1s) eta F(2px) orbital atomikoek osatzen dute. Orbital molekular
horrek xσ izendapena du Mulliken-en notazioan, eta zaila izango litzateke modu zehatzago
batez adieraztea.
2. Mulliken-en notazioak ez du zehazten orbital molekularra zein orbital atomikoren
konbinazioz eratu den. zσ orbitalak gauza bakarra adierazten du, energiarik txikieneko
orbital molekularra dela alegia, eta ez du esaten 1s orbital atomikoen konbinazioz sortua
denik.
Mulliken-en notazioak ordea beste bi desabantaila garrantzitsu ditu:
1. Mulliken-ek erabiltzen dituen x, y eta z letrak koordenatu cartesiarrekin (x, y, z) nahas
daitezke.
2. Modu honetan ez da orbital molekularra eta dagozkion orbital atomikoen arteko
harremana ikusten.
Notazio biak baliagarri direnez, biak erabiltzen ohitu beharko dugu. Zenbait molekula
diatomiko homonuklearren elektroi-banaketa aztertuko dugu ondoren, horretarako Aufbau
printzipioa aplikatuko dugu elektroiak energia txikieneko orbitaletan banan-banan sartuz, eta
Pauli-ren esklusio-printzipioa erabiliko dugu, orbital bakoitzean gehienez ere bi elektroi
“parekatu” onartuz. Arestian ikusitako bi notazioak erabiliko ditugu.
+

6.5.1 H2
Hidrogeno-molekula ioiaren egitura aztertu dugunean elektroia σ1s orbital molekular
+
lokarrian dagoela ikusi dugu. Bere egitura beraz H 2 [(σ1s)] izango da.
6.5.2 H2
Hidrogeno-molekulak aurrekoak baino elektroi bat gehiago du. Erantsitako elektroi hori
oinarrizko egoeran σ1s orbitalean egongo da, bestea bezala. Konfigurazioa beraz H2 [σ1s)2]
izango da. Hidrogeno-molekulak bi elektroi ditu energiarik txikieneko σ1s orbital molekular
+
lokarrian, eta horregatik, H2-ren lotura (bi elektroik osatua) H2-en lotura baino sendoagoa
izango da, azken hau elektroi bakar batek osatzen du eta. Lotura bi horien disoziazio-energiak
458,5 eta 269,3 kJ mol-1-ekoak dira, hurrenez hurren.
+

6.5.3 He2
Molekula hau espektroskopikoki aztertu ahal izan da. He helio-atomo baten eta, He+
+
helio ioi baten konbinazioz eratu da: He(1s2)+He+(1s) → He2 [(σ1s)2(σ*1s)]. He+2 molekulak
elektroi bat du σ*1s orbital molekular antilokarrian, H 2 molekulak ez bezala. Elektroi
antilokarri horrek loturaren indarra murrizten du, izan ere, elektroi antilokarri baten eragin
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“erlaxagarria” elektroi lokarri batek ondorioztatzen duen lotura-indarra baino zertxobait
+
handiagoa da; horren ondorioz, He2 molekulako loturaren indarra elektroi bakarrarena baino
txikiagoa da.
6.5.4 He2
Molekula honek ez du baldintza normaletan existitzen. Bere konfigurazioa
(σ1s)2(σ*1s)2 izango litzateke existituko balu, baina (σ*1s)2 orbital antilokarriaren indarrak
(σ1s)2 orbital lokarriarena erabat indargabetuko luke. He2 molekulak ez existitzeak ondoko
printzipio orokor hau baieztatzen du: orbital lokarri adina antilokarri gainezartzen direnean
ezin da loturarik osatu, horrez gain, aldarapen indarrik ere egon daiteke.
He2 molekula konbinatu gabeko bi helio-atomo baino desegonkorragoa den arren,
detektatua izan da deskarga-hodietan. Deskarga-hodian bi helio-atomo kitzikaturen energia,
[*σ1s)2(σ2s)2] konfigurazioa eta lau elektroi lokarri dituen He2 molekula kitzikatuaren
energiarekin alderatzen dugunean gertatzen da hori. Konfigurazio molekular horrek
konbinatu gabeko bi helio-atomok (oinarrizko egoeran) baino energia handiagoa du, baina
konbinatu gabeko bi helio-atomo kitzikatuk baino egonkortasun handiagoa.
6.5.5 Li2

Ikusi dugun bezala (σ*1s)2 elektroien eragin antilokarriak (σ1s)2 elektroien lotura
indargabetzen du. Horregatik kasu honetan, litio-atomo biren lotura, 2s elektroiek σ2s orbital
lokarrian osatutako bikotearen ondorio izango da. Nomenklatura laburbilduz, KK idatz
dezakegu (σ1s)2(σ*1s)2-ren ordez, ondorioz litio-molekularen oinarrizko egoera honela
adieraziko genuke Li2[KK(σ2s)2]. Barne geruzetako elektroiak loturan sartzen ez direla
suposatuko dugu orokorrean, baina tratamendu finagorik egin nahi dugunean, barne geruzen
elkarrekintzak ere kontuan hartu beharko ditugu.
Beste metal alkalinoek eratzen dituzten molekula diatomikoek, ikusi dugun
konfigurazioaren antzekoak dituzte gas-egoeran, Na2[KKLL(σ3s)2], ..., eta abar.
6.5.6 N2

edo
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Lehen bezala K geruzako elektroiek ez dute hemen ere loturan parte hartzen, beraz nitrogenoatomo bakoitzeko bi 2s elektroi eta hiru 2p elektroi izango dira, betetzeko dauden orbital
molekularretan sartuko direnak (ikus 6.6 irudia). Irudian ikusiko dugunez, (zσ)2 orbital
lokarria (yσ)2 orbital antilokarriak indargabetuko du; ondorioz, (xσ)2 eta (wπ)4 orbitalak
geratuko zaizkigu lotura molekularra eratzeko. Sei elektroi lokarri horiek N ≡ N lotura
hirukoitza osatzen dute, bata σ motakoa, eta beste lotura biak π motakoak. Lotura hirukoitz
hori simetrikoa da N—N ardatzarekiko. Elektroi-kargaren hodeiak zilindro itxura hartuko du
lotura-ardatzaren inguruan.
6.6 IRUDIA - N2-aren orbital molekularren eraketa
Energìa = Energia
Orbitales atòmicos = orbital atomikoak
Orbitales moleculares = orbital molekularrak

Gas-egoeran eta oso tenperatura handitan aurkitu izan den P 2 molekulak antzeko
konfigurazioa du, baina K eta L geruzak beteta dituela. Kasu honetan, elektroi lokarriak
hauexek dira: [(m)xσ]2 eta [(m)wπ]4 edo (σ3p)2 eta (πy3p = πz3p)4.
6.5.7 O2

Oxigeno-molekulak nitrogenoarenak baino bi elektroi gehiago ditu. Elektroi horiek vπ
orbital antilokarrietan sartuko dira, halako moldez non, (xσ)2 eta (wπ)4 orbitalek osatzen
duten lotura hirukoitzak indarra galdu eta, (vπ)2 orbital antilokarriaren eraginez, lotura
bikoitza izatera pasatuko den. vπ motako bi orbital molekular antilokarri daudenez, Hund-en
araua aplikatuz, elektroi bana hartuko dute eta, ondorioz, bi elektroi parekatu gabe dituen
molekula paramagnetiko bat izango dugu. Oxigeno-molekularen paramagnetismoaren
azalpen hau eta S2-ren paramagnetismoaren antzerako azalpena, orbital molekularraren
teoriak izan dituen lehenengoetariko lorpenak dira.
6.5.8 F2

(zσ)2 eta (yσ)2 orbitalek ia erabat indargabetzen dute elkar, gauza bera gertatzen da
(wπ)4 eta (vπ)4 orbitalekin. Lotura osatzen, teorian, hamalau elektroik parte hartzen duten
arren, lotura eraginkorra (xσ)2 elektroiek eratzen dute. Ondorioz, F—F molekularen lotura bi
elektroik bakarrik osatutako lotura da.
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Cl2 eta Br2 molekulek ere F2-aren egituraren antzekoa dute; Cl2-ak beteta ditu K eta L
geruzak, eta Br2-ak K, L eta M geruzak.
6.5.9 Ne2

Molekula hau ezin da baldintza normaletan eratu, izan ere, He2 molekularen kasuan
bezala, elektroi lokarri adina antilokarri baititu. Beste gas geldoen atomoek ere ez dute,
antzeko arrazoiak direla tarteko, molekula diatomiko egonkorrik eratzen.
6.6

Molekula diatomiko heteronuklearrak
Orain arte erabilitako printzipio orokor berberak aplikatuko ditugu molekula diatomiko
heteronuklear errazak deskribatzeko, hau da, atomo desberdinak (A eta B) dituzten molekulak
deskribatzeko. Oraingoan bereziki garrantzitsua izango da A eta B atomoetako zein orbital
atomiko konbinatu, lotura molekularra egokia izan dadin, eta horretarako bete behar dituzten
baldintzak gogoratuko ditugu.
i) Orbital atomikoen energiek antzekoak izan behar dute
ii) Karga-hodeiak ahalik eta gehien gainezarri behar dira
iii) A—B ardatz molekularrarekiko simetri propietate berdinak izan behar dituzte.
Baldintza horietako lehena azaldu dugu dagoeneko molekula diatomiko homonuklearrei
buruz aritu garenean, kasu horretan konbinatzen diren orbital atomikoak tipo berekoak baitira
(hots, 1s, 1s-rekin, 2s, 2s-rekin, e.a.). Beste bi baldintzak berez betetzen ziren. Molekula
diatomiko heteronuklearretan aldiz, printzipio horiek nola aplikatu ikusteko zenbait adibide
landuko ditugu.
6.6.1 HF eta gainerako hidrogeno-haluroak
Hidrogeno- eta fluoro-atomoen konfigurazio atomikoak hauexek dira:

H—F lotura deskribatzen duen orbital molekularra H(1s) orbital atomikoaren eta F-aren
orbitaletako baten konbinazio linealez egongo da eratuta. Edozein modutan, proba
espektroskopikoetan ikusi denez, fluoroaren 1s2 eta 2s2 elektroien energiak txikiegiak dira
lotura eratzen laguntzeko, beste hitz batzuetan esanda, barneko elektroiek ez dute loturan
parte hartzen, ia denak orbital atomikoetan geratzen direlako. 2p elektroiak dira loturarako
energia egokia duten bakarrak, baina tipo horretako hiru orbitaletatik simetria egokia duen
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bakarra H—F loturaren ardatzean zehar orientatuta dagoena da. H—F loturaren ardatza x
ardatza balitz bezala hartzen badugu, F-aren 2px orbital atomikoak bakarrik hartuko du parte
loturan. [Testuliburu aurreratuagoetan lotura-ardatza z ardatza balitz bezala hartzen da; hau
N2-a bezalako molekulei aplikatzen zaie, eta beraz molekula honek π lotura izango du px eta
py orbital atomikoen elkarrekintzaren ondorioz. Lotura-ardatzaren koordenatuak arbitrarioki
hautatzen direnez, ardatz nagusia x ardatza izango da guretzat (molekula linealetan bezala),
eta BCl3-a bezalako molekula baten planoa (ikus 114 or.) xy planoa izango da.]
6.7(a) eta 6.7(b) irudiek hidrogenoaren 1s orbital atomikoak fluoroaren 2px eta 2py
orbital atomikoekin izan ditzakeen konbinazioen berri ematen digute hurrenez hurren. 2pz
orbital atomikoak izango duen gainezarmena, 2py orbitalak duenaren antzekoa da.
6.7 IRUDIA - Hidrogenoaren 1s orbitalak fluoroaren 2p orbitalekin izan ditzakeen konbinazioak (marratutako
eremuak gainezarmena adierazten du)

Irudian ikusten denez, nukleoarteko distantzia jakin baterako, 2p x orbitalak
hidrogenoaren 1s orbitalarekin duen gainezarmena askoz handiagoa da 2p y orbitalak
duenarena baino. Lehenengo kasuan orbital-gainezarmenak zeinu bakarra duen bitartean
(6.7(a) irudia), bigarrenean bi zeinu ditu 1s orbitala p orbitalaren bi begiztekin gainezartzen
delako (6.7(b) irudia), azken kasu honetan p orbitalaren begizta positiboaren gainezarmenak
erabat konpentsatzen du begizta negatiboarena. Gainezarmen horiek elkar indargabetzen dute
eta, matematikoki adieraziz gero gainezarmenaren integralak, ∫φ(H1s)∫φ(F2py), zero balioa
hartuko du.
Hidrogeno- eta fluoro-atomoen arteko orbital lokarria beraz, H(1s) eta F(2px) elektroien
artean osatzen da ia erabat, fluoroaren beste elektroiak orbital atomikoetan geratzen diren
bitartean. HF-aren konfigurazioa honelako zerbait izango da:

xσ orbital lokarria izango delarik orbital molekular bakarra. Konfigurazio hori orbital
atomikoak baino ez dituen neon-atomoarenaren antzekoa da (1s22s22p6).
xσ orbital molekularra H(1s) eta F(2px) orbital atomikoen konbinazio linealez eratu da,
uhin-funtzio honen bitartez:

beste era honetan ere idatz daitekeena:

λ-k c1 eta c2 koefizienteak ordezten dituelarik. Molekula diatomiko homonuklearretan c1 = c2
eta λ = 1 ziren, baina hori ez da betetzen HF-a bezalako molekula diatomiko
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heteronuklearretan, elektroiak ez daudelako berdin elkarbanatuta nukleoen artean. HF
molekulan λ > 1 da, horrek esan nahi du, F(2px) orbital atomikoak eragin handiagoa duela
uhin-funtzioan H(1s) orbitalak baino. Hau da, λ loturaren asimetriaren edo polaritatearen
neurri bat da.
Gainerako hidrogeno-haluroek ere antzerako egiturak dituzte lotura bakunekin, elektroibikoteak desberdin elkarbanatuta dituzte nukleoen artean. XH tipoko molekuletan kloro-,
bromo- eta iodo-atomoek 3px, 4px eta 5px orbitalak erabiliko dituzte, hurrenez hurren.
6.6.2 NO eta CO tankerako molekulak
Gaiari ekiteko 6.6 irudiko energi diagrama erabiliko dugu. Ikusten den bezala,
karbono(II) oxidoaren konfigurazioa eta nitrogeno-molekularena berdinak dira. Nitrogeno(II)
oxidoak elektroi bat gehiago du vπ orbital antilokarrian:

Nitrogeno(II) oxidoak parekatu gabe duen elektroi antilokarri horren eraginez, molekulari
paramagnetikoa dela esaten zaio eta bere lotura nitrogeno-molekularena baino ahulagoa
izango da. Nitrogeno(II) oxidoa, parekatu gabeko elektroi bat izanik (erradikal bat izanik
alegia), uste baino egonkorragoa da. Egonkortasun horren arrazoia elektroi hori dagoen
orbital molekularrak atomo biak, eta ez bakarra, hartzen dituela da.
Karbono(II) oxidoaren konfigurazioa nitrogeno-molekularenaren berdina denez,
karbono- eta oxigeno-atomoen artean ere lotura hirukoitza dagoela pentsatu behar dugu.
Deskribapen hau, hala ere, ez da erabat egokia, izan ere, CO-ak, ionizatzen denean, CO +
+
ematen du eta N2-ak N 2 . Horrez gain, N2-ak elektroi bat (elektroi lokarria) galtzen duenean
lotura ahuldu egiten da. CO-aren kasua oso bestelakoa da, CO+-aren lotura sendoagoa baita,
nukleoarteko distantzia murriztu eta bibrazio-maiztasuna handitu egin direlako. Horrek
pentsarazten digu CO-ak lotura bikoitza duela eta ionizatzen denean nukleoarteko eremuan
elektroi-karga handiagoa sartzen dela. Horren interpretazio sinple bat egin daiteke, esanez,
orbital molekularrak distortsionatu samarrik daudela elektronegatiboagoa den oxigenoatomoaren aldera (HF-an bezala) eta ionizazioak elektronegatibotasun-diferentzia hori
murriztu egiten duela.
NO eta CO molekulei N2-aren loturaren diagrama aplikatzean, ez dugu aintzat hartu
elementu horiek zenbaki atomiko desberdinak dituztela, hau da, C-tik N-ra eta N-tik O-ra
igarotzean, orbital atomiko analogoen energiak txikiagotu egingo direla, nukleoaren
erakarpena handitu egin delako. Oxigenoaren 2s orbital atomikoak duen energia karbonoaren
2s-ak duena baino txikiagoa da. Ikus dezagun 6.8 irudian orbital atomikoei dagozkien
benetako energiak erabiliz lortutako diagrama.
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6.8 IRUDIA - Karbono(II) oxidoaren orbital molekularraren energi diagrama

Bertan ikusten denez, wπ orbital molekular lokarriek energia txikiagoa dute xσ orbitalak
baino. Karbonoaren eta oxigenoaren orbital atomikoek ez dute berdin eragiten orbital
molekularrak osatzerakoan, oxigenoaren orbital atomikoen koefizienteak handiagoak dira
orbital molekular lokarrietan eta txikiagoak orbital molekular antilokarrietan. Hori bat dator
lotura-elektroien adierazpide koalitatiboarekin, non oxigeno-atomoaren inguruan
“kontzentratutako” orbitalak betetzen diren.
6.7 Loturaren sendotasuna
Kapitulu honetan aztertu ditugun adibideetan ikusi dugunez, elektroi antilokarri baino
elektroi lokarri gehiago dagoenean, molekula egonkorrak eratzen dira. Soberako elektroibikote horiek “loturaren ordena” emango digute. 6.1 taulak aztertu ditugun molekula batzuen
datu esperimentalak biltzen ditu.
6.1 TAULA - Elektroi lokarrien soberakinen eta loturaren sendotasunaren arteko erlazioa, molekula diatomiko
sinpleetan
Molècula = Molekula
Pares de electrones enlazantes = Elektroi-bikote lokarriak
Pares de electrones antienlazantes = Elektroi-bikote antilokarriak
Exceso de pares enlazantes = Bikote lokarrien soberakina
Energìa de disociaciòn del enlace = Loturaren disoziazio-energia kJmol-1-tan
+

N2, NO eta O2, eta H2 eta H2 serieetan nolabaiteko koerlazioa dago “loturaren ordena”
eta loturaren disoziazio-energiaren artean.
Era berean, bigarren periodoko elementuen molekula diatomikoak lehenengo periodoko
analogoekin alderatzen baditugu, loturaren disoziazio-energia txikiagotu egiten dela ikusiko
dugu. Adibidez, SiO-aren energia 774 kJmol-1-ekoa da (CO-arena aldiz 1071) eta S2-arena
348 kJmol-1-ekoa da (O2-arena 494 den bitartean). Elektroien zenbaki kuantiko nagusia
zenbat eta handiagoa izan orduan eta ahalmen lokarri txikiagoa izango dute elektroiek,
barreiatuago daudelako eta gainezarmen ahulagoa dutelako.
6.8 Bibliografia
1. Glasstone, S.: Theoretical Chemistry, 275, Van Nostrand, New York (1945). Orbital
molekularraren metodoari buruzko zehaztasun gehiago jasotzeko: Gray, H.B.: Electrons
and Chemical Bonding, Benjamin, New York (1964).
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7. kapitulua
Balentzi loturaren metodoa
7.1 Sarrera
Aurreko kapituluan, molekulen, Schrodinger-en ekuazioari soluzio egokiak aurkitzeko,
orbital molekularraren metodoa aztertu dugu. Molekularen eskeletotik abiatuta (atomo-nukleoz osatua edo nukleoa gehi barne geruzetako elektroiez osatua), elektroiek bete
ditzaketen energi maila desberdinak kalkulatu ditugu. Energi maila orbital edo molekular
horiek orbital atomikoen konbinazio lineal egokien bidez lortu ditugu, beti ere, molekula
diatomikoekin lan eginez.
Kapitulu honetan beste hurbilketa-metodo bat aztertuko dugu, balentzi loturaren
metodoa hain zuzen. Metodo honek ere elektroi-parekatzearen ideia jasotzen du, nukleoak
elektroi-bikoteen bidez elkartuz. Hasteko, σ lotura duten molekula diatomiko homonuklearrei
+
(H 2 eta H2-a) eta heteronuklearrei (HCl-a) buruz arituko gara; gero, π elektroien arazoa
aztertuko dugu bentzenoa bezalako molekuletan, eta azkenik, erresonantzia kontzeptuaz
arituko gara. 8 kapituluan σ lotura duten molekula poliatomikoak, amoniakoa eta ura
bezalakoak, aztertuko ditugu. Ikusiko dugun bezala, hibridazio-nozioan barneratuko gaituen
balentzi loturaren metodo honek, molekula horien itxura aztertzeko oso eskema egokia
eskainiko digu. Elektroiak atomo-nukleo guztiak biltzen dituzten orbital molekularretan bana
daitezkeela dioen hurbilketa orbital molekularra ere aintzat hartuko dugu.
7.2 Hidrogeno-molekula ioia
Molekula honekin hasiko gara, sinpleena delako eta bi nukleo eta elektroi bakarra
dituelako. Nukleoak elkarrengandik aldenduta daudela suposatuko dugu hasiera batean.
Elektroia nukleoetako bati lotuta dago, hau da, hidrogeno-atomo bat eta protoi bat izango
dugu. Nukleoak hurbiltzen diren heinean, elkar aldaratzen hasten dira karga positiboa
dutelako, baina aldi berean, elektroia, nukleo biak erakartzen saiatuko da “kola molekular”
bat balitz bezala. Erakarpen indarra nukleoen arteko aldarapena baino handiagoa bada,
molekula egonkorra izango da.
7.1 irudiak erakutsiko digu nola aldatzen den sistema molekularraren energia
nukleoarteko distantziaren arabera. Nukleo biak hurbiltzen direnean, erakarpen-indarrak
agertzen hasiko dira eta energia murriztu egingo da, egoera egonkorra lortu arte. Puntu
horretatik aurrera, nukleoarteko distantzia gehiago murrizten bada, aldarapena igartzen hasiko
da erakarpena baino handiagoa egin arte, kurbak horretaz energia minimo bat izango du, eta
+
gero, gora egingo du berehala. Kurbak duen energia minimo hori H 2 molekulak oinarrizko
egoeran duen nukleoarteko distantzia normalari, edo bestela esanda, lotura-distantziari (106
pm) dagokio.
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7.1 IRUDIA – Hidrogeno-molekula ioia: energiaren aldaketa nukleoarteko distantziaren arabera
Energía = Energia
Distancia internuclear = Nukleoarteko distantzia
+

Hona hemen Schrodinger-en ekuazioa H 2 hidrogeno-molekula ioiarentzat:

Ekuazio hori hidrogeno-atomoarenarekin alderatuz, ikusten da, V energia potentzialak hiru
osagai dituela oraingo honetan: —e2/ra eta —e2/rb, elektroiak A eta B nukleoekiko duen
erakarpena adierazteko, eta e2/R, nukleoen arteko aldarapena adierazteko. Aipatutako
distantzia horiek 7.2 irudian ikusiko ditugu.
Sistema honetan nukleo biak oso aldenduta daudenean, bi banaketa egon daitezke.
Batean, elektroia A hidrogeno-nukleoarekin egongo da, B nukleoa protoi gisa utzita
7.2 IRUDIA – Hidrogeno-molekula ioia: A eta B-k protoiak adierazten dituzte, eta e-k elektroi bakarra.
+

(banaketa edo egitura hau adierazteko HAH B idatziko dugu, bere uhin-funtzioa ψI delarik).
Beste banaketan elektroia B hidrogeno-nukleoarekin egongo da. Bere uhin-funtzioa ψII
+
izango da eta egitura HA HB. Egitura biak energia bereko egoerei dagozkie. Nukleoen arteko
distantzia mugagabea denean, egitura horiek A edo B protoiari asoziatutako elektroi-uhin
geldikorra zehatz-mehatz deskribatuko dute. Nukleoak elkarrengandik oso gertu daudenean,
ez dago egoera deskribatuko duen egitura egokirik. Deskribapenik onena ψI eta ψII-aren
konbinazio linealaren bitartez lor daiteke. Molekula ondoko funtzio honen bidez deskribatuko
dugu beraz:

ψI eta ψII funtzioek energia bereko egoerak adierazten dituztenez, modu berean eragingo dute
ψ funtzioan. CI-aren balioa beraz, CII edo –CII izango da. Bi konbinazio lineal hauek egon
daitezke:

ekuazio horietako CI-i eta CII-ri unitatearen balioa eman diegu. Funtzio horiek normalizazio-konstante batez (1/√-2) biderkatuko ditugu (ikus 65 or.), zeren horrela edozein funtziorentzat
espazio osora hedatutako ∫ψ2dν-ren balioa unitatea izango baita. Konbinazio linealak modu
honetan idatz ditzakegu orain:
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eta
Karga-hodeiaren dentsitatea ψ2-arekiko proportzionala denez, zera daukagu:
eta

ψ + funtzioak deskribatzen duen egoeran karga-dentsitate totala banandutako
2
dentsitateen batura baino handiagoa da, [1/2(ψ2I + ψII )], aldea ψIψII delarik. 7.3 (a) irudian
karga-dentsitate hauen banaketa ikus daiteke, ψ2 eta ψ 2 funtzioen dentsitatea marra etenez,
II
I
2
2
2
2
eta ψ+ eta ψ– funtzioena marra jarraiez adierazita daudelarik. ψ + eta ψ – elektroi-dentsitate
berdineko marrez ere adieraz daitezke 7.3(b) irudian ikusten den bezala. Diagrama horietan
ikusten den bezala, ψ2 -aren kasuan, konbinazio lineal horri dagokion elektroi-dentsitatearen
+
gehikuntza nukleoen arteko eremuan kontzentratzen da, eta ψ2 konbinazioan aldiz karga–
-hodeia nukleoarteko eremutik kanpo geratzen da.
7.4 irudiak erakutsiko digu nola aldatzen den ψ+ eta ψ– funtzioen energia nukleoarteko
+
distantziaren arabera. ψ+ funtzioa H 2 ioiaren “oinarrizko” egoerari dagokio, dudarik gabe,
izan ere, kurbak energia minimo bat baitu r0 nukleoarteko distantzian (“loturaren luzera”n
hain zuzen). ψ– funtzioaren kurbak ordea, nukleoak hurbildu ahala, energia jarraiki handitzen
dela adierazten du, bestela esanda, ez dela inolako molekula egonkorrik eratzen.
Hidrogeno-molekula ioiaren kasuan orbital molekularraren metodoak zein balentzi
loturarenak, lotura-luzera eta energi balio berdinak ematen dituzte. ψ I-ak elektroia A
nukleoan dagoen egitura adierazten du, ψI-a A-ren orbital atomikoa da eta OAKL metodoko
orbital atomikoetako baten (φA) berdina da; era berean, ψII-a φB-ren berdina da. Metodo biek
erabiltzen dute konbinazio linealaren teknika, baina balentzi loturaren metodoak “egitura”
hipotetikoak erabiltzen ditu, orbital molekularraren metodoan elektroiaren zeregina
azpimarratzen den bitartean. Metodo bien arteko desberdintasunak nabariak izango dira
molekula konplikatuagoak aztertzen ditugunean, konbinazio linealeko uhin-funtzioak ez
baitira berdinak izango.
7.3 IRUDIA – Hidrogeno-molekula ioia: (a) elektroiaren banaketa-funtzioak; marra etenek ψI edo ψII adierazten
2

2

dituzte eta marra jarraiek ψ+ edo ψ– ; (b) elektroi-dentsitate berdineko marrak ψ+ eta ψ – funtzioetarako.
2

2

2

2

7.4 IRUDIA – Hidrogeno-molekula ioia: energiaren aldaketa, nukleoarteko distantziaren arabera
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7.3 Hidrogeno-molekula
Hidrogeno-molekularako Schrodinger-en ekuazioak honela adierazten du energia
potentziala:

ra1, ra2,... distantziak 7.5 irudikoak direlarik. Lau termino negatiboak 1 eta 2 elektroiek A eta
B protoiekiko duten erakarpenari dagozkio, eta termino positiboak protoien arteko eta
elektroien arteko aldarapenari.
7.5 IRUDIA – Hidrogeno-molekula, nukleoen arteko (A eta B), bi elektroien arteko (e1 eta e2) eta elektroiak
nukleoekiko dituzten distantziak

A eta B nukleoak oso aldenduta daudenean, HA(1) + HB(2) tipoko egitura izango dugu,
non HA(1)-ek 1 elektroia A nukleoarekin dagoela adierazten duen, eta HB(2)-k 2 elektroia B
nukleoarekin dagoela. Bi hidrogeno-atomoko sistema hau ψI uhin-funtzio baten bitartez
deskriba daiteke. 2 elektroia A nukleoarekin eta, 1 elektroia B nukleoarekin daudelarik
eratzen den egitura ere berdin deskribatuko genuke (elektroi biak bereiztezinak direlako),
lortzen den egitura berria, HA(2) + HB(1), ψII uhin-funtzioaren bidez deskribatu ahal izango
delarik. Atomoak hurbiltzen direnean uhin geldikorrek elkar interferituko dute eta uhin-mugimendu berri bat sortuko da. Heitler eta London-en ustez mugimendu berria ψI eta ψII-ren konbinazio linealez deskriba daiteke:

ψI eta ψII-k orain ere energia bereko egoerak adierazten dituzte eta konbinazio linealean
eragin bera izango dute. cI = ±cII da, beraz:
eta
Energiaren balioak RAB-ren aurrean irudikatzen baditugu, ψ+ konbinazioak minimo bat
izango du, distantzia horretan molekula bat eratu delako. Kalkulatutako disoziazio-energia
(303kJ mol–1) eta lotura-luzera (87 pm) “grosso modo” aldera daitezke esperimentalki
lortutako balioekin (456 kJ mol–1 eta 74,1 pm).
ψI eta ψII-k adierazten dituzten egiturei, egitura kobalente esaten zaie. Heitler eta
London-en metodoa hala ere, hobetu egin daiteke beste bi egitura gehiago kontuan hartuta:
elektroi-bikotea nukleo bakar batean (An edo Bn) dagoenean izango ditugunak, alegia.
Egitura horiek ondoko forma ionikoak izango dira:
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edo

ψIII-ren bidez adierazia

edo

ψIV-ren bidez adierazia

eta
HA(1.2)-k elektroi biak A nukleoan daudela adierazten du, eta HB(1.2)-k elektroi-bikotea B
nukleoan dagoela. Era horretan beste konbinazio lineal orokor hau idatz daiteke:

ψI eta ψII-k energia bereko egiturak adierazten dituztenez, cI eta cII koefizienteak berdinak
izango dira. Era berean, ψIII eta ψIV-k energia bereko egiturak deskribatzen dituztenez, cIII eta
cIV-k balio berdina izango dute. Edozein modutan, egitura ionikoek kobalenteek baino askoz
energia gehiago dutenez, cIII eta cIV koefizienteak cI eta cII baino txikiagoak izango dira. cI,
cII, cIII eta cIV koefizienteen baliorik “egokiena” aurkitzeko, hau da, energiarik txikieneko
egoerari dagozkion balioak aurkitzeko, bariazio-metodoa eta tipo horretako hurbilketa bat
erabili izan da. Kalkuluen ondorioz, ondoko balioak lortu dira: cI (eta cII) = 1; cIII (eta
cIV)=0,158; disoziazio-energia 310 kJmol-1 eta loturaren luzera 88,4 pm.
7.4 Orbital molekularraren eta balentzi loturaren metodoen erkaketa
Orain hidrogeno-molekularen bi deskribapenak alderatuko ditugu, orbital
molekularraren metodoak emandakoa eta balentzi loturarenak emandakoa, eta horretarako
uhin-funtzio osagaiak zehatz-mehatz aztertuko ditugu. Orbital molekularraren metodotik
hasiko gara. Elektroien arteko aldarapena arbuiatzen badugu, 1 elektroia dv1 bolumenean
aurkitzeko probabilitatea (=ψ12 dv 1 ) 2 elektroia dv 2 bolumenean aurkitzeko
2
probabilitatearekiko (=ψ2 dv2) independentea izango da. Beraz, 2 elektroia dv2 bolumenean
dagoen bitartean 1 elektroia, aldi berean, dv 1 bolumenean egoteko probabilitatea,
probabilitate indibidualen biderkaketa izango da (=ψ12 dv 1 .ψ 22 dv 2 ). Beraz, molekula
deskribatzen duen ψ+ uhin-funtzioa ψ1.ψ2 izango da, hau da, elektroien funtzio indibidualen
biderkaketa. Orbital molekularraren tratamendua aztertu dugunean, molekula bateko lotura-elektroiaren uhin-funtzioa orbital atomikoen batuketaren bidez gertatzen dela ikusi dugu.

non φA(1) eta φB(1) espresioek 1 elektroia A eta B nukleoekin, hurrenez hurren, lotuta
dagoela adierazten duten (espresioa sinplifikatuta dago, normalizazio-konstantea eta cA eta cB
koefizienteak kendu egin ditugulako). 2 elektroiari buruz beste horrenbeste esan daiteke:

Beraz, molekularen uhin-funtzioa itxura honetakoa izango da:
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(7.1)

–

+

φA(1)φA(2) terminoak adierazten duen egituran elektroi biak A nukleoan daude, H Aeta HB ioiak
–
+
eratuz. φB(1)φB(2) terminoak ordea, HA HB forma ionikoa ondorioztatzen du.
Balentzi loturaren metodoan konbinazio linealeko funtzio bakoitzak protoi- eta elektroi-banaketa jakin bat izaten du. ΨI egituran adibidez 1 eta 2 elektroiak A eta B nukleoekin
asoziatuta egongo dira. Horregatik 2 elektroia B nukleotik gertu dagoenean 1 elektroia, aldi
berean, A nukleotik gertu egoteko probabilitatea, orain ere, probabilitate indibidualen
biderkaketa izango da, ondorioz ψI-en ordez φA(1).φB(2) eta ψII-ren ordez φA(2).φB(1) idatziko
dugu. Hona hemen konbinazio lineal berria:
(7.2)

(7.2) ekuazioak ez ditu (7.1) ekuazioak dituen φA(1).φA(2) eta φB(1).φB(2) termino ionikoak
jasotzen. Heitler eta London-en balentzi loturaren teorian egitura horiek ez dira aintzat
hartzekoak, izan ere, elektroien arteko aldarapenak ezinezko egingo baitu elektroiak
elkarrekin nukleo berean egotea. Orbital molekularraren teoriak bestalde, ez du aintzat hartu
elektroien arteko aldarapena eta berdin tratatu ditu termino ionikoak zein ez ionikoak (hots,
kobalenteak). Agerian dago ez metodo batek ez besteak ez dutela emaitza egokirik emango,
behar bezala zuzentzen ez baditugu, bakoitzak muga-egoerak hartzen baititu kontuan, baina
zuzenduz gero, metodo biak elkar hurbildu eta baliokide izatera irits daitezke. Zuzenketa
horiek uhin-funtzio landuagoak erabiltzearen eta, ondorioz, kalkulu zehatzagoen ondorio
izango dira. Kolos eta Roothaan-ek hidrogeno-molekula aztertzean 50 terminoko funtzio bat
erabili zuten (1960), kalkulu horiek egiteko abiadura handiko konputagailu elektronikoen
+
laguntza behar izan zuten. 7.1 taulan H 2 eta H2 molekulen distantzia internuklear eta lotura-energi desberdinak ikus daitezke, zenbait ikerlarik lortutakoak eta, horiekin batera,
+
esperimentalki lortutakoak. Balio horietatik H 2-ko bi elektroien lotura H 2 -eko elektroi
bakarrarena baino sendoagoa eta laburragoa dela ondoriozta daiteke.
+

7.1 TAULA – H2 eta H2-ko loturen luzera eta energia
Método = Metodoa
Experimental = Esperimentala
CLOA = OAKL
James (1935) = James (1935)
Heitler-London (1927) = Heitler-London (1927)
Weinbaum (1933) = Weinbaum (1933)
Kolos y Roothaan (1960) = Kolos eta Roothaan (1960)
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Emaitza horietatik ondoriozta daiteke, erabateko zehaztasuna lortuko dugula soilik
OAKL metodoko funtzioak kontuan hartzen ez ditugunean. Baina Coulson-ek esan zuen
bezala, hori egiteak kontzeptu kimiko konbentzionalak galtzea eta emaitzen adierazpen
grafiko errazik ez edukitzea ekarriko luke. Konbinazio linealak, zehatza ez dela onartuta egon
arren, badu abantail bat, kimikariei horren ezagunak egiten zaizkien lotura-diagramekin eta
egiturazko formulekin erlaziona daitekeela, alegia.
7.5 Molekula diatomiko heteronuklearrak
Aurreko kapituluan, HF molekula diatomiko heteronuklearra aztertu dugunean, lotura-elektroi biak hidrogenoaren 1s eta fluoroaren 2px orbital atomikoen konbinazio linealez
lortutako orbital molekularrean (xσ) jarri ditugu. Nukleo biak desberdinak direla adierazteko
C1 eta C2 koefizienteei balio desberdinak eman dizkiegu molekularen uhin-funtzioan.

Beste era honetan ere adieraz daitekeena:

Formula horrek koefiziente bakarra du λ(=C2/C1), HF loturaren polaritatea neurtzen duen
koefizientea delarik. λ-aren balioa unitatea baino handiagoa denez, elektroien karga-hodeia
fluoro-atomotik gertuko lotura-muturrean egongo da gehien bat kontzentratuta.
Balentzi loturaren metodoan nukleo biak bi lotura-elektroien bitartez daude lotuta.
Sistema deskribatzen duen uhin-ekuazioak ordea, egitura ionikoak eta kobalenteak
deskribatzen dituzten espresioak biltzen ditu:
ψ = ψkobalentea + αψionikoa
Hidrogeno-molekularako antzeko espresioa erabili dugu ψkobalentea = (ψI + ψII) eta ψionikoa =
(ψIII + ψIV). Kasu hartan, elektroi biak nukleo bakar batean daudenean era daitezkeen bi
egiturak deskribatzen dituzten ψIII eta ψIV-ren ekarpenak berdinak ziren. Teorikoki lau
egitura daude HF-aren kasurako, bi kobalente eta bi ioniko.
H(1)
+ F(2)
H(2)
+ F(1)
H
+ F(1.2) (hau da, H+F-)
H(1.2)+ F
(hau da, H-F+)

ψI-ren bidez adierazia
ψII-ren bidez adierazia
ψIII-ren bidez adierazia
ψIV-ren bidez adierazia

Agerian dago egitura horietatik azkenak zer esateko gutxi duela deskribapenean, horregatik
beste hirurak hartuko ditugu bakarrik aintzat, horrela ψkobalentea = (ψI + ψII) izango da eta
ψionikoa = ψIII.
Uhin-funtzioa modu osoago batez idazteko moduan gaude orain:
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Fluoroa hidrogenoa baino askoz elektronegatiboagoa denez (ikus 9 kapitulua), σ
loturaren karga-hodeia fluoroaren aldera distortsionatuta egongo da loturaren muturrean, eta
horren berri uhin-funtzio orokorrak jasoko du termino ionikoaren bitartez. Agerikoa da α-ren
balioa karga-hodeiaren asimetriarekin eta, beraz, loturaren polaritate edo “ionikotasungraduarekin” erlazionatuta dagoela. Kontribuzio kobalentea eta ionikoa 1:α2 erlazioaz
neurtzen badira, ionikotasunaren portzentaia ondoko moduan adieraziko dugu:

Beste molekula diatomiko heteronuklear batzuk ere modu berean deskriba daitezke.
CO-a eta NO-a bezalako molekuletan σ eta π motako loturak izango ditugu dudarik gabe, eta
ψkobalentea eta ψionikoa funtzioetako uhin-funtzioek kontuan hartu behar dute hori.
7.6 Erresonantzia
“Erresonantzia” balentzi loturaren teoriari urte askotan lotuta egon den arren, saihestu
egin dugu orain arte kontzeptu horretaz hitz egitea. Hidrogeno-molekula ψI eta ψII funtzioen
konbinazio lineala biltzen duen uhin-funtzio batez deskribatu dugu, funtzio horietako
bakoitzak egitura edo egoera hipotetiko bat definitzen duelarik, HA(1) + HB(2) eta HA(2) +
HB(1), hurrenez hurren. Molekularen egoera ψI eta ψII-k adierazitako egoeren erresonantzia
hibrido bat bezala deskriba daiteke, edo bestela esanda, HA(1) + HB(2) eta HA(2) + HB(1)
egituren artean erresonantzia dagoela esan daiteke. Terminologia hau erabiltzeak arrisku bat
du, egitura hipotetiko horiek molekula errealak direla pentsatzea alegia. Adierazitako kasuan,
HA(1) + HB(2) eta HA(2) + HB(1) egiturak bi atomo bananduri dagozkie, beraz benetan
existitzen duten arren, ez dugu pentsatu behar nukleoen artean inolako elektroi trukaketa
bizkorrik edo egituren artean inolako orekarik dagoenik.
Orain aztertuko ditugun molekula zailtsuagoen egiturek ez dute errealitatean existitzen,
baina komenigarriak zaizkigu uhin-ekuazio zail bati soluzio hurbila aurkitzeko. Horrez gain,
kimikariei errazago egingo zaie lotura-diagrama ezagun eta konbentzionalak erabilita
molekularen eraketa adieraztea, nahiz eta ezin den molekularen egoera egitura konbentzional
erraz baten bidez zuzenean deskribatu.
Egitura erreala konbinazio linealez lortzeko behar diren egitura hipotetikoen hautaketa
ez da modu arbitrarioz egiten. HF-aren kasuan ikusi dugunez H+F– aintzat hartzekoa zen,
baina H–F+ aldiz ez. Egitura posible horiek ψI, ψII... uhin-funtzioak baldin badituzte, orduan,
ψ = N [cIψI + cIIψII +...] konbinazioan, c-rentzat balio handiak hartzen dituzten egiturak
izango dira garrantzitsuenak. ψ funtzioari dagokion energiaren espresioa zehazki aztertzean,
ikus daiteke, egitura garrantzitsu horiek ondoko ezaugarriak dituztela:
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a) antzeko energiak dituzte
b) nukleoek gutxi gora-behera posizio erlatibo berdinak dituzte
c) bikoterik gabeko elektroi-kopuru bera dute.
Baldintza horiek, orbital molekularraren teorian konbinazio linealak aztertzean aipatu
ditugun baldintzekin bat datoz. Ikusi dugu bere garaian, konbinazioa eraginkorra izan dadin,
funtzio osagaiek energi egoera berdina izan behar dutela, eta gainera orbitalak neurri handi
batean gainezarri behar direla eta ardatz molekularrarekiko simetria bera izan behar dutela.
Hori guztia hobeto ikusteko adibide jakin bat aztertuko dugu, nitrometano molekularena
hain zuzen. Nukleoek espazioan posizio finkoak hartzen dituztela suposatzen badugu, bi
lotura-diagrama izango ditugu:

Estructura I = I Egitura
Estructura II = II Egitura

Nitrogeno-oxigeno lotura duten zenbait molekula aztertu ondoren, lotura bikoitza bakuna
baino askoz laburragoa dela ikusi ahal izan da (ikus 11 kapitulua). Nitrometanoarekin
egindako esperimentuetan aldiz, nitrogeno-oxigeno lotura biak luzera berekoak (122 pm)
direla ikusi izan da. Molekularen egoera erreala deskribatzeko I eta II egitura hipotetiko
horietan oinarrituko gara eta molekularen uhin-funtzioa ondoko konbinazio lineala bezalako
bat izango da:

Esandakoa I eta II egituren gainezarmen eta konbinazio gisa uler dezakegu. Egitura bakoitzak
modu berean hartzen du parte konbinazioan, energia bera dutelako, nukleoen posizio
erlatiboa berdina delako eta desparekatu gabeko elektroi-kopurua ere berdina delako (zero).
9. kapituluan molekula honen loturari adierazpen egokiago bat emateko orbital
molekularraren teoria nola erabili ikusiko dugu.
Bigarren adibidea karbono(IV) oxidoarena da. Molekula honi O=C=O egiturazko
formula eman izan zaio urte askotan. Formula horrek balentziaren arau konbentzionalak
betetzen ditu, baina luzerari dagokionez ordea, gure molekulako karbono-oxigeno lotura 115
pm-koa den bitartean, karbonoa eta oxigenoaren arteko lotura bikoitz normala (zetonena
adibidez) 122 pm-koa da eta lotura hirukoitza 110 pm-koa. Karbono(IV) oxidoaren loturaren
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luzera beraz, lotura bikoitzaren eta hirukoitzaren tartean dagoela dirudi, eta hori azaltzeko
hiru egitura hipotetiko dauzkagu:

ψ = N [cIψI + cIIψII + cIIIψIII] funtzioak molekularen egoera erreala deskribatzen duelarik.
Energi ikuspegitik O=C=O formula desegokia dela ikus daiteke. Karbono-oxigeno
lotura bikoitzaren energia 732 kJmol-1-ekoa da, O=C=O molekularen eraketa-beroak beraz,
haren bikoitzaren ingurukoa izan behar luke, 1464 kJmol–1; eraketa-bero esperimentalaren
balioa ordea 1602 kJmol–1-ekoa da. Balio bi horien arteko aldeak (138 kJmol–1) erakusten
digu zenbat egonkorragoa den egitura erreala, O=C=O formula soilak adierazitakoa baino.
Egitura hipotetikoetatik egonkorrenaren eta, molekula errealaren energien arteko alde horri,
erresonantzi energia esaten zaio (ikus 7.6 irudia).
7.6 IRUDIA – Erresonantzi energia: (a) hidrogenoarena, (b) karbono(IV) oxidoarena
Energía = Energia
Energía de resonancia = Erresonantzi energia

Erresonantziaren teoriari esker bentzeno-molekulak dituen hainbat ezaugarri, bestela
ulertezinak zaizkigunak, azaldu ahal izan ditugu, hala nola, horren egonkortasun kimiko
handia izatea, Kekule-ren egiturazko formula konbentzionalak hiru lotura bikoitz izan arren.
Horrez gain, molekula laua izatea eta karbono-karbono lotura guztien luzerak berdinak izatea
azaldu izan ahal dugu.
Egiturazko bost formula izan ditzakegu molekula horrentzako:
Kekulé = Kekule
Dewar = Dewar

ψI, ψII,..., eta abar. Bentzenoaren benetako egitura tankera honetako ψ uhin-funtzio batez
adierazten da:

Kekule-ren formulen ekarpena Dewar-en formulena baino handiagoa da. (Dewar-en egiturak
ez dira horren egonkorrak. Eraztuna zeharkatzen duten lotura ahul horiek oso luzeak direnez,
energia handia izango dute.) Ondorioztatuko den erresonantzi hibridoan karbono-atomoen
arteko loturak baliokideak izango dira, hau da, ez dira ez bikoitz ez bakun izango, bien
ezaugarriak biltzen dituzten loturak baizik. Hidrokarburo aseetako lotura bakunaren luzera
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154 pm-koa eta, etenoaren lotura bikoitzaren luzera 132 pm-koa den bitartean, bentzenoaren
karbono-karbono loturarena 139 pm-koa da.
7.7 Kontzeptu erratuak eta erresonantzi arauak
Azpimarratu beharra dago, molekulak deskribatzeko marrazten ditugun eta balentzi
loturaren metodoan gainezartzen diren egitura horiek ez dutela benetan existitzen. Ez da egia
bentzenoak bi egitura hauetako molekulen proportzio bera duenik
eta

ezta oreka tautomeroa duenik
Irudia

ezta elektroiak bi posizioen artean mugitzen direnik, ezta bentzenoak momentu batzuetan
itxura hau hartzen duenik ere
eta besteetan beste hau

Molekulak egitura bakuna du eta ezin da lotura-diagrama konbentzional batez zuzenean
deskribatu.
Esandakoa hobeto ulertzeko zenbait analogia erabiliko ditugu. Egitura erreala
“mandoarekin” konparatu ohi da. Mandoa nolakoa den esateko astoa eta zaldia aipatu ohi
ditugu, mandoa bera abere bat izanik ere, zaldiaren eta astoaren ezaugarriak ditu, ez da ordea
ez zaldia ez astoa. Analogia hau ez da erabat zehatza, benetako “egitura” (mandoa) beste bi
“egitura” errealen (zaldia eta astoaren) bidez deskribatu dugulako, gure molekula aldiz
(bentzenoa) errealitatean existitzen ez duten egitura hipotetiko biren bidez (Kekule-ren
formak), lotura-diagrama errazen bidez adieraz daitezkeenak, deskribatuko dugu. Egokiagoa
izango litzateke egitura erreala errinozero batekin alderatzea. Errinozeroa animalia erreala da
baina ez da gure herrialdean bizi, zoologikoetan ez bada, horregatik haur bati errinozeroa
nolakoa den adierazteko bi izaki mitiko (edo hipotetiko) aipatuko genituzke, adarbakarra eta
herensugea. Haurrak badu irudizko izaki horien berri, beraz, adarbakarraren eta
herensugearen ezaugarriak dituela esaten badiogu, errinozeroa gutxi gora-behera nolakoa den
imajinatuko du.
Erresonantziaren teoria desagertzeko zorian egon zen, bere aldeko hizlari sutsuak ia
irizpiderik gabe erabiltzera iritsi zirelako. Oso erraza da zenbait molekularen jokabidea
interpretatzeko ditugun zailtasunak azaltzerakoan egiturazko formula aurkigaitz mordo bat
asmatzea, eta molekula, egitura horien arabera eratutako hibrido bat dela esatea. Konbinazio
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lineala osatzeko behar diren egitura hipotetikoek ordea, 7.6 ataleko arauak bete behar dituzte
beti. Arau horietatik nukleoek posizio erlatibo bera izan behar dutela dioenak emango digu
erresonantzia eta tautomeriaren artean dagoen oinarrizko desberdintasuna. Azetona bezalako
molekula batek bi forma izan ditzake, zetonikoa eta enolikoa:

cetónica = zetonikoa
enólica = enolikoa

Lotura-elektroien banaketa desberdina izateaz gain, hidrogeno-atomoaren posizioa ere
desberdina dute, forma zetonikoan karbonoari lotuta dago eta forma enolikoan oxigenoari.
Benetako oreka dago bi forma tautomero horien artean eta forma biak elkarrengandik
banandu ahal dira (teorikoki behintzat). Forma tautomero horiek existitu egiten dute eta
elkarren artean orekan daude, baina bakoitzaren kantitatea, duten energiaren araberakoa da.
Azetonaren kasuan forma enolikoa oso kantitate txikian dago, forma zetonikoak baino askoz
energia gehiago duelako.
Forma tautomeroek existitzen dutela, eta erresonantzi formak ez, adierazteko momentu
dipolarra erabiliko dugu. Nitrogeno(I) oxidoa adibidez ondoko forma bien hibridotzat hartu
ohi da:

Egitura horien dipoloek aurkako orientazioa dutenez, molekularen momentua oso txikia
izango da. Bi forma horiek aldiz, orekan dauden tautomeroak balira, berez orientatuko
lirateke momentu dipolarra neurtzeko aplikatutako eremuan, eta dipolo handi samarra lortuko
litzateke, tautomero indibidualen dipoloen artekoa (bakoitzaren proportzio erlatiboaren
arabera).
Egiturek antzeko energia izan behar dutelako araua argi ikusten da bentzenoaren
kasuan, izan ere, Dewar-en formek askoz energia handiagoa dutenez, Kekule-ren forma
egonkorragoak baino garrantzi txikiagoa izango baitute molekula errealak erakusten duen
konbinazioan. Gauza bera egin daiteke hidrogeno-molekularako, Heitler eta London-en
tratamendu sinplean HA(1.2) + HB eta HA + HB(1.2) egitura ionikoak kontuan hartuz. Energia
handiagoa dutenez HA(1) + HB(2) eta HA(2) + HB(1) formek baino proportzio txikiagoan
eragingo dute egitura errealean.
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8. kapitulua
Balentzia norabideratua
8.1 Lehen periodoko elementuek eratutako molekulen geometria
Orain arte molekula diatomikoen lotura nolakoa den aztertu dugu gehien bat, aurreko
kapituluan erresonantziari buruz aritzean, molekulen formari buruz ere zenbait suposizio egin
ditugun arren. Loturaren azterketa beste molekula batzuetara zabalduko dugu orain, atomo
zentrala beste zenbait atomorekin lotuta duten molekuletara hain zuzen. Ikusiko dugun
bezala, deskribapena egiteko orbital molekularraren zein balentzi loturaren metodoak erabili
ahal izango ditugu. Metodo bi horiek aztertzeari ekin aurretik, molekulen forma aurrikusteko
lagungarri izango zaigu elektroi-bikoteek elkarrengandik ahalik eta urrutien kokatzeko joera
dutela jakiteak. Kloruroen serie honetan, BeCl2 (gas-fasea), BCl3 eta CCl4 molekuletan kloro-atomoek berilio, boro eta karbonoarekin eratzen dituzten loturak bi elektroiko lotura
bakunak direla aurrikus daiteke. Lotura-elektroien artean dauden aldarapen-indarren
ondorioz, molekula horiek forma lineala, triangeluar-laua eta tetraedrikoa izango dute
hurrenez hurren. Ikus 8.1 irudia.
Molekulen forma elektroi-bikoteen arteko aldarapenaren arabera interpretatze horrek,
ikerlari askori balio izan die lehen periodoko elementuek osatzen dituzten konposatu
konbalenteak azaltzeko, eta neurri txikiago batean, beste elementuen konposatuak ere
azaltzeko. Hala ere, elektroi-bikote guztiak hartu behar ditugu kontuan, hidruroen serie hau
aztertu besterik ez dugu bestela: CH4, NH3 eta H2O-a. Molekula horien lotura-angeluak
109,5°, 107,1° eta 104,5°-koak dira hurrenez hurren, datu esperimentaletatik jakin ahal izan
denez.
VIII.1 - 8.1 IRUDIA – Elektroi-bikoteen arteko aldarapena
2 pares de electrones de enlace = Lotura-elektroien bi bikote
(lineal) = (lineala)
3 pares de electrones de enlace = Lotura-elektroien hiru bikote
(plana-triangular) = (triangeluar-laua)
4 pares de electrones de enlace = Lotura-elektroien lau bikote
(tetraédrica) = (tetraedrikoa)

CH4-aren kasuan HCH angelua tetraedro erregularrarena bezalakoa izango da, era horretan
lotura-elektroien lau bikoteak elkarrengangik ahalik eta urrutien egongo baitira. Lau elektroi-bikote dituen amonio ioian ere, [NH4]+, beste horrenbeste gertatuko da beraz. Karbonoatomo neutroak adina elektroi dituen N+-a formalki aintzat hartuz, [NH4]+ ioiak protoi bat
galtzean NH3 molekula sortzen duela pentsatuko dugu. Hori horrela izanik, nitrogeno-atomoak lotura-elektroien hiru bikote izango ditu hiru hidrogeno-atomoei lotuta, eta horrez
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gain, elektroi-bikote bakarti bat (hasieran laugarren hidrogeno-atomoa lotzen zuena, eta orain
nitrogenoaren nukleoaren eraginpean geratu dena). Lau elektroi-bikote horiek elkar
aldaratuko dute tetraedro itxurako antolaketa horretan, baina elektroi-bikote bakartia bi
nukleori lotuta ez dagoenez, uzkurtu egingo da pixka bat nitrogeno-nukleoaren aldera, eta
ondorioz, beste lotura-bikoteek baino bolumen gehiago beteko du. Bolumen handitze horren
ondorioz, lotura-elektroien bikoteak elkar hurbildu beharrean egongo dira, HNH loturaangeluak tetraedroarenak baino txikiago eginez. Bukatzeko esan, elektroi-bikote guztiei
erreparatuta, amoniako-molekula “sasi-tetraedrikoa” dela esan arren, molekularen forma
deskribatzerakoan piramidea izango dugula buruan, izan ere, neurri esperimentalek nukleoen
posizioak baino ez baitituzte ematen.
Amoniako-molekularen forma azaltzeko erabili dugun ikuspuntu bera erabil dezakegu
ur-molekularekin ere, antzeko arrazonamendua eginez. NH3 eta H3O+-a isoelektronikoak
dira, hots, elektroi-kopuru bera dute, horregatik piramide itxura bera izango dute (lotura-elektroien hiru bikote eta bikote bakarti bat “tetraedrikoki” antolatuz). H3O+ ioiari protoi bat
“kenduta” H2O-a izango dugu, lotura-elektroien bi bikote eta beste bi bikote bakarti izango
ditugularik. Bikote bakartiek, orain ere, lotura-bikoteek baino bolumen handiagoa beteko
dutenez O—H lotura biak elkar hurbildu beharrean egongo dira.
Laburbilduz esan daiteke, CH 4, NH 3, H 2O sekuentzian lotura-angeluak gero eta
txikiagoak direla, elektroi-bikoteen arteko aldarapena, ordena honen arabera handitzen
delako:
lotura-bikotea—lotura-bikotea < lotura-bikotea—bikote bakartia <
< bikote bakartia—bikote bakartia
Arrazonamendu bera HF molekula eta berorren elektroi-kopuru bera duen OH –
ioiarekin egin daiteke, lotura-elektroien bikote bakarra eta hiru bikote bakarti baitituzte
antolaketa “tetraedrikoan”. Molekula diatomikoen deskribapen hau artifizial samarra den
arren, oso baliagarria izango zaigu 10 kapituluan (HF) n motako sigi-saga polimeroetako
hidrogeno-loturak ulertzeko (222 or.).
Gure azterlana ez da hidruroetara mugatuko, izan ere, 10 kapituluan ikusiko dugun
bezala karbono, nitrogeno, oxigeno eta fluoroaren konposatu kobalente guztiak, σ lotura
baino ez dutenak, elektroi-bikote lokarri eta ez-lokarrien (bakartien) antolaketa
“tetraedrikoaren” bidez adieraz baitaitezke. Ikus 8.1 taula.
Berilioak eta boroak elektroi guztiak erabiltzen dituzte loturak osatzeko, ez dute beraz
elektroi-bikote bakartirik. BeX2 eta BX3 molekulek konfigurazio lineala eta triangeluar-laua
dute hurrenez hurren. Berilioak eta boroak, hala ere, simetria tetraedrikoa hartzeko joera
handia dute, beste molekuletatik elektroi-bikoteak hartuz. BF3 molekulak adibidez, elektroi-hartzaile bezala jokatzen du (Lewis-en azidoa), amoniakoa bezalako emaile egokietatik
(Lewis-en baseetatik) elektroi-bikotea hartuz, BF3, NH3 konposatu emaile-hartzailea edo
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koordinazio-konposatua eratzeko, non boroak orain konfigurazio tetraedrikoa izango duen
eta, lau bikote lokarriren bidez nitrogenoa eta hiru fluoro-atomo lotuko dituen. 8.2 irudiak
lotura-mota hau nola adierazi erakusten digu. Amoniako-molekularen elektroi-bikote bakartia
BF3 molekula lauera hurbiltzen denean, aldarapena sortuko da elektroi-bikote bakartia eta
B—F loturetako hiru elektroi-bikoteen artean, ondorioz BF3 unitate lauak piramide itxura
hartuko du eta nitrogeno-atomoarekin batera elektroi-antolaketa tetraedrikoa eratuko du boro-atomoaren inguruan. Beste molekula “tetraedriko” batzuk era daitezke bi molekula emaile
berilioaren konposatu bakunekin koordinatuta, adibidez, BeCl2, 2O(C2H5)2 eta [BeCl4]2–.
8.1 TAULA – Lehen periodoko elementuen elektroi-bikoteen antolaketa*
Lineal = Lineala
Plana triangular = Triangeluar-laua
Tetraédrica = Tetraedrikoa
Sin par solit. = Bik. bakarti gabe
1 par solit. = 1 bik. bakarti
2 pares solit. = 2 bik. bakarti
3 pares solit. = 3 bik. bakarti

* Lotura-elektroien bikotea marra jarraiez dago adierazita, eta elektroi bakartien bikotea
marra etenez.
8.2 IRUDIA – BF3, NH3-aren eraketaren interpretazio orbitala

Orain arte σ loturak (eta elektroi-bikote bakartiak) dituzten molekulak baino ez ditugu
aztertu. Molekula askok σ eta π loturak dituzte, nahiz eta, ikusiko dugun bezala, π loturek ez
duten oinarrizko estereokimikaren deskribapenean parte hartzen. Hori guztia argiago ikusteko
karbonoaren konposatuak aztertuko ditugu. Karbonoaren konposatu ase guztien loturek
antolaketa tetraedrikoa dute, baina karbonoa lau atomo baino gutxiagori lotuta dagoenean,
simetria txikiagoa izaten da. Hiru atomorekin lotuta dagoenean adibidez, COCl2 edo C2H4
molekuletan bezala, karbono-atomoaren inguruko antolaketa triangeluar-laua izaten da, hau
da,

Lotura anizkoitz horrek molekularen forma itxuraldatzen ez badu ere, aurrerago ikusiko
dugunez (10 kapituluan) lotura-angeluak 120°-tik asko aldendu daitezke, izan ere, lotura
anizkoitzetako elektroiek leku gehiago betetzen baitute lotura bakunekoek baino. Cl—C—Cl
lotura-angelua COCl2 molekulan 111°-koa da adibidez.
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Karbono-atomoa bi atomorekin soilik lotzen denean, konfigurazio lineala hartzen du, bi
σ lotura eta bi π lotura dituelarik. Kasu horietan =C= edo –C≡ tankerako eskeletoak izango
ditugu, CO2 eta HCN molekuletan bezala:

Lehen periodoko elementuek lau lotura kobalente baino gehiago osatu ezin badituzte
ere, hurrengo periodoetako elementuekin kopuru hori seira edo gorago irits daiteke. Elementu
astunagoekin konfigurazio linealaz, triangeluar-lauaz eta tetraedrikoaz gain, beste batzuk ere
egongo direla pentsa daiteke. Ikusiko dugunez, posible da antolaketa bipiramide-triangeluarra
osatzea bost elektroi-bikoterekin, eta oktaedrikoa, sei bikoterekin. 10. eta 11. kapituluetan
mota horretako konfigurazioak eta beste zailago batzuk aztertuko ditugu.
Molekula bakun askoren forma elektroi-bikoteen elkar aldarapenaren arabera interpreta
daitekeela ikusi ondoren, loturak deskribatzeko modu desberdinen ikuspegi sofistikatuago bat
erabiliko dugu.
8.2 Gainezarmen maximoaren irizpidea
Hidrogeno-molekula orbital molekularraren eta balentzi loturaren metodoen bitartez
aztertu dugunean, hidrogeno-atomo bien orbital atomikoen gainezarmenaren arabera
deskribatu dugu loturaren eraketa. Kontzeptu horrek garrantzi handia izango du balentzia
norabideratua aztertzeko orduan, eta horregatik zehatz-mehatz azaltzea komeni da.
Hurbilketa-metodo biek espazio osora hedatutako ∫φAφBdν integral mugatuaren bitartez
adierazten dute lotura egonkorraren energia. φA eta φB txikiak direnean, integrala ere oso
txikia izango da. φA eta φB funtzioek une berean aintzat hartzeko moduko balioak dituzten
eremuan soilik izango da integrala kontuan hartzeko modukoa, orbital atomikoek espazioko
eremu bera okupatzen dutela esan nahiko du horrek.
Horregatik ∫φ Aφ Bdν integralari, gainestaldura-integrala esaten zaio. Hala ere, 6.
kapituluan ikusi dugun bezala, orbital atomikoak gainezartzen direnean, baldintza jakin
batzuk bete behar dituzte lotura egonkorrak eratzeko, hala nola, antzeko energia izatea eta
simetria egokia izatea. Simetri baldintza hori jarri beharra dago zenbait orbitalek (p eta d
adibidez) kontrako zeinuak dituzten begiztak dituztelako plano nodalen alde banatan. Ikus 6.
kapituluan honi buruz azaldu dugun adibidea, 6.6.1. atalean. Orbitalen gainezarmenaz
aritzerakoan beharrezkoa izango zaigu beti simetri baldintza horiek kontuan hartzea.
Lotura kobalente baten indarra gainezarmen-balioarekiko gutxi gora-behera
proportzionala dela esanez, balentzia norabideratuaren azalpen koalitatibo baliagarria ematen
ari gara. Orbital desberdinen gainezarmena aztertuko dugu ondoren.
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1. s motako orbitalen gainezarmena
Orbital hauek simetria esferikoa dute, beraz, gainezarmen bera izango dute norabide
guztietan
2. p motako orbitalen gainezarmena
6 kapituluan F2 molekularen loturaz aritu garenean, lotura 2p x orbital atomikoen
gainezarmenaren ondorio dela ikusi dugu.
Kasu horretan, elektroi-dentsitaterik handiena x ardatzean egongo denez, lotura
norabide horretan eratzen bada, gainezarmen maximoa lortuko dugu nukleoarteko distantzia
jakin baterako. Gainezarmena handia denean lotura sendoa eratzen denez, litekeena da
loturaren sendotasuna eta lotura eratu duen orbital-mota erlazionatuta egotea. Pauling-en
esanetan p orbitalak norabide jakin batzuetan kontzentratzen direnez, nukleoarteko distantzia
jakin batean hobeto gainezarriko dira zenbaki kuantiko nagusi bereko s orbitalak baino. 3s
orbitalaren erradioa r baldin bada, orduan froga daiteke 3p orbitalaren ardatzaren luzera,
nukleotik muturreraino, √-3.r dela. p orbitalaren gainezarmenez eratutako lotura √-3 aldiz
sendoagoa izango da gutxi gora-behera, dagokion s orbitalak eratutakoa baino. Hemen
azaldutako ideia nagusia baliagarria den arren, zenbakiaren balioa ez da horren zorrotz hartu
behar.
Arestian adierazitako ideiak molekula poliatomikoen egitura azaltzeko erabiliko ditugu
ondoren. Oxigeno-atomoak honako konfigurazioa du:
(1s)2 (2s)2 (2px)2 (2py) (2pz)
parekatu gabeko elektroi bi dituelarik angelu zuzena osatzen duten bi orbitaletan. Bi
hidrogeno-atomo hurbiltzen zaizkiola imajinatuko dugu, ur-molekula osatzeko. Hidrogeno-atomo bat hurbiltzean (z ardatzean zehar adibidez) oxigenoaren 2pz orbitala distortsionatu
egingo da hidrogeno-atomoaren s orbitalarekin gainezarri arte. Bigarren hidrogeno-atomoaren
s orbitala oxigenoaren 2py orbitalarekin modu berean gainezarriko da. Gainezarmen hori
aintzat hartzeko modukoa izan dadin, 90°-ko angelua osatu behar du lehenengo OH
loturarekin. Beste era batera esanda, oxigeno-atomoak elkarren artean angelu zuzena osatzen
duten bi lotura izango ditu, modu honetan lortzen baita gainezarmenik handiena, eta
ondorioz, loturarik sendoena. Praktikan ordea, aipatu dugun HOH angelua ez da 90°-koa, guk
esan bezala, baizik eta 104,5°-koa. Desberdintasun hori hidrogeno-atomoen arteko
aldarapenari egotzi behar zaio. Deskribapen hau sinpleegia da eta ezingo dugu esan O—H
loturak ondo deskribatuta daudenik, izan ere, oxigenoaren p orbital atomiko puruak gainezarri
direla suposatu baitugu. 10. kapituluan deskribapen zehatzagoa egingo dugu. Familia
horretako molekulak aztertzean, H2S eta H2Se-a, 93 eta 91°-ko lotura-angeluak dituztela
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ikusten da hurrenez hurren, hau da, p orbital puruak gainezarrita aurrikusi ditugun balioen
ingurukoak. Kasu horietan loturen luzera handiagoa da, eta ondorioz, hidrogeno-atomoen
arteko aldarapena txikiagoa.
NH3, PH3, AsH3 eta SbH3 molekuletan ere hiru lotura izango ditugu elkarrekiko
elkartzut, molekula bakoitzak dituen hidrogeno-atomoen s orbitalak nitrogeno, fosforo,
artseniko eta antimonioaren hiru p orbitalekin gainezarri baitira. Oraingo lotura-angeluak ere
ez dira zehazki 90°-koak izango, baizik eta, 107,1°-koa NH3-arentzat, 93°-koa PH3-arentzat,
92°-koa AsH3-arentzat eta 91°-koa SbH3-arentzat. Loturak luzatzen direnean, hidrogeno-atomoen arteko aldarapena murriztu eta, lotura-angeluak 90°-ra hurbiltzen dira. 10.
kapituluan molekula hauen egituren beste deskribapen bat ikusiko dugu.
8.3 Molekula poliatomikoak. BL eta OM metodoen bidezko deskribapena
Arestian azaldutako ideiak berilio, boro eta karbonoa bezalako elementuen
konposatuetako loturei aplikatzen saiatuz gero, oztopoak aurkituko ditugu aurreneko
momentutik. Berilioaren oinarrizko egoera (1s)2(2s)2 denez, neona bezalako gas geldoen
jokabidea duela, eta loturarik eratuko ez duela pentsa genezake. Alabaina, berilio-atomoak
energia nahikoa jasotzen badu, 2s elektroietako bat 2p orbitalera mugi daiteke eta
(1s)2(2s)(2px) egoera kitzikatua eman. Bi elektroi bikoterik gabe daude orain, eta bi (X)
atomoren elektroiekin parekatzeko moduan daude, BeX2 tipoko molekula emanez; Be—X
lotura bien energia 2s elektroietako bat kitzikatzeko behar izan den energia baino handiagoa
dela aurrikus daiteke. Molekula hauek deskribatzeko balentzi loturaren zein orbital
molekularraren metodoa erabil daiteke. Molekula lineal triatomiko batzuk (BeX 2
tankerakoak) aztertuko ditugu, eta ondoren, triangeluar-lauak eta tetraedrikoak.
8.3.1. Molekula lineal triatomikoak
8.3.1.1. Balentzi loturaren metodoa
BeCl2 molekularen eraketa aztertuko dugu, gas-fasean*. Bi etapa desberdinduko ditugu
loturaren eraketan, lehena 2px orbitalaren ikuspuntutik eta bigarrena 2s-aren ikuspuntutik (8.3
irudia).
* BeCl2 molekula monomeroa da gas-fasean dagoenean, baina polimeroa da egoera solidoan
8.3 Irudia – BeCl2 monomeroaren lotura hipotetikoa, lotura eratzeko berilioak 2s eta 2p orbitalak erabiliko
dituela suposatuz

Berilioaren 2px orbitala eta kloroaren 3px orbitala gainezarri egingo dira σ motako lotura
sendo eta ondo definitua eratuz. Berilioaren eta kloroaren p orbitalak kolinealak baldin badira
gainezarmen handiagoa lortuko dugu. Bigarren kasuan, Be—Cl lotura ez dago horren ondo
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definituta, berilioaren 2s orbitalak simetria esferikoa duelako, eta beraz, gainezarmena
edozein norabidetan ona izango delako. Kloro bien artean eta elektroi-bikote lokarri bien
artean sortuko den aldarapenak Cl—Be—Cl angelua handituaraziko du, baina ezin dugu
zehaztu zenbateraino. Berilioaren orbital desberdinetatik abiatuta egin dugun Be—Cl lotura
bien eraketaren adierazpen honek, definizio txikiko lotura-angeluak eta indar desberdineko
loturak eman dizkigu.
Hala eta guztiz ere, badakigu jakin, berilio dibalentearen konposatu sinpleetan loturak
kolinealak direla. Hori horrela bada, eta loturak bi nukleo lotzen dituen elektroi-bikotearen
bidez deskribatu nahi baditugu, berilio-atomoak bi orbital baliokide erabiltzen dituela
pentsatu beharko dugu. Horren ondorioz, berilio-atomoak ezin izango ditu 2s eta 2px orbital
soilak erabili, baizik eta, horien konbinazio bat. Berilio-atomoaren elektroi-egoera
deskribatzerakoan, teorian egiten ari garena zera da, uhin-ekuazio egokia ebatzi eta emaitza
onargarriak lortzea, φ2s eta φ2px gisakoak, bakoitzak aurkako spinak dituzten bi elektroi
hartzeko gai den orbital bat edo energi egoera bat deskribatzen duelarik. Uhin-funtzio horien
konbinazio linealak ere uhin-ekuazioaren soluzio onargarriak direnez, beste orbital posible
batzuk deskribatu ahal izango ditugu uhin-funtzio konbinatu edo “hibridatuen” bidez. φ2s eta
φ2px soluzioak garrantzi bera baldin badute, linealki norabideratutako orbital bi deskribatuko
dituzten bi funtzio baliokide berri hauek izango ditugu:

Konbinazio horietan, 7. kapituluan deskribatu ditugunetan bezala, √-1/2 normalizazio-konstantea izango da.
Mekanika ondulatorioaren lengoaia erabiliz, s eta p orbitalen bidez bi sp orbital hibrido
eratu direla esango genuke. Orbital hibrido berri horiek oso ezaugarri direkzional sendoak
dituzte eta sorburu duten p orbitala baino gehiago nabarmentzen dira ardatzean zehar.
8.4 irudian, elkarren aurkako norabidetara begira dauden bi hibridoak ekuazioetan
adierazi ditugun konbinazioen bidez sortu direla ikusiko dugu. ψsp(i) funtzioak begizta handi
bat izango du eskuin aldeko + zeinuan, s eta p orbitaletako + zeinuak eskuinean batera
agertzen direlako. ψsp(ii) funtzioaren kasuan, konbinazioak –φ2px ikurra darama, eta horrek
2px orbitalaren begizten zeinuak alderantzikatuko ditu, horregatik + zeinua duen begizta
handi hori ezkerreko aldean egongo da. Orbital hibridoak s eta p orbitalak baino
nabarmenagoak direnez, pentsatzekoa da gainezarmena ere handiagoa izango dela, eta
ondorioz, loturak sendoagoak.
8.4 IRUDIA – sp orbital hibridoak
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Hibridazioa modu erraz batez deskriba daiteke: s eta p orbital puruetako probabilitate
elektronikoen hodeien elkarrekintzaren bitartez, uhin geldikor berriak sortzen dira karga-hodei horiek bat egin eta itxuraldatu aurretik. p orbitalaren karga-hodeia ardatz batean
kontzentratuta dagoelarik s orbitalaren karga-hodeiarekin elkartzen bada, kontzentrazioa
ardatz horretan zehar zabalduko da. Garrantzitsuena da, izan ere, elektroi biek espazioko
eremu bat “betetzen” dutela eta guk espazio hori deskribatu ahal dugula, bai sp motako bi
orbital hibrido direla esanez, zein s orbitala eta p orbitala direla esanez. Karga-hodei totalak
ardatzarekiko simetrikoa izaten jarraituko du.
BeCl2 molekularen eraketa, berilioaren sp orbital hibridoen eta kloro-atomoen 3px
orbitalen gainezarmen bezala irudikatuko dugu. Gainezarmena eraginkorragoa izan dadin,
Be—Cl lotura biek kolineal eta baliokide izan behar dute (8.5 irudia). Elektroi-bikote lokarri
biak berilio-atomoaren inguruan nola antolatu diren adierazteko egin dugun orbital hibridoen
bidezko deskribapen hau esklusio-printzipioaren beste adibide bat da, spin bera duten
elektroiak elkarrengandik ahalik eta urrutien egon daitezela eskatzen duenarena alegia (ikus
50 or.).
8.5 IRUDIA – BeCl2-aren eraketa, berilioaren sp orbital hibridoak erabiliz

Errepara diezaiegun orain kapitulu honetan erabili ditugun gisa honetako esaldiei:
“berilio-atomoak bi orbital erabat baliokide erabiltzen ditu ...”. Orbitalei esanahi fisiko erreala
emateko arriskua dago, atomoari lotutako elektroiak bertan “bilduko” balira bezala.
Zuzenagoa da esatea BeCl2-a bezalako molekula batean, berilio-atomoaren inguruko karga-hodeia matematikoki adieraz daitekeela, orbital hibrido baliokideen kolinealtasunaren
bitartez. Hala eta guztiz ere, laburtasunaren mesedetan, betiko hitzak erabiltzen jarraituko
dugu. Azpimarratu nahi genuke BeCl2-aren molekula lineala aztertu dugunean, x ardatza
hartu dugula inplizituki ardatz molekulartzat, eta horren ondorioz, loturan erlazionatu diren
orbitalak px motakoak izan direla.
8.3.1.2 Orbital molekularraren bidezko hurbilketa
Balentzi loturaren metodoan 2s eta 2p orbital atomikoak deskribatzen dituzten uhin-funtzioak konbinatu ditugu, sp orbital atomiko hibridatu biren funtzioak lortzeko. Orbital
hibrido horiek kloro-atomoen 3px orbitalekin gainezartzen direnean, bi lotura lekutu eratzen
dira, bakoitza bina elektroirekin. Lotura horietako bakoitzak berilio-atomoa kloro-atomo
batekin lotzen du.
Lotura deskribatzeko beste modu bat 6. kapituluan jorratu dugun orbital
molekularrarena da. Gogora dezagun hidrogeno-molekularen deskribapenean bi o.a.
konbinatuz (bakoitza atomo batena) bi o.m. eratu direla* , bata lokarria eta bestea
antilokarria. Orokorrean n o.a. konbinatuz (n bikoitia izanik) n o.m. eratzen dira, n/2 lokarri
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eta n/2 antilokarriak. BeCl2-a bezalako molekula lineal triatomikoan berilio-atomoak bi o.a.
ditu hutsik (2s eta 2px), eta kloro-atomo bakoitzak bat (3px). Lau o.a. horien konbinazioak lau
o.m. emango ditu, bi lokarri eta beste bi antilokarriak. Konbinazio desberdin horien espresio
matematikoak (ondoren), adierazpen eskematikoak (8.6 irudian) eta adierazpen energetikoak
(8.7 irudian) ikusiko ditugu.

8.6 IRUDIA – BeCl2-aren orbital molekularrak
8.7 IRUDIA – BeCl2-aren orbital molekularren energi mailak
orbitales atómicos = orbital atomikoak
orbitales moleculares = orbital molekularrak

Aurreko eskeman berilioaren p orbitalaren eskuineko begiztan + zeinua marraztu dugu
konbentzioz. Kloroaren p orbitalek beriliorantz begira dituzte + zeinudun begiztak. Energi
diagraman kloro-atomoen orbital atomikoen energia eta berilioaren 2s eta 2px orbital
atomikoena antzekoa dela suposatu dugu. Hori (i)-(iv) uhin-funtzioetan ikus daiteke, bertan
orbital atomikoak modu berean nahastuta daude eta. Esan beharrik ez dago MX2 motako
molekula orokorretan, M eta X atomoen orbitalen energiak desberdinak izan daitezkeela, eta
kasu horretan orbital molekularren uhin-funtzioek nahaste-koefiziente egokiak izan behar
dituztela, hidrogeno fluoruroarekin gertatzen den bezala. Hala ere, beti egongo dira hiru
nukleoak biltzen dituzten bi o.m. deslekutu, bakoitza bi elektroirekin. Molekula lineal
triatomiko baten lotura, orbital molekularraren metodoaren bitartez definitzerakoan, bi lotura
deslekutuk eratzen dutela esango dugu, bakoitza bi elektroirekin.
Aztergai ditugun molekula hauetan balentzi loturaren eta orbital molekularraren
metodoak alderatzen baditugu, kasu batean zein bestean elektroi-dentsitatearen eredua bera
dela ikusiko dugu, eta elektroi-banaketa ere bietan x ardatzaren inguruan simetrikoa dela.
Dentsitate-eredua deskribatzeko metodo bat zein bestea erabil daiteke, izan ere, biek baitiote
hiru atomoak kolinealak direla eta lau elektroiren bidez lotuta daudela.
* Orbital atomiko eta orbital molekular idatzi ordez o.a. eta o.m. idatziko dugu hurrenez hurren.
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8.3.2 Molekula triangeluar-lauak
Boro(III) kloruroa bezalako molekulei buruz, behaketa esperimentalek plano berean
hiru lotura daudela diote, eta beraien arteko angeluak 120°-koak direla. Gogora dezagun
boro-atomoaren konfigurazioa (1s)2(2s)2(2px). 2s elektroietako batek jauzi egingo balu
egoera kitzikatu hau izango genuke (1s)2(2s)(2px)(2py) parekatu gabeko hiru elektroirekin.
Bikoterik gabeko hiru elektroi horiek beste horrenbeste lotura eratuko dituzte kloro-atomo
bakoitzak duen elektroi bakartiarekin parekatzean. Arestian aztertu ditugun molekula lauetan
bezala (BeCl2) bi modu ditugu loturaren eraketa aztertzeko.
8.3.2.1 Balentzi loturaren metodoa
2s, 2px eta 2py orbitalak nahastu edo hibridatu egingo dira sp2 motako hiru orbital
baliokide emateko. Tratamendu matematikoak erakutsiko digunez, plano berean kokatutako
hiru orbitalen artean 120°-ko angeluak daudenean lortuko da energiarik txikieneko egoera:

2

Ikusi dugunez φ2p funtzioa ez da ψsp(i) funtzioan agertzen, izan ere, x ardatza hartu baitugu
y
orbital hibrido honen ardatz gisa. Beste bi orbital hibridoetan φ 2p eta φ 2p funtzioek
x
y
daramatzaten koefizienteak desberdinak dira, izan ere, x eta y ardatzek 60° eta 30°-ko
angeluak eratzen baitituzte, hurrenez hurren, bi orbital hibridoen ardatzekiko. 8.8 irudiak
orbital atomikoetatik abiatuta orbital hibridoak nola eratzen diren erakutsiko digu.
8.8 IRUDIA – sp2 orbital hibridoak

Prozesu honetan s eta p karga-hodeiak, sp2 karga-hodei hibridoa emateko, bat egin eta
itxuraldatu direla esan daiteke. Espero genuen bezala karga-hodeiak plano berean daude, izan
ere, jatorrizko 2px eta 2py orbitalak ere planokideak baitziren. Kloro-boro loturak σ loturak
dira eta boro-atomoaren sp2 orbital hibridoak hiru kloro-atomoen 3px orbital atomikoekin
gainezartzearen ondorioz sortu dira.
8.3.2.2. Orbital molekularraren metodoa
Molekula lineal triatomikoentzat erabili dugun metodo bera aztertu behar dugu orain,
baina lau atomo eta sei o.a. ditugula kontuan hartuz (2s, 2px eta 2py boroarenak, eta hiru 3px
kloro-atomoenak), orbital horiek beste sei o.m. emango dituztelarik, hiru lokarri (σs, σx, σy)
eta beste hiru antilokarri (σs*, σx*, σy*). 8.9 irudian energi diagrama ikusi ahal izango dugu;
bertan suposatu dugu kloroaren 3p orbitalen energia boroaren 2s eta 2p energien artean
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dagoela. 8.10 irudian boroaren 2s orbitala kloro-atomo bakoitzaren 3p orbitalarekin
konbinatu ondoren, σ s o.m. nola lortzen den ikusiko dugu. Aldamenean boroaren 2p x
orbitaletik abiatuta, σp orbital molekularretako baten eraketa ikusiko dugu.
8.9 IRUDIA – BCl3-aren orbital molekularren energi mailen diagrama
orbitales atómicos = orbital atomikoak
orbitales moleculares = orbital molekularrak

8.10 IRUDIA – BCl3-aren orbital molekularrak

Azken kasu honetan ikus daitekeenez 2px orbitalaren gainezarmenik handiena lehenengo
kloro-atomoaren p orbitalarekin lortu da, horren ondorioz kloro horren orbital atomikoak
besteenak baino garrantzi handiagoa izango du orbital molekularraren funtzio honetan, non
C1 > C2 izango den.

