
Gyakorlat 
Természetesen az itt bemutatott számológép eléggé egszerű. Gyakorlatképpen 

maradjon mindenki számára ezen számológép kibővítése. Például meg lehetne oldani 
azt, hogy az egyenlőség lenyomása után a megjelent eredményt újabb műveletekben 
felhasználhassuk, vagy a műveletjel egyszerű lenyomásával a megkapott értékre és 
az eredeti értékre végrehajtjuk mégegyszer az illető műveletet. Természetesen egy 
saját hibakezelőt is írhatunk, amely a lehetséges hibák fellépésénél saját hibaüzenetet 
jelentet meg, vagy akár memóriafunkciókkal is kibővíthetjük a számológépet. 
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A kémiai kötés és az elektronok 

Már az ókori görög filozófusok is feltételezték, hogy az atomok egymáshoz 
kapcsolódhatnak, de úgy képzelték el, hogy ez az atomokon levő horgok és kapcsok 
révén valósul meg. 

A modern természettudományok és a kémia kialakulásának korában az 
atomelmélet ismét napirendre került és nyilvánvaló volt, hogy a vegyületek legkisebb 
részecskéiben az elemek atomjainak valamilyen módon kapcsolódniuk kell egymás-
sal. A 18. és 19. sz. kémikusai nem spekuláltak horgokról és kapcsokról, fel sem 
vetették a kapcsolódás módjának a kérdését, annál is inkább, mert jelentős részük 
nem is volt az atomelmélet híve. A 20. sz. elejére a helyzet lényegesen megváltozott. 
Kétségtelenné vált az atomok és molekulák léte, az atomok összetett volta, sőt az is 
kiderült, hogy az atomok magja körül létezik egy elektronburok. Így kézenfekvővé 
vált az a feltevés, hogy az elektronoknak lényeges szerepet kell játszaniok a kémiai 
kötés létrehozásában. 

Ezt a feltevést elsőként talán Piszarzsevszkij fogalmazta meg 1914-ben, de a 
mikéntről még semmit se tudott mondani. Két évre rá aztán egyszerre két elképzelés 
is megszületett, mindkettőnek sarkköve a stabilis elektronoktett. Ismeretes, hogy a 
hélium kivételével valamennyi nemesgáz külső elektronhéján 8 elektron van és ezek 
az elemek kémiai szempontból rendkívül közömbösek. Ez bizonyítja a 8 külső 
elektronos szerkezet rendkívüli stabilitását. Az 1916-ban felállított mindkét elmélet 
szerint a kémiai kötés azért jön létre, mert az atomok "igyekeznek" kialakítani maguk 
körül egy 8 elektronból álló stabilis külső héjat. 

Kossel szerint ez úgy történik, hogy egyes atomok a külső héjon levő elektron-
jaikat átadják más atomoknak és ezáltal nemesgáz-konfigurációjú kationokká alakul-
nak. A leadott elektronokat felvevő atomok pedig külső elektronhéjukat kiegészítik 
8-ra és így ugyancsak nemesgáz-konfigurációjú anionokká válnak. A kationok és 
anionok közötti elektrosztatikus vonzás biztosítaná az így létrejött vegyületek sta-
bilitását. 

Lewis viszont úgy képzelte el, hogy az egymáshoz kapcsolódó atomok egy-egy 
elektronjából egy elektronpár képződik, mely egyaránt tartozik mindkét atomhoz és 

240 1997-98/6 



ezek a közös elektronok mindkét atom elektronoktettjének a felépítésében részt 
vesznek. 

Ez a két elképzelés lényegében a kémiai kötés két alaptípusának, vagy a kötés 
két szélsőséges esetének felel meg. A Kossel féle elmélet a heteropoláris-, vagy 
ionkötésnek, a Lewis féle pedig a homeopoláris-, vagy kovalens-kötésnek. 

