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ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΟΝΤΙΣΜΟΥ

Ν. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ηλεκτρονιακή δομή και κυρίως τα ηλεκτρόνια σθένους (τελευταία ηλεκτρόνια) 
προσδίδουν στο άτομο τη χημική του συμπεριφορά. Θεμελιώδη χαρακτηριστικά του 
ατόμου είναι η ατομική ακτίνα, η ενέργεια ιοντισμού και η ηλεκτρονιοσυγγένεια, τα οποία 
καθορίζουν τη φυσική και χημική συμπεριφορά του ατόμου. 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΑ
Η ατομική ακτίνα καθορίζει το μέγεθος του ατόμου. Αν θεωρήσουμε το άτομο ως σφαίρα, 
τότε η ατομική ακτίνα είναι η μέση απόσταση των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας 
από το κέντρο του πυρήνα. Επειδή όμως τα όρια των ηλεκτρονιακών νεφών δεν είναι σαφή
(πιθανότητα εύρεσης του ηλεκτρονίου), είναι αδύνατον να προσδιοριστεί με ακρίβεια η 
ατομική ακτίνα.
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Για τον παραπάνω λόγο ατομική ακτίνα (r) ορίζεται 
ως το μισό της απόστασης μεταξύ των πυρήνων δύο
γειτονικών ατόμων.

Παραδείγματα

Na: Η ατομική ακτίνα είναι το 1/2 της απόστασης 
μεταξύ δύο γειτονικών ατόμων Na στο μεταλλικό 
πλέγμα (μεταλλική ακτίνα).
Cl: Η ατομική ακτίνα είναι το 1/2 της απόστασης των

πυρήνων δύο ατόμων Cl που ενώνονται με απλό ομοιοπολικό δεσμό (ομοιοπολική ακτίνα). 
Έτσι, το μήκος του δεσμού Cl-Cl είναι 198pm, οπότε η ομοιοπολική ακτίνα του Cl είναι 
99pm.

Xe: Η ατομική ακτίνα είναι το 1/2 της απόστασης δύο ατόμων Xe τα οποία βρίσκονται σε 
επαφή μεταξύ τους χωρίς να συνδέονται με ομοιοπολικό δεσμό (ακτίνα van de Waals).

Η ατομική ακτίνα έχει μετρηθεί για τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα. Η μονάδα 
μέτρησης της ατομικής ακτίνας είναι τα pm (picometers 1pm = 10-12 m). Για παράδειγμα η 
απόσταση μεταξύ των ατόμων στο μόριο του υδρογόνου H2 είναι 74 pm, έτσι η ατομική 
ακτίνα του ατόμου του υδρογόνου είναι 74/2 = 37 pm.

Η ατομική ακτίνα παίζει σημαντικό ρόλο στη συμπεριφορά ενός χημικού στοιχείου, γιατί 
καθορίζει την ελκτική δύναμη που ασκεί ο θετικά φορτισμένος πυρήνας στα ηλεκτρόνια 
της εξωτερικής στιβάδας του ατόμου.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ 

1. Κατά μήκος μιας περιόδου

Τα χημικά στοιχεία μίας περιόδου του Π.Π. έχουν τον ίδιο κύριο κβαντικό αριθμό n για 
τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας (έχουν τον ίδιο αριθμό στιβάδων).

Καθώς προχωράμε από αριστερά προς τα δεξιά σε μία περίοδο του Π.Π., αυξάνεται ο 
ατομικός αριθμός Ζ των χημικών στοιχείων, άρα αυξάνεται και το δραστικό πυρηνικό 
φορτίο Ζ* των ατόμων. Έτσι, προς την κατεύθυνση αυτή αυξάνεται η ελκτική δύναμη 
του πυρήνα στα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας, με αποτέλεσμα η ατομική ακτίνα 
να ελαττώνεται.
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Κατά μήκος μιας περιόδου η ατομική ακτίνα ελαττώνεται από τα 
αριστερά προς τα δεξιά.
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2. Σε μια ομάδα του Περιοδικού πίνακα

Καθώς προχωράμε από πάνω
προς τα κάτω σε μία ομάδα του
Π.Π., αυξάνεται ο κύριος
κβαντικός αριθμός των
ηλεκτρονίων της εξωτερικής
στιβάδας (nεξ.), δηλαδή
προστίθενται νέες
ηλεκτρονιακές στιβάδες. Έτσι,
αυξάνεται η μέση απόσταση
των ηλεκτρονίων της
εξωτερικής στιβάδας από τον
πυρήνα, οπότε ελαττώνεται η
ελκτική δύναμη του πυρήνα
στα ηλεκτρόνια της εξωτερικής
στιβάδας, με αποτέλεσμα η
ατομική ακτίνα να αυξάνεται.

   Ατομικές ακτίνες στοιχείων σε picometers
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Το δραστικό πυρηνικό φορτίο Ζ* των ατόμων υπολογίζεται(κατά προσέγγιση) αν 
από τον ατομικό αριθμό του στοιχείου αφαιρεθεί ο αριθμός των ηλεκτρονίων των 
εσωτερικών στοιβάδων. π.χ. 

