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1 ~NVELI{UL ELECTRONIC AL ATOMULUI
CON}INUTURI

ATOMUL — COMPONENT| ESEN}IAL| A MATERIEI

 Atomul — componentã

esenþialã a materiei
 Structura înveliºului de

electroni
 Configuraþia electronicã
 Corelaþia între structura
înveliºului electronic ºi
poziþia elementelor în tabelul periodic

DE CE?
Chimia este permanent prezentã în existenþa noastrã! Tot ceea ce
vezi, atingi sau miroºi conþine una sau mai multe substanþe chimice —
forme omogene ale materiei. Materia este alcãtuitã din particule foarte
mici numite atomi, ioni, molecule ce nu pot fi v\zute cu ochiul liber.
Atomii sunt cele mai mici particule care prezintã proprietãþile elementelor ce compun substanþele. Din acest motiv este foarte important
sã ne amintim pãrþile componente ale atomului, sã învãþãm despre
structura înveliºului de electroni ai atomilor. Proprietãþile fiecãrui element, capacitatea de a se combina cu atomii altor elemente sunt consecinþe ale structurii specifice a atomilor sãi. Aprofundarea noþiunilor
din acest capitol te va ajuta sã înþelegi cunoºtinþele referitoare la interacþiile dintre particule-legãturi chimice.

Aminte[te-]i!
În clasa a VII-a ai învãþat o serie de noþiuni fundamentale referitoare
la atom:

∃

Α
În esenþã, viaþa noastrã este
chimie — trãim în lumea substanþelor chimice naturale sau
sintetice! Se cunosc peste 10
milioane de substanþe chimice.
Dalton (1808)
Thomson (1904)
Rutherford
(1904)

Bohr (1913)

Schrödinger
(1926)

Fig. 1. De la Dalton la Schrödinger
modelul atomului a suferit
multe modificãri

Ζ

• pãrþi componente ale
atomului;
• particule subatomice:
protoni, neutroni, electroni;
• numãr atomic Z;

• numãr de masã A;
• mas\ atomicã;
• element chimic;
• izotopi;
• electron distinctiv;
• electroni de valenþã.

Structura atomului
Nucleul — sarcinã
electricã pozitivã:
• are volum foarte mic comparativ cu restul atomului;
• este format din protoni
(p+) ºi neutroni (no);
• cuprinde aproximativ toatã
masa atomului;
• are stabilitate foarte mare
— nu se modificã în timpul
reacþiilor chimice.

3

Atomul
este neutru
din punct
de vedere
electric
(numãrul de
protoni =
numãrul de
electroni).

Înveliºul electronic
— sarcinã electricã
negativã:
• volum mare comparativ cu restul atomului;
• este format din electroni (e–);
• are masã neglijabilã;
• participã la reacþiile
chimice.
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u.a.m. = unitate atomicã de
masã.
Sarcina electricã a electronului este –1,6⋅10-19C, iar cea a
protonului este +1,6⋅10-19C.
Cantitatea 1,6⋅10-19C a fost numitã sarcinã electronicã. Convenþional, sarcina particulelor
elementare se exprimã ca multipli ai acestei valori; de aceea
electronul are sarcina –1, iar protonul +1.

Caracteristicile particulelor elementare sunt prezentate în tabelul urmãtor:
Particula

Simbolul

Masa atomic\
Sarcina electric\
relativ\
relativ\ (u.a.m.) absolut\ (kg)

sau p+

+1

1

1,66 ⋅ 10–27

Neutronul

1
p
+1
1
0n

sau n0

0

1

1,66 ⋅ 10–27

Electronul

0
–1e

sau e–

–1

Protonul

Cl

17

⇓
A = 35
Z = 17

⇓

Tabelul 1. Particulele elementare

Activitate individual\ 1

}

Majoritatea elementelor naturale sunt amestecuri de izotopi.
Nucleu
11 protoni
12 neutroni

11 electroni
Nucleu
11 protoni
13 neutroni

24
11

Na

9,109 ⋅ 10–31

Num\r atomic. Num\r de mas\. Element chimic. Izotopi.