Az ionkötésnek a tárgyalása viszonylag egyszerű. A külső elektronok 
eltávolításához energiát kell befektetni. Ez az ún. ionizációs energia a legkisebb az 
egyetlen vegyértékelektronnal rendelkező alkáli fémeknél. Az atomok elektron-
felvétele bonyolultabb kérdés. Egyetlen elektron felvétele járhat energianyereséggel, 
amit elektronaffinitásnak nevezünk, de több elektron felvétele már energiabefektetést 
igényel. A folyamat energiamérlegénél ezenkívül figyelembe kell vennünk az elekt-
rosztatikus energiát. Az ionpárok kialakulása és még inkább a kristályrácsok 
képződése, melyekben az anionokat kationok, a kationokat anionok veszik körül, 
olyan mennyiségű energia felszabadulásával jár, hogy az bőségesen fedezni tudja az 
elektronátvitelhez szükséges energiát, amennyiben atomonként csak 1-2 elektronról 
van szó. Az elmondottak alapján könnyen érthető, hogy az alkáli fémek a halogének-
kel rendkívül stabilis vegyületeket képeznek, hisz ezeknél egyetlen elektron 
átvitelével két nemesgáz-konfigurációjú ion jön létre. Ezen vegyületek magas 
olvadáspontú, nagy mechanikai szilárdságú kristályos anyagok. 

A kovalens kötés értelmezése már sok-
kal nehezebb. A Bohr elmélet alapján nem 
lehet megmagyarázni az olyan rendszerek 
stabilitását, melyekben elektronok egyide-
jűleg két atomhoz tartoznak. Lényegesen 
más a helyzet a kvantummechanikában. A 
l e h e t ő l egegysze rűbb molekula , az 
egyetlen elektronból és két protonból álló 
H 2 + molekula-ion esetében az Schrödinger 
egyenletet meg lehet oldani, ha feltételez-
zük, hogy a két atommag közti távolság 
állandó. A különböző állandó magtávol-
ságokra végzett számítások eredménye 
rendkívül érdekes. Az adódik, hogy az 
elektron állapota három kvantumszámmal 
jellemezhető és minden kvantumszám-
hármasnak egy-egy orbitál felel meg. 
Ezeknek az orbitáloknak számítható az 
energiája különböző magtávolságokra. Az 
eredményekből kiderül, hogy az or-
bitáloknak két típusa van. Egyes or-
bitáloknál a magtávolságot nullától kezdve 
növelve, a molekula energiája kezdetben csökken, elér egy minimumot, majd ismét 
növekedni kezd és egy határérték felé tart, amint azt az ábrán látható a görbe mutatja. 
Ez azt jelenti, hogy rendszer egy véges r0 magtávolság esetén a legstabilabb, vagyis 
az elektron létrehoz egy kémiai kötést és molekula keletkezik. Az orbitáloknak ezt 
a fajtáját kötő molekulaorbitáloknak nevezzük. Az orbitálok másik fajtájánál a 
magtávolságot növelve az energia monoton csökken, vagyis a legalacsonyabb akkor, 
ha a magtávolság végtelen nagy (b görbe). Ez azt jelenti, hogy ezekben az állapo-
tokban a molekula spontán szétesik egy H atomra és egy protonra. Az orbitálok ezen 
fajtáját lazító molekulaorbitáloknak nevezzük. 

A molekulaorbitálok, akárcsak az atomorbitálok, rendelkeznek bizonyos 
csomófelületekkel, amelyekben az elektronsűrűség nulla. A lazító orbitálokra az 
jellemző, hogy ezeknél a két mag között van egy, a magokat összekötő egyenesre 
merőleges csomósík. A kötő orbitáloknál ilyen csomósík nincs. Ezeknél viszont lehet 
a két atommagon áthaladó csomósík. Ha ilyen csomósík nincs, az orbitálnak 
megfelelő elektronfelhő a magokat összekötő egyenesre vonatkoztatott forgási test. 
Az orbitált ilyenkor σ-típusúnak nevezzük és a benne levő elektron egy σ-kötést hoz 

A H 2 + energiája a magtávolság függvé-
nyében, a - kötő-; b - lazító-orbitál 
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létre, ha viszont a kötő orbitálnak van egy csomósíkja, mely mind a két magot 
tartalmazza, a benne levő elektron π-kötést valósít meg. 