Hiru o.m. lokarri daude, bakoitzak lau nukleoak biltzen eta bi elektroi dituelarik. Beraz,
orbital molekularraren ereduaren arabera, bina elektroi dituzten hiru lotura lauzentrudunez
osatuta egongo da lotura. Metodo bat zein bestea erabili, lotura totalak sei elektroi izango ditu
eta karga-hodeiaren elektroi-dentsitatearen ereduak simetria laua izango du.
8.3.3. Molekula tetraedrikoak
Metanoa izaten da konfigurazio tetraedrikoa duten molekulen adibide tipikoa. Berilio
eta boroaren kasuetan bezala, behar ditugun elektroi parekatu gabeak lortzeko 2s elektroi bat
kitzikatuko dugu karbonoaren konfigurazio hau lortzeko:

non elektroien karga-hodeiaren simetria esferikoa den. Lau C—H loturak balentzi loturaren
zein orbital molekularraren metodoen bidez deskriba daitezke.
8.3.3.1 Balentzi loturaren metodoa
Bina elektroiko lau lotura lekutu izango ditugu orain, eta hori deskribatzeko, karbono-atomoaren lau elektroi parekatu gabeak imajinatuko ditugu sp3 motako lau orbital hibridoen
itxuraz tetraedro baten erpinetara begira. Matematikoki 2s eta 2p orbitalen konbinazio
linealen bidez adieraziko dugu:
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Metano-molekula deskribatzerakoan, hidrogeno-atomoen s orbitalak karbono-atomoaren sp3 orbital hibridoekin gainezartzearen ondorio dela esango dugu. Orbital
hibridoak tetraedroaren ardatzetan oso kontzentratuta daudenez, C—H loturak ere ardatz
horietan eratuko dira, nukleoarteko distantzia jakin batean gainezarmena ahalik eta handiena
izateko moduan.
Etanoaren deskribapena antzekoa da. Honetan ere karbono-atomoak lau sp3 orbital
hibrido erabiliko ditu. C—C loturan karbono-atomo bien sp3 orbital bana gainezarriko dira,
eta C—H loturetan karbonoaren beste sp3 orbitalak eta hidrogenoaren s orbitala.
Nitrogenoaren eta oxigenoaren konposatu bakun askoren egiturak ere orbital hibridoen
bitartez azal daitezke, tratamendu honek 8.3. atalean deskribatu dugunak baino abantaila
gehiago ditu. Honen arabera, nitrogeno-atomoak kanpoaldean dituen bost elektroiek (2s22p3)
itxura tetraedrikoan antolatutako lau orbital hibrido betetzen dituztela esan dezakegu, lau
orbital horietatik hiru erdi beteta eta, laugarrena erabat beteta daudelarik (azken honi “bikote
bakartia edo ez elkarbanatua” esaten zaio). Erdi beteta dauden hiru orbital horiek hiru
hidrogenoren 1s orbitalekin gainezartzen badira, amoniako-molekula lortuko dugu, tetraedro
baten angeluen balioetatik gertuko lotura-angeluak osatuz, 109,5°-koak hain zuzen. Beraz
bina elektroidun hiru lotura lekutu eta, elkarbanatu gabeko elektroi-bikote bat (ez-lokarria)
izango ditugu.
Modu berean, oxigenoak kanpoaldean dituen sei elektroiak (2s22p4) lau orbital hibrido
tetraedrikoren bitartez deskriba daitezke. Orbital bi erdi beteta egongo dira eta, beste biek
elkarbanatu gabeko elektroi-bikote bana izango dute. Oxigenoan erdi beteta dauden orbital
horiek hidrogenoaren 1s orbitalekin gainezartzen direnean ur-molekula eratuko da, lotura-angeluak tetraedroko angeluen antzekoak izango direlarik. Lehenago ere ikusi dugun
moduan, NH3 eta H2O molekuletako elektroi-bikoteen artean egongo den aldarapenaren
ondorioz, lotura-angeluak tetraedrokoak baino zertxobait txikiagoak izango dira. 10.
kapituluan hobeto aztertuko dugu gai hau.
8.11 IRUDIA – CH4-aren orbital molekularren energi mailen diagrama
orbitales atómicos = orbital atomikoak
orbitales moleculares = orbital molekularrak
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8.3.3.2 Orbital molekularraren metodoa
Molekula lineal eta triangeluar-lauetan erabili ditugun printzipio nagusi berberak
baliagarri izango zaizkigu orain ere. Oraingoan erdiko atomoak lau o.a. izango ditu (bata s eta
beste hirurak p), eta horrez gain, o.a. bana duten lau atomo monobalente izango ditugu. 8.11
irudiak CH4-aren energi diagrama tipikoa erakutsi digu, o.a. guztiek antzeko energia dutela
suposatuta. Zortzi elektroi ditugu, lau karbonoarenak eta beste laurak hidrogeno
bakoitzarenak. Elektroi guztiak lau o.m. lokarrietan jarriko dira. Konbinazio linealen
tratamentua errazteko koefiziente guztiei unitatearen balioa emango diegu, horrek esan nahi
du, o.a. guztiek energia bera dutela suposatzen ari garela:

8.3.4. Loturan d orbitalak erabiltzen dituzten molekulak
Taula Periodikoaren bigarren ilaratik aurrerakoetan elektroiak d mailak betetzen hasten
dira. Dagozkien elementuek osatzen dituzten konposatuek simetria desberdinak era ditzakete
orain arte ikusi ditugunen aldean (lineala, triangeluar laua eta tetraedrikoa). Konfiguraziorik
arruntena oktaedrikoa da, SF6 eta[Co(NH3)6]3+ konposatuena adibidez. PCl5-a bezalako
konposatu sinpleek eta VCl 3.2NMe 3-a bezalako konposatu koordinatuek duten “bost”
koordinazio-zenbakiak bi oinarrizko egitura ematen ditu, bipiramide triangeluarra eta
piramide koadrangeluarra. “Zazpi” eta “zortzi” koordinazio-zenbakiek antolaketa
estereokimiko desberdinak ematen dituzte, 10. eta 11. kapituluetan sakonago ikusiko
ditugunak. Azken honetan antolaketa koadrangeluar laua ere aztertuko dugu, kasu batzuetan
tetraedrikoari aurre hartzen diona, lau lotura dituen erdiko atomoa trantsizio-elementua
denean.
Konfigurazio horietako edozeinetan, loturen deskribapena egiteko balentzi loturaren eta
orbital molekularraren metodoak erabili ahal ditugu. Adierazpiderik errazena hibridazio
kontzeptuak emango digu bi elektroidun σ lotura lekutuen bidez, baina espektroak eta
suszeptibilitate magnetikoa bezalako propietateak azaldu nahi baditugu, planteamendu
sofistikatuagoa erabili beharko dugu. 11. kapituluan ikusiko dugunez, hirugarren
deskribapen-mota bat dago, estekatzailearen eremuarena hain zuzen. Deskribapen honek
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orbital molekularrarekin du zerikusia, baina sinplexeagoa da. Trantsizio-metalen konposatuei
aplikatu ohi zaie, horietan d elektroiek zeregin garrantzitsua izaten dute eta.
Hala ere, momentuz konposatuen estereokimika bakunak arduratzen gaitu gehien, eta
horretarako balentzi loturaren metodoa da egokiena. Antolaketa oktaedrikoa deskribatzeko
sp3 d2 motako orbital hibridoak erabili behar ditugu, eta horiek s, px, py, pz, dx2–y2
eta
dz2 orbitalak deskribatzen dituzten uhin-funtzioen konbinazio linealen bidez lortuko ditugu.

Espero genuen bezala, sei orbital hibridoak x, y eta z ardatzetan daude orientatuta, izan
2
ere, erabili ditugun orbital atomikoak ere hala baitzeuden. Hori da, hain zuzen, d z eta
dx2–y2 orbitalak eta ez dxy, dxz eta dyz erabili izanaren arrazoia. 8.12 irudian ψ(i) funtzioaren
konbinazioaren irudikapena daukagu. ψ(ii)-ren konbinazioan pz orbitalak kontrako zeinua
izango du, eta horregatik, emango duen orbital hibridoak itxura bera baina alderantzizko
orientazioa izango du. Begi bistan dago ψ(iii) – ψ(vi) funtzioek x eta y ardatzetan zehar
orientatutako orbitalak emango dituztela. Hibridazioan parte hartzen duten d orbitalak
azkenaurreko geruzakoak izan daitezke [Co(NH3) 6] 3+ ioian bezala, (n – 1)d2, ns, np 3
orbitalek hartzen baitute parte. s eta p-ren geruza berekoak ere izan daitezke (ns, np3, nd2)
SF6 molekulan bezala, baina kasu batean zein bestean orbital hibridoek forma bera izango
dute. Konposatu konplexuen eraketan orbital hauek erabili behar ditugunean, nahasterik egon
ez dadin, d2sp3 eta sp3d2 izendatuko ditugu, hurrenez hurren.
8.12 IRUDIA – s, pz eta d z2 orbitalen konbinazioa

8.2 taulan orbital hibrido ohizkoenen laburpena eta bakoitzeko adibide bat ikusiko dugu.
Orbital hauek zabalago aztertuko ditugu 10. eta 11. kapituluetan.
8.2 TAULA – Orbital hibridoak
Simple = Bakuna
Tipo = Mota
Poder formador de enlaces = Loturak eratzeko ahalmena
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Ejemplos = Adibideak
no se usa solo = ez da bakarrik erabiltzen
Hibridado = Hibridatua
Forma = Forma
Lineal = Lineala
Plana-triangular = Triangeluar laua
Tetraédrica = Tetraedrikoa
Plana-cuad. = Koadrangeluar laua
Octaédrica = Oktaedrikoa
Bipir·mide-triangular = Bipiramide triangeluarra
Dodecaédrica = Dodekaedrikoa

8.4 Orbital ez-baliokideak
Orain arte forma jakin bat zuten molekulei buruz aritu izan garenean (triangeluar lau,
tetraedriko eta abarri buruz) aukeratu ditugun adibide guztietan, atomo polibalenteak, atomo
berdinekin eratu izan ditu bere loturak. Boro(III) kloruroa triangeluar laua da, eta Cl—B—Cl-ak angelu guztiak 120°-koak ditu. Metanoa tetraedrikoa da eta bere H—C—H angelu
guztiak berdinak dira baita ere. Lotzen diren atomoak berdinak ez direnean ordea, lotura-angeluak desberdinak izan daitezke. Adibidez:
CH4, H—C—H angelu guztiak = 109,5°
CCl4, Cl—C—Cl angelu guztiak = 109,5°
CH3Cl, H—C—H angelu guztiak = 110,9°
CHCl3, Cl—C—Cl angelu guztiak = 110,9°
Alde horiek txikiak izan arren, oso esanguratsuak dira. Kasu horietan orbital hibrido batzuek
besteek baino p izaera handiagoa dute, hau da, ez dira erabat baliokideak. 11. kapituluan
lotura-angelu “ideal” horren aldaeren adibide gehiago ikusiko dugu.
8.5 π orbital molekularrak
Kapitulu honetan σ loturak baino ez dituzten molekulez aritu gara molekulen forma
aztertzerakoan. Horrez gain, bi metodo aztertu ditugu. Balentzi loturaren metodoak bi
elektroidun lotura lekutuak eta hauen kopuru egokia deskribatu dizkigun bitartean, orbital
molekularraren metodoak orbital deslekutuen bidez deskribatu digu elektroien jokabidea. 6.
kapituluan ikusi dugun bezala, bi nukleo lotzen bi elektroi baino gehiago dagoenean,
orbitalak σ eta π motakoak izan daitezke, simetria nolakoa den. N2 molekulan adibidez, sei
elektroik hartzen dute parte loturan, σ motako orbital batean eta π motako bitan banatuta .
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Karbonoaren konposatu bakunetara itzuliz, etenoaren egituran σ eta π motako loturak
ditugu. Esperimentalki ikusi ahal izan denez, sei atomoak planokideak dira, 120° inguruko
lotura-angeluak eratzen dituztela. Horrek pentsarazten digu, karbonoak 2s orbitala eta 2p
motako bi orbital erabiltzen dituela plano berean hiru lotura hibrido (sp2) eratzeko. Hibridatu
ez den hirugarren 2p orbitala (2pz) orbital hibridoen planoarekiko (xy) elkartzut egongo da,
begizta bat plano gainetik eta bestea azpitik duela. Bi sp2 orbital hibrido gainezartzen badira,
bakoitza karbono-atomo batena, σ motako karbono-karbono lotura eratuko da, eta gainerako
sp2 orbital hibridoak hidrogenoen s orbitalekin gainezartzen badira, lau lotura karbono-hidrogeno lortuko ditugu. Era horretan nukleo guztiak plano berean egongo dira. Baliteke
hibridatu gabe geratu diren bi pz orbitalak alboetatik elkarrekin gainezartzea. Gainezarmen-mota hau bestea bezain handia ez izan arren, kontuan hartzeko bestekoa izango da pz orbital
horren ardatzak elkarrekiko paralelo daudelako. Beraz, karbonoen arteko bigarren lotura-mota hau, π lotura izango litzateke. π lotura σ motakoa baino ahulagoa da, baina etenoaren
eta antzeko π lotura lekutuak dituzten beste konposatuen erreaktibotasuna azaltzeko balio
dezake. Molekula C—C ardatzaren inguruan bihurtzen saiatuko bagina 2p z orbitalen
gainezarmena txikiagotu egingo litzateke ( lotura hautsi arte. Horregatik ez dute metileno-taldeek C=C loturaren inguruan errotazio askerik. 8.13 irudiak etenoaren σ eta π loturak
erakusten dizkigu.
8.13 IRUDIA – etenoaren orbital molekularrak

Azpimarratu beharra dago lotura bikoitzak karga-dentsitateko bi eremu dituela,
molekularen planoaren gainetik bata, eta azpitik bestea, eta bi karga-hodei horiek orbital
berekoak direla eta ezin direla independenteki hartu, beste hitzetan esanda, molekularen
planoa π orbitalaren plano nodala dela.
Azetileno-molekula hartzen badugu (8.14 irudia), balentzi loturaren deskribapenak
karbonoaren sp orbital hibridoak hartuko ditu H—C—C—H eskeletoa eratzeko oinarritzat,
2p motako bi orbital (2py eta 2pz) aldatu gabe utziaz. p orbital horien albotiko gainezarmenak
bi π lotura emango ditu karbono-atomoen artean, eta karga totalaren banaketak (lau
elektroienak) simetria zilindrikoa izango du C—C ardatzaren inguruan (ikus 8.14 c irudia).
Etileno eta azetilenoaren kasuetan aipatu ditugun π loturak bi karbono-atomoen artean
daude, baina beste molekula askotan π orbitalak deslekututa egon daitezke, eta bi nukleo
baino gehiago bil ditzakete.
8.14 IRUDIA – Azetilenoaren orbital molekularrak
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Alabaina, molekula horiek dira hain zuzen, egiturazko formula konbentzionalak
erabilita paper gainean adierazten zailenak. Horien artean bentzenoa dago. Kasu honetan
adibidez, lotura guztiak berdinak direla nabarmentzeko egiturazko formula bi erabili behar
genituzke gutxienez. Esperimentuen bidez jakin ahal izan dugunez, bentzenoa 120°-ko lotura-angeluak dituen hexagono erregularra da. σ loturen armazoia deskribatzeko (8.15 a irudia)
balentzi loturaren metodoa erabil daiteke, karbonoak sp2 orbital hibridoak erabiltzen dituela
suposatuz, etenoan bezalatsu. Hexagonoaren planoarekiko elkartzut dauden beste sei p
orbitalak aztertuko ditugu hurrengo. Orbital horiek binaka hartuta albotik gainezarriko dira,
hiru π lotura lekutu eratuz. Hiru lotura horien irudikapena Kekule-ren egitura bataren zein
bestearen bidez egin daiteke. Gainezarmenak ordea, ez du zertan era honetakoa soilik izan
behar. 8.15(b) irudiko karbono baten 2pz orbitala, aldameneko beste edozein karbonoatomoren 2pz orbitalarekin gainezar daiteke. Horregatik, 2pz orbital guztiak elkar gainezarriz
orbital molekular deslekutuak eratzen dira (8.15c irudia) molekularen karbono-nukleo
guztiekin erlazionatuta, eta horren ondorioz π lotura eratzen da. Orbital molekularraren
bidezko deskribapenean, 2pz orbital atomiko guztien (6) konbinazioak sei orbital molekular
emango ditu, hiru lokarri eta beste hiru antilokarriak, orbital lokarri horiek sei π elektroiak
hartuko dituztelarik.
8.15 IRUDIA – Orbital-gainezarmena bentzenoan

8.16 irudiak bentzenoaren π elektroien energi diagrama erakusten digu. Energiarik
gutxien duen π orbital lokarriaren karga-hodeiak itxura hexagonaldun bi “fluxu” izango ditu,
bentzeno-eraztunaren planoaren gainetik bata, eta azpitik bestea. Energia gehiago duten beste
bi π orbital lokarriek nodo bat dute horrez gain, eta horregatik “fluxu hexagonal erdibituak”
direla esango dugu.
8.16 IRUDIA – Bentzenoaren orbital molekularren energi mailen diagrama
orbitales atómicos 2pz de los ·tomos de C = C atomoetako 2pz orbital atomikoak
orbitales moleculares π del C6H6 = C6H6 molekularen π orbital molekularrak

π elektroiek, π orbital deslekutuetan daudenez, Kekule-k txandakako lotura bikoitz eta
bakunen bidez adierazitako egiturei dagozkien orbital lekutuetan baino energia txikiagoa
izango dute. Energi alde horri deslekutze-energia esaten zaio, balentzi loturaren teorian
“erresonantzi energia” deitu duguna.
7. kapituluan ikusi dugun bezala, bentzenoa bezalako molekula askotan formula
konbentzionalek ez dute lotura behar bezala adierazteko balio. Nitrometanoaren kasuan
adibidez, egiturazko formula bi erabili behar izan ditugu N—O lotura biak baliokideak direla
azaltzeko. Molekula horretan nitrogeno-atomoak dituen loturak planokideak direnez, balentzi
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loturaren terminologia erabiliz, σ loturak eratzeko nitrogenoak sp2 orbital hibridoak erabili
dituela esango dugu. Kapitulu hasieran ikusi dugun bezala, molekulen oinarrizko forma σ
loturek finkatzen dutenez, molekula horiek deskribatzeko nahikoa dugu hibridazioa. Edozein
π lotura deslekutu deskribatu nahi dugunean aldiz, orbital molekularraren metodoa erabiliko
dugu. Nitrometanoan adibidez, nitrogeno-atomoaren eta bi oxigeno-atomoen 2pz orbitalak
nitro taldearen planoarekiko elkartzut daude, eta hiru orbital atomiko horien konbinazioak
hiru orbital molekular emango ditu. Lehen hurbilketa batean, nitrogenoaren eta oxigeno-atomoen 2pz orbital atomikoek energia bera dutela pentsatzen badugu, espero izatekoa da
orbital molekular lokarri, ez-lokarri eta antilokarri bana lortuko dugula. 8.17 irudiak π lotura
horren energi diagrama erakutsiko digu, honako hiru uhin-funtzio hauek izango dituena:

Lau π elektroiek ψ(i) eta ψ(ii) orbitalak beteko dituzte. Lotura π motakoa izango da, hiru
zentru izango ditu eta bi elektroi. Elektroi ez-lokarri biek ez dute molekularen
egonkortasunean eragingo. Elektroi horiek erresonantziaren deskribapenean oxigeno-atomo
baten edo bestearen 2pz orbital atomikoetan daudenak dira.
8.18 irudiko diagraman ψ(i) o.m. nola eratu den ikusiko dugu.
Edozein modutan ere, posible da —NO2 taldeko orbital molekularren diagrama osoa
egitea, molekula triangeluar lau baten motako energi diagrama (ikus 8.9 irudia) eta 8.17
irudiko σ diagrama gainezarriz. Izan ere, diagrama osoa hartu behar baikenuke beti kontuan,
baina aurrerago ikusiko dugun bezala (hurrengo kapituluan alegia), kasu askotan
komenigarriagoa izaten da, batetik π lotura hartzea, eta orbital molekularraren diagrama baten
bitartez adieraztea, eta bestetik σ loturak hartzea, eta hibridazioaren planteamenduaren
bitartez azaltzea.
8.17 IRUDIA – Nitrometanoaren π loturaren energi mailen diagrama
orbitales atómicos 2pz del N = N-aren 2pz orbital atomikoa
orbitales atómicos 2pz de los átomos de O = oxigeno-atomoen 2pz orbital atomikoak
orbitales moleculares π del NO2 = NO2-aren π orbital molekularrak
8.18 IRUDIA – —NO2 taldean deslekututako π orbital molekularraren eraketa

8.6 Orbital baliokidearen deskribapena
Orain arte aztertu ditugun lotura anizkoitzak σ eta π orbitalen bidez deskribatu ditugu,
etenoan eta azetilenoan bezala. Egitura horiek tetraedro gisa antolatutako orbital hibridoen
bidez ere azter daitezke. Adibidez, etenoaren karbono-hidrogeno loturak, karbonoaren sp3
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orbital hibridoak eta hidrogenoen 1s orbitalak gainezarriz era daitezke, eta lotura bikoitza,
karbono-atomo bakoitzak izango lituzkeen beste bi orbital hibridoak gainezarriz. Azken
gainezarmen honek bi lotura “konkortu” edo bi “banana” orbital emango lituzke, karbono- eta
hidrogeno-nukleoak dituen planoaren gainetik bata, eta azpitik bestea, orbital bakoitzak bi
elektroi dituelarik (ikus 8.19 irudia). Lotura bikoitza eratzean orbital hibridoaren jatorrizko
antolaketa zertxobait distortsionatuko da eta etenoak dituen C—H lotura bien arteko angelua
tetraedroarena baino handixeagoa izango da (109,5°-koa). Deskribapen hau eta σ eta π
loturen bidez arestian eman duguna, desberdinak diruditen arren, lau elektroi lokarri bi
eremutan “banatzeko” modu desberdinak besterik ez dira. Hori matematikoki ere egin daiteke
uhin-funtzioak taldekatuz. σ eta π loturen bidezko deskribapenak bi funtzio hauek
ondorioztatzen ditu:

non σ orbital atomikoak “sp” motako hibridoak diren, eta π orbital atomikoak 2pz motakoak.
ψσ eta ψπ funtzioen konbinazio linealak hartuz gero, ondoko bi orbital baliokide hauek
izango ditugu:

8.20 irudiak hemen adierazitakoaren eskema erakutsiko digu.
12. kapituluan metodo honi ekingo diogu berriz, diboranoaren lotura aztertzean.
Azetilenoak karbono-atomoen artean duen lotura hirukoitza ere lotura “konkortu” edo
“banana” tankerakoen bidez adieraz daiteke, kasu honetan hiru izango lirateke, bakoitza bi
elektroirekin. Irakurlea konturatuko denez, bi karbono-atomo lotura batez, biz edo hiruz
lotzen dituen molekularen ideia aspaldiko irudi bati dagokio, hau da, erpin batez, ertz batez
edo alde batez lotutako bi tetraedroen irudiari.
8.19 IRUDIA – etenoaren orbital molekularrak: lotura bikoitzeko orbital baliokideen deskribapena
8.20 IRUDIA – Orbital baliokideen eraketa etenoan: (a) σ orbital molekularra; (b) π orbital molekularra; (c) eta
(d) orbital molekular baliokideak.

8.7 Lotura-energiak
Kapitulu honen hasieran esan dugunez, lotura baten sendotasuna bere eraketan parte
hartu duten orbitalen gainezarmen-mailaren araberakoa da. Loturaren intuiziozko adierazpide
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hau ordea, bertan behera geratzen da sp motako orbital hibridoak erabiltzen ditugun momentu
beretik. s motako orbital baten erradioa arbitrarioki unitatetzat hartzen badugu, orbital
hibridoen ardatzek, nukleotik neurtuta, ondoko luzerak izango dituzte: sp = 1,93; sp2 = 1,99
eta sp3 = 2,00 pm. Pentsatzekoa da lotura-indarra ere ordena horren arabera handituko dela,
Walsh-ek ordea kontrakoa frogatu zuen. 8.3 taulan molekula desberdinen C—H loturen
luzera eta energiak ikusiko ditugu.
8.3 TAULA – C—H loturen luzera eta energiak
Molécula = Molekula
Hibridación = Hibridazioa
Longitud del enlace C—H = C—H loturaren luzera (pm)
Energía del enlace C—H = C—H loturaren energia (kJ mol–1)
Acetileno = Azetilenoa
Etileno = etenoa
Metano = Metanoa
Radical CH = CH erradikala

Beste lotura batzuetan ere antzeko egoera ikusi izan da, hau da, orbital hibridoak zenbat
eta “s izaera” handiagoa izan C—H lotura orduan eta laburragoa izatea, horregatik Brown-ek
loturaren luzera eta C—X loturaren izaera hibridoa erlazionatu ditu (X = karbonoa, halogeno
bat, oxigenoa edo nitrogenoa izan daitekeelarik). 8.4 taulak C—C lotura orbital hibridoaren
arabera nola aldatzen den erakutsiko digu.
8.4 TAULA – C—C loturen luzera
Molécula = Molekula
Hibridación = Hibridazioa
Longitud del enlace C—C (pm) = C—C loturaren luzera (pm)
Etano = Etanoa
Propeno = Propenoa
Metiletileno = Metiletilenoa

Coulson-ek esan zuenez, Pauling-ek loturaren luzera eta gainezarmenaren artean ezarri
zuen erlazioa koalitatiboki oso erabilgarria izan arren, ez du sp3, sp2 eta sp orbital hibridoen
lotura-energiei buruz ondorio koantitatiborik egiteko balio, izan ere, π motako loturentzat
zero baliodun energia suposatzen baitu. Gainestaldura-integralak lotura-indarraren neurketa
egokiagoa emango digu. Hala ere, gainezarmen maximoaren kontzeptua erabilgarriagoa da
ardatzean zehar hedatzen diren eta, oso lotura egonkorrak eratzen dituzten d2sp3, dsp2,...
tipoko orbital hibridoen eta loturen norabidea finkatzeko.
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9. kapitulua
Lotura ionikoa, metalikoa eta hidrogenozkoa
9.1 Sarrera
Orain arte lotura kobalenteaz aritu gara gas-fasean egon ohi diren molekula txikietan,
nahiz eta, substantzia horietako asko giro-tenperaturan solido kristalinoak diren. Etorkizunean
litekeena da molekula guztiak loturaren teoria erraz eta zabal batez deskribatu ahal izatea,
baina oraingoz, kimikari gehienentzat komenigarriagoa da lotura guztiak mota hauetan
sailkatzea: kobalentea, ionikoa, molekularra, hidrogenozkoa eta metalikoa. Solido batzuen
lotura mota bakar batekoa da, hala nola, kobalentea diamantean eta ionikoa sodio kloruroan.
Beste substantzia batzuek lotura-mota bat baino gehiago izan dezakete, sufre erronbikoaren
egiturak duen S8 tankerako eraztunean adibidez, S—S loturak kobalenteak dira, baina
eraztunen arteko lotura van der Waals-en lotura edo lotura molekularra da, antolaketa
tridimentsional erregularra eratuz. Proteinak bezalako molekula handietan ere lotura
kobalente, ioniko, molekular nahiz hidrogenozkoak aurki daitezke. 9.1 taulak egitura guztien
sailkapena egingo digu, mota bakoitzaren ezaugarriak laburbilduz.
9.1 TAULA – Kristal-egituren sailkapena
Tipo = Mota
Unidad estructural = Egitura-unitatea
Enlace = Lotura
Características = Ezaugarriak
Ejemplos = Adibideak
Iónico = Ionikoa
Cationes y aniones = Katioiak eta anioiak
Electrostático no-direccional = Elektrostatiko ez-direkzionala
Cristales fuertes... = Kristal sendo eta gogorrak dira, fusio-puntu handiarekin. Tarteko isolatzaileak. Urtuta
daudenean ioiak dituzte eta eroaleak dira. Batzuk disolbagarriak dira konstante dielektriko handiko likidoetan.
Eratu dituzten ioien propietate optiko eta magnetiko berberak izaten dituzte.
Haluros alcalinos = Haluro alkalinoak

Covalente = Kobalentea
Atomos = Atomoak
Covalente: ... = Kobalentea: espazioan norabideratutako elektroi-bikotedun lotura-kopuru mugatua
Cristales fuertes... = Krital sendo eta gogorrak dira, fusio-puntu handiarekin. Isolatzaileak.
Diamante = Diamantea

Molecular = Molekularra
– 90 –

Moléculas = Molekulak
Principalmente ... = Nagusiki kobalentea, molekulako atomoen artean. Molekulen artean van der Waals edo
hidrogenozkoak.
Cristales blandos ... = Kristal bigunak dira, fusio-puntu txikikoak eta dilatazio-koefiziente handikoak.
Isolatzaileak.
Iodo... = Iodoa, izotza; konposatu organiko kristalinoak

Metálico = Metalikoa
Iones met·licos = Ioi metalikoak
“Metálico” ... = “Metalikoa”; balentzi elektroiak orbital deslekutuetan. Ez-direkzionala.
Los cristales ... = Kristal bakunak bigunak dira; sendotasuna egiturako akatsen eta garauen araberakoa da; eroale
onak; f.-p. aldakorra.
Hierro = Burdina

9.2 Lotura ionikoak
Kossel, Lewis eta Langmuir-en teoriek elektrobalentzia azaltzeko eta lotura
elektrobalenteak (hots, ionikoak) nola eratzen diren adierazteko asmoz, aurkako karga duten
ioien arteko erakarpen elektrostatikoa erabiltzen zuten, ioi horiek atomoen arteko elektroi-transferentziaz eratzen zirelarik. Lotura ionikoen eraketak horregatik, zerikusia du atomo
neutroetatik abiatuta ioiak sortzen diren erraztasunarekin eta ioi horiek kristal-egituran
paketatzen diren moduarekin.
Ionizazio-energien bidez aztertu dugu dagoeneko atomo neutroetatik abiatuta ioi
positiboak nola eratzen diren. 5.4 irudian ikusi dugunez, metal alkalinoak dira elektroia
errazen galtzen duten elementuak katioi egonkorrak eratzeko, baina kasu hauetan ere behar
den energia handi samarra da (500 kJ mol–1 inguru). Negatiboki kargatutako ioien eraketa
azaltzerakoan, “afinitate elektronikoa” aipatu izaten da maiz, izan ere, atomo neutro batek
elektroi bat hartu eta ioi negatibo egonkor bat bihurtzen denean askatzen den energia baita.
Horregatik afinitate elektronikoa ioi negatibo batek duen ionizazio-energia izan daiteke, hau
da, karga negatibodun ioi bati elektroi bat kentzeko behar den energia:
Cl– + “afinitate elektronikoa” → Cl + 1e–
Afinitate elektronikoa ez da esperimentalki neurtzen erraza. 9.2 taulan zenbait balio
ikus daitezke, halogenoenak, oxigenoarena (O → O–) eta sufrearena.
Haluro ioien seriea bezalako batean, espero izatekoa zen erradio ionikoa handitu ahala
afinitate elektronikoa txikiagotzea, hala ere ez dago fluoroak horren balio txikia izateko
azalpenik.
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9.2 TAULA - Afinitate elektronikoak (ΔU)
Atomo = Atomoa
Afinidad electrónica, kJ mol–1 = Afinitate elektronikoa, kJ mol–1

Halogenoen atomoek karga bakarreko haluro ioiak eratzen dituztenean energi kantitate
jakin bat askatzen da. Ioi horiek gas geldoen konfigurazio egonkorra izaten dute, O– ioiak
aldiz, karga bakarra du eta konfigurazio egonkorra lortzeko bigarren elektroia bereganatu
beharko du. O2– ioi egonkorra eratzean ordea, energia gehiago absorbatzen da O– ioiaren eta
bigarren elektroiaren arteko aldarapena gainditzen O → O– transformazioan askatu dena
baino, beraz oxigeno-atomotik O2– ioira bitarteko transformazioan energi zurgapen garbia
egon da (702 kJ mol–1). Afinitate elektronikoen balioak orokorrean ionizazio-potentzialenak
baino txikiagoak dira; horregatik ioi negatibo baten eraketan askatzen den energia ez da beste
atomo bati elektroi bat kenduz ioi positiboa eratzeko adinakoa izango. Bi atomo neutroetatik
abiatuta, A eta B, konposatu elektrobalente bat eratzerakoan (A + B – ) B-ren afinitate
elektronikoak A-ren ionizazio-energiaren zati bat baino ez du emango, baina ioiak erakarpen
elektrostatikoaren eraginez hurbiltzen direnean, behar beste energia askatuko da. Erakarpen
elektrostatiko hori handi samarra izan daiteke kristal ionikoetan, izan ere, ioi positiboek eta
negatiboek antolaketa erregular baten bitartez kristal-sare bat osatzen baitute horrelakoetan.
(Kristalak elkarren aldamenean dauden unitate txikien bidez eratzen dira; unitate horien
erpinak definitzen dituzten puntuek oinarrizko erretikulua osatzen dutelarik.)
9.3 Kristalaren sare-energia*
* Atal hau E. Cartmell-en baimenaz kopiatuta dago, "Principles of Crystal Chemistry", Monograph for
Teachers, 18 zenbakia. Royal Institute of Chemistry, Londres (1971).

1918 urtetik aurrera M. Born-ek eta bere lankideek garatu zuten kristal ionikoen teoria
oso erabilgarria izan da kimika orokorrean, eta batez ere, kimika ez-organikoan.
Mol bat katioi gaseosok eta mol bat anioi gaseosok, kristal-sarean 0 K-etan duten
oreka-punturaino infinitutik hurbiltzen direnean askatzen den energia da sare-energia, hots,
erreakzio honen barne energiaren aldaketa, ΔU:
Mz+(g) + Xz–(g) → MX (solidoa)
(Zenbait egilerentzat, ioiak kristalean duten oreka-egoeratik infinituraino eramatean barne
energiak duen gorakada da sare-energia. Horrek zeinu algebraiko alderantzizkoa
ondorioztatzen du, horregatik ΔU definitzen duen ekuazioaz hitz behar dugu beti, oso erraza
baita bestela kristalaren energia kalkulatzean oker aritmetikoak egitea). Ioi esferikoek eratzen
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dituzten egituren sare-energia ere kalkula daiteke. Bi ioi ditugularik, z+e eta z–e kargakoak eta
tartean R distantzia dutela, bien arteko elkarrekintza-energia honako hau izango da,
Coulomb-en legea aplikatuz: –z+z–e2/R (cgs unitateetan, eta –z+z–e2/4πεR SI unitateetan). 9.1
irudian sodio kloruroaren egitura-zati bat ikus daiteke.
9.1. IRUDIA – NaCl-aren egitura: puntu beltzak Na+, puntu zuriak Cl–

Pentsa dezagun orain, mol bat NaCl kristalinoan, katioi jakin baten (C) eta beste ioi
guztien artean egongo den elkarrekintza-energian. Egitura horretan C-k ondokoak izango
ditu:
6 auzokide gertuko (Cl–) R distantziara
12 auzokide bigarren (Na+) R√-2 distantziara
8 auzokide hirugarren (Cl-) R√-3 distantziara
6 auzokide laugarren (Na+) R√-4 distantziara, eta abar
beraz Coulomb-en elkarrekintza-energia C-ren kasuan honako hau izango da:

edo

Egitura jakin batean karga ionikoen arteko erlazioa konstantea da (adibidez, NaCl-aren
kasuan z+/z– = 1, TiO2-aren kasuan 2). Horregatik Coulomb-en energiari dagokion terminoa
era honetan idatz daiteke: UC = –z+z–e2A/R, non A (Madelung-en konstantea) kortxete
arteko seriea izango den.
Analisi bera egin dezakegu anioi jakin batek (A) sodio kloruroaren egituran izango
duen elkarrekintza coulombiarra kalkulatzeko*. N katioi eta N anioi dituen sare baten energia
coulombiar osoa honako hau izango da (N Avogadro-ren zenbakia izanik):

1/2 faktorea beharrezkoa da, UC + UA batuketak bikote bakoitzaren arteko elkarrekintza
adierazten duelako.
Zenbait egituretarako Madelung-en konstantea kalkulatu ahal izan da (ahalegin handien
ondorioz), ikus 9.3 taulan. Madelung-en konstanteak erretikulu ioniko tridimentsional batean
sortzen den elkarrekintza-energia gehigarria neurtzeko balio du. Ioi-bikote bakar batean
dagoen elkarrekintzarekin alderatuz gero, (Na+)(Cl–) bikote ionikotik NaCl-aren kristalera
igarotzean energia coulombiarra %75 handiagotzen da.
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9.3 TAULA – Madelung-en konstanteak
Zesio kloruroaren egituran
Sodio kloruroaren egituran
Blendaren egituran
Wurtzitaren egituran
Errutiloaren egituran
Fluoritaren egituran

Ioien arteko erakarpen netoa adierazten duen elkarrekintza coulombiarraren energia
aldarapen-energiak indargabetzen du, ioiek egitura kristalinoan oreka-distantzia gorde behar
baitute. Karga-hodeiak gainezartzen direlako, batetik, eta Heisenberg-en ziurgabetasunaren
printzipioaren ondorioz, bestetik, sortzen den aldarapen hori adierazteko modu desberdinak
proposatu izan dira. Hasiera batean, Born eta Lande-k BN/Rn espresioa gehitu zioten sare-energiari:
B konstantea kendu egin daiteke kontuan hartzen badugu, kristalean orekan dauden ioien
arteko separazioa R = Re denean, δU/δR = 0 dela. Ondorioz:

eta hortik
(cgs unitateetan)
(SI unitateetan)
* Elkarrekintza orain –z+z–e2A/R izango da sodio kloruroaren egituran katioiek eta anioiek auzokide banaketa
berdina baitute.

n zenbaki osoa ioien izaeraren araberakoa da, eta konprimagarritasun-neurketen bidez kalkula
daiteke. Haluro alkalinoen egituretan n = 9 izango da. Mekanika kuantikoaren garapenak
nukleoarekiko distantzia handitzean elektroiaren uhin-funtzioa esponentzialki txikiagotzen
zela frogatu zuenean, Born eta Mayer-ek B’N esp(–R/ρ) espresioa erabili zuten aldarapena
adierazteko. B’ konstantea kendu egin daiteke berriro (δU/δR) R=Re = 0 eginez. Sare-energiaren espresioa honela geratuko da:

Gas geldoen konfigurazio elektronikoa duten ioien ρ konstantea 0,35 x 10–10 m-koa da. Re-ren balio tipikoa 3 x 10–10 m-koa izaten da, horregatik aldarapenaren terminoa elkarrekintza
coulombiarraren %12koa izan daiteke gutxi gora-behera.
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Sare-energiaren kalkulu zehatza egin nahi badugu, elkarrekintza osagarriak ere kontuan
hartu behar dira. Ioi baten gainean ingurukoek eragiten duten polarizazioak “dipolo-dipolo
induzitu” gisako erakarpena ondorioztatzen du NC/R6, (C konstante enpirikoa delarik).
Horrez gain hondar-energia (edo zero puntua) ere kontuan hartu behar da, hau da, 0 K-etan
sareak duen bibrazio-energia. Edozein modutan ere, balio horiek oso txikiak dira (4-40 kJ
mol–1) sare-energia totalarekin alderatuta, hau ehundaka kJ mol–1-ekoa baita.
Madelung-en konstantea kalkulatzeko zailtasunak egituren konplexutasunarekin batera
handitzen dira, horregatik azken urteotan Kapustinski-k emandako espresio erdi enpiriko bat
erabili izan da maiz sare-energiak kalkulatzeko:

ν, substantziak formulan duen ioi-kopurua da (adibidez, NaCl-aren kasuan ν = 2, CaF2-aren
kasuan ν = 3, e.a.) eta r+ eta r– erradio ionikoak dira. 9.4 taulan zenbait kristalen sareenergien balioak ikus daitezke, eta horiekin alderatuz, orain aztertuko dugun Born-Haber-en
zikloaren bidez, datu termokimikoetatik abiatuta zeharka lortu diren balioak.
9.4. Born-Haber-en zikloa
Sare-energia zuzenean zehazteko metodo esperimentalik ez dago. Zeharka aldiz, Born
eta Haber-ek asmatu zuten metodoaren bidez lor daiteke. Ikus dezagun metodo hori sodio
kloruroaren kasuan. Sodio kloruro kristalinozko NaCl(s) mol baten formazio-entalpia
esperimentalki neur daiteke:

Prozesua etapa hauetan bana daiteke:
1. Na(s) → Na(g); ΔH1 = 108 kJ mol–1 (298 K)
Sodioaren sublimazio-entalpia da
2. 1/2 Cl2(g) → Cl(g); ΔH2 = 121 kJ mol–1 (298 K)
ΔH2 = 1/2 [Cl2(g)-aren disoziazio-entalpia izango da]
3. Na(g) → Na+(g); ΔH3 = 489 kJ mol–1 (298 K)
ΔH3 sodioaren ionizazio-energia da*
4. Cl(g) → Cl–(g); ΔH4 = –365 kJ mol-1 (298 K) (exotermikoa)
ΔH4 kloroaren afinitate elektronikoa da*.
5. Na+(g) + Cl–(g) → NaCl(s)
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Hess-en legea erabiliz erreakzio horren ΔH5-aren balioa kalkula dezakegu 298 K-etan,
izan ere, prozesu osoaren ΔH entalpi gehikuntzak ez baitu zerikusirik Na(s) eta Cl(g)-etik
abiatuta NaCl(s)-a eratzeko jarraitu den bidearekin. Hess-en legea aplikatzeko modurik
ziurrena 9.2 irudiko diagraman duguna izan daiteke, entalpiak eskala bertikalean adieraziz.
Gorantzako geziak egoera partikular horretan entalpia handitu egin dela (ΔH positiboa dela)
adierazten du. Diagramaren albo banatan dauden distantzia bertikalek, hau da, NaCl(s)-tik
Na+(g) + Cl (g)-rainokoek berdinak izan behar dute, hau da:

* Ionizazio-energiak eta afinitate elektronikoak 0 K-etan eta elektrovolt-etan erregistratu ohi dira. Barne
energiaren aldaketak dira eta Born-Haber-en zikloan egoera moduan agertzen direnean, beraien balioak zuzendu
egin behar dira eta entalpi gehikuntza moduan eman (kJ mol–1-etan eta 298 K-etan).
* NaCl kristalinoa lurrintzeko behar den beroa sare-energia baino dezente txikiagoa da, izan ere, irakite-puntutik
pixka bat goragoko tenperaturetan Na+Cl– ioi-bikotearen kontzentrazioa handi samarra baita.

9.2 IRUDIA – Born-Haber-en diagrama NaCl-arentzat

ondorioz ΔH5 = –763 kJ mol–1 izango da 298 K-etan. Born-Haber-en kalkuluetan entalpi
aldaketa horri sare-energia esan izan zaio maiz. Alabaina, kalkulu hori zuzendu beharra dago
Na+(g) + Cl–(g) → NaCl(s) erreakzioaren benetako sare-energia lortzeko, hau da, (U, 0 K-etan). Zuzenketa hori (ΔH = (U – 2RT) 8–12 kJ mol–1-ekoa da konposatu bakunentzat,
horregatik arbuiatu egiten da sarritan.
Born-Haber-en zikloan lortutako sare-energiak eta, solidoa egitura ionikoa dela
suposatuz lortutakoak alderatzen dira 9.4 taulan. Kointzidentzia handia dago MgF2 eta CaF2-a bezalako haluroetan, baina ez CdI2 haluroan, kasu honetan egitura ionikoa dela esaten duen
suposizioa ez baita batere egokia.
9.4 TAULA – Sare-energiak kJ mol–1-etan*
Compuesto = Konposatua
Valor calculado = Kalkulatutako balioa
Valor de Born-Haber = Born-Haber-en balioa
* CaO eta Al2O3 konposatuen balio handiek ioien kargen garrantzia adierazten dute; kalkulatutako sare-energiaren espresioko z+z– biderkadura 4koa da CaO-arentzat eta 6koa Al2O3-arentzat.

9.5 Erradio ionikoak
Karga nuklear eraginkorrak (positiboak) kanpoko elektroietan eragiten duen erakarpen-indarraren araberakoa izango da ioien tamaina, karga nuklear eraginkorra izanik, “barne-”
edo “pantaila-elektroien” eragin murriztailea kenduta, geratzen den benetako karga nuklearra.
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Edozein atomo neutro ioi positibo bihurtzen denean, espero izatekoa da tamaina txikiagotzea,
karga nuklear eraginkorraren igoera netoa egon delako. Atomo neutroa ioi negatibo bihurtzen
denean aldiz, espero izatekoa da tamaina handiagotzea.
9.5 TAULA – Ioiarteko distantziak
Distancia interiónica/pm = Ioiarteko distantzia/pm
Δ(KF–NaF, etc.) = Δ(KF-NaF, e.a.)

X izpien difrakzioaren bidez kristal bateko ioi positibo eta negatiboen arteko distantziak
neur daitezke, metodo honi buruzko zehaztasunak ematea liburu honen helburutik kanpo
geratzen delarik. 9.5 taulan metal alkalinoen zenbait haluroren ioiarteko distantziak
dauzkagu. Taula horrek erakusten digun bezala, potasio-haluro baten ioiarteko distantziari
dagokion sodio-haluroaren ioiarteko distantzia kentzen badiogu, lortzen den balioa (Δ)
konstante samarra da. Hori azaltzen erraza da, ioi bakoitzak erradio konstanteko esfera bat
bezala iharduten duela suposatzen badugu; esfera bi kontaktuan daudelarik, bien erradioen
batuketa (r+ + r–) ioiarteko R distantzia izango da, ikus 9.3 irudia. Suposizio honek emaitza
baliagarriak ematea harrigarria da, izan ere, aurreko kapituluetan esan dugun bezala,
elektroien karga-hodeia nukleotik gertuko geruzetan kontzentratzen bada ere, elektroia
nukleotik urruti samar ere aurkitzeko probabilitate mugatua baitago. Alabaina, sodio ioiaren
karga-dentsitatearen banaketa erradialaren dentsitate hori, 5.1 irudian ikusten dugun bezala,
berehala txikiagotzen da r handitu ahala, horregatik ioiak erradio mugatua duela suposatzean
oso errore txikia egiten ari gara. Horri guztiorri esker, ioi baten erradioa ezagutzen dugunean,
beste guztiena kalkulatu ahal dugu, esperimentalki lortutako ioiarteko distantziak erabiliz. 9.3
irudian, R eta r+ ezagutzen baditugu, r- horrela kalkulatuko dugu:
r– = R – r+
9.3 IRUDIA – Ioiarteko distantzia eta erradio ionikoak

Erradio ionikoen taulak osatu ahal ditzakegu orain. Kristalokimikariek eta
geokimikariek urte askotan erabili izan dituzte V. Goldschmidt-ek prestatutako taulak, hauek
era berean, J.A. Wasastjerna-k, ioiaren bolumena eta polarizagarritasuna erlazionatzen dituen
teoria bat aplikatuz, kalkulatu zituen erradio indibidualen balioetan oinarrituta daude. X
izpien difrakzio-metodoa erabiliz, Goldschmidt-ek makina bat kristalen ioiarteko distantziak
neurtu eta gero zenbait aldaketa xume egin zizkien Wasastjerna-ren balioei, kalkulatutako
ioiarteko distantziak eta erradioen baturak bat etor zitezen.
Wasastjerna-ren planteamenduaren oinarri teorikoak ez dira gaur egun ontzat hartzen,
eta horregatik, Linus Pauling-ek proposatutako taulak erabili ohi dira. Honek azpimarratu
zuenez, erradio ionikoak ioien kargaren, erradio-erlazioaren eta koordinazio-zenbakiaren
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araberakoak dira. Konposatu isoelektronikoak hartu (K+Cl–) eta ioiarteko distantzia zatitu
zuen, ioiek duten karga nuklear eraginkorraren alderantzizko erlazioan. Balio hauek lortu
zituen r+(K+)= 133 pm eta r–(Cl–)= 181 pm. Balentzia bakarreko ioien erradio-taula bat osatu
ahal izan zuen, eta ondoren, koordinazio oktaedrikodun egituretan balentzia askoko ioien
(kristalinoen) erradioen beste taula bat. Balio horiek doitu egin behar izan zituen, erradioen
baturak eta ioiarteko distantziak bat etor zitezen.
Azken urteetan egin izan diren X izpien bidezko difrakzio-azterketa zehatzek, sodio
kloruroa bezalako kristalen elektroi-dentsitatearen neurri esperimentalak eman dizkigute.
Karga-dentsitatearen kontornoak bi dimentsioko sekzioan agertzen dira, sodio- eta kloro-nukleoen ohizko antolaketaren arabera zentratutako zirkulu zentrubakarrak bailiren. Sodionukleoa eta gertuen dagoen kloro-nukleoa lotzen dituen lerroan minimo bat du elektroi-dentsitateak, minimo horren posizioak anioi eta katioi esferikoak ukitzen dauden puntua
adierazten digu. Tamalez, W. Witte-ren eta bere lankideen emaitzetatik era horretan lortutako
erradioak, eta Pauling-ek edo Goldschmidt-ek lortutakoak oso desberdinak ziren. B.S.
Gourary-k eta F.J. Adrian-ek X izpien difrakzio-emaitzetan oinarrituta, erradio ioniko multzo
berri bat proposatu zuten, 9.6 taulan Pauling-en eta Goldschmidt-en balioekin batera agertzen
direnak. Difrakzio-balioak katiorik handienenak eta anioirik txikienenak dira. 9.6 taulan
erradio atomikoen zutabe bat daukagu eta, egitura ionikoekin erlaziorik ez badute ere,
baliagarri dira konparagarri gisa. Balio horiek atomo neutroei dagozkie, eta atomoaren
kanpoko geruzaren karga-dentsitate erradial maximoari dagokion erradioa [4πr 2R 2(r)]
kalkulatuz lortu dira. Katioien erradio ionikoak erradio atomikoak baino askoz ere txikiagoak
dira. Anioien erradioak aldiz, dagozkien erradio atomikoak baino askoz handiagoak.
9.6 TAULA – Erradio ionikoak eta atomikoak pm-tan
Ion = Ioia
Goldschmidt = Goldschmidt
Pauling = Pauling
Difracción = Difrakzioa
Radio atómico = Erradio atomikoa

Egituren azterketari ekin zitzaionean W.L. Bragg-ek ioi metaliko handien eta anioi
txikien erradioak landu eta erabili zituen. Gero, ioien polarizazio-teorien ondorioz, katioi
txikiak eta anioi handiak erabili behar izan ziren. Gaur egun, X izpien difrakzioaren azterketa
zehatzen ondorioz, katioi handi eta anioi txikietara itzuli gara berriro, erradioen balioak
Bragg-ek emandako berberak ez diren arren. Goiz da alabaina, Goldschmidt edo Pauling-en
balioen ordez difrakzio-emaitzetan oinarritutakoak erabiltzeko, lehenik, oso elektroi-dentsitate gutxi zehaztu direlako doitasun handiko metodoez, eta bestetik, Fourier-en
metodoak muga gaindiezinak dituelako atomo astunei aplikatzerakoan. Elektroi– 98 –

-dentsitatearen minimoaren posizioa ere, inguruko ioien izaeraren eta antolaketaren
araberakoa da. CaF2 (fluorita) egituran adibidez, kaltzio-fluoro lerroan elektroi-dentsitatearen
minimoari erreparatzen badiogu, 96 pm-ko erradioa emango digu Ca2+-arentzat eta 140 pm-koa F–-arentzat, eta balio horiek ez datoz bat KF-a bezalako fluoruro alkalinoan elektroidentsitatearen bidez F–-arentzat lortutako erradioarekin (116 pm). Pauling eta Goldschmidt-en balioak gainera, oso lagungarriak izan dira zenbait egitura konplexu aztertzerakoan.
Erradioen batura eta kalkulatutako ioiarteko distantzia ahalik eta gertukoena izan dadin,
aukera daitekeen edozein erradio-multzo erabilgarria izango da egitura solidoak aztertzeko.
Hala ere, bada arrisku bat. Erradio horiek edozein egoeratan indiskriminatuki eta
“koantitatiboki” erabiltzea alegia, ioien hidratazioaren azterketan esaterako.
Askotan sailkapen periodikoko propietate kimikoen joerak erradio ionikoen joerekin
erlaziona daitezke. IA taldean, litiotik rubidiora erradio ionikoak handituz doaz, karga
nuklearra handitu egiten den arren, zeren kanpoko elektroien zenbaki kuantiko nagusia
handitzean eta barne elektroien pantailatze-efektua gehitzean, karga nuklearraren eragina
erabat indargetzen baita. Era berean, talde batean beherantz eginez (F–, Cl–, Br–, I– taldean
adibidez) ioi negatiboen tamaina handitu egiten da. Ioi negatibo horiek elektroi-kopuru
bereko ioi positiboak baino handiagoak dira (F– Na+ baino, Cl– K+ baino) izan ere, ioi
positiboen karga nuklear eraginkorra handiagoa izatean, elektroiak nukleotik gertuago
baitaude. Na+ eta Mg2+-aren erradioak alderatzen baditugu, nabarmen txikiagotzen dela
ikusiko dugu, karga positibo netoa handitzean nukleoak gehiago erakartzen baititu elektroiak.
9.6 Egitura ionikoak
Gas geldoen egitura elektronikoa duten ioiak esferikoak direnez, norabide guztietan
intentsitate berberaz erakarriko dituzte aurkako kargako ioiak. A+ eta B– ioi esferikoak dituen
egitura ioniko batean, antolaketarik egonkorrena, ioiak elkar ukitzen eta simetrikoki ezarrita
daudena izango da, oinarri elektrostatikoei jarraiki. Egitura horiek bi faktoreren menpean
daude: ioien tamaina erlatiboa eta egitura totalak elektrikoki neutroa izan behar duelako
baldintza. Tamainak egituraren geometria erabakiko du. Gai hori koordinazio-zenbakien
bitartez landuko dugu. 2 koordinazio-zenbakiaren antolaketarik egonkorrena lineala da, B—
A—B, negatiboki kargatutako B– ioien arteko aldarapena minimora ekartzen duelako. Hiru,
lau, sei eta zortzi koordinazio-zenbakientzako antolaketarik egonkorrenak aldiz, triangeluar
laua, tetraedrikoa, oktaedrikoa eta kubikoa izango dira, hurrenez hurren. Edozein modutan,
ioi positibo handi bat ioi negatibo askorekin elkar ukitzen egon daitezke, baina ioi positibo
txiki batek ioi negatibo handi bakar batzuk baino ezingo ditu inguruan eta bera ukitzen eduki.
Har dezagun A+ ioiaren koordinazio-zenbakia sei delako adibidea. 9.4a irudiak kristal-egitura
batean A+ ioi positibotik gertuen dauden ioien antolaketa erakutsiko digu. A+ ioia ukitzen lau
B– ioi daude plano berean, eta beste bi B– ioi A+ ioia ukitzen plano gainetik bata, eta behetik
bestea (9.4 irudian ez ditugu azken hauek irudikatu marrazkia argiago uztearren). 9.4b irudiak
– 99 –

AC konposatua irudikatzen du, non C– ioiaren erradioa B-rena baino handiagoa den. Ioi
negatiboak, A + ioia ukitzeaz gain, elkar ukitzen daude. Adibide honek koordinazio
oktaedrikoaren muga irudikatzen du.
Demagun AD substantzia dugula eta D– ioi negatiboa aurrekoa baino handiagoa dela.
Ezinezkoa izango da sei koordinazio-zenbakiko egitura egonkorra eratzea, ioi negatiboak
elkar ukitzen egongo liratekeelako baina ioi positiboa ukitu gabe (9.4c irudia). Kasu horretan
egonkorragoa izango litzateke lau koordinazio-zenbakiko egitura (ioi positiboak eta
negatiboak elkar ukitzen daudela). Baldintza mugatzailea beraz ioien tamaina erlatiboa da
(ikus 9.4b irudia). r+/r– erlazioak muga-balio bat izango du, 9.4b iruditik abiatuta kalkula
daitekeena:
hau da,
eta hortik,

9.4 IRUDIA – Koordinazio ionikoa eta erradioen erlazioaren muga-balioa.

AD konposatuaren egituran (9.4c irudia) erradioen erlazioa 0,414 baino txikiagoa
izango da, D– > C– delako. Koordinazio oktaedrikoa posible da, erradioen erlazioa muga-balioa baino handiagoa denean bakarrik. Beste koordinazio-zenbakietarako erradioerlazioaren muga-balioak ere erraz kalkula daitezke (ikus 9.7 taula).
9.5 irudian adierazpide tridimentsional hauek ditugu: (a) anioiak elkar ukitzen, baina
katioia ukitu gabe, (b) anioiak katioia ukitzen.
9.5 IRUDIA – (a) Anioiak elkar ukitzen, baina katioia ukitu gabe; (b) Sodio kloruroaren egitura, sei anioi katioia
ukitzen.

Erradio ionikoak ezagutzea baliagarri izan daiteke kristal ionikoaren egiturarako.
Erradioen erlazioa 0,732 baino handiagoa denean, ikuspuntu geometrikotik begiratuta,
koordinazio kubikoa posible da, baina erlazioa 0,732 eta 0,414 zenbakien artekoa denean,
koordinazio-zenbakiak 6koa izan behar du (oktaedrikoa). Tamalez erradioen erlazioa
orientagarria baino ez da. Sodio fluoruroaren erradio-erlazioa 0,74-koa da eta potasioarena 1-ekoa, baina konposatu biek 6 koordinazio-zenbakiko sodio kloruroaren egituraz
kristalizatuko dute. Hamabi fluoruro ioi, potasio ioi positibo baten inguruan paketatu
badaitezke ere, geometrikoki ez da posible kristal-egituran hamabi ioi potasio ioi fluoruro
bakoitzaren inguruan paketatzea. Hala ere, geometrikoki posible da koordinazio kubikoa
eratzea eta zesio kloruroaren egitura ematea. Kasu hauetan badirudi koordinazioa eratzeko
orduan erabakiorrak izaten direla “bigarren mailako” eraginak, “van der Waals”en indarrak
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bezalakoak, zesio kloruroaren eta sodio kloruroaren egituren energia kristalinoen artean oso
alde txikia dago eta.
9.7 TAULA – Erradio-erlazioaren muga-balioak
Coordinación = Koordinazioa
Valor límite de r+/r– = r+/r–-en muga-balioak
8 (cúbica) = 8 (kubikoa)
6 (octaédrica) = 6 (oktaedrikoa)
4 (plana-cuadrada) = 4 (koadrangeluar laua)
4 (tetraédrica) = 4 (tetraedrikoa)
3 (plana-triangular) = 3 (triangeluar laua)

Ioi positiboaren koordinazio-zenbakiak ez du ioi negatiboarenaren berdina izan
beharrik. AB formula orokorra duten egituretan, hau da, neutraltasun elektrikoaren baldintza
betetzeko A+ ioi beste B– ioi negatibo izan behar duten egituretan, ioi biek zenbaki berdina
izango dute; AB2 formuladun egituretan ordea (A 2+ eta B– ioiak dituena) neutraltasuna
mantenduko bada bi aldiz ioi negatibo gehiago egongo da ioi positibo baino. Ioi positiboaren
koordinazioa beraz negatiboarenaren bikoitza izango da.
9.8 taulan substantzia ez-organiko bakun batzuen egiturazko ezaugarririk
garrantzitsuenak ikusiko ditugu. 9.6 irudiak zesio kloruroaren egituraren “gelaska unitatea”
eta unitate horiek kristala eratzeko nola elkartzen diren erakutsiko digu. Zesio ioiek sare
kubiko bakun bat osatuko dute kloruro ioien sare berdin batekin uztartuta. 9.1 irudian sodio
kloruroaren egitura ikusi dugu, sodio ioiek unitate kubikoaren aurpegien erdiguneak eta
erpinak betetzen dituztela. Kloruro ioiek aurpegietan zentratutako sare kubiko bat eratzen
dute, sodio ioien sarearekin elkar uztarturik.
9.6 IRUDIA – Zesio kloruroa: (a) kristalaren gelaska-unitatea; (b) egitura

9.8 TAULA - Egitura ionikoak
Tipo de estructura = Egitura-mota
Ejemplos = Adibideak
Relación de los radios = Erradio-erlazioa
Número de coordinación del ión positivo = Ioi positiboaren koordinazio-zenbakia
Número de coordinación del ión negativo = Ioi negatiboaren koordinazio-zenbakia
Cloruro de cesio = Zesio kloruroa
Cloruro de sodio = Sodio kloruroa
Fluorita = Fluorita
Rutilo = Errutiloa
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8 (cúbica) = 8 (kubikoa)
6 (octaédrica) = 6 (oktaedrikoa)
4 (tetraédrica) = 4 (tetraedrikoa)
3 (triangular) = 3 (triangeluarra)

9.7 Elektronegatibotasuna
Lotura kobalenteak eta ionikoak desberdintzea komeni den arren, lotura mordo bat dago
erabat kobalenteen eta erabat ionikoen bitartean. Molekula isoelektronikoen serie honetan,
CH4, NH3, OH2 eta FH seriean, C—H, N—H, O—H eta F—H loturetako elektroi-kargaren
banaketa hidrogeno-atomotik gero eta urrutiago dago. Oinarrian kobalente diren lotura hauek,
C—H loturatik F—H loturara, gero eta “izaera ioniko” handiagoa dute. C, N, O eta F
atomoak “elektronegatibotasuna”ren arabera daude ordenatuta, txikitik handira. Molekula
bateko atomoak elektroiak erakartzeko duen ahalmena da “elektronegatibotasuna”. Definizio
zabalagoa egin daiteke:
Demagun A—B molekula diatomikoa dugula. Balentzi loturaren teoria erabiliz A—B,
A+B– eta A–B+ egituren uhin-funtzioen konbinazio linealaz lortutako uhin-funtzioaz deskriba
daiteke molekula hori, hau da,

Espresio horretan cIII > cII baldin bada, A, B baino elektronegatiboagoa izango da, eta cIII=cII
baldin bada, atomoek elektronegatibotasun bera izango dute.
Atomoen elektronegatibotasuna zehazteko makina bat saiakera egin izan da, hemen
garrantzitsuenak baino ez ditugu aipatuko.
9.7.1 1 Metodoa (Pauling)
Arestian ikusi dugun A—B molekula diatomikoaren uhin-funtzioan cII = cIII = 0 baldin
bada, lotura kobalente purua izango dugu, eta D(A—B) loturaren energia, lotura kobalente
puruaren energiaren (Ekob) berdina izango da. Ekob-a ezin denez zuzenean neurtu, A—A eta
B—B molekula diatomiko homonuklear kobalenteen lotura-energien batezbesteko
aritmetikoa kalkulatu ohi da. A eta B atomoek elektronegatibotasun desberdinak dituztenean,
A—B lotura ez da kobalente purua izango, eta D(A—B) loturaren energia, lotura kobalente
puruarena baino Δ(A—B) aldiz handiagoa izango da. Kantitate horri “erresonantzi energia
kobalente-ionikoa” esan izan zaio.
Beraz,

edo
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A eta B-ren elektronegatibotasunen arteko desberdintasuna zenbat eta handiagoa izan, orduan
eta handiagoa izango da Δ(A—B). Pauling-ek ondoko ekuazio enpirikoa gehitu zuen
Δ(A—B) eta elektronegatibotasun-desberdintasuna erlazionatzeko:

non x A , A atomoaren elektronegatibotasuna den. Δ(A—B) kcal/mol-etan neurtzetik
elektronvolt-etan neurtzera pasatzean 0,208 faktorea agertu zaigu.
Pauling-ek 2,1 balioa hartu zuen arbitrarioki hidrogenoaren x-aren baliorako, horrela
taula periodikoaren lehen periodoko C elementutik F-ra bitartekoentzat balio onargarriak
lortzen baitira. Balio gehiago lor daitezke Δ(A—B)-renak ezagutuz gero, baina tamalez
Δ(A—B)-aren balioek errore handiak izaten dituzte, horregatik, elektronegatibotasun-balioak
kontu handiz erabili behar dira.
9.7.2 2 Metodoa (Mulliken)
Mulliken-en arabera, A atomoaren MA elektronegatibotasuna, EA afinitate elektronikoa
eta, IA ionizazio-energiaren arteko batezbesteko aritmetikoa da, hau da:

Funtzio hori aukeratu izateak azalpen koalitatiboa du. A, B baino elektronegatiboagoa bada,
atomo neutroetatik abiatuta A-B+ lotura ionikoa eratzeko behar den energia, A+B– lotura
ionikorako behar dena baino txikiagoa izango da, izan ere, A atomoak afinitate elektroniko
handiagoa izatean, errazagoa izango baita elektroia B atomotik A atomora transferitzea,
alderantziz baino. A eta B atomo neutroetatik abiatuta A– eta B+ ioiak eratzeko behar den
energia IB–EA izango da. Modu berean A+ eta B– ioiak eratzeko behar den energia IA–EB
izango da. Horregatik,

baldin bada, A eta B atomoen elektronegatibotasuna berdina izango da. Bestalde, A, B baino
elektronegatiboagoa izango da, baldin eta

bada, edo baldin eta

bada.
Horregatik, ionizazio-potentzialaren eta afinitate elektronikoaren baturak
elektronegatibotasunaren neurria emango digu. Alabaina, elementu batek konposatu batean
dituen ionizazio-energiaren eta afinitate elektronikoaren balio egokiak ez dira atomo
isolatuko berberak izaten. Elektronegatibotasun kontzeptua atomoekin konbinazioan dagoen
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elementuari dagokio. Berilioaren kasuan adibidez, bi ionizazio-energia desberdin lor
daitezke, atomoak sp orbital hibridoak erabiltzen dituenez, s nahiz p elektroia aldenarazi
baitaiteke. 5.4 atalean ikusi dugun bezala, s elektroiak zenbaki kuantiko nagusi bereko p
elektroiak baino sendoago daude lotuta, horregatik, elektronegatibotasuna zehazteko erabiliko
den ionizazio-energiaren balioa loturaren hibridazioaren araberakoa izango da (ikus hurrengo
orrialdea). Mulliken-en hurbilketa honek ere badu bere muga, afinitate elektronikoen balio
zehatzak lortzeko zailtasuna, hain zuzen ere. Adierazpen grafiko batean Mulliken-en
elektronegatibotasun-balioak Pauling-en balioen aurrean adierazten baditugu, jatorritik
igarotzen den lerro zuzena lortuko dugu. Lerroaren malda elektronegatibotasun-eskala biak
erlazionatzen dituen ekuazio honek adieraziko digu:

9.7.3 3 Metodoa (Sanderson)
R.T. Sanderson-en arabera, elektronegatibotasuna atomo baten elektroi-hodeiaren
“dentsitatea”ren neurri bat da, elektroi-kopuru bera duen atomo inerte hipotetiko baten
dentsitatearekin alderatuta. Atomo bat oso elektronegatiboa bada, hau da, besteen elektroiak
indartsuki erakartzen baditu, bereak oso gertu mantenduko ditu. Elektronegatibotasunak
egonkortasun-erlazio (EE) bat bezala adierazten ditu. Erlazio horrek atomoaren batezbesteko
elektroi-dentsitatearen neurria emango digu, elektroi-kopuru bera duen balizko atomo baten
dentsitatearekin alderatuta. Sanderson eta Pauling-en balioak honela erlazionatzen dira:

Eskala biak bat datoz balio askotan, germanio, artseniko eta antimonioaren balioetan salbu,
kasu horietan Sanderson-ek kalkulatutako elektronegatibotasun-balioak Pauling-enak baino
handiagoak baitira. Allred eta Rochow-ek asmatutako elektronegatibotasun-eskalan ere,
germanioak balio handia du. Eskala hori, konbinatuta dauden atomoetako nukleoek
elektroietan eragiten duten indar elektrostatikoan oinarrituta dago. Sanderson, Allred eta
Rochow-ek adierazi zutenez, makina bat propietate kimiko dago germanioaren balio
handiarekin bat datozenak, baina Drago-ren ustez, propietate kimiko horiek berdin-berdin
azal daitezke Pauling-en elektronegatibotasun-balioen bitartez, germanio-atomoaren
konfigurazio elektronikoak d elektroiak dituelako. 9.9 taulan elektronegatibotasun-balio
hautatu batzuen zerrenda daukagu.
Elektronegatibotasun kontzeptu hori garrantzitsua da atomoen karga-dentsitate
elektronikoaren desberdintasuna eta erreaktibotasun kimikoa erlazionatzen dituen kimika
organiko teorikoan. s elektroiaren ionizazio-energia p elektroiarena baino handiagoa da, s
elektroiek nukleoaren eragin handiagoa jasaten dutelako. Horregatik, orbital hibrido batek
(sp) zenbat eta s izaera handiagoa izan, orbital hibridoa eman duen atomoaren
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elektronegatibotasuna orduan eta handiagoa izango da. Karbono-atomoaren
elektronegatibotasuna etinoan (sp hibridoa) handiagoa da metanoan baino (karbonoak sp3
orbital hibridoak erabiltzen baititu metanoan). Horra hor etinoaren propietate azidoen
zergatia, hau da, hidrogeno-atomo baten lekuan sodio-atomo bat hartzeko duen
erraztasunaren zergatia.
9.9 TAULA – Elektronegatibotasun-balioak

9.8 Hidrogeno-lotura
Orain arte aztertu ditugun lotura ioniko eta kobalenteak oso sendoak dira, 100–500 kJ
mol –1 bitarteko lotura-energiak izaten dituztelako. Orain aztertu behar dugun lotura,
“hidrogeno-lotura”, askoz ahulagoa da. Bere energia 10-40 kJ mol–1 bitartekoa izaten da. A
eta B atomoen arteko hidrogeno-lotura honela adieraz daiteke: A—H…B. Horrek esan nahi
du, A eta Bren artean lotura era dadin, elkarrengandik hurbil egon behar dutela, eta loturan
parte hartzen duen hidrogeno-atomoak lotura kobalentea duela A atomoarekin. Hidrogeno-loturak zeresanik izango du A eta B atomoak oso elektronegatiboak direnean, nitrogeno,
oxigeno eta fluoroa bezala. 9.10 taulan elementu horien zenbait konposatutan dauden
hidrogeno-loturen luzerak ikusiko ditugu.
9.10 TAULA – Hidrogeno-loturen luzerak
Ejemplo = Adibidea
HF2–-en KHF2 = HF2-, KHF2 molekulan
HCO3–-en KHCO3 = HCO3-, KHCO3 molekulan
Hielo (cúbico) = Izotza (kubikoa)
Proteínas = Proteinak

9.8.1 Hidrogeno-lotura eta kristal-egitura
Substantzia kristalino askoren egitura hidrogeno-loturak finkatzen du. Egitura horietan
ondoko hauek aurki daitezke: (a) hidrogeno-loturak dituzten ioi konplexu diskretuak; (b)
hidrogeno-loturen bidez elkartutako ioiek eratzen dituzten mugagabeko kateak; (c) geruza
bidimentsional mugatuak eta (d) makromolekula tridimentsionalak.
9.8.1.1 Ioi diskretuak
KHF2-a neutroi-difrakzioz aztertu ondoren K+ katioiak eta HF–2 anioiak dituen kristal
ioniko bat dela ikusi ahal izan da. Anioia lineala da, fluoro-atomo biak hidrogeno-atomo
baten bidez lotuta daudela. Hidrogeno-atomoak fluoro-atomo bietara distantzia bera
gordetzen du: F…H…F.
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9.8.1.2 Katen egiturak
KHCO3 molekulan, karbonato ioi lauak hidrogeno-loturen bidez daude elkarri lotuta,
katea mugagabeak eratuz (1). Hidrogeno-lotura proteinen egituraren funtsezko ezaugarri ere
bada. Molekulak unitate peptidikoz (amidaz) osatuta daude eta elkarren artean loturik katea
luzeak eratzen dituzte (2). Saiakera desberdinetan frogatu izan denez, proteina kristalino
askotan polipeptidoen kateak espiral gisa daude kiribilkatuta (α helizea osatuz). Egitura horri
hidrogeno-loturek eusten diote. Hidrogeno-loturak hondakin peptidiko baten oxigeno
karbonilikoa eta hirugarren unitateko nitrogeno-atomoa lotzen ditu, katea osoan zehar.

9.8.1.3 Mugagabeko geruzak
(BO3)3– bezalako atomo-multzo lau bat hidrogeno-loturen bidez elkar daiteke bera
bezalako askorekin, sare lau bat osatuz. Hona hemen azido borikoaren egitura (3). Puntukako
marrek hidrogeno-loturak adierazten dituzte.

9.8.1.4 Makromolekula tridimentsionalak
Izotzak kristal-forma desberdinak izan ditzake. –80°C-tik beherako tenperaturan egitura
kubikoa (diamantearena) har dezake, eta 0°C-tan egitura hexagonala hartzen du. Forma
kubikoan oxigeno-atomo bakoitzak lau oxigeno-atomo ditu inguruan (tetraedroa osatuz) 276
pm-ko distantziara. Osatzen duten egitura oso irekia da eta hidrogeno-loturari esker
egonkorra. Hidrogeno-atomoak oxigeno-atomoen artean tartekatzen dira; oxigeno-atomo
batek une jakin batean bi hidrogeno-atomo izango ditu O—H lotura kobalenteari dagokion
distantziara (99 pm), eta beste bi hidrogeno-atomo, askoz distantzia handiagora (177 pm)
hidrogeno-loturez lotuta (9.7a irudia).
– 106 –

9.7. IRUDIA – Izotzaren (a) eta (b) egiturek hidrogeno-atomoen posizio biak erakusten dituzte. Borobiltxo
beltzak hidrogeno-atomoak dira.

Beste une batean hidrogeno-atomoek 9.7b irudiko konfigurazioa izan dezakete.
Izotzean hidrogeno-atomoak ez du oxigeno-atomo biren artean leku jakinik, bi muturren
artean oszilatzen baitu.
9.8.2 Hidrogeno-loturari buruzko teoriak
Hidrogeno-atomoak 1s1 konfigurazioa du eta lotura kobalente bakarra eratu ahal
dezake, izan ere, 2s eta 2p orbitalek energia handiegia baitute lotura gehiago eratzeko.
Hidrogenoak A—H…B loturan atomo biak nola elkartzen dituen azaltzeko beste moduren bat
aurkitu beharra dago beraz.
9.8.2.1 Hurbilpen elektrostatikoa
Hidrogeno-lotura oso elementu elektronegatiboen artean eratzen da, horregatik esan
liteke, talde polarren arteko elkarrekintza elektrostatikoak berak duela lotura-mota honen
arrazoia.
Har dezagun hidrogenoaren eta oso elektronegatiboa den atomo baten (A) arteko lotura
kobalentea. Atomo bien arteko karga-hodei elektronikoa oso deformatuta egongo da, elektroi-dentsitatea A-ren inguruan egongo delako kontzentratuta, dipolo sendo bat emanez. Beste
atomo elektronegatibo bat (B) hartzen badugu atomo edo molekula bati loturik, beste dipolo
baten mutur negatiboa osatuko du. Atomo biak A—H…B lerroan elkar hurbiltzen badira,
A—H dipoloaren mutur positiboaren eta B-ren karga negatiboaren arteko erakarpen
elektrostatikoa handia izango da, karga berdinen arteko aldarapen-indarra baino handiagoa. B
zenbat eta H-arengana gehiago hurbildu, orduan eta sendoagoa izango da beraien arteko
lotura elektrostatikoa. Erakarpen elektrostatiko honen gutxi gora-beherako indarra kalkula
daiteke, orbitalak adierazteko horien zentruan karga puntualak dituen eredua erabiltzen
badugu. Elkarbanatu gabeko elektroi-bikoteek zeregin garrantzitsua dute hidrogeno-loturen
sendotasuna eta norabidea erabakitzerakoan. Schneider-ek ur-molekulari buruz egin zituen
kalkuluetan erakutsi zuenez, molekula baten O—H ardatza eta aldameneko ur-molekularen
oxigeno-atomoak elkarbanatu gabe duen elektroi-bikotearen ardatza linealak direnean,
eratzen da loturarik sendoena. Kalkulu-mota horrekin 25 kJ mol–1-eko energia lortu izan da
hidrogeno-loturarentzat. Balio hori onargarria den arren, teoria honek zenbait hutsune ditu.
Dirudienez hidrogeno-loturak izaera kobalentea ere izan dezake horrez gain.
9.8.2.2 Balentzi loturaren metodoaren bidezko tratamendua
Coulson eta Danielsson-ek hidrogeno-loturak, lotura kobalentearekin duen zerikusia
zehaztu nahi izan zuten, ondoko egituren bitartez:
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A—H
A-H+…B
A-H—B+

A—H lotura kobalentea
A—H lotura ionikoa
H—B lotura kobalentea

Tsubomura-k harez gero egindako ikerketa batek egitura hau ere kontuan hartzen du:

Kalkuluak gutxi gora-beherakoak dira eta suposizio mordo bat egin beharra ondorioztatzen
dute, baina horietatik guztietatik ondoriozta daiteke hidrogeno-loturetan zerikusirik duela
lotura kobalenteak, batez ere “laburretan” (250 pm).
9.8.2.3 Orbital molekularraren metodoaren bidezko tratamendua
Pimentel-ek HF2– ioian aztertu du hidrogeno-lotura orbital, molekularraren teoria
erabiliz. Horretarako hidrogenoaren s orbitalaren eta, loturan zehar norabideratutako fluoro-atomoen p orbitalen konbinazio linealak erabili ditu. Fluoro-atomo bien p orbitalak
adierazteko pA eta pB erabiltzen badugu F—H…F lotura simetrikoa honela deskribatuko
dugu:
ψ1 (lokarria)
= pA + pB + a1s
ψ2 (ez-lokarria) = pA + pB
ψ3 (antilokarria) = pA + pB – a3s
a1 eta a3, konbinazio-koefizienteak direlarik. Loturaren eraketan parte hartzen duten elektroi
biak hidrogeno-atomoaren ardatzaren alde bietan luzatzen den orbital molekularrean daude
(ψ1), bi lotura ahul eta baliokide eratuz. Beste bi elektroi egongo dira ψ2 orbital ez-lokarrian,
gehien bat fluoro-atomoetan kontzentratuta. Ikus I3– 230. orrialdean.
9.8.3 Hidrogeno-loturaren garrantzia
Hidrogeno-loturaren energia erlatiboki txikia izateak zenbait ondorio garrantzitsu
izango ditu, izan ere, lotura ahulak haustea ondorioztatzen duten erreakzio kimikoak giro-tenperaturan gerta baitaitezke. Hori da hain zuzen sistema biokimiko askoren kasua.
Hidrogeno-loturari esker zenbait likidoren propietateak azal daitezke, ura eta alkohola
bezalako disolbatzaile polarrenak esaterako, izan ere, horiek dituzten konstante dielektriko
handi, irakite-puntu garai eta lurrin-presio txikien zergatia, egitura molekular horiek eratzen
dituzten hidrogeno-loturen baitan baitago. Molekula barneko loturak (edo barne-loturak) ere
gerta daitezke. o-nitrofenol molekulan adibidez, talde fenolikoaren hidrogenoa eta nitro
taldearen oxigeno-atomo bat elkarren hurbil egokitzen dira, beraien artean eragin
elektrostatikoa antzeman ahal izateko beste, sei elementutako eraztuna eratuz (4). Horra hor
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zergatik den o-nitrofenola m- eta p-nitrofenolak baino hegaskorragoa. Azken bi horiek
molekula elkartua dira eta lurrin-presio txikiak dituzte, orto isomeroa aldiz ez da molekula
elkartua, hidrogeno-lotura barruan eratu delako, eta isomeroak erraz banan daitezke.