17 protoni
în nucleu
18 neutroni
• 17 electroni în înveliºul electronic
• al 17-lea element în tabelul periodic (aflat `n acest manual, pe
coperta III)

Na

1
(1838
)

1. Analizeazã tabelul anterior precizând concluziile ce se desprind prin
compararea sarcinilor electrice ºi a maselor atomice ale particulelor
elementare.
2. Apreciazã dimensiunea atomului comparativ cu cea a nucleului calculând raportul dintre volumul atomului ºi volumul nucleului dacã raza
atomului este aprox. 10–8 cm, iar cea a unui nucleu 10–13 cm.
3. Calculeazã câþi atomi de fier se aflã într-un gram de fier dacã în 55,85 g
fier se gãsesc 6,023⋅1023 atomi de fier. Aminteºte-þi semnificaþia numãrului 6,023⋅1023.

35

23
11

0

11 electroni

Fig. 2. Doi izotopi ai sodiului

Z = numãr atomic reprezintã
numãrul de protoni dar nucleu sau
sarcina nucleului.

Atomii sunt caracterizaþi de douã numere întregi ºi pozitive.

A = numãrul de masã reprezintã
suma dintre numãrul de protoni
(Z) ºi numãrul de neutroni (n).

A= Z + n

Totalitatea atomilor care au acelaºi numãr atomic Z (aceeaºi sarcinã
nuclearã) formeazã un element chimic.
Izotopii sunt specii de atomi cu acelaºi numãr de protoni, dar cu numãr
diferit de neutroni.
Înveliºul electronic reprezintã totalitatea electronilor care graviteazã
în jurul nucleului.
Numãrul de electroni ai
unui atom este egal cu numãrul protonilor.

4

Z

⇒

Izotopii au acelaºi numãr
atomic Z, dar numãrul de masã A este diferit.

⇒

Electronii se deplaseazã cu
viteze foarte mari în jurul
nucleului.
numãrul protonilor
numãrul electronilor
numãrul de ordine din tabelul
periodic

Cyan Yellow Magenta Black pag5

Ionii sunt particule cu sarcinã
electricã pozitivã sau negativã:
Ionii pozitivi se formeazã
prin cedare de electroni.
Ionii negativi se formeazã
prin acceptare de electroni.
Nu confunda!
Numãrul de masã A (numãr
întreg) cu masa atomicã relativã
(numãr fracþionar).

Activitate individual\ 2
1. Completeazã spaþiile libere din tabelul urmãtor, utilizând tabelul periodic (unde este cazul):
Simbolul

26Fe

80Br

Protoni

20

Neutroni

20

Electroni

35

Sarcina

0

35Cl–

+
19K

88Sr2+

17
30

0

0

20

8

1+

18

10

1–

2–

2. ªtiind cã masa atomicã relativã a unui element se calculeazã ca medie
ponderal\ a abundenþei relative a izotopilor, calculeazã masa atomicã relativã din urmãtoarele informaþii:

Masa atomicã relativã se calculeazã þinând seama de abundenþa relativã a izotopilor.

Izotopul

35
17Cl

37
17Cl

Abundenþa naturalã

75,77%

24,23%

STRUCTURA ÎNVELI{ULUI DE ELECTRONI
Straturi. Substraturi. Orbitali
Considerând noþiunile prezentate anterior, în momentul acesta, se
poate pune întrebarea: Dacã toþi atomii sunt alcãtuiþi din acelaºi tip de
particule, de ce atomi ai diferitelor elemente au proprietãþi diferite?
Utilizând repartiþia electroniRãspunsul la aceastã întrebare îl vei gãsi analizând structura înveliºucã pe straturi, ai determinat polui
electronic ºi astfel vei putea înþelege reactivitatea chimicã diferitã a
ziþia elementelor în tabelul perielementelor.
odic:
În clasa a VII-a, ai învãþat cã înveliºul electronic are o structurã strati–
8O K – 2e ; L – 6e
ficatã.
Straturile electronice se noteazã cu litere sau cu cifre:
⇓

{

Gr. a VI-a (a 16-a)
P. a 2-a
–
–
–
11Na K–2e ; L –8e ; M–1e

{

⇓

Gr. I-a (1a)
P. a 3-a

K

L

M

N

O

P

Q

1

2

3

4

5

6

7

Numerotarea straturilor se face dinspre nucleu spre exterior: stratul
cel mai apropiat de nucleu este K(1), iar cel mai depãrtat este Q(7).
Numãrul maxim de electroni dintr-un strat este egal cu 2n2 (n =
numãrul stratului).

?

Completeazã tabelul:
Numãrul stratului

straturi

⇓
substraturi

⇓
orbitali

1

2

3

4

Nr. max de electroni

Fiecare strat electronic este format din unul sau mai multe substraturi.
Electronii graviteazã în jurul nucleului cu vitezã foarte mare, fãrã a avea
traiectorii exacte. Ei se pot gãsi cu probabilitate mare într-o anumitã zonã din
jurul nucleului sub forma unor nori de electricitate negativã numiþi orbitali.