8O : 1s2 2s2 2p4 , οι εσωτερικές στοιβάδες περιλαμβάνουν τα  1s2  ηλεκτρόνια 
δηλαδή 2 ηλεκτρόνια, άρα Ζ*= 8 – 2 = 6

26Fe:  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 ,  οι εσωτερικές στοιβάδες περιλαμβάνουν τα 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 δηλαδή 24 ηλεκτρόνια, οπότε Ζ* = 26-24=2

Σε μια ομάδα του περιοδικού πίνακα η ατομική ακτίνα αυξάνεται 
καθώς προχωρούμε από πάνω προς τα κάτω. 
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Στα στοιχεία μεταπτώσεως, η αύξηση του ατομικού αριθμού συνοδεύεται από μικρή 
ελάττωση της ατομικής ακτίνας. Αυτό συμβαίνει γιατί τα επιπλέον ηλεκτρόνια που 
προστίθενται, καθώς προχωράμε προς τα δεξιά, συμπληρώνουν εσωτερικές στιβάδες d, 
που ελάχιστα επηρεάζουν την ατομική ακτίνα. 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΟΝΤΙΣΜΟΥ

Ενέργεια πρώτου ιοντισμού (Εi1) ονομάζεται η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται για την 
πλήρη απομάκρυνση ενός ηλεκτρονίου από ελεύθερο άτομο που βρίσκεται σε αέρια φάση 
και στην θεμελιώδη κατάσταση.

Ως μονάδα μέτρησης για την ενέργεια ιοντισμού χρησιμοποιείται το kJ•mol-1

Είναι λογικό να περιμένει κανείς ότι η ενέργεια ιοντισμού είναι ενδόθερμη αντίδραση, 
αφού για να απομακρυνθεί το ηλεκτρόνιο χρειάζεται ενέργεια ικανή να «εξουδετερώσει» 
τις ελκτικές δυνάμεις του πυρήνα.
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Ενέργεια ιονισμού είναι το ελάχιστο ποσό ενέργειας που χρειάζεται, για να 
αποσπαστεί ένα ηλεκτρόνιο από ένα άτομο ενός συγκεκριμένου στοιχείου και 

συμβολίζεται με το Ei
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Για παράδειγμα για το Na(g) η ενέργεια πρώτου ιοντισμού είναι η ενέργεια που χρειάζεται 
για την αντίδραση:

 Na(g)     Na+
(g) + e-              Εi1 > 0

 Αντίστοιχα για το Na(g) η ενέργεια δεύτερου ιοντισμού είναι η ενέργεια που χρειάζεται για 
την αντίδραση:

 Na+
(g)   Νa+2

(g) + e-          Εi2 > 0

Είναι αναμενόμενο πως η δεύτερη ενέργεια ιοντισμού έχει μεγαλύτερη τιμή από την 
πρώτη, καθώς πιο εύκολα φεύγει το ηλεκτρόνιο από το ουδέτερο άτομο απ΄ ότι από το 
φορτισμένο ιόν. Δηλαδή, έχουμε:

Εi2 > Ei1. Με ανάλογο τρόπο προκύπτει: Ei3 > Ei2. κ.ο.κ.

Οι παράμετροι που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τιμής της ενέργειας 
ιοντισμού είναι:

1. Η ατομική ακτίνα

Όσο μεγαλύτερη είναι η ατομική ακτίνα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η μέση απόσταση του
πιο μακρινού ηλεκτρονίου (με το μεγαλύτερο κύριο κβαντικό αριθμό) από τον πυρήνα. 
Αυτό έχει ως συνέπεια να ελαττώνεται η έλξη πυρήνα - ηλεκτρονίου με αποτέλεσμα να 
μειώνεται η ενέργεια ιοντισμού.

2. Το φορτίο του πυρήνα

Όσο μεγαλύτερος είναι ο ατομικός αριθμός (Z) του στοιχείου, τόσο μεγαλύτερο είναι το 
φορτίο του πυρήνα με συνέπεια η έλξη πυρήνα - ηλεκτρονίων εξωτερικής στιβάδας να 
γίνεται ισχυρότερη, οπότε η ενέργεια ιοντισμού αυξάνεται.

3. Τα ενδιάμεσα ηλεκτρόνια

Την έλξη πυρήνα - τελευταίου ηλεκτρονίου επηρεάζουν σημαντικά τα ενδιάμεσα 
ηλεκτρόνια (μεταξύ πυρήνα και ηλεκτρονίων εξωτερικής στιβάδας), τα οποία απωθούν 
το τελευταίο ηλεκτρόνιο, με αποτέλεσμα η ενέργεια ιοντισμού να μειώνεται Το φορτίο 
του πυρήνα σε συνδυασμό με τα ενδιάμεσα ηλεκτρόνια καθορίζουν την τιμή του 
δραστικού πυρηνικού φορτίου.
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Η ενέργεια πρώτου ιοντισμού, αυξάνεται από αριστερά προς 
τα δεξιά και από κάτω προς τα πάνω στον περιοδικό πίνακα.
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Διάγραμμα μεταβολής της ενέργειας ιοντισμού σε σχέση με τον ατομικό αριθμό
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