9.9 Lotura metalikoak
Egitura metalikoek zenbait propietate berezi dituzte. Kristal batean atomo bakoitzak
koordinazio-zenbaki handia du (normalean hamabi, eta batzuetan zortzi), eta egiturak
eroankortasun elektriko eta termiko handia izaten du. Kristal batean atomoak elkarrengandik
oso hurbil jarrita paketatzen dira, horregatik kanpoko elektroien orbitalak oso gainezarrita
egoten dira eta balentzi elektroiak ez dira nukleo jakin bati lotuta egoten, baizik eta, erabat
deslekututa egiturako atomo guztien inguruan. Metalak ioi positiboen multzotzat har
daitezke, orokorrean erradio bereko esferak izaten dira (manganesoa eta uranioa salbuespenak
dira) eta elkarrengandik hurbil jartzen dira, beraien artean ahalik eta hutsunerik txikiena
utzita. Esfera berdin haiek trinkotasun handiko egituretan biltzeko bi modu daude, bata
simetria hexagonalekoa eta bestea kubikokoa, baina bai batean zein bestean koordinazio-zenbakia hamabi izango da. Metal alkalinoen egitura kubikoak (gorputzean zentratuak)
trinkotasun gutxiago du koordinazio-zenbakia zortzikoa delako. Ioi bakoitzak beste zortzi ioi
ditu inguruan kuboaren erpinetan kokatuta.
9.9.1 Balentzi loturaren teoria metaletan
Metal batean atomo batek bere ingurukoekin eratzen dituen loturak ez daude elektroi-bikoteez eratuta, ez baitago horretarako adina elektroi. Metal alkalino baten atomo batek
adibidez, elektroi bakarra izango du inguruko zortzi atomoekin elkarbanatzeko. Hala ere,
tankera honetako egitura mordo bat idatz dezakegu:
eta

eta denak konbinatuz erresonantzi hibrido bat osa dezakegu.
Lotura hala ere, ahula izango da, elektroi-bikote bakar batek zortzi atomo elkartu behar
dituelako. Pauling-ek dioenez, askoz lotura sendoagoa lor daiteke mota honetako egiturak ere
kontuan hartzen baditugu:
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Egitura horretako ioi negatiboek, sp orbital hibridoak erabiliz, bi lotura kobalente eratu
dituzte. Egitura horiek garrantzitsuak izan daitezke konbinazio linealerako, baldin eta, energia
egokiko orbital hutsik eta hibridatzeko modukoak badituzte. Orbitalak libre badaude, egitura-mota horietako mordo bat eratuko da, eta ondorioz, lotura sendoagoa izango da. Sodioan
esaterako, 3p orbitalak hutsik egoten dira atomoak bakarrik daudenean, eta metalean bezala
atomoak elkarren oso hurbil daudenean, orbital horien energia ez da balentzi elektroia duen
3s orbitalarena baino askoz handiagoa izaten, sp orbital hibridoak era daitezke beraz.
Karbonoa bestalde ez-metala da, izan ere, diamante-egituretan antolaketa tetraedrikoko lau
sp3 orbital hibridoak erabat beteta baitaude, eta 3s eta 3p orbitalen energiak handiegiak dira
orbital hibrido berriak eratzeko.
Egitura-mota hauetan dauden loturen sendotasuna, atomo bakoitzak duen balentzi
elektroi-kopuruaren araberakoa izango da. Taula periodikoaren aurreneko periodo luzean
aurrera eginez K, Ca, Sc, Ti, V eta Cr atomoek 1, 2, 3, 4, 5 eta 6 elektroi izango dituzte
hurrenez hurren egituran, eta K atomotik Cr atomora lotura gero eta sendoagoa izango da.
Hori nabaritzen da fusio- eta gogortasun-puntuen etengabeko gorakadaren bidez, eta atomoen
arteko distantziaren beherakadaren bidez. Propietate fisiko horiek gutxi gora-behera
konstante jarraituko dute Mn-tik Ni-ra. Pauling-ek 6ko balentzia “metalikoa” ematen die
elementu horiei. Kobre eta zinkaren balentzia “metalikoen” 5 1/2 eta 4 1/2-ko balioak,
elementu horien propietate magnetikoetan oinarrituta daude. Zatikien balioek une jakin
batean atomo batzuk balentzi egoera batean daudela (6an adibidez) eta besteak beste batean
(3 edo 4an) daudela adierazten dute. Balio horiek alabaina kritikatu egin dira.
9.9.2 Orbital hibridoak egitura metalikoetan
Altmann, Coulson eta Hume-Rothery-k egitura metalikoen azterketa bat egin dute
orbital hibridoen norabideratasunean oinarrituta. Karbono-atomoek diamantean sp3 orbital
hibridoen antolaketa tetraedrikoaren duen egitura hartzen duten bezala, metal batean ere,
orbital hibridoek erabaki dezakete metalaren egitura. Hala ere, metaletan orbital hibridoak
“partzialki beteta” baino ez daude. Horrek esan nahi du, egitura posible ugari idatz
daitezkeela, eta horietako batzuetan orbital jakin bat elektroiz beteta egon daitekeela, beste
batzuetan orbital bera hutsik dagoen bitartean. Egitura horiei dagozkien uhin-funtzioen
konbinazio linealak, deskribatuko digu, orbital hibridoak “partzialki beteta” dauden egoera
hori.
Honen guztionen azterketa zehatza liburu honen helburuetatik aparte geratu arren,
laburbilduz esan dezakegu, sd3 orbital hibridoen geometriak gorputzean zentratutako egitura
metalikoa erabakiko duela. p3d3 orbitalen geometriak trinkotasun handiko egitura kubikoa,
eta, sd2, pd3 eta spd4 orbitalen geometriak trinkotasun handiko egitura hexagonala erabakiko
duela. Orbital hibrido horiek d “izaera” desberdina dute, eta d elektroi-kopuruak erabakiko du
trantsizio-metal batek zein egitura hartuko duen.
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9.9.3 Orbital molekularraren teoria metaletan
Orbital molekularraren metodoak lotura metalikoari buruz zera esaten du: elektroirik
gabeko orbital “hutsak” daudela egitura metalikoaren atomo guztien inguruan deslekututa. 8.
kapituluan ikusi dugun bezala, bi atomo molekula diatomiko bat osatzeko elkartzen direnean,
bi orbital molekular sortzen dira konbinatu diren orbital atomikoen gainezarmenaz. Molekula
diatomikoari hirugarren atomo bat eransten badiogu, hiru orbital molekular eratuko dira, eta
orokorrean, egitura solido batean N orbital atomiko gainezartzen direnean, N orbital
molekular lortzen dira. Orbital bakoitzak energia bat du berekin. 8.9 irudian atomo isolatu
baten bi orbitalen energi mailen arteko aldea ikusiko dugu, eta aldamenean, orbitalen
gainezarmenez egitura metalikoan eratzen diren elkarren hurbileko energi maila mordoa.
Metalean energi mailen “zerrenda” bat osatzen da, balioak elkarren hurbil daudelako.
Zerrenda horiek bananduta egon daitezke, 9.8 irudian bezala, edo gainezarrita. Maila
bakoitzean bi elektroi sar daitezke, horregatik N elektroi “aske” baldin badago, aurreneko N/2
egoerak erabat beteta egongo dira.
Aplikatutako eremu baten eraginpean elektroiek egituran zehar izango duten
mugimenduaren araberakoa izaten da eroankortasun elektrikoa, baina mugimendurik egoteko
elektroiek energia hartu eta energia handiagoko maila betegabeko batera joan behar dute.
9.8 IRUDIA – Energi mailak atomo isolatuetan eta energi zerrendak egitura metalikoetan

Horregatik metalen egiturek maila betegabeak dituzte. Ez-metalen egiturek ordea, isolatzaile
direnez, maila guztiak beteta izaten dituzte. “Erdi-eroaleek” aldiz energi banda betegabe bat
izaten dute erabat beteta dagoen beste banda batetik gertu. Tenperatura txikietan, betetako
bandako elektroiek ez dute banda hutsera edo banda “eroalera” pasatzeko adina energiarik,
baina tenperatura garaietan aldiz, jauzi horretarako behar den energia beregana dezakete.
Horrela azal daiteke tenperaturaren eraginez erdieroaleetan ematen den eroankortasungehikuntza.
9.10 Lotura molekularra edo van der Waals-ena
Konpresioan gasek izaten duten jokabide “ez-ideala” azaltzeko, van der Waals-ek, gas-egoeran dauden atomo edo molekulen artean erakarpen-indar ahulak egoten direla adierazi
zuen. Indar horiek egoera solido eta likidoan ere agertzen dira. Gas geldoen kristalak eratzen
dituzten molekula monoatomikoak adibidez, trinkotasun handiko egituretan antolatzen dira
van der Waals-en indarren eraginez. Indar horiek dira “molekular”tzat ezagutzen ditugun
loturak eratuko dituztenak. Halogenoen egitura solidoetako molekula diatomikoen artekoak
esaterako. Kristal organiko askoren egiturek, naftalenoarenak bezala, lotura molekularren
bidez lotutako molekula diskretuak izaten dituzte. Kristal horiek fusio-puntu txikiak izaten
dituzte. Lotura kobalentearekin edo elektrobalentearekin alderatuta lotura molekularra oso
ahula den seinale (42 kJ mol–1).
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London-ek lotura-mota honetarako teoria kuantikoa garatu du baina berorren garapena
liburu honen helburutik kanpo dago.
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10. kapitulua
Konposatu ez-organiko erraz batzuen egiturak
10.1 Lotura-luzerak
Aurreko kapituluetan zenbait lotura-luzera aipatu ditugu eta ikusi dugunez, atomo-bikote jakin batean loturaren ordena handitu ahala lotura-luzera txikiagotu egiten da.
Karbono-karbono lotura bakun, bikoitz eta hirukoitzaren luzerak, esate baterako, 154, 133 eta
120 pm-koak dira hurrenez hurren. Ikusi dugunez, lotura-luzerak aldatu egiten dira, lotura
anizkoitza ez izanda ere, erabilitako orbitalen s eta p izaeraren arabera. C—H loturaren luzera
adibidez, 105,7 pm-koa da etinoan, eta 109,4 pm-koa metanoan. Desbiderapen hori, hala ere,
txikia da. Komenigarria izango litzateke atomo-bikote elkartuen batezbesteko lotura-luzeren
zerrenda bat osatzea. 10.1 taulan adibidez, lotura kobalente bakun eta anizkoitz batzuen
balioak ditugu Chemical Society-ren Atomoen arteko distantzien taulan oinarrituta (1958,
1965)1, eta Gordy eta Cook-ek2 mikrouhinen bidez bildutako datuetan oinarrituta. Lan
berriagoetako balio batzuk ere aintzat hartu dira. Agertzen diren lotura-luzerak molekula
horiei dagozkie, lotura bera beste molekula batean desberdina izan daiteke eta.
10.2 Kalkulatutako lotura-luzerak
Sarritan aipatuko ditugun kalkulatutako lotura-luzerak, elkartuta dauden bi atomoren
“erradio kobalenteak” batuz lortu ditugu, A atomoaren erradio kobalentea A—A lotura-luzeraren erdia delarik. C—C loturaren luzera 154 pm-koa bada, erradio kobalentea 77 pm-koa izango da, esate baterako. Orduan, kloroaren erradio kobalentea 99 pm-koa bada
(Cl—Cl lotura-luzeraren erdia) C—Cl loturaren luzera 77 gehi 99 izango da, hots, 176 pm.
Karbono(IV) kloruroan esperimentalki lortu den C—Cl loturaren luzera 177 pm-koa da,
kalkulatutakoaren nahiko berdintsua.
10.1 TAULA – Hautatutako lotura-luzerak
Enlace = Lotura
Longitud de enlace, pm = Lotura-luzera, pm
Molécula = Molekula

Balioen arteko aldea hemen ikusi duguna baino handiagoa izaten da, kalkulatutako
lotura-luzerak esperimentalki lortutakoak baino dezente handiagoak izaten direlako. Hori
horrela dela ikusteko zenbait lotura-luzera kalkulatuko dugu, lotura bakunen (10.2 taula) edo
lotura anitzen (10.3 taula) erradio kobalenteen bidez, eta esperimentalki lortutako balioekin
(10.1 taula) alderatuko ditugu. Sn—Cl loturaren luzera hartuko dugu adibide gisa. SnCl4
molekulan esperimentalki lortutako balioa 231 pm-koa da, baina Sn eta Cl atomoen erradio
kobalente bakunen batura (141+99 pm) 240 pm-koa da. Alde horren arrazoietako bat, izango
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da, erradio kobalenteen balio teorikoak molekula homonuklearretan daudela oinarrituta,
SnCl4 bezalako molekuletan aldiz elektronegatibotasun desberdineko atomoen arteko loturak
ditugu. Elektronegatibotasun-alde hori zuzendu egin daiteke enpirikoki Schomaker eta
Stevenson-en erlazio honen bitartez:

non rA–B, gure loturaren luzera den, eta rA eta rB, hurrenez hurren, A eta B-ren erradio
kobalenteak. Δ elektronegatibotasun-aldea izango da.
Hala ere, azpimarratu behar da, kalkulu horien bitartez gutxi gora-beherako lotura-luzerak lortuko ditugula.
10.3 Talde nagusietako elementuek eratutako konposatuen estereokimika
8. kapituluan ikusi dugun bezala, lehenengo periodoko elementuek eratzen dituzten
konposatu kobalenteek oinarrizko forma hauetakoren bat hartzen dute: lineala, triangeluar-laua, tetraedrikoa, piramidala edo angeluarra. Azken bi forma horiek elektroi-bikoteen
antolaketa tetraedrikoaren ondorioz eratuko dira, aurrenekoak elektroi-bikote bakarti bakarra
duelako, eta bigarrenak bi. Gauza bera egin dezakegu talde nagusietako elementuek eratzen
dituzten molekulekin. Ikusiko dugunez, molekula horien estereokimikaren zati handi bat
elektroi-bikoteen arteko aldarapenaren bitartez arrazoi daiteke.
10.2 TAULA – Erradio kobalenteak lotura bakunetan (pm)

10.3 TAULA – Erradio kobalenteak lotura anizkoitzetan (pm)
Doble enlace = Lotura bikoitza
Triple enlace = Lotura hirukoitza

Bigarren periodoko eta hurrengoetako elementuek ere, oinarrizko forma horietako
gehienak hartzen dituzte konposatuak eratzean, baina elementuek lau lotura kobalente baino
gehiago osa dezaketenez, estereokimikak aukera gehiago eskainiko dizkigu. Bost eta sei
elektroi-bikoteek bipiramide triangeluarra eta antolaketa oktaedrikoa eratuko dituzte,
hurrenez hurren; zazpi elektroi-bikoteek aldiz bipiramide pentagonal itxurako estereokimika
emango dute.
Molekula horien lotura deskribatzeko balentzi loturaren metodoa nahiz orbital
molekularrarena erabil daiteke. Guk orbital molekularrarena erabiliko dugu molekula
diatomikoetan, baina aztergai nagusiena estereokimikaren alderdi koalitatiboren bat denean,
balentzi loturarena (hibridazioarena) erabiliko dugu, molekularen itxura azaltzeko modurik
errazena delako.
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10.4 Litioa eta metal alkalinoak
Elementu hauetako bakoitzak elektroi bakarra du kanpoaldeko s orbitalean, lotura
kobalentea eratzeko balio duena, Li2, Na2 ... bezalako molekula diatomikoetan bezala. 6.
kapituluan azaldu dugu zerbait honi buruz (73 or.) Li2-aren orbital molekularren deskribapena
egiteko ondoko nomenklatura erabili dugunean:

Metal alkalinoen molekula diatomiko hauek kantitate txikitan daude metalaren lurrinetan
( %1a). Disoziazio-energiak txikiagotuz doaz (Li2 = 105, Na2 = 72, K2 = 49, Rb2 = 45, Cs2
= 44 kJ mol–1) atomoak zenbat eta handiagoak izan, loturak orduan eta ahulagoak baitira.

&

10.4 TAULA – Metal alkalino eta lurralkalinoen elementuen erradioak (atomiko eta ionikoak) eta lehenengo
ionizazio-energiak
Elemento = Elementua
Radios/pm = Erradioak/pm
Atómico (covalente) = Atomikoa (kobalentea)
Iónico*/Ionikoa*
Energía de ionización primaria = Lehenengo ionizazio-energia
kJ mol–1 = kJ mol–1
eV átomo–1 = eV atomo–1
* M+ metal alkalinoetan; M2+ elementu lurralkalinoetan.

Metal alkalinoek ez dute ordea lotura kobalenterik horren erraz eratzen. 9. kapituluan
ikusi dugun bezala, metal alkalinoen konposatu askoren lotura azaltzeko biderik egokiena
lotura ionikoa da. 10.4 taulak metal alkalino eta lurralkalinoen erradioak (atomiko eta
ionikoak) eta lehenengo ionizazio-energiak erakutsi dizkigu. Energia horiek beste
elementuenak baino txikiagoak dira, s elektroiak erraz samar aldentzen direlako.
9. kapituluan ikusi dugun bezala, konposatu ioniko hauen egiturek ioiak paketatzeko
moduarekin dute zerikusia. Konposatuen fusio-puntua handi samarra izaten da eta urtuta
daudenean elektrizitate-eroale onak izaten dira. Gas-egoeran ere “ioi-bikoteak” antzeman
daitezke. Substantzia horiek disolbagarriak izaten dira ura bezalako disolbatzaile polarretan,
ia erabat disoziatuko dira disoluzioa diluitua denean. Sodio kloruroa eta potasio
trioxonitrato(V)-a propietate horiek dituzten gatz tipikoak dira.
Gatz-multzo interesgarri bat hidruroek osatzen dutena da. Hauen formula orokorra MH
da eta egitura M+H– hidruro ioi batekin. Litio hidruroak adibidez, sodio kloruroaren egitura
bera du (ikus 9 kapitulua). Fusio-puntua baino zertxobait beheragoko tenperaturetan
elektrolizatzen denean, litioa katodora joango da eta hidrogenoa anodora.
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Litio ioia beste metal alkalinoen ioiak baino askoz txikiagoa da, eta ondorioz gehien
solbatatuta dagoena, disolbatzaile-molekulen elektroi-bikote bakartiekin elkarrekintza
handiena duena baita. Litio-gatzek ere beste metal alkalinoen gatzek baino “izaera kobalente”
handiagoa dute. Ioduroen kasuan adibidez, litio ioi txikiak ioduro ioiaren karga-hodeia
polarizatuko du, elektroiak nolabait elkarbanatuz. Beste metal alkalinoen ioiek aldiz, askoz
eragin txikiagoa izango dute.
Antzeko zerbait ikusten da alkilo metalikoetan, propietate-aldaketa interesgarriak
baitituzte. Sodio-alkiloak eta metal alkalino astunagoen alkiloak kolorgeak, solido ez-hegaskorrak eta bentzenotan disolbaezinak dira, horrez gain, bortizki erreakzionatzen dute
airea dagoenean. Propietate horiek dituztenez, M+R– motako egitura ionikoa izango dute.
Karga negatiboa karbono-atomo bakar batean dagoelako dute horrelako erreaktibotasun
bortitza. Litio-alkiloak ordea, ez dira horren erreaktiboak izaten eta metil litioa salbu,
disolbatzaile hidrokarbonatuetan disolbatzen dira, espezie tetramero edo hexameroak emanez.
X izpien azterketek erakutsi dutenez, alkilo taldeek litio-atomo biren edo gehiagoren arteko
zubia eratzen dute; lotura beraz ez da ez ionikoa ez kobalente bakuna izango. Loturaren
deskribapenik egokienak σ orbital molekular deslekutuak erabiliko ditu, trimetil aluminioan
[Al2(CH3)6] eta diboranoan (B2H6) aurkitutakoen tankerakoak. 13 kapituluan aztertuko
ditugu.
10.5 Berilioa eta metal lurralkalinoak
Karga nuklearra handitzen denean nukleoak kanpoko elektroien karga-hodeia
erakartzen du, berilio-atomoa horregatik litio-atomoa baino askoz txikiagoa da, eta bere
lehenengo ionizazio-energia handiagoa. Taldean beriliotik bariora jaitsi ahala, tamaina
atomikoa nahiz ionikoa (M2+) dezente handitzen da, ionizazio-energia aldiz txikiagotu egiten
da (ikus 10.4 taula). Berilioak leku aparta du taldean eta konposatu “kobalenteak” eratuko
ditu, IIA taldeko gainerako elementuek eratutako konposatuak ia beti ionikoak diren
bitartean.
Sulfatoa eta nitratoa bezalako gatzen ur-soluzioetan berilio ioiak (Be2+) egongo dira,
baina ioi horiek oso solbatatuta daude, lau ur-molekulez seguru asko, eta oso hidrolizagarriak
izaten dira.
Berilioak hala ere, oso konposatu ioniko gutxi eratzen ditu. Bere oxidoa adibidez,
molekula erraldoia (wurtzita egiturakoa) eta ez-hegaskorra da (f.-p. 2570°C). Pauling-en
arabera, molekula horren Be—O loturen izaeraren %40a ionikoa da. Fluoruroak ere (BeF2) ez
dirudi Be2+ ioi diskreturik duenik, urtuta dagoenean ez baita elektrizitate-eroale ona. Be—F
loturak aldiz polaritate handikoak dira.
8. kapituluan berilioaren konposatu kobalenteen forma aztertu dugunean ikusi dugunez,
BeX2 monomeroen Be—X loturek linealak izan behar dute aldarapen-teorian oinarritzen
bagara. Lotura hori deskribatzeko σ orbital molekular hiruzentrudun deslekutuak edo, bi
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elektroidun lotura lekutuak erabil daitezke, lehenengo kasuan berilioaren 2s eta 2px eta X-ri
dagozkion orbital atomikoen bidez eratuak, eta bigarrenean berilioaren sp orbital hibridoen
eta X-ren orbital atomikoen gainezarmenez eratuak. Mota honetako molekula askorik ez
dagoen arren, BeCl2 kloruroak konfigurazio hori hartzen du disoluziotan, momentu dipolarrik
ez duelako. Solidoa 404°C-tan urtzen da eta oso erraz sublimatzen da. Kloruroaren lurrina
monomeroa da 745°C-tan, nahiz eta, tenperatura txikiagoetan ( 550°C) neurtutako
lurrinaren dentsitateak %20a inguru dimeroa dela erakutsi. Bromuroak eta ioduroak antzeko
egitura linealak dituzte.
8. kapituluan esan dugunez, molekula horiek Lewis-en azido gisa iharduten dute eta
Lewis-en baseetatik elektroi-bikoteak onartzen dituzte simetria handiagoa lortzeko. Eman
ditugun adibideak [BeCl4]2–-a eta BeCl2.2O(C2H5)2-a izan dira. Kasu bakoitzean berilio-atomoak lau elektroi-bikote izango ditu banaketa tetraedrikoan.

&

L idatzi dugu berilioari elektroi-bikotea ematen dion Lewis-en basea edo “estekatzailea”
adierazteko [Cl–-a nahiz O(C2H5)2-a].
[BeCl4]2–-ak dituen lau loturak berilio-atomoaren inguruan antolaketa tetraedrikoan
daudenez, balentzi loturaren metodoa erabiliz, berilio-atomoak sp3 orbital hibridoak erabili
dituela ondoriozta daiteke. Gai hau aztertzeko modu desberdinak daude. Be2+ ioiari lau Cl–
ioiek elektroi-bikote bana emanez [BeCl4]2– ioia eratu dela suposatzea da errazena.

[x.4] emanez

Be2+-aren orbitalak honela adieraz daitezke:

(Adierazpen hori bera erabiliko dugu aurrerantzean. Biribilak gehienez bi elektroi hartzeko
gauza den orbitala adierazten du. Elektroia orbitalean dagoela adierazteko gezi bat idatziko
dugu ↑ edo ↓. Marra etenez egindako laukizuzenak hibridazioan parte hartzen duten orbitalak
inguratzen ditu. Ioiak eman dituen elektroi-bikoteak emailetik borobil barrura doan geziaz
adieraziko ditugu.)
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Deskribapen horretan s eta p orbital atomikoak nahastu (hibridatu) ditugu, lau orbital
hibrido baliokide eratzeko (sp3) tetraedroaren erpin banatara begira. Hutsik dagoen orbital
hibrido bakoitzarekin Cl– ioiaren 3p orbital atomiko betea gainezarriko da. Ondorioz, berilioa
eta kloro bat biltzen dituen bi elektroiko lotura bizentruduna izango dugu. Mota honetako lau
lotura eratuko dira guztira. 10.1 irudian nola eratu diren ikusiko dugu.
10.1 IRUDIA – Be—Cl loturaren eraketa, Be 2+ -aren sp 3 orbital hutsa* Cl –-aren 3p orbital betearekin
gainezarriz.
* Diagrama orbital honetan eta hurrengoetan, marra etenez adierazitako orbitala hutsik egongo da, marra jarraiez
adierazitakoa erdi beteta, eta marra jarraiez gain zeharkako marrak barruan dituena erabat betetako orbitala
izango da. Orbitalen gainezarmena marra horizontalez adieraziko dugu.

Berilioaren sp3 orbital hibridoetan oinarrituta, balentzi loturaren metodoa erabiliko
dugu berriro, baina beste era batera. Karga negatibo bikoitza erdiko berilio-atomoan jarriko
dugu, karbonoak adina elektroi izango ditu horrela, 2s eta 2p orbital atomikoetan elektroi
bana duela. Elektroi bana duten lau orbital baliokideak hibridatu egingo dira, eta kloroak erdi
beteta dituen 3p orbital atomikoekin gainezarriko dira. Honela

Lotura adierazteko bi modu horiek erabat artifizialak dira ez baitute anioi konplexua benetan
nola eratu den azaltzen. Praktikan ordea, lehenengoa izango da erabilgarriena, batez ere
trantsizio-metalen ioi konplexuei balentzi loturaren metodoa aplikatu behar zaienean (ikus 11.
kapitulua).
[BeCl4]2– anioiaren eraketa hipotetikoa deskribatzeko Be2+ ioia gas-egoeran dagoela eta
lau Cl– ioi hurbiltzen zaizkiola imajinatuko dugu. Anioiak elkarrengandik ahalik eta urrutien
egongo direnez, Be2+-aren inguruan tetraedroan ezarriko dira. Cl– ioi bakoitzak berilioaren
sp3 orbital hibrido huts bakoitzari elektroi-bikote bana eman eta lotura eratu dela suposatuko
dugu berriro. Azpimarratu behar da, hala ere, elektroiak hartzeko zain dauden sp3 orbital
hibrido hutsak ez daudela Be2+ ioia inguratzen. Horregatik ez genuke esan beharko berilio-atomoak sp3 hibridazioa duenik, eta horregatik lotura tetraedrikoak eratzen dituenik. Esan
beharko genukeena da, berilio-atomoak, lotura tetraedrikoak eratzen dituela, eta hori
deskribatzeko, sp3 hibridazioa erabil daitekela. Gu geu gara loturaren deskribapen egoki eta
koherentea aurkezteko s eta p orbitalen nahasketa edo hibridazioa aukeratu dugunak.
8. kapituluan ikusi dugun bezala, orbital molekularren metodo landuagoa ere erabil
daiteke lotura tetraedrikoa deskribatzeko. Baina metodo horrek ez ditu s eta p orbitalak
hibridatzen, hibridatu gabe erabiltzen ditu, simetria egokia duten estekatzaileetako orbital
guztiekin gainezartzeko. Orbital molekularrek nukleo guztiak bilduko lituzkete, ez bakarrik
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berilioa eta kloro bat.
Esan dugun bezala, berilio linealaren konposatu bakunek, dihaluroa bezalakoek,
simetria handiagoa (tetraedrikoa) izateko joera dute, kloruro ioia eta dietil eterra bezalako
emaileetatik elektroi-bikoteak hartuz. Horrelako emailerik ez dagoenean, horren handia
izango da elektroiak hartzeko premia eze, berilioari egoera solidoan lotuta dauden kloro-atomoek bikote bakarti bat eman diezaiokete inguruko berilio-atomoei, zubi bat osatuz eta
katea gisako egitura polimeriko bat eratuz (1), berilio-atomo bakoitzaren inguruan lau kloro-atomo egongo direlarik. Berilio bakoitzaren inguruan dauden loturen antolaketa ez da inolaz
ere tetraedrikoa izango, bi muga daudelako. Batetik, lau osagaitako eraztuna dago (BeCl2Be),
eta bestetik, eraztuneko ClBeCl angeluak 98,2°-koak dira.

Berilio azetilazetonatoak egitura tetraedriko distortsionatua du (2), azetilazetonato talde
biek angelu zuzena eratzen baitute beraien artean.
Orain arte aztertu ditugun berilioaren konposatu guztietan berilio-atomoek konfigurazio
lineala edo tetraedrikoa zuten, baina [Be(NH2)3]–-aren egiturari buruz argitaratu berri den lan
batek erakusten duenez (Guemas-Brisseau eta lankideena3), berilioak antolaketa laua eratzen
du hiru nitrogeno-atomorekin (3). Berilio-atomoari karga negatibo formala egozten bazaio,
boro-atomo neutroaren elektroi-kopuru bera izango du, eta ondorioz, lotura triangeluar-lauak
eratuko ditu. Be(NMe2)2 da berilioa egitura triangeluar-lauean duen beste molekula bat.
Egitura lineal trimeroa du, muturreko bi berilio-atomoek konfigurazio laua dute, erdiko
berilio-atomoak konfigurazio “tetraedrikoa” duen bitartean (4) (Atwood eta Stycky4).

10.6 Boroa eta IIIB taldeko elementuak
Boroak lotura kobalentea baino ez du eratzen, baina taldean behera egin ahala,
ezaugarri ionikoak gero eta nabarmenagoak dira. Aluminioa adibidez, berilioaren oso
antzekoa da, eta lotura kobalenteak eratzen ditu gehien bat, baina lotura horien izaera ionikoa
boroak eratzen dituenena baino askoz handiagoa da.
Ikusi dugun bezala (8. kapituluan), formula orokortzat BX3 duten boroaren konposatu
bakunen oinarrizko forma triangeluar laua da, eta XBX lotura-angeluak 120°-koak. Boro– 119 –

-atomoak inguruan duen elektroi-bikoteen kopurua, hala ere, laura bitarte handi daiteke,
konfigurazio tetraedrikoa hartuz, eta BF 3, BH 3 eta [BCl 4] - gisako konposatu emaile-hartzaileak era ditzake. Boroaren konposatuen estereokimikan konfigurazio bi horiek dira
nagusi, nahiz eta duela gutxi frogatu duten (Calvo eta Faggiani-k5) zenbait mineraletan aurki
daitekeen borato anioi bakunak (BO2–) konfigurazio lineala duela, B—O loturaren luzera 125
pm-koa delarik. Hori espero izatekoa zen, izan ere, anioi horrek CO2-ak adina elektroi baititu.
10.5 taulan honen laburpena ikusiko dugu.
10.5 TAULA – Boroaren konposatuen estereokimika
Configuración...= Boroaren konfigurazio elektroniko formala
Hibridación = Hibridazioa
Forma = Forma
Ejemplos = Adibideak
Plana-triangular = Triangeluar laua
Tetraédrica = Tetraedrikoa
Lineal = Lineala

Konfigurazio triangeluar laua duten boroaren konposatuen adibideak ugariak dira, hala
nola, BX3 estekiometria orokorra duten konposatu monomero bakunak, X ondoko hauek izan
daitezkeelarik: Br, Cl, F, CH3 eta OCH3-a. Konposatu horietako XBX angelua 120°-koa
izango da, aurrikusi bezala, baina elkartzen diren hiru atomoak berdinak ez direnean, balio
hori pixka bat desbideratuko da. C6H5BCl2 eta HBF2 molekuletan adibidez, ClBCl eta FBF
angeluak 118°-koak dira. 9. kapituluan ikusi dugunez, B(OH)3 azido ortoborikoaren OH
taldeek antolaketa triangeluar laua dute boro-atomoaren inguruan, eta B(OH)3 unitateen
artean hidrogeno-loturak daude, geruzakako egitura osatuz (5). Boroaren eta oxigenoaren
konposatu ziklikoen egiturek adibidez, polimerizazio-maila mugatuagoa dute, azido
metilboronikoak (CH3BO)3 (6), eta metaborato anioiak B3O63– (7) esate baterako. Ortoborato
anioi bakunak (BO32–) forma triangeluar laua du eta kobalto boratoan eta magnesio boratoan
agertzen da.
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Diboro tetrahaluro hauetan ere, B2F4 eta B2Cl4, boro-atomoak lotura planokideak
eratzen ditu. Haluro horiek bereziki interesgarriak dira, izan ere, X izpiez egindako
ikerketetan, egoera solidoan egitura lauak dituztela ikusi bada ere (8a), ikerketa
espektroskopikoen bidez, gas-egoeran kloruroak “ese” itxurako konfigurazioa duela (8b)
ikusi ahal izan da. Elektroi-difrakzioz egin dituzten (Ryan eta Hedberg-ek6) kloruroaren
azterketetan, B—Cl loturaren luzera 175 pm-koa dela ikusi dute. Tenperatura desberdinetan
egindako neurketek erakutsi dutenez, B2Cl4-ak errotatzeko duen energi muga 7,7 kJ mol–1ekoa baino ez da. “Ese” itxurako konfigurazioak energiarik txikiena badu ere, kristalaren
sare-indarrak, egoera solidoan, antolaketa planokidea inposatzeko bestekoak direla pentsa
daiteke.

Boroak nitrogenoarekin bi konposatu eratzen ditu, egitura aldetik oso interesgarriak,
borazola (borazina) B 3N 3 H 6 , eta nitruroa BN. Borazolaren egitura laua, ziklikoa eta
hexagonala da boro- eta nitrogeno-atomoak txandakatuta (9), bentzeno ez-organikoa deitu
izan zaio sarritan. Borazolaren deribatu ugari prestatu izan da hidrogeno-atomoen ordez
kloro-atomoak edo alkilo taldeak ipiniz, den-denak oinarrizko egitura bera dutelarik (9).
Egiturazko formula honetan, karga formal negatiboa eta positiboa boro- eta nitrogeno-atomoei erantsi zaie, hurrenez hurren, atomo biak karbonoak adina elektroi izango
dituztelarik horrela. Horregatik, molekularen konfigurazioak bentzenoaren eskeleto bera
izango du. Bentzenoarekin izan dugun arazo bera izango dugu orain ere π lotura
deskribatzeko, hemen ere modu berean baitago, eraztun osoan deslekututa alegia. B—N
distantzia guztiak 144 pm-koak dira, lotura bakunaren (154 pm) eta lotura bikoitzaren (136
pm) artekoak hain zuzen. Balentzi loturaren metodoak bi forma kanonikoren bidez [horietako
bat (9) irudikoa] deskribatuko digu egitura, orbital molekularren bidezko deskribapenak aldiz,
hexagonoko sei atomoak biltzen dituzten hiru π lotura lokarri erabiliko ditu horretarako.
Orbital deslekutu hauek hala ere, bentzenoaren orbitalen desberdinak dira, boroaren eta
nitrogenoaren 2pz orbital atomikoek ez baitute energia bera.
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B 3N 3 hexagonoak boro nitruroaren egituran aurki daitezke, beraien artean lotuta
daudelarik, grafitoan bezalaxe, plano mugagabea eratuz (10). B—N distantzia 145 pm-koa
da. σ loturen oinarrizko eskeletoa adierazteko boro- eta nitrogeno-atomoetako sp2 orbital
hibridoak erabiliko ditugu. Atomo bakoitzean geratuko den elektroia 2pz orbitalean egongo
da, eta hauen gainezarmenak plano osoan zabaltzen den π lotura emango du. Geruzak seguru
asko, halako moldez egongo dira antolatuta, non, geruza bateko boro-atomo bakoitza beheko
geruzako nitrogeno-atomo baten juxtu gainean egongo den.
Azpimarratu dugu dagoeneko, boroak simetria tetraedrikoa hartzeko duen joera. Tipo
honetako anioi bakunak eratzen baititu: [BCl4]–, [BF4]–, [BH4]–. Simetria tetraedriko hori
koordinazio-konposatu bakun askotan aurkituko dugu. Boro(III) fluoruroak adibidez,
konposatu emaile askotatik [NH3, N(CH3)3, CH3CN, H2O eta (CH3)2O-tik adibidez] onartzen
ditu elektroiak, 1:1 konposatuak eratuz, FBF lotura-angeluak 107 eta 114° bitartean daudela.
Aipagarria da BH3-ak monomero gisa existitzen ez duen arren (ikus 13 kapitulua), egonkortu
egin daitekeela N(CH3)3, P(NH2)3, As(CH3)3 (During eta lankideak7) eta CO-a bezalako
emaileei esker, koordinazio tetraedrikoko konposatuak emateko gero.
Boroaren konposatu tetraedrikoen kategorian boro nitruroaren forma kubikoa ere
sartzen da, oso presio eta tenperatura handitan lortzen dena. Diamantearen tankerako
molekula erraldoi bat da, boroak antolaketa tetraedrikoko orbitalak erabiltzen dituelarik.
Konposatu hau bereziki interesgarria da, ikaragarri gogorra denez, makina bat erabilera
dituelako.
Boroaren konposatu bakunei ekingo diegu berriro. BX3 formuladun trihaluroak dira eta
egitura monomero triangeluar laua dute. Monomero-izaera horrek berilio haluroen antolaketa
polimerikoarekin kontrastatzen du, azken hauetan zubi gisa dauden halogenoen eraginez
antolaketa tetraedrikoa eratzen baita, kloro-atomoak berilio-atomoen inguruan ezartzen
direla. Desberdintasun hori neurri batean adierazpen esterikoa erabiliz azal daiteke, izan ere,
boro-atomoa berilioa baino dezente txikiagoa baita (80 pm lehenak, 89 bigarrenak). Azalpen
hori ordea ez da nahikoa, boro haluroek elektroi-hartzaile gisa iharduten baitute eta
estekatzaile emaileekin (Cl– barne) loturak eratu baititzakete espezie tetraedrikoak emateko.
Litekeena da antolaketa triangeluar laua egonkortzea halogenoen pz orbital atomiko beteak
boroaren 2pz orbital atomiko hutsean deslekutzen direlako.
Aluminioaren eta IIIA taldeko elementu astunagoen konposatu bakunak (MX3) ez dira
monomeroak izaten, tenperatura handietan gas-egoeran daudenean salbu, eta bolumen
handiko taldeak dituzten Al{N(SiMe3)2}3-a bezalako molekuletan salbu (11). Aluminio
tribromuroa eta triioduroa dimeroak dira egoera fisiko guztietan, halogeno-zubiak dituzte
AlX2 unitateen artean (12). Muturretako lau halogeno-atomoak eta aluminio-atomo biak
planokideak dira, eta beste halogeno-atomoak zubi modura daude planoaren gainean eta
azpian, aluminio-atomo bakoitzak antolaketa tetraedriko distortsionatua hartuz.
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Aluminio trikloruroak antzeko egitura du, solido-egoeran salbu. Solido-egoeran kloro-zubiak
oso hedatuta daude, geruzakako egitura osatuz, aluminio-atomo bakoitzak inguruan
antolaketa oktaedrikoa duelarik (13). Haluro dimeroen molekuletan zubi-loturak eratzen
dituzten indarrak ez dira bereziki handiak, 50–60 kJ mol–1-ekoak dira eta.
Galio trikloruro eta tribromuroa, eta indio trikloruro, tribromuro eta triioduroa dimeroak
dira, eta antzeko egiturak eratzen dituzte halogeno-zubien bidez. Galio triioduroa monomeroa
da dirudienez.

Metilaluminio dikloruroaren dimeroan, [CH3AlCl2]2, eta dimetilaluminio kloruroaren
dimeroan, [(CH3)2AlCl]2, halogeno-zubiak daude. Dimero-egiturak aluminio trialkilo eta
triariloetan ere aurki daitezke, hala nola, trimetilean (14), trietilean eta trifeniloan. Lotura
honen azterketa 13. kapitulurako uztea izango da egokiena, egitura horiek “elektroiak faltan
dituen” lotura mota bat eratzen dutelako, eta karbono-zubiak itxuraz lau lotura baino gehiago
eratzen dituelako.
(13) formulan aluminioaren antolaketa oktaedrikoa ikusi dugu AlCl3 solidoan, horra hor
aluminioa eta boroaren arteko desberdintasun nabarmenaren adibide bat. Boroaren kasuan
(eta lehen periodoko beste elementuetan) kobalentzia maximoa laukoa da, izan ere, 2s eta 2p
orbital atomikoek soilik baitute elektroi-bikoteak onartzeko adinako energia, ondorioz boro-atomoaren inguruan lau elektroi-bikote baino ezingo dira egon (elektroi-”zortzikotea”).
Boroak hala ere, bi orbital ditu hutsik, baina askoz ere energia handiagokoak direnez, ezin
dute estekatzaile emaileetako elektroirik erakarri.
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Aluminioa eta IIIA taldeko elementu astunagoek ordea, lautik gorako kobalentzia izan
dezakete. 3d orbitalen energia balentzi elektroiak dituzten 3s eta 3p orbitalen energiatik
nahiko gertu dabil, horregatik estekatzaile emaileetako elektroi-bikoteak 3d orbitaletan sar
daitezke, eta ondorioz, aluminio-atomoak lau lotura baino gehiago era ditzake. Adibide gisa
AlCl3 solidoa eta [AlF6]3– aipa daitezke.
10.6 TAULA – Al, Ga, In eta Tl tribalenteen konposatuen estereokimika
Forma = Forma
Hibridación = Hibridazioa
Ejemplos = Adibideak
Plana-triangular = Triangeluar laua
Tetraédrica = Tetraedrikoa
Bipir·mide-triangular = Bipiramide triangeluarra
Octaédrica = Oktaedrikoa

10.6 taulak elementu tribalenteen konposatu kobalenteen estereokimika laburbiltzen
digu. MX3.2L gisako estekiometria duten koordinazio-konposatuek antolaketa bipiramide
triangeluarra dute. Adibide gisa AlH3.2NMe3-a daukagu (15). Hiru hidrogeno-atomoak hiru
posizio ekuatorialetan daude (HAlH angeluak, xy planoan, 120°-koak direlarik),
trimetilamina talde biak aldiz posizio axialetan daude (z ardatzean). Honekin zerikusi handia
duen beste konposatu bat, aluminio hidruroak tetrametiletilendiaminarekin eratzen duena da
(16) (ikus 13. kapitulua). Estekatzaileak bi nitrogeno-atomo emaile ditu aluminio-atomo
desberdinekin koordinatuta, katea-egitura emanez.
Nitrogeno-atomoak posizio axialetan baldin badaude, estekatzailearen tamainagatik da,
eta horrez gain, nitrogenoa hidrogenoa baino elektronegatiboagoa delako. Aldarapen-teoriak
exijitzen duenez talde elektronegatiboek eta bolumen handikoek posizio axialetan egon behar
dute. InCl3.2PPh3 konposatuak ere, antolaketa bipiramide triangeluarra izango du, baina
posizio axialetan kloro-atomo bi. Kloroak elektronegatibotasun handiagoa du, eta hori da
nagusitu den faktorea. Hurrengo kapituluan ikusiko dugun bezala, trimetilaminak titanio,
banadio eta kromo elementuen trihaluroekin eratzen dituen MX3.2NMe3 tipoko aduktuek
konfigurazio trans-bipiramide triangeluarra dute, trimetilamina talde handiek posizio axialak
betetze dituztela.
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Hauen aldean, oso gutxi ikertu izan dira elementu astunagoek oxidazio-egoerarik
txikienetan eratzen dituzten konposatuen egiturak. Galio dihaluroen egiturari buruzko
eztabaidak, dikloruroaren eta dibromuroaren Raman espektroak eta kristal-egiturak aztertuz
konpondu izan dira. Azterketa horiek erakutsi dutenez, Ga+[GaX4]– egituretan galio(I) eta
galio(III) ioiak daude eta ez galio dibalentea. Anioiak itxura tetraedrikoa du, espero bezala.
Galioa formalki dibalentea da konplexu honetan [N(CH3)4]2 [Ga2Cl6]. Berorren kristal-egituraz egin dituzten (Brown eta Hall-ek8) azterketetan ikusi denez, galio—galio tankerako
lotura zuzena dago (239 pm) eta galio bakoitzaren inguruan loturek antolaketa tetraedrikoa
dute. [Ga2Cl6]2– ioiak, C2Cl6-aren forma bera du.
Taldean jaitsi ahala egoera monobalenteak egonkortzeko joera du. Orokorrean talio(I)-aren konposatu ugari dago. Loturan parte hartzen ez duen elektroi-bikoteari bikote “geldo”
esaten zaio.
10.7 Karbonoa eta IVB taldeko elementuak
Karbonoak konposatu kobalenteak eratu ohi ditu, sodio alkiloak bezalako molekuletan
salbu (Na + R – egituradunak) eta sistema periodikoko I, II eta III taldeetako karburo
metalikoetan salbu (karburo ionikoak dituztenak). Karburo horietan, hala ere, loturek izaera
kobalente nabarmena izaten dute. Lotura kobalenterako joera IV taldeko gainerako
elementuen (silizio, germanio, eztainu eta berunaren) konposatu tetrabalenteetan ere
aurkituko dugu, nahiz eta loturaren izaera ionikoa handitu egingo den taldean jaitsi ahala. III
taldeko elementuei dagokienez, elektroi-bikote geldo bati eusteko joera handitu egiten da,
gauza bera gertatzen da IV taldeko elementuekin, ondorioz, egoera dibalentearen garrantzia
handituz joango da karbonotik berunera.
8. kapituluan ikusi dugun bezala, karbono tetrabalenteak molekulak eratzen dituenean
hiru simetria itxuratzen ditu, tetraedrikoa, triangeluar laua eta lineala. Ondorioz, balentzi
loturaren deskribapenean, karbono-atomoari sp3, sp2 eta sp hibridazio-eskemak egozten
zaizkio, hurrenez hurren. Ikus 10.7 taula.
10.7 TAULA – Karbonoaren konposatuen estereokimika
Forma = Forma
Esquema de hibridación = Hibridazio-eskema
Número de enlaces σ = σ lotura-kopurua
Número de pares no compartidos = Elkarbanatu gabeko bikote-kopurua
Número de enlaces π = π lotura-kopurua
Ejemplos = Adibideak
Tetraédrica = Tetraedrikoa
Plana-triangular = Triangeluar laua
Lineal = Lineala
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Karbonoa bera bi oinarrizko formatan agertzen da: diamantea (17) eta grafitoa (18).
Diamante-egituran, karbono-atomoek molekula erraldoi bat osatzen dute. Bertan karbono-atomo bakoitza tetraedrikoki ezarri zaizkion lau atomori lotuta dago, etanoan bezalaxe 154
pm-ko C—C distantziak gordeaz. Lotura sp3 orbital hibridoen bidez deskriba daiteke.
Grafitoan ordea, karbono-atomoek hexagono-multzo amaigabea itxuratzen dute. Elkarren
artean lotuta daude, eta geruzakako egitura eratzen dute, boro nitruroan bezalaxe. C—C
distantzia guztiak berdinak dira, 142 pm-koak. Ondoz ondoko planoen arteko distantzia 335
pm-koa denez, geruzak van der Waals-en indar ahulen bidez egongo dira soilik elkartuta.

Karbono-atomoen geruza bakoitzak elkartutako bentzeno-eraztun askoko multzoa dirudi.
Karbono-atomoek sp2 orbital hibridoak dituztela suposa daiteke, 2pz orbitalak (karbono-atomo bakoitzeko bat) karbono-atomoen plano gainetik eta azpitik elkartuko direlarik. 2pz
orbital horien elkar gainezarmenak π motako orbital molekular deslekutuak eratuko ditu,
planoaren gainetik eta azpitik fluxu bikoitzaren itxura hartuz. C—C loturaren luzera (142 pm)
lotura bakunarena baino askoz txikiagoa da.
10.8 TAULA – Karbonoaren konposatu triangeluar-lauak
Compuesto (COXY) = Konposatua (COXY)
XCY/grados = XCY/graduak
C=O/pm = C=O/pm
C–X(Y)/pm = C–X(Y)/pm

Diamante itxurako egitura silizio eta germanio elementuetan aurki daiteke, eta horrez
gain, eztainuak tenperatura txikian duen forman ere, eztainu “grisa” deritzan horretan hain
zuzen. Beruna bestalde, metalikoagoa da eta egitura kubikoa du.
Karbonoak molekula tetraedrikoak eratzen ditu CX4 gisako konposatu bakunetan
(tetrahaluroetan) eta CnH2n+2 hidrokarburo ase guztietan. Karbonoak hiru σ lotura baino
eratzen ez dituenean, karbonilo kloruroan (COCl2) bezala, loturek antolaketa triangeluar laua
hartzen dute. 10.8 taulan karbonoaren mota honetako konposatu lau gehienen parametro
ezagunak bilduko ditugu. Molekulak lauak izan arren, lotura-angeluak balio idealetik (120°)
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zertxobait urruntzen dira. Desbiderapen horren arrazoia C=O loturaren eskakizun espazialei
egotzi behar zaie, izan ere, lotura horretako elektroiek C—X loturakoek baino espazio
gehiago hartzen dutenez, lotura bakunak elkar hurbiltzera bultzatzen baitituzte. Balentzi
loturaren metodoan sp2 hibridazioaren bidez deskribatu dugu lotura hau. Esan beharra dago,
hala ere, karbonoak σ loturan erabili dituen hiru orbitalak ez direla berdinak, batzuek s izaera
handiagoa baitute, besteek baino.

CO32– karbonato ioia ere laua da, forma kanonikoetako batean (19) ikusten den bezala.
Antz handia du COCl2 bezalako molekulekin. Hiru loturak antzekoak dira eta π lotura hiru
CO loturen gainean dago deslekututa. π loturaren ordena eraginkorra heren batekoa baino ez
denez, C—O loturaren luzera ( 129 pm) COCl2-an baino askoz handiagoa izango da (117
pm). Karbonato ioiaren deskribapen erraz batean karbonoaren sp2 orbital hibridoak erabiliko
genituzke σ loturak deskribatzeko. π lotura 10.2 irudiko orbital molekularren eskemak
deskribatuko digu. π orbital molekularren eskema horretan, lau π2p z orbital atomiko
konbinatu dira (oxigeno-atomo bakoitzeko bat eta karbonoarena laugarrena) lau π orbital
molekular emateko, bat lokarria (π1), bi ez-lokarriak (π2 eta π3) eta laugarrena antilokarria
(π4*). Sei π elektroiek energiarik txikiena duten hiru orbital molekularrak π1, π2 eta π3
betetzen dituzte, horregatik π lotura eraginkorra π1 orbitalean dauden elektroi biek eratuko
dute. π1 orbitala ondoko konbinazioaren bidez adieraziko dugu:

&

Ikus π1 orbitala 10.3 irudian.
10.2 IRUDIA – CO32–-aren ( orbital molekularren energi diagrama (atomo guztiek 2pz o.a. erabili dituzte)
orbitales atómicos 2pz del C = C-aren 2pz orbital atomikoak
orbitales atómicos 2pz del O = O-aren 2pz orbital atomikoak
orbitales moleculares del CO32– = CO32–-aren orbital molekularrak
10.3 IRUDIA – CO32–-aren π orbital lokarria

Batzuek nahiago izaten dute karbonato anioiaren loturaren eskema aztertzeko orbital
molekularraren metodoaz soilik baliatzea. Horrelakoetan, beharrezkoa izaten da 10.2 irudiko
π orbitalen diagrama boro trikloruroarentzat 8. kapituluan adierazi dugun σ orbitalen
diagrama bezalako batekin konbinatzea. Orbital molekular konposatu horien diagrama 10.4
irudian daukagu.
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10.4 IRUDIA – CO32–-aren σ eta π orbital molekularren energi diagrama.
orbitales atómicos del C = C-aren orbital atomikoak
orbitales atómicos del O = O-aren orbital atomikoak
orbitales moleculares del CO32– = CO32–-aren orbital molekularrak

Karbonoak bi σ lotura eta bi π lotura eratzen ditu konposatu askotan, eta aurrikusi
bezala, egitura lineala hartzen du. Karbono-atomoak bi lotura bikoitz era ditzake (A motako
molekuletan), edo lotura bat bakuna eta bestea hirukoitza (B motako molekuletan).
A mota: X = C = X
B mota: Y – C ≡ Z
A motako makina bat konposaturen egiturak aztertu dira, hala nola, CO2 , COS, COSe,
CONH, CS2 , CSSe, CSTe eta CSNH konposatuenak. Egitura guztiek loturen antolaketa
lineala dute karbonoaren inguruan. CO2 eta CS2 molekulentzat aurkitu den momentu dipolar
zero horrek, konfigurazio lineala egiaztatzen du. C=O eta C=S loturen luzerak (116 eta 156
pm, hurrenez hurren) konstanteak dira konposatu horietan guztietan, eta lotura bikoitzetan
kalkulatu diren balioak baino (122 eta 161 pm) dezente laburragoak dira. CO2-aren lotura
hiru egitura kanoniko hauen bidez deskriba daiteke:

Deskribapen sofistikatuago batek karbonoaren sp orbital hibridoak erabiliko lituzke σ
loturak, eta 10.5 irudiko eskemaren araberako π lotura deslekutuak azaltzeko. Orbital
molekular lokarriak (π1 eta π2) eta ez-lokarriak (π3 eta π4) beteta daude. π orbital lokarri
baten eraketa irudikatzen duen 10.6 irudian ikus daitekeenez, elektroien karga-dentsitatea
handiagoa da oxigeno-atomoen inguruan. Horrek adierazi nahi du, oxigenoaren 2p orbitalek,
karbonoarenak baino energia gutxiago dutelarik, eragin gehiago dutela uhin molekularraren
funtzioan.
Orbital molekularren energi diagrama osoa lor dezakegu, 10.5 irudiko π eskema eta 8.5
irudian BeCl2-aren kasurako proposatu dugun σ eskemaren antzeko bat konbinatuz. Hori
ikusita, interesa duen irakule orok dagokion eskema osa dezake.
Antolaketa lineala karbono(IV) oxidoak adina elektroi duen isozianato ioian (NCO–)
eta ondoko eskeletoa duen karbono suboxidoan C3O2 ere aurkituko dugu:
O—C—C—C—O
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Aurrenekoaren C—O eta C—N loturen luzerak 118 eta 120 pm-koak, hurrenez hurren, diren
bitartean, bigarrenaren C—O eta C—N loturenak 116 eta 128 pm-koak dira.
10.5 IRUDIA – CO2-aren π orbital molekularren energi diagrama
orbitales atómicos del C = C-aren orbital atomikoak
orbitales atómicos del O = O-aren orbital atomikoak
orbitales moleculares del CO2 = CO2-aren orbital molekularrak

Zianuroen artean (X—C≡N) lotura hirukoitz bat duten B motako molekula linealak
aurkituko ditugu, X-ren ordez Br, CH3, Cl, F, H edo I izan ditzakegularik. Karbono-nitrogeno
loturaren luzera, kasu denetan, 116 pm-koa da, mota horretako lotura hirukoitz batean espero
izatekoa den bezala. HCN-aren analogoa den HCP fosforoaren konposatuak antzeko egitura
lineala du, C—P loturaren luzera 154 pm-koa delarik.
10.6 IRUDIA – CO2-aren π orbital molekular lokarria, asimetria eta guzti.

Silizioak eta IVB taldeko elementu astunagoek energetikoki erabilgarriak diren d
orbital hutsak dituzte, karbonoak ez bezala. Horregatik, inguruan molekula emailerik
dabilenean, lau lotura baino gehiago eratu ahal izango dira. 10.9 taulak aurki daitezkeen
simetriarik arruntenak laburbilduko dizkigu.
10.9 TAULA – Si, Ge, Sn eta Pb-aren konposatuen estereokimika
Forma = Forma
Esquema de hibridación = Hibridazio-eskema
Número de enlaces σ = σ lotura-kopurua
Ejemplos = Adibideak
Tetraédrica = Tetraedrikoa
Bipir·mide triangular = Bipiramide triangeluarra
Octaédrica = Oktaedrikoa

Karbonoak ez bezala, beste elementu tetrabalenteek ez dute molekula lineal edo
triangeluar lauik eratzen, gutxienez lau atomori lotuta daudelako beti. MX4 tankerako
molekula bakunek beti dute antolaketa tetraedrikoa.
Elementu astunagoek ez dute oxigeno eta sufrearekin lotura anizkoitzik eratzen.
Silizio(IV) oxidoa eta sulfuroa ez dira monomeroak karbonoaren analogoak bezala, sistema
makromolekularrak eratzen baitituzte oxigeno- eta sufre-atomoak tetraedro itxuran antolatuz
silizio-atomoaren inguruan. Silize-egitura desberdinak daude (kuartzoa, kristobalita,
tridimita) beraien arteko desberdintasun bakarra SiO4 unitate tetraedrikoak, elkarbanatutako
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oxigeno-atomoen bidez elkar lotzen diren modua delarik. SiO32– silikato ioiak ere, elkarren
artean lotutako tetraedroen sistema bat osatzen du sodio silikatoan (20). Si—O—Si eskeleto
bera dimetilsilikona polimeroetan aurkituko dugu (21). Itxuraz oso konplexuak diren
silikatoen egitura asko SiO4 unitate tetraedrikoen elkarketaz eratutako katea, geruza eta
egitura tridimentsionalen bidez adieraz daitezke. Pentsatzekoa da egitura horietan guztietan
lotura-angeluak berdinak ez izatea. Kanpoaldeko Si—O– loturen angeluak handiagoak dira
(119°) (aldarapen handia dagoelako) lotuta dauden Si—O loturenak baino (101°). SiS2
sulfuroa orratz zetatsu luzetan kristalizatzen duen solidoa da, (22) irudiko katea mugagabeak
bezalakoak eratuz.

Nolabaiteko kontrastea dago karbonoaren jokabidea eta elementu astunagoen
jokabidearen artean. Karbonoak erraztasun handiz eratzen ditu lotura anizkoitzak, bere
buruarekin eta oxigenoa eta nitrogenoa bezalako atomoekin. Elementu astunagoek aldiz,
nahiago dute, behar-beharrezkoa denean, polimerizazio zabal batez lotura bakunak eratzea.
Honek azalpen osagarria merezi du. Ikusi dugun bezala, CO2 eta (CH3)2CO-a bezalako
molekulak monomeroak dira eta lotura bikoitzak dituzte. Silizioaren analogoak aldiz,
polimeroak dira eta σ loturak baino ez dituzte. Lotura-mota horietan eragiten duten faktorerik
nagusienak karbonoaren eta silizioaren tamaina erlatiboak eta elektronegatibotasuna dira, eta
horrez gain, oxigenoarekin adibidez π loturak eratzeko ahalmena. Silizioa handiagoa denez,
elementu gehiago izan ditzake inguruan elkartuta, hots, bi oxigeno-atomo lotura anizkoitzez
lotuta eta linealki ezarrita eduki ordez, lau oxigeno-atomo izan ditzake σ loturen bidez
elkartuta eta tetraedrikoki antolatuta bere inguruan. Karbonoa atomo txikia denez, C—O
nukleoarteko distantzia laburra izango da, eta oxigenoaren eta karbonoaren 2p z orbitalen
arteko gainezarmena handia izango da π lotura sendoak eratzeko modukoa. Lotura-energien
balioak (Johnson9) bat datoz horrekin: C—O eta C=O loturen energiak 350 eta 750 kJmol–1-ekoak dira; ikusten denez lotura bikoitzaren sendotasuna bakunarenaren bikoitza da
gutxienez. Aurrera jarraituz, silizio(IV) oxidoan, silizio-atomoa C baino handiagoa denez,
Si—O distantzia ere handiagoa izango da eta π loturaren maila txikiagoa. Horrez gain,
silizioaren 3p z orbital atomikoak difusoegiak dira oxigenoaren 2p z orbitalekin ondo
gainezartzeko. Ez dugu ahaztu behar silizioak karbonoak baino askoz elektronegatibotasun
txikiagoa duela, eta horregatik Si—O lotura dezente polarragoa izango dela C—O lotura
baino. Izaera ioniko horrek σ lotura (Si—O) sendotzeko balio du. Si—O lotura bakunaren
sendotasun-gehikuntza bat dator SiO2 molekulan kalkulatutako Si—O loturaren energiarekin
(460 kJ mol–1 ingurukoa), karbono-oxigeno lotura bakunarena baino dezente handiagoa.
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Azken urteotan silizio eta eztainuaren konposatu pentakoordinatu ugari aurkitu izan da,
eta gehiago ere prestatuko dira dudarik gabe. Berriki, silizioaren bi konposatu aztertu dira,
hala nola, PhSi(OCH2CH2)3N (23) eta Ph2Si(OCH2CH2)2NH-a (24) (Daly eta Sanz10).
Bietako silizio-atomoen antolaketa bipiramide triangeluarra da.

Bipiramide triangeluar egitura hori eztainuaren zenbait konposatutan ere aurki daiteke,
Me3Sn(OH) konposatuan (25) adibidez. Monomero gisa geratu beharrean polimerizatu egiten
da OH taldeen bidez. Elementu astunago hauen konposatu hexakoordinatuak nahiko arruntak
dira. [SnCl6]2–-a bezalako ioietan oktaedro erregularraren egitura hartzen dute.
Egoera dibalentea eztainu eta berunarentzat baino ez da garrantzitsua. Eztainuaren
SnCl2.2H2O eta K2SnCl4.H2O konposatuek SnCl2.H2O eta [SnCl3]– espezie piramidalak
dituzte hurrenez hurren, azken ioi hori CsSnCl3-an ere aurki daitekeelarik. Oso tentagarria da
egitura hori elkarbanatu gabeko elektroi-bikote bat laugarren posizioan duen tetraedro baten
bidez adieraztea, baina kalkulatu diren lotura-angeluak 90° baino zertxobait txikiagoak dira,
eta ondorioz, azalpen egokiagoa izango da eztainu-atomoak lotura eratzeko hibridatu gabeko
p orbitalak erabili dituela esatea, elektroi-bikote geldoa s orbitalean duelarik. Dihaluroek ere
konposatu ugari eratzen dituzte, baina ikerketa gutxi egin da beraien egiturari buruz.
10.8 Nitrogenoa eta VB taldeko elementuak
10.8.1 Nitrogenoa
Nitrogenoak 1s22s22p3 konfigurazioa du oinarrizko egoeran. Hiru elektroi parekatu
gabe dituenez, tribalentea izango da konposatu bakunetan. Energia txikieneko hurrengo
orbitala 3d da, baina urrutiegi dago 2s orbitaleko elektroiak onartzeko, ondorioz, nitrogeno-atomo neutroak ez du hiru baino balentzia handiagorik izango. Ikusi dugu dagoeneko,
loturen antolaketa piramidala adierazteko elektroi-bikoteen antolaketa tetraedrikoa erabil
daitekeela, bikoteetako hiru lotura-elektroiak eta laugarrena bakartia izanik. Positiboki
kargatutako nitrogeno-atomo batek karbono-atomo neutroak adina elektroi izango ditu, eta
lau elektroi izan ditzakeenez bikoterik gabe, lau lotura kobalente era ditzake. Negatiboki
kargatutako nitrogeno-atomo batek ordea, oxigeno-atomo neutro batek adina elektroi izango
ditu, bi lotura eta elkarbanatu gabeko bi bikote beraz. Elektroietako batek π loturan parte
hartzen duenean egitura lineala edo triangeluar laua lor daiteke. 10.10 taulak nitrogenoaren
egiturazko kimika laburbilduko digu.
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10.10 TAULA – Nitrogenoaren konposatuen estereokimika
Forma = Forma
Esquema de hibridación = Hibridazio-eskema
Número de enlaces σ = σ lotura-kopurua
Número de pares no compartidos = Elkarbanatu gabeko bikote-kopurua
Número de enlaces π = π lotura-kopurua
Estado fundamental del N = N-aren oinarrizko egoera
Ejemplos = Adibideak
Tetraédrica = Tetraedrikoa
Pir·mide = Piramidea
Angular = Angeluarra
Plana triangular = Triangeluar laua
Angular = Angeluarra
Lineal = Lineala

10.8.1.1 sp3 hibridazioa
Positiboki kargatutako nitrogeno-atomoaren inguruan loturen antolaketa tetraedrikoa
aurkitu dugu, NH4+ amonio ioian, eta NR4+ tetraalkilo amonioan. Trimetilamina oxidoa ere
(Me3N+—O–), nitrogenoa formalki positiboa delarik, tetraedrikoa da. N—O = 140 pm-koa
da.
Nitrogeno-atomo neutroak NX3 tankerako molekula piramidal ugari eratzen ditu (ikus
10.11 taula) eta kasu denetan lotura-angeluak tetraedrikoa baino txikiagoak dira (109,5°).
Lotura-angeluek angelu tetraedrikoarekiko duten desbidazioa, elkarbanatu gabeko elektroi-bikoteari egotzi behar zaio, elektroi horiek loturakoek baino bolumen handiagoa betetzen
baitute. Loturetako elektroi-bikoteak eta bikote bakartia elkarrengandik ahalik eta urrutien
jarriko dira, angelu tetraedrikoak baino txikiagoak eratuz. HNH angeluak 107° ingurukoak
diren bitartean, FNF angeluak txikiagoak izango dira, 102° ingurukoak. Espero izatekoa zen
angelu tetraedrikoarekiko bigarren desbidazioa aurrenekoa baino handiagoa izatea, fluoro-atomoak hidrogeno-atomoak baino elektronegatiboagoak direlako, eta horregatik, N—F
loturetan elektroiak nitrogeno-atomotik gehiago urrunduko direlako, nukleoen lerroari estuki
atxikiz, horrek orbital molekular “mehetua” emango digu, bolumen txikiagoa betetzen
duelako eta nitrogeno-atomo inguruan leku gehiago uzten duelako elektroi-bikote
bakartiarentzat. Horren arabera, NF3-ko N—F loturak gehiago hurbilduko dira NH3-ko N—H
loturak baino. Lotura horietan nitrogenoak erabiltzen dituen orbital atomikoen uhin-funtzioak
ez dagozkie sp3 orbital bakunei, baizik eta, s izaera txikiagoa duten batzuei. Gogoan hartu
behar dugu, erabilitako orbitalen deskripzioa (hots, s eta p izaera-kantitatea) loturaangeluaren araberakoa dela eta hori, aldarapena minimoa izan dadin, elektroien antolaketaren
ondorio dela.
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10.11 TAULA – Nitrogenoaren molekula piramidaletako lotura-angeluak

10.7 IRUDIA - NH3 eta NF3-aren momentu dipolarrak
que da = emanez

NH3 eta NF3-arentzat aurkitutako momentu dipolarrak azaltzeko (1,5 D eta 0,2 D) oso
direkzionala den elektroi-bikote bakarti horri egotziko diogu dipoloa (ikus 10.7 irudia). Hiru
N—H edo N—F loturen momentu erresultantea eta bikote bakartiarena kontrako
norabideetan daude. NF3-ko loturaren dipoloak, elkarbanatu gabeko bikotearena ia erabat
indargabetzen duen bitartean, NH3-ko loturarena askoz txikiagoa da, momentu erresultantea
aintzat hartzeko modukoa delarik. N—H loturen momentu dipolarra adierazitako norabidean
dago, izan ere, erabilitako bi orbitalak (N-ren sp3 eta H-ren s) tamaina desberdinekoak baitira,
eta gainezarmen-eremu maximoa hidrogenotik askoz hurbilago dago nitrogenotik baino.
Konfigurazio piramidala N2H4 eta N2F4 molekuletan ere aurki daiteke. Molekula horiek
konfigurazio oblikuoa hartzen dute (26)

10.8.1.2 sp2 hibridazioa
Nitrogeno-atomoak karga formal positiboa hartzen duenean (karbonoak adina
elektroirekin) eta π loturan elektroi bat erabiltzen duenean, antolaketa laua izango dugu.
Adibiderik errazena seguru asko NO3– nitrato anioia da (27) (CO32– karbonato ioiarekiko
isoelektronikoa). Esan beharrik ez dago N—O lotura-luzera guztiak berdinak direla, π lotura
hiru oxigeno-atomoetan deslekututa dagoelako. N—O distantzia 126 pm-koa izango da,
lotura bakuna eta bikoitzaren tartekoa, espero bezala. Karbonato ioiarentzat erabili dugun
orbital molekularren metodo bera (10.5 irudia) nitrato ioiari aplika dakioke zuzenean. Lau
nukleoak bilduko dituen π orbital molekular lokarri bat (bi elektroiduna) lortuko dugu, eta
hiru oxigeno-atomoak baino biltzen ez dituzten bi π orbital molekular ez-lokarri (bina
elektroidunak).
10.12 TAULA – NO2X motako molekulen parametroak
Compuesto = Konposatua

HNO3 azido nitrikoa ere laua da. Mikrouhinen bidez egindako esperimentuetan (28)
irudiko parametroak lortu dira. OH taldeari asoziatuta dagoen N—O lotura nitrato ioiarena
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baino askoz luzeagoa da eta beste N—O distantziak laburragoak, izan ere, oraingoan lotura
bakuna baitugu eta π lotura bi N—O loturetan baino ez dago kontzentratuta. Lotura-angeluak
ez dira berdinak, lotura anizkoitzen arteko angelua 130,3°-taraino handitu baita.
Formula orokortzat NO2X duen molekula ugari dago (28), X = Cl, F, Me edo NH2-a
izan daitekeelarik. Denak dute egitura laua eta ONO loturaren angelua 130° ingurukoa da.
Parametro ezagun guztiak 10.12 taulan ditugu.
Nitrogeno neutroak XNO, XNCO eta XNCS formula orokorreko egitura angeluar ugari
eratzen ditu, lotura triangeluarretako baten ordez elektroi-bikote bakarti bat dagoelarik. Ikus
(29) eta (30) formulak. Parametro ezagunak 10.13 taulak laburbilduko dizkigu. XNO loturaangeluak 120° baino askoz txikiagoak dira, elektroi-bikote bakartiak aldarapen-eragin
dezentekoa duelako.

Lotura-luzerak espero ez bezalakoak dira, izan ere, X—N distantziak lotura bakunetan
normala dena baino dezente handiagoak baitira. Espero bezala, N—O distantziak XNO2
molekulan baino laburragoak dira, izan ere, π loturak N—O lotura bakarra hartuko baitu.
Baina lotura hori espero zena baino gehiago laburtu da, 2,5eko lotura-ordena duen
nitrogeno(II) oxidoaren oso antzekoa izango da (78 or.). Molekularen forma X—N lotura
bakun eta N—O lotura bikoitzaren arabera definitu arren, X—N loturaren elektroi-dentsitatearen zati bat N—O loturari asoziatuta bezala dago. cis-N2F2 molekulan ordea (31)
N—F lotura-luzerak lotura bakun normal batena bezalakoak dira, eta N—N luzera lotura
bikoitz batentzat pentsatuko genuenaren bezalakoa.
10.13 TAULA – XNO eta XNCO molekulen parametroak
Compuesto = Konposatua

XNO molekulek ikerketa teoriko osoago bat behar dute. Azido nitrosoak egitura
angeluarra duen bezala, NO2– nitrito ioia ere angeluarra da (ONO = 114,9°, N—O = 124
pm).
10.13 taulan nitrosometanoa ageri zaigu molekula angeluarren artean, baina egoera
solidoan dimeroa da (32) nitrogeno-nitrogeno lotura batekin. N—N eta N—O loturek
nolabaiteko izaera anizkoitza dute.
NO2 nitrogeno(IV) oxidoa egitura angeluarreko molekula bat da (33). Molekula hori
bereziki interesgarria da, izan ere, parekatu gabe duen elektroia σ orbitalean baitago eta ez π
orbitalean, elektroiaren spin-erresonantziari buruzko esperimentuek erakutsi dutenez.
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Molekula formalki —NO2 talde bat dela esan daiteke, elektroi bat parekatu gabe duelarik sp2
tankerako orbital hibrido batean. ONO angelua 134,1°-koa da eta N—O loturaren luzera 119
pm-koa. sp2 orbital hibridoetan oinarritutako σ loturaz gain, lau elektroi egongo dira π
sisteman, bi lokarri eta bi ez-lokarri.

Bi NO2 molekula elkartuz gero, egitura laua duen dinitrogeno tetroxidoa lortuko dugu
(34). Molekula formalki bi NO2 talde σ lotura bakun batez elkartuz eratu dela esan daiteke, π
loturak ONO sistema indibidualetara mugatuz. Azalpen hori sinpleegia da zalantzarik gabe,
ez baitu argitzen zergatik dauden bi NO2 taldeak plano batean eta ez bi desberdinetan, ez eta
zergatik dagoen N—N loturaren inguruan errotaziorako energi muga handi bat.
Gai horiek azaltzeko, suposa daiteke, π lotura eskeleto osoan deslekututa dagoela, baina
orduan N—N loturak horren π izaera nabarmena izanda, hain luzea nola den azaldu beharko
genuke. Nitrogeno-atomo biek karga formal positiboa dutelako izan daiteke lotura luze
samarra. Beste aukera bat da NO2 talde bien elkarketa π loturaz soilik egitea, σ loturarik
gabe. Kasu horretan 10.8 irudiko eskema izango genuke.
10.8 IRUDIA – N2O4-ren loturarako orbital atomiko erabilgarriak

Oinarrizko irudi horretan, nitrogeno bakoitzak sp2 hibridazioa du, eta hibrido horietako bi
erabiltzen ditu oxigeno-atomo biekin σ loturak eratzeko. Elektroi-bikote bakarti bat geratzen
da nitrogeno bakoitzean, bi nitrogeno-nukleoen arteko lerroan zehar norabideratuta. Elektroi
bakarra egongo da nitrogeno- eta oxigeno-atomo bakoitzaren 2pz orbital atomikoan. Orbital
molekularren teoria sinpleak bi elektroiko hiru π orbital molekular lokarri deslekutu
ondorioztatzen ditu. Alabaina, eskema hori espekulazio hutsa da, aurkitzeko dago oraindik
unibertsalki onargarritzat joko den lotura-antolaketa. Argibide zehatzago biltzeko ikus Bent-en lana12.
N2O3 dinitrogeno trioxidoak ere N—N lotura luzea (185 pm) eta egitura laua (35) du,
nitrogeno bat laua eta bestea angeluarra izanik. Nitrogenoaren beste konposatu lau bat,
nitrogenoa hiru silizio-atomori lotuta duen N(SiH3)3-a izango da (36). Konfigurazio laua
mantendu egingo da nitrogenoari lotuta bi SiH3 talde baino ez egonda ere. 10.14 taulak
laburbilduko dizkigu parametro ezagunak. Molekulak lauak izateko arrazoia, nitrogenoak
bere 2pz elektroi-bikote bakartia silizio-atomoaren 3d orbital hutsari emateko duen joeraren
bidez azal daiteke, geratzen den lotura partzialki bikoitza izango delarik. N—Si loturaren
luzera (173 pm) lotura bakunarentzat kalkulatutakoa baino (187 pm) laburragoa da, espero
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genuen bezala. Nitrogenoaren elektroi-bikote bakartiak π loturan parte hartzen duelako beste
froga bat, nitrogeno-atomoak emaile gisa duen gaitasun eskasa izan daiteke.

N(SiH3)3 molekulako lotura-angeluak 120°-tik gertukoak dira, baina SiH talde baten
ordez H, Me edo BF2-a jartzen badugu, SiNSi angelua handitu egingo da, seguru asko
geratzen diren SiH3 talde handientzat leku gehiago dagoelako. Bi SiH3 talde ordezten
direnean, NMe 2 (SiH 3 )-an gertatzen den bezala, nitrogeno-atomoak ez du dagoeneko
antolaketa laua mantentzen N—Si loturak 28°-ko angelua osatuko baitu CNC planoarekiko.
10.14 TAULA – N—Si lotura duten molekulen parametroak*
Molécula = Molekula
* Tomados de Simpson13 = * Simpson-etik hartuak13

10.8.1.3 sp hibridazioa
Orain aztertuko ditugun egitura linealetan nitrogeno-atomoak bi σ lotura eta bi π lotura
eratuko ditu, N3– azida ioian, NO2+ nitronio ioian eta N2O nitrogeno(I) oxidoan esate
baterako. Aurreneko bi egiturak eta karbono dioxidoa isoelektronikoak dira:

Beraz, modu bera erabiliko dugu lotura azaltzeko: nitrogeno- eta oxigeno-atomoek sp orbital
hibridoak erabiltzen dituzte σ loturak eratzeko. Muturretako atomoek bikote bakarti bat dute
orbital hibridoetako batean (ikus 10.9 irudia). π orbital molekularren energi diagrama 10.6
irudian (184 or.) CO2-aren kasurako adierazi dugun bera izango da.
10.9 IRUDIA – N3–-aren lotura deskribatzeko σ eta π orbitalak
(a) sistema σ = σ sistema
(b) sistema π = π sistema

HN 3 -a ematen duen azido hidrazoikoa eta CH 3 N 3 metilazida kobalenteak dira.
Molekula biek N—N—N eskeleto lineala dute (37), 10.5 taulako parametroekin. Datuek
erakusten dutenez, azken lotura (NII—NIII) bietan laburrena da kasu bietan, eta horregatik,
lotura-ordena handiagoa izango du. Balentzi loturaren metodoaren arabera, bi izango dira
egitura nagusiak:
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10.15 TAULA – XN3 molekulen parametroak
Molécula = Molekula

σ lotura azida ioiarenaren oso antzekoa da, baina NI atomoari sp2 hibridazioa egotzi
zaio. π lotura eratzen ondoko hauek aurkituko ditugu: π lotura lekutua (π2) II eta III atomoen
artean, hiru nitrogeno-atomoak elkartzen dituen π lotura (π 1) eta I eta III atomoekin
asoziatutako elektroi-bikote ez-lokarri bat (π3). 10.10 irudian π orbitalak ikusiko ditugu eta
10.11 irudian orbitalen energi diagrama.
10.10 IRUDIA – HN3-aren π orbitalak
10.11 IRUDIA – HN3-aren π orbital molekularren energi diagrama
orbitales moleculares π = π orbital molekularrak

Espektroskopia molekularrez ikusi ahal izan da nitrogeno(I) oxidoaren nukleoek
N—N—O antolaketa dutela, eta ez N—O—N antolaketa, lotura-luzerak N—N = 113 eta
N—O = 119 pm-koak direlarik. Balentzi loturaren bidezko deskripzioak bi forma kanoniko
hauek erabiltzen ditu:

Suposa daiteke oxigeno- eta nitrogeno-atomoek sp orbital hibridoak erabiltzen dituztela, eta
orbitala I eta II egiturei dagozkien orbitalen formak gainezarriz interpreta daitekeela. π orbital
lekutu bat egongo da nitrogeno-atomo bien artean eta, beste π orbital deslekutu bat hiru
atomoen inguruan. Beste bi elektroiek HN3-rako deskribatu dugun π orbital ez-lokarriaren
antzeko bat beteko dute.
Nitrogeno(V) oxidoa solido ionikoa da eta NO2+ eta NO3– ioiak ditu. Nitronio ioia
lineala da O=N+=O, espero bezala, eta N—O loturaren luzera 115 pm-koa da.
10.8.2 Fosforoa, artsenikoa eta antimonioa
Giro-tenperaturan nitrogenoa gas diatomikoa den bitartean, taldeko beste elementuak
solidoak dira. Fosforoaren forma arruntak, fosforo zuriak alegia, P4 unitate diskretuak ditu
van der Waals-en indar ahulen bidez elkarri lotuta. Forma polimerizatuagorik ere ezagutzen
da, hala nola, fosforo gorria eta fosforo beltza, azken horrek molekula erraldoiaren egitura
hartzen duela. Lurrin-egoeran ere P4 unitateak aurki daitezke, baina 800°C-tik gora P2
molekuletan disoziatzen dira. Artsenikoak ere As4 motako espezieak eratzen ditu lurrin– 137 –

-egoeran. Antimonio eta bismutoaren kasua aldiz ez da horren argia, hala ere, badirudi horien
lurrinetan Sb4 eta Bi2 unitateak ere badaudela. Elektroi-difrakziozko esperimentuetan ikusi
ahal izan denez, fosforo-atomoak P4 molekulan tetraedro erregular baten erpinetan daude,
P—P lotura-luzera 221 pm eta PPP angeluak 60°-koak direlarik.
IV taldeko elementuetan bezala, oraingo hauetan ere desberdintasun handia dago
taldeko lehen elementuaren eta beste guztien artean. Elementu astunagoek orain ere, MM
lotura anizkoitzak eratzeko joera txikia dute (M = P, As, Sb). Fosforoak nahiago du hiru σ
lotura eratzea, σ lotura bakarra eta bi π lotura eratu ordez (N2 molekulan gertatzen den
bezala). Horrez gain, fosforo, artseniko, antimonio eta bismuto elementuek d orbitalak
energetikoki erabilgarriak dituzte, nitrogenoak ez bezala, eta beraien kobalentzia bostera edo
seira handitzeko erabil ditzakete.
10.16 TAULA – VB taldeko elementuen estereokimika
Estado de oxidación = Oxidazio-egoera
Forma = Forma
Esquema de hibridación = Hibridazio-eskema
Número de enlaces σ = σ lotura-kopurua
Número de pares solitarios = Bikote bakartien kopurua
Número de enlaces π = π lotura-kopurua
Ejemplos = Adibideak
Tetraédrica = Tetraedrikoa
Pir·mide = Piramidea
Bipir·mide triangular - Bipiramide triangeluarra
Tetraédrica distorsionada = Tetraedriko distortsionatua
Octaédrica = Oktaedrikoa
Pirámide cuadrada = Piramide koadrangeluarra

3d orbital guztiek σ loturen eskema batean (PCl5-arena bezalako batean) parte hartzen dutela
esatea gehiegi sinplifikatzea den arren, liburu honek duen mailarako baliagarri izango zaigu.
Gai honetan sakondu nahi duen orok bigarren eta hirugarren periodoko elementuen loturan d
orbitalek duten zeregina aztertzen duen Mitchell-en txostena14 kontsulta dezake, eta horrez
gain, Rauk eta lankideek15 eta Hoffmann eta lankideek16 idatzitako bi artikulu, PH5 molekula
hipotetikoaren orbital molekularren eskemak erakusten dituena bata eta lotura-orbitaletan d
orbitalek zein neurritaraino hartzen duten parte aztertzen duena bestea. POCl 3 tankerako
molekuletan komenigarria izango da σ lotura (tetraedrikoa) sp3 orbital hibridoen bidez
aztertzea. Horrez gain, P eta O-aren artean π lotura du. π lotura noraino dagoen inplikatuta
erabakitzeko arau enpiriko bat honako hau izan daiteke: fosforoa hiru, bost edo sei atomori
lotuta dagoenean, loturak bakunak izaten dira gehien bat, eta fosforoa lau atomori lotuta
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dagoenean baliteke loturak nolabaiteko izaera bikoitza izatea. 10.16 taulak VB taldeko
elementuen (nitrogenoa salbu) egiturazko kimikaren funtsa laburbilduko digu.
10.8.2.1 sp3 hibridazioa
Positiboki kargatutako fosforoak eta artsenikoak (lehenenegoa eta silizioa
isoelektronikoak direlarik) egitura tetraedriko bakunak eratzen dituzte [PH4]+, [PBr4]+,
[PCl4]+ eta [AsPh4]+-a bezalako ioietan.
Elementu horiek tribalente gisa diharduten molekuletan nitrogenoan ezagutu dugun
egoeraren antzekoa dago, hau da, tetraedroko posizio bat elektroi-bikote bakarti batek bete
du, eta horregatik, hiru M—X loturek forma piramidala hartzen dute. 10.17 taulako balioetan
ikusten den bezala, MX3 tankerako konposatuen XMX lotura-angeluak balio tetraedrikoak
baino dezente txikiagoak dira, eta hidruroetan, 90° baino pixka bat handiagoak.
10.17 TAULA – MX3 konposatuen XMX lotura-angeluak (gradutan)
Compuesto = Konposatua

Hidruroek horren lotura-angelu txikiak (NH3-koaren aldean) izateko arrazoia zera da,
fosforo-, artseniko- eta antimonio-atomoen tamaina handituz doan heinean lotura-bikoteak
orduan eta gertuago egongo dira, bien arteko aldarapena igartzen hasi arte, honen ondorioz,
elektroi-bikote bakartia zabalduago egongo da. Haluroen kasuan, alboko halogeno-atomoen
elektroi-bikote bakartien arteko aldarapenaren eraginez, lotura-angeluen balioak 100°-tik
gertu daude. Me 2 PH, PHF 2 eta Me 2 AsI-a bezalako konposatuetan antzeko egitura
piramidalak, baina ez horren simetrikoak, aurki daitezke.
Fosforo pentabalenteak zenbait konposatu “tetraedriko” eratzen ditu, X 3 P=Y
tankerakoak (X = Br, Cl, F, alkilo edo arilo, eta Y = O edo S izan daitezkeelarik). Egitura
horiek lau elektroi erabiliko dituzte σ loturetarako eta elektroi bakarra π loturarako. R3NO
molekulako nitrogeno/oxigeno lotura N→O edo N+—O– bidez adierazi behar den bitartean
(nitrogenoak bi elektroidun lau lotura kobalente baino ezin duelako eratu), PO edo PS loturak
bikoitzak direla esan daiteke, dπ—pπ loturarako 3d orbitalak erabil daitezkeelako, 10.12
irudian ikusiko dugun bezala.
10.12 IRUDIA – dπ—pπ lotura

Gehiegizko sinplifikazioa izango litzateke lotura horiek lotura bikoitz beteak direla esatea,
izan ere, fosforoaren 3d orbitalek energia pixka bat gehiago baitute eta, zenbait kasutan,
difuso samarrak baitira gainezarmen eraginkorrik ondorioztatzeko. Alabaina, arestian
aipatutako molekuletan, litekeena da fosforo-atomoa zertxobait positiboa izatea, eta horrek 3d
orbitalak uzkurtzera behartuko ditu. Espero izatekoa da π karga-hodeia oxigeno-nukleo aldera
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distortsionatuta egotea. P=O loturak lotura bakun batentzat kalkulatutako distantzia (176 pm)
baino askoz laburragoak direla aurrikus daiteke, eta horrela da praktikan ere, POBr3, POCl3,
POF3 eta POPh3 molekuletako PO loturak 145 pm ingurukoak dira eta. PSX3 konposatuetan
batezbesteko P—S distantziak 186 pm-koak dira. Molekula horietan guztietan XOX angeluak
balio tetraedrikoa baino txikiagoak dira, 100 eta 104° bitartekoak. Baina hori espero izatekoa
zen lotura bikoitzeko elektroiek leku gehiago hartuko dutelako PX lotura bakunetako
elektroiek baino.
Fosforo pentabalenteak hiru lotura bakun eta bikoitz bat ditu, eta tribalenteak, elektroi-bikote bakarti bat du lotura bikoitzaren ordez.
Antolaketa “tetraedrikoa” fosforoaren zenbait oxokonposatutan ere aurkituko dugu,
hala nola, P4O6 (38) eta P4O10 (39) konposatuetan, 99 eta 101,5°-ko OPO zubi-angeluekin,
hurrenez hurren. P4O10-aren muturreko P—O loturak eta eskeleto barrukoak 140 eta 160 pm-koak dira hurrenez hurren, lotura bikoitza eta bakunaren formulazioaren arabera.