5
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Orbitalii au forme ºi energii diferite. Se cunosc patru tipuri de orbitali
notaþi s, p, d, f.
Substraturile sunt formate din orbitali de acelaºi tip ºi aceeaºi energie,
iar electronii unui substrat formeazã un anumit nivel de energie.
Tabelul urm\tor redã numãrul orbitalilor din fiecare substrat ºi forma
orbitalilor s ºi p.
Tipul de substrat

Numãrul de orbitali

s

1
1s

Fig. 3. Orbitalul atomului de hidrogen. ~n miºcarea sa
electronul atomului de hidrogen se apropie ºi se depãrteazã de nucleu menþinându-se într-o regiune de
formã sfericã (orbitalul s)

Energia orbitalilor atomici variazã în ordinea:

s p d f

Forma orbitalilor

p

3

d
f

5
7

2px

2pz

2py

Orbitalii de tip d ºi f au
forme mai complicate

Tabelul 2. Num\rul [i forma orbitalilor

Pe lângã miºcarea sa în jurul nucleului electronul efectueazã ºi o miºcare în jurul propriei axe, numitã miºcare de spin; aceasta se poate executa în douã sensuri opuse (Fig. 4).
Un orbital poate fi ocupat de cel mult doi electroni cu spin opus,
numiþi electroni cuplaþi.
Convenþional, un orbital ocupat cu doi electroni cuplaþi se reprezintã:
↓ sau ↓
Numãrul de electroni dintr-un substrat se noteazã ca exponent:
Numãrul de electroni din
substrat

Numãrul stratului
2p3
Fig. 4. Miºcarea de spin a electronului poate fi în sens orar
sau antiorar

Tipul de substrat

În tabelul urmãtor este prezentatã distribuþia electronilor în substraturile ºi orbitalii primelor 4 straturi
ale înveliºului electronic:
Stratul

Nr. maxim
de electroni

Nr de orbitali din substrat
s
p
d
f

Nr. maxim de electroni în substrat
s
p
d
f

1 (K)

2

1

2

2 (L)

8

1

3

3 (M)

18

1

3

5

4 (N)

32

1

3

5

7

Tabelul 3. Distribuþia electronilor pentru straturile 1, 2, 3, 4

6

Substratul
1s
2s 2p

2

6

2

6

10

2

6

10

3s 3p 3d
14

4s 4p 4d 4f
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Activitate individual\ 3

Aminte[te-]i!
Electronii de valenþã sunt
electronii de pe ultimul strat
ai unui atom.
Electronul distinctiv este
electronul prin care se deosebeºte atomul unui element
de atomul precedent (posedã
un electron mai mult).

1. Se considerã atomii ce conþin substraturile: a) 3s1; b) 4p5. Precizeazã
pentru fiecare:
• stratul din care face parte substratul;
• numãrul de orbitali din substrat;
• numãrul de electroni din substratul respectiv.
2. Reprezintã substraturile ºi precizeaz\ numãrul de electroni corespunzãtor substratului pe baza urmãtoarelor informaþii:
a) un atom are în structura sa 2 electroni în substratul s din stratul 2;
b) atomul unui element conþine 5 electroni în substratul d din stratul 3.
3. Alege reprezentãrile corecte: a) 3p8; b) 2d 3; c) 4s1; d) 3d 7; e) 3s4.
Justificã alegerea fãcutã.

CONFIGURA}IA ELECTRONIC|
Ocuparea cu electroni a straturilor, substraturilor [i orbitalilor
Distribuþia electronilor unui atom pe straturi, substraturi ºi orbitali se numeºte configuraþie electronicã.
Ocuparea cu electroni a straturilor, substraturilor ºi orbitalilor se bazeazã pe respectarea anumitor reguli:
Principiul stabilitãþii

Principiul lui Pauli

Regula lui Hund

Electronul distinctiv tinde sã ocupe
orbitalul liber cu energia cea mai
scãzutã, adicã orbitalii sunt ocupaþi
cu electroni în ordinea creºterii
energiei lor (Figura 5).

Un orbital atomic poate fi
ocupat cu maxim doi electroni care au spin opus
( ↓ sau ↓ ).

Un orbital atomic nu poate fi ocupat de doi electroni decât dupã ce
toþi orbitalii substratului sunt ocupaþi cu câte un electron.