Ha a molekulában több elektron van, a Schrödinger egyenletet egzakt módon 
megoldani nem lehet, csak közelítő számításokat végezhetünk különböző 
módszerekkel. Az egyik lehetőséget a vegyértékkötés módszere szolgáltatja. Ennél 
feltételezzük azt, hogy az elektronpárok két szomszédos atom között egy lokalizált 
kötést hoznak létre. Ezek az elektronpárok egy elektronfelhőt képeznek, mely 
körülöleli mindkét atommagját, vagyis egy kétcentrumos molekulaorbitálban vannak. 
Ha a két atom egyforma, akkor ez a felhő szimmetrikus, de ha az atomok különbözők, 
akkor ez a szimmetria megszűnik és a felhő eltolódik az elektronegatívabb atom felé. 
Így a pozitív és a negatív töltések középpontja nem esik egybe, egy elektromos 
dipólus keletkezik, a kötés poláris lesz. Minél nagyobb a két atom elektronegativitása 
közti különbség, annál polárisabb lesz a kötés. Határesetben ez az eltolódás olyan 
nagymértékű lehet, hogy az elektronpár teljes egészében átmegy az elektronegatí-
vabb atomra, vagyis ionkötés jön létre. Az ionkötés úgy tekinthető tehát, mint a poláris 
kovalens kötés határesete. 

Az s, p, d típusú atomorbitálok esetében az elektronfelhő tömegközéppontja az 
atommagban van. A molekulában viszont a kötések a térben szigorúan orientálva 
vannak. Lokalizált kötéseket tételezve fel ehhez az kell, hogy irányított atomorbitálok 
jöjjenek létre, amelyekből kialakulhatnak a kötéseknek megfelelő kétcentrumos 
molekulaorbitálok. A kvantummechanika szerint ilyen irányított orbitálok kaphatók 
az s, p, d típusú függvények lineárkombinációjaként, vagyis az atomorbitálok 
összekeverése révén. Ezeket a kevert orbitálokat nevezzük hibrid orbitáloknak. A 
lineárkombinációban az együtthatók értékének kellő megválasztásával tetszőleges 
kötésszögek nyerhetők. Így pl. a metán esetében ha a C atomnak a 2s és három 2p 
orbitáljából lineárkombinációkat képezünk azonos abszolút értékű együtthatókkal, 
négy sp3 típusú hibridorbitált kapunk és az ezek segítségével létrehozott kötések 
között a szög 109°28' lesz, vagyis pontosan a tetraéderes szerkezetnek megfelelő 
szög. 

A másik közelítés szerint a kötéseket nem tekintjük lokalizáltaknak, hanem 
feltételezzük többcentrumos molekulaorbitálok keletkezését. Ha van például egy 
többatomos (n) molekulánk, minden atomról annyi atomorbitált véve, ahány 
vegyértékkel szerepel a molekulában, kapunk n atomorbitált, ezekből képezhető n 
lineárkombináció, melyek mind többcentrumos molekulaorbitáloknak felelnek meg. 
Fele közülük kötő, fele pedig lazító orbitál lesz. Így, ha újra a metánt vesszük 
példaként, a C atom 2s és három 2p orbitáljából, valamint a négy H atom egy-egy 1s 
orbitáljából 8 lineárkombináció képezhető. Ezek közül négy kötő orbitálnak, még-
pedig ötcentrumos kötő orbitálnak felel meg. Három kötő orbitál energiája azonos, 
a negyediké valamivel alacsonyabb. Az ionizációs energiák értéke összhangban van 
ezzel az eredménnyel, vagyis a metán esetében ez a közelítés jobb, mint a lokalizált 
kötéseket feltételező közelítés. 

A két közelítés igazság szerint két határesetnek felel meg, mert a nagyobb 
molekulákban lehetnek gyakorlatilag lokalizált kötések, vagyis kétcentrumos 
molekulaorbitálok, de lehetnek sokcentrumosak is, melyek delokalizált kötéseknek 
felelnek meg. 

A delokalizált kötések legrégebb ismert esete a konjugált kettőskötéseket tartal-
mazó szerves vegyületek delokalizált π-kötései. Így pl. a benzolmolekulában a hat C 
atom egy-egy 2p orbitáljából létrejön hat hatcentrumos molekulaorbitál, 3 kötő és 3 
lazító orbitál. A kötő orbitálokban egy-egy elektronpár foglal helyet. Az egyik 
molekulaorbitál elektronfelhője két gyűrűnek felel meg, melyek közül az egyik az 
atommagok síkja fölött, a másik pedig alatta foglal helyet. A másik két kötő orbitálnak 
a molekula síkjának két oldalán két-két félgyűrű található. 