Azido fosforosoaren egitura (40) interesgarria da. PO loturetako bat (147 pm) beste
biak baino (154 pm) askoz laburragoa da. Hori bat dator molekulak P=O lotura bikoitza duela
eta beste bi oxigeno-atomoak hidrogeno banarekin lotuta daudela dioen iritziarekin.
HPO(OH)2 molekulak hidrogeno-zubien bidez daude elkarri lotuta. P—OH loturen arteko
angelua 102°-koa da, eta P=O lotura eta bi P—OH loturen artekoak 113 eta 116°-koak. Balio
horiek antolaketa tetraedriko distortsionatua ematen dute, eta lotura bikoitzeko elektroiek
aldarapen-indarrik handiena eragiten dute. Ortofosfato ioi bakunek (H2PO4– eta HPO42–
bezalakoek) eta fosfato ioi kondentsatuagoek (P2O74–, P3O105– eta P4O124– bezalakoek)
konfigurazio tetraedrikoa dute. Aurreneko bi ioi kondentsatuek katen egiturak eratzen dituzte
(41) eta azkenak aulki itxurako antolaketa ziklikoa du (42). Trifosfatoaren egitura forma
kanoniko bakarraz adierazi dugu, hala ere, kontuan hartu behar da muturretako PO lotura
guztiak baliokideak direla (150 pm) eta π izaera pitin bat dutela. Eskeletoa eratzen duten PO
loturak askoz luzeagoak dira (161 eta 168 pm). P4O124– ioi ziklikoaren muturretako PO
loturek eta zubi-itxurakoek antzeko luzerak dituzte (148 eta 161 pm) (Koster eta Wagner17).
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Fosforoak sulfuro ugari eratzen ditu, lau fosforo-atomorekin oinarrizko unitatean.
P4S10-ak adibidez, P4O10-aren egitura bera du. P4O6-aren analogoa den P4S6 ezaugarritu gabe
dago oraindik. P4S3, P4S5 eta P4S7-a aldiz, prestatuta daude, eta beraien egiturak zehaztuta,
ikus (43), (44) eta (45) formulak.

Egitura horiek ezaugarri garrantzitsu bat dute. Fosforoak muturretan P=S loturak eratzeko
joera du P—P loturak mantentzen dituen aldi berean. Muturretako PS loturek eta zubi-tankerakoek 209 eta 195 pm-tik gertuko balioak izaten dituzte hurrenez hurren. Hori bat
dator muturretako loturei egotzi izan zaien π izaerarekin. Sulfuro horietako SPS angeluek
(barrukoek) balio aldakorrak dituzte, P4S10-ko balio tetraedrikotik P4S3-ko 99°-ko balioraino.
P4Se3 eta P4Se5 seleniuroak aztertu ondoren, sulfuro analogoen egitura-mota bera dutela ikusi
da. P4Se5-aren P—Se zubi tankerako distantziak 221 eta 234 pm artekoak dira (Penney eta
Sheldrick18), muturreko PSe lotura askoz laburragoa den bitartean (212 pm). Horrekin
alderatuta, PSe lotura Et3PSe molekulan are laburragoa da (196 pm). Artsenikoaren sulfuro
hauek ere aztertuak izan dira: As4S3 eta As4S5 (Whitefield19). As4S3-ak α zein β forman P4S3
eta P4Se3-aren egitura bera duen bitartean, As4S5 molekulak (46) bi desberdintasun ditu P4S5aren aldean: As—S lotura guztiak zubi-itxurakoak dira, eta muturretan ez dago As—S
loturarik. Artsenikoak nahiago du, nabari denez, zubi-itxurako lotura bakunak eratu
muturretan lotura bikoitza eratu baino. Artseniko-sulfuro horietan As—S distantziak 222 eta
227 pm bitartekoak dira. “Desagertutako” P4S6-aren analogoa den artseniko-sulfuroa ere
ezaguna da. Ez da molekula diskretua, geruzakako egitura duen molekula bat baizik,
artseniko-atomo bakoitza hiru sufre-atomori zubiz lotuta dagoelarik. As2S3-ak geruzakako
egitura bera du (Renniger eta Averbach20).
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Artsenikoak ere As4S4 eta As4Se4 formulako sulfuroak eta seleniuroak (47) eratzen
ditu, eta frogatuta dagoenez, molekula horietan artseniko-atomoak bikoteka elkartzen dira
sufre- edo selenio-atomoen bitartez (Whitfield; Glodstreak eta Paton21). Artseniko-atomoen
tetraedro distortsionatu bat bi zati berdinetan erdibitzen duen selenio-atomozko lauki bat
bezalakoa da egitura.
Artsenikoak konfigurazio tetraedrikoa eratzen du artseniato ioi bakunean ere (AsO43-),
artseniko(III) oxidoaren forma honek (As4O6) P4O6-aren egitura bera hartzen duen bitartean.
Egitura erabat tetraedrikoa (NaAsO2)x-a bezalako poliartseniatoetan (48) aurkituko dugu,
elektroi-bikote bakarti batek lotura-posizio bat betetzen duelarik. Sb2O3-aren azterketak
(Svennson22) erakutsi duenez, antimonio-atomo bakoitza hiru oxigeno-atomorekin lotzen da
zubi bidez, egitura polimerikoa osatuz. OSbO lotura-angeluak 79,8, 91,9 eta 98,1°-koak dira.
Angeluak txikiak direla ikusita eta distortsioari erreparatuz, pentsatuko dugu, gehien bat s
izaera duen egitura horretan elektroi-bikote bakartiak ez duela zeregin garrantzitsurik.
V taldeko elementu astunagoek π loturak eratzeko duten beheranzko joeraren
adierazgarri As(SiH3)3-aren egitura da (Beagley eta lankideak23). Egitura hori piramidala da
eta SiAsSi angeluak 93°-koak. AsSi lotura deskribatzeko artsenikoak p orbital ia puruak
erabiltzen dituela esan daiteke. Funtsezko elektroi-bikote bakartia s orbitalean dago, eta
silizioaren 3d orbital hutsean deslekututa dagoenez, ezin du inongo lotura bikoitzetan parte
hartu.
Fosforoak ere lau σ lotura eratzen ditu (PNX2)n formula orokorra duten fosfazenoetan
(fosfonitrilikoetan). Erabat ezaugarritu diren gehienak konposatu ziklikoak dira (n = 3–8),
fosforo- eta nitrogeno-atomoak txandakatu egiten direlarik eraztunean (49). Beste zenbait
konposatu, hala ere, zuntz itxurako katea luzeren bidez ezaugarritu dira (50). Izaera
polimeroa duten arren, fosfazenoen katea luze horiek ez dute merkatuan aparteko erabilpenik,
oso erraz hidrolizatzen dira eta.

10.18 taulan konposatu zikliko sinpleenen egiturazko datu ezagunak laburbilduko
ditugu. Informazio hori Allcock-en txosten batetik atera dugu24. Konposatu horien propietate
kimikoei buruz zehaztasun gehiago nahi duenak jo beza aipatutako lan horretara.
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10.18 TAULA – PNX2 fosfazenoen (fosfonitrilikoen) parametroak
Compuesto = Konposatua
Comentario = Oharra
Ligeramente plegado = Zertxobait tolestuta
Planar = Laua
Plegado = Tolestuta

Molekula trimerikoek normalean P3N3 hexagono laua izaten dute, tolestura txiki bat
duten adibide batek edo bik salbu. Ia tetramero guztiak eta sistema zikliko garatuenek,
dezente tolestutako eraztunak dituzte. Tolestutako eraztunean PNP angelu-mota ugari dagoen
bitartean, harrigarria da fosforoaren lotura-angelu guztiak 120°-etik gertukoak direla ikustea.
P—N loturen luzera nabarmenki konstantea da, 156 eta 160 pm bitartekoa [(PNF 2)4-an
salbu], lotura bakunerako kalkulatutako balioa baino (180 pm) askoz txikiagoa, hain zuzen.
Fosforoaren dπ orbitalak nitrogenoen 2pz orbitalekin albotik gainezartzen direnean (10.12
irudia) sortzen den nolabaiteko dπ—pπ lotura-mailari egotzi behar zaio lotura laburra izatea.
σ loturen planoa xy bezala hartuz, fosforo-atomoak dxz edo dyz orbitala erabil dezake π
loturan (ikus 11 kapituluan, 251 or.). Orbitalen gainezarmena zehatz aztertzean, ikusten da,
dxz orbitala bakarrik erabiliz gero π sistema deslekutu “sasi-aromatikoa” eratzen dela, baina
fosforoak dxz eta dyz orbitalen konbinazio lineala erabiltzen badu, π orbital hiruzentrudun
murriztua edo “irla” orbitala eratzen dela (ikus 10.13 irudia).
10.13 IRUDIA – π orbital hiruzentrudunak edo “irla” orbitalak. P-aren orbitala d bakun baten antzera agertzen
da, eta ez dxz eta dyz-aren hibrido baten antzera.

Azken deskripzioa da agian erakargarriena, izan ere, serieko elementu aurreratuetako
molekula zikliko ez lauetan ere aplika baitaiteke, eta horrez gain, konposatu guztientzat
aurkitutako espektroen antzekotasunarekin bat baitator. Gaur egun fosfazenoek π lotura
dutela zalantzan jarri ez arren, oraindik orain ez da beraien izaera zehaztu.
10.8.2.2 sp3d hibridazioa
Elementu pentabalenteek MX 5 konposatuak eratzen dituztenean, bi oinarrizko
konfigurazio sor daitezke: bipiramide triangeluarra eta piramide koadrangeluarra (10.14
irudia). Molekula horien lotura deskribatzeko sp3d orbital hibridoak erabiliko ditugu, nahiz
eta antolaketa bipiramide triangeluarra d orbitala erabili gabe ere azal daitekeen, hiru lotura
ekuatorialetarako sp2 orbital hibridoak erabiliz, eta bi lotura axialetarako p z orbital ez-hibridatua (z ardatzean deslekututako orbital hiruzentruduna). Horren ondorioz, dz2 orbitala
lotura axialari erantsi dakioke behar den neurrian.
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Praktikan antolaketa bipiramide triangeluarra aurkituko dugu MX5 molekula bakunetan,
hala nola, gas-egoerako pentahaluroetan (PF5, PCl5, PBr5, AsF5 eta SbCl5-a). Molekula
horietan M—X lotura axialak beti dira ekuatorialak baino luzeagoak, ez baitira horren
sendoak. Molekula bipiramide triangeluarrek bi halogeno desberdin dituztenean, PCl3F2 eta
PCl2F3-a adibidez, atomo elektronegatiboenak beteko ditu posizio axialak, fluoroak kasu
honetan. Antimonio-haluroetatik eratorritako alkiloek ere (R 3SbX2; X = Cl, Br edo I-a)
egitura bipiramide triangeluarra dute, alkilo taldeek posizio ekuatorialak okupatzen dituztela.
Pentaalkiloek eta pentaariloek ere antolaketa bipiramide triangeluarra hartzen dute,
kasurik gehienetan, Ph5P eta Ph5As-an bezala. Ph5Sb-a ordea piramide koadrangeluarra da.
Itxura hori ez da, dirudienez, kristal-paketatzearen ondorioa. Espektroskopiaz egin diren
azterketek erakutsi dutenez (Beattie eta Livingston25), itxura horrek bere horretan jarraitzen
baitu konposatua metil klorurotan disolbatu ondoren ere. Antolaketa bi horietatik zein
aukeratu erabakitzeko ez dago arrazoi garbirik, (p-tolil)5Sb-ak adibidez egitura bipiramide
triangeluarra baitu (Brabart eta lankideak26).
Forma piramidal koadrangeluarra fosforoaren konposatuetan ere ikus daiteke, hala nola,
katekol-konposatu honetan MeP(O2C6H4)2 (51) (Wunderlich27), metilo taldeak erpineko
posizioa betetzen duelarik. Horren pareko fluoro-konposatuan, FP(O2C6H4)2, molekulak bi
konfigurazio idealizatuen arteko egitura hartuko du.

Fosforo(V) kloruroak eta bromuroak egitura ionikoak dituzte egoera solidoan, [PCl4]+
[PCl 6 ] – eta [PBr 4 ] + Br – hurrenez hurren. Dagoeneko ikusi dugunez, ioi positiboak
tetraedrikoak dira eta [PCl6]– ioia oktaedrikoa, gas-fasean aurkitu dugun egitura bipiramide
triangeluarra beraz, egoera solidoko ioirik simetrikoenen nahasketa izango da.
MX3 konposatu piramidalak hiru lotura-bikote eta bikote bakarti baten antolaketa
tetraedrikoz deskriba daitezkeen modu berean, bost elektroi-bikote, bata bakartia izanik,
dituen konfigurazio bipiramide-triangeluarreko konposatuen kategoria bat daukagu.
Elkarbanatu gabeko bikoteak posizio ekuatorialetako bat okupatuko du. Hona hemen bi
adibide: AsCl 3.NMe 3 (52) (Webster eta Keats 28) eta SbCl 3.NH 2Ph-a (53) (Hulme eta
Scruton29). Antimonioaren konposatuan lotura axialak kurbatuta daude elektroi-bikote
bakartitik urrundu nahian, NSbCl angelua 166°-koa delarik. Aurrerago ikusiko dugun bezala,
egitura-mota hori SeCl4-a bezalako molekuletan ere aurkituko dugu.
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10.8.2.3 sp3d2 hibridazioa
VB taldeko elementu pentabalente guztiek ioi hexahalogenatuak eratzen dituzte,
[MX6]– gisakoak, erdiko ioiaren inguruan oktaedrikoki ezarrita sei σ lotura dituztelarik. Kasu
batzuetan pentahaluroek elektroi-bikote bat onartzen dute estekatzaile emaile batetik
konplexu oktaedrikoak emateko (PF5.NC5H5 eta SbCl5.OPCl3).
Antimonioak, egoera tribalentean, sei koordinazio-zenbakiko konplexuak eratzen ditu,
[SbCl6]3– gisakoak. Konplexu hori bereziki interesgarria da, antimonio-atomoak ioiaren
forman eragin dezakeen elektroi-bikote bakarti bat duelako. [Co(NH 3 ) 6 ] 3+ [SbCl 6 ] 3–
konposatuaren kristal-egitura finkatu ondoren (Schroeder eta Jacobson30) anioiak oktaedro
erregularraren konfigurazioa duela ikusi ahal izan da, bikote bakartiak beraz s orbitalean egon
beharko du.

[SbX5]2– ioiak antzeko kategorian daude. Bost lotura-bikote eta bikote bakarti bat
dituzte, eta bost halogeno-atomoak piramide koadrangeluar baten antzera banatuko dira
antimonio-atomoaren inguruan (54). Orain arte aztertutako ioietan, [SbF5]2– eta [SbCl5]2–-a,
antimonio-atomoa lau halogeno-atomoen planoaren azpian dago. Antolaketa hori
arrazoitzeko elektroi-bikote bakartiak oktaedroaren posizioetako bat betetzen duela, eta
bikote bakartiaren eta lotura-bikoteen arteko aldarapena bi lotura-bikoteen artekoa baino
handiagoa dela suposatu behar da.
Hurrengo atalean ikusiko dugunez [TeCl5]– ioiak antzeko egitura du.
10.9 Oxigenoa eta VIB taldeko elementuak
10.9.1 Oxigenoa
Oxigeno-atomoaren oinarrizko egoera 1s22s22px22py12pz1 da, eta horren arabera, atomo
neutroak parekatu gabe dituen bi elektroiak erabil ditzake bi lotura kobalente eratzeko.
Kobalentzia ezin da handiagotu, izan ere, zenbaki kuantiko nagusitzat 3 duten orbitalek askoz
energia handiagoa baitute. Parekatutako elektroietako bat goragoko orbital batera eraman eta,
beste bi elektroi parekatu gabe uzteko behar den energia dezente handiagoa da bi lotura
gehiago eratuz berreskura daitekeena baino. Horrez gain, goragoko orbital horiek energia
gehiegi dute estekatzaile emaileetatik elektroiak onartzeko.
6. kapituluan luze eta zabal aztertu dugun oxigenoaren molekula diatomikoa (O 2)
hobeto deskribatzen da orbital molekularren bidez. Hona hemen konfigurazioa:
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edo Mulliken-en notazioaren bidez:

10.19 taulak erakusten duen moduan, oxigenoaren konposatuen estereokimikak bi
antolaketa baino ez du, bata piramidala eta bestea angeluarra. Oxigeno-atomoak karga
positiboa bereganatzen duenean (nitrogeno-atomo neutroarekiko isoelektroniko eginez) forma
piramidala izango dugu. Oxigeno-atomoak aldiz, parekatu gabe dituen bi elektroiak
erabiltzen ditu bi lotura angeluarrak eratzeko. Negatiboki kargatutako oxigeno-atomo batek
elektroi bakarra izango luke parekatu gabe, eta ondorioz, lotura bakarra eratuko luke, OH–
esaterako.
10.9.1.1. sp3 hibridazioa
Ur-molekulak egitura angeluarra du; elkarbanatu gabeko elektroi-bikoteek tetraedroaren
posizioetako bi betetzen dituztela, HOH loturaren angelua 104,5°-koa da. CH4, NH3 eta H2O-a alderatuz, zera ikusten da, lotura baten lekuan elkarbanatu gabeko elektroi-bikote bat
jartzen badugu, beste bi loturak elkar hurbiltzen direla, hau da, CH4-aren HCH lotura 109,5°-koa izango dela, eta NH3-ko HNH angelua 107,1°-koa baino ez. Ur-molekulari elkarbanatu
gabeko bigarren elektroi-bikotea sartzen badiogu, HOH lotura-angelua 104,5°-taraino
txikiagotuko da. CH4, NH3, H2O seriean lotura-orbitalek p izaera gorakorra dutela esan
daiteke.
9. kapituluan ikusi dugun bezala, izotzeko ur-molekulak hidrogeno-loturen bidez daude
elkarrekin lotuta. Tenperatura txikitan gehienez ere lau hidrogeno-lotura aurkitu izan da ur-molekula bakoitzeko. Tenperatua handitzean ur-molekula bakoitzak eratzen duen hidrogeno-loturen batezbesteko kopurua txikiagotu egiten da. Likido-egoeran ere, 40°C ingurutan,
teorikoki posible diren hidrogeno-loturen erdia era ditzake gutxi gora-behera molekula
bakoitzak. Izotzaren egituran oxigeno-atomoaren inguruan hidrogeno-loturek hartzen duten
antolaketa tetraedrikoa erraz azal daiteke, suposatuz, loturarik sendoena elkarbanatu gabeko
elektroi-bikotea duen oxigenoaren sp3 orbital hibridoaren ardatz bakoitzean eratzen dela.
OX2 tankerako beste molekula batzuek ere egitura angeluarra hartzen dute. XOX
angeluen balio hauek aurkitu dira: 103,1, 110,9 eta 111,7° hurrenez hurren F2O, Cl2O eta
OMe2 molekuletarako. Azken bi molekuletan, lotura-angeluek gora egin dute, tetraedroaren
balioak baino pixka bat gorago. Horren arrazoia aldarapena da, hau da, kloro-atomoen
elkarbanatu gabeko bikoteen arteko edo metilo taldeen C—H loturetako bikoteen arteko
aldarapena.
Oxigenoak beste hidruro bat era dezake, hidrogeno peroxidoa hain zuzen (H2O2).
Horren egitura 10.15 irudiak erakutsiko digu. Molekula hidratatuak (H2O2.2H2O) antzeko
egitura du. Ur-molekulak elkarri lotuta daude hidrogeno-loturen bidez eta katea lauak eratzen
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dituzte; katea horiek elkarri lotuta daude hidrogeno-loturen bidez, hidrogeno peroxidozko
molekulei esker.
10.15 IRUDIA – H2O2-aren egitura (a) egiturazko parametroak (b) oxigeno-atomoak sp3 orbital hibridoak
erabiltzen ari direla erakusten duen diagrama.

O—O lotura duen beste molekula bat F2O2-a da. Nukleoen antolaketa orokor berdina du,
nahiz eta, 10.20 taulan ikusiko dugun bezala, lotura hori H2O2-arena baino laburragoa izan.
10.20 TAULA – X2O2 molekulen egiturazko parametroak
Molécula = Molekula

10.15 irudiko H 2O 2 molekularen loturan oxigeno-atomoek sp 3 orbital hibridoak,
elkarbanatu gabeko bi elektroi-bikoterekin, erabiltzen dituzte. Oxigeno-atomo bakoitzaren
sp3 orbitalaren muturra beste oxigenoarenarekin gainezarriz, O—O lotura eratuko da eta
oxigenoari geratzen zaion sp3 orbitala hidrogenoaren 1s orbitalarekin gainezarriz, O—H
loturak eratuko dira. Oxigeno-atomo bakoitzak duen elkarbanatu gabeko elektroi-bikote bien
arteko aldarapenak O—H eta O—O loturak hurbilaraziko ditu, horregatik HOO loturen
angelua balio tetraedrikoa baino txikiagoa izango da. Baliteke nolabaiteko aldarapena egotea
oxigeno-atomo baten elkarbanatu gabeko elektroi-bikotearen eta beste oxigenoarenaren
artean, horrek azalduko luke O—O loturaren balioa lotura bakunarentzat kalkulatutakoa
baino handiagoa izatea.
O2F2 molekularen oinarrizko lotura H2O2 molekulan egin dugun modu berean deskriba
badaiteke ere, azaldu beharrean gaude zergatik den oxigeno-oxigeno lotura, laburra, eta
oxigeno-fluoro lotura luze samarra (158 pm, OF2-ko 141 pm-en aldean). XNO molekuletan
aztertu dugun arazoaren antzekoa dugu. Nitrogeno-oxigeno distantzia laburra zen eta X—N
loturak luzeak. Oraingoan ere lotura anizkoitzaren izaera egotzi beharko diogu loturari,
oxigeno-oxigeno loturari. Interpretazioetako bat oxigeno-molekularen loturen eskematik
abiatuko da: orbital molekular antilokarriek π* (elektroi banarekin) fluoroaren orbital
atomikoekiko elkarrekintzaz bi orbital molekular hiruzentrudun emango dituzte, bakoitzak bi
oxigeno-atomo eta fluoro-atomo bakarra estaltzen dituela. Beste interpretazioa aldiz,
oxigeno- eta fluoro-atomoen oinarrizko orbital atomikoetatik abiatuko litzateke eta orbital
molekular zentruanitzak eratuko lituzke, oxigenoa eta fluoroa barne dituztela.
10.9.1.2. sp2 hibridazioa
Oxigeno-atomoak elkarbanatu gabeko elektroi-bikote bat eta π lotura bat dituenean
egitura angeluarra izango du. Kategoria honen barruan ozono-molekula dugu (55).
Mikrouhinen bidezko ikerketek frogatu dutenez OOO loturaren angelua 116,8°-koa da eta
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oxigeno-oxigeno distantzia 128 pm-koa. Lotura deskribatzeko nitrometanoaren nitro
talderako erabili dugun modu bera erabiliko dugu orain ere (ikus 8 kapituluan). Oxigeno-atomo zentralaren σ lotura sp 2 orbital hibridoen bidez deskribatuko dugu. Oxigeno-atomoaren elkarbanatu gabeko elektroi-bikoteak, CH 3NO 2 molekulan, nitrogenoa eta
karbonoa elkartzen dituen σ loturaren lekua beteko du. Hiru oxigeno-atomoak biltzen dituen
π loturarako 2pz orbitalen konbinazioa erabiliko dugu. Erdiko oxigeno-atomoak (OII) π
elektroi bat jarriko du eta kanpoko atomoek hiru π elektroi.
(55) formulan ikus daitekeenez (forma kanonikoetako bat izaki), OI-ak bi elektroi jartzen ditu

eta OIII-ak bat. Ondorioz hiru 2pz orbital atomiko izango ditugu konbinatzeko moduan hiru π
orbital molekular emateko, lokarria bata (π 1), ez-lokarria bestea (π 2) eta antilokarria
hirugarrena (π3):
Bi elektroi egongo dira orbital molekular lokarri deslekutu hiruzentrudunean (π1), eta bi
elektroi muturretako bi oxigeno-atomoetan kontzentratutako orbital ez-lokarrian (π2).

10.9.2 Sufrea, selenioa eta teluroa
Oxigenotik telurora jaistean izaera metalikoa handitu egingo da, espero izatekoa den
bezala, elementuen elektronegatibotasuna gutxitu egiten delako. Oxigenotik sufrera
igarotzean desberdintasun bat nabarmentzen da, elementu astunagoek sei lotura bitarte era
baititzakete, SF6-aren kasuan bezala. Loturaren deskripzioa egiteko errazago egingo zaigu,
orain ere, d orbitalak erabiltzea, ideia teoriko gehienekin bat etorriz horrela (ikus Mitchell14).
Gure helburua lortzeko, suposatuko dugu batetik, sufrearen 3d orbital guztiek parte hartzen
dutela σ loturan, eta bestetik, dπ—pπ loturak oso zeregin garrantzitsua duela sufre-oxigeno
bezalako loturetan. Elementu astun horiek II, IV eta VI oxidazio-egoeretan eratuko dituzte
molekulak, beraz, σ loturen, elkarbanatu gabeko bikoteen eta π loturen konbinazio desberdin
ugari izango ditugu. 10.12 taulak elementu horien konposatuen estereokimika laburbilduko
digu. Kategoria nagusi bakoitzak duen lotura aztertuko dugu ondoren, σ loturetarako
hibridazio-eskema desberdinak erabiliz.
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10.9.2.1 sp2 hibridazioa
σ sp 2 lotura-mota SO 2 -an eta SO 3 -an aurkituko dugu (lehenengoan orbital bat
elkarbanatu gabeko bikotea izango da, eta bigarrenean ez da elkarbanatu gabeko bikoterik
egongo).
10.9.2.1.1 Molekula angeluarrak: SO2-an sufreak bi elektroi ditu π loturarako, bata 3pz
orbitalean, eta bestea dπ orbital batean. Orbital horiek oxigenoaren 2pz orbitalekiko (elektroi
bakarrekoak) elkarrekintzaren bidez lotura bikoitz beteak era ditzakete. SO2-a adierazteko
(56) formula erabiliko dugu. Bat dator molekularen egiturarekin, esperimentalki finkatutako
parametroen bidez ikusten den bezala: OSO angelua = 119,5° eta sufre-oxigeno lotura-luzera
= 143 pm.
Hala ere, posible da π lotura sufrearen d orbitala erabili gabe azaltzea, molekula, nitro
talde bat bezala tratatuz eta, sufrearen 3pz orbital atomikoaren eta oxigenoaren 2pz orbitalaren
konbinazio linealak eginez. Lortuko ditugun orbitalak, izango dira batetik, π orbital
molekular lokarri deslekutu bete bat, eta bestetik, π orbital molekular ez-lokarri bete bat bi
oxigeno-atomotan soilik kontzentratuta. Horrek 1,5eko lotura-ordena ondorioztatzen du
sufre-oxigeno loturarako, eta balentzi loturaren terminoak erabiliz, (57) irudiko egitura
kanonikoen konbinazioaz adieraziko genuke.
Badirudi 3dπ orbitalak energia txikia duela, baina π loturan parte hartzeko bezainbestekoa.

Esandakoa laburbiltzearren SO2 molekula hobeto adierazita egongo da π loturak beteta dituen
(56) egituraren bidez.
10.21 TAULA – S, Se eta Te elementuen konposatuen estereokimika
Esquema de hibridación = Hibridazio-eskema
Forma = Forma
Número total de pares... = Elkarbanatu gabeko bikoteen eta σ loturen kopuru totala
Número de enlaces σ = σ lotura-kopurua
Número de pares no compartidos = Elkarbanatu gabeko bikote-kopurua
Número de enlaces π = π lotura-kopurua
Estado de oxidación = Oxidazio-egoera
Ejemplos = Adibideak
Angular = Angeluarra
Plana = Laua
Piramidal = Piramidala
Tetraédrica = Tetraedrikoa
Tetraédrica distorsionada = Tetraedriko distortsionatua
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Bipiramidal triangular = Bipiramide triangeluarra
Piramidal cuadrada = Piramidal koadrangeluarra
Octaédrica = Oktaedrikoa

Selenio(IV) oxidoa, sufre(IV) oxidoa ez bezala, polimeroa da egoera solidoan, eta
piramide itxurako egiturak osatzen ditu Se—O—Se zubien bidez. Lurrin-egoeran ere badirudi
zenbait dimero aurki daitezkeela. Gas-egoeran ordea SeO2-aren espezie monomeroak aurkitu
izan dira 113,8°-ko O—Se—O angeluekin. Matrizeak isolatzeko tekniken erabilpenean egin
diren aurrerapenei esker, SeO2 eta TeO2-aren espezie monomeroak isolatu eta ikertu ahal izan
dituzte (Spoliti eta lankideek31). Molekula biek uste bezalako itxura angeluarra dutela ikusi
dute, lotura-angeluak 110° ingurukoak izanik.
10.9.2.1.2 Molekula lauak: Sufreak VI oxidazio-egoeran SO3 molekula triangeluar lau
erregularra eratzen du, sufre-oxigeno distantziak 142 pm-koak direlarik (hau da, SO2-aren
berdinak). Molekula hau adierazteko modurik onena lotura bikoitz beteak dituen (58) formula
da. σ lotura azaltzerakoan, suposatu dugu, sufre-atomoak 3s, 3px eta 3py orbitalak erabiltzen
dituela sp2 orbital hibridatu gisa, hiru σ lotura bizentrudun eratuz (lotura bakoitzak sufrea eta
oxigeno bat hartzen duelarik) edo, orbital bakoitza bere aldetik erabiltzen duela, hiru σ lotura
lauzentrudun eratuz (BCl3 molekulan bezalaxe). π lotura deskribatzeko oxigeno-atomo
bakoitzaren 2pz orbitala eta sufrearen 3pz, 3dxz eta 3dyz orbital atomikoak hartuko ditugu. Sei
orbital atomiko horien konbinazio linealak sei orbital molekular emango dizkigu, hiru lokarri
eta hiru antilokarri. π orbital deslekutu (lauzentrudun) bakoitza beteta egongo da. Edozein
modutan ere, oxigenoaren eta sufrearen π orbital atomikoek energia desberdina dutenez, ez
dute π uhin-funtzio molekularrean proportzio berean parte hartuko, horregatik π elektroiak
sufre-atomoan baino oxigeno-atomoetan egongo dira zentratuago. 10.16 irudian π orbital
molekularren eskema ikusiko dugu.
10.9.2.2 sp3 hibridazioa
Atal honetan sartuko ditugun molekula guztiek erdiko atomoaren inguruan lau elektroi-bikote dituzte guztira, lotura-bikoteak eta elkarbanatu gabeko bikoteak zenbatuta.
Elkarbanatu gabeko bi bikote dituztenean, lotura-bikote biek egitura angeluarra emango dute.
Elkarbanatu gabeko bikote bat eta hiru lotura-bikote dituztenean, molekula piramidala izango
dugu, eta lau lotura-bikote dituztenean molekula tetraedrikoa. Ikus ditzagun aukera horiek
banan-banan.
10.9.2.2.1 Molekula angeluarrak: Antolaketa hau elementu dibalenteen molekula bakun
guztietan aurkituko dugu. 10.22 taulak konposatu horien lotura-luzera eta angelu ezagunak
bilduko dizkigu.
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10.11 TAULA – X2M eta X2M2 molekulen egiturazko parametroak (X = S, Se edo Te-a)
Molécula = Molekula
Angulo de enlace en el ...= S, Se edo Te-aren lotura-angelua, gradutan
Longitud de enlace/pm = Lotura-luzera/pm
10.16 IRUDIA – SO3 monomero triangeluar lauaren π orbital molekularren energi diagrama
orbitales atómicos S = S-aren orbital atomikoak
orbitales atómicos O = O-aren orbital atomikoak
SO3 orbitales molekulares π = SO3-aren π orbital molekularrak

Hidruroen lotura-angeluak beste konposatuenak baino askoz txikiagoak dira. Arazo hau
VB taldeko elementuen hidruroak landu ditugunean ere aztertu dugu. Haien lotura-angeluen
joera antzekoa zen. Hona hemen emandako azalpena: erdiko atomoa handiagoa egiten den
neurrian, hidrogeno-atomoarekiko loturak luzatu egiten dira eta HMH lotura-angeluak
txikiagotu, harik eta, bikote lokarrien arteko aldarapena nabarmentzen hasten den arte.
Horregatik, lotura-angeluak 90°-tara hurbiltzen direnean, lotura deskribatzeko hibridatu
gabeko p orbitalak erabili ohi dira. Beste konposatuetan, elkartutako atomoek (edo taldeek)
bikote lokarriak eta elkarbanatu gabeko bikoteak dituzte (NH3-ak adibidez), eta agertzen
diren aldarapenen ondorioz lotura-angeluak 100°-tara zabaltzen dira gutxi gora-behera.
X2S2 konposatuek duten S—S lotura H2O2-arenaren bezalakoa da, modu bera erabiliko
dugu beraz lotura-angeluak azaltzeko. Edozein modutan ere, F2S2-aren lotura-luzerek azalpen
gehigarria merezi dute, izan ere, sufre-sufre distantzia (189 pm) lotura bakunarena baino
( 206 pm) dezente laburragoa baita, eta sufre-fluoro loturaren luzera (164 pm) SF6-ko
loturei dagokiena baino (156 pm) luzeagoa baita. F2O2 molekulan antzeko egoera aurkitu
genuen eta ondorio bezala, esan genuen, oxigeno-atomoen arteko loturak izaera anizkoitz
handia zuela, oxigeno-fluoro loturako elektroien kaltetan. Antolaketa angeluarra S32–, S42–
eta S62– ioietako sufre-atomoen katea tolestuetan eta S6 eta S8 eraztunetan ere aurkituko
dugu. S8 eraztuna da sufreak solido-egoeran dituen forma alotropiko desberdinen osagai
nagusia, likido- eta gas-egoeran ere aurki daitekeelarik. Eraztun tolestu horretan, sufre-sufre
distantzia 206 pm-koa da eta lotura-angeluak 108°-koak (balio tetraedrikotik gertu). Se8-ren
kasuan ere antzeko eraztuna izango dugu. S6 molekulak aulki itxurako eraztun hexagonala
du, S8-ren lotura-luzera berdinekin eta lotura-angelu txikiagoekin.

&

10.9.2.2.2. Molekula piramidalak: Elementu tetrabalenteek karga positiboa hartzen dutenean,
VB taldeko elementu albokideekiko isoelektroniko bihurtzen dira eta molekula piramidalak
eratzen dituzte. Hona hemen ezaugarritutako hiru adibide: [SF3]+, [SeF3]+ eta [TeMe3]+ ioiak.
Ioi horiek ondoko konposatuetan aurkituko ditugu hurrenez hurren: [SF3]+ [BF4]– (Gibler eta
lankideak32), [SeF3]+ [Nb2F11]– (Edwards eta Jones33) eta [Me3Te]+ [MeTeI4]– (Einstein eta
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lankideak34). 10.23 taulan ikus daitekeenez, molekula piramidal horietako S, Se eta Te-aren
lotura-angeluak bat datoz VB taldeko molekula analogo isoelektronikoen balioekin.
Elementu tetrabalenteek π loturan elektroi bat erabiltzen dutenean, eta elkarbanatu
gabeko elektroi-bikote bat eta hiru lotura-bikote dituztenean, molekula piramidalak eratuko
dituzte. Tionilo-konposatuak [SOX2 (X = Br, Cl, F edo Me)] (59) eta selenioaren konposatu
analogoak dira (SeOCl2 eta SeOF2) adibiderik onenak.
10.23 TAULA – S, Se eta Te elementuen molekula piramidaletako lotura-angeluak
Molécula = Molekula
Angulo (°) = Angelua (°)

Espero izatekoa zen bezala, lotura-angeluak tetraedrikoa baino zertxobait txikiagoak dira,
XSX angeluak XSO angeluak baino dezente txikiagoak direlarik. SOF2 molekulan adibidez,
FSF eta FSO angeluak 92,8° eta 106,8°-koak dira hurrenez hurren. Kategoria honetan sartzen
den beste molekula bat SSF2-a da (jada aztertu dugun FSSF-aren isomeroa). Hori adierazteko
(60) formula erabil daiteke. SSF angelua 107,5°-koa da eta, sufre-sufre eta sufre-fluoro
distantziak 186 eta 160 pm-koak, hurrenez hurren. Balio horiek FSSF-aren balioetatik nahiko
hurbil daude (ikus 10.22 taulan), horrek azken molekula honetako sufre-sufre loturaren izaera
anizkoitza azpimarratzen du.

Elementu horien oxo espezie askok dute egitura piramidala. SO2-a monomeroa den
bitartean, SeO2-a polimeroa da eta katea itxurako egitura du (61), selenio-atomoen inguruan
antolaketa piramidala eratuz. Uste genuen bezala, sulfito, selenito eta telurito ioi isolatuak ere
(MO32–) piramidalak dira (62).

10.9.2.2.3. Molekula tetraedrikoak: Elementu hexabalenteek eratutako MO 42– oxoanioi
bakunak, sulfurilo haluroak (SO2X2) eta [SOF3]+-a bezalako ioiak tetraedrikoak dira. SO42–
sulfato eta SeO42– seleniato bezalako anioi bakunetan angelu guztiak tetraedrikoak dira eta
lotura-luzera guztiak berdinak. Anioi horien sorburu den sulfurikoan, H2SO4 (63), sufre-oxigeno distantzia guztiak ez dira berdinak, bi 143 pm-koak eta beste biak 154 pm-koak
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baitira. Distantzia horiek arrazoizkotzat har daitezke molekula beste modu honetan idatziz
gero SO2(OH)2, eta hidrogeno biak loturarik luzeenekin (bakunekin) asoziatuz gero. OSO
lotura-angeluak 98 eta 117° bitartean daude, angelurik handiena bi lotura laburrenen (S=O)
artekoa izanik.

Sulfato ioiaren oxigeno bat edo gehiago ordeztuz, lortutako anioi “tetraedriko” gehiago
ere ezagutzen ditugu. O–-aren ordez F jarrita [SO3F]– ioi isoelektronikoa lortuko dugu (64C).
Sufre-oxigeno distantzia 143 pm-koa izango da, “lotura bikoitza” duten beste espezieetan
bezala, eta lotura-angeluak honakoak, OSO = 112,9° eta OSF = 105,8°. Tiosulfato anioian
(64B) sufre-atomo batek hartu du oxigeno-atomoetako baten lekua.
Politionatoak molekula-mota interesgarri batzuk dira, non SO3– taldeak sufre-atomoen
kateen bidez lotzen diren, hots, [O3S—(S)n—SO3]2–. Ditionatoetan muturreko bi taldeak
zuzenean lotuta daude, baina n-k laura bitarteko balioak har ditzake hexationatoetan. Foss-ek35 molekula horien egiturari buruzko txosten bikaina argitaratu du, lotura-angelu eta
lotura-luzerei buruzko zehaztasunak emanez. Sufre-kateetan ez dago adarkadurarik, hasieran
pentsa zitekeenaren kontra. Kateako sufre-atomo guztiak dibalenteak dira eta egitura
angeluarra dute, elkarbanatu gabeko elektroi-bikote bik tetraedroaren beste posizioak
okupatzen dituztela. Muturretako bi sufre-atomoak hexabalenteak dira, sulfato anioian
bezalaxe. S—S distantziak zertxobait aldatzen dira: hexationato anioiaren (65) katean bertan
(SII—SIII, SIII—SIV, SIV—SV) distantzia 210 pm-koa da, baina kateako sufre-atomoen artean
eta, muturretako taldeetako (SI—SII eta SV—SVI) sufre-atomoen artean zertxobait laburragoa
da (204 pm). Alde txiki horren arrazoia sufre-atomo hexabalenteek (SI eta SVI) eta sufreatomo dibalenteek (SII, SIII, SIV eta SV) σ orbital desberdinak erabiltzen dituztela izan
daiteke.
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Sulfurilo haluroak dira (SO 2 X 2 ) bi π lotura dituzten molekula “tetraedriko”
hexabalenteen beste adibide bat. Sulfurilo fluoruroan adibidez (64D), OSO eta FSF lotura-angeluak 124° eta 96,1°-koak dira hurrenez hurren, eta sufre-oxigeno distantzia (143 pm) bat
dator berriro lotura bikoitzaren distantziarekin.
Sufre(VI) oxido molekula gas-egoeran monomeroa izan arren, egoera solidoan
polimerizatu egiten da katea linealak (α eta β formak; 66) edo egitura ziklikodun trimeroak (γ
forma; 67) emateko. Egitura-mota bietan SO2 taldeak S—O—S loturen bidez daude lotuta.
Elkarri lotutako sufre-oxigeno lotura horiek askoz luzeagoak dira (161 pm katea-formetan eta
160 pm forma ziklikoetan) muturretako loturak baino (141 eta 140 pm, hurrenez hurren).
Distantzia horiek bat datoz elkarri lotutako luzerak bakunak direlako, eta muturrekoak
bikoitzak direlako ustearekin. Konfigurazioa ez da erabat tetraedrikoa izango, eraztunak
konpresioa eragiten duelako eta, muturretako lotura bikoitzen arteko aldarapenak elkarri
lotuta dauden lotura bakunen artekoak baino askoz handiagoak direlako. Praktikan trimero
ziklikoan OSO “kanpo-” eta “barne-angeluak” 122° eta 100°-koak dira, hurrenez hurren.

Elementu hexabalenteek karga positiboa hartzen badute, π lotura bakarra eta lotura-bikoteen
antolaketa tetraedrikoa izango dute. Adibide gisa [SOF3]+ (68) eta [SOMe3]+ ioiak aipatuko
ditugu, ikus 10.24 taulan beraien parametroak. Ioi horiek erlazionatuta daude, egitura aldetik,
sufre tetrabalenteak eratzen dituen [SX3]+ ioiekin, elkarbanatu gabeko elektroi-bikote batek
sufre-oxigeno lotura bikoitza ordeztu duelarik.
10.24 TAULA – [SOX3]+ molekulen parametroak
Ión = Ioia
Angulo de enlace (°) = Lotura-angelua (°)
Longitud de enlace/pm = Lotura-luzera/pm

Interesgarria izango litzateke sufre “tetraedriko”dun molekula batzuen lotura-luzeren
aldaketen zenbait joera aipatzea. 10.25 taulako datuetan ikusten denez, oxidazio-egoera IV-tik
VI-ra igotzean, SF eta SO loturen luzera txikiagotu egiten da, eta fluoro-atomoek SO42–,
SO3F–, SO2F2, SOF3+ sekuentzian O–-a ordezten dutenean, loturak txikiagotu egiten dira.
Horren azalpena emateko, suposatuko dugu, aldaketa-mota biek sufre-atomoaren gainean +δ
karga handiagoa eragiten dutela, eta ondorioz orbital atomikoak uzkurtu egingo direla. π
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loturak σ loturak bezain beste eragin jasango du, izan ere, sufrearen d π uzkurdurak
gainezarmen eraginkorragoa ondorioztatzen duela uste baita.
10.25 TAULA Sufrearen konposatu batzuen lotura-luzerak (pm)
Estado de oxidación = Oxidazio-egoera
Molécula = Molekula

10.9.2.3 sp3d hibridazioa
Erdiko atomoaren inguruan bost elektroi-bikote dagoenean, estereokimikak bipiramide
triangeluar itxurako antolaketa ondorioztatu ohi du.
10.9.2.3.1. Molekula tetraedriko distortsionatuak: Antolaketa hau artseniko-atomoak
AsCl3.NMe3 koordinazio-konposatuan hartzen duena da (205 or.), eta SF4, SeF4 eta TeCl4
haluro bakunetan, gas-egoeran daudenean ere agertzen da. SF4-ren kasuan adibidez (69),
sufre-fluoro lotura axial biak lotura ekuatorial bien aldera okertzen dira pixkatxo bat,
elkarbanatu gabeko elektroi-bikotearen aldarapen-indarra nabarmen utziaz. Lotura axialak
askoz luzeagoak dira (161 pm) ekuatorialak baino (155 pm), sufreak erabiltzen dituen σ
orbital desberdinengatik izan daiteke hori. VB taldeko elementuen konposatu pentahaluroekin
aztertu dugun oinarrizko arazo bera dugu hemen (204 or.). Tetrahaluroek egoera solidoan
duten egitura argi ez egon arren, badirudi TeCl 4 -ren egitura tetrameroa [TeCl 3 ] + ioi
piramidalen bitartez deskribatzen dela hobetoen, elkarri Cl– zubien bidez lotuta (Buss eta
Krebs36).
Selenio eta teluro tetrabalenteek ere, forma bipiramide-triangeluardun molekulak
ematen dituzte dihaluro difenil eta dimetiletan (R2MX2), talde fenilo edo metiloek posizio
ekuatorialak okupatzen dituztelarik, elkarbanatu gabeko elektroi-bikotearekin batera.
Elkarbanatu gabeko bikoteko elektroi biak bosgarren atomo batez σ lotura eta π lotura
eratzeko erabiltzen badira (SOF4-n bezala) oinarrizko egitura bera edukiko dugu, S=O lotura
posizio ekuatorialean dela (70).

10.9.2.4 sp3d2 hibridazioa
Bi oinarrizko forma egongo dira: oktaedrikoa, erdiko atomoak sei balentzi elektroiak σ
loturetan erabiltzen dituenean (SF6-n bezala), eta piramidal koadrangeluarra sei elektroi-bikoteetako bat elkarbanatu gabeko bikotea denean.
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10.9.2.4.1. Molekula piramidal koadrangeluarrak: Loturen antolaketa hau teluroaren ioi
hauetan aurkituko dugu: [TeF5]–, [TeCl5]– eta [MeTeI4]–. Elkarbanatu gabeko elektroi-bikotea
seigarren posizioan jarriko da, sei elektroi-bikoteak antolaketa oktaedrikoan ezarriz (71). Ioi
horiek antimonio tribalentearen ioi isoelektronikoen, [SbF5]2– bezalakoen egitura berberak
dituzte.
10.9.2.4.2 Molekula oktaedrikoak: Balentzi geruzako elektroi guztiak ( loturetan erabiltzen
direnean, antolaketa oktaedriko erregularra sortzen da SF6, SeF6, TeF6 eta ordezkatutako
zenbait molekuletan (SF5Cl, SF5Br). S2F10 eta S2O2F10 molekulek ere egitura oktaedrikoak
dituzte, SF5 taldeak S—S eta S—O—O—S loturen bidez elkartzen direlarik, hurrenez hurren.
Beste espezie oktaedriko bat [TeCl6]2– anioia da. Berriz ere antimonio(III)-ren anioi
konplexuekin izan dugun arazo bera aurkezten zaigu. Sei lotura-bikoteez gain elkarbanatu
gabeko elektroi-bikote bat izango dugu, bikote hori estereokimikoki aktiboa balitz egitura
oktaedriko distortsionatua izango genuke. Ioi horiek ordea erabat erregularrak dira. Ez dugu
inoiz pentsatu behar teoria kasu guztietan betetzen denik, horra hor beste adibide bat.
Antimonioaren kasuan beraz, elkarbanatu gabeko elektroi-bikoteak estereokimikan eragiten
ez duela ondorioztatu behar dugu, eta horregatik, bikotea s orbitalean dagoela suposatu behar
dugu. [TeX 5 ] – ioiekin ere zergatik ez den berdin gertatzen galdetu beharko genuke,
elkarbanatu gabeko elektroi-bikotea baita argi eta garbi estereokimika erabakitzen laguntzen
duena. Hona hemen azalpenik errazena: erdiko atomoa bere elektroien banaketarekiko ahal
bezain simetrikoa izaten saiatzen da, eta horregatik nagusitzen da antolaketa oktaedrikoa.
Hurrengo atalean ikusiko dugunez hori ez da kasu guztietan egia (XeF6).
10.10 Fluoroa eta VIIB taldeko elementuak
Halogeno guztiek σ loturan erabil dezaketen parekatu gabeko elektroi bat dute p
orbitalean, eta horren arabera, molekula diatomiko homonuklearrak (F2, Cl2, Br2 eta I2-a) eta
ICl, IBr-a bezalako halogenoarteko konposatu diatomiko heteronuklearrak era ditzakete.
Halogenorik astunenetan σ lotura π lotura-kantitate txiki batek indartuta egon daiteke.
HF, HCl, HBr eta HI hidruroak ere halogenoaren px orbitala eta hidrogenoaren 1s
orbitala gainezarriz sortutako molekula kobalenteak dira (ikus 6 kapitulua). Loturaren
disoziazio-energia txikiagotu egingo da halogeno-atomoa astunagotzen den neurrian, hala
nola, HF = 574, HCl = 428, HBr = 363, HI = 295 kJmol –1 . Halogeno-atomoaren
elektronegatibotasuna ere txikiagotuz doa fluorotik iodora, HF, HCl, HBr, HI seriea ikusi
besterik ez dugu, bertan HX loturaren izaera ionikoa gutxiagotu egiten baita. Orbitalei
dagokienez, izaera ionikoa txikiagoa izateak, lotura-elektroiak hidrogeno-atomoen eta
halogenoaren artean modu simetrikoagoan banatuta daudela esan nahi du. Hidrogeno
haluroak ura bezalako disolbatzaile polar batean disolbatzen direnean, ionizatu egiten dira,
protoi solbatatua eta haluro ioia emanez:
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Hidrogeno kloruroaren kasuan monohidrato bat (HCl.H2O) isola daiteke eta, frogatu denez,
Cl– anioaz eta H3O+ katioi piramidalaz osatuta dago.
Ionizazio- eta solbatazio-prozesu hori oinarri orbital baten bidez interpreta daiteke,
10.17 irudiko diagraman ikusten den bezala. Ur-molekula HX-rengana hurbiltzen denean,
oxigeno-atomoaren elkarbanatu gabeko elektroi-bikotea hidrogeno-atomoari begira jarriko
zaio (hau da, molekula diatomikoaren mutur “positiboari” begira). Ur-molekula HX-rengana
zenbat eta gehiago hurbildu, HX loturako elektroi-bikotea gero eta gehiago distortsionatuko
da X-ren aldera. Karga-hodeia ia osorik halogeno-atomoaren gainean kontzentratuko da eta
hidrogeno-atomoak apenas ezer elkarbanatuko duen. Protoia orduan, oxigenoaren elkarbanatu
gabeko elektroi-bikotearekin asoziatuko da H3O+-a emateko.
10.17 IRUDIA – HX molekulen hidratazioaren eta hidrolisiaren interpretazio orbitala.

Hidrogeno haluro anhidroek hidrogeno-loturak izaten dituzte egoera solidoan. Lotura
hori ordea, dezente sendoagoa da hidrogeno fluoruroan, fluoroa elektronegatiboagoa delako.
Hidrogeno fluoruroak horregatik irakite-puntu handia du (19,4°C), hidrogeno kloruroak baino
dezente handiagoa behintzat (–85°C). Hidrogeno fluoruroaren egitura egoera solidoan sigisaga itxurako katea da (72), katean zehar lotura sendoak daude eta kateen artean ordea, lotura
ahulak. Beste hidrogeno-haluroek, egoera solidoan, antzeko sigi-saga kateak eratuko dituzte
seguru asko. Ezagutzen diren egiturazko datu bakarrak DCl-ren neutroi-difrakzioaren
azterketa batean lortutakoak dira (Sandor eta Farrow37) eta horiek sigi-saga itxura baieztatzen
dute, baina askoz ere angelu txikiagoarekin (ClClCl = 93,5°) eta 369 pm-ko Cl—Cl
distantziarekin.

Hidrogeno fluoruro anhidroa, egoera likidoan, asoziatuta egongo da sigi-saga itxurako
polimero lineal handiak eratuz, baina, urak ez bezala, hidrogeno-loturazko sare
tridimentsionalik eratu gabe, askoz liskatasun txikiagoa baitu. Hidrogeno fluoruroa, lurrin-egoeran, asoziatuta egongo da neurri batean; asoziazio horren izaerari buruz ordea makina
bat zalantza dago. Ikerlari batzuentzat katea bidezko polimeroak dira, beste batzuentzat aldiz,
monomero eta hexameroen arteko oreka bat da. Espektro infragorrien eta elektroi-difrakzioaren bidez eskuratutako datuek orekaren deskripzioa indartzen dute.
Hidrogeno-lotura molekula baten hidrogenoaren eta alboko beste molekula baten
elkarbanatu gabeko elektroi-bikotearen arteko elkarrekintza dela interpreta daiteke. Horrela,
kateen sigi-saga egitura azaltzeko, fluoro-atomoak sp3 (edo sp2) orbital hibridoak erabiltzen
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dituela pentsa daiteke, orbital bat lotura-elektroi batekin, eta beste biak beteta. [H2F3]– ioiaren
kasuan katea angeluarra izango da (73).

HF2–, HCl2–, HBr2– eta HI2– anioi bakunak ongi ezaugarrituta daude eta egitura linealak
dituzte (74). Ioi horietako hidrogeno-lotura simetrikoa izaten da, baina [HF2]–-aren gatzetan
p-toluidinoz egin diren neutroi-difrakziozko ikerketek lotura asimetrikoa dela erakutsi dute,
H—F distantziak 103 eta 123 pm-koak izanik. Hori horrela izan daiteke ingurukoek asimetria
handia dutelako. Lotura askoz sendoagoa da fluoruro anioian besteetan baino, hona hemen
kalkulatu diren balioak: [HF2]– = 243, [HCl2]– = 75, [HBr2]– = 54 eta [HI2]– = 52 kJmol–1.
ICl iodo monokloruroak ere sigi-saga itxurako kateak eratzen ditu α zein β formetan
(75), hots, adarkaduretako Cl-ak cis (α) edo trans (β) izaera duten formetan.

Fluoroak bateko kobalentzia besterik ez duen bitartean, beste halogenoek lotura bat
baino gehiago era ditzakete fluoro eta oxigenoa bezalako elementu elektronegatiboekin, eta
iodoaren kasuan, kobalentzia zazpira ere irits daiteke. Aurreko taldeetako elementuekin
bezala, elementu astunenen kobalentzia handiago hori energetikoki erabilgarriak diren d
orbitalak erabiltzeko ahalmenari egotziko diogu orain ere. Orbital molekularren tratamendu
sofistikatu batek ez luke esango d orbital horiek gure tratamendu sinpleak dioen besteko
partea dutenik.
10.26 taulan ikusten den bezala, aukera estereokimiko ugari dago oxidazio-egoera
desberdinak hartu behar direlako kontuan.
10.10.1 sp3 hibridazioa
Lotura-bikoteen eta elkarbanatu gabekoen arteko batura lau denean, bikote horiek
erdiko atomoaren inguruan eratuko duten antolaketa tetraedrikoa izango dela pentsatu behar
dugu. Arrazoi berberagatik bi lotura-bikote dituzten molekulak angeluarrak izango dira, hiru
dituztenak piramidalak eta lau dituztenak tetraedrikoak. π elektroiak ere egon daitezke, baina
horiek ez dute σ loturen egituraren oinarrizko simetria aldarazten.
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10.10.1.1 Molekula angeluarrak
Elementu tribalenteek bi molekula angeluar mota eratzen dituzte, [ICl2]+ eta [ClO2]–
tankerakoak, hau da, (76) eta (77) formuletakoak hurrenez hurren. Aurreneko motan [ICl2]+-z
gain, [ClF2]+ eta [BrF2]+ espezieak ere sartuko dira. Positiboki kargatutako espezie horiek
SF2, SeF2 eta TeCl2-arekiko isoelektronikoak dira, eta BrF 3.SbF5 bezalako konposatuen
osagaiak dira. Garai batean konposatu horiek aduktu hutsak zirela uste bazen ere, gaur egun
badakigu ionikoak direla. 10.27 taulan lotura-luzera eta angelu ezagunak bildu ditugu.
Ikusten den bezala lotura-angeluak anioiaren araberakoak dira nolabait, izan ere, kristal-egiturak zehatz-mehatz aztertuz gero, katioia eta anioiaren artean, halogeno-zubien bidez,
hedapen luzeko elkarrekintza ugari dagoela ikusten baita.
10.26 TAULA – Halogenoek eratutako konposatuen estereokimika
Esquema de hibridación de...= σ loturen hibridazio-eskema
Número total de enlaces σ y pares... = Elkarbanatu gabeko bikoteen eta σ loturen kopuru totala
Forma = Forma
Número de enlaces σ = σ lotura-kopurua
Número de pares no compartidos = Elkarbanatu gabeko bikote-kopurua
Número de enlaces π = π lotura-kopurua
Estado de oxidación = Oxidazio-egoera
Ejemplo = Adibidea
Angular = Angeluarra
Piramidal = Piramidala
Tetraédrica = Tetraedrikoa
Lineal = Lineala
Forma de T = T itxura
Tetraedro distorsionado = Tetraedro distortsionatua
Plana = Laua
Piramidal cuadrada = Piramidal koadrangeluarra
Octaédrica = Oktaedrikoa
Bipirámide pentagonal = Bipiramide pentagonala

10.27 TAULA – [ClF2]+, [BrF2]+ eta [ICl2]+-aren parametroak konposatu desberdinetan
Angulo de enlace, grados = Lotura-angelua, gradutan
Longitud de enlace, pm = Lotura-uzera, pm-tan

[ClO2]– anioian OClO angelua 110,5°-koa da eta, kloro-oxigeno loturaren luzera 156
pm-koa. Antzeko egitura angeluarra duen beste molekula interesgarri bat kloro(IV) oxidoa da
(ClO2), OClO angelua 117,4° eta kloro-oxigeno distantzia 147 pm-koa duelarik. Molekula
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hori berezi-berezia da, izan ere, paramagnetikoa da baina ez du, NO 2 -ak bezala,
dimerizatzeko joerarik (191 or.); Cl—O loturak klorito ioian baino askoz laburragoak direnez,
lotura-ordenak handiagoa izan behar du. Lotura deskribatzeko modurik errazena sufre
dioxidoaren loturaz baliatzea da, elektroi estra orbital antilokarri batean delarik. ClO2-aren
planoa xy plano bezala hartzen badugu, kloro-atomoak 3s, 3px eta 3py orbitalak erabiliko ditu
σ loturetan. Komenientziaz balentzi loturaren metodoa erabiliko dugu σ lotura azaltzeko,
halako moldez, non kloroak hiru sp2 orbital hibrido erabiliko dituen. Batek elkarbanatu
gabeko elektroi-bikote bat izango du eta beste orbital biak oxigenoaren 2p(σ) orbitalekin
gainezarriko dira. Esan beharrik ez dago orbital molekularren tratamendu osoagoa egin
daitekeela σ loturetarako, BCl3-arentzat egin dugun eskema berberari jarraituz (ikus 113 or.).
π loturan kloroak hiru elektroi erabil ditzake, eta oxigenoek elektroi bana. π orbital
molekularren eskemarik errazenean ondoko konbinazio lineal hauek egin ditzakegu,
kloroaren 3pz eta 3dxz orbital atomikoak eta oxigenoaren 2pz orbitala konbinatuz:

Eskema hori baina, sinplifikatuegia dago ez baititu nahasketa-koefizienteak jasotzen, eta
horrez gain, ez baitu kontuan hartzen kloroaren 3dyz orbitalak π loturan parte hartzeko
probabilitate berbera duela; horrela egingo balu 3dxz eta 3dyz orbitalen konbinazioa ere
erabiliko zukeen. 10.18 irudian π1 eta π2-aren adierazpide grafikoa ikusiko dugu, eta 10.19
irudian orbital molekularren energi diagrama sinple bat. π1 eta π2 orbitalek bina elektroi
dituzte lotura bikoitzak eratzen (SO2-n bezala) eta bikoterik gabeko elektroia π3* orbital
antilokarrian geratuko da, loturaren ordena murriztuz.
10.10.1.2 Molekula piramidalak
Halogenoa beste hiru atomori σ loturen bidez lotuta dagoenean eta elkarbanatu gabeko
bikote bat duenean, eratzen den molekula piramidala izango da. Molekula horiek elementu
pentabalenteekin aurkituko ditugu, klorilo fluoruroa (ClFO2) bezalako molekuletan (78)
(Parent eta Gerry38). Mikrouhinen bidez egindako ikerketek erakutsi dutenez, lotura-angeluak
113,5° (OClO) eta 103,2°-koak (FClO) dira, eta lotura-luzerak Cl—F = 167 pm eta Cl—O =
148 pm-koak.
10.18 IRUDIA – π loturen orbitalak ClO2-an
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10.19 IRUDIA – ClO2-aren π orbital molekularren energi diagrama
orbitales atómicos Cl = Cl-aren orbital atomikoak
orbitales atómicos O = O-aren orbital atomikoak
ClO2 orbitales moleculares π = ClO2-aren π orbital molekularrak

Loturen antolaketa piramidala [ClO3]–, [BrO3]– eta [IO3]– anioietan ere aurki daiteke (79).
I 2 O 5 -ak ere piramide itxuran ditu oxigeno-atomoak iodo bakoitzaren inguruan (80),
oxigenoetako bat zubi gisa dagoelarik; I2O5-ak eta azido batek erreakzionatuz lor daitekeen
HI3O8 molekulak HIO3 taldea du, hidrogeno-loturaren bidez I2O5 molekula bati lotuta (81).
10.28 taulak lotura-luzerak emango dizkigu.
10.28 TAULA – I2O5-eko eta HIO3-ko lotura-luzerak (pm)
Molécula = Molekula
I-O (terminal) = I-O (muturrekoa)
I-O (puente) = I-O (zubia)
media = batezbestekoa
para OH = OH-rena

O (de I2O5) = O (I2O5-arena)

10.10.1.3 Molekula tetraedrikoak
[ClO4]– eta [BrO4]– ioiek (Siegel eta lankideak39) eta [IO4]- ioiak oxigeno-atomoen
antolaketa tetraedrikoa dute halogenoaren inguruan, lotura-luzera hauekin: Cl—O = 146,
Br—O = 161 eta I—O = 178 pm. Duela gutxira arte ezin izan da perbromato ioia prestatu.
Gogoratu behar da makina bat teoria orbital ibili izan dela ahoz aho ioi horrek “existitzen ez
zuela” adieraziz, eta horrekin batera, ez dela kimikari esperimentalen erruz teorikoek gorriak
ikusi dituzten lehenengo aldia. Perhalato ioi horiek V eta III oxidazio-egoerako oxoanioi
analogoekin zuzenean erlaziona daitezke, oxidazio-egoera txikitze horrek oxigeno bat galtzea
(lotura bikoiztuna) eta bere lekuan elkarbanatu gabeko elektroi-bikote bat jartzea suposatzen
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duelarik (82). [ClO4]–, [ClO3]– eta [ClO2]– ioi-seriean zehar lotura-luzerek luzatzeko joera
dute nagusiki, eta hori bat dator loturaren π izaera murriztu egiten delako ideiarekin. HClO4
molekulan (83) lotura-angeluak 112,8° (OClO) eta 105,8°-koak [OCl(OH)] dira, eta lotura-luzerak 141 pm-koak (hiru lotura berdinak) eta 164 pm-koa (lotura bakarra).

Antolaketa tetraedrikoa Cl2O7-an ere aurkituko dugu, ClO3 bi unitate oxigeno-zubi
batez lotuta daudelarik (84). Kloro-oxigeno distantziak 141 pm-koak dira muturreko loturetan
eta 171 pm-koak zubi loturetan. Kloroak muturreko oxigenoekiko 115,2°-ko angeluak
osatzen ditu.
10.10.2 sp3d hibridazioa
Atal honetan aztertuko ditugun molekuletan erdiko halogeno-atomoak bost elektroi-bikote izango ditu inguruan, bipiramide triangeluar itxura hartuz. Molekula hauen forma
azaltzeko, elkarbanatu gabeko elektroi-bikoteek hiru posizio ekuatorialetako bat edo gehiago
okupatzen dituztela suposatu behar dugu. Elkarbanatu gabeko hiru bikote baldin baditu
molekula lineala izango da, bi bikote baditu molekulak T forma izango du, eta bakarra badu
molekulak tetraedro distortsionatu baten itxura izango du. Hiru forma horiek ondoko
adibideen bidez adieraz daitezke: [ICl2]–, ClF3 eta [IF4]+ (85).

Ondoren aukera bakoitza aztertuko dugu.
10.10.2.1 Molekula linealak
Iodoak zenbait anioi lineal osa ditzake, hala nola, [ICl2]–, [IBrCl]–, [IBr2]– eta [I3]–-a.
[ICl2]– eta [IBr2]– anioiak simetrikoak dira gatz potasikoetan, I—X lotura-luzerak berdinak
dituztelarik, baina Cs[IBr2]– konposatuan I—Br lotura biak ez dira berdinak. 10.29 taulan
ikusiko dugun bezala, [I3]– triioduro anioiaren gatzetan lotura-luzerek ez dute zertan berdinak
izan behar. Bereziki interesgarria da tetraetilamonio gatza, bi formatan existitzen baitu, bata
anioi simetrikoduna eta bestea asimetri maila desberdineko bi anioi-mota desberdinekoa
(Migchelsen eta Vos40).
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10.29 TAULA – I—I loturaren luzera (pm) [I3]– ioian
Compuesto = Konposatua

Argi dago beraz ioia dezente asimetrikoa izan daitekeela, bereziki katioia eta anioiaren arteko
elkarrekintzak handiak direnean edo, kristal-egituran ioiaren mutur biak inguratuz auzokide
desberdinak daudenean.
Arrazoizkoa dirudi ioi auzokideen eraginik ez duenean, [I3]– anioia simetrikoa dela
suposatzea. Suposizio horren bidez anioiaren forma erraz azal daiteke: erdiko iodo-atomoak
bi σ lotura eratzeaz gain, elkarbanatu gabeko hiru elektroi-bikote izango ditu. Bost elektroi-bikoteek bipiramide triangeluarra eratuko dute (86), elkarbanatu gabeko hiru bikoteek
posizio ekuatorialak betetzen dituztela. Lotura hori deskribatzeko orbital molekularrak ere
erabil daitezke, hiru iodo-atomoetako 5p orbital atomikoen (σI, σII eta σIII) konbinazio
linealak eginez. Hiru konbinazio lineal hauek lortuko ditugu: ψ1 lokarria, ψ2 ez-lokarria eta
ψ3 antilokarria.

10.20 irudian konbinazioa nola egin den ikusiko dugu, eta 10.21 irudian, orbital molekularren
energi diagrama sinplifikatua. Sinplifikatzearren nahasketa-koefiziente guztiei unitatearen
balioa eman diegu.
10.20 IRUDIA – [I3]–-aren orbitalak
10.21 IRUDIA – [I3]–-aren orbital molekularren energi diagrama
orbitales atómicos III = III-aren orbital atomikoak
orbitales atómicos II, IIII = II, IIII-aren orbital atomikoak
orbitales moleculares [I3]– = [I3]–-aren orbital molekularrak

Ikusten denez, orbital molekularrak hidrogeno-lotura bakunarentzat 9 kapituluan lortu
ditugun orbital berberak dira funtsean. Bi elektroi ditugu hiru nukleoak biltzen dituen orbital
molekular lokarri hiruzentrudun batean (ψ1) eta beste bi elektroi muturreko bi atomoak baino
biltzen ez dituen orbital molekular ez-lokarri batean (ψ2). Orbital molekularren tratamendu
sakonagoa aztertu nahi duenak Gabes eta Nijman-Meester-en lana kontsulta dezake41.
[I3]– ioiak elkar lotuta egon daitezke I2 molekulen bidez eta sigi-saga tankerako kateak
eratuz, Cs2I8 konposatuan esaterako. Konposatu horrek [I8]2– anioi bat du (87). Elkartuta
dauden I 3– unitateetan I—I distantziak desberdinak dira (284 eta 300 pm). Bolumetri
analisian kolore urdin ezaguna ematen duen iodo-almidoi konplexuak [I3–—I2]n anioien katea
luzeak ditu, amilosazko katea helikoidal batez inguratuta.
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10.10.2.2 T formadun molekulak
Ezagutzen ditugu dagoeneko ClF3 eta BrF3 molekulen parametro zehatzak, eta horien
arabera lotura axialak (Cl—F = 170 eta Br—F = 181 pm) dezente luzeagoak dira lotura
ekuatorialak baino (Cl—F = 160 eta Br—F = 172 pm). Lotura-angeluak angelu zuzena baino
zertxobait txikiagoak dira (FClF = 87,5° eta FBrF = 86,2°), eta hori espero izatekoa zen
elkarbanatu gabeko elektroi-bikoteek lotura axialetako bikoteengan aldarapen-indarra
eragiten dutelako. Badakigu jakin, IF3 ere antzeko molekula bat dela, T itxurakoaa alegia,
nahiz eta bere parametro zehatzik oraindik orain ez ezagutu.
T itxurako egitura (85) formuletan adierazi dugun sekuentzia logikoarekin bat etorri
arren, molekulek simetrikoagoa den antolaketa triangeluar laua aukera zezaketen beraien
loturetarako, elkarbanatu gabeko elektroi-bikoteak posizio axialetan jarriz. Egitura bietan
elkarbanatu gabeko bikoteen eta lotura-bikoteen arteko aldarapenen gutxi gora-beherako
kalkuluak egiten direnean, T forma izaten da beti daturik egokienak ematen dituena, batez ere
talde elektronegatiboek posizio axialak okupatzeko duten joera kontuan hartzen badugu.
Dena dela, baliteke arrazoia gertakizunak ezagutu ondoren eman izatea.
10.10.2.3 Molekula tetraedriko distortsionatuak
Frogatuta dago IF5.SbF5 konposatuak [IF4]+ [SbF6]– egitura ionikoa duela, eta [IF4]+
katioiaren egitura TeCl4-renaren berdina dela, elkarbanatu gabeko elektroi-bikoteak posizio
ekuatorialetako bat betetzen duelarik. [IO2F2]– ioian (88) fluoro-atomo ekuatorialetako biren
ordez oxigenoak daude lotura bikoitzez lotuta.

10.10.3 sp3d2 hibridazioa
Sei elektroi-bikoteek antolaketa oktaedrikoa eratzen dute. Bikote bat elkarbanatu
gabeko bikotea denean, bost loturen antolaketa piramidal koadrangeluarra izango dugu, eta
elkarbanatu gabeko beste bikote bat gehiago dugunean, antolaketa planokide koadrangeluarra
izango dugu.
10.10.3.1 Molekula planokide koadrangeluarrak
Trifluoruroek T itxurako molekula monomeroak ematen dituzten bitartean, ICl3
molekula dimeroa da egoera solidoan, kloro-zubiez eratutako egitura bat osatuz (89). Kasu
horretan, iodo-atomo bakoitza lau kloro-atomori lotuta egongo da, eta elkarbanatu gabeko bi
elektroi-bikote izango ditu, beraz egitura planokidea da espero izatekoa. ICl3-k elektroi– 164 –

-bikote bat onar dezake kloruro ioi batetik, [ICl4]– ioia emateko. Ioi hori ere planokidea da
(90) elkarbanatu gabeko bi elektroi-bikoteak posizio axialetan dituelarik. [BrF4]– eta [IF4]ioiek antzeko egiturak dituzte.
10.10.3.2 Molekula piramidal koadrangeluarrak
Kloro, bromo eta iodo pentabalenteek pentafluoruroak eratzen dituzte, molekula
bakoitzak aztergai dugun egitura piramidal koadrangeluarra (91) izango duelarik. Elkarbanatu
gabeko elektroi-bikoteak, bikoteen antolaketa oktaedrikoa osatzeko geratzen den posizioa
okupatuko du. IF5 molekulak egitura hori duen [TeCl5]– ioiak adina elektroi ditu. Burbank eta
Jones-ek42 IF5-en kristal bakunaren egiturari buruz egindako azterketa batek erakutsi duenez,
iodo-atomoa oinarria osatzen duten lau fluoro-atomoen planoa baino pixka bat beherago
dago, FerpinekoIFoinarriko angelua 81,9°-koa delarik. Ertzeko I—F lotura (173 pm) laburragoa
da oinarrian dauden loturak baino (187 pm). [ClOF4]– ioiaren azterketa espektroskopikoetan
ikusi ahal izan da (Christe eta Curtis43), espero bezala, egitura piramidal koadrangeluarra
duela (92), erpinean Cl=O lotura duelarik.

10.10.3.3 Molekula oktaedrikoak
[IF6]+ ioiak bere sei elektroi-bikoteak σ loturetan antolatuta ditu, forma oktaedriko
erregularra eratuz. Gauza bera gertatzen da IOF6 molekularekin (93). Paraiodato ioian ere,
[IO6]5–, iodoak antolaketa oktaedriko erregularra du.
10.10.4 sp3d3 hibridazioa
Halogenoen konposatuei dagokienez aztertu behar dugun azken lotura-antolaketa, IF7
molekulak duena da, iodo-atomoak inguruan zazpi elektroi-bikote dituenarena hain zuzen.
Lor daitekeen antolaketa simetriko sinpleena bipiramide pentagonala da (94), bi I—F lotura
axial izango dituena, eta gainerako bost loturak xy planoan uniformeki banatuta. Egin diren
frogek erakutsi dutenaren arabera, gure molekula egitura ideal horretatik gertuko zerbait
izango litzateke baina IF5 unitate planokideak tolestura txiki bat izango luke.
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10.11 Gas geldoen konposatuak
Makina bat saio egin arren 1962 urtera arte ez zen posible izan gas geldoen inolako
konposaturik prestatzea. Kimikari gehienak konposatu horiek ezin zutela existitu pentsatzera
iritsita zeuden. Alabaina, Barlett eta bere lankideek [O2]+ [PtF6]– konposatua isolatu eta
ezaugarritu zuten, eta horregatik, xenonaren analogoa [Xe]+ [PtF6]– prestatzea posible izan
behar zela ondorioztatu zuten, O2-k eta Xe-k ia ionizazio-energia bera dutelako.
10.30 TAULA – Gas geldoen konposatuen estereokimika
Forma = Forma
Número total de enlaces σ y pares... = Elkarbanatu gabeko bikoteen eta σ loturen kopuru totala
Número de enlaces σ = σ lotura-kopurua
Número de pares no compartidos = Elkarbanatu gabeko bikote-kopurua
Número de enlaces π = π lotura-kopurua
Estado de oxidación = Oxidazio-egoera
Ejemplo = Adibidea
Análogo del iodo = Iodoaren analogoa
Piramidal = Piramidala
Tetraédrica = Tetraedrikoa
Lineal = Lineala
Forma de T = T itxura
Tetraédrica distorsionada = Tetraedriko distortsionatua
Plana-kuadrada = Koadrangelua laua
Piramidal cuadrada = Piramidal koadrangeluarra
Octaédrica = Oktaedrikoa

Eta hala izan zen, konposatua prestatua izan zen, eta hori baino pixka bat lehenago, XeF 4
molekula ezaugarritua izan zen. Gas geldoen kimikaren mugarria izan zen gertakari honen
ondorioz (ordura arte erabilitako “gas geldo” izendapenak ez dirudi orain egokia) ikerketa-talde ugari hasi zen gas geldoen eremua ikertzen, eta xenonaren zenbait oxo eta
fluorokonposatu prestatzeari eta ikertzeari ekin zioten. Konposatu horien kimika gertuagotik
ezagutu nahi duenak Sladky-n44 aurkituko du 1972 urtera bitarte hamar urtez egindako
lanaren berri.
10.30 taulak deskribatu ditugun konposatuen estereokimika laburbiltzen du.
Konfigurazio ugari finkatu ahal izan dira, ikus dezakegunez, gehienak halogenoen
konposatuei buruzko 10.26 taulan ere aipatzen direlarik. Taulan aipatzen diren molekula
guztien forma aurrikusi egin daiteke, XeF6-rena salbu, elektroi-bikoteen arteko aldarapena
kontuan hartzen badugu. Ikus dezagun laburrean konfigurazio bakoitza, eta ondoren
xenonaren konposatuen lotura aztertuko dugu.
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Lehen multzoan, xenon-atomoak guztira lau elektroi-bikote ditu bere inguruan (hau da,
σ loturak gehi elkarbanatu gabeko bikoteak); horientzako konfigurazio tetraedrikoa da espero
izatekoa. Multzo horretan XeO 4 molekula daukagu (95), IO 4 – periodato ioiarekiko
isoelektronikoa dena. Oxigeno-atomo guztiak simetrikoki ezarrita daude xenon-atomoaren
inguruan, 174 pm-ko distantzia gordeaz (Xe—O). XeO3-ak (96) hiru σ lotura eta elkarbanatu
gabeko bikote bat du. IO3– ioiarekiko isoelektronikoa da eta eratzen duen egitura piramidala,
176 pm-ko Xe—O distantziekin. Azpimarratu behar da Xe—O distantziak eta IO4– ioian
aurkitu ditugun I—O distantziak (178 pm) oso antzekoak direla. Horren ondorioz xenon-oxigeno loturak bikoitz gisa adieraziko ditugu. 10.31 taulan xenonaren konposatuen Xe—O
eta Xe—F distantziak ikusiko ditugu.

Bigarren multzoan, bost elektroi-bikote izango ditugu bipiramide triangeluar gisa
antolatuta. KrF2 eta XeF2 difluoruroetan aurkituko dugun egitura lineala azaltzeko (97),
lotura biak posizio axialetan jarri behar dira, iodoaren [ICl2] eta [I3]– konposatuetan bezalaxe.
FXeOSO2F molekulan antolaketa lineal berbera izango dugu xenon-atomoaren inguruan.
XeF2 molekulak 2:1 aduktua eratzen du artseniko(V) fluoruroarekin, 2XeF2.AsF5, baina X
izpiez egindako ikerketek erakutsi dutenez [Xe2F 3] + [AsF 6] –-aren tankerakoa da, non
[Xe 2F 3] + ioiak egitura lineala duen (98), Xe—F distantzia desberdinekin. XeF.2SbF 5
aduktuaren egitura ere [Xe—F]+ [Sb2F11]– izango da.

XeF4 eta SbF5-aren artean osatutako aduktuak, IF3-arekiko isoelektronikoa den [XeF3]+
katioia du, eta 19F erabiliz egindako EMN neurketen arabera (Gillespie eta Schrobilgen45)
katioiak konfigurazio bipiramide triangeluarra du (99), elkarbanatu gabeko bi elektroi-bikoteek posizio ekuatorialak okupatzen dituztela. Ikerketa horretan bertan ikusi ahal izan da
[XeOF3]+ katioiak ere, antzeko egitura duela (100), elkarbanatu gabeko bikoteetako baten
ordez oxigeno-xenon lotura izango duelarik. Molekula horiekin egitura aldetik erlazionatuta
dagoen beste molekula bat XeO 2F 2-a da (101). Molekula horrekin egindako bibrazio– 167 –

-espektroen bidez ikusi denez, posizio ekuatorialetan bi oxigeno eta elkarbanatu gabeko
bikote bat du.
10.31 TAULA – Xe—F eta Xe—O lotura-luzerak (pm)
Estado de oxidación = Oxidazio-egoera
Molécula = Molekula
terminal = muturrekoa
puente = zubikoa
apical = erpinekoa
basal = oinarrikoa
media = batezbestekkoa

Hirugarren multzoan, sei elektroi-bikote ditugu antolaketa oktaedrikoan. [ICl4]–-arekiko
isoelektronikoa den XeF4 molekulan, xenon-atomoak lau lotura-bikote ditu fluoro-atomoekin
eta elkarbanatu gabeko beste bi bikote, Xe—F lotura guztiek antolaketa planokide
koadrangeluarra eratzen dutelarik (102). XeF6.PtF5 eta XeF6.AsF5-a bezalako aduktuetan
dagoen [XeF5]+ katioia, piramidal koadrangeluarra da (103), elektroi-kopuru bereko IF5
molekularekin duen analogiagatik espero izatekoa den bezala. Azken horretan bezala,
erpineko Xe—F lotura dezente laburragoa da oinarrian daudenak baino. Horrez gain, xenon-atomoa lau fluoro-atomoek osatzen duten planoaren azpitik dago (FerpinekoXeFoinarriko = 83°;
[RuF6]–-en gatz-molekulan 79°). Oso estuki erlazionatuta XeOF4-a dago (104), Xe—O
loturak erpineko posizioa hartzen duelarik 91,8°-ko OXeF lotura-angelua osatuz. Xenonatomoak konfigurazio oktaedriko erregularra du [IO 6]5– ioiarekiko isoelektronikoa den
[XeO6]4– perxenato anioian ere. Lotura-angelu guztiak 90°-etik gertukoak dira eta Xe—O
distantziak 184 eta 186 pm bitartekoak.

Aztertuko dugun azken konfigurazioa XeF6-arena da. Elkarbanatu gabeko elektroi-bikoteak estereokimikan parte hartzen badu, esan beharko genuke, molekulak loturen
antolaketa oktaedriko distortsionatua duela. Baina [SbCl6]3– eta [TeCl6]2–-a bezalako ioietan,
egitura erabat erregularra da. Tamalez X izpien ikerketek ezer gutxirako balio dute, izan ere,
forma bat baino gehiago dituen XeF6 solidoa, [XeF5]+ katioiek eratzen baitute zubi-lotura
luzeen eta F– ioien bidez, tetrameroak edo hexameroak eratuz. Azken kasu honetan Xe—F
luzerak eta lotura-angeluak, [XeF5]+ [PtF6]– konposatuan aurkitutakoen oso antzekoak dira,
eta zubi gisa dauden Xe—F loturak 256 pm-koak. XeF6 molekula lurrin-egoeran dagoelarik
elektroi-difrakzioz lortu diren datuen arabera, forma malgua eta ez-oktaedrikoa duela dirudi.
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10.12 Xenonezko konposatuen lotura
Hona hemen eztabaida sakonak eman dituen gai bat, eta oraindik ere erabateko
erantzunik lortu ez duena. Balentzi loturaren eta orbital molekularraren metodoak erabili ohi
dira, eta horiek aplikatzeko molekularik sinpleena hartzea da egokiena, XeF 2. Balentzi
loturaren planteamenduaren arabera, xenon-atomoak elektroi bat galdu du eta Xe+ eman.
Bikoterik gabe 5px orbitalean geratu den elektroiak, lotura eratuko du fluoro-atomoetako
batekin. Balentzi loturaren lengoaia erabiliz, esango genuke, bi forma kanoniko hauek eratzen
dutela egitura.

Orbital molekularren metodoak, orbital atomiko berdinak erabiliko ditu (F-ren 2px eta
Xe-ren 5px) eta beraien konbinazio linealak hartuko ditu hiru orbital molekular eratuz, bata
lokarria, beste bat ez-lokarria eta hirugarrena antilokarria. [I3]– ioiarekin ikusi dugun kasu
bera da (ikus 230 or.). Ondoren XeF2-ren kasuan erabilitako konbinazioak jaso ditugu.
Erraztearren ez ditugu nahasketa-koefizienteak kontuan hartu.