Þinând cont de regulile enunþate anterior ºi folosind
reprezentarea referitoare la ordinea completãrii cu electroni a
orbitalilor atomici (Fig. 5) vei putea reprezenta distribuþia electronilor din înveliºul electronic pentru elementele tabelului periodic. Acest lucru este foarte important întrucât proprietãþile
Fig. 5.
Diagrama chimice ale elementelor depind de structura înveliºului elecnivelurilor tronic al atomilor.
de energie ale
Structura înveli[ului electronic pentru
orbitalilor
elementele din perioadele 1, 2, 3
atomici
(liniuþele
Hidrogenul, 1H, are un singur electron care ocupã orbitalul s
reprezintã
orbitalii
al primul strat, K (1); configuraþia electronicã a hidrogenului se
ce pot fi
reprezintã:
ocupaþi cu
maxim
1s1 sau
2e–)
1s1

7
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 Perioada 1-a a tabelului periodic este formatã din dou\ elemente:
— hidrogenul, H (Z = 1);
— heliul, He (Z = 2).

Heliul, 2He, are 2 electroni care ocupã orbitalul s al primului strat,
K(1); configuraþia electronicã se noteazã:
↓
1s2 sau 2 .
1s
Astfel stratul K(1) se completeazã cu numãrul maxim de doi electroni
formându-se o structurã stabilã de dublet care asigurã atomului de heliu
stabilitate chimicã mare.
Întrucât primul strat este complet ocupat cu electroni începând cu
litiu, primul element al perioadei a 2-a, pe baza regulilor enunþate anterior, începe completarea stratului L (2).
Litiu, 3Li, va avea configuraþia electronicã:

Aminte[te-]i!
Elementele grupei a VIII-a
(a 18-a) se numesc gaze nobile
(gaze rare) ºi au configuraþii
electronice stabile de: dublet
(He) ºi octet (Ne, Ar, Kr, Xe,
Rn).

↓
1s2 2s1
În consecinþã, electronul distinctiv al litiului este plasat în orbitalul 2s;
configuraþia elementelor se poate nota ºi în funcþie de configuraþia gazului rar precedent, pentru litiu reprezentându-se: [He]2s1.
Pentru beriliu, 4Be, configuraþia electronicã este:
1s2 2s1 sau

↓
↓
sau [He] 2s2
2
1s 2s2
Electronul distinctiv al borului, 5B, ocupã un orbital p al substratului
 Perioada a 2-a cuprinde elemen- 2p, care are energia imediat urmãtoare (Fig. 5):

tele:
— Litiu, Li (Z = 3)
— Beriliu, Be (Z = 4)
— Bor, B (Z = 5)
— Carbon, C (Z = 6)
— Azot, N (Z = 7)
— Oxigen, O (Z = 8)
— Fluor, F (Z = 9)
— Neon, Ne (Z = 10)

1s2 2s2 sau

↓
↓
1s2 2s2 2p1 sau 1s2 2s2 1s2 2p1 1s2 sau [He] 2s2 2p1
La carbon, 6C, electronul distinctiv ocupã, conform regulii lui Hund,
cel de-al doilea orbital p al substratului 2p:
↓
↓
1s2 2s2 2p2 sau 1s2 2s2 2p2 2p2 1s2

?

sau [He] 2s2 2p2

Reprezintã structura înveliºului electronic pentru azot.

Pentru oxigen, 8O, configuraþia electronicã se noteazã:
↓
↓
↓
1s2 2s2 2p4 sau 1s2 2s2 1s2 2p4 1s2

sau [He] 2s2 2p4

Conform principiului lui Pauli, la oxigen `ncepe completarea cu cel de-al
doilea electron cu spin opus a orbitalilor p ai substratului 2p.

?

Noteazã configuraþiile electronice pentru ultimele douã elemente
ale perioadei a 2-a (fluor ºi neon).

Fig. 6 Reprezentarea orbitalilor
1s, 2s, 3s

Perioada a 2-a se încheie cu gazul rar neon, ce are pe ultimul strat
structurã stabilã de octet, 2s2 2p6; aceastã structurã justificã reactivitatea
extrem de redusã a gazelor rare (sau lipsa acesteia) numite din acest
motiv ºi gaze nobile.