Az aromás vegyületek delokalizált π-típusú orbitáljai további delokalizációt 
szenvedhetnek az ún. szendvics-vegyületekben. Így pl. a dibenzol-króm esetében 
egy krómatom található két párhuzamosan elhelyezkedő benzolmolekula között. A 
molekulában a kötések úgy jönnek létre, hogy a két benzolmolekula egy-egy 
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hatcentrumos kötő molekulaorbitáljából és a krómatom egy üres orbitáljából 13-cent-
rumos molekulaorbitálok keletkeznek. 

A molekulákban nemcsak a π-kötések delokalizálódhatnak, hanem a σ-kötések 
is. Ennek egyik klasszikus példája az ún. banánkötés, amelyekkel először a 
boránoknál találkoztak. Általában az ún. elektrondeficites molekulákban található 
banánkötés. Ha vesszük pl. a diboránt, B 2 H 6 , mely formálisan az etánnal ( C 2 H 6 ) volna 
analóg, de attól lényegesen különbözik. Összeszámolva a molekulát alkotó atomok 
vegyértékelektronjait, az etán esetében ez 14, míg a diboránnál csak 12. Az etán 
elektronjai hét kötés létrehozására elegendők, 
amennyi a H 3 C - C H 3 képletnek meg is felel. A 
diboránnál csak 6 kötésre való elektron van és ez 
nem elegendő ahhoz, hogy 8 atomot összetartson 
lokalizált kötésekkel. A szerkezetvizsgálatok sze-
rint a B 2 H 6 molekuában a két B atom között két 
hidrogén-híd van, vagyis a szerkezet: 

tehát valójában nem 6, hanem 8 kötést kell felírnunk, amit viszont mindössze 12 
elektron valósít meg. Ez úgy lehetséges, hogy a négy szélső B-H kötés, mely az ábra 
síkjára merőleges síkban található, normális, azaz 2-2 elektron által megvalósított 

σ-kötés, a B - H - B híd viszont 2 elektron által létrehozott banánkötés, vagyis deloka-
lizált σ-kötés, melynek háromcentrumos molekulaorbitál felel meg. 

Hasonló a helyzet a KHF2 vegyületben, melynek a szerkezete a K[F-H-F] 
képletnek felel meg. Az anionban levő hidrogén- híd szintén háromcentrumos 
molekulaorbitál, delokalizált σ-kötés révén valósul meg. A képlet alapján arra 
gondolhatnánk, hogy kétvegyértékű hidrogénnel van dolgunk, de valójában a H atom 
egyetlen orbitállal vesz részt a molekula kialakításában. 

Ismeretes, hogy nagyon erős savak protonálhatják az olefineket. Ezeknél a 
protonaddíció a π-kötésen történik, vagyis a két szomszédos C atom egy-egy 2p 
orbitáljából kialakult π-típusú kötőorbitál a H atom üres 1s orbitáljával létrehoz egy 
háromcentrumos kötő és egy háromcentrumos lazító orbitált, melyek közül a 
kötőorbitálban levő elektronpár egymáshoz kapcsolja a két C atomot és a protont. 

Oláh Györgynek, az 1994-es kémiai Nobel-díj kitüntetettjének nemcsak n, hanem 
σ-kötéseket is sikerült protonálnia és így pl. C H 5 + iont nyernie, melyben a C-atom 

ötvegyértékűnek tűnik. Valójában a szénatom megmaradt négyvegyértékűnek, de 
úgy tekinthetjük, hogy a keletkezett ionban van három normális C-H kötés, melyet 
1-1 elektronpár valósít meg kétcentrumos molekulaorbitálok révén, a negyedik C-H 
kötésre pedig addicionálódott egy proton és a kötés elektronpárja nem két, hanem 
három atomot kapcsol egymáshoz: 

Látható, hogy ez a háromcentrumos delokalizált σ-kötés különbözik a 
banánkötéstől és inkább csillagkötésnek lehetne nevezni. Megjegyzendő, hogy ez a 
kettősség fellép a háromcentrumos delokalizált π-kötéseknél is. A banánkötéshez 
hasonlítható a CH 2 =CH -CH 2 allil-gyökben levő delokalizált π-kötés, míg a CH 5+ 
ionban levő csillagkötés a C 3H 3+ ciklopropenil kationban található delokalizált 

π-kötéssel analóg. Mindezekben az esetekben egyetlen elektronpár három atomot 
kapcsol egymáshoz. 

Z s a k ó J á n o s 
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