10.22 irudian konbinazio horien adierazpide grafikoa dugu, eta 10.23 irudian dagokien energi
diagrama. σ1 orbital deslekutuko elektroi biek eratzen dute xenon eta bi fluoro-atomoen
arteko lotura. Esan beharra dago, bi elektroi baino ez dugula hiru atomo elkartzeko. Xe eta F-ren arteko loturaren sendotasuna beraz elektroi bakar batenaren erdia izango da.
Orbital molekularren planteamendu honen zabalpen logiko batez, XeF4 molekulako
loturak azaltzeko bi 5p orbital erabiliko genituzke (5px eta 5py), eta XeF6 molekula azaltzeko
hiru 5p orbitalak. XeF6 molekulako lotura, xenonaren 5p orbitaletan soilik oinarrituta
azalduko bagenu, forma oktaedrikoa ondorioztatuko genuke.
Xenonaren 5p orbitalak soilik erabiltzen dituzten orbital molekularrei buruzko
metodoak errazak bezain erakargarriak izan arren, lehenago ere izan dugun arazo bera sortzen
digute: zein neurritan har dezakete parte d orbitalek loturan? Arazo bera izan dugu VB, VIB
eta VIIB taldeetako elementurik astunenen loturak aztertu ditugunean, d orbitalak erabiltzea
zentzuzkoa iruditu zaigun PF5, SF6 eta IF7 fluoruroen kasuetan. Gure azterketen sofistikazio-maila ikusirik, arrazoizkoa zen zegozkien d orbitalak π loturen parte izatea P—O, S—O eta
I—O loturetan. Ez dirudi arrazoirik dagoenik xenona, elementu horiek bezala ez tratatzeko,
eta horregatik, egiturazko formulaz adierazitako xenonaren konposatuetan, loturak,
fluoroarekiko lotura bakunen bidez eta muturreko oxigenoarekiko lotura bikoitzen bidez
adierazita daude. Horrek esan nahi du, 5d orbitalek parte hartzen dutela erabat σ eta π
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loturetan. Gehiegi esatea den arren, denbora pasatzen utzi beharko dugu gehiegi zenbateraino
den ikusteko.
10.22 IRUDIA – XeF2-ren orbitalak
10.23 IRUDIA – XeF2-ren orbital molekularren energi diagrama
Xe orbitales atómicos = Xe-ren orbital atomikoak
F orbitales atómicos = F-ren orbital atomikoak
XeF2 orbitales moleculares σ = XeF2-ren σ orbital molekularrak

Bukatzeko esan, kapitulu honetan elektroi-bikoteen arteko aldarapenaren ideia erabili
izan dugula molekulen forma azaltzerakoan, eta horrela egitean, σ lotura bakoitza bi
elektroiko lotura normaltzat hartu dugula. PF5, SF6 eta IF7 bezalako molekuletan, horrek esan
nahi du, d orbitalak erabat erabiltzen direla σ loturetan. Kalkulu edo ikerketa sofistikatuagoen
ondorioz d orbitalen partaidetza murriztu (edo ezabatu) beharko balitz, oinarri-oinarritik
aldatu beharko genuke aldarapenaren teoria, loturek ez luketelako bi elektroi izango.
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11. Kapitulua
Konposatu konplexuak
11.1 Sarrera eta nomenklatura1,2
Nahiz eta “konposatu konplexu” terminoaren definizio formala ematea zaila izan, zera
esan daiteke, balentziaren kontsiderazio arruntetik espero daitekeen lotura-kopurua baino
lotura gehiago eratzen dituen atomo batez osatutako konposatuak direla oro har. Esaterako,
[Co(NH3)6]3+ katioi konplexuan kobalto tribalenteak amoniako-molekulekin sei lotura
eratzen ditu, eta [NiCl4]2- anioi konplexuan nikel dibalenteak kloroekin lau lotura eratzen
ditu. Zenbait konposatutan, hala ere, lotura kobalente edo koordinatuen kopurua eta elementu
zentralaren taldearen kobalentzia berdinak dira, [C(diars)2]Br4 kasu, baina senaz honi ere
konplexu deritzogu. Katioi arraro samar honetan lau artseniko-atomoetako bakoitzak
karbonoari elektroi-pare bat ematen dio (gogoan har karbonoaren karga formala +4 dela), lau
lotura emaile/hartzaile edo lotura koordinatu eratuz. Molekula konplexu askok lotura-mota
hau dutenez gero, normalean “koordinazio-konposatu” deritzegu. “Konposatu konplexu”
adierazpena orokorragoa da, bere baitan substantzia-multzo zabalago bat hartzen baitu; azken
termino honek ez du lotura-mota berezi bat inplikatzen.
Konposatu konplexuek katioi konplexuak, [Cu(NH 3 ) 4 ] 2+ kasu, zein anioiak,
[Fe(CN)6]3- kasu, eduki ditzakete edo aduktu neutroak izan daitezke, TiCl4.2py edo Fe(acac)3
kasu. Aurreko molekuletan py piridinaren laburdura da eta acac terminoak
azetilazetona-molekula bat ken hidrogeno bat, CH3COCH-COCH3 alegia, adierazten dute.
Beraz, atomo zentralari lotutako hiru taldeen laburdurak sartu ditugu; 11.1 taulan laburdura
hauek eta kapitulu honetan aipatutako beste batzuk bildu ditugu. Konposatuen izenak
IUPAC-en gomendioetan oinarrituz, Kimikako Elkarteak eta Kimikako Amerikar Elkarteak
onartu dituzten prozeduretan erabakitakoak dira. Hala ere, konbentzio hauek denboran zehar
aldatu egiten dira eta jatorrizko literatura, bereziki argitalpenik zaharrenak, kontsultatzen
dutenek zenbait izen eta laburdura aldatu egin direla aurki dezakete. Esaterako,
azetilazetonaren izenik zuzenena pentan-2,4-diona den arren, bere deribatuei normalean
azetilazetonaren konplexu deritze eta bere laburdura acacH da.
Tabla 11.1=11.1 Taula. 11. kapituluan aipatu diren estekatzaileen laburdurak.
Laburdura
acacH

Formula

Estekatzailearen izena
Azetilazetona
(pentan-2,4-diona)

bdpPme

N,N-bis-(2-difenilfosfinetil)-2-metoxiamina

bipy

2,2’-bipiridiloa

bPyaen

N,N’-bis(2-piridilmetilen)-2,2-diaminoetanoa

bPyDAH

N,N’-bis-(2-piridil)-1,3-diaminopropanoa
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bzacH

benzoilazetona

dacoDa

1,5-diazoziklooktano N,N’-diazetatoa

dapip

N,N’-bis-(3-aminopropil)-piperazina

diars

1,2-bis(dimetilartsin)bentzenoa
[o-fenilenbis(dimetilartsina)]

dimim

1,2-dimetilimidazola

disalen

N,N’-bis(salizilidenimina)

dmp

2,9-dimetil-1,10-fenantrolina

dmso

dimetil sulfoxidoa

dpe

1,2-bis(difenilfosfin)etanoa

dppea

1,2-bis(difenilfosfinetil)-amina

dsp

bis-(2-metiltiofenil)fenilfosfina

en

1,2-diaminoetanoa
(etilendiamina)

Et4dien

bis-(2-dietilaminetil)amina
(1,1,7,7-tetraetildietilentriamina)

2-Meim

2-metilimidazol

Me2dmpa

bis-(6-metilpiridil-2-metil)amina

Me5dien

bis-(2-dimetilaminetil)metilamina

Me6tren

tris-(2-dimetilaminetil)amina

nnp

(2-dietilaminetil-2-difenil-fosfinetil)amina

nnpMe

(2-dietilaminetil-2-difenil-fosfinetil)metilamina

nnpO

(2-dietilaminetil-2-difenil-oxafosfinetil)amina

n2p2

[2-dietilaminetil-bis(difenil-fosfinetil)]amina

ox

oxalatoa

paphy

2-formilpiridina 2-piridil-hidrazona

phen

1,10-fenantrolina

2-picNO

2-metilpiridina N-oxidoa

PNNP

N,N’-bis-(metil-2-difenilfosfinetil)-1,2-diaminetanoa

py

piridina

pyO

piridina N-oxidoa

QAS

tris-(2-difenilartsinfenil)artsina

quin

kinolina

QP

tris-(2-difenilfosfinfenil)fosfina

SAs3

bis-(2-difenilartsinfenil)-2-metil-tiofenilartsina

TAP

tris-(3-dimetilartsinpropil)-fosfina

terpy

terpiridiloa

thf

tetrahidrofuranoa
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tmpo

trimetilfosfina oxidoa

tpas

1,2-bis[(2-dimetilartsinfenil)-metilartsinil]bentzenoa

tepen

N,N’tris-[2-(2’-piridil)etil]-1,2-diaminetanoa

TPN

tris-(2-difenilfosfinetil)amina

tpn

tris-(3-aminpropil)-metilartsina

triars

bis-(3-dimetilartsinpropil)-metilartsina

TSP

tris-(2-metiltiofenil)fosfina

Atomo zentralari lotutako atomo, atomo-talde edo ioiei “estekatzaile” deritze. Estekatzaileak
beren zentruen edo talde emaileen kopuruaren arabera sailka daitezke. Beraz, atomo bakar
bati lotzen zaizkion estekatzaileei (esaterako, nitrogenoa NH3 molekulan eta karbonoa CNmolekulan) “hortzbakar” deritze. Bestalde, etilendiaminak (NH 2 CH 2 CH 2 NH 2 ) eta
dietilentriaminak (NH 2 CH 2 CH 2 NHCH 2 CH 2 NH 2 ) bi eta hiru nitrogeno-atomo emaile
dituztenez, hurrenez hurren, hortz biko eta hiru hortzeko deritze. Hortz biko estekatzaile
baten bi atomo emaileak metal zentral berari lot dakizkioke, eraztun-sistema bat sortuz;
konposatu berri honi “kelato” deritzo. Izenaren jatorria kela (abakandoaren edo
karramarroaren matxarda) hitz grekoa da. Hala ere, hortz biko estekatzaileen bi atomo
emaileek zentru hartzaile desberdinekin zubi-sistema bat eratzen dutenean ez da kelato hitza
erabiltzen. Aurrerago ikusiko dugun bezala, estekatzaile gehienak elkarbanatu gabeko σ
elektroi-pare bat duten atomo emaileez osatuta daude, eta elektroi-pare hau ioi metaliko
hartzaileari ematen diote. Hala ere, zenbait estekatzailek (esaterako, C2H4-a eta C6H6-a) π
elektroi-pareak ematen dituzte; estekatzaile hauei π emaileak deritze. Egoera 11.2 taulan
laburbildu da.
Ioi metalikoek ahal duten koordinazio-zenbakirik altuena lortzeko joera izango dute oro
har, betiere estekatzaileen elektroiak hartzeko orbital egoki erabilgarriak baldin badituzte eta
sor daitekeen edozein arazo esterikoren menpe. Honela, lehen trantsizio-serieko metalen ioiak
txiki samarrak direnez beren koordinazio-zenbakirik altuena normalean sei da; aurrerago
ikusiko dugunez, faktore elektroniko edo esterikoen ondorioz zenbaki hau sarritan baxuagoa
izan ohi da, bereziki seriearen azkenaldean. Bigarren eta hirugarren trantsizio-serieko ioirik
handienetan koordinazio-zenbakia zortzi izatera hel daiteke. Hau dela eta, titanioaren kasuan,
esaterako, koordinazio-zenbakirik altuena normalean sei da, baina zirkonioa sarritan zortzi
atomo emaileez lotzen da.
Tabla 11.2=11.2 Taula. Estekatzaile-motak
Mota

Adibidea

σ lotura, hortzbakarra
σ lotura, kelatoa, hortz bikoa
σ lotura, zubia, hortz bikoa
σ lotura, hiru hortzekoa
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π lotura, hortz anitzekoa

Koordinazio-zenbakiak ezaugarri erabat definituak dituzten konplexuei eman behar
zaizkie soilik, konposatu baten estekiometria ez baita bere egituraren hutsezinezko adierazlea.
Esaterako, CuF 2 eta MnF 3 fluoruroen kasuan kobrearen eta manganesoaren
koordinazio-zenbakiak ez dira bi eta hiru; izan ere, egoera solidoan fluoruro hauek
polimeroak direnez, bi atomo metalikook konfigurazio oktaedriko distortsionatu bat eratuz
dauden sei fluoro-atomoz inguraturik baitaude. Are gehiago, koordinazio-zenbaki bakoitiak
esleitzen ditugunean arreta gehiago jarri behar dugu, substantzia polimeriko eta ionikoak
arrunt samarrak baitira. Honela, Cs3CoCl5 konposatuan kobaltoaren koordinazio-zenbakia ez
da bost, konposatu honen ioiak Cs+[CoCl4]2- eta Cl--a baitira eta ez, ordea, [CoCl5]3- ioia.
Niobio, tantalo eta molibdeno pentahaluro solidoen atomo metalikoen koordinazio-zenbakia
ez da bost, halogeno-atomoz osatutako zubien bidez dimeroak eratzen baitituzte (1). Hau dela
eta, orokorrean koordinazio-zenbakiak egituraren informazio osoa daukagunean esleitu behar
ditugu soilik. Informazio-mota hau kristal sinpleak X izpien bidez ikertuz eskuratzen dena da,
esaterako. Puntu hau koordinazio-zenbakiak azaltzen ditugun ataletan berriz aztertuko dugu.

11.2 Konposatu konplexuen lotura
Konposatu konplexuetan lotura-mota desberdin asko daude, kristal-sarean
harrapatutako ur-molekuletatik hasita (klatratoak) lotura kobalente zein koordinatu
normaletaraino. BaCl2-a bezalako gatz hidrato edo amoniakato sinpleetan lotura ahula da eta
ur- edo amoniako-molekulak konposatua berotuz erraz banatzen dira. Ioi metalikoaren eta ur
edo amoniako estekatzailearen arteko lotura hauei ioi/dipolo lotura deritze, beren jatorria ioi
metalikoaren eta estekatzaile polarreko molekulen arteko erakarpen elektrostatikoa baita. Ureta amoniako-molekulek dipolo iraunkorrez gain beste lotura batzuk ere badituzte; izan ere,
ioi metalikoak beste dipolo batzuk ere eragiten ditu eta ioi metaliko horren eta polarizatutako
molekulen arteko erakarpen elektrostatikoaren ondorioz ioi/dipolo lotura gehiago eratzen
dira. Erakarpen hau bi ioiren artean izan beharrean ioi baten eta dipolo baten artekoa denez,
ioi/dipolo lotura ahula da eta lotura ioniko arruntaz konparatuz gero erraz hausten da.
Ioi metalikoek amoniako- edo ur-molekulen elektroiak onar ditzaketen energia baxuko
orbital egokiak baldin badituzte, lotura indartu egiten da. Esaterako, BaCl 2 -a duten
amoniakatoen kasuan, Ba 2+ ioiak amoniako-molekulen karga elektronikoaren hodeia
(bereziki nitrogeno-atomoen elektroi-pare ez elkarbanatua) polarizatzen du eta elektroi hauek,
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hein batean behintzat, elkarbanatzen ditu. Kobaltoamina ioian, [Co(NH3)6]3+, esaterako,
eragina askoz sakonagoa da, kobalto ioiak nitrogeno-atomoen elektroi-pare elkarbanatu
gabeak onar ditzaketen 3d, 4s eta 4p orbitalak baititu; berriz ere, era honetan eratutako lotura
koordinatuak funtsean lotura kobalenteak direla ohartarazi behar dizuegu, bi atomok bi
elektroi elkarbanatzen baitituzte. “Koordinatu” terminoak bi elektroiak jatorriz atomo berari
loturik zeudela esan nahi du soilik.
Lotura koordinatuak trantsizio-metalen konposatuen ezaugarri bat direla uste da
sarritan, baina lotura-mota hau ez da elementu hauetan agertzen soilik. Talde nagusien
zenbait elementuk, boroa, aluminioa, silizioa eta eztainua kasu, mota honetako konposatu
asko eratzen dituzte. 8. kapituluan BF3.NH3 koordinazio-konposatu sinplean lotura hau
agertzen zela ikusi genuen; kasu hartan BF3-a elektroi-hartzailea (edo Lewis-en azidoa) zen.
Lotura deskribatzerakoan, ikuspegi hau estekatzaileek metal hartzailearen orbital hutsei
emandako elektroi-pareaz baliatzen da. Aipatutako ikuspegiari balentzi loturaren teknika
deritzo. Atomo hartzaileak orbital hibrido hutsak dituela kontsideratzen da; azken hauek
lotura bortizki norabideratuak sorrarazten dituzte eta atomoak eratzen dituen konplexuen
estereokimika mugatzen dute. Honela, d2sp3 orbital hibridoa erabiliz, konplexu oktaedrikoak
eratzen dira eta sp 3 erabiliz tetraedrikoak. 11.3 taulan estereokimika arrunten loturan
erabilitako orbitalak laburbildu dira. Molekulen formak sortzen dituen arazoetan murgildu
baino lehen, konplexu oktaedrikoen loturari buruzko zenbait xehetasun aztertuko ditugu. Bi
metodo nagusiak 8. kapituluan molekula kobalente poliatomikoen kasurako sakonki aztertu
ditugun bi lotura-deskribapenak dira, hots, balentzi loturaren metodoa eta orbital
molekularraren metodoa; hauetaz gain, beste hirugarren metodo bat ere aztertuko dugu, hain
zuzen kristal-eremuaren metodoa (eta bere zabalpena den estekatzaileen metodoa).
Kristal-eremuaren metodoa trantsizio-metalen konplexuen elektroi-espektroak eta propietate
termodinamikoak era errazean azaltzeko bereziki erabilgarria da. Ikusiko dugun bezala, hiru
metodoek beren mugak dituzte.
Tabla 11.3=11.3 Taula. Orbitalen norabide-propietateak
Koordinazio-zenbakia

Erabilitako orbitalak

Loturen antolaketa espaziala
lineala
lau trigonala
tetraedriko lau karratua
bipiramidal trigonala edo piramidal karratua
oktaedrikoa

11.2.1 Balentzi loturaren metodoa
Lotura aztertzeko, lehen trantsizio-serieko elementu espezifiko bat erabiliko dugu;
beraz, 3d orbitalek betetzen duten egitekoan bereziki interesatuko gara. Kromo tribalentean,
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esaterako, Cr3+ ioiak sei orbital erabilgarri dituela (3dz2, 3dx2-y2, 4s, 4px, 4py eta 4pz ) eta
orbital atomiko hauen konbinazio linealek sei d2sp3 orbital hibrido baliokide eratzen dituztela
suposatzen dugu. Sei konbinazio linealak arestian emandakoak dira, hots:

Katioi konplexu batean, [CrL6] 3+ kasu, σ lotura d 2sp 3 orbital hibrido hutsen eta
estekatzaile egokiaren orbital beteen (pare elkarbanatu gabea) arteko elkarrekintzaren
ondorioz eratzen da. Horretaz, loturako sei elektroi-pare ditugu eta horietako bakoitzak Cr3+
ioia eta estekatzaile bat elkar lotzen ditu. BeCl2-a bezalako molekula sinpleak aztertzerakoan
ikusi dugun bezala, lotura-pare bakoitzak ioi metaliko zentrala eta estekatzaile bakar bat
inplikatzen ditu. Hau da, hain zuzen ere, balentzi loturaren metodoaren ezaugarririk
bereizgarriena.
[CrL6]3+ ioiaren σ loturaren balentzi lotura deskribatzerakoan, 3dz2 eta 3dx2-y2 orbitalak
erabili ditugu soilik, bi orbital hauek beren lobuluak loturaren x, y eta z ardatzetan zehar
orientatuta baitituzte. Beste orbitalak (3d, 3dxy, 3dxz eta 3dyz ) ezin dira σ loturetan erabili,
beren lobuluak ardatzen artean orientatuta daudelako. Era berean, HF molekulan σ lotura H-F
lotura-ardatzean zehar eratu nahi izan dugunean (ardatz gisa x hartuz), ezin izan ditugu
fluoroaren 2py eta 2pz orbital atomikoak erabili, kasu bakoitzean gainejartze-integrala zero
baita. 11.1 irudiak puntu hau erakusten du.
Fig. 11.1=11.1 Ird. σ loturarik eratzen ez duen d orbitala.

Alabaina, σ lotura eratzeko erabiltzen ez diren 3d orbital hauek π lotura eratzeko erabil
daitezke, estekatzaileen π motako orbitalez gainezartzeko simetria egokia baitute. 11.2(a)
irudian erakusten den bezala, σ loturaren ardatza x ardatz gisa hartzen bada, metalaren 3dxy
orbitala estekatzailearen antzeko dπ orbital bati gainezartzen zaionean π lotura sortzen da;
estekatzaileak pπ orbital bat ere erabil dezake [11.2(b) Ird.]. π lotura honen adibiderik
arruntena trantsizio-serieko azken elementuetan agertzen da: elementu hauek estekatzailearen
π orbital hutsei gainezartzen zaizkien eta era honetan estekatzaileari elektroiak ematen
dizkioten dπ orbital beteak dituzte [11.2(c)]. Honi “atzeraemate” deritzo eta σ loturetan
– 177 –

estekatzaileek ematen dituzten elektroi-pareen ondorioz ioi metalikoan sortzen den
elektroi-dentsitate handia murrizten laguntzen du. Ioi metalikoak bere hiru dπ orbitalak
beterik eduki arren, esaterako Co3+ ioiaren kasuan, hiru lotura bikoitzerako elektroiak eman
ditzake soilik; hau dela eta, π orbital hartzaile hutsak dituzten sei estekatzailez osatutako
konplexu oktaedriko batean π loturaren ordenarik handiena 0,5-ekoa da. Cr3+ ioian dπ
orbitalak partzialki beterik daudenez, d elektroiek estekatzaileetarantz zuzenduriko
deslekutze partziala jasaten dute soilik. Honek π loturaren maila txiki samarra izatea
suposatzen du.
Fig. 11.2=11.2 Ird. d orbitalen erabilera dπ-dπ loturan.

Printzipioz, estekatzaileen π orbital beteek metalaren dπ orbital hutsei elektroiak
ematen badizkiete, π lotura sor daiteke [ikus 11.2(d) Ird.], baina praktikan ez dirudi bide hau
oso garrantzitsua denik, metalaren elektroi-dentsitatea indartuko bailitzateke. Hala ere,
zenbait ioi konplexutan gerta daiteke, maila txikian bada ere. Esaterako, [TiBr6]2- ioian
titanioak (formalki Ti4+) bere 3dπ orbital guztiak hutsik ditu eta bromoaren 4pπ orbital
beteen elektroiak onartzeko prest ditu.
Kapitulu honetan konplexu oktaedrikoen propietate magnetikoak geroago aztertuko
ditugu, baina oraingoz zera esan dezakegu, trantsizio-metalen konplexurik gehienen jokaera
magnetikoaren aspektu koalitatiboak balentzi loturaren eredu sinple baten bidez azal
daitezkeela. Dagoeneko aipatu dugunez, Cr3+ ioiak σ loturan erabiltzen ez dituen hiru 3d
orbital ditu eta horietako orbital bakoitzak elektroi bat du, neurketa magnetikoez baieztatu
ahal izan denez. Modu analogoan badakigu kobalto tribalentearen konplexu
hexakoordinaturik gehienak diamagnetikoak direla, alegia, 3dπ orbital bakoitzak bi elektroi
dituela. Hala ere, balentzi loturaren hurbilketa, guk deskribatu dugun eran, koalitatiboa da
soilik eta ez ditu azterketen emaitzak azaltzen, batez ere momentu magnetikoa tenperaturaren
funtzioan zergatik aldatzen den. Balentzi loturaren tratamenduak konfigurazio posible
desberdinen energia erlatiboak ere ezin ditu finkatu, eta elektroiak zein energi mailaren artean
higitzen diren esaten ez duenez, ezin da konplexuen elektroi-espektroak azaltzeko erabili.
11.2.2 Orbital molekularraren metodoa3-5
Balentzi loturaren metodoan, 3d, 4s eta 4p orbital atomikoak hibridatuz, sei d2sp3
orbital baliokide sortzen dira, horietako bakoitzak bi elektroiren eta estekatzaile baten arteko
σ lotura lekutu baten eraketan parte hartzen duelarik. Orbital molekularraren tratamenduan
loturak ez ditu metala eta estekatzaile bat inplikatzen soilik. Kasu honetan planteamenduaren
funtsa bestelakoa da: aldi bakoitzean metalaren orbital bakar bat (hots, 3dz2, 3dx2-y2, 4s, 4px,
4py edo 4pz ) hartzen da eta metalaren inguruan dauden estekatzaile bakoitzaren σ orbitalekin
elkarrekinarazten zaio. Honela, OAKL metodoaren bidez, metalaren sei orbital atomikoetatik
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eta estekatzaileen sei σ orbitaletatik abiatuz, hamabi orbital molekular (sei orbital lokarri eta
sei orbital antilokarri) eratzen ditugu; sei estekatzaileen hamabi elektroiak sei orbital
molekular lokarrietan kokatzen dira. Sei orbital molekular lokarrien konbinazio linealak
ondoko hauek dira:

Uhin-funtzioa adierazterakoan φdz2 erabili beharrean dz2 erabili dugu, adierazpenen itxura
sinplifikatu asmoz. σx eta σx– ikurrek, +x eta -x ardatzetan, hurrenez hurren, kokatutako
estekatzaileen σ orbitalen uhin-funtzioa adierazten dute, eta α ikurrak nahaste-koefiziente
arrunta adierazten du. α2 = 0 denean metalaren orbitalek ez dute uhin-funtzioan parte hartzen
eta lotura ionikoa da, eta gainerako elektroiak estekatzaileei lotuta daude soilik; aurkako
muturrean, α2 = 1 denean parte hartuko ez dutenak estekatzaileen orbitalak izango dira eta
elektroiak metalaren orbitaletan erabat sartuta egongo dira. Nahaste-koefiziente hau era
egokian doitzen badugu, metalaren zein estekatzaileen elektronegatibotasun erlatiboa
bezalako faktoreak kontutan hartuko dituzten uhin-funtzioak lor ditzakegu.
Konbinazio lineal hauen azterketa batek erakusten duenez, d z2 orbitalak sei
estekatzaileen σ orbitalez elkarrekiten du. Hala ere, elkarrekintza honetan z ardatzean zehar
dauden estekatzaileen orbitalek beste estekatzaileen orbitalek baino gehiago parte hartzen
dute, d z2 orbitalaren lobuluek nagusiki z ardatzean zehar hedatzen direnez, hobeto
gainezartzen baitira. dx2-y2 orbitalak x eta y ardatzetan zehar kokaturiko estekatzaileen
orbitalekin elkarrekiten du soilik, eta azken hauen funtzioen ikurrak aukeratzerakoan, dx2-y2
orbitalaren ikurraren berdinak izan daitezen bilatzen da. Hau 11.3(a) irudian erakusten da. x
orbitala norabide guztietan berdintsu hedatzen denez eta ikur positiboa duenez, estekatzaile
guztien σ orbitalez neurri berdintsuan elkarrekiten du. Metalaren p orbital bakoitza ardatz
partikularrean zehar dauden bi estekatzaileen σ orbitalei gainezar dakieke soilik, eta
funtzioen ikur matematikoek bat egin dezaten bilatzen da; hau 11.3(b) irudian erakusten da.
Fig 11.3=11.3 Ird. (a) Metalaren dx2-y2 orbitalaren eta estekatzaileen σ orbitalen arteko gainezartzea. (b)
Metalaren px orbitalen eta estekatzaileen σ orbitalen arteko gainezartzea.
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11.4 irudia orbital molekularren energi diagrama bat da. Bertan metalaren zein
estekatzaileen orbital desberdinen energien eta orbital molekular erresultanteen energien
arteko erlazioa ikus daiteke.
Fig 11.4=11.4 Ird. Orbital molekularren energi diagrama (argiago ikusteko, maila endekatuak pixka bat
bananduta eta giltza bidez lotuta adierazi dira).
o. a. del ion metálico=ioi metalikoaren o. a.
orbitales σ de los ligandos=estekatzaileen σ orbitalak
o. m. del complejo=konplexuaren o. m.

Balentzi loturaren metodoan bezala, metalaren d xy , d xz eta d yz orbitalen eta
estekatzaileen pπ edo dπ orbital egokien arteko elkarrekintzan oinarrituz, π lotura deskriba
dezakegu, baina kasu honetan π lotura ez da metalera eta estekatzaile batera mugatuko.
Metalaren dπ orbitalak banaka hartzen dira eta estekatzaile egoki guztien π orbitalekin
sortzen dituzten elkarrekintzak kontsideratzen dira. Elkarrekintzetan orbital molekular
deslekutu lokarri (π) zein antilokarriak (π*) sortzen dira. dxy orbitala kontsideratzen badugu,
x eta y ardatzean zehar dauden estekatzaileen π orbitalekin elkarrekin dezakeela ikusiko
dugu, 11.5 irudian erakusten den bezala. (Erraztasunagatik L-ren π orbitalak pπ ikurraz
adierazi dira.) Orbital molekular lokarri hau deskribatzen duen uhin-funtzioa ondokoa da:

β nahaste-koefizientea delarik. β2 = 1 denean estekatzaileen orbitalek ez dute parte hartzen
eta 3d orbitalak ez-lokarri gisa definitzen dira.
Orbital molekularraren metodoaren bidez, espektro eta propietate magnetikoei buruzko
kalkulu koalitatibo egin daitezke edo aurresan. Aurrerago, kapitulu honetan eta baita 12.
kapituluan ere, arazo hauek sakonago aztertuko ditugu.
Fig. 11.5=11.5 Ird. dxy orbitalaren eta lau estekatzaileen pπ orbitalen arteko gainezartzea, xy planoan.

11.2.3 Kristal-eremuaren eta estekatzaileen eremuaren metodoak3,6,7
Lehen eredu elektrostatikoek estekatzaileak karga puntualtzat edo dipolotzat hartzen
zituzten. Honetan oinarrituz, konposatu konplexuen propietateak ioi metalikoen eta
estekatzaile hauen arteko elkarrekintzen bidez azaldu nahi izan zituzten, eta lau eta sei
koordinazio-zenbakia zuten konplexuetan konfigurazio tetraedriko eta oktaedrikoa, hurrenez
hurren, espero behar zirela arrakastaz azaldu arren, konplexu lau karratuen existentzia ezin
izan zuten bete-betean azaldu. Bestalde, karbono(II) oxidoa bezalako estekatzaileek
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buruhausteak eman zizkien, ez-polarrak izan arren, konplexu egonkorrak eratzen baitzituen.
Gainera, teoriaren arabera estekatzaile-multzo jakin bat harturik, ioirik txikienek loturarik
indartsuenak eratuko zituzten, eta hala ere, dakigunez, bigarren eta hirugarren
trantsizio-serieko elementuek lehen serieko elementurik txikienek baino konplexu
egonkorragoak eratzen dituzte.
Geroago, teoria elektrostatiko sinple hau zabaldu egin zen eta estekatzaileen karga
puntualek edo dipoloek ioi metalikoaren d elektroietan zituzten efektuak bere baitan bildu
zituen. Hedapen honi “kristal-eremuaren” teoria deritzo eta ioi metalikoek kristal-sare batean
agertzen zuten jokaera azaltzeko aplikatu zen jatorriz. Alabaina, kristal-eremuaren teoria
beste kasu batzuetan ere aplika daiteke, esaterako zenbait konplexutan metalaren d elektroiek
sei estekatzaileek ekoizten duten karga-eremuaren (hots, estekatzaileen eremuaren) eragina
pairatzen dutenean..
d orbitalen forma berriz ere kontsideratzen badugu (ikus 11.6 irudia), bi taldetan sailka
daitezkeela ikusten dugu:
a) ardatzetan zehar kontzentratzen diren dz2 eta dx2-y2 orbitalak; orbital hauei eg orbital
deritze.
b) x, y eta z ardatzen bitartean kontzentratzen diren dxy, dxz eta dyz orbitalak; orbital
hauei t2g orbital deritze.
Fig. 11.6=11.6 Ird. d orbitalak: (a) dx2-y2 eta dz2; (b) dxy, dxz eta dyz.

Bai balentzi loturaren metodoan bai orbital molekularren metodoan σ loturak lortzeko
eg orbitalak erabili direla nabarmendu behar da; t2g orbitalak, ordea, ez dira lotzen edo π
loturan parte hartzen dute.
Konplexu oktaedriko tipiko bat, ML6n+, kontsideratzen badugu, Mn+ ioiaren inguruan
dauden sei estekatzaileen σ elektroi-pare elkarbanatu gabeek x, y eta z ardatzetan zehar
eremu elektrostatiko kontzentratu bat sorrarazten dute. Sei estekatzaileak ioi askeari
hurbiltzen zaizkionean, ioiaren espazioa estekatzaileek sortzen duten eremuaren eragin pean
sartzen da pixkanaka. Hasiera batean, eremu hau d elektroi guztietan eragina duen eta bere
energia mailaz maila gehitzen duen eremu esferiko uniforme gisa kontsideratzen dugu.
Geroago, ordea, estekatzaileak gehiago hurbiltzen diren heinean eremua hobeto definitzen da,
ardatzetan zehar kontzentratuz, eta d elektroi batzuek besteek baino eragin handiagoa jasaten
dute. e g orbitalak ardatzetan zehar kontzentratzen direnez gero, estekatzaileen pare
elkarbanatugabeen eremuak orbital hauetako elektroiak t2g orbitaletako elektroiak baino
indar gehiagoz aldaratuko ditu. Estekatzaileen antolaketa oktaedrikoak ekoiztutako
eremuaren ondorioz, bost d orbital endekatuak bi taldetan banatzen dira: energia gehiagoko
eg bikote bat eta energia gutxiagoko t2g hirukote bat. 11.7 irudian eremuaren eragina
azaltzen duen energi diagrama erakusten da.
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Fig. 11.7=11.7 Ird. d orbitalen desdoblamendua eremu oktaedriko batean.
ion libre=ioi askea
orbitales d degenerados=d orbital endekatuak
desdoblamiento de los orbitalesd en un campo octaedrico=d orbitalen desdoblamendua eremu
oktaedriko batean

Bikote altuaren eta hirukote baxuaren arteko energi diferentzia Δ ikurraz adierazten da
normalean, baina zenbait ikerlarik nahiago dute 10 Dq adierazpena erabili. Ondoren d
orbitalen energiak aztertuko dugu, bost d orbitalen batezbesteko energia erreferentziazko
zerotzat hartuz. t2g orbitalen energia –2Δ/5-ekoa da (ikus 11.7 irudia) eta eg orbitalen energia
+3Δ/5-ekoa da; hortaz, hiru t2g orbitalen energien baturak (3 x –2Δ/5 = –6Δ/5), bi eg
orbitalen energien batura (2 x +3Δ/5 = 6Δ/5) orekatzen du.
Δ desdoblamenduaren balioa konplexuz konplexu desberdina da eta estekatzaileen zein
ioi metalikoaren izaeraren menpekoa da. Beraz, estekatzaileek ekoizten duten eremua beren
izaeraren menpekoa da, eta ioiak beren elektroien distortsioa eragiteko duen erraztasunaren
menpekoa bereziki. Praktikan estekatzaileak, beren kristal-eremuan oinarrituz, ordena
beherakorrean koka daitezke; ordena hau ioi metalikoekiko independentea da:

Sarritan “serie espektrokimiko” deritzon zerrendatik ateratako ordenazio mugatu honek arraro
samarra irudi dezake hasiera batean, F- ioiek CN- ioiek baino eremu handiagoa ekoiztea
espero baitzitekeen; hala ere, dakigunez fluoruro ioiaren elektroiak nukleoari indar gehiagoz
lotzen zaizkio eta ioi metalikoak ez ditu zianuro ioiaren elektroiak bezainbeste deformatzen,
azken hau “bigunagoa” baita.
Kristal-eremuaren teoriarik sinpleenean, Δ-ren balioa finkatzerakoan ioi metalikoaren
tamaina eta karga faktore garrantzitsuak izatea espero genezake. Hortaz, karga handiena duen
ioiak estekatzaileen elektroiak gehiago polarizatuko ditu eta Δ-ren balio altuagoa eragingo du;
esaterako, banadioaren hexaakuo ioietan, [V(H2O)6]3+ ioaren kasuan Δ-ren balioa 18000
cm-1-koa da, baina [V(H2O)6]2+ ioian 11800 cm-1-ra jaisten da. Lehen trantsizio-serieko
metalez osatutako konplexuen artean, elementu tribalenteen hexaakuo ioiek, [M(H2O)6]3+,
15000 eta 20000 cm -1 bitarteko balioak dituzte oro har, eta ioi dibalenteen konplexu
analogoek 10000 cm -1 inguruko balioak dituzte. Arestian aipatu dugunez, teoria
elektrostatikorik sinpleenaren arabera karga berdina duten bi ioietatik txikienak
estekatzaileetan eragin handiagoa izango du (gogoan har Li+ ioiak Na+ ioiak baino ahalmen
polarizatzaile handiagoa duela). Orduan, arau hau trantsizio-metalen konposatuei ere aplikatu
behar litzaiekeela dirudi. Hala ere, lehen ikusi dugun bezala, serie desberdinetako
trantsizio-metalen ioiak konparatzen baditugu, aurresan hori ez da zuzena. Izan ere, konplexu
analogoetan, lehen trantsizio-serieko elementu batetik bigarren trantsizio-serieko talde bereko
– 182 –

beste elementu batera igarotzen garenean, Δ parametroa %30-40 handitzen da oro har, eta
hirugarren serieko elementu batera igarotzerakoan beste %30-40 bat gehiago. Sekuentzia
tipiko bat ondokoa litzateke:
eta
Hortaz, [VL6]4+ ioitik [NbL6]4+ ioira igarotzerakoan Δ handitu egiten da, nahiz eta Nb4+ ioia
V4+ ioia baino nabarmenki handiagoa izan.
Fenomeno honek anormaltasun bat dirudien arren, izatez azalpen erraza dauka: kasu
bakoitzeko d orbitalak desberdinak dira (3d V4+ ioian eta 4d Nb4+ ioian) eta banaketa
erradialaren funtzio desberdinak dituzte. Guzti honek, gehiegi sinplifikatutako
kristal-eremuaren oinarrizko teoriak eskainitako aurresanen balioari garrantzi gehiegi
ematearen arriskua erakusten digu. Teoria honetan oinarritutako kalkuluen esanahiaren
azalpen sakonagoak tokiz kanpo geratuko lirateke oinarrizko mailako testuliburu batean.
Alabaina, gai honetan interesaturik daudenek Freedman eta Watson8-en artikulua kontsulta
dezakete. Kristal-eremuaren teoriak funtsezko zailtasun bat erakusten du: parte hartzen duten
indar bakarrak elektrostatikoak direla kontsideratzen du eta bere arabera ioi metalikoaren eta
estekatzaileen artean ez dago elektroi elkarbanaturik (hau da, lotura kobalenterik). Mota
honetako lotura kasu batean onartzen du soilik, ioi metalikoak estekatzaileen elektroi-pare
elkarbanatu gabeak polarizatzen dituenean, alegia.
Hala σ nola π loturako elektroiak elkarbanatzeak d orbitalen desdoblamenduan eragina
izan behar du. Zianuro ioi “bigunaren” eremu handia azaltzeko bere karga-hodeia erraz
polarizatzen dela eta ioi metalikoak erakartzen duela esaten dugu, baina beharbada hobeto
azalduko litzateke zianuro ioiak ioi metalikoarekin σ eta π loturak eratzen dituela onartuko
balitz. Era honetan, metalaren eta karbonoaren arteko distantzia laburtuko litzateke eta
estekatzailearen eremua handitu egingo litzateke. Kristal-eremuaren teoria lotura hau
kontutan hartuz aldatzen dugunean, “estekatzaileen eremua” deritzon ikuspegi berri bat
sortzen dugu. Azken honek hala orbital molekularren nola kristal-eremuen deskribapenen
aspektuak uztartzen ditu. Estekatzaileen eremuaren teoriak estekatzailearen eremuaren menpe
dagoen Δ desdoblamenduaren balioa aztertzerakoan, ez du kontutan hartzen eremua indar
elektrostatikoen ala lotura-indarren ondorio den. Orbital molekularren metodoan
desdoblamendu baliokidea ΔE ikurraren bidez adierazten da; hau lotura-indarraren
menpekoa da, orbital lokarrien energia txikitzen den heinean orbital antilokarrien energia
handitu egiten baita.
Δ eta ΔE -ren balio errealak elektroi-espektroak (ikuskorra eta ultramorea) neurtuz
kalkula daitezke, eta ondorengo atalean Δ-k konplexu oktaedrikoen propietate magnetikoetan
eta egonkortasunean duen eragina aztertuko dugu.
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11.3 Zurgapen-espektroak9-11
d elektroi desparekatuak dituzten trantsizio-elementuen konplexuak kolorea dute eta,
beraz, beren zurgapen-espektroek eskualde ikuskor eta infragorri hurbilean (25000-8000
cm-1; 4000-12500 Å) tontorrak erakusten dituzte. Tontor hauek intentsitate baxua dute eta
beren iraungipen-koefizienteak* 1 eta 50 bitartean daude, baina konplexu askok eskualde
ultramorean (50000-25000 cm-1) iraungipen-koefiziente altuagoko (1000-10000 cm-1) tontor
askoz intentsoagoak dauzkate. Lehen trantsizio-serieko elementuek eratutako konplexuak
aztertzen baditugu soilik, eskualde ikuskorreko tontor ahulen eta eskualde ultramoreko tontor
intentsoen arteko banaketa begibistakoa da.
# peso molecular=pisu molekularra
concentración=kontzentrazioa
longitud de la celda=gelaskaren luzera

Tontor ahulak elektroiak d maila batetik beste batera igarotzerakoan sortzen direnez,
d-d trantsizio deritze. Teorikoki trantsizio hauek zero intentsitatea eduki behar lukete, l
zenbaki kuantiko bereko bi mailen arteko trantsizioak, dipolo elektrikoaren aldaketarik
eragiten ez dutenez, “debekatuta” baitaude. Izatez, oinarrizko egoeraren zein egoera
kitzikatuaren funtzioak d puruak ez direla suposa daiteke; ordea, hein txiki batean p izaera
ere inplikatzen dute. Tontorrak (nahiz eta ahulak izan) ikustearen arrazoia hori izango
litzateke. Guzti hau konplexuak simetria-zentrurik ez duenean, hots, estekatzaileak berdinak
ez direnean edo lotura-uhin edo -angeluetan distortsioren bat dagoenean gertatzen da soilik.
Simetria-zentrurik ez duten konplexu tetraedrikoen espektroek konplexu oktaedrikoek baino
tontor askoz intentsoagoak dituzte. 12. kapituluan puntu hau berriz aztertuko dugu. 9, 10 eta
11 erreferentziek d-d tontorren intentsitatean efektua duten faktoreei buruzko informazio
sakonagoa eskaintzen dute.
d 1 eta d 9 ioien konplexu oktaedrikoek sortzen dituzten d-d tontorren aspektu
koalitatiboak erraz azal daitezkeela ikusiko dugu, tontorrak d orbital desberdinen arteko
elektroi-trantsizioekin erlaziona baitaitezke zuzen-zuzenean. Konplexuetako d elektroien
kopurua 2 eta 8 bitartean dauden kasuetan, ezin dugu hain korrelazio sinplerik egin, dn
konfigurazio bakoitzeko elektroien arteko elkarrekintzan “termino” desberdinak sortzen
baitira. Gai hau 12. kapituluan aztertuko dugunez, oraingoz bi gauza aipatuko ditugu soilik:
hurrengo paragrafoetan Ti 3+(d 1 ) eta Cu 2+(d 9 ) ioiek eratutako konplexu oktaedrikoen
espektroak azalduko ditugu, eta bestalde, Δ-ren balioak edozein konplexuren esperimentuetan
ikusitako espektroetatik abiatuz kalkula daitezkeela esan behar dugu.
Hasteko, titanio tribalentearen konplexu baten, [TiCl6]3-, espektroa kontsideratuko
dugu. Konposatu hau Ti3+ ioi batez eta bere inguruan dauden sei Cl- ioiz osaturik dago.
Espektroak (11.8 ird.) 12750 cm-1-etan tontor zabal bat dauka. Mota honetako espektroak d-d
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trantsizioetan agertzen dira. Anioi hau d1.Ti3+ ioia inplikatzen duen konplexu tetraedriko bat
da, eta bere espektroa orbital molekularrena (11.4 ird.) zein kristal-eremuaren diagrama (11.7
ird.) erabiliz azal daiteke. Azkena pixka bat errazagoa da; berau erabiliz, elektroia oinarrizko
egoeran t2g orbital batean dagoela baina kitzikatzen bada eg orbital batera igaro daitekeela
esan dezakegu. Honen arabera, trantsizioa eg → t2g idazten da eta Δ desdoblamendua 12750
cm-1-koa da. Orbital molekularren arabera, Δ eta ΔE baliokideak dira, eta tontorra elektroia d
orbital ez-lokarri batetik energia baxuagoko orbital molekular antilokarri batera (φ‘1 edo φ‘2)
kitzikatzerakoan sortzen da. Hala ere, tontorra ez da simetrikoa, desberdina den maila nabari
bat baitauka. Honek zera esan nahi du, elektroia bi maila kitzikatu desberdinetara transmiti
daitekeela. Izan ere, konplexua oktaedro erregularraren formarekiko distortsionatuta
dagoenez (hala paketamenduaren eraginaren ondorioz nola Jahn-Teller-en teoremaren
ekintzaren ondorioz), eg orbitalak bi mailatan desdoblatzen dira (ikus aurrerago kapitulu
honetan bertan.)
Fig. 11.8=11.8 Ird. [TiCl6]3- ioiaren espektroa
Absorción=Zurgapena

Ti3+ ioia kloruro ioien ordez sei ur-molekulez inguratzen badugu, [Ti(H2O)6]3+ katioi
konplexua eratuz, orduan espektroak 20300 cm-1-tan tontor bat erakusten du; beraz, sei
ur-molekulek sei kloruro ioiek baino estekatzaileen eremu sendoagoa ekoizten dute.
Printzipioz, titanio tribalenteak osatzen dituen konplexuen, [TiL6]3+, serie oso bat presta
daiteke eta Δ-ren balioak espektroetatik abiatuz kalkula daiteke; era honetan lehenago
aipatutako serie espektrokimikoa egin dezakegu. Hala ere, Ti3+ ioiak inguruan tetraedrikoki
kokaturiko sei estekatzaile berdin eduki behar ditu, eta praktikan konplexu hauen serie zabal
bat prestatzea ez da erraza. Saiorik gehienetan TiX3.3L motako konplexuak (non X = Cl, Br
edo I-a den) erabili dira; estekatzailearen eremua X eta L estekatzaileen kontribuzio berdinez
osaturik dagoela suposatzen da, eta prozedura honi batezbesteko ingurunearen Jorgensen-en
araua deritzo. Azken urteetan titanio tribalentearen konplexu asko prestatu dira, eta hauei
esker zenbait estekatzaile oxigeno- zein nitrogeno-emaileren eremuak pairatzen duten
desdoblamenduaren balioak zehaztu dira.
d9 konfigurazioa ere (esaterako, Cu2+) oso erraz ulertzen da. Konfigurazio honen
oinarrizko egoera (t2g )6(eg )3 da. Kobre dibalenteak osatutako konplexu oktaedrikoen
(esaterako [Cu(H2O)6]2+) elektroi-espektroek t2g elektroi bat partzialki beterik dagoen eg
orbitalera igarotzeagatik sortutako tontor sinple bat daukate. Cu2+ ioiaren karga soilik +2
denez, estekatzaileak Ti3+ ioiak baino indar gutxiagoz erakartzen ditu, eta honen arabera
estekatzaileek d elektroien karga-hodeietan eragin txikiagoa dute eta d mailen
desdoblamendua ere txikiagoa da. Hori dela eta, [Cu(H2O) 6] 2+ ioiaren tontorra 12500
cm-1-tan dago eta [Ti(H2O)6]3+ ioiarena, berriz, 20300 cm-1-tan. Arestian aipatu dugun
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bezala, [M(H2O)6]n+ ioien Δ-ren balioak, ioi tribalenteen kasuan, 15000 eta 20000 cm-1
artekoak dira, eta dibalenteen kasuan 10000 cm-1 ingurukoak dira. Gogoan har M lehen
trantsizio-serieko elementu bat dela.
Espektroen azterketa d1 eta d9 konfigurazioa duten ioi metalikoen konplexuetara
mugatu dugu, ulertzeko errazagoak izateaz gain, beren espektro-tontorrak d orbital sinpleen
arteko trantsizio elektronikoekin erlaziona daitezkeelako. Beste dn ioi batzuetan (n = 2-8)
egoera konplexuagoa da, elektroien arteko elkarrekintzak kontutan hartu behar baitira eta
konfigurazio bakoitzaren hainbat “termino” sortzen baitira. Hurrengo kapituluan ioi horien
konplexuen espektroak aztertuko ditugu.
Gure eztabaida d-d tontorretan zentratu da nagusiki, baina trantsizio-metalen
konplexurik gehienen espektroek eskualde ultramorean ere “karga-transferentziazko” tontor
intentsoagoak erakusten dituztela nabarmendu behar da. TiCl3.3C 6H 5N konposatuaren
espektroan aurrekoaren adibide tipiko bat ikus dezakegu (ikus 11.9 irudia): 16600 cm-1-tan
dagoen d-d tontorraz gain, 24300 cm -1 -tan tontor askozaz intentsoagoa dago.
Karga-transferentziazko tontor hau elektroi bat titanioaren d orbital ez-lokarri batetik
piridinaren π* orbital antilokarri batera transferitzerakoan sortutakoa da seguraski. Espektro
hori aztertzeko ezin dugu 11.7 irudiko diagrama sinplea erabili; horren ordez, 11.4 irudiko
diagramaren antzekoa den, baina estekatzaileen π eta π* orbitalak ere biltzen dituen, orbital
molekularren diagrama oso bat erabili behar dugu.
Fig. 11.9=11.9 Ird. TiCl3.3py molekularen espektroa
Absorbancia=Absorbantzia

Lehen trantsizio-serieko elementuek eratzen dituzten konplexuen espektroak aztertu
ditugu soilik, normalean elementu horietan d-d tontorren eta karga-transferentziazko
tontorren arteko banaketa argia baita. Bigarren eta hirugarren trantsizio-serieko elementurik
astunenetan Δ (ΔE ) handiagoa da, gutxienez % 30 gehiago, eta honen ondorioz d-d tontorrak
uhin-luzera laburragoan agertzen dira eta sarritan karga-transferentziazko tontorren
interferentzia partzialak pairatzen dituzte.
11.4 Suszeptibilitate magnetikoa12
Atomo guztiak diamagnetikoak dira (hots, aplikatutako eremu magnetikotik irteteko
joera dute), baina parekatu gabeko spina duten elektroiez osatutakoak paramagnetikoak ere
badira, elektroi desparekatuak iman txiki baten gisako jokaera duenez, eremu aplikatura
zuzendutako erakarpena sortzen baita. Orbital batek bi elektroi dituenean, beren spinek
aurkakoak izan behar dute eta beren momentu magnetikoek (berdinak eta aurkakoak direnak)
elkar baliogabetu egiten dute, atomoari ezaugarri diamagnetikoak utziz soilik. Hau dela eta,
elektroi desparekatu bat duten atomoak paramagnetikoak dira, baina atomoan dauden
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elektroi-pareen diamagnetismoak paramagnetismoaren magnitudea murrizten du.
Elektroi desparekatuari lotutako momentu magnetikoa kantitate bektorial gisa erabil
daiteke, eta horren arabera atomo baten momentuaren magnitudea elektroi desparekatuen
kopuruarekin zuzenean erlazionaturik dago. Lehen trantsizio-serieko elementuen kasuan,
momentu magnetikoaren (µ , Bohr-en magnetoietan*, MB, adierazitakoa) eta elektroi
desparekatuen (n) artean erlazio sinplea dago:

Formula erraz hau, “spinarentzat soilik”, lehen trantsizio-serieko elementuen konplexurik
gehienetan erabiltzeko sistema ona da, baina bigarren eta hirugarren trantsizio-serieko
elementurik astunenek osatutako konplexuetan ez da hain erabilgarria.
Jokaera magnetikoaren aspektu koalitatiboak baino ez baditugu aztertzen eta elektroi
desparekatuen kopurua ezagutzeko esperimentuen bidez kalkulatutako suszeptibilitate
magnetikoen balioak (eta beraz, kalkulatu ditugun momentu magnetikoak) erabiltzen
baditugu soilik, balentzi loturaren metodoa egokia da oro har. Hala ere, estekatzaileen
eremuaren eta orbital molekularren deskribapenak maila elementalean erraz aplikatzen dira
eta aldi berean tratamendu sakonagoetan ere erabil daitezke. Balentzi loturaren metodoa
aztertuko dugu laburki, konplexuen jokaera magnetikoaren tratamenduaren garapenean
garrantzi historikoa izan duelako eta bereziki planteamendu honetan erabilitako terminologia
beste eztabaida batzuetan, esaterako konplexuen erreaktibitatearen azterketan (11.19 atala),
erabil daitekeelako.
* El magnetón de...=Bohr-en magnetoia (MB) ondoko eran definitzen da: 1MB = eh/4πm, e
elektroiaren karga, m elektroiaren masa eta h Planck-en konstantea direlarik, hurrenez
hurren.
Lehen trantsizio-serieko elementuek eratutako konplexu oktaedrikoen balentzi loturaren
deskribapenean (ikus 11.2 atala) ioi metalikoaren eta sei estekatzaileen arteko lotura 3d24s4p3
orbital hibridoen multzoa erabiliz azaltzen da. Beste hiru d orbitalak (3dxy, 3dxz eta3dyz ) ioi
metalikoaren 3d elektroiak egokitzeko erabiltzen dira. Hund-en araua aplikatuz, elektroiak
orbital horietan banan-banan sartzen dira, spin desparekatuen kopururik handiena eman
dezaten. d1, d2 eta d3 konfigurazioa duten ioiek (esaterako, Ti3+, V3+ eta Cr3+-a) ez dute
arazorik sortzen, baina lau d elektroi edo gehiago dituzten ioien kasuan zailtasun gehiago
agertzen dira, orbital erabilgarri gehiago ez baldin badaude, elektroiek elkarrekin parekatu
beharko baitute. Esperimentuen arabera, Cr2+ ioiak (d4 ) magnetikoki desberdinak diren bi
konplexu-mota eratzen ditu. [Cr(CN)6]4- ioian parekatzea gertatzen da eta konplexuak bi
elektroi desparekatuei dagokien momentu magnetikoa dauka; beste konposatu batzuetan,
CrCl2.4H2O kasu, konplexuak lau elektroi desparekatu ditu, eta argi dago lau elektroiak
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orbital desberdinetan daudela. Jokaera hau azaltzeko zera iradoki zen, “spin parekatua” (bi
elektroi desparekatu) duten konplexuen kasuan Cr2+ ioiak lotura eratzerakoan 3d24s4p3
orbital hibridoen multzoa erabiltzen duela, eta “spin askea” (lau elektroi desparekatu) duten
konplexuetan 4s4p34d2 hibridoak erabiltzen dituela. Azken kasu honetan 3d orbitalak Cr2+
ioiaren lau elektroiak egokitzeko erabil daitezke. 11.10 irudian egoera hau erakusten da. Era
honetan balentzi loturaren hurbilketak konplexuak bi kategoria desberdinetan taldekatzen
ditu, loturak inplikatzen dituen orbitalen funtzioan (“barneko” orbital hibridoak, 3d24s4p3,
edo “kanpokoak”, 4s4p 34d 2 ); hau da, barne-konplexuak (edo barne-orbitalekoak) eta
kanpo-konplexuak (edo kanpo-orbitalekoak), hurrenez hurren.
Fig. 11.10=11.10 Ird. Cr2+ ioiaren barne- eta kanpo-konplexuak.
spin apareado (internos)=spin parekatua (barnekoak)
spin libre (externos)=spin askea (kanpokoak)

d5, d6 eta d7 ioiez eratutako konplexuen jokaera magnetikoaren aldaketa modu berean
azal daiteke. 11.4 taulan d4-d7 ioien konplexu oktaedrikoen jokaera magnetikoa laburbiltzen
da eta bakoitzaren zenbait adibide erakusten dira. Puntu honetan barne- eta kanpo-orbitalen
balentzi loturaren deskribapenari dagozkion bi termino sartzen dira: spin baxua eta spin altua.
Deskribapen honek elektroi desparekatuen kopurua justifikatzen du, baina konplexuak
lotura nabarmenki desberdinak inplikatzen dituzten bi talde artifizial samarretan banatzen
ditu. Estekatzaileen eremuaren metodoaz zatiketa hau saihestu egin daiteke. 11.3 atalean
(11.7 ird.) ikusi genuen bezala, oktaedrikoki kokatutako sei estekatzaileek ekoizten duten
eremuaren eragin pean bost d orbitalak bi taldetan banatzen dira, t2g hirukotea (dxy, dxz eta
dyz ) eta eg bikotea (dx2-y2 eta dz2 ). Ioi metalikoaren d elektroiek d orbitalak Hund-en araua
jarraituz betetzen dituzte. Lehengoan bezala, d1, d2 eta d3 ioiek ez dute inolako arazorik
sortzen, elektroi bakoitza t2g multzoaren orbital desberdin batean sartzen baita. d4 ioien
kasuan, ordea, dilema baten aurrean gaude berriz ere. Elektroia t2g maila batean kokatzen
bada, parekatu egin behar du; berriz, elektroia eg orbital batean ere koka daiteke, nahiz eta
azken honen energia nabarmenki altuagoa izan. 11.11 irudian bi alternatibak erakusten dira.
Fig 11.11=11.11 Ird. [CrL6]2+ ioiaren estekatzaileen eremuaren deskribapena: (a) spin parekatua; (b) spin
askea.

Erraz ikus daitekeenez, d elektroien kokapena balentzi loturaren metodoan bezala
deskribatzen ari gara gehien bat, lehen hiru elektroiak dxy, dxz eta dyz orbitaletan (t2g ) sartuz
eta besteak dx2-y2 eta dz2 orbitaletan (eg ) sartuz, alegia. Hala ere, estekatzaileen eremuaren
planteamenduan konplexuen loturaren izaera zehaztu beharrean, d mailen energia erlatiboak
zehaztu ditugu soilik. Estekatzailearen eremua sendoa denean, Δ energi diferentzia handia
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izango da eta elektroiek t2g orbitalen bidez parekatzea nahiago izango dute; estekatzailearen
eremua ahula denean, ordea, Δ txikia izango da eta laugarren elektroia eg orbital batean
sartuko da, karga-banaketa handiena izan dadin. Guzti hau 11.12 irudian frogatzen da; bertan
spin baxuko zein altuko konfigurazioen energia erlatiboak eta Δ-ren aldaketa erlazionatzen
dira. Δ-ren balio txikietan spin askearen konfigurazioa (spin altua) spin parekatuarena (spin
baxua) baino askozaz egonkorragoa da, baina Δ handitzen den neurrian energi diferentzia
txikiagoa bihurtzen da eta balio kritiko jakin batean (Δ‘) bi konfigurazioek energia bera dute.
Spin askearen konfigurazioaren aldean Δ-k gehituz jarraitzen duenean, spin parekatuaren
egoerak, egonkortasun erlatibo handiagoa eskuratzen du.
Tabla 11.4=11.4 Taula. Lehen trantsizio-serieko elementuen d4-d7 ioiek eratutako konplexu oktaedrikoen
jokaera magnetikoa.
Nº de electrones d=d elektroien kopurua
Elemento=Elementua
Internos≡bajo spin=Barnekoak≡spin baxua
Externos≡alto spin=Kanpokoak≡spin altua
Nº de electrones desapareados=Elektroi desparekatuen kopurua
Ejemplos=Adibideak

Fig. 11.12=11.12 Ird. Spin parekatua (spin baxua) eta spin askea (spin altua) duten konplexu oktaedrikoetako
energi erlazioak.
Alto spin=Spin altua
Bajo spin=Spin baxua
Δ aumenta=Δ handitzen da.

Hortaz, elektroi desparekatuen kopuruaren arabera ioi jakin baten konplexuak bi
taldetan banatzen diren arren, estekatzaileen eremuaren metodoak ez ditu lotura-motak
zehatz-mehatz bereizi beharrik. Hala ere, kasu bakoitzean loturan energia eta simetria egokia
duten orbital guztiek hartuko dute parte.
11.5 taulak konplexu oktaedrikoak eratzen dituzten (d0-d10 ) ioien elektroien kokapena
erakusten du eta horietako bakoitzaren kristal-eremuaren egonkortasun-energia (elektroirik
gehienak t2g orbitaletan edukitzeagatik irabazitako energia, alegia) ematen du.
Orain orbital molekularren planteamenduaz arituko gara. Orbital molekularrek
estekatzaileen eremuaren antza dute, baina kasu honetan goiko bikoteko orbitalak (eg ) ez dira
d orbital puruak, dx2-y2 eta dz2 orbitaletatik eratorritako φ‘1 eta φ‘2 orbital antilokarriak
baizik. Orduan, metalaren elektroiak orbital lokarri zein antilokarrietan egokitzen dira. Lotura
ahula denean, ΔE (d orbital ez-lokarrien eta energia baxuagoko orbital antilokarrien arteko
energi diferentzia) txikia da eta elektroi desparekaturik gehien, hots, spin altuko konplexurik
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gehien dugu. ΔE handia denean, elektroiek orbital ez-lokarrietan parekatzea nahiago izaten
dute; d7 ioietan, zazpigarren elektroia orbital antilokarrietako batean sartzen da eta era
honetan ioiaren eta estekatzailearen arteko lotura ahultzen du.
Tabla 11.5=11.5 Taula. Lehen trantsizio-serieko elementuek eratzen dituzten konplexu oktaedrikoen elektroien
kokapena azaltzeko estekatzaileen eremuaren deskribapena.
Ejemplos=Adibideak
Nº de electrones d=d elektroien kopurua
Campo débil (Δ pequeño)=Eremu ahula (Δ txikia)
Campo fuerte (Δ grande)=Eremu sendoa (Δ handia)

Kapitulu honen azken zatian momentu magnetikoak ikusiko ditugu, baina soilik
elektroi desparekatuekin daukaten erlazio sinpleaz aritzeko. 12. kapituluan magnetokimikari
buruzko azalpen xeheagoa emango dugu.
11.5 Konposatu konplexuen egonkortasuna13
Konposatu konplexu baten egonkortasuna bere konfigurazio elektronikoari estuki
loturik dago eta bere lotura-moten menpekoa da. Lotura funtsean ioi/dipolo motakoa baldin
bada, ioirik txikienek loturarik indartsuenak osatzea espero behar dugu, intentsitate
handiagoko eremu elektrostatikoak eratzen baitituzte. Mg2+, Ca2+, Sr2+ eta Ba2+ ioi dibalente
hidratatuen hidratazio-entalpia absolutuak beren erradioen alderantzizkoaren aurrean
irudikatzen baditugu, 11.13 irudian agertzen den kurba leuna lortzen dugu. Grafiko honek, ioi
metalikoaren erradioa handitzerakoan, ioi/dipolo loturek indarra galtzen dutela erakusten
digu.
Lehen trantsizio-serieko elementuen ioi dibalenteen hidratazio-entalpia absolutuek ere
antzeko kurba bat eratzea espero genezake, haien erradio ionikoak ere txikitu egiten baitira
(Ca2+ ioiaren 99 pm-tik Zn2+ ioiaren 72 pm-raino). Alabaina, esperimentuen bidez lortutako
balioak irudikatzen badira (11.14 ird.), erradio ionikoa txikitzen den heinean
hidratazio-entalpia ez da progresiboki gehitzen; honen ordez, grafikoak kurbadura bikoitza
erakusten du. Ioi hidratatu hauek, Mn2+ ioia izan ezik, beren erradio ionikoetatik ondoriozta
daitekeena baino egonkorragoak dira, eta egonkortasun estra hau kristal-eremuaren
egonkortasun-energiaren bidez azal daiteke.
Ioi hauek (hots, [M(H2O)6]2+-a) oktaedrikoki koordinatutako sei ur-molekula dituzte eta
ioi metalikoaren d mailak lehen azaldutako eran desdoblatzen dira, t2g hirukote bat eta eg
bikote bat ekoiztuz, alegia. Hidrato hauek eremu ahuleko konplexuak dira (ikus 11.5 taula);
hori dela eta, lehen hiru elektroiak t3g mailetan daude, ioiari egonkortasuna emanez, eta
hurrengo biak eg mailen baitan kokatzen dira eta ioiaren egonkortasuna gutxitzen dute. d5
konfigurazioko d orbital bakoitzean elektroi bat dago eta ez dago KEEErik. d 6 -d 10
– 190 –

konfigurazioetan sekuentzia bera errepikatzen da, eta KEEErik handiena d 3 eta d 8
konfigurazioetan egongo da; honen arabera, ioi hauek (V2+ eta Ni2+) kurbako bi depresioen
minimoetan egongo dira. Hidratazio-entalpiaren balio esperimentalei KEEEari zor zaion
zuzenketa egiten bazaie (neurketa espektroskopikoen bidez lortutako Δ-ren balioak erabiliz),
11.14 irudiko kurba eten leuna lortzen dugu. Ioi tribalenteen hidratoak ere antzeko moduan
egonkortzen direla ikusi da; egonkortasunik handiena d3 ioiak, [Cr(H2O)6]3+, jasaten du eta
d5 ioiak, [Fe(H2O)6]3+, ez du inolako egonkortasunik jasaten. Ura ez den beste estekatzaile
batzuek eratutako konplexuei ere printzipio berak aplikatzen zaizkie. Gai honetan
interesaturik daudenek antzeko kurba bat marraz dezakete, spin parekatuen antolaketa duten
ioiez osatutako konplexu oktaedriko hipotetikoen, [ML6]3+, multzo bat aztertuz.
Fig. 11.13=11.13 Ird. Hidratazio-entalpia (ΔH°) eta IIA taldeko ioi dibalenteen erradioaren alderantzizkoa
aurrez aurre irudikatzen dituen grafikoa.

Konplexuek disoluzio akuosoan daukaten “egonkortasuna” ere estekatzaileen
eremuaren eraginetan oinarrituz azal daiteke. Ondoren, ioi metalikoarekin koordinatutako
ur-molekula bat edo gehiagoren ordez beste estekatzaile bat sartzen denean gertatzen dena
aztertuko dugu. Hau da:

Fig. 11.14=11.14 Ird. M2+ ioien (Ca-Zn) hidratazio-entalpiak.

Ordezkapen-erreakzio honen oreka-kostantea (sarritan “egonkortasun-konstantea” deiturikoa)
K bada, orduan erreakzioaren energia askearen aldaketa adierazten duen logK aldagaiak
[M(H2O5L)]2+ ioiaren egonkortasuna neurtzen du. Egonkortasun-konstante asko asmatu dira
eta Bjerrum-ek14 guztien laburpen bat argitaratu zuen. Gure aldetik, etilendiaminazko (en)
konplexuak aztertuko ditugu soilik. Etilendiamina hortz biko estekatzaile bakoitzak bi
ur-molekula ordezka ditzake, ondoko erreakzioen bidez:

logK-ren balioen baturak (logK1 + logK2 + logK3), [M(en)3]2+ konplexuek, [M(H2O)6]2+
konplexuekin konparatuz gero, duten egonkortasuna neurtzen du. Mn2+ eta Zn2+ ioien
bitartean dauden ioien logK kalkulatu da eta beren irudikapen grafikoak (11.15 ird.) espero
daitekeen kurba erakusten du; KEEEaren zuzenketa burutzen denean, Mn2+ ioitik Zn2+ ioira
pixkanaka igotzen den kurba etena lortzen da.
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Fig. 11.15=11.5 Ird. Σ logK-ren irudikapen grafikoa [M(en)3]2+ konplexuen kasuetarako.

KEEEaren antzeko kontsiderazioak erabiliz, lehen trantsizio-serieko konplexu
oktaedrikoen energi erlazioetan gertatzen diren aldaketa analogoak azaldu dira. Talde honen
baitan zianuroak M2+ ioiekin eratzen dituen konplexuak eta azetilazetonak M3+ ioiekkin
eratzen dituenak sartzen dira. Ideia hauek konplexuen propietate termodinamikoen aldaketei
aplikatu nahi izanez gero, George eta McClure-en15 artikulu bikaina kontsulta daiteke.
11.6 Konplexu oktaedriko distortsionatuak
Orain arte, ML6 konplexu batean lotura-luzera guztiak berdinak direla suposatu dugu.
[TiCl6]2--a bezalako ioi konplexuetan hau egia da, baina sei estekatzaileak berdinak ez
direnean 90°-ko angeluaren desbideraketaren bat gertatzea espero genezake. Beraz, taldeek
bolumen handia dutenean, elkarren arteko aldarapena gertatuko dela eta hortz anitzeko
estekatzaileen kasuan lotura-angeluak eraztunaren tamainaren menpekoak izango direla
espero daiteke.
Horrez gain, beste faktore bat ere kontutan hartu behar dugu: estekatzaileen
elektroi-pareen eta ioi metaliko zentralaren d elektroien arteko aldarapena, hain zuzen ere.
Dagoeneko ikusi dugunez, d elektroiak bi kategoriatan bana daitezke: batean elektroiak
ardatzetan zehar estekatzaileetarantz orientatuta daude (eg ) eta bestean elektroiak ardatzen
bitartean orientatuta daude (t2g ). eg mailak neurri berean beterik ez badaude, estekatzaile
batzuek besteek baino aldarapen handiagoa pairatzea eta metal/estekatzaile lotura-luzerak
desberdinak izatea espero daiteke. Neurri berean beterik ez daudenak t2g mailak baldin
badira, efektua txikiagoa izango da, estekatzaileek eragin txikiagoa pairatuko baitute.
Ondoren spin altuko eta spin baxuko konplexu oktaedrikoak kontsideratuko ditugu, eta
aurresan eta ikusi ditugun distortsioak konparatuko ditugu.
11.6.1. Spin altuko konplexuak
Bi orbital-taldeak (t2g eta eg ) hutsik, erdi beterik edo erabat beterik daudenean,
karga-dentsitatea simetrikoa denez, d0, d3, d5, d8 eta d10 ioiek eratutako [ML6]n+ konplexu
oktaedrikoek ez dute distortsiorik edukiko. t2g orbitalak neurri desberdinetan beterik egoteak
efektu txikia eragiten du; beraz, d1, d2, d6 eta d7 ioiek eratutako konplexuak erregular
samarrak dira. Spin altuko d4 eta d9 konplexuek, ordea, distortsio garrantzitsuak pairatzen
dituzte, beren dx2-y2 edo dz2 orbitalak partzialki beterik baitaude (ikus 11.6 taula). Elektroi
estra dx2-y2 orbitalean badago x eta y ardatzetan zehar dauden lau estekatzaileek aldarapena
pairatzea espero daiteke. Honen ondorioz, lau lotura luze eta bi lotura labur dituen oktaedro
distortsionatu bat eratuko da. Era berean, elektroi estra d z 2 orbitalean sartzen bada,
distortsioak lau lotura labur eta bi luzeren eraketa sustatuko du. Ezin da aurresan 4/2 ala 2/4
sistema izango den probableena, baina praktikan 4 labur/2 luze antolaketa nagusi da.
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Distortsio honi distortsio tetragonal deritzo.
Tabla 11.6=11.6 Taula. Spin altuko konplexu oktaedrikoetan aurresan daitezkeen distortsioak.
Número de electrones d=d elektroien kopurua
Configuración=Konfigurazioa
Distorsión predicha=Aurresandako distortsioa
Ninguna=Ezer ez
Poca=Gutxi
Mucha=Asko

Gure aurresanak KMF3 konplexu fluoratuen bidez (M = Cr, Mn, Fe, Co, Ni edo Cu-a
delarik) frogatuko ditugu. Konposatu hauek ez daukate [MF3]- ioia; izan ere, M-F→M zubien
bidez polimeroak eratzen dituzte, eta era honetan metal bakoitzaren inguruan fluoro-atomoen
ingurune hexakoordinatu bat sortzen dute. X izpien bidezko azterketek Mn, Fe, Co eta Ni-aren
inguruan fluoro-atomoen antolaketa oktaedriko erregularra dagoela frogatu dute, baina KCrF3
eta KCuF3 konposatuek distortsio tetragonal nabarmena dute (bi M-F lotura beste laurak baino
askozaz luzeagoak dira). Mn, Fe, Co eta Cu-aren kloruro hidratatuetan, (MCl2.2H2O), pareko
efektua ikusten da. Molekula hauek MCl2 unitateez osatutako katea polimeriko lauak dira, eta
bi ur-molekulek antolaketa oktaedrikoaren beste bi tokiak betetzen dituzte (2). 11.7 taulak
erakusten duen bezala, M-Cl distantziak antzeko samarrak dira, CuCl2.2H2O konposatuan
salbu. Azken honetan bi Cu-Cl lotura beste biak baino luzeagoak dira.

Tabla 11.7=11.7 Taula. MCl2.2H2O konplexuen lotura-luzerak
Metal=Metala

Lehen trantsizio-serieko elementuen dihaluro eta trihaluro sinpleak ere halogeno/metal
zubiei esker eratutako konposatu hexakoordinatuak (oktaedrikoak) dira. Egiturazko datuen
arabera d4 metalen haluroek (esaterako CrCl2 eta MnF3) eta d9 metalenek (esaterako CuX2)
4/2 egitura duten distortsio tetragonal tipikoak erakusten dituzte.
d 4 eta d 9 ioien spin altuko zenbait konplexuk ere antzeko distortsioak dituzte.
Esaterako, manganeso(III) tropolonatoak, Mn(O 2C 7H 5) 3, manganesoaren inguruan sei
oxigeno ditu; horietako lau 194 pm-ko distantziara daude eta beste biak 213 pm-ra (Adveef
eta lankideak16). d9 ioiek eratutako konplexuen adibide berri bat [Cu(bipy)3](ClO4)2-a da.
Molekula honek 203 pm-ko lau Cu-N lotura eta askozaz luzeagoak diren 223 eta 245 pm-ko
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bi lotura axial ditu (Anderson17).
d4 eta d9 ioien spin altuko konplexu “oktaedrikoetan” ikusi diren distortsio tetragonal
hauek Jahn-Teller-en teorema orokorraren adibideak dira. Teorema honen arabera, molekula
ez-lineal batek egoera endekatua baldin badu, bibrazio-koordenatu batean zehar (gutxienez)
distortsio bat gerta daiteke eta era honetan endekapena ezaba daiteke. Hortaz, antolaketa
oktaedriko baten xy planoko lau estekatzaileak ioi metalikorantz higi daitezke, eta aldi
berean z ardatzean zehar kokatutako bi estekatzaileak aldendu egiten dira; honen ondorioz,
dx2-y2 orbitalak dz2 orbitalaren energia gainditzen du.
Irabazitako energia (e g elektroi bakoitia energia baxueneko orbitalean, hots, d z2
orbitalean, kokatzeagatik irabazitako energia, alegia) eta lau loturak laburtzeko eta beste biak
luzatzeko behar den energia orekatu arte distortsioa ez da desagertzen. 11.16 irudiak
desdoblamendu hau erakusten du.
Fig. 11.16=11.16 Ird. eg bikotearen desdoblamendua, konplexu oktaedrikoaren distortsio tetragonalaren
ondorioz sortutakoa.
Octaédrico=Oktaedrikoa
Tetragonal=Tetragonala

Konplexu lau karratuak aztertzerakoan, konplexu oktaedrikoen distortsio tetragonala
ikusiko dugu berriz, konplexu lau karratuak muturreko kasuak kontsidera baitaitezke; hots, z
ardatzeko bi estekatzaileak metaletik hain daude urrun, ez dute ioi metalikoan inolako
estekatzaileen eremu neurgarririk eragiten.
Nahiz eta distortsioak estekatzaileen eremuaren bidez azaldu, orbital molekularren
metodoa edo balentzi loturaren metodoa ere erabil daitezke. Orbital molekularren
deskribapenean laugarren elektroia (d4 kasuan) z ardatzean zehar kontzentratuta dagoen φ1‘
orbital antilokarrian sartzen da eta beraz ardatzean zehar dauden bi estekatzaileen eta ioi
metalikoaren arteko loturak ahuldu egingo dira. Balentzi loturaren metodoaren azalpenean ioi
metalikoaren bi hibrido-mota onartu behar ditugu; dsp2, lau lotura laburren kasuan (3dx2-y2,
4s, 4px eta 4py erabiliz) eta pd, bi lotura luzeen kasuan (4pz eta 4dz2 erabiliz).
11.6.2 Spin baxuko konplexuak
11.8 taulak adierazten duen bezala, distortsio neurgarria elektroi bakoitia eg mailan
kokatuta duen d7 konfigurazioan espero daiteke soilik. [NiCl2(diars)2]Cl (3) molekulan eta
Co(III)-aren bere analogoan berriki burututako ikerketa batek (Bernstein eta lankideak18)
efektua argi samar erakusten du. Hortaz, M-As loturen luzerak (ikus 11.9 taula) funtsean
berdinak dira, baina Ni-Cl luzera Co-Cl luzera baino 17 pm handiagoa da.
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Tabla 11.8=11.8 Taula. Spin baxuko konplexu oktaedrikoei aurresan dakizkiekeen distortsioak.
Número de electrones d=d elektroien kopurua
Configuración=Konfigurazioa
Distorsión predicha=Aurresandako distortsioa
Poca=Gutxi
Ninguna=Ezer ez
Mucha=Asko

Tabla 11.9=11.9 Taula. [MCl2(diars)2]Cl konplexuen lotura-luzerak.

Aurretik, Ni, Pd eta Pt (d8 ) metal dibalenteen trans- M(diars)2I2 konplexuen ikerketa
bat ere burutu zen. Orain arte d8 konplexu guztiek (t2g )(eg)2 konfigurazioa hartzen dutela eta
eg orbital bakoitzean elektroi bat dutela suposatu dugu eta nahiz eta hau egia izan oro har,
diartsinaren konplexuak diamagnetikoak dira. Estekatzaileen eremuaren metodoan oinarrituz,
elektroi hauek desdoblatutako eg maila batean parekatzen direla eta bi elektroiak mailarik
baxuenean kokatzen direla kontsideratzen dugu. Honen arabera, konposatu hauen
konfigurazio oktaedriko idealak distortsio nabarmena pairatzen du, kristal-egituraren
determinazioek baieztatzen dutenez (ikus 11.10 taula). M-I distantziak lotura sinpleen kasuan
espero daitezkeenak baino askozaz luzeagoak dira (konplexu trans lau karratu tipiko batean
Pd-I distantzia 265 pm-koa da) eta dirudienez elektroi-parea dz2 orbitalean dago eta bi
iodo-atomoak indar handiz aldaratzen ditu.
Tabla 11.10=11.10 Taula. M(diars)2I2 konplexuen lotura-luzerak.

11.7 6 ez diren gainerako koordinazio-zenbakiak.
Arestian konplexu oktaedrikoak azaltzeko aipatu diren hiru metodoak, hots, balentzi
lotura, orbital molekularrak eta estekatzaileen eremua, koordinazio-zenbaki desberdina duten
konplexuen lotura deskribatzeko ere erabil daitezke. 8. kapituluan molekula kobalente
sinpleei, BeCl2 (lineala), BeCl3 (lau triangeluarra) eta CH4-a (tetraedrikoa) kasu, aplikatutako
balentzi loturaren metodoa eta orbital molekularren metodoa aztertu ditugu. Bi teoria hauek
simetria berdina duten konposatu konplexuei aplikatzerakoanean, aldaketa gutxi egin behar
dira; aldaketa bakarra, loturaren deskribapenean s eta p orbitalez gain p orbitalak ere
erabiltzea da.
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2 koordinazio-zenbakia duten konplexu ezagunak d0 edo d10 konfigurazioko ioien
bidez eratzen direnez, estekatzaileen eremuaren metodoa ezin da aplikatu. Gauza bera
gertatzen zaie 3 koordinazio-zenbakia duten konplexurik gehienei. 4 koordinazio-zenbakiaren
kasuan estekatzaileen eremuaren metodoa sakon samar aztertuko dugu eta balentzi loturaren
metodoarekin konparatuko dugu. Azken urteetan 5, 7 eta 8 koordinazio-zenbakia duten
konposatu konplexu asko bete-betean deskribatu dira eta loturaren deskribapenean
estekatzaileen eremuaren metodoak gero eta garrantzi gehiago lortu du, nahiz eta xede
askotarako balentzi loturaren metodo erraza ere erabilgarria izan.
11.8 2 koordinazio-zenbakia
Ezaugarriak ongi finkatuta dituzten 2 koordinazio-zenbakiko konposatu konplexu
bakarrak, d 10 ioek, Cu +, Ag + eta Au +-a kasu, edo d 0 ioiek, [UO 2] 2+-a kasu, eratzen
dituztenak dira, eta kasu guztietan konposatuen loturek espero daitekeen antolaketa lineala
dute.
Adibiderik ezagunenak beharbada zilar eta urre monobalenteen zianuro-konplexu
anionikoak, [M(CN) 2 ] - , dira. Konplexu hauen bi zianuro taldeak zilar edo urre ioiei
karbonoaren bidez lotzen zaizkie. Anioi hauen lotura deskribatzeko erarik errazena balentzi
loturaren metodoa erabiltzea da (4)

Zianuro ioi bakoitzak ioi metalikoaren sp orbital hibrido hutsei elektroi-pare bat ematen die.
Beraz, Ag+ ioiaren kasuan ondokoa dugu

[Au(CN) 2 ] - ioia aurrekoa bezala deskriba daiteke, baina Au + ioiak 6s6p orbitalen
konbinazioa erabiltzen du. Jakina, orbital molekularretan oinarrituriko deskribapena ere erabil
daiteke, eta BeCl2 molekulan bezala, loturen antolaketa lineala loturako bi orbital molekular
trizentratu oinarritzat hartuz azal daiteke. Orbital hauek orbital atomikoak modu berean
konbinatuz lortzen dira eta antzeko energi diagrama inplikatzen dute.
Duela denbora gutxi aurkitutako beste anioi lineal bat [CuCl2]--a da (Newton eta
lankideak19). [M(NH3)2]+ katioiek, zilar(I) eta urre(I)-aren amino konplexuek alegia, loturen
antolaketa lineal berdina dute seguraski; hala ere, erabat deskribatuak izan ez diren
konposatuei egiturak esleitzerakoan, arretaz aritu behar dugu. [Ag(CN)2]- eta [Au(CN)2]ioiek egitura lineala dutenez gero, Cu(I)-aren anioi analogoa den [Cu(CN)2]--a ere lineala
dela suposa genezake; berriz, anioi hau, ([en KCu(CN)2] alegia), polimeroa da eta kiribilean
lotutako 3 koordinazio-zenbakiko kobre-atomoak ditu (ikus 11.9 atala).
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Zilar monobalentearen zianuro eta sulfozianuro sinpleek ere polimero-egitura dute,
baina hauek bi koordinazioa duten egitura linealak ekoizten dituzte (5) eta (6). Nahiz eta
zianuroaren egitura katea lineala izan, sulfozianuroaren egitura sigi-saga itxurako katea dela
ikustea interesgarria da. Azken hau sulfozianuroaren bi sufre-atomoren inguruko
elektroi-pareek duten antolaketa “tetraedrikoari” zor zaio (ikus 10. kapitulua).

Berriki urre(I) haluroen 1:1 aduktu sinple zenbaiten egiturak mugatu dira eta Au-X zein
Au←L loturen antolaketa lineala baieztatu da. Ikertutako aduktuen artean AuBr.AsPh3
(Einstein eta Restivo20) eta (AuCl)2.PhSCH2CH2SPh (7) (Drew eta Riedl21) daude. Merkurio
dibalentearen konposatu sinpleek ere, hala nola haluroek (HgX2, X = Cl, Br edo I-a) eta
alkilhaluroek (RHgX, X = Cl edo Br-a), antolaketa lineala dute. Berriki aurkitutako adibide
bat PhCH2-Hg-SCPh3-a (Bach eta lankideak22) da.

Bistan dago d10 elementuen artean eta bereziki atomorik handien eta pisutsuen artean
bi koordinazio-zenbakia duten konposatuak nagusi direla. Hortik abiatuz, estekatzaileak
hurbiltzerakoan atomorik pisutsuen d10 kargako hodeiak erraz samar deformatzen direla
kontsidera dezakegu. Hori dela eta, bi estekatzaileek aurkako norantzetatik hurbiltzeko joera
izango dute, esaterako z ardatzean zehar, eta d10 kargako hodeia distortsionatu egingo da, xy
planoaren karga-dentsitatea gehituz. xy planoaren karga-dentsitatearen gehikuntza honek
beste estekatzaileak gehiegi hurbil daitezen saihesteko balio du. Orgel-ek23 karga-banaketa
hau s eta dz2 orbitalen hibridazioan oinarrituz azaldu du (ikus 11.17 irudia). Hortaz:

Jatorriz dz2 orbitalean zeudela kontsideratzen ziren bi elektroiak, orain Ψ2 betetzen dute.
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Hala ere, hibridazio hau karga-hodeiaren orientazio berria irudikatzeko era eroso bat da soilik
eta ez du metalaren eta estekatzaileen arteko loturaren benetako izaera deskribatzen.
Fig. 11.17=11.17 Ird. sd hibridazioa.