8
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Întrucât structura electronicã 2s2 2p6 reprezintã numãrul maxim de
electroni al stratului L(2), `ncepând cu sodiul, primul element al perioadei a 3-a, se completeazã stratul M(3). Perioada a 3-a este formatã din
8 elemente ºi în consecinþã atomii acestor elemente au electronul distinctiv în orbitalii 3s ºi 3p.
Fig. 7. M\rimea orbitalilor

Activitate individual\ 4
Utilizând cunoºtinþele dobândite anterior, completeaz\ spaþiile libere
din tabelul urmãtor astfel încât acesta sã redea configuraþiile electronice ale elementelor din perioada a 3-a.
Elementul din perioada a 3-a

Z

Sodiu, Na

11

Magneziu, Mg

12

Aminte[te-]i!
Electronii din stratul exterior (ultimul strat) determinã
proprietãþile chimice ale atomilor ºi se numesc electroni
de valenþã.

?

1s2 2s2 2p6 3s1
[Ne]
1s2

Aluminiu, Al
Siliciu, S

Configuraþia electronicã

2s2

2p6

3s2

3p1

14
1s2

Fosfor, P
Sulf, S

2s2

2p6

3s2

[Ne]

↓

[Ne]

↓

[Ne]

↓

↓

3p3

16

↓

1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

Clor, Cl
Argon, Ar

18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Se observã cã perioada a 3-a se încheie cu gazul rar argon care are pe
ultimul strat structura stabilã de octet 3s2 3p6.
În consecinþã, gazele rare au structuri stabile de:
— dublet (1s2, He);
— octet (ns2 np6, celelalte gaze rare).
Celelalte elemente tind sã ajungã la configuraþiile stabile ale gazelor
rare acceptând sau cedând electronii în funcþie de structura electronic\ a
stratului de valen]\.

• Indicã valoarea numãrului atomic al elementelor care au:
a) 4 electroni în substratul 3p; b) 5 electroni în substratul 2 p.
• Determinã numãrul electronilor de valenþã pentru: a) sodiu; b) aluminiu.
• Precizeazã numãrul orbitalilor monoelectronici pentru: a) oxigen; b) fluor.

* Structura înveli[ului electronic pentru elementele din perioada a 4-a
Dupã cum s-a vãzut mai înainte, pentru cele 8 elemente ale perioadei a 3-a electronul distinctiv se aflã
în orbital 3s sau 3p. Stratul M(3) are în structura sa ºi orbitali 3d (Tabelul 3), care teoretic ar trebui sã se
completeze dupã substratul 3p. Urmãrind diagrama energeticã a orbitalilor (Fig. 5), se observã cã energia substratului 3d este mai mare decât a celui de tip 4s. În consecinþã, primele douã elemente din perioada a 4-a K ºi Ca au electronul distinctiv în 4s:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
sau [Ar] 4s1 sau [Ar]
19K
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
[Ar] 4s2 sau [Ar] ↓
Începând cu scandiu (Z = 21), electronul distinctiv ocupã orbitalii substratului 3d:
20Ca

Temele cu semnul* reprezint\ curriculum diferen]iat.

9
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Nr. max. de e– din stratul
M(3) ⇒ 2⋅32 = 18 e–

E3d > E4s
Configuraþia electronicã
se reprezintã grupând substraturile aceluiaºi strat în
ordinea s, p, d, f [i scriind
straturile în ordinea crescãtoare a cifrelor 1, 2, 3, 4....

21Sc

ordinea ocupãrii cu electroni
a orbitalilor
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1
sau
[Ar] 4s2 3d1

configuraþia electronicã
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2
sau
[Ar] 3d1 4s2

Activitate individual\ 5
Reprezintã ordinea ocupãrii cu electroni a orbitalilor ºi configuraþia
electronicã pentru elementele titan (22Ti) ºi vanadiu (23V).

La atomul de crom, 24Cr, are loc un salt al unui electron din 4s în 3d,
deoarece substratul d semiocupat (d5) reprezintã o structurã stabilã:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5
Asemãnãtor are loc saltul unui electron la atomul de cupru, 29Cu, pentru a se ajunge la structura stabilã a substratului d total ocupat (d10):
24Cr

semiocupate cu electroni
d5, f7

Structuri electronice
stabile

complet ocupate
cu electroni
p6, d10, f14

Tabelul periodic prezintã
trei serii complete de elemente tranziþionale de tip d (3d,
4d, 5d)

Elementele tranziþionale
de tip f cu electronul distinctiv
în substrat f (4f ºi 5f) se
numesc:
• lantanide (Ce-Lu) [i completeazã substratul 4f
• actinide (Th-Lr) ce completeazã substratul 5f