Hala ere, beterik ez dagoen orbitala (Ψ1) pz orbitalarekin eta bi estekatzaileen σ
orbitalekin konbinatzen badugu, σ lotura orbital molekularren eskema sinple baten bidez azal
dezakegu. 11.18 irudiak energia erresultantearen mailen diagrama erakusten du. Diagrama
hau BeCl2 molekularen diagramaren oso antzekoa da, baina honetan sd orbital hibridoak sp
orbitalaren tokia betetzen du eta loturen ardatza z ardatz gisa hartzen da.
Fig. 11.18=11.18 Ird. ML2 konplexu linealen orbital molekularren energi diagrama.
orbitales atómicos de M=M-ren orbital atomikoak
orbitales atómicos de los ligandos de σ=σ-ren estekatzaileen orbital atomikoak
orbitales moleculares σ de ML2=ML2-ren σ orbital molekularrak

Formalki, [VO2]+, [MoO2]2+ eta [UO2]2+ oxokatioi konplexuen atomo metalikoek d0
konfigurazioa dutela kontsidera dezakegu, eta beren loturen antolaketa lerrokidea espero
behar genezake. [VO2]+ ioia, hortaz, V5+(O2-)2 eran adieraz dezakegu, hots, bi karga dituzten
oxido ioiek V5+ ioiaren sp orbital hibrido hutsei bina elektroi emanez. Alabaina, (8) irudian
balentzi loturaren motako irudikapen egokiago bat erakusten da.

Kasu honetan σ loturak sp edo pd orbital hibridoetatik abiatuz eratzen dira, eta π loturak V+
ioiaren d orbital partzialki beteak eta oxigeno-atomoen p orbital partzialki beteak gainezarriz
eratzen dira:

enlaces π=π loturak
enlaces σ=σ loturak

Orbital molekularren metodoak aipatutako oxokatioien z ardatzean zehar dauden σ
loturak, s eta dz2 orbital atomikoak erabiliz azaltzen ditu eta π loturak, dxz eta dyz orbitalak
erabiliz. Azken puntu hau hobeto ikusteko 11.19(a) eta 11.19(b) irudiek σ eta π loturen
eskemak, hurrenez hurren, erakusten dituzte. Loturaren bi π orbital molekularrak, CO 2
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molekularako proposatu direnen antzekoak izango dira eta hiru atomoen artean banatuko dira.
Bi koordinazio-zenbakia duten konposatu konplexu ez-linealak ez dira oso arruntak. Aurreko
kapituluan adibide bat aztertu dugu, hain zuzen [ICl2]+-a, eta egiturak bi elektroi-pare
elkarbanatu gabeen eragina pairatzen duela ikusi dugu. Elektroi-pare hauek [ICl2]+ ioi
angeluar bat sortzen dute, elektroi-pareen antolaketa “tetraedrikoa” osatuz.
Fig. 11.19=11.19 Ird. [MO2]+ ioiaren orbital molekularren energi diagramak: (a) σ; (b) π.
o. a. de M=M-ren o. a.
o. m. σ de [MO2]+=[MO2]+ ioiaren σ o. m.
o. a. σ de O átomos=O atomoren σ o. a.
o. a. de M=M-ren o. a.
o. m. π de [MO2]+=[MO2]+ ioiaren π o. m.
o. a. π de O átomos=O atomoren π o. a.

11.9 3 koordinazio-zenbakia
BCl3-a bezalako molekula sinpleen atomo zentralak loturako hiru elektroi-pare ditu eta
ez du pare elkarbanatu gaberik; horren ondorioz, molekula hauek egitura lau triangeluarrak
dituzte (ikus 8. kapitulua). Hala ere, ikusi dugun bezala, egitura molekularra finkatzerakoan,
estekiometriak huts egin dezake eta itxura batez oso sinpleak diren (MX3) molekula asko
konplexuagoak izan daitezke. Esaterako, AlCl 3 molekula, bai egoera gaseosoan bai
disoluziotan, dimeroa da, hots, bi kloro-atomok zubia eratzen dute eta aluminioa lau kloroz
inguraturik geratzen da. Egoera solidoan, ordea, oraindik polimerizazio handiagoa pairatzen
du eta, kloro-atomoak elkarbanatuz, aluminio hexakoordinatuak sortzen dira. Modu berean,
KCuCl3-a bezalako gatz batek ez dauka [CuCl3]- anioi monomero bat, [Cu2Cl6]2- anioi
dimero lau bat baizik. Bestalde, urrearen konposatu analogoan, CsAuCl3, ez daukagu
urrearen anioi dibalente bat, urre(I)-aren anioi linealen, [AuCl2]-, eta urre(III)-aren anioi lau
karratuen, [AuCl4]-, nahaste bat baizik.
Beste koordinazio-zenbaki batzuekin konparatuz gero, hiru koordinazio-zenbakia duten
konplexu gutxi ezagutzen dira, baina ikerketak aurrera egiten duen heinean gehiago agertuko
dira zalantzarik gabe. Talde nagusien elementuei dagozkienez, badaude konfigurazio
piramidala duten konposatuak (ikus 10. kapitulua), [SnCl3]-, [H3O]+ edo [Me2S]+-a kasu, edo
fase gaseosoan monomeroa den eta seguraski egitura lau triangeluarra duen BeMe2.NMe3
aduktua bezalakoak. Duela gutxira arte, trantsizio-metalen hiru koordinazioko konplexu
ezagun bakarrak kobre, zilar eta urre monobalenteen d10 ioiek eratutakoak ziren. Esaterako,
[CuL3]+ motako zenbait ioi ezagutzen dira eta kristal-egituren azterketek erakutsi dutenez, L
= etilentiourea (9) (Weinmyer eta lankideak 24), R 3PS, R 3PSe edo R 3AsS (Tielhof eta
lankideak 25 ) denean Cu + ioiak sufre- (edo selenio-) atomoz eratutako antolaketa lau
triangeluarra du. Hiru elementuek hiru koordinazioa eta MX.2L estekiometria duten konplexu
– 199 –

lau triangeluarrak eratzen dituzte. CuBr.2PPh3 (Davis eta lankideak26), AgI.2PPhMe2 eta
AuCl.2PPh3-a (Baenziger eta lankideak27) horren adibide tipikoak dira.

Azken atalean ikusi dugun bezala, KCu(CN)2 molekulak ez dauka [Cu(CN)2]- ioi
lineala, bere egitura hiru koordinazioko kobre-atomoz osatutako polimero-katea baita. Egitura
trimeroa duen CuCl.SPMe3 konposatuan (Tielhof eta lankideak28) pareko egoera batek
existitzen du. Kobre-atomo bakoitzak ingurune lau triangeluarra du; sufre-atomoak, berriz,
piramidalak dira eta sei kideko eraztunek aulki-formako simetria hartzen dute.
Aipagarria da hiru koordinazioko konplexurik gehienak bigarren edo hirugarren
periodoko elektroi emaileak, batez ere fosforoa, sufrea eta selenioa, dituzten estekatzaileez
eta hauei lotutako bolumen handiko taldeez eratuta egotea. Atomo emaile hauek π loturak
eratzeko duten ahalmenagatik ezagunak izan arren, badirudi hiru koordinazioa ezartzerakoan
faktore hau ez dela garrantzitsua. Dirudienez, estekatzaileek hain bolumen handia dute,
atomo metaliko bakoitzaren inguruan hiru baino gehiago ezin dira kokatu. Fosforo
estekatzaile emaileak eratzen dituen konplexuetan fosforoari lotutako taldeak metaletik urrun
konprimatzen dira; konplexu hauek aurrekoaren froga garbia dira. Hortaz, kobreak, zilarrak
eta urreak [ML4]ClO4 erako konplexu tetraedrikoak eratzen dituzte.

Dirudienez, -N(SiMe 3) 2 bolumen handiko taldeez osatutako konposatuen egitura
zehazterakoan eskakizun esterikoak ere garrantzitsuak dira. Honela, trantsizio-metalekin
M[N(SiMe3)2]3 estekiometria duten konposatu asko prestatu dira eta titanio, banadio, kromo
nahiz burdinaren konposatuetan trantsizio-metal bakoitzak nitrogenoen antolaketa lau
triangeluarra duela frogatu da (12) (Bradley 29 , Hursthouse eta Rodesiler 30 ). Estuki
erlazionatutako konplexu lau triangeluarren artean kobalto(II)-aren spin altuko konposatua,
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Co[N(SiMe 3) 2] 2.PPh 3, eta nikel(I)-aren konplexua, Ni[N(SiMe 3) 2] .2PPh 3 (Bradley eta
lankideak31) daude.
Konposatu linealak azaltzeko proposatu den arrazoiketa, estereokimika lau
triangeluarrean ere erabil daiteke. Hiru estekatzaileak atomo metalikoari hurbiltzen
zaizkionean, elkarretik ahal denik eta urrunen kokatzen dira, baina beti plano berdinean
(esaterako, xy planoan). Honen ondorioz d10 kargako hodeia deformatu egiten da eta z
ardatzean zehar karga-dentsitatea handitu egiten da. Egoera hau, dz2 elektroiek orain sd
orbital hibrido bat (lehen Ψ1 deitu duguna) betetzen dutela esanez, deskriba daiteke. Lotura
orbital molekular sinpleetan oinarrituz deskriba daiteke; hau da, beste sd hibridoa (Ψ2),
metalaren px eta py orbitalak eta estekatzaile bakoitzaren orbital bana erabiliz. 11.20 irudian
orbital molekularren diagrama sinplea erakusten da. Ikus daitekeenez, BCl3 konposatuaren
diagramaren oso antzekoa da (8.9 ird.), boroak erabilitako s orbitalaren ordez sd orbital
hibridoa dagoela salbu.
Fig. 11.20=11.20 Ird. ML3 konplexu lau triangeluarren orbital molekularren energi diagrama.
o. a. de M=M-ren o. a.
o. a. de los logandos=estekatzaileen o. a.

11.10 4 koordinazio-zenbakia
Esperimentuetan ikusitako estereokimika nagusiak tetraedrikoa eta lau karratua dira;
hala ere, estekatzaile guztiak berdinak ez direnean edo d mailak neurri berean beterik ez
daudenean egitura hauek distortsionaturik agertzen dira. Gure eztabaida distortsiorik gabeko
konplexuetara mugatzen badugu, orduan lotura tetraedrikoaren balentzi loturaren
deskribapenak sp3 edo sd3 hibridazio-eskemak (dxy, dxz eta dyz ) edo bien nahaste bat
inplikatzen du; hibridazio lau karratua dx2-y2, s, px eta py orbital atomikoen konbinazioaren
bidez sortzen da, eta horren ondorioz sortutako hibridoen ardatzak xy planoan kokatzen dira.
Hala berilio, zink, kadmio eta merkurioaren konposatu dibalenteek nola boro, aluminio
eta galioaren konposatu tribalenteek antolaketa tetraedrikoa dute. Elementu hauen d
orbitalek ez dute balentzi geruzako s eta p orbitalek adina energia; hortaz,
koordinazio-zenbakia 4 bada, antolaketa tetraedrikoa espero behar dugu. (Metal hauetako
zenbaiten lotura-eskemari energia altuko d orbitalak eransten badizkiogu
koordinazio-zenbakia 5 edo 6 izatera hel daiteke, esaterako, AlH3.2NMe3 konposatuaren
kasuan.) Alabaina, energetikoki erabilgarriak diren d mailak baldin badaude, 4
koordinazio-zenbakia duten konplexuak tetraedrikoak edo lau karratuak izan daitezke. Lan
koantitatiborik gehienak orbital molekularren metodoa zein estekatzaileen eremuaren
metodoa erabiliz burutu dira, balentzi loturaren teoria erabiliz, ioi metaliko jakin baten eta
bere estekatzaileen energia gutxieneko konfigurazioa ezin baita aurresan.
Orbital molekularren metodoak balentzi loturaren metodoaren orbital berak erabiltzen
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ditu; kasu honetan orbital horiek estekatzaileen orbitalekin konbinatuz orbital molekularrak
lortzen dira. Orbitalen simetriaren ondorioz, metalaren d x 2 -y 2 eta s orbitalak lau
estekatzaileen orbitalekin konbina daitezke, baina px eta py orbitalak x eta y ardatzetan
zehar, hurrenez hurren, orientatutako estekatzaileei gainezar dakizkieke soilik.
Estekatzaileen eremuaren teoriak 4 koordinazioa nola azaltzen duen xehetasun
handiagoz ikusiko dugu, konplexu hauen azterketan maiz erabili baita. 11.21 irudiak loturen
konfigurazio tetraedrikoa irudikatzen du eta x, y eta z ardatzak estekatzaile-pareek eratutako
angeluen erdibitzaileak direla erakusten du. Konplexu oktaedrikoetan erabili dugun
arrazoiketa bera aplikatzen badugu, ioi metalikoaren dz2 eta dx2-y2 orbitaletako elektroiak
estekatzaileen elektroietatik dxy, dyz eta dxz orbitaletakoak baino urrunago daudela ikusiko
dugu. Hau dela eta, kasu honetan estekatzaileen eremuak d mailen desdoblamendu bat
eragiten du eta horren ondorioz distortsionatu gabeko d orbitalek baino energia baxuagoa
duen bikote maila egonkor bat, e, eta energia altuagoko hirukote maila ezegonkorrago bat, t2,
ematen ditu [ikus 11.22(a) irudia].
Fig. 11.21=11.21 Ird. Loturen konfigurazio tetraedrikoa.

Fig. 11.22=11.22 Ird. d orbitalen desdoblamendua (a) estekatzaileen eremu tetraedriko batean; (b)
estekatzaileen eremu lau karratu batean (ez dago eskalan).
Ion libre=Ioi askea

Hala ere, tetraedrikoki kokatutako lau estekatzailek ioi metalikoan ekoizten duten
eremua oktaedrikoki eta aurrekoen distantzia berean kokatutako sei estekatzailek
ekoiztutakoa baino txikiagoa da; beraz, koordinazio oktaedrikoan desdoblatutako mailen
arteko energi diferentzia Δ bada, koordinazio tetraedrikoaren pareko balioa 4Δ/9 inguru dela
kontsideratzen da. Arestian ikusi dugun bezala, eremu oktaedriko bateko t2g eta eg mailen
energiak -2Δ/5 eta +3Δ/5 dira, hurrenez hurren, batezbesteko zero batekiko. Hortaz,
estekatzaile berek antolaketa tetraedrikoan izango dituzten balioak (e bikotearen maila
oraingoan energia gutxienekoa dela kontutan hartuz) ondokoak dira:

Arestian ikusi dugunez, estekatzaileek d orbitaletan eragiten duten egonkortasun-gehikuntzari “kristal-eremuaren egonkortze-energia”, hots, KEEE, deritzo.
11.22(b) irudiak estekatzaileen antolaketa lau karratuak eragindako desdoblamendua
erakusten du. dx2-y2 maila mailarik ezegonkorrena da eta besteek baino askozaz energia
gehiago du. Energiarik gehien duen hurrengo orbitala d xy da, bere lobulu guztiak
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estekatzaileen planoan baitaude. dxz eta dyz orbitalak endekaturik daude, estekatzaileen
eremuaren eragina neurri berdinean pairatzen baitute, baina ikerlariak orbital hauek dz2
orbitalarekiko duten energia erlatiboaren gainean ez dira ados jartzen. Guk dz2 orbitalari dxz
eta dyz orbitalei baino energia gehiago ematen dion Basolo eta Pearson-en eskema erabiliko
dugu, xy planoko dz2 orbitalaren karga-eraztunak estekatzaileen eremuarekiko aldarapen
handiagoa eragiten baitu.
Trantsizio-metaletako ioi batek konplexu tetraedrikoak ala lau karratuak eratuko dituen
mugatzen duten faktore nagusiak ondokoak dira: (a) kristal-eremuaren egonkortze-eremua eta
(b) estakatzaileen arteko aldarapena. Azken hau estekatzailearen “tamainaren” eta bere
elektronegatibotasunaren menpekoa da. Azter ditzagun d1 eta d10 arteko konfigurazioa duten
ioi metalikoz osatutako konplexu tetraedrikoen KEEEak lehenbizi. Lehen elektroiak energia
altueneko d orbitala, e orbital bat alegia, beteko du eta maila hau 0,27 Δ energi unitatetan
egonkortuko da. Bigarren d elektroia bikotearen bigarren mailan sartzen da eta KEEEak
ondoko balioa hartzen du:

Hirugarren elektroiak bi aukera ditu: e mailetan sartzen bada bertan dagoen elektroi batekin
parekatu behar du eta 0,81 Δ-ko KEEE totala eman behar du. t2g maila altuenetako batean
sartzen bada, ordea, parekatu gabeko hiru elektroiz osatutako egoera bat sortuko da eta bere
KEEEaren balioa (0,54-0,18)Δ = 0,36 Δ-koa izango da. Hau dela eta, konplexu oktaedrikoen
kasuan ikusi dugun bezalaxe, “spinen parekatzeak” kristal-eremuari eransten dion
egonkortasunaren eta Hund-en arauen efektuaren arteko lehia gertatzen da. Bi mailen arteko
aukera estekatzaileen eremuaren indarrak erabakiko du; eremua ahula bada, KEEEaren balioa
txikia da eta hirugarren elektroia t2 orbitalean sartzen da, “spin askearen” antolaketa hartuz.
Estekatzaileen eremu sendoak, ordea, e mailako “spinen parekatzea” sustatzen du. Argudio
hau d elektroien beste konfigurazio batzuetan (d4→d10 ) eta lau koordinazioko konfigurazio
lau karratuan ere erabil daiteke. 11.11 taulak KEEEaren balio egokiak erakusten ditu.
11.11 taulak argi eta garbi erakusten duenez, kontutan hartu beharreko faktore bakarra
KEEEa balitz lau koordinazioko konplexu guztiak lau karratuak lirateke. Salbuespen
bakarrak d0, d5 (spin askekoak) eta KEEErik gabeko d10 elektroiak dituztenak izango
lirateke. Hala ere, estekatzaileen arteko aldarapena ere kontutan hartu behar da, eta
estekatzaileak elektronegatiboak edo bolumen handikoak direnean aldarapen hori nabarmena
da. Eremua ahula denean, eta beraz KEEEa txikia, faktore esterikoak garrantzi berezia du;
bigarren eta hirugarren trantsizio-serietako elementuek eratzen dituzten konplexuetan, aldiz,
aldarapenak garrantzi gutxiago izango du, Δ handiagoa baita (konparatu [NiCl4]2- konplexu
tetraedrikoa eta [PtCl4]2- konplexu lau karratua). Lehen trantsizio-serieko elementu dibalente
guztien konplexu tetraedrikoak ezagutzen dira, baina oraingoz spin parekatuaren
konfiguraziorik duen bat ere ez da aurkitu. Aipatutako spinen parekatzea seguraski Δ-ren
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balio handiez (eremu sendoa duten estekatzaileek sortutakoa zein bigarren eta hirugarren
trantsizio-serietako metalek sortutakoa) gertatzen da soilik eta ikusiko dugun bezala Δ handia
denean ez dira konplexu tetraedrikoak sortzen, lau karratuak baizik. Konposatuek (batez ere
elementu astunen konposatuek) polimerizatzeko duten joera ere kontutan hartu behar da.
Tabla 11.11=11.11 Taula. Kristal-eremuaren egonkortze-energiak (Δ unitateetan) konplexu tetraedriko eta lau
karratuetan.
Nº de electrones d=d elektroien kopurua
Campo débil=Eremu ahula
Tetraédrico=Tetraedrikoa
Plano-cuadrado=Lau karratua
Diferencia (plano-cuadrado)(tetraédrico)=Diferentzia (lau karratua)(tetraedrikoa)
Campo fuerte=Eremu sendoa
Suponiendo que aún...=Eremu sendo batean parekatzea gertatu baino lehen dz2, dxz eta dyz mailak
elektroi bat hartzeko adina hurbil daudela suposatuz. Elektroiak dz2 orbitalean sartu baino lehen dxz eta
dyz orbitaletan parekatzen badira, balio pixka bat desberdinak lortzen dira.

Ondoren, adibide gisa, d elektroien konfigurazio desberdina duten lau ioi metalikoren
kooordinazioak ikusiko ditugu.
11.10.1 d0, d5 (Spin askekoa) eta d10.
Hemen KEEEa zero da, orbital guztiak hutsik, erdi beterik edo erabat beterik baitaude;
esaterako, orbital bakoitzak elektroi bat badu, KEEEaren balioa ondokoa da:

Kasu guztiean estekatzaileek kokapen tetraedrikoa hartuko dute, era honetan haien arteko
aldarapena minimoa baita. Hau dela eta, TiCl4, [FeCl4]- eta [ZnX4]2- ioiek antolaketa hori
dute, nahiz ete azken bietan, katioiek kristal-sarean duten eraginaren ondorioz, pixka bat
distortsionaturik egon.
11.10.2 d1, d6
Bat edo sei d elektroirekin KEEEa oso txikia da; beraz, aldarapena nagusi izatea espero
behar dugu, eta izatez, d1 den VCl4 konposatuak konfigurazio tetraedrikoa dauka. NbI4,
ordea, polimeroa da, tetraedrikoki koordinaturiko niobio-atomoek ertz elkarbanatuen bidez
katea luzeak eratzen baitituzte. Burdina dibalentearen (d6 ) lau koordinazioko konplexuek
espero daitekeen konfigurazio tetraedrikoa dute. [NMe4][FeCl4] konposatuan anioia tetraedro
pixka bat zapala da (Lauher eta Ibers32), baina distortsio hau zinkaren gatz analogoak
duenaren parekoa da eta kristal-paketamenduari zor zaiola dirudi. Fe(SPMe 2NPMe2S)2
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konposatua ere konplexu tetraedrikoa da (13); konposatu honetan, burdinaren inguruan pixka
bat distortsionatutako tetraedro bat eratzen duten lau sufre-atomo daude (Churchill eta
lankideak33).

11.10.3 d2, d7
Mota honetako konplexuen KEEEa ere txiki samarra da eta ez dirudi lehen
trantsizio-serieko elementuen konplexuen faktore erabakiorra denik. d2 konplexuak ez dira
era egokian deskribatu oraindik, baina kobalto dibalentearen (d7 konfigurazioa) konplexu
askok konfigurazio tetraedrikoa dute zalantzarik gabe. Esaterako, aipatutako konfigurazioa
hala anioietan, [CoX4]2- (X = Cl, Br, I, NCS), nola zenbait konposatu neutroetan, CoX2.2L (X
= halogenoa eta L = piridina, p- toluidina edo trifenilfosfin oxidoa), agertzen da.
Kobalto dibalentearen spin baxuko lau koordinazioko koordinazio-konplexuak lau
karratuak dira beti; bi adibide tipiko maleonitriloa eta ditiolatoa [NR4]2[Co(S2C2(CN)2)2]
(14) eta ditioazetilazetona Co(sacsac)2 (15) (Beckett eta Hoskins34) konplexuak dira. Kasu
bakoitzean kobalto-atomoa lau sufre-atomori lotzen zaie, antolaketa lau karratua eratuz.

11.10.4 d3, d4
d3 eta d4 ioien konplexu tetraedrikoek eta lau karratuek dituzten KEEE desberdinak
ikusirik, konplexu guztiak lau karratuak izatea espero behar dugu, baina oraindik froga
esperimentalak urriak dira. Berriki kromo(II)-aren Cr[N(SiMe3)2]2.2thf konplexuaren egitura
zehaztu da (Bradley eta lankideak35) eta kromo-atomoaren inguruan antolaketa lau karratuan
kokatutako bi oxigeno-atomo eta bi nitrogeno-atomo daudela ikusi da; beraz, bolumen
handiko taldeek antolaketa tetraedrikoa sustatzen duten arren, KEEEa garrantzitsuagoa da eta
antolaketa lau karratua nagusitzen da.
Bigarren eta hirugarren trantsizio-serietako elementu astunen ML4 estekiometriako
konplexuak polimeroak dira beti. Esaterako, TcCl4 (d3 ) konposatuaren teknezio-atomo
auzokideek kloro-pareak elkarbanatzen dituztenez, antolaketa tetraedrikoa du (16), eta
bestalde, [ReCl4]--a dimeroa da.
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11.10.5 d8
KEEEan oinarrituz, d 8 ioien lau koordinazioko konplexuak lau karratuak,
diamagnetikoak eta spin parekatua dutenak izatea espero dezakegu. Hau bigarren eta
hirugarren trantsizio-serietako elementu astunen kasuan gertatzen da batez ere, lehen serieko
elementu batetik bigarren serieko elementu batera igarotzerakoan ML4 konplexu jakin baten
Δ %30 inguru handitzen baita. Praktikan, platino eta paladio dibalenteen lau koordinazioko
konplexu guztiak lau karratuak dira. Are gehiago, kloruro estekatzaile elektronegatiboak
dituzten eta estekatzaileen eremu txikia ekoizten duten [PdCl4]2- eta [PtCl4]2- gisako anioiak
ere lau karratuak dira. Hori dela eta, paladio(II) eta platino(II)-aren konplexuei lotutako arazo
estereokimikoak MX 2 . 2L motako konplexuen cis-trans isomeriarekin eta beren
erreakziobideekin erlazionatuta daude.
Alabaina, nikel dibalentearen ioi metalikoa txikiagoa da eta bolumen handiko
estekatzaile elektronegatiboen arteko aldarapena bezalako faktoreek garrantzi gehiago dute.
Egoera nahasia da, baina oro har, konplexu lau karratuak arruntagoak dira eta antolaketa
tetraedrikoa sarritan bolumen handiko estekatzaile elektronegatiboekin sortzen da.
Kristalografoek konplexu horietako zenbaiten egiturak zehaztu zituzten arte, kolorean eta
momentu magnetikoan oinarritutako arau erraz samar baten bidez mugatzen ziren. Honela,
Ni(II)-aren konplexuak (NiL4 estekiometria dutenak) arre-horiskak eta diamagnetikoak nahiz
berde-urdinskak eta paramagnetikoak dira; konplexu diamagnetikoak lau karratuak zirela eta
paramagnetikoak tetraedrikoak zirela kontsideratzen zen. Estekatzaileen eremuaren teorian
oinarrituz, nikelaren konplexu lau karratuen zein tetraedrikoen desdoblamenduaren diagrama
sinplea berraztertzen badugu (11.23 ird.), beren elektroien antolaketek zero eta bi elektroi
desparekaturi dagozkiela, hurrenez hurren, ikusiko dugu. Hala ere, ez da suposatu behar bi
elektroi desparekatu dituzten konplexu guztiek konfigurazio tetraedrikoa dutenik; izan ere,
nikel(II)-aren konplexu batzuk tetrakoordinatuak dira, baina nikel hexakoordinatua dute eta
polimeroak dira. 11.23(c) irudiak erakusten duen bezala, d8 konplexu oktaedrikoek ere bi
elektroi desparekatu eduki ditzakete. Nahasteak sortu zituen konplexu horietako bat
Ni(acac)2-a da: hasieran, bi elektroi desparekaturi dagokien momentu magnetikoa duenez,
tetraedrikoa zela uste izan zen, baina geroago bere kristal-egituraren beste azterketa batek
konplexua trimeroa dela eta oktaedrikoki koordinatutako nikel-atomoak dituela frogatu zuen.
Fig. 11.23=11.23 Ird. d8 konplexuetako d elektroien antolaketa, konplexu (a) tetraedrikoetan, (b) lau
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karratuetan eta (c) oktaedrikoetan.
tetraédricos=tetraedrikoak
planos cuadrados=lau karratuak
octaédricos=oktaedrikoak

Antolaketa lau karratua nikel(II)-aren konplexu askotan frogatu da, [Ni(CN)4] 2-,
[Ni(S2C2(CN)2)2]2- eta bis(etilmetilglioxima) nikel(II) (17) konposatuak barne.

Azken urteotan nikel(II)-aren konplexu tetraedriko askoren ezaugarriak zehaztu dira,
besteak beste [NiCl4]2-, [NiBr4]2- eta [NiI4]2- anioienak. Anioi hauek estekatzaileen eremu
txikiak sortzen dituzten haluro estekatzaile elektronegatiboak inplikatzen dituzte. Bolumen
handiko estekatzaileak (esaterako fosfina tertziarioak) dituzten zenbait konplexu ere,
NiCl2.2PPh3 eta [NiBr3(PBut3)]- (Alyea eta lankideak36) kasu, tetraedrikoak dira. Hala ere,
beti ez da horrela, NiBr2.2PEt3 konposatuak, esaterako, antolaketa trans lau karratua baitu.
Bereziki interesgarria den konposatu bat NiBr2.2PPh2 Bentziloa da; konplexu hau berdea eta
paramagnetikoa da, eta bere kristal-egiturak erakusten duenez, bere unitate gelaskak
nikel-atomo lau karratu bat bi tetraedriko ditu. Hortaz, bolumen handiko estekatzaileez
osatutako egituretan, lau karratuaren eta tetraedrikoaren arteko oreka bikaina dago.
11.10.6 d9
KEEEan oinarrituz kobre dibalentearen konplexurik gehienak, nikelarenak bezala,
konplexu lau karratuak direla ondorioztatzen da. Guztiz zehaztu diren kobre(II)-aren
konplexu tetraedriko bakarrak [CuBr4]2- eta [CuCl4]2--a anioiak dira; hauen haluro ioi
elektronegatiboen arteko aldarapena KEEEaren galera konpentsatzeko adinakoa da,
estekatzaileen eremua, konparazioz, txikia baita. Hala ere, berriz ere faktoreek oreka
perfektua gordetzen dute: katioi handiez, esaterako Cs+, [Me4N]+ eta [Et3NH]+-a, eratutako
gatzetan antolaketa tetraedriko zapala agertzen da, baina amonio gatzak bi Cu-Cltrans lotura
luzez (Cu-Cl = 279 pm) lotutako anioi lau karratu bat (CuCl = 230 pm) dauka, tetragonalki
distortsionatutako egitura oktaedriko baten baitan. [PhCH2CH2NH2Me][CuCl4] gatzak bi
forma izan ditzake, anioi lau karratua (Cu-Cl = 225 eta 228 pm) duen forma berdea eta anioi
tetraedriko zapala (Cu-Cl = 219 eta 223 pm) duen forma horia (Harlow eta lankideak37).
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Tetraedrikoak nahiz lau karratuak izan daitezkeen anioi konplexuen beste talde bat
MCuCl 3 estekiometria duten konposatuak dira. Konposatu hauek ez dute [CuCl 3] - ioi
monomeroa, [Cu 2Cl 6] 2- anioi dimeroa baizik. [Ph 4P] + eta [Ph 4As] +-a bezalako katioi
handiekin, [Cu2Cl6]2- (18) anioiek kloro-zubiak dituen egitura tetraedriko zapala hartzen
dute; muturretako Cu-Cl loturen luzera 220 pm ingurukoa da eta zubien luzera 230 pm-koa
da (Textor eta lankideak38, Willett eta Chow39). Katioi txikiez, Li+, K+ eta NH4+-a kasu,
anioi dimeroek antolaketa laua dute (19) eta egitura oktaedriko distortsionatua eratzen duten
kloro-zubi luzeen bidez (~ 310 pm) loturik daude. Hortaz, unitateak taldetan biltzerakoan
unitate bakoitzaren kobre-atomoa gaineko eta azpiko unitateen kloro-atomoez inguraturik
dago.

Ondoren, konplexu lau karratuen eta konplexu oktaedriko distortsionatuen arteko
erlazioa iruzkinduko dugu. Aipatu dugun bezala, d9 konfigurazioan eg orbitalak neurri
desberdinetan betetzen dira eta dz2 orbitalaren bi elektroik z ardatzaren bi estekatzaileak
aldaratzen dituzte, eta ondorioz 4/2 banaketa sortzen da. Interpretazio landuago batek,
Jahn-Teller-en teorema erabiliz, eg mailak desdoblatzen ditu; aldi berean, t2g mailak bikote
batean eta batekote batean desdoblatzen dira eta z ardatzeko estekatzaileak inolako eraginik
ez sortzeko adina urruntzen badira, hots, muturreko kasua gertatzen bada, konplexu lau
karratuetan erabilitako estekatzaileen eremuaren diagrama dugu. 11.24 irudian konplexu lau
karratuen eta tetragonalki distortsionatutako konplexu oktaedrikoen desdoblamenduen arteko
erlazioa erakusten da.
Fig. 11.24=11.24 Ird. d orbitalen desdoblamendua eremu oktaedrikoan eta lau karratuan.
Ion libre=Ioi askea
Campo octaédrico=Eremu oktaedrikoa
Campo planar=Eremu laua
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[CuCl4]2- eta [Cu2Cl6]2- anioi tetraedrikoetan ikusitako distortsioa espero zena da, t2
mailak (estekatzaileei begira daudenak, hain zuzen) ez baitaude neurri berdinean beterik.
11.11 5 koordinazio-zenbakia
Azken urteetan 5 koordinazio-zenbakia duten konplexuen ezaugarrien finkapenean
aurrerapen handiak egin dira eta dagoeneko horietako askoren kristal-egiturak zehaztu dira.
Lan desberdinetan ikerketa horien laburpen bikainak ageri dira, eta Muetterties eta
Schunn-ena 40 eta Wood-ena 41 bereziki interesgarriak dira. Hala ere, nahiz eta bost
koordinazio-zenbakia duten molekula anitzen ezaugarriak zehaztu, koordinazio-zenbaki
bakoiti hau duten konposatuak lau eta sei koordinazio-zenbakia dutenak baino arraroagoak
direla nabarmendu behar dugu. Hau dela eta, bost koordinazio-zenbakia arreta handiz esleitu
behar dugu eta estekiometria soila baino froga gehiago eduki behar ditugu. Arestian ikusi
dugunez, PCl5 molekula fase gaseosoan fosforoaren inguruan bipiramide triangeluar eran
kokatutako kloro-atomoz osatutako monomeroa izan arren, egoera solidoan [PCl 4]+ ioi
tetraedrikoz eta [PCl6]- ioi oktaedrikoz eraturik dago. Zenbait pentahaluro solidok, NbCl5,
TaCl 5 eta MoCl 5 kasu, egitura dimeroak dituzte (20). Egiturak estekiometrian soilik
oinarrituz esleitzeko arriskua duten beste molekula batzuk Cs 3 MnCl 5 (Goodyear eta
Kennedy42) eta Cs3CoCl5 gatzak dira, baina hauek [MCl5]3- ioien ordez Cl- eta [MCl4]2- ioiak
dituzte.

Bost koordinazio-zenbakiko konposatu konplexuek oinarrizko bi konfigurazio har
ditzakete, bipiramidal triangeluarra eta bipiramidal karratua (ikus 11.25 irudia). 10.
kapituluan bi egitura horiek dsp3 hibridazioaren bidez azal zitezkeela aipatu dugu. Kasu
honetan, d z 2 orbitala antolaketa bipiramidal triangeluarra (BPT) deskribatzen duen
konbinazioan inplikaturikoa litzateke eta dx2-y2 orbitala antolaketa bipiramidal karratua (PK)
deskribatzen duen hibridazio-eskeman erabilitakoa litzateke. Molekulen forma aztertzeko
unean hibridazio-hurbilketa aukeratzen badugu, BPT egitura, bi hibrido-talde desberdin
erabiliz, azter dezakegu: sp2 hibridoak (hiru lotura lau triangeluarrak ematen dituztenak) eta
dp hibridoak (bi lotura lineal axialak ematen dituztenak). Era berean, PK egitura dx2-y2sp2
hibridoak oinarrian kokatutako lau loturak emanez eta pz hibridoa erpineko lotura emanez
irudika dezakegu.
Fig. 11.25=11.25 Ird. 5 koordinazioko konplexuen konfigurazioak: (a) bipiramidal triangeluarra; (b) piramidal
karratua; (c) oktaedrikoa.
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Froga guztien arabera bi egituren artean aukera txikia dago, faktore desberdinen eragin
erlatiboek oreka egonkor samarra mugatzen baitute. Faktore horien artean ondoko hauek
ditugu:
i) estekatzaileen elektronegatibotasuna;
ii) estekatzaileen eskakizun esterikoak;
iii) elektroi-pare lokarrien eta elkarbanatu ez diren elektroi-pareen arteko elkarrekiko
aldarapena;
iv) elektroi-pare lokarrien eta d geruzako edozein elektroiren arteko elkarrekiko
aldarapena;
v) KEEEa.
Momentuz, trantsiziozkoak ez diren elementuen konposatuak aztertuko ditugu soilik;
beraz, d elektroiak inplikatzen dituzten faktoreak (iv eta v faktoreak, alegia) ez ditugu
kontutan hartuko. 10. kapituluan V taldeko elementuen konposatuak aztertu ditugu eta MX5
konposatu sinpleek normalean BPT erako konfigurazioa hartzen dutela ikusi dugu (hala ere,
SbPh 5 konposatua salbuespen nabarmena da). BPT antolaketa, V taldeko elementuen
konposatu sinple monoordezkatu eta biordezkatuetan ere, hots, MX4Y eta MX3Y2, agertzen
da; 11.26 irudiak isomero desberdin posibleak erakusten ditu.
Fig. 11.26=11.26 Ird. MX4Y eta MX3Y2 konposatu bipiramidal triangeluarren isomeroak.

MX4Y konposatuen Y talde bakoitia X baino elektronegatiboagoa bada, normalean
kokapen axiala du (esaterako, PFCl4 eta SbFCl4 konposatuetan); hala ere, Y taldeak bolumen
handia badu, kokapen ekuatoriala du, esaterako MePF4 eta Et2NPF4 konposatuen kasuan.
MX3Y2 konposatuen egitura normalean simetrikoa ohi da, bi Y taldeek kokapen axiala
dutelarik. Cl3PF2, R3PF2, R3AsF2 eta R3SbF2 difluoro konposatuetan aurrekoa betetzea ez da
harrigarria, talde elektronegatiboek kokapen axiala baitute eta bolumen handikoek kokapen
ekuatoriala. Hala ere, trifluoro konposatuetan (Cl 3PF 3, R 2PF 3 eta Ph 2AsF 3) ez dirudi
elektronegatibotasuna garrantzitsua denik, hiru fluoro-atomoak plano ekuatorialean kokatzen
baitira.
10. kapituluan aipatu dugun bezala, silizioak BPT egitura duten bost koordinazioko
zenbait konposatu eratzen ditu; bestalde, Me 3SnOH konposatuan hiru metilo taldeek
eztainuaren inguruan plano triangeluar bat osatzen dute eta OH taldeek eztainu auzokideen
arteko zubiak eratzen dituzte, BPT antolaketa polimerikoa emanez. Berun trimetilazetatoak
antzeko egitura du (21) (Sheldrick eta Taylor43), baina zubiak azetato taldeek eratzen dituzte.
BPT antolaketa berriki zehaztu diren eztainuaren bi konplexu pentakoordinatutan ere
agertzen da. Bi konposatuok [SnCl3Me2]- (22) (Buttenshaw eta lankideak44) eta (23) irudiko
konposatua dira, hain zuzen ere, eta azken honetan Ph 3 Sn taldeari dibentzoilmetano
estekatzaile kelatzailea lotzen zaio (Bancroft eta lankideak 45 ). Anioiaren atomorik
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elektronegatiboenek, kloroek alegia, kokapen axialak betetzen dituzte eta bolumen handiko
CH3 taldeek kokapen ekuatoriala dute; Sn-Cl lotura axialak Sn-Cl lotura ekuatoriala baino
nabarmen luzeagoak dira (257 eta 241 pm, hurrenez hurren).

Trantsizio-elementuen bost koordinazioko konposatu ezagunak aztertzerakoan egoera
korapilatsuagoa da, d elektroien aldetik paira dezaketen eragina ere kontutan hartu behar
baitugu. Lotura balentzi loturaren metodoaren bidez (dsp3 edo sp3d orbital hibridoak)
deskriba daiteke oraindik, baina bost koordinazioa duten konplexu ezagunen multzoa hain da
zabala, kristal-eremuaren deskribapena eta orbital molekularren deskribapena
erabilgarriagoak direla. Kasu askotan kristal-eremuaren desdoblamendu-diagrama erabil
dezakegu (11.27 ird.). Ikusitako propietate magnetikoak, diagrama hauetan eta KEEEaren
ondorioz konfigurazioak jasaten duen egonkortasun-gehikuntzan oinarrituz azal daitezke.
11.12 taulak, 11.27 irudian oinarrituz, BPT eta PK egituren kasuetarako kalkulatutako
KEEEen balioak ematen ditu; dirudienez, energiarik baxuena duten lau d orbitalak partzialki
betetzen dira lehenbizi eta osorik gero, eta energia altuagoko d orbitalak aurreko laurak
osorik egon arte ez dira betetzen. Banaketarik arruntena aipatutakoa da, baina ikusiko dugun
bezala noizbehinka d5 eta d8 konfigurazioek spin askeko konplexuak sortzen dituzte. Ikus
dezakegun bezala, konfigurazio guztietan (d0, spin askeko d5 eta d10 salbu) estekatzaileen
PK antolaketari lotutako KEEEa BPT antolaketari lotutakoa baino handiagoa da; hala ere,
desberdinatasuna ez da lau koordinazioko bi antolaketa posibleen artean beha daitekeena
bezain handia. Gainera, PK antolaketak bere oinarrian dituen lau loturak makurtzen badira eta
Lerpina-M-Loinarria angelua 90°-tik 100° edo gehiagora igarotzen bada, KEEEa gutxitu egiten
da. KEEEari dagokionez zera esan dezakegu, ez dirudiela estekatzaileen multzo jakin batek
hartzen duen konfigurazioa mugatzeko faktore nagusia denik. Praktikan ez dirudi BPT eta PK
antolaketen artean energi desberdinatasun handiegia dagoenik, eta lotura-angeluak pixka bat
aldatuz, bi egiturok bata bestea bihurtzen dira oso erraz; erlazio hau 11.28 irudian erakusten
da. Eztabaida teoriko sakonagoa egin nahi izanez gero, bi egituren deskribapen orbital
molekular osoa eta bien arteko erlazioa azaltzen dituen Rossi eta Hoffman-ek46 berriki
egindako lana kontsulta dezakezue.
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Fig. 11.27=11.27 Ird. Estekatzaileen eremuaren desdoblamendu-diagrama, bost koordinazioko konplexuen
kasurako.
Bipirámidal triangular=Bipiramidal triangeluarra
Octaédrico=Oktaedrikoa
Piramidal cuadrada=Piramidal karratua

Tabla 11.12=11.12 Taula. BPT zein PK antolaketa duten bost koordinazioko konplexuen KEEEa (Δ
unitateetan).
Número de electrones d=d elektroien kopurua
Δ diferencia=Δ diferentzia

Fig. 11.28=11.28 Ird. Konfigurazio bipiramidal triangeluarraren eta piramidal karratuaren arteko erlazioa.

11.13 eta 11.17 taulek egituren laburpen adierazgarri bat eskaintzen dute. Konposaturik
gehienak Wood-en41 lan batean aipatzen dira, eta lan honetan 1972 aurreko argitalpenik
gehienen jatorrizko erreferentziak lor daitezke; argitalpen berriak agertzen dira soilik. Interes
handiko beste bi lan ere aipa daitezke: Morassi eta lankideek47 burdina, nikel eta kobalto
dibalenteen konposatu pentakoordinatuak zehaztasun osoz aztertzen ditu eta Hoskins eta
Williams-en48 lanak azken konfigurazioa muga ditzaketen faktoreek analizatzen ditu.
Tabla 11.13=11.13 Taula. Trantsizio-elementuen bost koordinazioko konplexuen (ML5) estereokimika.
Configuración=Konfigurazioa
Bipirámide triangular=Bipiramide triangeluarra
Pirámide cuadrada=Piramide karratua

11.13 taularen lehen begiradan BPT antolaketa PKa baino arrruntagoa dela ikus
dezakegu; hori egia da, baina egitura batzuk, egitura idealaz konparatuz gero, nabarmenki
distortsionatuta daudela azpimarratu behar da. Talde nagusiko elementuen ML5 konposatuei
buruz ezagutzen dugun guztia ezaguturik, oinarrizko BPT antolaketa nagusi izango dela
aurresan dezakegu, betiere d elektroien banaketak garrantzirik ez badu (esaterako, KEEEaren
bidez edo estekatzaileekiko π loturaren eskakizun berezien ondorioz). d 5 eta d 10
konfigurazioen kasuan BPT zein PK egituren KEEEa zero izango da eta, elektroi-pareen
aldarapenean oinarrituz soilik, BPT egitura espero behar dugu; izatez, [Fe(N 3) 5] 2- eta
[CdCl5]3- anioiek aipatutako egitura dute. Beharbada [MnCl 5]2- anioiak PK antolaketa
edukitzea harrigarria izan daiteke, Cl- estekatzaileek ez baitute eremu handiegia ekoizten, eta
edozein kasutan d4 konfiguraziorako bi egituren KEEEen arteko diferentzia (PK-BPT) ez
baita handia. Hala ere, ioiak nabarmenki distortsionatutako PK egitura duela aipatu behar da;
izan ere, erpineko Mn-Cl lotura (257 pm) lotura axialak (236 eta 224 pm) baino askozaz
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luzeagoa da. Aipatutako distortsioa aurresangarria da, dz2 orbitalak elektroi bakarra duenez
eta dx2-y2 orbitala hutsik dagoenez erpineko estekatzaileak, estekatzaile ekuatorialek ez
bezala, aldarapen bat pairatuko baitu. Kristal-egitura piridinio-gatz batean zehaztu zela
kontutan hartzen badugu, paketamendu-efektuek neurri batean anioian eragina izango dutela
pentsa dezakegu.
Nikelaren (d8 ) konplexuak bereziki interesgarriak dira: bi lotura-banaketak dituzte
(BPT eta PK) eta hala spin askeko nola spin parekatuko konplexuak isolatu dira. Gatzak
[Cr(en)3][Ni(CN)5] spin parekatua du eta bere egituraren unitate gelaskak bi anioi desberdin
ditu, bata PKa dena eta bestea BPTaren eta PKaren nahastea dena; honek BPT eta PK
egituren arteko energi antzekotasuna frogatzen du. Nikelaren beste konplexu aipagarri bat
[Ni(OAsMe3)5]2+-a da; konposatu honek spin askeko konfigurazioa du, bost estekatzaileek
(trimetilartsina oxidoek) ekoiztutako eremua erlatiboki txikia delako seguraski, baina hala eta
guztiz ere konplexuak PK egitura distortsionatua duela esan ohi da.
Ondoren, bost koordinazioa duten konplexuen artean beste multzo bat aztertuko dugu,
lau atomo emaile berdin eta atomo emaile desberdin bat duten konposatuek osatutakoa, hain
zuzen ere. Multzo honetan MLL’4 eta MLB2 (B = hortz biko estekatzailea) estekiometria
duten konposatuak sartzen dira. 11.14 taulako adibideek erakusten duen bezala, bi
estekiometriek bi estereokimikak ematen dituzte.
BPT antolaketari dagokionez, MLL’4 konplexuetan estekatzaile “bakoitiak” kokapen
axiala du eta MLB2 konplexuetan kokapen ekuatoriala du. Hortaz, 11.29 irudiak adierazten
duen bezala, kasu bakoitzean egiturarik simetrikoena sortzen da. PK egitura duten
konplexuen estekatzaile “bakoitia” erpinean kokatzen da beti [ikus 11.29(c) irudia], eta d0, d1
zein d 2 ioi metalikoek eratutako PK konplexu guztiek erpineko estekatzaileaz lotura
anizkoitz bat eratzen dute (bai =O bai ≡N); estekatzaile horiek erpinaren kokapena indartzen
dute, π lotura z ardatzean zehar heda dadin probableagoa baita. Honen zergatia, oinarrian
dauden lau estekatzaileen kokapena da. Estekatzaile hauek ez daude atomo metalikoaren
plano berean, oso etzanda baitaude; hau dela eta, Lerpina-M-Loinarria lotura-angelua normalean
100 eta 106° artean egongo da.
Taulari buruzko beste aipamen bat ere egin behar da: taulan adibideak BPT edo PK
direla esan arren, batzuetan egitura idealaren distortsio handia ikusten da, eta pare bat kasutan
konplexuaren jatorria beste oinarrizko egitura bat dela kontsidera daiteke. Adibide klasiko bat
Zn(acac)2.H2O da [ikus 11.28(b). irudia]. Taulan BPT gisa aipatzen da, ikerlari-talde batek
halakoa zela argitaratu baitzuen, baina kristal-egitura berriz zehaztu da eta erdibideko
deskribapen bat, beharbada PKtik hurbilago dagoena, egin da. Lehen ikusi dugun bezala,
lotura-angeluak pixka bat aldatuz BPT egitura eta PK egitura bata bestea bihur daitezke; kasu
honetan, BPTaren lotura axialak L-tik urrunduz eta ekuatorialak L-ra hurbilduz, erpinean L
duen PK egitura lortzen da.
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Tabla 11.14=11.14 Taula. Trantsizio-elementuen bost koordinazioko konplexuen estereokimika (MLL’4 eta
MLB2)
Configuración=Konfigurazioa
axial=axiala
verde=berdea
ecuat.=ekuat.
apical=apikala
roja=gorria
ligando bidentado=hortz biko estekatzailea

Fig. 11.29=11.29 Ird. MLL’4 eta MLB2 konplexuen konfigurazioak.

Bi egituren artean dagoen erlazio estua [Co(dpe)2Cl][SnCl3] konposatuan ere froga
daiteke. Konplexu honek bi forma ditu: bat berdea da eta [Co(dpe)2Cl]+ katioiak BPT egitura
du eta Cl ekuatoriala du; bestea gorria da eta katioiak PK egitura du eta kloro-atomoa
erpinean du. Bi formak spin parekatukoak dira.
11.13 taulako beste konposatu bat [MnI(OPPh3)4]+-a da; honek d5 erako banaketa du
(spin askea) PK konfigurazio distortsionatu batean. Hemen KEEEak ez du parte hartzen eta
estekatzaileen banaketa berezi hau gertatzeko arrazoi bakarra beren tamaina handia dela
dirudi.
ML3L’2, ML3L’L” edo ML3B estekiometria duten konplexuetara itzuliz, 11.15 taulan
aipatutako konplexu guztiek funtsean estekatzaileen BPT banaketa dutela ikus daiteke.
Salbuespen bakarrak elementu astunek (Mo eta Au-k) eratutako hiru konplexuak dira. Hala
ere, konplexu BPT batzuek, batez ere kobalto, nikel eta kobrearen konplexuek, PK
banaketara hurbiltzen den distortsio nabarmen samarra dutela esan behar dugu.
Tabla 11.15=11.15 Taula. Trantsizio-elementuen bost koordinazioko konplexuen estereokimika (ML3L’2,
ML3L’L” eta ML3B).
Configuración=Konfigurazioa
axial=axiala
apical=apikala

11.30 irudian ML3L’2 konplexuen oinarrizko BPT banaketak erakusten dira. Kokapen
axialak normalean serie espektrokimikoan, hots, CN- > PR3 > NMe3 > Cl- > Br- > I-, lehen
tokietan dauden estekatzaileek betetzen dituztela jakinik, konplexu jakin batek hartutako
konfigurazio partikularra razionalizatu egin daiteke. Hortaz, titanio, banadio eta kromo
trihaluroek eratzen dituzten trimetilamina-konplexuek eta Ni(CN)2.3PPhMe2 konplexuak
trans- BPT egitura simetrikoa dute. Kobalto zein nikel dibalenteak eratutako
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fosfina-konplexuek (esaterako, Ni(CN)2.3PPhMe2 eta Ni(CN)2.3PPh(OEt)2 konplexuek)
beren kokapen axialak ziano taldeez beterik dituzte. Kokapen horiek suposatu den trans- BPT
egiturarekin bat datoz. Hala ere, bromo eta iodoaren konplexu analogoen kokapen axialetan
fosfina estekatzaileak daude [ikus 11.30(b) irudia].
Fig. 11.30=11.30 Ird. ML3L’2 konplexuen konfigurazioak.
ecuatorial=ekuatoriala
axial=axiala

Trimetilamina-aduktuek spin askeko serie interesgarria osatzen dute (d1, d2 eta d3 ).
Lehen bi elektroiak bikoterik baxuenean (dxz eta dyz ) sartzen dira eta estereokimikan eragin
txikia edukitzea espero genezake, elektroiek ez baitituzte estekatzaileetarantz zuzendutako
espazio-eskualdea betetzen. Hala ere, CrCl3.2NMe3 konplexuan dx2-y2 edo dxy mailan sartzen
den hirugarren elektroi bat daukagu (ikus 11.27 ird.). Plano ekuatorialeko bi orbitalak neurri
desberdinetan betetzen direnez, hiru kloro-atomo ekuatorialek aldarapen-indar desberdinak
pairatuko dituzte; beraz, distortsioren bat gertatzea espero behar dugu. Aipatutako distortsioa
kristal-egitura mugatuz baieztatu da, baina berau ez da lotura-luzeretan gertatzen,
lotura-angeluetan baizik. Izan ere, 124° eta 112° inguruko bi ClCCl angelu sortzen dira.
TiBr 3 . 2NMe 3 eta TiCl 3 . 2NMe 3 konposatuen elektroi-espektroen azterketa ere
interesgarria da (ikus 11.31 irudia). Konplexu horietako bakoitzak bi tontor ditu, bata
infragorri hurbileko eskualdean (5000 cm-1 inguruan) eta bestea eskualde ikuskorrean (15000
cm-1 inguruan). 11.27 irudiko desdoblamendu-diagramaren bidez bi tontor horiek modu
errazean azal daitezke, dagoen elektroi bakarra bikote-mailari (dx2-y2, dxy ) edo batekote-mailara (dz2 ) igaro baitaiteke soilik. Kloro estekatzaileek bromo estekatzaileek baino eremu
sendoagoa ekoizten dutenez gero, TiCl3.2NMe3 konplexuen d mailen arteko distantzia
handiagoa da eta bi tontorrak energia pixka bat altuagoetan daude.
Fig. 11.31=11.31 Ird. TiCl3.2NMe3 konplexuaren elektroi-espektroa.
Absorbancia=Absorbantzia

Kobalto, nikel, kobre, zink eta kadmio dibalenteen haluroak edo isotiozianatoak eta hiru
hortzeko estekatzaileak lotuz, MX2T estekiometria duten bost koordinazioko konplexu asko
prestatu dira. 11.16 taulan konposatu hauek BPT zein PK gisa sailkatu dira, baina zerrenda
hori arbitrario samarra da, estakatzaileen eskakizun esterikoek konplexuen egiturak
menperatzen dituztenez, azken hauek idealarekiko oso distortsionaturik baitaude. Hala ere,
sailkapena erabilgarria da, eta haren arabera egitura bakoitzak bi banaketa-mota ditu (ikus
11.32 irudia). Estekatzaileen atomo emaileak eraztun heteroziklikoen sistemen baitan dauden
guztietan, trans kokapena dute beti [11.32(a) BPTan eta (c) PKan] eta honi “alkandora
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hertsagarriaren” efektua deitu zaio. M-X loturen aldaketa angeluar erlatiboki txikiek BPT
egitura PK egitura bihurtzen dute, eta alderantziz. Trans antolaketa, funtsean PK diren
egituren triars eta dppea estekatzaileetan ere agertzen da.
Beste estekatzaileek atomo emaileen cis banaketa hartzen dute, 11.32 irudian BPT (d)
eta PK (b) egituretarako erakusten den bezala. Berriz ere, bi egiturak bata bestea bihurtzen
dira erraztasun osoz; hori dela eta, ikusi diren distortsioek ez digute ustegabean harrapatzen.
Tabla 11.16=11.16 Taula. Trantsizio-metalen bost koordinazioko konplexuen estereokimika (ML2T eta MLL’T)
Configuración=Konfigurazioa
axial=axiala
apical=apikala
ligando tridentado=hiru hortzeko estekatzailea

Fig. 11.32=11.32 Ird. MX2T konplexuen konfigurazioa.

Aipatutako konplexu guztiak, NiBr 2 . triars salbu, spin altukoak dira. Hala ere,
Co(NCS)2.nnp konplexuaren kasuan, esaterako, momentu magnetikoak tenperaturarekiko
menpekotasun handia du, eta giro-tenperaturan 3,58 MB-koa da soilik; Co(CNS)2.nnpMe
konposatuaren momentu magnetikoa, aldiz, 4,5 MB-koa da. Beraz, N4P talde emaile bat
duten kobalto dibalentearen bost koordinazioko konplexuak, spin altuko eta spin baxuko
konplexuen artean kokatzen dira (Orlandini eta lankideak64).
Azken hamar urteotan ML(Tet) estekiometria duten bost koordinazioko konplexu asko
prestatu dira (Tet lau hortzeko estekatzaile bat delarik) (ikus 11.17 taula). Konplexu hauek bi
egitura-kategoriatan, BPT eta PK, sartzen dira, baina berriz ere esan behar dugu egitura hauek
gutxitan izaten direla idealak. Are gehiago, konposatu hauen bost koordinazioa lau hortzeko
estekatzaileen bolumen handiaren ondorioa da sarritan, seigarren estekatzaile (hortz
bakarreko) baten hurbilketa eragozten baitute. Bestalde, seigarren estekatzaile honek
banaketa oktaedrikoa osa lezake (PK konplexuetan batez ere). Dirudienez, ML(Tet)
konplexuen estereokimika xehea, KEEEa bezalako faktoreek baino gehiago, lau hortzeko
estekatzailearen eskakizun esterikoek mugatzen dute. Honen ondorioz, estekatzaileak bi
kategoria handitan bana daitezke: “kapera itxurakoak” (edo “tripode itxurakoak”) eta “katea
itxurakoak”. 11.33 irudian bi motak ikus daitezke. BPT konplexu guztiak “kapera itxurako”
estekatzaile bati lotzen zaizkie eta bostgarren hortzbakarreko estekatzaileak kokapen axiala
betetzen du [ikus 11.34(a) irudia]. PK konplexuak “katea motako” estekatzaileez osaturik
daude oro har; azken hauek oinarrian dauden lau kokapenak bete ditzakete [11.34(b) ird.],
esaterako [Co(PNNP)I]- ioian, edo erpineko kokapena eta oinarrian dauden lau kokapenetatik
hiru, esaterako [Pd(tpas)Cl]+ ioian.
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Fig. 11.33=11.33 Ird. Lau hortzeko estekatzaile-motak.
Trípode=Tripodea
Cadena=Katea

Fig. 11.34=11.34 Ird. MX(Tet) konplexuen konfigurazioa.
BPT=BPT
PC=PK

Tabla 11.17=11.17 Taula. Trantsizio-elementuen bost koordinazioko konplexuen estereokimika (MLTet).
Configuración=Konfigurazioa
BPT=BPT
Ejemplos=Adibideak
Grupo dador=Talde emailea
Spin=Spina
Alto=Altua
Bajo=Baxua
PC=PK
Ejemplos=Adibideak
apical=apikala
Grupo dador=Talde emailea
Spin=Spina
Alto=altua
Bajo=Baxua
ligando tetradentado=lau hortzeko estekatzailea

Ikus dezakegun bezala, BPT nahiz PK konfigurazioa duten spin altuko zein baxuko
konplexuak presta daitezke. Kasu gehienetan, spin baxuko konplexuak hiru atomo emaile edo
gehiago taula periodikoaren bigarren edo hurrengo periodoetakoak direnean (P, As, S, Br edo
I-a direnean, alegia) eratzen dira, eta spin altuko konplexuak atomo emailerik gehienak
nitrogenoak direnean sortzen dira. Hala ere, badago oreka bat, eta kobaltoak N2P2I emaileen
taldearekin (n2p2 estekatzailearekin) spin altuko BPT konplexua ematen du, eta nikelak spin
baxukoa. Gai honi buruz gehiago jakin nahi dutenek Morassi eta lankideen lana47 kontsulta
dezakete.
Azkenik, atomo metalikoa bost hortzeko estekatzaile bakar bati loturik duten bost
koordinazioko konplexuak ere presta daitezke, baina aipatutako estekatzailea arreta handiz
aukeratu behar da, estekatzailearen baitan aldarapen gehiegi gerta ez dadin. Konplexu-mota
hauen egiturari buruzko lan xehe gutxi burutu dira; hala ere, spin altuko d8 nikelaren katioi
konplexuaren, [Ni(tepen)] 2+ , inguruan berriki egindako ikerketa batek (Hoskins eta
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Williams69) PK egitura duela erakusten du (24).

11.12 7 koordinazio-zenbakia
Lehen esan dugun bezala, konplexu baten koordinazio-zenbakia ezin da esleitu
estekiometrian soilik oinarrituz. Itxura batez, zazpi koordinazioa duten konplexu askok beste
koordinazio desberdin bat dute; esaterako, (NH4)SiF7 konplexuak ez dauka [SiF7]3- ioirik, Feta [SiF6]2- ioien nahaste bat baizik. Alabaina, liburu hau duela hamar urte hirugarrenez*
argitaratu zenetik, benetan zazpi koordinazioa duten konplexu askoren ezaugarriak zehaztu
dira, bai X izpien bidezko ikerketa kristalografikoei esker bai elektroien nahiz neutroien
difrakzioari esker. Bistan dago konplexurik gehienak 11.35 irudian erakusten diren geometria
idealetako bat erabiliz (hots, bipiramide pentagonala, BPP; kasketdun oktaedroa, KO; eta
kasketdun prisma triangeluarra, KPT) modu egokian deskriba daitezkeela. KPT egituran
pixka bat sakonduz zera esan daiteke, bere jatorria kontsidera daitekeen egitura prismatiko
triangeluarra sei koordinazioko konplexuek daukaten egitura oktaedrikoaren balizko
alternatiba bat dela. Egitura prismatiko triangeluarra oso arrunta ez izan arren, zenbait
trantsizio-metalen konplexuetan zehaztu da (bereziki ditiolatozko hortz biko estekatzaileek
eratzen dituzten konplexuetan). Gai honen inguruan Eisenberg-ek71 lan interesgarria burutu
du.
Fig.11.35. Zazpi koordinazioa duten konplexuen estereokimika.

Zazpi koordinazioko 200 egitura baino gehiago zehaztu dira, baina konplexu
pentakoordinatu berri baten egitura aurresatea ia ezinezkoa da, ezta egitura ezaguna duen
beste konplexu batez estuki erlazionaturik dagoenean ere. Esaterako, [ZrF7]3- ioiak BPP
egitura du, baina [NbF7]3- ioi isoelektrikoak KPT konfigurazioa du.
11.18 taulan hortzbakarreko estekatzaileak dituzten zazpi koordinazioko konplexu
sinpleen adibideak ikus daitezke. Ikus dezakegun bezala, zazpi estekatzaile berdinak dituzten
BPP zein KPT egiturak ezagutzen dira, baina oraingoz ez dira mota honetako KO egiturak
aurkitu. Beste datu interesgarri bat renio(VII) fluoruroaren egitura da; konposatu honek eta
IF7 molekulak BPP egitura bera dute, baina lehenaren kasuan bost fluoro-atomo ekuatorialak

* Itzultzailearen oharra: Duel hogeita hamar urte, alegia.
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pixka bat tolestuta ageri dira. Uraniloaren konplexu pentakoordinatuetan, [UO2F5]3- (25) eta
[UO(NCS)5]3- kasu, bi oxigeno/uranio lotura anizkoitzek kokapen axiala dute eta beste bost
estekatzaileek kokapen ekuatoriala. Gogoan har [UO2]2+ ioiaren izaera lineala dagoeneko
aztertu dela.
Tabla 11.18=11.18 Taula. Trantsizio-elementuen zazpi koordinazioko konplexuen estereokimika hortzbakarreko
estekatzaileak dituztenean.
Fórmula general=Formula orokorra
Ejemplos=Adibideak
BPP=BPP
OC=KO
PTC=KPT

BPP egituran kokapen ekuatorialak oso pilatuta daudenez gero, haluro handiagoak edo
bolumen handiko taldeak (trialkil- edo triaril-fosforinak kasu) dituzten konplexuen
estereokimika ezin dugu aurresan, eta kasu horietan egitura oktaedriko kasketduna arruntagoa
izan daiteke; molibdenoaren edota wolframioaren karbonil haluroek eta beren konplexuek ere
KO egitura izaten dute.
Hortz biko estekatzaileak daudenean, egiturarik arruntena BPPa da, konplexuek
bolumen handiko taldeak edo karboniloak dituztenean salbu; orduan, KOa da nagusi. BPP
egitura hortz biko taldeek “irekigune” txikia dutenean agertzen da batez ere; esaterako,
kokapen ekuatoriala duten nitrato eta oxalatoa bezalako estekatzaileekin. MB3L molekulan
(26) hortz biko hirugarren talde bat dagoenean, ordea, kokapen axial bat eta ekuatorial bat
betetzen ditu, zubi bat eratuz.
Hortz biko estekatzaileak dituzten konplexuek ere, bereziki ML 5B estekiometria
dutenek eta hortzbakarreko estekatzailetzat karbonilo talderen bat dutenek, KO edo KPT
egitura izaten dute. Adibide tipiko bat (27) egitura duen Mo(CO)3(dpe)Br2 konposatua da.

Egituren konplexutasuna ikusirik, garbi dago hemen ezin dugula loturen eskema
xehetasunez aztertu; zerbait aipatzearren zera esango dugu, BPP antolaketak duen
estekatzaileen eremuaren desdoblamendu-diagrama, bost koordinazioko konposatuen BPT
antolaketak duen diagramaren oso antzekoa dela (ikus 11.27 ird.). Hala ere, plano
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ekuatorialean bost estekatzaile daudenez, dxy, dx2-y2 bikotea dz2 orbitaletik nabarmenki
hurbilago dago, bost koordinazioaren kasuarekin konparatuz gero. Diagrama horretan
oinarrituz, d1 konplexuen elektroi-espektroek berriz ere bi d-d tontor edukiko dituela
aurresan dezakegu. Fenomeno hau titanio tribalentearen konplexuetan ikus daiteke, esaterako
Ti(ox)3.10H2O (28) konplexuan (Drew eta lankideak72). Konplexu honek zubi erako egitura
bat du eta titanio-atomo bakoitzak BPP formako estekatzaile-banaketa du; bi d-d trantsizio
ikus daitezke, bata 9400 cm-1-tan eta bestea 12300 cm-1-tan.

11.13 8 koordinazio-zenbakia73
Eskuarki, zortzi koordinazio-zenbakia katioi handiz eta estekatzaile txikiz eratutako
konplexuetan agertzea espero dugu, pilaketa minimoa eta eragozpen esterikoa txikiagoa baita.
Gainera, koordinazio-zenbaki handiak katioiek d elektroi gutxiago dituztenean
probableagoak dira, estekatzaileen elektroien arteko aldarapena txikiagoa baita. Oro har,
emaile/hartzaile lotura bat eratzen denean, estekatzaile emaileetik metal hartzailera dentsitate
elektronikoa transferitzen da; honen ondorioz, mota horretako zortzi lotura eratzerakoan,
metal zentralak karga-kontzentrazio handia jasaten du, baina metal hartzailea oxidazio-egoera
altuan badago, kargak ez dauka hainbeste garrantzirik.
Hau guztia dela eta, zortzi koordinazioa bigarren eta hirugarren trantsizio-serietako ioi
metalikoen konplexuetan eta d0, d1 edo d2 konfigurazio elektronikoak eta 3+ edo gehiagoko
karga duten lantanido zein aktinidoen konplexuetan agertzen da nagusiki. Alabaina, azken
urteetan lehen trantsizio-serieko elementuen zortzi koordinazioko zenbait konplexu zehaztu
dira; horietako batzuk 11.19 taulan erakusten dira.
Zortzi koordinazioa duten konplexuen geometriak ez dira errazak, eta egitura erreala
egitura idealarekiko pixka bat distortsionatuta egon daitekeela esan behar dugu berriz ere;
11.36 irudian oinarrizko lau geometriak (bipiramidal hexagonala, kubikoa, dodekaedrikoa eta
antiprismatiko karratua) erakusten dira eskematikoki.
Banaketa bipiramidal hexagonala, O=U=O ardatz axial bat (z ardatza) eta beste sei
atomo emaileak plano ekuatorialean kokaturik dituzten uranilo-konplexuetan agertzen da
soilik. Sei estekatzaile ekuatorialak pixka bat pilatuta egon daitezke, eta horren ondorioz
tolesketa txiki bat sor daiteke. Zortzi koordinazioko bi uranilo-konplexu mota ikusi dira:
UO2L2B2 eta UO2B3, L eta B hortzbakarreko eta hortz biko estekatzaileak direlarik, hurrenez
hurren. Lehen motan, B hortz biko estekatzaile gisa jokatzen ari den nitrato ioia da
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gehienetan, eta L estekatzailea, esaterako 8H2O.(EtO)3PO edo etilkarbamatoa83 izan daiteke
(29). UO 2 B 3 konplexuetan hortz biko estekatzaileak normalean “irekigune txikiko”
oxokonposatuak dira, esaterako azetatoa, nitratoa edo karbonatoa (Graziani eta lankideak84)
(30), nahiz eta [UO2(S2CNEt2)3]- anioia ere identifikatu den.

Antolaketa kubikoa ez da hain arrunta eta sarritan CsF bezalako molekulek eratutako
egitura ionikoetan agertzen da. Hala ere, ohar batean berriki argitaratutakoaren arabera
(Countryman eta McDonald85), [U(NCS)8]4- anioiak eta [NEt4]+ katioiak eratzen duten
gatzak antolaketa kubikoa hartzen du. Cs+ gatzaren ikerketa berriago batek (Bombieri eta
lankideak77), aldiz, anioia antiprismatiko karratua dela erakusten du. Honek frogatzen duenez
eta 11.19 taulako adibideek baieztatzen dutenez, konfigurazio desberdinen energiek oso
antzekoak izan behar dute. Beraz, [Mo(CN)8]3- anioiak [NBu4n]- katioiaz gatza eratzen badu,
anioi dodekaedrikoa da, baina Na + katioiaz eratzen badu, antiprismatiko karratua da.
Bestalde, [MF8]n- anioi oktofluoroak antiprismatiko karratuak dira oro har, baina [ZrF8]4anioia dodekaedrikoa da.
Fig. 11.36=11.36 Ird. Zortzi koordinazioko konplexuen estereokimika.
cúbica=kubikoa
bipiramidal hexagonal=bipiramidal hexagonala
dodecaédrica=dodekaedrikoa
antiprismática cuadrada=antiprismatiko karratua

Tabla 11.19=11.19 Taula. Trantsizio-elementuen zortzi koordinazioko konplexuak (dodekaedrikoa eta
antiprismatiko karratua).
Fórmula general=Formula orokorra
Dodecaédrica=Dodekaedrikoa
Antiprismática cuadrada=Antiprismatiko karratua
Referencias en Kepert...=Kepert-en erreferentziak (73. er.) besterik aipatzen ez bada.

Ondoren, antolaketa dodekaedrikoa antiprismatiko karratua baino pixka bat arruntagoa
denez, bere xehetasun batzuk ikusiko ditugu. 11.37 irudiak antolaketa dodekaedrikoaren
eskema erakusten du. Zortzi kokapen emaileak bi taldetan banatzen dira, A eta B. Talde
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hauek metal zentralaren inguruan luzapen edo laburpen tetraedrikoa, hurrenez hurren,
gertatzen delako sortzen dira.
Molibdeno(IV)-aren Mo(CN) 4(CNMe) 4 konplexu diamagnetikoan CN taldeek A
kokapenak betetzen dituzte eta azterketa espektroskopikoek frogatu dutenez, M(CN)4(CNR)4
formula orokorrarekin molibdeno eta wolframio tetrabalenteek eratzen dituzten antzeko
konplexuen serie osoan, gauza bera gertatzen da. Diartsinaren [MoCl4(diars)2]+ katioi
konplexuan lau artseniko-atomoek A kokapenak betetzen dituzte.
Fig. 11.37=11.37 Ird. Konplexu dodekaedrikoak.

Antolaketa dodekaedrikoa “irekigune” txikia duten hortz biko lau estekatzailez
osatutako konplexuetan agertzen da bereziki. Kelato bakoitzak A kokapen bat eta B kokapen
bat betetzen ditu, taldeek 11.37(c) irudiko antolaketa hartuz; Th(S2CNEt2)4 konposatuan, eta
ez beste inon, kelazioa A eta B kokapenetara hedatzen da, baina era pixka bat desberdinean
[11.37(d) ird.].
Azetilazetona deituriko hortz biko estekatzaileak [M(acac) 4] konplexuetan egitura
antiprismatiko karratuak sortzen ditu, acac taldeek karratuen aurpegien ertzetan zubiak eratuz
(31). M(acac)4.2H2O konplexu batzuek (ikus 11.19 taula) aipatutakoaren antzeko egitura
dute, baina hauetan bi ur-molekulek kelato talde baten tokia betetzen dute. Lantanidoen
konplexu analogoetan, ordea, distortsio dodekaedriko nabarmena ikus daiteke.

Zortzi koordinazioa duten konplexuen lotura azaltzeko balentzi lotura, orbital
molekularrak zein estekatzaileen eremua erabil daiteke, baina itxura batez konplexu hauek d
elektroi gutxi dituzten elementuetan agertzen direnez soilik, estekatzaileen eremuaren
erabilera mugatuta geratzen da. 11.38 irudiak antolaketa dodekaedrikoan eta antiprismatiko
karratuan d orbitalek pairatzen duten desdoblamendua erakusten du. Bi kasuetan, beste
orbitalek baino energia nabarmenki baxuagoa duen d orbital bakar bat dago; hau dela eta, d2
motako Mo(CN)4(CNR)4 konplexuak bi elektroi parekatuak dxy orbitalean dituzten konplexu
diamagnetikoak dira. NbCl4B2 konplexuen espektroak aztertu ondoren, aurresandako hiru
tontorrak aurkitu dira.
Balentzi loturaren metodoan erabilitako hibridazio-eskemak ondoko hauek dira:
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cubo=kuboa
usando dxy, dxz y dyz=dxy, dxz eta dyz erabiliz
bipirámide hexagonal=bipiramide hexagonala
axial-sp o sd (usando pz o dz2 )=axiala-sp edo sd (pz edo dz2 erabiliz)
ecuatorial=ekuatoriala
o=edo
usando...=... erabiliz
dodecaedro=dodekaedroa
antiprisma cuadrado=antiprisma karratua

Ikus dezakegun bezala, antolaketa bipiramidal hexagonala edo kubikoa lortzekof
orbital baten partaidetza behar da, eta orain arte egitura hau uranioaren konplexuetan ikusi da
soilik (uranioak energetikoki erabiltzeko prest dauden 5f orbitalak ditu).
Hala antolaketa dodekaedrikoan nola antiprismatiko karratuan σ loturan erabiltzen ez
den d orbital bat dago eta orbital hau estekatzaileen π loturan inplikaturik egon daiteke.
Antolaketa dodekaedrikoaren dx2-y2 orbital erabilgarria π lotura eratzeko erabil daiteke, baina
soilik B estekatzaileez [ikus 11.37(b) ird.]; egitura antiprismatiko karratuan, aldiz, dz2 orbital
erabilgarriak edozein estekatzaileekin era ditzake lotura. d0 ioien egitura dodekaedrikoa
aztertuz, dx2-y2 orbitala hutsik dagoela ikusiko dugu; hortaz, π elektroi emaileak onar ditzake.
π emailerik onenek B kokapenak beteko dituztela espero behar dugu, hori oztopatzen duen
faktore garrantzitsurik ez badago behintzat. TiCl4.2diars molekulan, esaterako, kloro-atomoek
B kokapenak betetzen dituzte. Bestalde, d1 eta d2 ioien kasuan, B kokapenak partzialki edo
guztiz beterik dagoen dx2-y2 orbitalaren elektroiak hartuko dituzten π hartzailez beterik
egongo direla aurresan dezakegu. Esaterako, M(CN)4(CNR) konplexuen CNR taldeek B
kokapenak betetzen dituzte. [MoCl4(diars)2]+ konplexuan ez da gauza bera gertatzen, azken
honek TiCl4.2diars molekularen egitura bera baitu (hots, B kokapenetan kloro-atomoak ditu).
Beraz, diartsina konplexuetan, dirudienez, bolumen handiko kelatoen eskakizun esterikoak π
lotura txikia baino garrantzitsuagoak dira.
Zortzi koordinazioko konplexuak azaltzeko balentzi loturaren metodoak duen
erabilgarritasunari buruzko xehetasun gehiago nahi izanez gero, Lippard-en87 lanera jo
daiteke.

– 223 –

11.14 9, 10 eta 12 koordinazio-zenbakiak
Hain koordinazio-zenbaki altuak, besteekin konparatuz gero, ezohikoak dira.
Lantanidoek eta aktinidoek eratzen dituzten konplexuak ongien mugaturikoak dira.
Bederatzi koordinazio-zenbakiaren bi geometria idealak kasket bat duen antiprismatiko
karratua (kasketa aurpegi karratu baten gainean kokatzen da) eta hiru kasketedun prismatiko
triangeluarra (hiru aurpegietako bakoitzean kasket bat) dira. Kasket bat duen antiprismatikoa
ez da oso arrunta baina berriki [Pr(terpi)Cl(H2O)5]2+ konplexuan aurkitu da, nahiz eta pixka
bat distortsionatuta [ikus 11.39(a) ird.]. Lau ur-estekatzaile aurpegi karratu baten erpinetan
kokatzen dira eta azken ur-molekulak eta kloroak beste aurpegi karratuaren aurkako erpinak
betetzen dituzte; terpi estekatzaileak beste bi erpinak eta nitrogeno zentrala lotzen ditu,
aurpegiaren erdigunearen gainean.
Hiru kasketdun egitura triangeluarra usuago agertzen da, esaterako ioi lantanidorik
handienek eratutako [M(H2O)9]3+ katioi hidratatuetan eta MF3 trifluoruro polimerikoetan.
Duela gutxi egitura hau iterbioaren konplexu batean, Yb(NO3)3(dmso)3, ere agertzen dela
frogatu da (Bhandary eta lankideak88); hortzbakarreko hiru dmso estekatzaileak aurpegi
triangeluar baten hiru erpinetan kokatzen dira eta hortz biko hiru taldeek beste aurpegi
triangeluarraren erpin bat eta aurpegi karratu baten erdigunea lotzen dituzte.
Fig. 11.39=11.39 Ird. Bederatzi koordinazioa duten konposatuen egitura; (a) [Pa(terpi)Cl(H2 O) 5 ]; (b)
Yb(NO3)3(dmso)3.

Yb3+ ioiak, lantanido txikienetako bat izanik, bederatzi koordinazioa du; La3+ ioiak,
berriz, lantanidorik handiena denez, dmso estekatzaile estra bat onar dezake, era honetan
hamar koordinazioko konplexu bat, La(NO3)3(dmso)484, eratuz. Koordinazio-zenbaki hau
duten konplexuen egitura, bi kasket dituzten zortzi koordinazioko bi polimeroetako batean
(antiprismatiko karratuan zein dodekaedrikoan) oinarritzen da. Al-Karaghouli eta Wood-ek89
estekatzaileen aldarapenetan oinarrituz egindako kalkuluek bi kasketeko forma antiprismatiko
karratuak energiarik baxuena duela iradokitzen dute.
Hamabi koordinazioa oraindik ezohikoagoa da. Hala ere, badago benetako adibide bat,
[Ce(NO3)6]3- konposatua; hemen hortz biko sei nitrato taldeek zerioaren inguruan ikosaedro
bat eratzen dute. Hamar koordinazio-zenbakia edo zenbaki altuago bat duten konplexuen
estereokimikari buruzko informazio gehiago lortu nahi izanez gero, Muetterties eta
Wright-en90 lan bikaina kontsulta daiteke.
11.15 Metal-metal lotura: konposatu konglomeratuak
Elementu askok elementu-elementu lotura zuzen bat edo gehiago dituzten konposatuak
eratzen dituzte. Esaterako, p multzoko elementuek Me3Sn-SnMe3 bezalako konposatuetan σ
lotura sinple bat eratzen dute eta fosforoak P4 unitateak eratzen ditu. 13. kapituluan
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boro-atomoz osatutako taldeek edo konglomeratuek dituzten boroaren zenbait konposatu
aztertuko ditugu.
Trantsizio-elementu batzuek metal-metal lotura analogoak eratzen dituzte. Azken
10-15* urteotan konposatu horien egiturak eta loturak ikerketa askoren abiapuntu izan dira.
M-M σ lotura sinplea Mn2(CO)10-a bezalako molekuletan agertzen dela frogatu da eta lotura
anizkoitza [Re2Cl8]2-a bezalako ioietan (32) dago. Azken ioi honek Re-Re lotura oso labur
batez (224 pm) lotutako bi ReCl4 unitate eklipsatu ditu eta σ lotura indartzen dituzten bi π
lotura (dxz eta dyz orbitalak inplikatzen dituztenak) eta δ lotura bat (dxy orbitalak lobuluz
lobulu gainezartzerakoan eratutakoa) daudela uste da. 11.40 irudian lotura anizkoitza
irudikatu da eta Cotton-ek91 berriki burututako lan batean lotura horiei buruzko informazio
gehiago dago.
Fig. 11.40=11.40 Ird. [Re2Cl8]2- molekularen lotura anizkoitza.
xz o yz plano=xz edo yz planoa
enlace π=π lotura
enlace δ=δ lotura

Zubi gisa jokatzen duten taldeen bidez dimeroak edo polimeroak eratzen badira,
metal-metal lotura errazago gerta daiteke, atomo metaliko auzokideak beren orbitalak
gainezartzeko eta spinak parekatzeko bezain hurbil geratuko baitira. [W2Cl9]3- anioia (33)
adibide tipikoa da.

Trantsizio-elementu zenbaitek atomo metalikoen “konglomeratuak” dituzten
konposatuak eratzen dituzte. Konglomeraturik arruntenak M 3 (triangeluarra) eta M 6
(oktaedrikoa) dira. M3 konglomeratu triangeluarra renio(III) haluroen deribatuetan, 11.41
irudian erakusten den [Re 3 Cl 12 ] 3- konposatuan kasu, dago batez ere. Konglomeratu
triangeluarreko Re-Re distantziak 248 pm ingurukoak dira eta Re3 unitatea plano bereko hiru
kloro-zubiz lotuta dago; renio-atomo bakoitza ere muturreko hiru klorori lotzen zaizkio.
ReCl3 solidoan, Re3Cl3 unitate lauek oso-osorik irauten dute eta unitate auzokideen artean
muturreko hiru kloroen talde bakoitzeko bi kloro-zubi sortzen dira. Kloroa ez den beste
estekatzaile batzuek zubi hauek oso erraz hausten dituzte (Walton92) eta ReCl3.L bezalako
* Itzultzailearen oharra: Ik. aurreko oharra.
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konposatuak sortzen dira; ReCl3.PPhEt2 konposatuaren kristal-egiturak erakusten duenez,
molekulak oinarrizko egitura trimeroa du (ikus [Re3Cl12]3-) eta fosfina estekatzaileek Re3Cl3
planoko muturreko kokapenak betetzen dituzte.
Fig. 11.41=11.41 Ird. Re3Cl3 unitate triangeluarrean oinarritutako renio-konposatuen egiturak: (a) oinarrizko
unitatea; (b) (ReCl3)3; (c) [Re3Cl12]3-; (d) ReCl3.PPhEt2.

M6 konglomeratu oktaedrikoak niobio, tantalo, molibdeno eta wolframio halurorik
baxuenetan agertzen dira batez ere. Niobio eta tantalo haluroek [M 6 X 12 ] n+ motako
konglomeratuak eratzen dituzte (ikus 11.42 ird.); hauen hamabi kloro-atomoek M 6
oktaedroaren hamabi ertzetan zubiak eratzen dituzte. [Nb6Cl12]n+ ioia xehetasun handiz ikertu
da (Koknat eta McCarley93) eta n = 2, 3 eta 4 denean duen egitura aztertu da. [Nb6Cl18]4-,
[Nb6Cl18]3- eta [Nb6Cl18]2- anioi deribatuen seriean niobio-atomo bakoitzari kloruro ioi bat
koordinatu zaio. Kristal-egituren azterketek erakusten dutenez, [Nb6Cl18]4- ioia gero eta
gehiago oxidatu, Nb-Nb distantzia handitu egiten da eta muturreko Nb-Cl lotura laburtu
egiten da. Nb-Nb distantzia luzatzea loturaren ahultze bati leporatzen zaio; izan ere, loturako
orbital molekular multizentratuek Nb8 oktaedroaren osotasunari eusten diote, baina orbital
hauen elektroiak banan-banan aldentzen diren heinean lotura ahuldu egiten da. Anioi guztien
muturreko Nb-Cl loturak lotura sinplean espero daitekeena baino luzeagoak dira (~240 pm),
kloroa kokatzeko zailtasunak daudelako; Nb6 oktaedroa hedatzen denean, kloro horrek
espazio gehiago dauka eta Nb-Cl distantzia laburtu egiten da.
Fig. 11.42=11.42 Ird. [Nb6Cl18]n- anioien Nb6 konglomeratuak.
Cl terminal=muturreko kloroa
Cl en puente=Cl-a zubi eran
Octaedro Nb6Cl6 básico=Oinarrizko Nb6Cl6 oktaedroa
Diagrama parcial que...=Kloro-zubiak erakusten dituen diagrama partziala.
Tabla 11.20=11.20 Taula. [Nb6Cl18]n- ioien Nb-Nb loturen luzerak.
Ion=Ioia
puente=zubia
terminal=muturrekoa.

Molibdeno eta wolframio dihaluroak, MX2, hobeto aztertzen dira [M6X8]X4 gisa.
Molekula hau zortzi X atomoz inguratutako M 6 oktaedroa da; X atomoak aurpegien
erdigunean daude eta hiru M atomoen arteko zubia eratzen dute. MoCl2 molekulak aipatutako
egitura du (11.43 ird.); kasu honetan “aurpegien gainean zubiak eratzen dituzten” zortzi
kloroak, Mo6 oktaedroa bere baitan hartzen duen kubo baten erpinetan kokatzen dira. Beste bi
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klorok muturreko loturak eratzen dituzte eta beste guztiek unitate auzokideei lotzen zaizkie
zubien bidez. Oinarrizko kubo/oktaedro (K/O) unitatea, Mo6Cl8 alegia, integratzen badugu
eta zubiak eratuz dauden lau kloroak eta muturreko bi kloroak unitate horren inguruan
oktaedrikoki antolatuta irudikatzen baditugu, estereokimika sinplifikatu egiten da. Mo6Cl12
konposatuak hortzbakarreko estekatzaileekin erreakzio desberdinak pairatzen ditu eta horien
bidez unitateen arteko zubiak hautsirik dituzten konplexu ez-elektrolitoak, (Mo8Cl12)L2,
presta daitezke. Era honetan, muturreko bi estekatzaileei eta lau klorori lotuta dauden
oinarrizko unitateak (Mo6Cl8) ekoizten dira (ikus 11.44 irudia). Ondoren gertatzen den
erreakzioak muturreko Mo-Cl loturetako bat edo bi ionizatzen ditu eta [(Mo6Cl8OCl3L3]+Cleta [(Mo6Cl8)Cl2L4]2+2Cl- konposatuak eratzen dira.
Fig. 11.44=11.44 Ird. (MoCl2)6 konposatuak estekatzaile emaileez izaten dituen erreakzioen egiturazko
interpretazioa.

Konglomeratu metalikoen konposatuak gero eta sarriago aurkitzen dira eta gaur egun
dagoeneko frogaturik dago konglomeratu heteronuklearrek existitzen dutela. Azken honen
adibide berri eta interesgarri bat Cu4Ir2(PPh3)2(C≡CPh)8 konposatua da (Churchill eta
Bezman94); molekula honek lau kobre-atomo eta bi iridio-atomo ditu.

11.16 Karboniloak
11.21 taulan, ongi samar zehaztu diren eta lau atomo metaliko edukitzera hel daitezkeen
zenbait karbonilo aipatzen dira; ez dira konposatu anioniko edo kationikoak aipatzen, baina
aurrerago, atal honetan bertan, horiei buruz ere esango dugu zerbait, laburki bada ere.
Tabla 11.21=11.21 Taula. Trantsizio-metalen karboniloak.
Grupo V=V Taldea
Grupo VI=VI Taldea
Grupo VII=VII Taldea
Grupo VIII=VIII Taldea
La lista se...=Zerrendan lau atomo metaliko edo gutxiago dituzten karbonilo neutroak agertzen dira soilik.
Aislados por técnica...=Matrizen teknikaren bidez isolatutakoak eta infragorriko espektroen bidez
mugatutakoak (Hanlan eta Ozin95).
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11.21 taulako karbonilo guztiak diamagnetikoak dira, V(CO)6 salbu, eta zenbaki
atomiko efektiboaren (ZAE) edo gas geldoaren araua jarraitzen dute guztiek. Arau honen
arabera metalaren elektroi-kopurua gehi CO estekatzaileen elektroiak eta gas geldo egokiaren
elektroi-kopurua berdinak dira. Esaterako, lehen serieko elementuen artean kriptonaren
konfigurazioak 36 elektroi ditu, eta CO talde bakoitzak bi elektroi eskaintzen dituela
suposatzen badugu kriptonaren konfigurazioa nola osa daitekeen ikus dezakegu (11.22 taula).
V(CO)6 konposatua salbuespena da, behar diren 36 elektroiak baino bat gutxiago duenez gas
geldoen konfigurazioa erdiesteko dimerizazioa paira dezan espero baitezakegu; hala ere,
monomero paramagnetiko gisa irauten du, seguraski dimerizazioak (eta horren ondorioz
sortutako zazpi koordinazioak) tentsio esteriko onartezina sortuko lukeelako. Karboniloak
elektroi bat onar dezake, kriptonaren konfigurazio bera duen [V(CO)6]- anioia sortuz.
Nahiz eta V(CO)6 molekula ez dimerizatu, beste monomero hipotetikoek, hau da,
Mn(CO)5 eta Co(CO)4 konposatuek, metal-metal loturak eratzen dituzte eta era honetan metal
bakoitzaren inguruan 36 elektroiz osatutako konfigurazioa lortzen dute; ondoren, egitura
horiek laburki aztertu ditugu. Beharrezkoa den gainerako elektroia lotura kobalente baten
bidez ere eskura daiteke; aipatutako lotura hidrogenoa edo kloroa bezalako atomoek eratzen
dute, karbonilo hidruro edo kloruro egokia emanez, esaterako HMn(CO)5, HCo(CO)4 eta
ClMn(CO)5.
Gure azterketa oraingoz karbonilo mononuklear neutroetara mugatzen badugu zera
ikusiko dugu, CO taldea metalari karbono-atomoaren bidez lotzen zaiola, hots, M-C-O
sistema linealak dituztela. Karboniloek esperotako formak dituzte, hau da, oktaedrikoa
M(CO)6 konposatuaren kasuan, bipiramide triangeluarra M(CO)5 konposatuaren kasuan eta
tetraedrikoa Ni(CO)4 konposatuaren kasuan; forma hauek elektroi-pareen aldarapenaren
teorian oinarrituta aurrikus daitezkeenak dira, eta lotura balentzi loturaren teoriaren bidez,
hots, d2sp3, dsp3 eta sp3 orbital hibridoen funtzioan, deskriba daiteke. Agian σ loturen
deskribapenik onena lehen aztertu ditugun orbital molekularren eskemak erabiliz lortzen da.
CO taldeen eta metalaren arteko loturak ezin du σ soilik izan eta ezin du, ezta ere, karbono
bakoitzak metalari emandako σ pare bakarti bat soilik inplikatu; izan ere, karbono(II)
oxidoaren molekula Lewis-en base eskasa da (BF3 bezalako Lewis-en azido onez ez ditu
molekula emaile/hartzaileak eratzen). Metalen oxidazio-egoera metal-karbono loturen
indarraren jatorria ezagutzeko bide bat da. Honela, eman diren adibide guztietan metalek
formalki zero oxidazio-egoera dute eta bi aldiz beterik dauden d orbitaletan elektroi-kopuru
handia dute. Elektroi hauek, dπ-pπ elkarrekintzen bidez, “atzerako lotura” baten partaideak
izan daitezke. Hau guztia 11.2 atalean eztabaidatu dugu eta ikusi dugun bezala, hiru d
orbitalek (dxy, dxz eta dyz ) simetria, tamaina eta energia egokiz hornitutako orbitalak dituzten
estekatzaileez π loturak era ditzakete. Karbonilo oktaedrikoetan, [M(CO)8], d orbital
hauetako edozeinek eta plano bereko lau estekatzaileen orbitalek π gainezartzea paira
dezakete (ikus 11.45 ird.). Hiru d orbital sei karbonilo talderi lotu behar zaizkienez gero, π
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loturaren batezbesteko balio maximoa 0,5 da soilik; hortaz, M-C bakoitzak 1,5-eko
lotura-ordena izango du.
Fig. 11.45=11.45 Ird. Karbonilo metalikoen π lotura.

Kontzeptu hau, π lotura deslekutua alegia, gehiegi sinplifikatu da eta hertsiki hitz
eginez gero, simetria egokia duten π orbital guztiek orbital molekularren eskema
konplexuaren baitan egon behar lukete; honek karbono- eta oxigeno-atomoen pπ orbitalak
inplikatuko lituzke. Arazo hau hobeto ulertzeko M-C-O lotura bakar batean parte hartzen
duten orbitalak kontutan hartuko ditugu soilik, 11.46 irudian adierazten den bezala. Ikus
dezakegunez, M-C dπ-pπ lotura bi aldiz beteriko pπ orbital egoki bat duen oxigeno-atomora
heda daiteke.
Fig. 11.46=11.46 Ird. MCO baturaren π lotura.

Metalaren eta CO taldearen arteko atzerako loturak, M-C lotura indartzeaz gain,
karbonilo taldeen elektroi-pareak ematerakoan sortuko litzatekeen dentsitate elektronikoa
sakabanatzeko ere balio du.
Karbonilo binuklearrek, Mn2(CO)10, Fe2(CO)9 eta Co2(CO)8 kasu, metal-metal loturak
dituzte guztiek. Mn2(CO)19 molekulan eta teknezio zein renioaren molekula analogoetan
atomo bakoitza bost CO talderi lotzen zaie eta seigarren kokapena M-M loturaz beterik du,
eta era honetan banaketa oktaedikoa sortzen du; konfigurazio mailakatu bati esker, karbonilo
taldeen arteko aldarapen esterikoa murriztu egiten da (35). Bestalde, Fe 2(CO)9 molekula
diamagnetikoa denez, bistan dago Fe-Fe lotura bat duela, baina lotura hau (Fe-Fe = 252 pm)
burdin atomoen artean zubiak eratzen dituzten hiru karbonilo talderen bidez indartuta ageri
da, (36) irudian bezala (Cotton eta Troup96). Kasu honen estereokimika aurreko atalean
aztertu dugun [W2Cl9]3- konposatuaren antzekoa da. Dirudienez, CO2(CO)8 molekulak bi
formatan existi dezake: batak bi Co(CO)4 talde elkarlotzen dituen σ lotura bat du, eta bestean
bi karbonilo taldek kobalto-atomoen arteko zubia eratzen dute. Karboniloaren
diamagnetismoak bi kobalto-atomoen spinen parekatzea (lotura, alegia) berresten du berriz
ere.
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Zubiak eratzen dituzten karboniloen presentzia X izpien bidez mugatutako
kristal-egiturei esker frogatu da, baina normalean espektro infragorriek beren presentziaren
froga azkar eta argi samarra eman diezagukete. Esaterako, karbonilo neutroen muturreko
M-CO taldeek jasaten duten CO luzapenaren maiztasunak 1900 eta 21500 cm-1 bitarteko
eskualdean kokatzen dira, eta zubia eratzen duen CO talde baten maiztasuna 1800 cm-1-tan
kokatzen da; azken honen maiztasun baxuagoak CO loturaren ordena baxuagoa isladatzen du.
Fe3(CO)12-aren karboniloa tratatzeko zailtasun handiak daude, xafla mehe-meheak
eratuz kristaltzen baita, baina Cotton-ek97 berriki egindako lan batek segurtasun handiz
frogatu duenez, bere egiturak Fe3 konglomeratu triangeluar bat du (38) eta bi karbonilo taldek
bi burdin atomoen arteko zubia eratzen dute.

Karbonilorik polimerizatuenei buruzko azterketa tokiz kanpo geratuko litzateke hemen;
hala ere, gai horri buruz zerbait aipatzekotan, karbonilo horien konglomeratu metalikoek
batzuetan zubi gisa kokatutako karboniloak dituztela esan dezakegu. Esaterako, Rh6(CO)16
konposatuen Rh atomoek konglomeratu oktaedriko bat osatzen dute eta Rh bakoitzak
muturreko bi CO talde ditu. Bestalde, zubi gisa kokatutako lau CO talde ere baditu eta zubi
bakoitzak hiru Rh atomo elkarrekin lotzen ditu. Os6(CO)18 molekulan OS6 konglomeratuek
kaskete bikoitzeko egitura tetraedrikoa hartzen dute (39) eta osmio-atomo bakoitzari
muturreko hiru CO talde lotzen zaizkio (Mason eta lankideak98).
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Atal honetan bertan [V(CO)6]- karbonilato anioiaren eraketa aipatu dugu, eta honi buruz
zera esan behar dugu, karbonilo askoren antzeko anioiak, esaterako [MN(CO) 5 ] - eta
[Co(CO) 4] -, era daitezkeela. Konposatu horiek karbonilo sinpleak sortzen ez dituzten
elementuez ere era daitezke. Esaterako, [Nb(CO)6]- eta [Ta(CO)4]- ioiak, sodio pentakloruroei
karbono(IV) oxidoa presio altuan erantsiz eta digliman 100° C-tan erreduzituz prestatu dira,
eta pareko prozesu bati esker platino karbonilatozko anioi-serieak prestatu ahal izan dira
(Calabrese eta lankideak99). Platinoaren konplexu hauen formula orokorra [Pt3(CO)6]n2– da
(n = 2, 3, 4 eta 5 delarik) eta Pt3 atomoz osatutako konglomeratu triangeluarrak dituzte (40),
Pt-Pt distantzia 266 pm-koa delarik; bestalde, muturreko hiru karbonilo talde eta beste hiru
zubiak eratuz ere badituzte. Unitate lau hauek era ia eklipsatuan banatzen dira, eta planoen
arteko Pt-Pt distantziak 310 pm-koak dira.
Karboniloen CO taldeak estekatzaile tipikoez, triarilfosfinak kasu, edo π talde emaileez,
ziklopentadienoa (ikus hurrengo atala) edo olefinak kasu, ordezka daitezke. Honen ondorioz,
CO taldeen ordez elkarbanatu gabeko σ pare bakarraz hornitzen duten estekatzaile emaileak
1:1 proportzioan sartuko dira; esaterako, Mo(CO) 6 konposatuari hortzbakarreko
estekatzaileak, Ph3P edo py kasu, lotuko zaizkio eta Mo(CO)5L, Mo(CO)4L2 eta Mo(CO)3L3
konplexuak emango ditu. Diars bezalako hortz biko estekatzaileek, era berean, bi CO talde
ordezkatzen dituzte eta Mo(CO)4diars, Fe(CO)3diars edo Ni(CO)2diars motako konplexuak
eratzen dituzte. Bereziki ordezkatutako karbonilo hauen ezaugarriak ongi zehaztu dira, batez
ere CO taldeen antzeko jokaera duten estekatzaileen kasuan, esaterako fosfina edo artsinen
kasuan; estekatzaile hauek, CO taldeek bezala, π elektroien hartzaile gisa jokatzen dute, eta
honen ondorioz metal zentralak dπ-dπ loturaren bidez bere karga elektronikoa arintzen du.
Karbonilo metalikoak ziklopentadienoa (Cp), bentzenoa edo zenbait alkeno eta alkino
bezalako π elektroien emaileez erreakzionaraziz, konposatu desberdinak presta daitezke.
Ziklopentadienoaren konposatuek bost elektroi ematen dituen Cp talde bat dute; hori dela eta,
konplexu ordezkatuek CpV(CO)4, [CpCr(CO)3]2, CpMn(CO)3, [CpFe(CO)2]2, CpCo(CO)2
eta [CpNi(CO)]2 forma dute. Konplexu dimeroek gas geldoaren konfigurazioa eskuratzeko
metal-metal lotura bat behar dute.
King-en101 lan bikain batek konglomeratu metalikoek karbonilo metalikoen eta beren
deribatuen egituretan duen garrantziari buruzko informazio sakonagoa ematen du.
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11.17 Ziklopentadienoaren konplexuak
Konplexu-talde interesgarri honen lehen adibide ezaguna “ferrozenoa” izan zen.
Ferrozenoa FeCp2 formula duen burdinaren konposatua da, Cp ziklopentadieno taldea (C5H5)
delarik. Formula orokortzat MCp2 duten konposatu analogo asko prestatu dira (M lehen
trantsizio-serieko, Ti-Ni, elementu bat delarik) eta, horietako zenbait oxidatuz, [MCp 2]+
katioia eratu da (M formalki tribalentea delarik). 11.23 taulak konposatu hauek erakusten
ditu. Trantsizio-metal astun batzuek ere, esaterako indioak eta rutenioak, 11.23 taulan ikusi
ditugun ziklopentadienoaren deribatuen analogoak eratzen dituzte eta antzeko konposatu asko
ezagutzen dira, esaterako Cp2TaBr3. Konposatu hauen xehetasun gehiago ikasi nahi izanez
gero, Wilkinson eta Cotton-en102 zein Fisher eta Fritz-en103 artikuluak ikus daitezke.
Tabla 11.23=11.23 Taula. Lehen trantsizio-serieko metalez osatutako ziklopentadienoaren konplexuak.
Elemento=Elementua
Compuesto=Konposatua
p.f.=f.p.
Color=Kolorea
Verde=Berdea
Amarillo=Horia
Púrpura=Purpura
Naranja=Laranja
Azul=Urdina
Rosa=Arrosa
Escarlata=Gorri bizia
Momento magnético=Momentu magnetikoa
Diamagnético=Diamagnetikoa
Electrones no pareados=Elektroi ez-parekatuak

Ziklopentadienoaren konposatuak disolbatzaile organiko arruntetan disolbatzen dira eta
Cp2M formula orokorra duten konposatu guztiek (Cp2Ti konposatuak salbu) 173° C inguruko
fusio-puntuak dituzte. Konposatu hauen espektro infragorriak (erlatiboki sinpleak direnak)
oso antzekoak dira eta simetria handia adierazten dute. Bestalde, eskualde ikuskorreko eta
ultramoreko zurgapen-espektroak desberdin samarrak direnez, konfigurazio elektronikoak ere
desberdinak dira. Hasieran “ferrozenoa” σ loturak zituen egitura sinple bat zela,
(C 6 H 5 )-Fe-(C 6 H 5 ) alegia, uste izan zen, baina formula honek ez du konposatuaren
propietateekin bat egiten. X izpien bidezko ikerketak adierazten duenez, molekulak orain arte
ezezaguna zen “sandwich” erako egitura du; hau da, burdin atomoa bi
ziklopentadieno-eraztunen bitartean kokatzen da, antolaketa antiprismatiko pentagonala
ekoiztuz (11.47 ird.).
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Atomoek ferrozenoan duten kokapena oso ongi ezagutzen da, baina molekularen loturei
buruzko eztabaida handiak daude oraindik eta haiek azaltzeko teoria desberdinak proposatu
dira. Hemen ezin ditugu teoria horiek guztiak azaldu, eta gainera batzuk oso matematikoak
dira; gure oinarrizko mailara mugatuko denez, teoriarik koantitatiboenen zenbait ideia modu
laburrean aipatuko ditugu soilik.
Ziklopentadieno taldeen (C5H5) eta burdin atomoaren arteko lotura azaltzeko, eraztun
bakoitzaren elektroi bat burdinaren parekatu gabeko d elektroi batekin parekatzen dela eta
lotura sinple bat eratzen dela esan daiteke.
Fig. 11.47=11.47 Ird. Ferrozenoaren “sandwich” erako egitura.

Ziklopentadieno-eraztun bakoitzak dituen bost π orbital atomikoek (karbono-atomo
bakoitzean bat) bost orbital molekular eman ditzakete. (Gogoan har bentzenoak sei orbital
molekular, hiru lokarri eta hiru antilokarri, ematen dituzten sei π orbital atomiko dituela).
Ziklopentadienoaren energia baxueneko orbital molekularrak (ψ1) bentzenoaren orbital
analogoaren antza du; orbital honek bost karbono-atomoetan zehar hedatzen den “fluxu”
jarraia du, bai eraztunaren gainetik bai azpitik. Energia baxuko hurrengo orbital molekularrak
(ψ2 eta ψ3) endekatu egiten dira eta bentzenoaren “fluxu zatikatuen” antza dute, xz edo yz
planoan nodo bat dutelarik. (burdin atomotik igaroz ziklopentadieno-eraztunen erdiguneak
lotzen dituen lerroari z ardatza deritzogu; x eta y ardatzak burdin atomoa bere baitan hartzen
duen eta ziklopentadieno-eraztunekiko paraleloa den plano batean kokatzen dira). ψ2 eta ψ3
orbitaletan hiru elektroi daudenez, horietako batek parekatu gabeko elektroi bat eduki behar
du (ikus 11.48 ird.).
Oinarrizko egoeran burdinaren konfigurazio elektronikoa ondokoa da:

(argonaren konfigurazioa)

Moffitt-en arabera, ziklopentadieno taldeen hurbiltasunaren eraginez 4s eta 3dz2 orbitalak
hibridatu egiten dira eta bi sd orbital hibrido ez-baliokide ematen dituzte. ψ 2 orbital
hibridoak, edo beste era batera esanda, (sd )1 orbitalak, 3dz2 orbitalak baino energia baxuagoa
dauka, karga-dentsitatea batez ere xy planoan kontzentratzen denez, ziklopentadienoaren
elektroiekiko aldarapena murriztu egiten baita; beste orbitalak, (sd )2, energia altuagoa dauka
(gutxi gora-behera 4p orbitalen parekoa) eta z ardatzaren inguruko karga-dentsitate
handiagoa dauka. Hortaz, burdin atomo eraldatuaren konfigurazioa ondokoa da:
corazón de argón=argonaren konfigurazioa
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Fig. 11.48=11.48 Ird. Energi maila erlatiboak: (a) C 5H5 eraztunen π orbital molekularretan; (b) burdin
atomoaren orbital atomiko eraldatuetan. Maila endekatuak parentesi barruan sartu dira eta banatuta irudikatu
dira, hobeto ikus daitezen.
Fig. 11.49=11.49 Ird. Burdin atomoaren dxz orbitalaren eta ziklopentadienoaren π orbital molekular baten
arteko gainezartzea (zeharkako ebakidura bat irudikatu da).
Plano del anillo=Eraztunaren planoa

Orain eraztun bakoitzaren orbital molekular bat eta burdin atomoaren d orbital egokia
gainezartzen dira (d xz eraztun bataz eta d yz besteaz); 11.49 irudian mota honetako
gainezartze bat irudikatu da. Zenbait aspektutan lotura honek olefinen eta ioi metalikoen
artean eratzen den loturaren antza du (ikus 11.18 atala). Hala ere, loturen irudi hau oso
sinplea da; landuagoa den orbital molekularren metodoaren bidez, bi loturek beren baitan
burdin atomoa eta bi ziklopentadieno-eraztunak hartzen dituzte. Era honetan Moffitt-ek
burdinaren bi d orbitalak eta eraztun bakoitzaren π orbital molekular bat (ψ2 edo ψ3)
konbinatuz bi orbital lokarri deslekutu lortzen ditu. Aldi berean, bi orbital antilokarri eratzen
dira (ikus 11.50 ird.). Burutu diren azterketa zehatzagoetan burdinaren 4p orbitalek eta
eraztunen π lotura-elektroiek loturan parte hartzen dutela onartu da. Hala ere, eraztunen π
elektroiek loturetan parte hartu arren, partaidetza ez da erabatekoa, ferrozenoa bezalako
konposatuetan ziklopentadienoaren eraztunen izaera aromatikoak neurri handi batean irauten
baitu. Are gehiago, Cp2Fe konposatuaren anisotropia magnetikoa neurtzerakoan, burdinaren
eta eraztunen artean dπ-pπ lotura sinple bat dagoela ikusi da.
Fig. 11.50=11.50 Ird. Ferrozenoaren π orbital molekularren energi diagrama.
Antienlazante=Antilokarria
Enlazante=Lokarria

Konposatu batzuen propietate magnetikoak Moffitt-en eskema (11.48 ird.) erabiliz azal
daitezke. Cp2Co molekulak duen elektroi estra (Cp2Fe molekulaz konparatuz gero),4p edo
(sd )2 orbitaletara joango da, baina nikelaren konposatu analogoaren bi elektroi estrek 4p
orbitalak edo 4p orbital bat eta (sd) 2 orbitala partzialki beteko dituzte. Kromoaren
konposatuak ferrozenoak baino bi elektroi gutxiago ditu eta bere konfigurazioa
(sd)12(3d)2(3d)2(3d)1(3d)1 da, parekatu gabeko bi elektroi dituelarik. Hala ere, banadioa
(parekatu gabeko hiru elektroi dituena) eta titanioa (parekatu gabeko elektroi bat duena) ez
dira eskema honetara guztiz egokitzen. Banadioaren konposatuaren parekatu gabeko hiru
elektroiak azaltzeko, (sd )1 orbitalak 3dxy eta 3dx2-y2 orbitalek adina energia duela suposatu
behar da; honek zentzuzkoa dirudi, hiru orbitalen karga-dentsitatea xy planoan
kontzentratzen baita gehien bat, baina titanioaren konposatuek parekatu gabeko bi elektroi
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dituztela ere suposatu behar litzateke. Hau azaltzeko ikerketa sakonagoak burutu dira, baina
tamalez horiek ezin dira liburu honetan bildu.
Orain arte ez ditugu manganesoaren konposatuak aipatu, baina bistan dago Moffitt-en
teoriak ez dituela azaltzen; izan ere, beren momentu magnetikoa parekatu gabeko bost
elektroiri dagokie eta Moffitt-en teoriak parekatu gabeko elektroi bakar bat aurrikusten du.
Konposatu honek magnesio ziklopentadieno analogoaren antz handia du eta berehala susma
daitekeen bezala, (C5H5)- anioiez eta Mn2+ katioiez osatutako egitura ionikoa du (manganeso
ioiak parekatu gabeko bost elektroi ditu). Ioi hauen antolaketa naturala sandwich erakoa
izango da.
Aztertuko ditugun ziklopentadienoaren konposatu guztiek “sandwich” formako egiturak
dituzte, hots, metala bi Cp eraztun paraleloen bitartean sartuta dago. Cp2MX2 estekiometria
duten konplexuek (esaterako, Cp2NbCl2 eta Cp2ZrCl2), 50° C inguruko angelua eratuz,
elkarren aurka makurtzen diren eraztunak dituzte; bi X taldeak eraztunen normalak definitzen
duten planoarekiko elkartzuta den planoan daude [ikus (40)]. Proust eta lankideen104
argitalpen berri batean, aipatutako konposatuen egiturak berrikusi egin dira eta lotura-mota
posibleak aztertu dira.

Ziklopentadienoaz gain, beste eraztun-sistema batzuek ere sandwich formako
konposatuak eratzen dituzte. Esaterako, bentzenoak ziklopentadienoak baino elektroi bat
gehiago du eta ferrozenoaren konfigurazio berdina duen dibentzenokromo diamagnetikoa,
Cr(C6H6)2, eratzen du.
11.9 Alkeno eta alkinoen konplexuak
Etenoak, propenoak eta beste olefina askok Pd(II), Pt(II), Cu(I) eta Ag(I)-z ongi
definitutako konplexuak eratzen dituzte. Platino dibalenteak, esaterako, etenoarekin hainbat
konplexu eratzen ditu: K[Pt(C2H4)Cl3].H2O, [Pt(C2H4)Cl2]2 eta Pt(C2H4)2Cl2-a. Lehenari
Zeise-ren gatza deritzo (bere egitura (42) da) eta duela 150 urte ezagutzen da. Konplexu
dimeroaren egiturak kloro-zubiak (43) ditu, eta platino-atomo bakoitzeko bi eteno talde
dituen konposatuak trans konfigurazioa du (44). Molekula guztietan platino-atomoak
banaketa lau karratua duela kontsidera daiteke. Antolaketa honetan lotura bat C=C loturaren
erdigunera zuzentzen da eta C-C ardatza PtCl3 planoarekiko elkartzuta da.
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Konplexu alkeniko hauen loturaren izaera asko eztabaidatu da eta eredu asko proposatu
dira. X izpiei esker badakigu karbono-atomoak eta platinoa lotzen dituzten loturak
baliokideak direla, eta baita etenoaren lotura bikoitzak oso-osorik irauten duela ere. Hala ere,
konplexu hauen karbono-karbono lotura nola edo hala ahuldu egiten dela dirudi, espektro
infragorriak erakusten duen bezala, aipatutako loturaren luzapen-maiztasuna nabarmenki
murrizten baita (80-150 cm-1).
Loturaren interpretaziorik sinpleena Dewar-Chatt-en ereduak eskaintzen du; eredu
honen arabera eteno-molekulak bere π loturako elektroi-parea platinoaren orbital huts bati
(dsp2 ) ematen dio. σ donazio hau indartuz, platinoak duen bi aldiz beteriko d orbital batek
eteno-molekularen π* orbital antilokarri bati elektroiak atzera ematen dizkiola kontsideratzen
da. Platinoak ematen dituen π elektroiak d orbital puru batean kokatu ordez, dp orbital
hibrido batean kokatzen badira, gainezartzea pixka bat hobea da. 11.51 irudiak lotura-eskema
hau erakusten du.
Fig. 11.51=11.51 Ird. Platino dibalentearen konplexu olefinikoek eratzen dituzten lotura bikoitzen orbitalen
irudia.

Dewar-Chatt-en eredu honek olefina-konplexuen egonkortasuna ederki azaltzen du,
baina sinpleegia da eta azken urteetan Pt-C2H4 loturan σ loturak eta π loturak zein neurritan
parte hartzen duten biziki eztabaidatu da. Ikerketa kalorimetrikoen bidez (Partenheimer eta
Durham105) σ lotura askozaz garrantzitsuagoa dela ondorioztatu da. Zeise-ren anioiaren
kalkulu teoriko sakonek ere (Rosch eta lankideak106) ondorio honekin bat egiten dute; horiek
iradokitzen dutenez, π loturaren partaidetza %25a baino gutxiagokoa da. Jakina, π hartzaile
hobeak baldin badaude, C2F4 kasu, π lotura garrantzitsuagoa izango da.
Orain arte, konplexu hauek aztertzerakoan, eteno molekula laua dela suposatu dugu,
baina neutroi-difrakzioen ikerketek frogatu dutenez (Hamilton eta lankideak107), lau C-H
loturak platinotik urrunduz okertuta daude eta C 2 H 4 planotik kanpo geratzen dira.
Desplazamendua 18 pm ingurukoa da (ikus 11.52 ird.). Hau ikusirik, molekularen egitura
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ziklopropanoaren analogoa den PtC2 eraztun bat dela suposa daiteke; egitura honetan platino
atomoak karbono atomo bakoitzaz σ lotura (okertu) bat eratuko luke, C2 unitateaz σ lotura
bat eta π lotura bat eratu ordez.
Fig. 11.52=11.52 Ird. Platinoaren konplexuetan agertzen den olefina-molekularen distortsioa.

Planteamendu hau balentzi loturaren terminoetan azaltzen badugu, agian hobeto
ulertuko dugu. Platinoaren bi orbital baliokide behar ditugu eta hauek σ loturan erabilitako
dsp2 orbitaletik eta π loturan erabilitako dp orbitaletik abiatuz era daitezke; 11.53 irudian
guzti hau era sinplifikatuan adierazten da. Eteno molekula dagoeneko ez da laua; hori dela
eta, loturan parte hartzen duen orbitala sp2 (+p ) eta sp3 orbitalen erdibidean dagoela
kontsidera dezakegu. Beraz, karbono atomo bakoitzak orbital erabilgarri bat duenez, horiek
platinoaren orbitalei gainezar dakizkieke.
Fig. 11.53=11.53 Ird. Olefina-konplexuen lotura: σ loturaren deskribapena.

Hortaz, Pt-C2H4 lotura grafikoki adierazteko muturreko bi era daude; σ-π sistema baten
bidez, Pt ↔ C2H4, edo σ lotura-pare baten bidez, Pt-C. Gure deskribapen sinplifikatuetan
orbital berak erabiltzen dira, baina modu desberdinean taldekatuak.
Hexa-1,5-dienoaren jokaera oso interesgarria da. Alkeno honek C6H10PtCl2 konposatua
(45) eratzen du, trans- biseteno konposatu analogoa (44) eratu ordez; izan ere, dienoak hortz
biko estekatzaile gisa jokatzen duenez eta lotura bikoitza platinoari lotzen zaionez, lehena
bigarrena baino askozaz egonkorragoa da.

Platinoaz eta elementu auzokideez ere alkinoaren konplexuak era daitezke, eta espektro
infragorriek berriz ere iradokitzen duten bezala, karbono-karbono lotura ahuldu egiten da,
luzapen-maiztasuna 200 cm -1 jaisten baita. Pt(PhCCPh) . 2PPh 3 (Glanville 108 ) eta
Pd\B\BC\{(C 2(CO 2Me) 2) .2PPh 3 (McGinnety 109) bezalako molekulen egiturak ikasteko
biderik egokiena, metalak antolaketa lau karratua duela kotsideratzea da. Antolaketa horren
lau kokapenetatik bi, lotura “hirukoitzaren” karbono-atomoz beterik egongo lirateke (11.54
ird.).
Fig. 11.54=11.54 Ird. Platino dibalentearen etino-konplexuen lotura.
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Berriz ere, karbono-karbono lotura anizkoitzari lotutako taldeak metalaren atomoetatik
urrun daude, eta 11.54 irudian lotura irudikatzeko bi σ M-C lotura eta C=C lotura bikoitz bat
erabili ditugu. Paladioaren konposatuei dagokienez deskribapen hau agian pixka bat
exageratua da, C-C loturaren distantzia lotura bikoitzaren eta hirukoitzaren erdibidekoa baita,
128 pm-koa alegia. Alkino konplexuen metalaren eta bi karbono-atomoen arteko lotura,
alkeno konplexuetan bezala, σ lotura emailea eta π lotura hartzailea erabiliz azal daitezke.
Orbital molekularren hitzak erabiliz, metala eta bi karbono-atomoak inplikatzen dituzten hiru
orbital molekular lokarri (trizentratu) daudela esan daiteke. Orbital horiek honako hauek
hartzen dituzte beren baitan: alkinoaren π orbitalak metalaren σ orbital bati egindako
donazioa, σ C-C lotura, eta metalak bi aldiz beterik duen d orbital batetik alkinoaren orbital
antilokarri bati (π*) egindako atzerako donazioa. Gainera, bi karbono-atomoen artean eta
MCC planoaren plano elkartzut batean, aldaketarik pairatu ez duen π lotura bat dago. 11.55
irudian orbitalen eskema erakusten da.
11.19. Konposatu konplexuen erreaktibitatea: orbitalei buruzko ohar batzuk.
Konposatu konplexuen erreaktibitatea aztertzerakoan, konposatu horien
erreakzio-abiadura beren egonkortasuna baino garrantzitsuagoa dela aurkitzen dugu sarritan,
hots, orekara heltzeko abiadurari orekaren beraren egoerari baino garrantzi gehiago ematen
diogu. Termodinamikoki egonkorra den konposatu batek sarritan oso motelki erreakzionatzen
du, eta konposatu ezegonkor batek azkar erreakzionatzen du, baina beti ez da horrela
gertatzen. Azter ditzagun, esaterako, zianuroaren zenbait anioi konplexuen erreakzioak.
Konplexu hauen zianuro ioi “markatuak” konplexuaren zianuro ioi ez-markatuz ordezkatzen
dira:

11.24 taulan ikus daitekeenez, lau koordinazioko konplexuek zianuro ioiak oso azkar
ordezkatzen dituzte, baina sei koordinaziokoek oso motel ordezkatzen dituzte.
Ordezkapen-abiadurak eta disoziazio-konstanteak ez dira ordena berekoak.
Tabla 11.24=11.24 Taula. Zianuroaren ioi konplexuen erreaktibitatea.
Ion complejo=Ioi konplexua
Constante de disociación=Disoziazio-konstantea
Velocidad de sustitución del CN-=CN- taldearen ordezkapen-abiadura
Muy rápida=Oso azkarra
Muy lenta=Oso motela
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Ikusten den bezala, erreakzio ioniko tipikoak, hau da, konposatu inorganikoen artean
arruntenak diren erreakzioak, bapatekoak dira, baina konposatu konplexuek motelago
erreakziona dezakete. Hala ere, erreakzio-abiadura hauek oso aldakorrak dira eta hala
erreaktiboen izaeraren nola baldintza esperimentalen menpekoak dira. Konplexuak,
aurrekoan oinarrituz, argi eta garbi bereizten diren bi “erreaktibitate-motatan” biltzen dira:
1. Konplexu labilak, oso azkar erreakzionatzen dutenak (nahastearen une berean).
2. Konplexu geldoak, moteltasunez erreakzionatzen dutenak.
Bi taldeak oso ongi mugatuta daude eta tarteko kasu gutxi ikus daitezke. Nahiz eta
erreaktibitatea ioi ordezkatzailearen izaera, bere karga eta bere erradioa bezalako faktoreen
menpekoa izan, normalean faktore mugatzaileak konplexuaren konfigurazio elektronikoa eta
loturaren izaera dira; beraz, bi aspektu horiek aztertuko ditugu gehien bat. Aipatutako
erreakziobideei buruzko xehetasun gehiago ikusi nahi izanez gero, Basolo eta Pearson-en3
liburua edo Tobe-ren110 monografia laburrago bat kontsulta daitezke.
11.19.1 Balentzi loturaren metodoa
Hasteko, erreaktibitatearen aspektu koalitatiboak aztertuko ditugu batez ere, eta lotura
balentziaren metodoaren bidez aspektu horiek oso erraz ulertuko ditugu. Konplexu
oktaedrikoen lotura aztertzerakoan dagoeneko ikusi dugun bezala, bi konplexu-kategoria
daude, d2sp3 orbitalak erabiltzen zituzten barnekoak (eremu sendoa zutenak) eta sp3d2
orbitalak erabiltzen zituzten kanpokoak (eremu ahulekoak).
Barneko d orbitalak erabiltzen dituzten barneko konplexuak ere bi taldetan bana
daitezke: konposatu labilak eta geldoak. Ioi metalikoak d orbitalek erabil ditzaketen hiru
elektroi edo gehiago baldin baditu, loturan erabiltzen ez diren hiru d orbitaletako bakoitzean
gutxienez elektroi bat eduki behar du, Hund-en arauaren arabera. Ioi horiek geldoak dira. d
orbitaletan hiru elektroi baino gutxiago dituzten ioiek d orbital bat (gutxienez) erabat hutsik
edukiko dute eta ioi horiek labilak dira beti. 11.25 taulan zenbait konplexu labil zein geldo eta
ioi metalikoen konfigurazio elektronikoak erakusten dira.
Tabla 11.25=11.25 Taula. Barneko konplexuak, labilak eta geldoak.
Ion=Ioia
Naturaleza de los complejos=Konplexuen izaera
Lábil=Labila
Inerte=Geldoa
Distribuciones electrónicas=Banaketa elektronikoak
La distribución electrónica...=Banaketa elektronikoa Taube-ren nomenklatura erabiliz deskribatu da; d
minuskulek loturan erabili ez diren orbitalak adierazten dituzte eta D, S eta P maiuskulek sei
estekatzaileen elektroi-pare bakartiak onartu dituzten orbitalak.
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Cr 3+ ioira heltzerakoan aldaketa sakona gertatzen da, V 3+ ioiaren konplexuek
erreakzionatzerakoan duten azkartasunaz konparatuz gero, bere konplexuen
ordezkapen-erreakzioak motelki gertatzen baitira. Aldaketa handi honen azalpen gisa zera
suposa daiteke, d orbital huts bat ordezko estekatzailearen elektroi-pare bat onartzeko erabil
daitekeela eta era honetan zazpi koordinazioko tarteko produktu baten bidez erreakziobide
“erraz” bat sortzen dela. Geroago “trantsizio-egoeran dagoen konplexu” hau deskonposatu
egiten da, jatorriz koordinaturik zeuden taldeetako bat askatuz:

Aipatutako prozesuak, kimika organiko teorikoan S N2 prozesu gisa ezagutzen direnak
(ordezkapen nukleozale bimolekularra), oso erraz gerta daitezkeela dirudi, behar duten
aktibazio-energia baxua baita. Hori dela eta, d0, d1 eta d2 trantsizio-metalen konplexuak
labilak izatea espero dezakegu.
d 3 ioi batean, Cr 3+ kasu, d orbital hutsak ez daudenez, horietako bat lortzeko
elektroiak parekatu beharko dira (eta prozesu horrek energia behar du); beste alternatiba bat,
hurbiltzen den taldeak kanpoko orbital bat (energia altuagokoa) erabiltzea litzateke. Hori dela
eta, zazpi koordinazioko tarteko produktu bat eratzea inplikatzen duen edozein SN2 prozesuk
aktibazio-energia altua beharko du eta motela izango da. Esperimentuen bidez dakigun
bezala, talde ordezkatzailea oso nukleozale denean konplexu geldoek SN2 erreakziobidea
jarraitzen dute, baina beste erreaktiboez erreakziobidea SN1 motakoa da. Azken honetan M-X
lotura hausten da eta konplexua trantsizio-egoeran dauden eta Y talde ordezkatzailea onar
dezaketen bost loturez geratzen da. Hots:

Trantsizio-metalen kanpoko konplexuak labilak dira oro har eta hau balentzi loturaren
metodoaren bidez aurresan daiteke. Kasu honetan, metalaren kanpoko bi d orbitalak sp3d2
loturan parte hartzen dute eta beste hirurak hurbiltzen diren taldeen elektroi-pareak hartzeko
prest daude. Oztopo esterikorik ez baldin badago zazpi koordinazioko tarteko produktu bat
eratuko da eta ordezkapen-erreakzioa erraztuko da.
11.19.2 Kristal-eremuaren metodoa
Balentzi loturaren deskribapena koalitatiboa da soilik eta ezin ditu konfigurazio
desberdinak, esaterako d1 edo d 2, dituzten konplexuen erreakzio-abiadura erlatiboak
aurresan. Gainera, kanpoko konplexu guztiak talde berean kokatzen dira, ioien tamaina eta
karga kontutan hartu gabe, eta ez dute konfigurazio elektronikoaren funtzioan bereizten.
Basolo eta Pearson-ek, kristal-eremuaren teoria erabiliz, arazoari oinarri
koantitatiboagoa eman diote. Ikerlari horien arabera, konplexu oktaedriko batek
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erreakzionatzen duenean erreakzioa SNL motakoa bada trantsizio-egoerak bost koordinazioa
edukiko du (eta konplexua bipiramidal triangeluarra edo piramidal karratua izango da), eta
erreakzioa SN1 bada koordinazioa zazpi izango da (bipiramidal pentagonala). Beren ustez, sei
koordinazio-zenbakitik bost zein zazpi zenbakira igarotzerakoan KEEEaren aldaketa
estekatzailearen eremuak erreakzioaren aktibazio-energiari emandako laguntza kontsidera
daiteke. Trantsizio-egoeraren KEEEa konplexu oktaedrikoarena baino txikiagoa bada,
energiari eginiko ekarpena handia izango da eta erreakzioa motela. 11.26 taulak eremu
sendoko konplexuen KEEEaren aldaketa hauek laburbiltzen ditu; ematen diren diferentziak
(Δ-tan) konfigurazio oktaedrikoaren KEEEaren eta antolaketa piramidal karratu zein
piramidal pentagonalaren KEEEen artekoak dira. Konfigurazio bipiramidal triangeluarra
inplikatzen dituzten trantsizio-egoeren balioak ez dira ematen, antolaketa piramidal
karratuarenak baino askozaz handiagoak baitira; honen ondorioz, S N 1 erreakzioa
trantsizio-egoera piramidal karratuaren bidez gertatuko da beti.
Tabla 11.26=11.26 Taula. Tarteko produktu bipiramidal triangeluar edo piramidal karratuak eratzen dituzten
eremu sendoko konplexu oktaedrikoen KEEEaren beherapena.
Número de electrones=Elektroi-kopurua
EECC=KEEE
Oct=Okt
BPP=BPP
PC=PK
Pérdida de EECC=KEEEaren galera

11.26 taulan eman diren balioak aztertuz zera ondoriozta daiteke, erreakziobidea SN1
zein SN2 izan kasu guztietan d0, d1 eta d2 konplexuek d3, d4, d5 eta d6 konplexuek baino
azkarrago erreakzionatuko dutela. Beraz, estekatzaileen eremuaren metodoak balentzi
loturaren metodoaren aurresanak baieztatzen ditu, eta gainera 11.26 taulan erakutsi diren
KEEEaren aldaketek erreaktibitatea ondoko ordena hauetan murritzen dela adierazten dute:

Spin askeko konplexuen KEEEak ere antzera kalkula daitezke, eta 11.27 taulan d4, d5,
d6 eta d7 konplexuenentzako emaitzak ematen dira; beste konplexuek ez dute spin askearen
eta spin parekatuaren arteko desberdintasunik erakusten. Balioek adierazten dutenez,
konplexu oktaedrikoek tarteko produktu bat eratzen dutenean ez dago KEEEaren galerarik, d4
konplexu batek zazpi koordinazioko tarteko produktu baten bidez erreakzionatzen duenean
salbu; hala ere, galera oso txikia da. Honen arabera spin askeko d4-d7 konplexu guztiak
labilak izatea espero dezakegu, aparteko baldintzarik, esaterako bolumen handiko hortz
anitzeko estekatzaileak, ez badago behintzat.
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Tabla 11.27-=11.27 Taula. Tarteko produktu bipiramidal pentagonal (BPP) edo piramidal karratuak (PK)
eratzen dituzten eremu ahuleko konplexu oktaedrikoen KEEEaren beherapena.
Número de electrones=Elektroi-kopurua
EECC=KEEE
Oct=Okt
BPP=BPP
PC=PK
Pérdida de EECC=KEEEaren galera

Ikusten denez, hala balentzi loturaren deskribapenak nola kristal-eremuarenak
trantsizio-metalen konplexu oktaedrikoen erreaktibitatea modu koalitatiboan azaltzen digute.
Kristal-eremuaren metodoa egokiagoa da, era sinplean labil edo geldo gisa sailka daitezkeen
konplexu zenbaiten erreakzio-abiadura erlatiboen azalpen partziala, bederen, ematen baitu.
Alabaina, kristal-eremuaren hurbilketa oso sinplea dela nabarmendu behar dugu, poliedro
desberdinek geometria perfektoak dituztela suposatzeaz gain estekatzaile-estekatzaile
aldarapenak ez baititu kontutan hartzen.
11.20 Lau koordinazio-zenbakiko konplexuen egonkortasuna eta erreaktibitatea: trans
eragina eta trans efektua.111
Kapitulu honetan metal baten konfigurazio elektronikoak beren konplexu oktaedrikoen
egonkortasunean betetzen duen lana aztertu dugu (11.5 Atala), eta azken atalean konplexuen
erreaktibitatea izan dugu eztabaidagai. Beste koordinazio-zenbaki batzuk dituzten konplexuei
kontsiderazio analogoak aplika dakizkieke; lau koordinazioko konplexuei eta bereziki
konplexu lau karratuei buruzko eztabaida handia sortu da. Erreaktibitateari dagokionez,
zenbait konplexu lau karratu labilak dira (esaterako [Ni(CN)4]2-) eta beste batzuk geldoak
dira (esaterako [PtX4]2-), baina balentzi loturaren metodoaren arabera aipatutako bi adibideek
labilak izan beharko lukete, bi kasuetan talde ordezkatzaile posible baten elektroi-pare bat
onartzeko p orbital huts bat baitago. Hala ere, desberdintasun hau kristal-eremuaren
metodoaren bidez azal daiteke: estekatzaile-mota jakin baterako Δ-ren balioa platinoan
nikelean baino handiagoa denez, trantsizio-egoera eratzerakoan KEEEaren beherapena
handiagoa izango da.
Konplexu lau karratuek interesa piztu baldin badute, konplexuan estekatzaile batek eta
berarekiko trans posizioan kokatuta dagoen beste batek elkarren artean duten eraginagatik
izan da gehien bat. (46) formulak MLAXY egitura orokorra erakusten du, L eta A
estekatzaileak trans posizioan daudelarik. Zoritxarrez L-k A-n duen eraginari buruzko
nahasteak sortu dira eta “trans efektua” terminoa bi kontzeptu desberdin azaltzeko erabili da:
orain arte, termino horrek L estekatzaileak M-A trans loturaren egonkortasunean duen
eragina eta bestalde lotura horren erreaktibitatean duen efektua adierazten zituen. Venanzi eta
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lankideek112 bi kontzeptuok oso ongi bereizi dituzte. L estekatzailearen “trans eraginak”,
estekatzaile horrek berarekiko trans posizioan (M-A) dagoen lotura zein neurritan ahultzen
duen adierazten du; loturaren ahultze hau molekularen oreka-egoera normalarekiko neurtzen
da. Bestalde, “trans efektua” terminoa, estekatzaile batek (L) bere trans estekatzailearen (A)
ordezkapen-erreakzioen abiaduran duen efektua bezala definitzen da; hortaz, trans efektuak
fenomeno zinetiko bat deskribatzen du eta ordezkapen-erreakzioen trantsizio-egoerarekin
zerikusia du.
Loturaren aspektu desberdinak aztertzen hasi baino lehen, orain arte ditugun froga
esperimental batzuk aipatuko ditugu. Molekularen oreka-egoerari dagokionez, X izpien bidez
trans egoeran estekatzaile jakin batek dituen lotura-luzerei buruzko egiturazko ebidentzia
asko eskuratu dira. Ebidentzia hauek arretaz tratatu behar dira, lotura-luzeren aldaketak txiki
samarrak baitira eta lehen egiturazko ikerketetan errore esperimentalen magnitude-ordena
berekoak izan baitaitezke; gainera, kristal-paketamenduaren faktoreak konposatuz konposatu
aldakorrak dira.

Guzti hau hobeto ulertzeko bi konplexu ikusiko ditugu: (PtCl 2 PPr 3 n ) 2 eta
(PtCl2.AsMe3)2. Konplexu hauek kloro-zubiz osatutako egitura analogoak dituzte (47). 11.28
taulan zubi gisa kokatutako Pt-Cl loturen luzerak ematen dira eta loturarik luzeena PPr 3n
taldearekiko trans posizioan dagoena dela ikusten da; AsMe3 taldeak efektu pixka bat
txikiagoa du eta Cl- taldeak askozaz txikiagoa.

Tabla 11.28=11.28 Taula. (PtCl2.L)2 molekulan zubi gisa kokatutako PtCl loturen luzerak.
Complejo=Konplexua
trans a terminal Cl=muturreko Cl-arekiko trans
trans a terminal L=muturreko L-arekiko trans

Konplexu lau karratu askoren krital-egituren azterketa arretatsu batek trans eraginaren
ondoko ordena iradokitzen du:
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Espektroskopia infragorriari esker antzeko serieak finkatu dira. Helburu horrez, estuki
erlazionatutako konplexu lau karratuen multzo bat aukeratu da, espektro infragorriak neurtu
dira eta loturaren luzapen-maiztasunak esleitu dira; esaterako, (46) formula duten MLAXY
konplexuei vM-A luzapen-maiztasuna esleitu zaie. Luzapen-maiztasun honen murrizketak, L
estekatzailearen trans eraginaren ondorioz gertatutako M-A loturaren ahultzea isladatzen
duela uste da. 11.29 taulan vM-A maiztasunak bi konplexu-serietan (trans- PtClL.2Pme3 eta
[PtCl3L]- serietan) hartzen dituen balio tipikoak ematen dira. Balio horietatik abiatuz,
maiztasun honen murrizketak trans Pt-Cl loturaren luzapenak jarraitzen duen arau orokor
bera jarraitzen duela ikus daiteke.
Erresonantzia magnetiko nuklearren espektroetatik abiatuz ere trans eragineko serieak
ondoriozta daitezke. Metal-estekatzaile akoplamenduaren konstanteak pairatzen dituen
aldaketak kontsideratuz hurbilketa garrantzitsua burutzen da, aldaketa hauek metalaren s
orbitalak metal-estekatzaile lotura kobalenteari egiten dizkion ekarpenak neurtzen baitituzte.
Pt-P akoplamendu-konstanteen kontsiderazioek trans eragineko ondoko serieen funtsa dira:
Tabla 11.29=11.29 Taula. Platino(II)-aren konplexu lau karratuen vPt-Cl (cm-1-tan).

Appleton eta lankideek111 teknika espektroskopikoek eta X izpiek trans eraginaren
ikerketan dituzten aplikazioei buruz dagoen informazio guztia bildu dute.
Konplexu lau karratuek ordezkapen-erreakzioak oso erraz pairatzen dituztela ikusirik,
bistan dago zebait estekatzailek trans taldeak “labilizatzeko” erraztasun berezia dutela.
Labilizazio honek trans efektuan eragiten du. Azterketa koalitatibo askotatik abiatuz,
estekatzaileak berentrans efektuan oinarrituz sailka daitezke, ordena beharakorrean:

Ikusten dugun bezala, trans eragineko eta trans efektuko ordenak gauza asko dituzte
amankomunean; esaterako, CH3– eta H- estekatzaileak hasieran agertzen dira, PR3 erdialdean
eta Cl- eta NH3 azkenean. Desberdintasun nagusi bezala zera aipa daiteke, CO eta C2H4
bezalako estekatzaileek trans eragin txikia baina trans efektu handia dutela; gogoan har
(11.16 eta 11.18 atalak) estekatzaile hauek atzerako donazioaren bidez metalaz dπ-pπ loturak
eratzen dituztela.
Konplexu lau karratuen egitura eta jokaera azaltzeko teoria sinpleak garatzerakoan zera
onartu behar dugu, trans eragin handia duten estekatzaileek trans efektua ere handia dutela,
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baina CO eta C2H4 bezalako estekatzaile π hartzaileen talde batek trans eragin txikia eduki
arren trans efektu handia duela. Printzipioz, gure azterketan trans loturaren ahultzea
azaltzeko era erraz bat zehaztu nahi dugunez, trans eragina ikusiko dugu soilik eta
estekatzaile π hartzaileak alde batera utziko ditugu.
Lehen teoriak elektrostatikoak ziren eta estekatzaile baten eta metal zentralaren
elkarrekiko polarizazioa inplikatzen zuen. Hortaz, M metalak L estekatzailean dipolo bat
eragiten zuela eta azken honek, era berean, M metalean beste dipolo bat eragiten zuela uste
zen. Guzti honen ondorioz, A-ri begira zegoen M-ren aldean karga negatibo bat sortzen zen,
karga honek A-ren karga negatiboa aldaratzen zuen eta M-A lotura ahuldu egiten zen; aldi
berean, A esteikatzaileak M-L loturan antzeko eragina zuen, baina L estekatzailea A baino
errazago polarizatzen baldin bazen M-A gehiago ahultzen zen. Hurbilketa honek arazo bat
dauka: karga puntualak eta dipoloak behar ditu, baina lotura nagusiki kobalentea duten
konplexuetan hauek desegokiak dira.
Hortaz, ondoren M-A lotura zergatik ahultzen den azaltzen dituzten lotura
kobalentearen teoriak ikusiko ditugu. Momentuz platino(II)-aren konplexuak aztertzen
baditugu soilik, orduan, xy planoa konplexuaren planotzat hartuz, 5dx2-y2, 6s, 6px eta 6py
orbitalek loturan parte hartzen dutela onar dezakegu. Pt-L eta Pt-A loturak azaltzeko,
platinoaren 5dx2-y2, 6s eta 6px orbital atomikoen (x ardatza L-Pt-A ardatza izanik) eta L eta
A estekatzaileen xσ orbital atomikoen arteko elkarrekintza erabil daiteke. σ lotura hau bi
elektroiren bi lotura lekuturen bidez (Pt-L eta Pt-A) edo bi elektroi trizentraturen bi loturen
bidez (bakoitza L-Pt-A sistema osoan hedatuz) azal daiteke (ikus BeCl2 konposatuaren
loturari buruzko eztabaida 8. kapituluan). Bi estekatzaileak (L eta A) platinoaren orbital berak
lortzeko lehiatzen dira; hori dela eta, L-ren orbitala ongi gainezartzen bada eta σ lotura
sendoa eratzen badu, A estekatzaileak ezingo ditu platinoaren σ orbitalak hain erraz erabili.
Trans eraginaren serieko hasieran dauden estekatzaileak, R 3 Si - edo H - kasu, ongi
gainezartzen dira; serieko azken tokietan kokatuta daudenak, berriz, gaizki gainezartzen dira.
Estekatzaile π hartzaileek (CO eta C2H4) σ lotura ahulak eratzen dituzte eta platinoaren σ
orbitalak gutxi erabiltzen dituzte. Shustorovitx eta lankideen114 bilduma batek orbital
molekularretan oinarrituz azaldutako trans eraginari buruzko xehetasun gehiago eskaintzen
ditu.
Estekatzaileek trans eragin handia badute trans lotura ahuldu egingo dute, bai
oinarrizko egoeran bai trantsizio-egoeran; beraz, estekatzaile hauek trans efektu handia ere
sortuko dute eta ordezkapen-erreakzioetan trans estekatzailearen ordezkapena erraztuko
dute.
Fig. 11.56=11.56 Ird. π loturak d elektroiaren karga-dentsitatean duen efektua.
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Estekatzaile π hartzaileen trans efektu handia platinoaren d orbital bat erabat beterik
dagoenean gertatzen diren dπ-dπ edo dπ-pπ atzerako donazioei zor zaiela uste da. Aipatutako
π loturak d elektroien karga-dentsitatea asaldatzen du, estekatzailearen (L) eta platinoaren
bitarteko eskualdera mugiaraziz. d elektroien karga-hodeian sortzen den hutsuneak ordezko
estekatzailearen (E) hurbilketa errazten du (ikus 11.56 ird.). Lau estekatzaileak xy planoan
badaude, L estekatzaileak beterik dagoen d xz orbitalaz π lotura bat era dezake eta E
estekatzailea xz planoan hurbildu egingo da, trantsizio-egoera bat sorraraziz (ikus 11.57 ird.).
Trantsizio-egoera horretan L, A eta E xz planoan kokatuko lirateke. π lotura honek
trantsizio-egoeraren konplexua ere indartzen du, eta beraz, aktibazio-energia gutxitu eta
erreakzio-abiadura handitu egiten dira.
Fig. 11.57=11.57 Ird. Konplexu lau karratuen ordezkapen-erreakzioek sortzen duten trantsizio-egoeraren
eraketa.
eje y=y ardatza
plano xz=xz planoa
eje x=x ardatza
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12. Kapitulua
Trantsizio-metalen konplexuen elektroi-espektroak
12.1 Sarrera
Aurreko kapituluan lehen trantsizio-serieko elementuek osatzen dituzten konplexuen
elektroi-zurgapena aipatu dugu eta espektro horiek normalean bi kategoria desberdin
samarretan sailkatzen diren tontorrak dituztela esan dugu. Eskualde ikuskorreko tontor
erlatiboki ahulak d-d trantsizioei zor zaizkiela dirudi, elektroiak d orbital batetik beste d
orbital batera igarotzerakoan sortzen baitira. Noski, uhin-luzera laburretan kokatutako banda
intentsoagoak ere elektroiak energi maila batetik beste batera igarotzerakoan sortzen dira,
baina oinarrizko egoera eta egoera kitzikatuak ordezkatzen dituzten orbitalak konplexuaren
atal desberdinei dagozkie; hori dela eta, aipatutako bandei karga-transferentziako bandak
deritze. TiCl3.3py konplexuaren espektroak, esaterako (ikus 11.9 ird.), 24300 cm-1-tan tontor
intentsoa du; dirudienez, elektroia Ti3+ ioiaren d orbitaletik piridina estekatzailearen π orbital
antilokarri batera igarotzeagatik sortzen da. d-d bandaz eta karga-transferentziako bandaz
gainera, espektroak beste banda batzuk ere baditu (eskualde ultramorean gehien bat). Banda
hauek estekatzaileen orbitalen arteko trantsizioei egotz dakizkieke; beren kokapena
estekatzaile ez-koordinatuen banden kokapenaren antzekoa izango da.
Kapitulu honetan, aurrekoan bezala, d-d trantsizioak aztertuko ditugu soilik, eta d
elektroi bat baino gehiago dituzten ioi metalikoen konplexuen espektroak arreta gehiagoz
azalduko ditugu. Ballhausen1, Lever2 eta Sutton-en3 liburu espezializatuek gai honi buruzko
informazio osatuagoa eskaintzen dute.
Hasteko, laburpen baten bidez oinarrizko zenbait ideia, batez ere nomenklaturari
dagozkienak, zehaztuko ditugu, eta ondoren d1 konplexuen inguruan aurretiaz ikusi ditugun
ideiak (ikus 11.3 atala) zabalago aztertuko ditugu.
12.2 d1 ioien elektroi-espektroak
Sei estekatzaile berdinez osaturik dauden titanio tribalentearen konplexuak
kontsideratzen baditugu, esaterako [TiCl6]3- ioia, espektroak d-d banda ahul bakarra izatea
espero dezakegu. Banda hau d elektroia t2g eta eg orbitalen artean higitzerakoan sortzen da
eta formalki ondoren adierazten den bezala deskribatzen da

d1 konfigurazioko ioiak 2D terminoaren bidez deskribatzen direla esan ohi da, baina eremu
oktaedriko baten 2 D terminoa bi mailatan, T 2g eta E g , desdoblatzen da eta
desdoblamenduaren magnitudea estekatzaileen eremu oktaedrikoaren indarrarekin
erlazionatuta dago. Fenomeno hau 12.1 irudian erakusten da. Lehen aldiz erabili dugun
termino hitzaren esanahia d n ioiak aztertzen ditugunean argituko dugu, baina ikus
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dezakegunez, 2D terminoa Ti3+ ioi askearen bost d orbital endekatuetako batean d elektroi
bakarra dagoenean erabiltzen da. T2g ikurrak (t2g )1(eg )0 konfigurazioa adierazten du eta Eg
ikurrak (t2g)0(eg)1 konfigurazioa. T deituriko maila jakin batek energia berdineko hiru orbital
ditu eta hiru aldiz endekaturik dagoela esan ohi da; era beran, E mailak orbitalki bi aldiz
endekaturik daude. Aurreko kapituluan ikusi dugun bezala, sei estekatzaileen multzo jakin
baten Δ-ren zenbakizko balioa kalkula daiteke eta Δ-ren balio erlatiboek estekatzaileen serie
espektrokimikoa ematen dute. Ordena hau ez da ioi metalikoaren menpekoa, nahiz eta Δ-ren
balioa ioiz ioi aldatu; ikusi dugunez, ioiaren karga handitzerakoan, Δ handitu egiten da; lehen
serieko elementu baten ioi batetik (esaterako, Ti3+) ioi horri talde bereko bigarren seriean
dagokion elementuaren ioira (Zr3+ ioira, alegia) igarotzerakoan ere Δ handiago bihurtzen da.
Fig. 12.1=12.1 Ird. Eremu oktaedriko baten 2D terminoaren desdoblamendua.
Energía=Energia
Fuerza del campo...=Estekatzaileen eremu oktaedrikoaren indarra.

Bestalde, ioi metalikoaren ingurunea irregularragoa bihurtu ahala d orbital desberdinen
desdoblamendua konplexuagoa bihurtzen dela ikusi dugu. Hortaz, d1 konplexuen, TiCl3.3L
eta VCl4.2L kasu, trans formek 12.2 irudian adierazitako desdoblamendu-ereduak dituzte.
Fig. 12.2=12.2 Ird. d1 konplexu ez-oktaedrikoen d orbitalen desdoblamendua.

Ikus dezakegunez, desdoblamendu hauen ondorioz Ti3+ eta V4+ ioien konplexuek bi eta hiru
tontor, hurrenez hurren, ekoiztuko dituzte. V4+ ioia ere 2D terminoaren bidez deskribatzen da
eta hau T2g eta Eg mailak dituen eremu oktaedriko batean desdoblatzen da; trans-VCl4.2L
konplexuan maila hauek desdoblatu egiten dira berriz ere, Eg, A1g, B1g eta B2g mailen
multzoa sortuz (ikus 12.3 ird.) d1 ioi batez ari garenez gero, maila hauek eta orbital bereziak
betetzen dituen elektroia aldara daitezke. Izendapen bereziak orbitalaren endekapen- eta
simetri propietateak definitzen ditu. Horrela, A eta B mailak orbital sinpleekin
erlazionaturik daude eta desberdintasun bakarra z ardatzaren inguruan 2π/4 radian (hots, 90°)
biratzerakoan orbitalak erakusten duen simetria da. z ardatzaren inguruan biratzerakoan, A
mailako orbitalak, dz2, ez du bere ikurra aldatzen, baina B mailako edozein orbitalek (dxy eta
dx2-y2) 2π/4 radianeko errotazioa pairatzen badu ikur-aldaketa gertatzen da (ikus 12.4 ird.). 1
eta 2 azpiindizeek x edo y ardatzen inguruko π/2 radianeko (180°) errotazioaren funtzioan
definitutako orbital simetriko eta antisimetrikoak adierazten dituzte, hurrenez hurren; beraz,
dz2 eta dx2-y2 orbitalek 1 azpiindizea dute, errotazioak ez baitu ikurra aldatzen, baina dxy
orbitalak 2 azpiindizea du, errotazioak + ikurraren ordez - ikurra ematen baitu. d orbital
guztiak g (gerade, alegia) dira, simetri zentrua baitute. Simetri sailkapen hauek elektroi bat
baino gehiago duten ioien terminoak eta mailak deskribatzerakoan berriro agertuko zaizkigu.
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Fig. 12.3=12.3 Ird. VCl4.2L konplexuaren 2D terminoaren desdoblamendua.
Fig. 12.4=12.4 Ird. d orbitalen simetri propietateak.
Rotación de 2π/4 alrededor del eje z=z ardatzaren inguruko 2π/4 radianeko errotazioa.
Orbital término A=A terminoaren orbitala.
sin cambio=aldaketarik gabe
Orbital término B1=B1 terminoaren orbitala.
cambio de signo=ikur-aldaketa

dn ioiak aztertu baino lehen, d-d banda erlatiboki ahulen intentsitateari buruzko
zenbait ohar orokor aipatuko ditugu.
12.3 d-d banden intentsitatea
11. kapituluan ikusi dugun bezala (11.3 atala), kimikari praktikoek intentsitateak
iraungipen-koefizienteak (∈) erabiliz deskribatzen dituzte sarritan. Lehen serieko
trantsizio-metalen ioien d-d trantsizioek 1 eta 50 arteko iraungipen-koefizienteak dituzte.
Hala ere, tontorraren intentsitatea koalitatiboki deskribatzen dute soilik, disoluzioen
espektroak sarritan ozo zabalak baitira; beraz, “maila” bakoitzak bibrazio-era desberdinei
lotutako “azpimaila” asko ditu. Zabalkuntza hau kotutan hartu nahi bada,
iraungipen-koefizientea eta uhin-kopurua (- ν ) aurrez aurre irudikatzen dira eta tontor
bakoitzaren kurbaren azpian geratzen den azalera neurtzen da. Emaitza oszilatzailearen
indarraren (f) funtzioan adierazten da:

delarik. Praktikan, d-ν erabili ordez, errazago da ∈max x Δ-ν erabiltzea, ondokoa emanez:

Δ-ν “banda erdiaren zabalera”, hau da, altuera erdian (hots, ∈ = 1/2∈max denean) eta cm-1-tan
bandari neurtu zaion zabalera, delarik.
Dakigunez, d-d bandak ezin dira ikusi, tontorrek intentsitatea eduki dezaten,
trantsizioan zehar dipolo elektrikoaren aldaketa bat gertatu behar baita. Beraz, s → s, p → p
eta d → d trantsizioek ez dute dipoloaren aldaketarik pairatzen eta Laporte debekatuak
direla esan ohi da; bestalde, s → p trantsizioek dipolo elektrikoaren aldaketa bat erakusten
dute eta Laporte-ren hautespen-arauekin bat datoz. d-d trantsizio Laporte debekatuetan
ikusitako intentsitatearen azalpen gisa zera onartzen da, orbitalak ez direla d puruak, baizik
eta p izaera apur bat ere badutela. Hori dela eta, trantsizioak p izaeraren kantitate aldakorra
duten dp orbital hibridoen artean gertatzen dira. p ekarpen hau konplexuak simetri zentrurik
ez duelako eta orbital lokarriak berdinak ez direlako sortzen dela uste da. Ioi konplexuak
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simetrikoak direnean, mekanismo bibrakor bat aipatzen da eta konplexu bibratzailea
“zentrutik kanpo” dagoenean eta beraz simetri zentrurik ez duenean trantsizioak gertatzen
direla esaten da.
Intentsitatearen azterketa labur honetan trantsizioan zehar elektroiaren spina ez dela
aldatzen suposatu dugu. Geroago ikusiko dugunez, zenbait kasutan (esaterako, spin askeko d5
konfigurazioa duen Mn+ ioian) trantsizioak, edozein izanda ere, elektroi desparekatuen
kopuru desberdina duten egoeren artean gertatu behar du. Spin-aldaketak ere “debekatuta”
daude eta spin debekatuek ekoiztutako tontorrak oso ahulak dira; horixe da, hain zuzen,
manganeso(II)-aren konposatuen kolore zurbilaren zergatia.
12.4 Ioi askeen konfigurazioak (d9 ).
12.4.1 Elektroi bakarra
Atomoen elektroiak aztertzerakoan, orbital atomikoetan kokatzen direla eta orbital
bakoitzak hiru kuantu-zenbaki dituela kontsideratu dugu:
n kuantu-zenbaki nagusia
l kuantu-zenbaki azimutala
m kuantu-zenbaki magnetikoa
Kuantu-zenbaki hauek zenbait balio oso izan ditzakete soilik eta balio horiek elkarren
artean erlazionaturik daude. Esaterako, n = 3 denean l-ren balioa 0, 1 edo 2 izan daiteke (s, p
edo d orbitalei dagozkienak, hain zuzen ere); l = 0 denean, m- k balio bakarra eduki dezake
(0) eta 3s orbital atomiko bakarra dago soilik; l = 1 denean, m- k hiru 3p orbitalen jatorria
diren hiru balio eduki ditzake (0, +1, -1); l = 2 denean m- k bost balio eduki ditzakeenez (0,
±1, ±2), bost 3d orbital daude. Zentzu hertsian, m ikurra erabili ordez ml erabili behar
genuke, z ardatzean zehar sortutako momentu angeluar orbitala ordezkatzen baitu.
Orbital horietako elektroi bat deskribatzeko laugarren kuantu-zenbaki bat behar da.
Azken honi “spinaren kuantu-zenbaki magnetikoa” deritzo eta ms ikurraren bidez adierazten
da. ms- k bi balio eduki ditzake soilik, +1/2 eta -1/2. Sarritan, azken kuantu-zenbaki honen
esanahiaren inguruko nahasteak sortzen dira. Izan ere, s ikurraz adierazten den “spinaren
kuantu-zenbakia” ere existitzen da; honek ere balioa du (1/2) eta spinaren momentu
angeluarra definitzen duen bektorearen luzera da h/2π [s(s+1)]1/2 [(h/2π)[s(s+1)]1/2. Bestalde,
ms ikurra eremu magnetikoaren norabidean zuzendutako spin paralelo edo antiparaleloaren
kuantu-zenbakiaren osagaia da. Beraz, ms eta s zenbakien arteko erlazioa, ml eta l artean
dagoenaren antzekoa da. Atomo elektroianitzak aztertzen ditugunean hobeto bereiziko ditugu.
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12.4.2 Elektroi bat baino gehiago (Russell-Saunderas-en akoplamendua)
Ondoren, elektroiak orbital endekatu desberdinen baitan nola banatzen diren eta elektroi
hauek elkarren artean duten eragina aztertuko ditugu. Egoera hau elektroi bakarraren kasuan
baino konplexuagoa da eta ikusiko dugunez, spinaren momentu angeluarrek eta elektroien
momentu orbitalak ekoizten dituzten eremu magnetikoen elkarrekintzek (normalean
akoplamendu deiturikoek), kuantu-zenbakien multzo batez definiturik dauden zenbait energi
maila sorrarazten dituzte.
Orbital elektroniko sinple bat l, ml eta ms (s) kuantu-zenbakien bidez definitzen den
era berean, bi elektroi edo gehiagoren arteko elkarrekintzan sortutako energi mailak L, Ml eta
MS(S) kuantu-zenbakien bidez definitzen dira; atomo elektroianitzen kuantu-zenbaki berri
hauek banakako elektroien kuantu-zenbakien bektoreak batuz lortzen dira. Bektore-batuketa
halabeharrezkoa da, kuantu-zenbakiek bektore-kantitateak diren momentu angeluarrak
definitzen baitituzte.
Akoplamendu-eskemarik sinpleenean L, Ml, MS eta S-ren balio totalak l, ml, ms eta s
balioak batuz lortzen direla suposatzen da.

Gainera, akoplamendu hauek orbitalaren eta spinaren momentu indibidualen artean daudenak
baino garrantzitsuagoak direla suposatzen da. Elementu arinen kasuan, lehen
trantsizio-serieko elementuak barne, suposizio hau bete egiten da eta akoplamenduen
garrantzi-ordena ondoko hau dela suposatuz lan egiten dugu:

Spin/orbital akoplamenduaren arazoa aurrerago ere aztertuko dugu; oraingoz, lehen bi
akoplamendu-motak ikusiko ditugu soilik.
12.5 Spin elektronikoen akoplamenduak
Banakako s balioak algebraikoki batuz n elektroien multzo baten S spinaren
kuantu-zenbakia lortzen da. 12.5 irudiak emaitza horiek erakusten ditu. Bi elektroi besterik ez
ditugunean, spinek norabide bera eduki dezakete (paraleloak), S = 1 izango delarik, edo
elkar baliogabetu egin daitezke, S = 0 izango delarik. Era analogoan hiru elektroik S = 3/2
edo S = 1/2 ematen dute, lau elektroik S = 2, 1 edo 0 eta bost elektroik S = 5/2, 3/2 edo 1/2.
Fig. 12.5=12.5 Ird. Spinaren momentu angeluarren akoplamenduak.
2 electrones=2 elektroi
3 electrones=3 elektroi
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4 electrones=4 elektroi
5 electrones=5 elektroi

Ondoko adierazpenak elektroi-sistemaren spinaren momentu angeluarra mugatzen du:

12.6 Momentu angeluar orbitalen akoplamendua
Ikusi dugunez, elektroi bakarrak beren l kuantu-zenbakiaren bidez deskribatzen dira eta
n elektroien multzoen energi mailak aurrekoaren parekoa den L kuantu-zenbakiaren bidez
deskribatzen dira. Hortaz, l kuantu-zenbakia elektroi bakarraren momentu angeluar orbitalari
lotuta dago, eta L multzo osoko elektroien momentu angeluar orbitalen akoplamenduaren
momentu angeluar erresultanteari lotuta dago. Praktikan, elektroiak binaka kontsideratzen
ditugu eta beren momentu orbitalen bektoreak akoplatzen ditugu. l bektoreen orientazio
erlatiboen arabera erresultante desberdinak ager daitezke. Bi elektroien balioak l1 eta l2
badira, L-ren balioak l1 + l2 eta |l1-l2 | artean kokatzen dira, hau da:

Puntu hau argitzeko adibide konkretu bat, bi p elektroien arteko akoplamendua hain zuzen,
ikusiko dugu. Kasu honetan l1 eta l2 -ren balioa unitatea da; beraz, L-k hiru balio eduki
ditzake:

Kuantu-zenbaki guztietan bezala, elkarren segidako balioek unitate baten diferentzia izan
behar dute. Akoplamendu hau bektoreen bidez hobeto ulertzen da (ikus 12.6 irudia.)
Fig. 12.6=12.6 Ird. Bi p elektroiren momentu orbitalen bektore-akoplamendua.

Elektroi bakarraren kasuan, orbitala laburdura baten bidez deskribatu dugu, hots:
orbital s=s orbitala
orbital p=p orbitala
orbital d=d orbitala
orbital f=f orbitala
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l zenbakien akoplamenduan L-ren balioak emanez sortzen diren terminoak ere modu berean
deskriba ditzakegu:
término S=S terminoa
término P=P terminoa
término D=D terminoa

Akoplamendua bi d elektroiren artean gertatzen bada eta l1 = l2 = 2 bada, L = 0, 1, 2,
3 eta 4 zenbakiei dagozkien bost termino sortzen dira, S, P, D, F eta G. 12.7 irudiak
bektoreen akoplamendua erakusten du. L = 0 zenbakia duen terminoari S ikurra eman zaio,
baina hitzarmen honek nahasteak sor ditzake, S ikurra spin ordezkariaren kuantu-zenbakia
adierazteko ere erabiltzen baita. Hala ere, neurri handi batean, elektroi bakarraren kasuan s
ikurrari gauza bera gertatzen zaio, orbital atomikoa (l = 0) eta spinaren kuantu-zenbakia
adierazteko erabiltzen baita.
Fig. 12.7=12.7 Ird. Bi d elektroiren momentu orbitalen bektore-akoplamendua.

12.7 Spin-anizkoiztasuna (2S + 1)
12.5 atalean ikusi dugun bezala, bi elektroiren spinak akoplatzen direnean, spin
paraleloez (S = 1) zein spin antiparaleloez (S = 0) akopla daitezke. Orain
spin-anizkoiztasuna terminoa sartuko dugu, hots, spin bektoreak eremu magnetikoaren
norabidean duen orientazio-kopurua edo MS ( = 2S + 1) balioen kopurua. S = 1 denean MS-k
hiru balio ditu (+1, 0 eta -1), 12.8 irudiak erakusten duen bezala. MS, S terminoak z
ardatzean zehar duen osagaia da, hots, banakako ms terminoen batura algebraikoa (banakako
elektroien s- ren osagaia z norabidean).
Energi egoera jakin bat deskribatu nahi dugunean spin-anizkoiztasuna eta akoplamendu
orbitala kontutan hartu behar ditugu. Era honetan, termino bakoitzak bere spin-anizkoiztasuna
(L zenbakiaren balioak mugatutakoa) dauka eta terminoa 2S+1L idazten da. Ondoren,
aipatutako terminoa elektroi bakarraren kasu sinpleetan azalduko dugu eta gero p 2
konfigurazioaren kasuan.
Fig. 12.8=12.8 Ird. S = 1 denean Ms-ren balioak.

12.7.1 s1 konfigurazioa
Por tanto=Beraz
que corresponde a ↑ y ↓=↑ eta ↓ geziei dagokiena
que da un término S=S terminoa ematen duena.
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Beraz, orbitalki endekatu gabe dagoen baina spina bi aldiz endekatuta duen 2S termino bat
dugu. 2S ikurra “S bikotea” irakurtzen da.
12.7.2 p1 konfigurazioa
Por tanto=Beraz
que corresponde a ↑ y ↓=↑ eta ↓ geziei dagokiena
que da un término P=P terminoa ematen duena.

Hortaz, hiruko endekapen orbitala eta biko spin-endekapena duen P bikote termino bat (2P )
dugu.
12.7.3 d1 konfigurazioa
Por tanto=Beraz
que corresponde a ↑ y ↓=↑ eta ↓ geziei dagokiena
que da un término D=D terminoa ematen duena.

Hortaz, bosteko endekapen orbitala eta biko spin-endekapena duen D bikote termino bat (2D)
dugu. Kasu honetan endekapen totala 5 x 2 = 10 da; balio honek elektroia bost d orbitaletako
batean egon daitekeela eta bi spin-konfigurazioetako bat eduki dezakeela adierazten du;
orbitalaren eta spinaren arteko hamar konbinazio posibleei “mikroegoera” deritze.
12.7.4 p2 konfigurazioa
S = 1 eta 0 da, eta beraz, 2S +1 = 3 eta 1 da; bi egoera horiei batekote eta hirukote deritze,
hurrenez hurren. L = 0, 1 eta 2 denean S, P eta D terminoak ditugu. Beraz, 1S, 1P, 1D, 3S, 3P,
3D multzoak aipatutako terminoak oso-osorik deskribatuko lituzke. Izan ere, p elektroien
jatorria geruza desberdinak direnean, esaterako 2p eta 3p, sei terminoak existitzen dira,
baina p elektroiak baliokideak direnean (esaterako, biak 2p edo 3p direnean) sei
terminoetatik soilik hiru (1S, 1P eta 1D ) onartzen dira. Muga honen arrazoia Pauli-ren
esklusio-printzipioa da: elektroiek ezin dituzte kuantu-zenbaki guztiak berdinak eduki. p2
terminoen multzoa xehetasun gehiagoz analizatzen badugu eta mikroegoerez erlazionatzen
badugu aurreko baiezpena argiago ikusiko dugu.
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12.8 p2 konfigurazioaren mikroegoeren eta terminoen arteko erlazioa
Bi elektroiak kokatzeko hiru p orbital erabil daitezke eta elektroi horiek orbitaletan 15
era desberdinetan koka daitezke, 12.9 irudian erakusten den bezala. ↑ geziak ms = +1/2
adierazten du eta ↓ geziak ms = -1/2 adierazten du. Orain hiru terminoei (1S, 1P eta 1D )
mikroegoera desberdinak eslei diezazkiekegu.
12.8.1 1D terminoa
D terminoak ML- ren bost balio behar ditu (2, 1, 0, -1 eta -2). 1 eta 15 mikroegoerek ML
= 2 eta -2 dituzte, hurrenez hurren eta 1D terminoari esleitu behar zaizkio, ez baitago ML =
2 edo -2 duen beste mikroegoerarik. D batekote terminoa denez gero, MS = 0 duten
mikroegoerak har ditzakegu soilik eta behar diren ML balioetako bakoitzetik (+1, 0 eta -1)
bat hartzen dugu; 3, 7 eta 12 zenbakiko mikroegoerak hartu ditugu, baina era berean 4, 9 eta
13 mikroegoerak har genitzakeen.
Fig. 12.9=12.9 Ird. p2 konfigurazioaren mikroegoerak (n kuantu-zenbaki bera dutenak).

Hortaz, 1D terminoaren endekapen totala 5ekoa da (5 mikroegoera): 5eko endekapen
orbitala du eta ez du spin-endekapenik.
12.8.2 3P terminoa
P terminoak ML- ren hiru balio behar ditu (+1, 0 eta -1) eta 3ko endekapen orbitala du;
hirukote terminoa denez, 3ko spin-endekapena du. Hori dela eta, ML- ren balio bakoitzeko
hiru mikroegoera (MS = +1, 0 eta -1) aukeratu behar ditugu. Hortaz, 3P terminoari bederatzi
mikroegoera esleitzen dizkiogu (2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 eta 14).
12.8.3 1S terminoa
Falta den mikroegoera (8 zenbakikoa, ML = 0 eta Ms = 0 direnean), ez endekapen
orbitalik ezta spin-endekapenik ere ez duen 1S terminoari esleitzen zaio.
Bi p elektroiak baliokideak ez badira, 2p13p1 konfigurazioan kasu, sei terminoak
existituko direla aipatu dugu. 12.9 irudiko taularen taula analogo bat egin daiteke, baina
elektroiak bakarka tratatu behar dira, elektroi bakoitzak edozein ml eta ms eduki baititzake;
hots, bi elektroien n kuantu-zenbakia desberdina denean gainontzeko kuantu-zenbakiak
berdinak izan daitezke, horrela behar izanez gero. 12.10 irudian 36 mikroegoera posibleak
erakusten dira eta sei terminoei esleitzen zaizkie. Hortaz:
Fig. 12.10=12.10 Ird. p2 konfigurazioaren mikroegoerak (n kuantu-zenbaki desberdina).
electrón 1=1 elektroia
electrón 2=2 elektroia
término=terminoa
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microestados=mikroegoerak

12.9 d2 konfigurazioaren mikroegoerak eta terminoak
12.6 atalean ikusi dugun bezala, bi d elektroi akoplatzen direnean L zenbakiak hartzen
dituen balioak 0, 1, 2, 3, eta 4 dira. Balio hauek S, P, D, F eta G terminoei dagozkie,
hurrenez hurren. Gainera, bi spinen akoplamenduak batekoteak edo hirukoteak sorrarazten
ditu. 45 mikroegoera daude, eta horiek, p2 konfigurazioan erabilitako prozedura jarraituz,12
arretaz aztertzen badira, bi d elektroi baliokideren kasuan onartzen diren terminoak ondoko
hauek direla ikusten da:

Termino hauek xehetasun gehiagoz aztertuko dira aurrerago.
12.10 dn konfigurazioaren terminoak
12.6 atalean L nola kalkulatzen den ikusi dugu, bi elektroiren l zenbakiaren balioen
aldibereko akoplamendua aipatu dugu eta p2 eta d2 konfigurazioen terminoak mugatu
ditugu. Arrazoiketa hau jarraituz spin askeko beste dn konfigurazio batzuen terminoak eta L
zenbakiaren balioak kalkula daitezke; 12.1 taulan lortutako emaitzak laburbiltzen dira. Taula
honi buruzko bi ohar orokor egin behar ditugu. Alde batetik, d5 eta d10 konfigurazioek d
orbital erdi beteak eta erabat beteak inplikatzen dituzte, eta beraz, kasu bakoitzean orbital
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bakoitzak spin bereko elektroien kopuru berdina du. Izan ere, L = 0 denean bi
konfigurazioen oinarrizko egoeran S terminoa sortzen da. Bestalde, dn konfigurazioan
sortzen diren terminoak d10-n konfigurazio afinean ere sortuko dira; hortaz, d1 eta d9
konfigurazioek, esaterako, 2 D terminoak ekoiztuko dituzte biek. Hau sarritan “zulo
beltzaren” formalismoaren bidez azaltzen da; d9 konfigurazioaren eg orbitalek zulo (edo
elektroi batentzako hutsune) bakarra dutela eta sistema, zulo positiboa edo positroia salbu,
osorik dagoela kontsideratzen da. “Zulo positibo” bat baino gehiago dagoenean gertatzen
diren elkarrekintzak eta elektroi-kopuru beraren artean gertatzen direnak berdinak dira eta
termino berdinak sortzen dituzte. Beraz, d 2 eta d 8 konfigurazioek 1S, 3P, 1D, 3F, 1G
terminoen multzoa ekoizten dute.
12.1 taulako konfigurazio bakoitzean lehen tokian energia baxueneko terminoa idatzi da
2
(d eta d8 konfigurazioen kasuan3F da). S-S akoplamenduak garrantzitsuenak direla
suposatzen badugu, energiarik baxueneko terminoa aurresan dezakegu. Energiarik baxueneko
terminoak anizkoiztasun handiena, hau da, S-ren baliorik handiena eta elektroi desparekatuen
kopururik handiena, du. Hortaz, 3P edo 3F energiarik baxueneko terminoa izango da.
Bigarren akoplamendurik garrantzitsuenak l-l dira eta anizkoiztasun jakin batez L
zenbakiaren baliorik handiena duen terminoak energiarik baxuena edukiko du; hortaz,
oinarrizko egoeraren terminoa 3F da. “Arau” hauek energiarik baxueneko terminoa zein den
jakiteko balio digute soilik, baina ezin dira terminoen ordena zehazteko erabili. L-S
akoplamenduak S-S edo L-L akoplamenduek baino garrantzi txikiagoa duela suposatzen
duen akoplamendu-eskema honi Russell-Saunders-en eskema deritzo.
12.11 Spin-momentuaren eta momentu orbitalaren arteko akoplamendua
Russell-Saunders-en akoplamendu-eskemak, L zenbakiak L-S akoplamenduaren
ondorioz bi maila (“egoera”) edo gehiagotan desdoblatzen den termino edo energi egoera bat
definitzen du. L eta S akoplatzen direnean elektroi-sistemaren momentu angeluar totala
ematen dute; momentu angeluar hau J kuantu-zenbaki angeluar totalaren bidez definitzen da.
J zenbakia, L eta S balioen bektoreak batuz lortzen da; beraz, J zenbakiak ondoko
balio hauek eduki ditzake:

Ondoren, akoplamenduari buruzko ideia hauek J-ren balioak kalkulatzeko erabiliko ditugu,
hasteko p elektroi bakarraren kasuan eta gero p2 eta d2 konfigurazioetan sortzen diren
terminoen kasuan.
12.11.1 p1 konfigurazioaren L-S akoplamendua
Kasu honetan S = 1/2 eta L = 1 balioek P bikote termino bat (2P ) ahalbidetzen dute.
L eta S akoplatzen direnean J = 3/2 eta 1/2 egoerei dagozkien bi maila ekoizten dituzte.
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12.11 irudian bektoreen batura erakusten da. Orduan, L-S akoplamenduaren eragin pean
dagoen 2P terminoa 2P3/2 eta 2P1/2 terminoetan desdoblatzen da eta maila berriak J-ren
balioa isladatzen duen azpiindize baten bidez izendatzen dira. Orain 2P terminoak sei
mikroegoera ditu, elektroiak bi spin posibleetako batez hiru p orbitaletako edozein
betetzerakoan sortutakoak, hain zuzen ere. 2P3/2 eta 2P1/2 mailek lau eta bi mikroegoera
dituzte, hurrenez hurren, eta eremu magnetiko indartsua aplikatzen bazaie, mikroegoera
horiek banandu egin daitezke (ikus 12.12 ird.) Eremu magnetikoaren eragin pean J zenbakia
2J +1 mailatan desdoblatzen dela ikus dezakegu; hauxe da, hain zuzen ere, mailaren edo
egoeraren anizkoiztasuna. 2 P terminoen desdoblamenduaren hedapena L-S
akoplamenduaren indarraren menpekoa da eta 12.13 irudian erakusten den bezala, elektroi
baten spin/orbital akoplamendu-parametroaren (ζ) funtzioan adieraz daiteke; ikus daitekeen
bezala, “grabitate-zentruak” berdin irauten du eta ζ positiboa da beti. Parametro honen balioa
cm-1-tan adierazten da normalean.
Fig. 12.11=12.11 Ird. p1 konfigurazioaren L-S akoplamendua.
Fig. 12.12.=12.12 Ird. 2P terminoaren desdoblamendua, L-S akoplamenduaren eta eremu magnetikoaren
ondorioz sortutakoa.
con acoplamiento L-S=L-S akoplamenduaren ondorioz
con campo magnético=eremu magnetikoaren ondorioz

Fig. 12.13=12.13 Ird. Spin/orbital akoplamendu-parametroa.

12.11.2 p2 konfigurazioaren L-S akoplamendua
L zenbakiak D, P eta S terminoei dagozkien hiru balio izan ditzake (2, 1 eta 0,
hurrenez hurren) eta S-k 1 eta 0 balioak izan ditzake. L-ren balio bakoitza S-ren balio
bakoitzarekin akoplatzen da, 12.14 irudian adierazten den bezala. Ikus dezakegunez, L > S
denean J mailen kopurua 2S +1 da; hori dela eta, S = 0 eta 1 denean, 1 eta 3 J maila daude,
hurrenez hurren. L < S denean 2L +1 maila daude. Ikusi dugun bezala, p elektroiak
baliokideak direnean, 1D, 3P eta 1S terminoak geratzen dira soilik. Egoera honetan, L-S
akoplamendua kontutan hartzen denean eta eremu magnetikoa aplikatzen denean, termino
horiek nola desdoblatzen diren ikus dezakegu (ikus 12.15 ird.) 12.15 irudian 15 mikroegoerak
termino desberdinen artean nola banatzen diren ikus dezakegu.
Fig. 12.14=12.14 Ird. p2 konfigurazioaren L-S akoplamendua.
Fig. 12.15=12.15 Ird. p2 konfigurazioaren desdoblamenduak (ez dago eskalan).
términos singlete=batekokte terminoak
términos triplete=hirukote terminoak
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Orain elektroi batez baino gehiagoz ari garenez gero, 12.16 irudian erakusten den 3P
terminoaren desdoblamendua arretaz aztertzea baliagarri izan dakiguke. Desdoblamenduan
“grabitate-zentrua” ez da aldatzen; izan ere, 3P2 egoeraren bost mikroegoerek 5 x 2ζ =
10ζ-ko energi gehikuntza erakusten dute, baina 3P1 eta 3P0 egoeren energiek (3 x 2ζ eta 1 x
4ζ, hurrenez hurren) 10ζ horiek konpentsatu egiten dituzte.
Fig. 12.16=12.16 Ird. 3P terminoaren desdoblamendua.
5 Niveles=5 Maila
3 Niveles=3 Maila
1 Nivel=1 Maila
con acoplamiento L-S=L-S akoplamenduaren ondorioz.

Kasu honetan elektroi bakarraren spin/elektroi akoplamendu-parametroa (ζ) erabili
dugu, baina batzuetan elektroien multzo osoa ordezkatzen duen spin/orbital akoplamendua
(λ) erabiltzea komeni da. λ eta ζ parametroen arteko erlazioa ondoko formulak mugatzen du:

Terminoa azpigeruza baten erdia baino gutxiago bete denean sortzen bada, erlazio honen
ikurra + da, eta azpigeruzaren erdia baino gehiago betetzen denean ikurra - da. Hortaz, ζ
positiboa da beti, baina λ positiboa zein negatiboa izan daiteke.
L-S akoplamenduak 12.16 irudian agertzen den moduko maila osagaien multzoa
ekoizten duenean, azpigeruzaren erdia baino gutxiago beterik badago, J handiena duten
mailek energi sekuentzian energiarik altuena edukiko dute; azpigeruzaren erdia baino
gutxiago beterik badago, J handiena duten mailak energiarik baxuenekoak izango dira.
12.11.3 d2 konfigurazioaren L-S akoplamendua
L zenbakiak G, F, D, P eta S terminoei dagozkien 4, 3, 2, 1 eta 0 balioak har ditzake,
eta S zenbakia batekoteari edo hirukoteari dagokion 1 edo 0 izan daiteke. Berriz ere, L-ren
balio bakoitza S-ren balio bakoitzaz akopla daiteke, J balioak emanez. Bektore-deskribapena
12.14 irudian p2 konfiguraziorako erakusten den deskribapenaren analogoa izango litzateke,
baina L = 3 eta L = 4 balioetatik sortzen diren balioak erantsi behar litzaizkioke.
d elektroi baliokideetatik abiatuz 1S, 3P, 1D, 3F eta 1G terminoak sortzen dira soilik
eta L-S akoplamenduaren ondorioz aipatutako terminoak 12.17 irudian erakusten den bezala
desdoblatzen dira. Eremu magnetikoa aplikatzen denean banakako mikroegoerak banandu
egiten dira. Guztira 45 mikroegoera daude eta 12.17 irudiak mikroegoera horiek termino eta
egoera desberdinen artean nola banatzen diren erakusten du.
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12.18 irudiak 3F terminoa L-S akoplamenduaren eragin pean nola desdoblatzen den
erakusten du eta berriz ere grabitate-zentrua ez dela aldatzen ikus dezakegu:
microestados=mikroegoerak

12.2 taulan lehen trantsizio-serieko elementuen ζ-ren balioak eman ditugu; balio hauek
L-S akoplamenduak ekoiztutako desdoblamenduaren hedapena adierazten dute. Ikus
daitekeenez, elementuaren zenbaki atomikoa handitzen den heinean (hots, periodoan zehar) ζ
ere handitu egiten da, baina M 2+ ioitik M 3+ ioira igarotzerakoan aldaketa ez da hain
nabarmena. ζ-ren balio hauek txiki samarrak dira, serieko lehen elementuetan bereziki, eta
estekatzaileen eremuan ekoiztutako terminoen desdoblamenduak baino askozaz txikiagoak
dira. Esaterako, Ti3+ ioiaren ζ (154 cm-1), eremu oktaedriko tipiko bateko 2D terminoaren
desdoblamenduaren %1 ingurukoa da. Bigarren eta hirugarren trantsizio-serietako
elementuen L-S akoplamenduak garrantzitsuagoak dira eta ζ-ren balioak 5000 cm-1 izatera
irits daitezke.
Fig. 12.17=12.17 Ird. d2 konfigurazioaren desdoblamenduak (ez dago eskalan) (parentesi artean mikroegoeren
kopurua adierazten da).
términos singletes=batekote terminoak
términos tripletes=hirukote terminoak
Sin interacción electrónica=Elkarrekintza elektronikorik gabe
Acoplamiento S-S=S-S akoplamendua
Acoplamiento L-L=L-L akoplamendua
Acoplamiento L-S=L-S akoplamendua
Campo magnético=Eremu magnetikoa
Fig. 12.18=12.18 Ird. 3F terminoaren desdoblamendua.
microestados=mikroegoerak

Tabla 12.2=12.2 Taula. Lehen trantsizio-serieko elementuen spin/orbital akoplamendu-parametroen (ζ) balio
tipikoak (cm-1-tan).
Elementos=Elementuak

12.12 Ioi askeak: terminoen energiak
Printzipioz, uhin-funtzio egokitik abiatuz, edozein terminoren energia kalkula daiteke.
Energia parametro-multzo baten bidez deskribatzen da (Slater-Condon-Shortley), eta dn
konfigurazioetan parametro horiek F 0, F 2 eta F 4 dira. F 0 parametroak uhin-funtzio
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erradialak, R(r), inplikatzen ditu soilik; F 2 eta F 4 parametroek, berriz, uhin-funtzio
angeluarrak, Y (θ, φ), inplikatzen dituzte soilik. 12.3 taulak d2 konfigurazioan sortzen diren
termino desberdinen F parametroak erakusten ditu, eta termino bakoitzaren adierazpenak F0
bakarra duela ikus daiteke; beraz, termino hauetako biren energien arteko desberdintasunak
F2 eta F4 parametroen menpe daude soilik. Hau espero daitekeena da, terminoak d orbitalen
funtzioen osagai angeluarren arteko elkarrekintzen ondorioz sortzen baitira.
Tabla 12.3=12.3 Taula. d2 konfigurazioaren terminoen F parametroak.

Praktikan, B eta C parametro berriak (Racah parametro deritzenak) sartuz, kalkuluak
sinplifikatu egiten dira. B eta C, F2 eta F4 parametroen adierazpenak dira:

Parametro-aldaketa honek abantaila handi bat du: energiarik baxueneko (oinarrizko egoerako)
terminoaren eta anizkoiztasun berdineko gainontzeko terminoen arteko energi diferentziek B
parametroa inplikatzen dute soilik. Esaterako, d2 adibidean, oinarrizko egoerako terminoaren
(3F ) eta beste termino hirukotearen (3P ) arteko energi diferentzia, Racah parametroak
erabiltzen ditugunean, 15B da, eta F parametroak erabiliz, 15F2 - 75F4 da. Anizkoiztasun
desberdineko terminoen arteko energi diferentzia kalkulatu nahi badugu, B eta C
parametroak behar ditugu. Esaterako, 1D-3F desberdintasuna 5B + 2C da.
Ioi metaliko jakin baten B eta C- ren balioak esperimentuen bidez lortutako ioi
askearen espektrotik abiatuz mugatzen dira. Esleipenek esperimentuetan ikusi diren tontorrak
azaltzen dituzte eta, B eta C aukeratzerakoan, doikuntzarik onena ematen dutenak kontutan
hartzen dira. Doikuntza gutxitan da perfektua; izan ere, simetria berdina duen termino (edo
maila) bat baino gehiago egon daitekeenez, elkarrekintzek (konfigurazioen arteko
elkarrekintzek, alegia) energi aldaketak sorraraziko dituzte. Mn+ ioien konplexu oktaedrikoen
espektroak ikusten ditugunean puntu hau sakonago aztertuko dugu eta zenbait adibide
emango ditugu.
12.13 Ioi konplexuen espektroak
Ikusi dugun bezala, ioi askeetan elektroien arteko aldarapenek terminoak sorrarazten
dituzte eta ioiak estekatzaileekin konplexuak eratzen dituenean endekapen batzuk ezabatu
egiten dira eta terminoak mailatan* desdoblatzen dira. Esaterako, 12.1 irudian [TiCl6]3+
ioiaren kasuan ikusi dugun bezala, 2D terminoa 2Eg eta 2T2g mailetan desdoblatzen da
(terminoaren goiko ezkerraldean sartu den 2 zenbakiak spin-anizkoiztasuna adierazten du, eta
sarrera sinplifikatuan ez dugu hori kontutan hartu).
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Oro har, maila bakoitzeko energiak bi osagai dituela esan daiteke:
(a) kristal-eremuaren energia (Δ);
(b) elektroien arteko aldarapenaren energia (B eta C ).
Aurreko kapituluan faktore hauek azaletik aztertu ditugu eta zera ikusi dugu, Δ txikia denean
spin askeko konfigurazioaren aldeko joera dagoela eta Hund-en arauak exigitzen duen bezala
orbital eskuragarrien elektroien artean banaketa maximoa gertatzen dela. Eremu handietan,
elektroiak elkarrekin parekatzera eta eremu sendoko edo spin parekatuko konfigurazioa
ematera behartuta daude. Ondoren, elektroien arteko aldarapenen ondorioak sakonago
kontsideratuko ditugu. Terminoen arteko energi diferentziaren aldean Δ txikia denean, eremu
ahuleko kasu bat dugu berriz ere, eta inguruko estekatzaileek ekoizten duten eremua asaldura
erlatiboki txikia dela kontsidera dezakegu; are gehiago, spin/orbital akoplamenduari zor zaion
edozein efektu oraindik txikiagoa izango da.
Terminoen arteko energi diferentziaren aldean Δ handia denean, energi diagraman
nagusi izango da eta eremu sendoko kasu bat edukiko dugu. Baldintza hauetan, hasteko t2g
eta eg orbital atomikoak betetzeko erak kontsideratuko ditugu eta ondoren elektroien arteko
aldarapenak kontutan hartuko ditugu. Praktikan, Δ-ren balioa terminoen arteko energi
diferentziaren magnitude berdinekoa izatea ere gerta daiteke; kasu honetan, tarteko eremua
edukiko dugu. Azken hau eremu ahulean edo eremu sendoan erabilitako planteamenduak
pixka bat aldatuz azter dezakegu. Ondoren metodo bakoitza ikusiko dugu; V 3+ ioiari
dagokion d2 konfigurazioa kontsideratuko dugu batez ere, baina beste konfigurazio batzuk
ere ikusiko ditugu.
* Zenbait autorek terminoaren desdoblamenduaren osagaiei ere termino deitzen diete, baina guk maila hitza
erabiliko dugu 2Eg, 2T2g, etab. neurketa espektroskopikoen bitartez esperimentalki muga baitaitezke. Mailei
egoera hitza ere aplika dakieke.

12.14 Eremu ahularen metodoa
Kapitulu honek lehen trantsizio-serieko elementuen konplexuen espektroak aztertzen
dituenez gehien bat, eta hauen spin/orbital akoplamendua adierazgarria ez denez, L-S
akoplamenduari lotutako desdoblamendua alde batera utziko dugu eta arreta estekatzaile
oktaedriko edo tetraedrikoen eremuek ekoiztutako terminoen desdoblamenduan jarriko dugu.
12.4 taulak aipatutako desdoblamenduak laburbiltzen ditu. dn konfigurazio desberdinetako P,
D eta F terminoen desdoblamendua analizatuko dugu.
Tabla 12.4=12.4 Taula. Eremu tetraedriko eta oktaedrikoen ondorioz desdoblatutako terminoak.
Término de ion libre=Ioi askeko terminoa
Niveles producidos por...=Eremu oktaedriko edo tetraedrikoek ekoiztutako mailak.
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12.14.1 D terminoak
Eremu oktaedrikoan D terminoa T2g eta Eg mailatan desdoblatzen dela ikusi dugu.
12.9 irudiak zehaztu gabeko anizkoiztasuna duen D termino baten desdoblamendu-eredua
erakusten du eta konfigurazio jakin batek eg mailetan “positroi” bat duela ikus dezakegu.
Zentru positibo hau elektroiak egonkortasun gutxien duen eskualdeetan egonkorrena izango
da; hori dela eta, d9 konfigurazioaren oinarrizko egoera Eg da. d4 eta d6 konfigurazioetan
sortzen diren D mailen arteko desdoblamendu-erlazioa berdina da, baina alderantzizkoa.
12.14.2 P eta F terminoak
12.20 irudiak eremu oktaedriko eta tetraedrikoetan termino hauek nola desdoblatzen
diren erakusten du. Termino guztiak diagrama berean sartu dira, aipatutako dn konfigurazio
guztietan batera agertzen baitira. Ikus dezakegun bezala, P terminoa ez da desdoblatzen ez
eremu oktaedrikoan ezta tetraedrikoan ere; era berean, p orbitalak ere ez dira banatzen, bi
ingurune horietan (oktaedrikoa eta tetraedrikoa) px, py eta pz orbitalek eremu berdinak
jasaten baitituzte. dn konfigurazio jakin batean, eremu oktaedrikotik eremu tetraedrikora
igarotzerakoan, F terminoa alderantziz desdoblatzen da, D terminoan gertatzen den bezala.
dn konfiguraziotik d10-n konfiguraziora igarotzerakoan ere gauza bera gertatzen denez,
zuloaren formalismoa bete egiten da.
Fig. 12.19=12.19 Ird. D terminoaren desdoblamendua eremu oktaedriko eta tetraedrikoetan; eremu
tetraedrikoan sortzen diren mailei ez zaie g azpiindizea aplikatzen.
Octaédrico=Oktaedrikoa
tetraédrico=Tetraedrikoa

Fig. 12.20=12.20 Ird. P eta F terminoen desdoblamendua eremu oktaedriko eta tetraedrikoetan; eremu
tetraedrikoan sortzen diren mailei ez zaie g azpiindizea aplikatzen.
Octaédrico=Oktaedrikoa
tetraédrico=Tetraedrikoa

Azkenik garrantzitsua izan daitekeen puntu bat aipatu behar dugu: eremuaren
(oktaedriko/tetraedriko) edo konfigurazioaren (d n /d 10-n ) aldaketak terminoen
desdoblamendua alderantziz gerta dadin eragin arren, terminoen energi sekuentziak
aldaketarik gabe irauten du. Hortaz, d2 eta d8 konfigurazioek 3P eta 3F terminoak ekoizten
dituzte eta kasu bakoitzean 3F terminoak energiarik baxuena du.
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12.15 d2 konplexu oktaedrikoen ([VL6]3+-arena esaterako) espektroak: eremu ahularen
metodoa.
12.21 irudian d2 konplexu oktaedrikoen energi diagramak erakusten dira; diagrama
honek 12.20 irudiko diagrama partzialki irudikatzen du, baina honi Δ0-ren balioak erantsi
zaizkio (0 azpiindizeak Δ0 eremu oktaedrikoak sorrarazitako desdoblamenduaren parametroa
dela adierazten du). Aritmetikarik errazenaren bidez froga daitekeenez, 3F terminoaren
desdoblamenduak oreka gordetzen du “grabitate-zentruaren” inguruan:
Fig. 12.21=12.21 Ird. d2 konplexu oktaedrikoaren energi mailaren diagrama.
Ion libre=Ioi askea
Campo octaédrico=Eremu oktaedrikoa

Beraz, 3A2g ez dago endekaturik eta behin kontsideratzen da soilik; bi T mailak, ordea, hiru
aldiz endekatuta daude eta bakoitza hiru aldiz kontutan hartzen da.
Diagrama hau konplexu egokien espektroak aztertzeko eta Δ0-ren balioa mugatzeko
erabil dezakegu. Adibide gisa, V3+ ioia Al2O3 konposatuan aztertuko dugu. Aipatutako ioiak
oxigenoz osatutako ingurune oktaedrikoa du eta espektroak hiru tontor ditu: 17400, 25200 eta
34500 cm-1.
Hasteko, tontor bakoitzari trantsizio egokia esleitu behar zaio. Trantsizioa oinarrizko
egoeratik, 3T1g(F), maila kitzikatu batera, 3T2g, 3A2g edo 3T1g(P), gertatzen da. 12.21 irudian
3T (P) mailak energiarik altuena duela onartu da, baina eremua sendo samarra bada, 3F
1g
terminoaren desdoblamenduaren ondoren 3A2g maila 3T1g(P) maila baino altuagoa izango
da. 12.5 taulak esleipen desberdinak erakusten ditu. 17400 cm -1-ko tontorra 0,8 Δ 0-ri
badagokio, orduan Δ0 = 21750 cm-1 izango da. 3A2g maila inplikatzen duen trantsizioa
1,8Δ0-ri dagokio eta, beraz, hau ezin da 25200 cm-1-ko tontorrarena izan, bere Δ0-ren balioa
14000 cm-1-koa izango bailitzateke. Taulan eman den esleipenaren arabera, 1,8Δ0-ri 34500
cm-1-ko tontorra dagokio, Δ0 = 19170 cm-1 izanik.
Esleipen hauetatik abitatuz lortutako Δ0-ren bi balioak, 21750 cm-1 eta 19170 cm-1, ez
dira berdinak; “doikuntza” ez da perfektua. Izan ere, gure diagrama sinpleegia da eta 3T1g(F)
eta 3T1g(P) mailen “nahastea” gutxietsi egin dugu. 12.12 atalean aipatu dugun konfigurazioen
elkarrekintza honen ondorioz, 3T1g(P) mailaren energia handitu egiten da eta 3T1g(F)
mailaren energia txikitu egiten da. Efektua erlatiboki txikia da, 3T1g(P) eta 3T1g(F) ongi
banaturik baitaude, baina Δ0 zehaztasunez ebaluatu nahi bada ezin da guztiz mesprezatu.
Tabla 12.5=12.5 Taula. V3+ ioiaren espektroaren esleipenak Al2O3 konposatuan.
Posición pico=Tontorraren kokapena
Asignación=Esleipena
Diferencia Δ0 entre niveles=Mailen arteko Δ0 diferentzia.
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12.16 Orgel-en diagramak
Orgel-ek, eremu ahularen metodoa erabiliz, Δ handitzerakoan, mailaz maila gertatzen
den energi aldaketa erakusten duten diagramak lortu ditu. Orgel-en ustez, ioi konplexuan eta
ioi askean 15B-k balio berdina du. 12.22 irudiak diagrama horietako bat erakusten du, eremu
oktaedrikoan kokatutako d 2 ioi baten (esaterako V 3+-ren) diagrama, hain zuzen ere.
Diagrama osatuz, batekote eta hirukote terminoen desdoblamenduak erakusten dira, baina
praktikan guk hirukote terminoeetatik sortzen diren mailak aztertuko ditugu soilik (lerro
jarraiak), batekote mailaren eta hirukote mailaren arteko trantsizioek spin debekatua dutenez
oso ahulak baitira.
Fig. 12.22=12.22 Ird. d2 konplexu oktaedrikoen Orgel-en diagrama. Hirukote mailak lerro jarraien bidez
adierazi dira; batekote mailak lerro etenen bidez.

Diagrama honek bi gauza aipagarri ditu. Alde batetik, estekatzaileen eremuan sortutako
mailek ioi askearen jatorrizko terminoen spin-anizkoiztasun berdina dute, eta endekapen
orbitala, eremuari aplikatzen zaionean aldatzen da soilik. Bestalde, esleipen bera duten
mailak, 3T1g(P) eta 3T1g(F) kasu, ez dira inoiz gurutzatzen.
12.22 irudian, 12.20 irudian agertzen den P eta F terminoen desdoblamendu-eskemari
oinarri koantitatiboa ematen zaio. 12.20 irudiak adierazten duenez, d 2 eta d 7 ioi
oktaedrikoetatik sortutako terminoek desdoblamendu bera dute eta d3 eta d8 ioi oktaedrikoen
kasuan desdoblamendu hau alderantzikatu egiten da (hots, dn-d10-n erlazioa); dn konfigurazio
jakina duen ioiaren kasuan, estekatzaileen eremua oktaedriko izatetik tetraedrikoa izatera
igarotzen denean, desdoblamendua alderantziz gertatzen da. 12.23 irudiak desdoblamendu
hauek Δ-ren funtzioan nola aldatzen diren erakusten du eta erlazioek berdin jarraitzen dutela
ikus daiteke. 12.23 irudiak zerbait interesgarria jartzen du agerian: d3 eta d8 ioi oktaedrikoen
F terminoaren desdoblamendua alderantziz gertatzenen denez gero, bi T1g mailak [3T1g(P)
eta 3T1g(F) ] elkarrekiko askozaz hurbilago geratzen dira. Hau dela eta, konfigurazioen
elkarrekintza nabarmena gertatzen da eta, horren ondorioz, energia/Δ irudikapenak
“kurbatuta” ageri dira. Lehen trantsizioak maila horiek inplikatzen ez dituenez, Δ0-ren
benetako neurria ematen du.
Fig. 12.23=12.23 Ird. Spin askeko d2, d3, d7 eta d8

ioi konplexu tetraedriko eta oktaedrikoen Orgel-en

diagramak. Eremu tetraedrikoan sortzen diren mailetan g azpiindizea desagertu egiten da.
Octaédrico=Oktaedrikoa
Tetraédrico=Tetraedrikoa

12.23 irudian ez da spin-anizkoiztasunik zehazten, baina d3 eta d8 konfigurazioetan 3-koa da eta d3 eta d7 konfigurazioetan 4-koa da.
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Spin askeko d5 ioiari ere Orgel-en diagrama bat egin dakioke (ikus 12.24 ird.), baina
oinarrizko egoeraren terminoa 6 S da eta ez dago seikote termino gehiagorik; beraz,
trantsizioa 6 S terminotik laukote termino batera ( 4 G, 4 P, 4 D eta 4 F ) izan dadin,
spin-anizkoiztasuna aldatu egin behar da. Zurgapen-tontorrak oso ahulak izango dira. Mn2+
ioia (ioi hau spin askeko eremu oktaedrikoan dagoen d5 da) duten manganeso dibalentearen
gatz sinpleek, esaterako, kolore arrosa zurbila dute.
12.17 Eremu sendoaren metodoa (eremu oktaedrikoen kasuan)
Orain arte aztertu dugun eremu ahularen metodoan elektroien arteko aldarapenak
nagusi dira. Aldarapen hauek ioi askearen terminoak ekoizten dituzte, eta estekatzaileen
eremuaren ekintzaren ondorioz terminoak desdoblatu egiten dira. Desdoblamenduaren
hedapena neurtzeko Δ0 erabiltzen da (eremu oktaedrikoen kasuan).
Fig. 12.24=12.24 Ird. Spin askeko d5 ioi oktaedriko baten Orgel-en diagrama. Oinarrizko egoera (6S ) x ardatz
gisa irudikatu da.

Eremu sendoaren metodoan, estekatzaileen eremuak energia menperatzen duela eta
konfigurazioak t 2g eta e g orbitaletan dagoen elektroi-kopuruaren menpekoak direla
kontsideratzen da; elektroien arteko elkarrekintzei, berriz, ez zaie garrantzi handiegirik
ematen. Guzti honen ondorioz, elektroi baten energia mugatzen duen faktore bakarra elektroi
horrek betetzen duen orbitalaren energia dela esaten da. Ingurune oktaedrikoetan elektroi hori
t2g orbital batean kokatzen bada, bere energia -0,4Δ0-koa izango da eta eg orbital batean
kokatzen bada +0,6Δ0-koa izango da. d2 konfigurazioetan, bi elektroi hauen hiru banaketa
posible daude:
energía=energia

Edozein konplexu errealetan elektroien arteko elkarrekintzaren bat egongo da beti eta honek
mailen desdoblamendua eta endekapen bat edo besteren desagerpena eragingo du.
Ondoren, bi elektroiak orbital erabilgarrietan nola bana daitezkeen eta mikroegoeren eta
terminoen arteko erlazioa gogoratuko ditugu (12.8 atala). Bi elektroiak t2g eta eg orbitaletan
45 mikroegoera (modu edo era) desberdin jarraituz koka daitezke. Esaterako, bi elektroiak t2g
orbitaletan badaude 15 mikroegoera sortzen dira (p2 konfigurazioetan bezala, ikus 12.9 ird.),
eta (t2g)(eg) eta (eg)2 konfigurazioek 24 eta 6 mikroegoera, hurrenez hurren, sortzen dituzte.
Guzti hori 12.25 irudian erakusten da. Eremu sendoaren muturreko ikuspuntutik, maila
desberdinak ekoizten direnean, elektroien arteko aldarapen pixka bat kontutan hartzeak
nolako efektua duen azter dezakegu. Eremuaren indarra ahultzen den neurrian bere diagrama
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arestian ikusi dugun eremu ahularen diagrama izatera igarotzen da pixkanaka. Eremu
sendoaren planteamenduen arteko erlazioa korrelazio-diagrama egokien bitartez jartzen da
agerian.
Fig. 12.25=12.25 Ird. d2 konfigurazioaren mikroegoerak: (a) (t2g )(eg ); (b) (eg )2

12.18 Eremu ahularen eta eremu sendoaren mailen arteko korrelazioa
Hasteko, 12.26 irudiak d1 konfigurazio baten kasu arrunta erakusten digu eta bi
metodoek emaitza bera ematen dutela ikus dezakegu.
Fig. 12.26=12.26 Ird. d1 konfigurazioaren eremu ahul/eremu sendo korrelazio-diagrama.
Ion libre=Ioi askea
Campo débil=Eremu ahula
Campo intermedio=Tarteko eremua
Repulsiones interelectrónicas=Elektroien arteko aldarapenak
Configuración (campo fuerte)=Konfigurazioa (eremu sendoa)

12.27 irudiak d2 konfigurazioaren pareko diagrama erakusten du, baina sinplifikatu
egin da eta hirukote terminoak sartu dira soilik. Diagrama eremu sendoaren aldetik abiatuz
aztertzen badugu, elektroien arteko aldarapenak kontutan hartzen direnean (t 2g )
konfigurazioaren energia handitu egiten dela eta 3T1g maila bat agertzen dela ikus dezakegu.
Maila hau 3ko spin-endekapena eta 3ko endekapen orbitala duten 9 mikroegoerei dagokie.
(t2g)(eg) konfigurazioak bi maila ekoizten ditu, 3T2g eta 3T1g, bakoitza 9 mikroegoerari lotuta
dagoena; (eg)2 konfigurazioak, berriz, 3 mikroegoerari lotutako 3A2g maila bat sortzen du.
Beraz, korrelazio-diagrama partzial honek guztira 9 + 18 + 3 = 30 mikroegoera isladatzen
ditu, eta gainontzeko 15 mikroegoerak diagrama sinplifikatu honetan sartu ez diren batekote
terminoei lotuta daude.
Fig. 12.27=12.27 Ird. d2 konfigurazioaren eremu ahul/eremu sendo korrelazio-diagrama.
Ion libre=Ioi askea
Campo octaédrico débil=Eremu oktaedriko ahula
Campo intermedio=Tarteko eremua
Repulsiones interelectrónicas=Elektroien arteko aldarapenak
Configuración (campo fuerte)=Konfigurazioa (eremu sendoa)

Ikus dezakegun bezala, lerroek spin eta simetria bereko terminoak (edo mailak) lotzen
badituzte ez dira gurutzatzen, baina mailek simetria edo spin desberdina badute gurutzatzu
egin daitezke (esaterako, 3T1g eta 3A2g).
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Beste dn konfigurazio batzuen korrelazio-diagrama analogoak egin daitezke. Gai
honetan sakondu nahi bada Figgis-en4 liburua kontsulta daiteke.
Tanabe eta Sugano-k 5 , eremu sendoaren metodoa erabiliz, tarteko eremu
oktaedrikoetatik sorrarazitako mailak deskribatzen dituzten energi diagrama
erdikoantitatiboak (T-S diagramak) lortu dituzte, eta beste ikerlari batzuek simetria
desberdinak dituzten konplexuen antzeko diagramak garatu dituzte. Guk konplexu
oktaedrikoak aztertuko ditugu soilik eta d2 konfigurazioen kasu konkretuaz arituko gara; T-S
diagrama egokiak erabiliz, esperimentuetan mugatutako espektroen tontorrez bat datozen
esleipenak egingo ditugu eta Δ0 kalkulatuko dugu.
Azterketak hirukote/hirukote trantsizioak inplikatzen baditu soilik, parte hartzen duen
Racah parametro bakarra B da eta maila bakoitzaren energia B eta Δ0 erabiliz deskribatzen
da. Hala ere, konplexuen B parametroa eta ioi askeen B parametroa desberdinak dira eta
Tanabe eta Sugano-k desberdintasun hau kontutan hartu dute; ekuazioaren bi atalak B
terminoaz zatituz, E/B eta Δ0/B aurrez aurre irudikatu dituzte. Orgel-ek, ordea, E eta Δ0
irudikatzen ditu. 12.28 irudiak d2 konplexu oktaedrikoen T-S diagrama erakusten du
(hirukote mailak soilik) eta forma orokorra Orgel-en diagramari dagokionaren oso antzekoa
dela ikus daiteke. Hala ere, kasu honetan, Orgel-en diagraman ez bezala, E/B
irudikatzerakoan [3T1g (F )] oinarrizko egoera x ardatz gisa hartzen da.
Fig. 12.28=12.28 Ird. d2 konfigurazioaren Tanabe eta Sugano-ren diagrama.

Diagrama hau 12.29 irudian erakusten den [V(H2O)6]3+ ioiaren espektroa aztertzeko
erabil daiteke. Ikus dezakegun bezala, bi tontor hauek eta V3+ ioiak Al2O3 konposatuan
sortzen duen espektroko tontorrek kokapen antzeko samarrak dituzte, baina azken kasu
honetan agertzen den hirugarren tontorra ez da [V(H 2 O) 6 ] 3+ ioian ikusten,
karga-transferentziako bandek interferentziak sortzen baitituzte. 12.6 taulan bi tontorren
esleipenak ematen dira eta zera ikusten da, 25200 cm-1-ko tontorrak ez duela 3A2g terminora
jauzi egitea inplikatzen, 3T1g (P ) terminora baizik. Fenomeno honen arrazoiak 12.15 atalean
azaldu ditugu.
Fig. 12.29=12.29 Ird. [V(H2O)6]3+ ioiaren espektroa.
Tabla 12.6=12.6 Taula. [V(H2O)6]3+ ioiaren espektroaren esleipenak.
Posición pico=Tontorraren kokapena
Asignación=Esleipena
Asignación de campo intenso=Eremu sendoko esleipena
Energía asociada=Tontorrari lotutako energia
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Δ0-ren baliorik onena ondoko urrats hauek jarraituz kalkula daiteke:
(i) Maila bakoitzaren energia Δ0 eta B- ren funtzioan idazten da.
(ii) Oinarrizko mailaren eta maila kitzikatuen energietatik abiatuz, trantsizio bakoitzari
lotutako energia kalkulatzen da.
(iii) Bi trantsizioen energiak eta Δ0/B aurrez aurre irudikatzen dira; esperimentuen
bidez lortutako E1/E2 zatidurari dagokion Δ0/E balioa mugatzen da.
(iv) E1/B eta E2/B-ren adierazpenetan Δ0/B-ren baliorik onena ordezkatzen da eta B
mugatzen da.
(v) Δ0 kalkulatzen da.
Ondoren, urrats hauek arreta gehiagoz aztertuko ditugu.
12.18.1 Mailen energiak
Energiei dagozkien adierazpenak lortzeko erabili behar den prozedura zehatza liburu
honen helburuetatik kanpo geratzen da, baina gai horretaz Lever-ek6 idatzitako laburpena eta
aipatutako metodoa d8 (Ni2+) sistemei nola aplikatzen zaien azaltzen duen Reedjik eta
lankideen7 lan bikain eta betea kontsulta daitezke. E lortzeko prozedurak Δ0 eta B-ren
ekuazio koadratiko baten ebazpena inplikatzen du; d2 sistemen kasuan aipatutako ekuazioak
12.7 taulan erakusten diren adierazpenak ematen ditu.
Tabla 12.7=12.7 Taula. d2 sistemen energi mailak.
Nivel=Maila
Energía=Energia

Tabla 12.8=12.8 Taula. E1 eta E2 trantsizioen energiak.
Transición=Trantsizioa
Energía=Energia

12.18.2 Trantsizioen energiak
Oinarrizko egoeraren eta egoera kitzikatuaren mailen energien arteko
desberdintasunetik abiatuz, 12.6 taulan emandako trantsizioei lotutako energia lortzen da eta
emaitzak 12.8 taulan ematen dira.
12.18.3 Δ0/B-ren mugaketa
Hasteko, E1/B eta E2/B-ren adierazpenak idatziko ditugu:
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12.1 eta 12.2 ekuazioetatik abiatuz, ondoko adierazpen hau lor dezakegu:

Ondoren, funtzio hau eta Δ 0 /B aurrez aurre irudikatzen ditugu, 12.30 irudia lortuz.
Esperimentalki, E1/E2 = 17100/25200 = 0,678 da; grafikoa aztertuz, aurreko balio honek
Δ0/B = 29,3 ematen du. Doikuntza egiaztatzeko, 12.3 adierazpenean Δ0/B-ren ordez 29,3
balioa ipin dezakegu.
12.18.4 Δ0/B-ren ebaluazioa. B-ren kalkulua
Δ0/B-ren balio hau 12.1 eta 12.2 ekuazioetan aplikatzen badugu, B-ren balioa kalkula
dezakegu:
12.1 ekuaziotik,
12.2 ekuaziotik,

beraz
beraz

Fig. 12.30=12.30 Ird. f (Δ0, B )-ren Δ0/B-rekiko irudikapena.

12.18.5 Δ0-ren kalkulua
B = 628 cm-1 kontsideratzen badugu, Δ0 = 29,3 x B = 18 400 cm-1 da.
12.19 Tanabe-Sugano-ren beste diagrama batzuk.
d n konfigurazio guztien diagramak sortu dira (ikus Figgis 4) eta zentzu hertsian
diagrama bakoitza soilik ioi jakin bati dagokion arren, oinarrizko egoeraren mailaren
anizkoiztasun berdina duten mailak inplikatuta badaude soilik, ioi isoelektrikoei ere aplika
dakizkieke. Beraz, V3+ ioiaren d 2 konfigurazioa aztertu dugunean, hirukote/hirukote
trantsizioak interesatu zaizkigu soilik eta inplikatutako Racah-en parametro bakarra B izan
da; batekote mailak ere kontsideratzen baditugu, Racah-en C parametroa kontutan hartu
behar dugu eta C/B erlazioa espezifikatu behar dugu. T-S diagramek arestian aipatutako
Orgel-en diagramen trazaketa orokor berdina dute, baina T-S diagramen kasuan x ardatza
energia baxueneko mailaren E/B-ren irudikapen grafikoa da beti. Izan ere, E desberdinak
Δ0-ren funtzioan irudikatzerakoan lerroak (Orgel-en diagramak) gurutzatu egiten badira
E/B-ren Δ0/B-rekiko irudikapenek “norabide-aldaketa” pairatuko dute, gurutzaketa-puntuaren
x ardatza maila desberdin bati baitagokio. Guzti hau 12.31 eta 12.32 irudietan erakusten da,
d5 eta d7 konfigurazioen T-S irudikapenen bidez. Honela, d5 diagraman (Mn2+ ioiak,
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esaterako, d5 konfigurazioa du) oinarrizko egoera spin askeko seikote maila da. Hala ere,
Δ0/B handitzen denean elektroi desparekatu bati dagokion 2T2g bikote mailaren energia, 6A1g
mailarekin konparatuz gero, txikitu egiten da eta puntu kritikoan oinarrizko egoeraren
mailaren parera heltzen da. Era berean, d7 konfigurazioan (Co2+ ioian esaterako) Δ0/B-ren
balio txikiez mailarik baxuena laukotea da, baina Δ 0/B handitzen denean eta spinen
parekatzea gertatzen denean biktoe maila oinarrizko egoera bihurtzen da.
Fig. 12.31=12.31 Ird. d5 konfigurazioaren Tanabe-Sugano-ren irudikapen partziala.
Fig. 12.32=12.32 Ird. d7 konfigurazioaren Tanabe-Sugano-ren irudikapen partziala.
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13. Kapitulua
Elektroi-eskasia duten molekulak
13.1 Sarrera
Ikusi dugunez II eta III talde nagusietako elementuek, berilioak, boroak eta aluminioak
kasu, elektroiak onartzeko joera handia daukate eta horrela, ahal den guztietan, konfigurazio
tetraedrikoa hartzen dute. BF3NH3-a bezalako molekuletan, atomo hartzaileak (boroak)
emailearen (nitrogenoaren) elektroiak hartzen ditu, honek elkarbanatu gabeko elektroi pare
bat baitauka; horrela bi elektroiko lotura arrunteko konposatuak eratzen dira, haietako bat
formalki lotura koordinatzaile gisa adierazten dela.
Atomo hartzaileak koordinazio-zenbakia handitzeko daukan joera handia da, bi, hiru, lau
edo gehiagotik gora, eta molekula emaile egokirik ezean, elementu horien konposatu sinple
batzuk dimerizatu egin daitezke. Adibide tipikoa AlCl3-a da, disoluziotan eta tenperatura
baxuko gas-egoeran halogeno-zubiak dituen dimeroa baita (Al2Cl6); solidoa polimeroagoa da,
eta aluminio bakoitzak ingurune “oktaedrikoa” dauka, hiru pare kloro zubietan dituela.
Halogeno-zubiak dituzten egitura hauetan, halogeno-atomoek elkarbanatu gabeko elektroi-pareak ematen dituzte, eta bi elektroiko lotura arruntak eratzen dira. Askoz zailagoa da lotura
azaltzen diboranoa (B2H6) eta aluminio-alkiloak (Al2R6) bezalako dimeroetan, ez baitaude
nahikoa elektroi molekula horien atomoen artean bi elektroiko loturak eratzeko. Horregatik
esaten da molekula hauek “elektroi-eskasia” dutela.
Zehatz samar aztertuko dugu diboranoaren kasua, loturari buruzko beste kontzeptu batzuk
garatu eta, ondoren ideiak beste hidruro eta alkilotara zabaltzeko.
13.2. Diboranoaren egitura eta lotura
Bi etapatan aztertuko dugu arazo hau. Lehenik, parte hartzen duten atomo-nukleoen
posizio erlatiboek ematen dituzten frogak begiratuko ditugu, eta bigarrenik, loturen
interpretazio teorikoa emango dugu.
13.2.1. Diborano-nukleoaren konfigurazioa
Luzaroan auzibide izan da hau eta proposatutako bi eredu garrantzitsuenak (1)ean
erakusten diren “etano”- eta “zubi”- ereduak izan ziren. “Etano”-egitura C2H6-ak duenaren
parekoa da, eta “zubikoa” Al2Cl6-arenaren antzekoa, baina ez kasu batean eta ez bestean ez
dago nahikoa elektroi bi elektroiko lotura arruntak eratzeko.

etano = etanoa
en puente = zubian
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Bi ereduen arteko alderik oinarrizkoena da, etano-egituran sei hidrogeno-atomoak
baliokideak diren bitartean, zubi-ereduan ez dela horrela, bi hidrogeno-atomok paper berezia
jokatzen baitute. Horrez gainera, etano-egituran posible da errotazio askea B—B loturaren
inguruan, baina ez zubikoan. Horrela ikusi zen diboranoaren jokaera kimikoan, sei
hidrogeno-atomoetatik lau bakarrik ordezka baitaitezke metilo taldeekin. Azterketa fisiko-kimiko askok, espektro infragorriak eta erresonantzia magnetiko nuklearrak barne, zubi-egituraren aldeko froga erabakigarri samarrak ematen dituzte, eta gaur egun erabat ziurtatu
da elektroi-difrakziozko eta X izpien bidezko ikerketekin. Boro-atomo biak eta lau
hidrogeno-atomo terminalak (Ht) plano berean daude, eta zubiko bi hidrogenoak (H p),
planoaren gainaldetik eta azpialdetik daude. Elektroi-difrakziozko eta infragorrizko
espektroen bidezko azterketek, gas-egoerako egiturarekin zerikusia dutenek, parametro
molekular oso parekoak adierazten dituzte. Adibidez, H tBH t “kanpoko” loturak 120°
ingurukoak dira, eta HzBHz zubi-angeluak 97°koak gutxi gora-behera. Bereziki garrantzitsua
da B—H lotura terminaletako eta zubikoetako luzeren arteko aldea. Horrela, 119 pm-ko BHt
distantzia terminalak eta B—H lotura bakun “arruntean” aurkitutakoak (BH3CO-an kasu)
beretsuak diren bitartean, B—Hp zubi-loturetan askoz luzeagoak dira (133 pm) eta beraz,
ahulagoak. X izpi bidezko azterketek baieztatzen dutenez, zubi-loturak askoz luzeagoak dira.
13.2.2. Diboranoaren lotura
Egitura aztertzeko egindako ahalegin guztiek B2H2-aren zubi-egitura frogatu dute eta orain
loturaren izaera azaltzen saiatuko gara, B—Ht eta B—Hp distantzien arteko aldeak kontuan
hartuta. Egitura zehazteko zalantzarik egon ez bada ere, oraindik bada eztabaidarik loturaren
interpretazioaren inguruan eta ziurraski azken hitza esateko dago horren gainean. Labur bada
ere lotura azaltzeko lehenengoetako teoria nolabait ere erraz eta aurreratuen batzuk ikusiko
ditugu, eta gero deskribapen berrienez ihardungo dugu zabalago. Edozein teoriatan,
oinarrizko kontzeptu honetatik abia gaitezke: B—Ht lotura terminalek bi elektroi dituztela eta
“elektroi-eskasia” zubi-loturetan dagoela.
13.2.2.1 Elkarrekintza elektrostatikoak: Hidrogeno-loturak
Buruway-k zera proposatu zuen, bi BH3 taldeak hidrogeno-loturez egon zitezkeela lotuta,
baina eztabaidatua izan zen, ezen B—H loturak zertxobait polarizatuak egon baitzitezkeen
B—H (δ+ δ–) zentzuan, eta horrela zubia (2)an azaltzen den erakoa izango litzateke.

Nahiz eta —B—H…B— (δ+ δ– δ+) lotura-sistema dagoela onartu, eragozpen handiak
daude lotura hauek diboranoaren loturaren erantzuletzat hartzeko. Bederatzigarren kapituluan
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esana dago hidrogeno-loturak oso ahulak direla eta hori ez da B2H6-aren zubi-loturen kasua.
Ondorioz deskribapen-mota hori baztertu egin behar da eztabaida serio batean.
13.2.2.2 Lotura/balentzia deskribapena (erresonantzia)
Diborano-molekula, (3)an erakusten diren lau forma kanonikoen erresonantzi hibrido gisa
deskribatu izan da, non bi egitura kobalenteak diren (I eta II) eta beste biak egitura
“ionikoak” (III eta IV).

Deskribapen hau ez da oso erabilgarria, lotura-indarren izaera ezkutatzen baitu, eta forma
kanonikoen lotura-angeluak oso bestelakoak dira teorikoekiko, hau da, lineala (BH2)+, lau
triangeluarra (BH3) eta tetraedrikoa (BH4)–.
13.2.2.3 Lotura protonatu bikoitzaren deskribapena
Pitzer-ek etenoaren gisako egitura iradoki zuen diboranoarentzat, eta beraz, banaketa laua
zeukan [B2H4]2–, lotura bikoitzaren π elektroien karga-hodeian absorbatuta protoiak, eta zubi-sistema lotura protonatu bikoitz bezala deskribatuta (ikus 13.1 irudia). Deskribapen hau izan,
oso erakargarria da, diboranoaren zurgapen-espektroak ultramorean izaera etenikoa baitu eta
hidrogeno-zubian posizioa zentrala da, eta hala behar; protoi horiek π elektroiez pantailatuta
daude eta ez dute hidrogeno azidoen jokaera izango. Baina, 177 pm-ko B—B lotura-luzera,
etenoaren lotura bikoitzarena (133 pm) baino nabarmen handiagoa da, eta hau boro-atomoen
elkar aldaratzearekin azal badaiteke ere (negatiboak, formalki), luzerak esan nahi du pi
gainezartze txar samarra izango dutela boro-atomoen 2pz orbital atomikoek.
Fig. 13.1 Diboranoaren egitura “lotura protonatu” bikoitzarekin.

13.2.2.4 Orbital atomiko trizentratuen deskribapena (“banana”lotura)
Pitzer-en deskribapenak meritu berezia izan zuen: hidrogenoak zubien erdian kokatzea eta
B2H2 zubi-sistema batuta mantentzeko lau elektroi esleitzea. Longuet-Higgins-ek esan zuen
Pitzer-ek erabilitako orbitalen funtzioak diboranoaren beste deskribapen bat emateko bildu
zitezkeela, alegia, bi BH2 taldeak lotura baliokide “trizentratu” edo “banana”erakoekin lotuta
zeudela, eta bakoitzak bi boro-atomo eta zubiko hidrogenoetako bana zeukatela. Orbital
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baliokide hauek lehenago etenoarentzat azaldutakoen antzekoak dira (121. or.), bakarrik
orain, orbital bakoitzak hiru atomo biltzen dituela (BHB) biren lekuan.
(4)ko izendapenen arabera, Pitzer-en deskribapenaren funtzioak honela laburbil daitezke:

σ1 = BI-ek baliatutako sp2 orbitala, σ lotura eratzeko
σ2 = BII-k baliatutako sp2 orbitala, σ lotura eratzeko
π1 = BI-ek baliatutako 2pz orbitala, π lotura eratzeko
π2 = BII-k baliatutako 2pz orbitala, π lotura eratzeko
Sa = zubiko Ha hidrogenoak baliatutako s orbitala
Sb = zubiko Hb hidrogenoak baliatutako s orbitala
Orbital atomiko hauen bi konbinazio lineal har ditzakegu:

N normalizazio-konstantea da. ψ1-ek deskribatutako orbitala (ikus 13.2 ir.), banana-formako
lobulu positiboa da, bi boro-atomoak eta zubiko Ha hidrogeno-atomoa biltzen dituena. Ψ2
funtzioak deskribatutako orbitalaren forma ψ1-ek deskribatutakoaren parekoa da, bakarrik,
lobulu positiboak orain zubiko Hb hidrogeno-atomoa hartzen duela. Baldin eta onartzen bada
B—H lotura terminalak bi elektroiko lotura arruntak direla, orduan lau elektroi geratzen dira
zubi-loturetarako, boro-atomo bakoitzetik bana eta beste bana zubiko hidrogeno-atomoetatik,
eta horrenbestez orbital molekular trizentratu bakoitza osatuta geratuko da.
Fig. 13.2 Diboranoaren orbital trizentratuaren eskema

Etenoaren deskribapen alternatiboarekin bezalaxe (σ + π eta orbital baliokidea), orbitalen
errepresentazio hau zertxobait okerra izan liteke, izan ere, Pitzer-en deskribapenean boro-nukleoen artean (σ loturagatik) karga-kontzentrazioa gertatzen dela baitirudi, baina karga-kontzentrazio hau boro-boro ardatzetik kanpo geratzen da banana orbitaletan.
Desberdintasun nabarmen hau orbitalen errepresentazio sinplifikatuegitik dator; karga-banaketak funtzio mekaniko-ondulatorio berdin-berdinei dagozkie, eta beraz, berdinak izan
behar dute. Orbital trizentratuaren deskribapena, lotura protonatu bikoitzarena baino
egokiagoa da agian, zenbait orbital molekular deslekutu polizentratuen partetzat har
baitaitezke.
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Orbital trizentratuen errepresentazio sinpleagoa lor daiteke nahiz eta zehaztasun
gutxiagokoa izan, boro-atomoek sp3 orbital hibridoak baliatzen dituztela pentsatuz gero
(etenoaren azterketarekin konparatu, 127. or.). Zubiko hidrogenoetako baten 1s orbitala, boro
bakoitzaren sp 3 orbital banarekin gainezarrita, hiru atomoak biltzen dituen orbital
molekularra eratzen da (ikus 13.3. irudia). Interpretazio sinplifikatu hau ez da hain zorrotza
eta, aplikatu berez, formularen erresonantziaren [(3)] erantzule diren bi egitura kobalenteen (I
eta II) gainezartzean aplikatzen da, baina errazagoa da irudikatzen eta boroaren hidruroek eta
alkilo metalikoek bezalako elektroi-eskasia duten molekula konplikatuagoen azterketa
sinplifikatzen du.
Fig. 13.3 Diboranoaren orbital trizentratuaren deskribapena (Boro-atomo bakoitzak erabiltzen dituen sp3 orbital
biak baliokideak dira, baina elektroi bakarra dagoenez bi orbitalentzako, orbital bat formalki hutsik bailegoen
hartzen da —lerro etenak—, eta bestea partzialki betetzat. Konbenio berau jarraitzen da zubi-egitura duten beste
errepresentazioetan.)

Diboranoaren orbital molekularren deskribapen hau partziala eta kualitatiboa besterik ez
da. Deskribapen osatuagoa era daiteke eskueran dauden bi boro-atomoen eta sei hidrogeno-atomoen orbital atomiko guztiak baliatuta, eta orbital molekularren energi diagrama egokia
egin; baina liburu honen helburuetatik at dagoen prozedura zail samarra jarraitu behar da.
Dena den interesatuek Wade-k gai honi buruz ematen duen azalpen zehatza kontsulta
dezakete.
13.3. Boroaren beste hidruro batzuen egiturak
13.4 irudian honako konposatuen egiturak azaltzen dira: B4H10, B5H9, B5H11, B6H10 eta
B10H14-a. Guztiak ere X izpien bidez, neutroi-difrakzioz, elektroi-difrakzioz eta erresonantzia
magnetiko nuklearrez zehaztu dira. Neutroi-difrakzioaren bitartez, B 4H 10-aren B—H
distantziak neurtu dira zehaztasun handiz, baina beste hidruroetan ez dira hain ondo
ezagutzen distantzia hauek. Zenbait hidrurotan B—B distantzien balioak oso hurbilekoak dira
eta kasu horietan 13.1 taulan emandakoa, batezbesteko balioa da.
Fig. 13.4 Boroaren beste hidruro batzuen egiturak: (a) B4H10; (b) B5H9; (c) B5H11; (d) B6H10; (e) B10H14
Tabla 13.1 Boro hidruroen nukleoarteko distantziak*
Hidruro: Hidruroa
Distancia B—B/pm: B—B distantzia/pm
Distancia B—H terminal/pm: B—H terminalaren distantzia/pm
Distancia puente B—H/pm: B—H zubiaren distantzia/pm
*Parentesi barruko balioek egitura horretan dagoen lotura-kopurua adierazten dute.
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Hidruro hauetan oinarrizko hiru lotura-mota daude:
a) bi elektroiko lotura arruntak;
b) diboranoaren antzeko zubi-loturak, bi boro-atomo eta hidrogeno batekin BHB sistema
batean;
c) eskeletoan deslekututako loturak, zenbait boro-atomo batzen dituztenak.
Bi elektroiko lotura normalak hidrogenoaren 1s orbitalak boroaren sp3, sp2 edo sp orbitalekin
gainezartzetik azal daitezke; B—H—B zubi-sistemak diboranoan bezala “bananan”
kokatutako bi elektroiko loturak dira. Pisu molekular handiko beste edozein hidruro
deskribatzeko, hurbilpen sinplea egiteko, elektroiak eta orbitalak esleitu behar zaizkie B—B
lotura sinpleei, eta B—H lotura terminalei eta B—H—B zubi-loturei, eta ondoren, egituraren
eskeletoko boro-atomoak hartzen dituzten orbital multizentratuei, esleitu gainontzeko
elektroiak. Hiru boro-atomok besterik ez dutenean parte hartzen, lotura trizentratuak
“banana”motakoak edo irekiak izan litezke, diboranoan bezala, baina boro-atomo bat
hidrogenoaren lekuan dela; edo izan litezke “lema-gurpilaren” antzekoak edo itxiak, eta
horietan boro-atomo bakoitzak hiru boro-atomoko triangelu aldekidearen erdialdera
zuzendutako orbital banarekin hartzen du parte. 13.5 irudian BBB orbital trizentratuen bi
mota hauek erakusten dira. Hiru boro-atomotik gora parte hartzen dutenean, orbital
deslekutuen eskeletoa itxien motakoa izango da, baina konplikatuagoa.
Fig. 13.5 Boroaren pisu molekular handiko hidruroen “boro-eskeletuaren” orbital trizentratuak: (a)”banana”-motakoa edo irekia; (b) “lema-gurpil” erakoa edo itxia.

Printzipio hauekin arestian aipatutako hidruro bakoitzaren loturak azaldu dira, baina guk
hidruro horietako bi besterik ez ditugu aztertuko, hau da, B4H10 eta B5H9-a.
13.3.1. B4H10-a
22 elektroi daude, boro-atomo bakoitzetik hiruna eta hidrogenoetatik bana, orbital
egokitan kokatu behar direnak. Sinplifikatzeko, pentsatuko da boro-atomo bakoitzak lau sp3
orbital hibrido libre dituela eta hidrogeno bakoitzak s orbital bat, lotura egiteko. BII-rekin
adierazitako boro-atomo bakoitzak [ikus 13.4(a) irudia] bi lotura terminal B—H eratzen ditu,
boroaren sp3 orbitalak eta hidrogenoaren s orbitala gainezarrita, eta bi zubi-lotura B—H—B.
Horrela BII bakoitzaren lau sp3 orbitalak baliatzen dira eta 12 elektroi ematen ditu. Beste
aldetik, BI atomoek B—H lotura terminal bana eta B—H—B zubi-lotura bina eratzen dituzte,
baina beste 8 elektroi behar dituzte eta elektroi bateko sp3 orbital banarekin uzten du BI
bakoitza. B I -aren orbital partzialki betetako hauek B I —B I lotura bakuna emateko
gainezartzen dira.
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Zubi-loturak asimetrikoak dira BI eta BII-aren orbitalak ez direlako baliokideak eta zubiloturen arteko angelu ez-egokiengatik (HBIIH).
13.3.2. B5H9-a
Hidruro honetan 24 elektroi daude nukleoak batuta mantentzeko. Ostera ere B—H lotura
terminalek elektroi bina onartuko dituzte (hamar guztira) eta berdin B—H—B zubi-loturek
(zortzi, guztira); eta beraz sei elektroi geratuko dira bost boro-nukleoak batuta mantentzeko.
Basearen BII lau atomoetako bakoitzak [ikus 13.4(b) irudia], B—H lotura terminala eratzen
du eta bi zubi-lotura B—H—B, eta beraz, sp3 orbital bat eta elektroi bat geratzen zaizkio
eskeletoa eratzeko. Baina dagoen BI atomo bakarrak B—H lotura terminala besterik ez du
eratzen eta bi elektroi uzten ditu eskeletorako. BI atomo honek sp hibridazioa daukala uste da
(2px orbitalaz baliatuta) eta orbital bat B—H lotura terminala eratzeko baliatzen du, eta
bestea berriz, lau B II atomoek eratutako base karratuaren erdialdera orientatua dago.
Gainontzeko orbitalak, 2py eta 2pz, basearen planoarekiko paraleloak dira. Beraz, loturazko
hiru orbital molekular behar ditugu sei elektroi kokatzeko eta BI-en sp orbitaletik, BI-en 2py-tik, BI-en 2pz-tik eta BII-ren lau sp3-etatik era litezke:
a) BI-en sp orbitala lau BII atomo bakoitzaren sp3 orbitalekin konbina daitezke eta bost boro-atomoak batzeko orbital molekularra lortzen da, hau da, orbital pentazentratu itxia:

b) BI-en 2py orbitala BIIa eta BIIc atomoen orbitalekin konbina daiteke eta orbital trizentratu
“banana”motakoa edo irekia lortzen da:

c) BI-en 2pz orbitala eta BIIb eta BIId atomoen sp3 orbitalak modu beretsuan konbinatuta,
beste “banana”orbital bat lortzen da:

Lipscomb-ek orbital trizentratuen oinarrizko kontzeptua erabili du, metodo topologiko bat
garatzeko, horrekin aurreikusi ahal izateko boroaren zein hidruro egon daitezkeen; horretan
edota beste hidruroen eta karboranoen loturei buruzko interesa dutenek, Lipscomb-en
artikulua kontsulta dezakete edo Wade-ren liburuan datorren laburpena.
13.4. Borohidruroen egitura (Tetrahidroboratoak)
Diboranoak konposatu organometalikoekin erreakzionatzen duenean, borohidruroak
eratzen dira (tetrahidroboratoak), M(BH4)n formula orokorrekoak, eta sarritan diboranoaren
ezaugarria den elektroi-eskasia daukate.
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Litio, berilio eta aluminio borohidruroen propietate fisiko eta kimikoak mailakatuta daude.
13.2 taulan substantzia hauen fusio- eta irakite-puntuak datoz, eta hegaskortasuna Li<Be<Al
handitzen dela ikusten da. Halaber ikusten da alde handia borohidruro hauek trimetilamina
bezalako molekula elektroi-emaile tipikoekin erreakzionatzeko duten ahalmenean; litio
borohidruroak ez du erreakzionatzen eta berilio eta aluminio borohidruroek erraz
erreakzionatzen dute, baita tenperatura baxuetan ere. Horregatik, badirudi litio borohidruroak
ez duela elektroi-eskasiarik, baizik eta ionikoa dela eta Li+ katioiak eta [BH 4] – anioi
tetraedrikoak dituela. Aluminio eta litio hidruroak, Li+[AlH4]–, eta galio eta litioarenak,
Li+[GaH4]–, egitura ioniko beretsuak dituztela pentsa liteke.
Tabla 13.2 Li, Be eta Al borohidruroak

Beste alde batetik, berilioaren eta aluminioaren borohidruroak, bere hegazkortasunari
begiratuta, kobalenteak dira nagusiki, eta trimetilaminarekin erreakzionatzen duten
moduagatik elektroi-hartzaileak. Jakina da bi konposatuek M—H—B zubiak dituztela.
Hasieran berilioaren konposatuak egitura lineala zeukala (5a) pentsatu zen, Be—H—B zubi
asimetrikoekin, baina ez da horrela, eta lurrin-fasean monomeroa den arren, 2,50 D-ko
momentu dipolarra dauka eta horrek hiru atomo astunen disposizio ez-lineala adierazten du.

Gas-fasearen egitura oraindik ez da guztiz ezaguna, baina litekeena da (5b)-en adierazten den
erakoa izatea. Solidoaren egitura kristalinoaren azterketa batek erakutsi duenez (Mayrick eta
Lipscomb3), egitura polimeroa dauka eta H2BH2Be unitateak BH4 unitateez lotuta daude,
helikoide baten modura kokatuta (5c). BH2Be zubiak asimetrikoak dira, B—H ≈ 110 pm eta
Be—H ≈ 150 pm-koak direla. Berilio-atomo bakoitza sei hidrogenoz (zubi-loturan)
inguratuta ikus daiteke, prisma triangeluarraren antzera kokatuta. Prisma triangeluarreko
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kokapena aluminioaren borohidruroan (6) ere aurki daiteke, eta hemen, B—H zubiaren
distantzia (128 pm) Al—H distantzia baino askoz laburragoa da (180 pm). Zirkonioaren
borohidruroan, Zr(BH4)4, zubiak lau hidrogenoetatik hiru hartzen ditu, horregatik zirkonioatomoa hamabi hidrogenoz inguratuta dago; egitura hau (7) zirkonioaren inguruko boroatomoen kokapen tetraedriko bezala hartzen da, hiru hidrogeno-zubi ardatz tetraedriko
bakoitzaren inguruan simetrikoki kokatuta.

Borohidruro hauetan guztietan M—H—B zubi-lotura “banana” erako orbital trizentratu
moduan deskriba daiteke, eta zubi-lotura desberdinak orbitalaren asimetriaren bitartez
azaltzen direla.
13.5 Alkilo metalikoak
Taula periodikoko hiru lehenengo taldeetako (metal alkalinoetako, lurralkalinoetako eta
boroaren taldeko) elementuek sortutako alkiloak bereziki interesgarriak dira balentziaren
ikuspuntutik, horietako asko polimeroak baitira. Ikusiko dugunez lotuta iraunarazten dituzten
indarrak diboranoaren antzekoak dira. X izpien eta elektroi-difrakzioaren metodoen bidez,
zenbait alkiloren egitura zehatza argitu da, eta beste askoren datu fisiko garrantzitsuak
ezagutzen dira.
Lehenengo, alkiloen egiturak berrikusiko ditugu eta ondoren, loturari buruz arituko gara.
13.5.1 Metal alkalinoak
Litioaren alkiloak polimeroak dira eta normalean unitate tetrameroak dauzkate. Metil
litioaren kasuan esaterako, lau litio-atomoko talde tetraedriko bat dago, Li3 bakoitzaren
aldean metilo talde bana kokatuta gainean simetrikoki. Horrela ikusten da (8)an.

– 284 –

Egiturak argi eta garbi erakusten du metilo talde bat hiru litio-atomoren artean zubia
egiten. Metal alkalino astunenen alkiloak askoz ionikoagoak dira, eta metil potasioaren
kasuan, adibidez, egokiagoa da egitura K+ eta CH3– ioien paketamendutik sortutakotzat
hartzea.
13.5.2 Metal lurralkalinoak
Berilioaren eta magnesioaren dimetiloak egoera solidoan egitura polimeroak dituzte (9);
berilio-(edo magnesio-)atomoak metilo taldeekiko zubiez lotuta daude eta kateak eratzen
dituzte. MCM zubietako angeluak oso zorrotzak dira, BeCBe-arena 66°-koa eta MgCMgarena 75°-koa.
BeMe2 lurrinaren osaketan, dirudienez, Be2Me 4 dimeroak dira nagusi, eta kantitate
txikiagoetan monomeroak eta trimeroak. Espezie hauen egiturak zehaztu gabe badaude ere,
dirudienez monomeroak espero zitekeen Me—Be—Me egitura lineala dauka, eta dimeroak
eta trimeroak (9b) eta (9c)n erakusten diren zubi-egiturak.
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13.5.3 Boroaren taldea
Boro, aluminio, galio, indio eta talioaren trimetiloak serie oso interesgarria dira; guztiak
monomeroak dira gas-egoeran (ikus Beagley eta taldea4), AlMe3-a izan ezik, hau monomero
eta dimero nahastea baita. Elektroi-difrakzioaren bidez egindako azterketek erakutsi dutenez,
monomeroek espero zitekeen forma lau triangeluarra daukate, M—C distantzia gero eta
handiagoekin seriean barrena gora egin ahala (ikus 13.3. taula); harrigarriena Al—C eta Ga—
C distantziak hain hurbilekoak izatea da.
Tabla 13.3 MMe3 konposatuen M—C distantziak
Compuesto MMe3: MMe3 konposatua
Distancia M—C (pm): M—C distantzia (pm)

Solido-egoeran BMe3-a monomeroa da, AlMe3-a dimeroa, eta bai InMe3-a eta bai TiMe3-a
polimeroak, nahiz eta lotura luze samarrekoak izan. Trimetil aluminioaren egitura dimeroa ia
berbera da gas-egoeran (Almenningen eta taldea5) eta solido-egoeran (Vranka eta Amma6);
egitura hori (10) Al 2Cl 6-aren parekoa da baina metilo taldeak zubiak eratzen; Al—C
distantzia terminalak 196 pm-koak dira eta dagozkien zubien distantziak 214 pm-koak,
AlCAl angelua, 75°-koa izanik zubian.

Beste AlR3 molekula batzuek ere dimeroak eratzen dituzte solido-egoeran, R oso bolumen
handikoa denean izan ezik, butilo tertziarioan gertatzen den bezala. AlPh3-aren egitura
kristalinoak erakutsi du (Malone eta McDonald7), fenilo taldeak metiloak bezala zubia
eratzen duela, Al—C terminalen eta zubien distantziak 196 eta 218 pm-koak izanik hurrenez
hurren; egitura dimero honetan fenilo taldeek gutxi gora-behera angelu zuzena egiten dute
Al2C2 zubiaren planoarekin. Are interesgarriagoa da AlPhMe2 dimeroen egitura, fenilo taldea
baita eta ez-metiloa zubia eratzen duena (Malone eta McDonald8), distantzia terminalak eta
distantziak zubian Al2Ph6-aren parekoak direla.
Indio eta talioaren trimetiloak ez dira dimero bakunak; aldiz, MMe3 unitateak dituzte
uztartuta M—CH3…M zubi lineal baina asimetrikoen bidez eta egitura polimeroak eratzen
dituzte. TlMe3-aren kasuan, esaterako (Sheldrick eta Sheldrick9), gutxi gora-behera unitate
lau triangeluarra denak bere metilo taldeetako bi baliatzen ditu auzoko unitateei lotzeko, beste
unitate batzuetako bi metilok z ardatzean lotura luzeak eratzen dituzten bitartean talio-atomo
bakoitzari bipiramide triangeluarraren konfigurazioa emateko (11).

– 286 –

Zubia gutxi-gehiago lineala da, baina oso asimetrikoa, (11)ko lotura-luzeeretan ikusten denez.
Bada konposatu mixto interesgarri bat, MgAl2Me8 (12), magnesioa bi aluminio-atomori
lotuta dagoena metilo zubien bidez. Bi atomo metalikoak desberdinak direnez, zubiak
zertxobait asimetrikoak izatea espero daiteke, Me—C=220 pm eta Al—C=219 pm-koak dira.

13.5.4 Lotura alkilo metalikoetan
Ikusi dugunez metil metal guztiek ezaugarri komuna dute egituran, hau da, metilo taldeak
zubia egiten duela bi atomo metaliko edo gehiagoren artean, eta zentzu honetan bederen,
antzekotasun formala dute boroaren hidruroekin. Trimetil aluminioari erreparatzen badiogu,
molekulak elektroi-eskasia duela ikusten da, diboranoak bezala, eta lotura terminalak bi
elektroiko lotura arruntak direla onartuz gero, orduan elektroi-eskasia zubi-sistemarekin
lotuta dago, non 4 elektroi aske besterik ez dauden Al—C lau loturentzako. Azalpena behar
duen beste kontu bat, zubiko karbonoan bost lotura eratzea da.
Loturaren interpretazioa arestian diboranoa aztertzeko jarraitutako ereduaren hildotik doa,
eta hidrogeno-lotura eta erresonantzia kontzeptuak baliatu dira [I eta IV formen artean, (13)
formulan].
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Diboranoaren lotura protonatu bikoitzaren deskribapenaren analogiaz, “lotura bikoitz
metilatua” iradoki da (14) Al2Me6-arentzat, non CH3+ taldeak Al—Al lotura bikoitzaren π
elektroien karga-hodeian absorbatuta dauden.

Ziurraski alkilo hauen egituren zubi-loturak azaltzeko modu egokiena, orbital zentral
trizentratuez baliatzen dena da. Orbital molekularrak karbonoaren eta aluminioaren sp3
orbital hibridoetatik era daitezke; orbital molekular bakoitza beteta dago eta bi aluminio-atomo eta karbono-atomo bat hartzen ditu [ikus 13.6(a) ir.]. Karbonoaren sp3 orbital hibridoa
bi aluminioen sp3 orbitalekin gainezartzea maximoa izan dadin, Al—C—Al angeluak txikia
izan behar du, 13.6(b) irudian ageri den bezala.
Fig. 13.6 (a) Al2(CH3)6-aren orbital “trizentratuaren” eratzea. (b) Karbonoaren sp3 orbital bat, bi aluminioren
sp3 orbitalekin gainezartzea; angelu zorrotzeko egiturak gainezartze handiagoa ematen du, eta beraz, lotura
sendoagoa.

Zubiaren deskribapen honek pisu molekular altuagoko alkiloetan aurkitu den
polimerizazio-maila ere azaltzen du, izan ere alkilo astun eta bolumen handikoenak ez baitira
hain eraginkorrak izango zubiak eratzeko atomo metalikoekin. Zubi eraginkorra eratzeko zera
behar dela iradoki da: (i) M eta C-aren arteko elektronegatibotasun-diferentzia handia, (ii) M-ren (s→p) promozio-energia txikia, (iii) M—C lotura-energia handia eta (iv) bi metalatomoen geruza barrukoenen arteko aldarapen minimoak. Lehenengo bi faktoreak ez ditu
aldeko boroak eta neurri batean BMe3-aren izaera monomeroa azaltzen dute. Azken bi
faktoreak indioari eta talioari aplikatzen zaizkio eta zergatik ez den MC2M zubi-sistema
eratzen azaltzen du.
Boroaren, aluminioaren eta galioaren hidruroak beren metiloekin erkatuz gero zera ikusten
da, zubidun hidruroak alkiloak baino polimerizatuagoak daudela. Hau, espero zitekeena da,
zeren zubiko hidrogeno-atomoek metal-orbitalekin gainezartze ona lor dezaketen s orbitalak
baliatzen baitituzte eta gainezartze hau ez dago zubi-angeluaren hain menpean.
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Elementua, konfigurazio elektronikoa
– IIIB taldea, estereokimika
– IVB taldea, estereokimika
– VB taldea, estereokimika
– VIB taldea, estereokimika
– VIIB taldea, estereokimika
Eletronegatibotasuna
– Mulliken-en metodoa
Energia, maila-diagrama
– Hidrogeno atomoaren elektroia
Eragile Hamiltondarra
Eremu-maila ahul eta sendoen arteko koerlazioa
Erradio ionikoa
Erreaktibitatea
Erresonantzi arauak
Erresonantzi egiturak
Erresonantzia
Estekatzailea
– Hortzbakar(reko)a
– Motak
– Trans eragina
Estekatzailearen trans eragina
Etenoa, egitura atomiko
– Orbital molekularra
Ferrozenoa
– Sandwich egitura
Fluoroa, estereokimika
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Fosforoa, hibridazioa
Fotoelektroia, igorpena
– Energi aldaketa
Fotoia
Funtzio erradiala
Gas geldoak, konposatuak
Geruza mugagabea
Gorputz beltzaren erradiazioa
Heisenberg-en ziurgabetasunaren printzipioa
Heteronuklearra, molekula diatomikoa
Hidrogeno-atomoa
Hidrogeno-haluroak, konfigurazioa
Homonuklearra, molekula diatomikoa
Ioi konplexua, espektroa
– Diskretua
– Distantzia
– Egitura
– Egitura
– Elektrobalentzia
– Erradioa
– Espektro elektronikoa
– Hidrogeno-molekula
– Konfigurazio elektronikoa
– Tamaina
Ioiaren elektrobalentzia
Ionizazio-energia
Karboniloa
Karbonoa, estereokimika
Karga-tranferentzia
Kekule, bentzenoaren egitura
Konfigurazio elektronikoa
– Elementuak
Konplexu oktaedriko distortsionatua
Konposatu konplexua
– Egonkortasuna
– Erreaktibitatea
– Estekatzailea
– Ezorganikoa, egitura
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– Kelatoa
– Konglomeratua
– Koordinazio-zenbakia
Konposatuen estereokimika
– Boroa
– Gas geldoa
– Halogenoak
Koordenatu polarra, sistema
Kristal-eremu ahula
Kristal-eremu sendoa
Kristal-eremua, egonkortze-energia
Kristal-eremuaren egonkortze-energia
Kristal-eremuaren metodoa
Kristal-eremuaren teoria
Kristala, sare-energia
Kuantua
Lehen ionizazio-energia
Lehen periodoko elementuak, geometria molekularra
Lewis-Langmuir-en lotura
Litioa, egitura atomikoa
Lotura koordinatua
– Elektrobalentea
– Emailea
– Energia
– Homopolarra
– Indarra
– Ionikoa
– Kimikoa
– Kobalentea
– Metal-metal
– Metalaren balentzia
– Metalikoa
– Metodoa
– Molekularra
– Teoria kuantikoa
Lotura-energia
Lotura-luzera
Lotura-ordena
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Loturaren sendotasuna
– Oszilatzailea
Lurralkalinoa, metal
Madelung-en konstantea
Makromolekula tridimentsionala
Metal alkalinoa, egitura
Metal lurralkalinoa, egitura
Metal-alkiloa
– Lotura
Mikroegoera
Molekula diatomiko heteronuklearra
Molekula homonuklearra
Molekula karratua
Molekula lau karratua
Molekula lineala
Molekula oktaedrikoa
Molekula piramidala
Molekula poliatomikoa
Molekula tetraedriko distortsionatua
Molekula tetraedrikoa
Molekula triangeluarra
Molekula triatomikoa
Molekula, elektroi-gabezia
Momentu angeluar orbitalaren akoplamendua
– Russell-Saunders
– Spin elektronikoa
– Spin orbitala
Mulliken-en notazioa
Nitrogenoa, estereokimika
NO, konfigurazio elektronikoa
OAKL, metodoa
Oinarrizko egoera
Orbital atomiko baliokidea, deskribapena
Orbital atomiko ez-baliokidea
Orbital atomiko hibridoa
Orbital atomiko trizentratua, deskribapena
Orbital atomikoa
Orbitalen gainezarmena
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Orgel-en diagrama
Oszilatzailea
Oxigenoa, estereokimika
Pauling-en ekuazioa
Pauliren esklusio-printzipioa
Perkins-en mekanismoa
Planck-en konstantea
Rayleigh-en ekuazioa
Rayleigh-Jeans-en metodoa
Russell-Saunders-en akoplamendua
Rutherford-en egitura atomikoa
Rydberg-en konstantea
Sailkapen periodikoa
Schrodinger-en ekuazioa
Selenioa, estereokimika
sp hibridazioa
sp2 hibridazioa
sp3 hibridazioa
Spin altuko konplexua
– Egonkortasuna
– Elektroi-espektroa
– Geldoa
– Jokaera magnetikoa
– Koordinazio-zenbakia
– Labila
– Spin baxua
– Trantsizio-metala, espektroa
– Ziklopentadienoa
Spin elektronikoa
Spin elektronikoa, anizkoiztasuna
Spin elektronikoa, momentu angeluarra
Spin orbitalaren momentuaren akoplamendua
Spin-anizkoiztasuna
Sufrea, estereokimika
Suszeptibilitate magnetikoa
T formako molekula
Tanabe-Sugano-ren diagrama
Telurioa, estereokimika
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Teoria kuantikoa
Trans efektua
Trans eragina
Trantsizio-energia
Uhin geldikorra
Uhin-ekuazioa
Van der Waals-en lotura
Wien-en espresioa
Xenon-konposatuen lotura
Zenbaki atomiko efektiboa, araua
Ziklopentadienoa, konplexuak
Ziurgabetasunaren printzipioa
Zurgapen-espektroa
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