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10

29Cu

Cele 10 elemente, de la 21Sc la 30Zn, pentru care electronul distinctiv se
plaseazã în substratul 3d, formeazã prima serie de elemente tranziþionale.
În tabelul urmãtor este reprezentatã ordinea ocupãrii cu electroni ºi
configuraþia electronicã a primei serii de elemente tranziþionale:
Elementul

Ordinea ocup\rii cu electroni

Configuraþia electronicã

21Sc

[Ar]

↓

[Ar] 3d1 4s2

22Ti

[Ar]

↓

[Ar] 3d2 4s2

23V

[Ar]

↓

[Ar] 3d3 4s2

24Cr

[Ar]

25Mn

[Ar]

↓

26Fe

[Ar]

↓

↓

[Ar] 3d6 4s2

27Co

[Ar]

↓

↓ ↓

[Ar] 3d7 4s2

28Ni

[Ar]

↓

↓ ↓ ↓

[Ar] 3d8 4s2

29Cu

[Ar]

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

[Ar] 3d10 4s1

30Zn

[Ar]

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

[Ar] 3d10 4s2

[Ar] 3d5 4s1

↓

[Ar] 3d5 4s2

Tabelul 4. Diagrama energeticã ºi configuraþia electronicã a seriei de elemente tranziþionale 3d

10
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La galiu, 31Ga, începe completarea substratului 4p:
2
2
6
2
6
2
10
1
31Ga 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p
Perioada a 4-a se încheie cu gazul rar kripton, 36Kr, a cãrui configuraþie
electronicã perifericã este 4s2 4p6.

Activitate individual\ 6
1. Reprezintã ordinea completãrii cu electroni ºi configuraþia electronicã pentru elementele Ge (Z = 32) ºi Br (Z = 35).
2. Utilizând diagrama energeticã (Fig. 5), reprezintã structura
înveliºului electronic pentru elementele: a) Rb (Z = 37); b) I (Z = 35);
c) Ba (Z = 56); d) Pb (Z = 82).
3. Determinã numãrul de electroni ai atomului care are pe ultimul
substrat: a) 4d2; b) 5p1.

Aminte[te-]i!
În clasa a VII-a ai aflat cã
tabelul periodic reprezintã
aranjarea elementelor în ordinea crescãtoare a numãrului
atomic Z.
Deoarece numãrul atomic
(Z) indicã ºi ordinea elementelor în tabelul periodic,
se numeºte ºi numãr de
ordine.

CORELA}IA ÎNTRE STRUCTURA
ÎNVELI{ULUI ELECTRONIC {I
POZI}IA ELEMENTELOR ÎN TABELUL PERIODIC
Utilizând structura înveliºului electronic al atomilor vei afla poziþia elementelor în tabelul periodic; totodatã vei afla cum folose[ti tabelul periodic pentru a deduce structura electronicã a atomilor.

Tabelul periodic

⇓
Fiecãrui element îi corespunde în tabelul periodic câte
o cãsuþã.

⇓
num\rul
de ordine

num\rul
atomic

20

Ca
calciu
40,078
simbolul
chimic

masa
atomic\

Grupe = coloane verticale formate din elemente cu proprietãþi
chimice asemãnãtoare; sunt notate de la 1 la 18 (sau cu cifre
romane (I–VIII).

Perioade = ºiruri orizontale
care cuprind elementele cu electronul distinctiv pe acelaºi strat;
sunt notate de la 1 la 7.

Activitate individual\ 7
1. Reprezintã structura înveliºului electronic al elementelor:
a) F (Z = 9); b) Na (Z = 11); c) Al (Z = 13).
2. Analizeazã pentru atomii elementelor menþionate mai sus:
a) numãrul straturilor în care se gãsesc electronii din înveliºul electronic; b) numãrul electronilor de pe ultimul strat.
3. Utilizând tabelul periodic, stabileºte poziþia ocupatã de fiecare din
cele 3 elemente (grupa ºi perioada).
4. Stabileºte corela]iile dintre structura înveliºului electronic ºi poziþia celor trei elemente în tabelul periodic; formuleazã concluziile ce se
desprind.

11
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Rezolvând sarcinile de lucru notate cu 1, 2 ºi 3, se poate alcãtui
tabelul:

R

Numãrul
Structura înveliºuElementul
electronilor de
lui electronic
straturilor
pe ultimul strat

Poziþia în
tabelul periodic

9F

1s2 2s2 2p5

2

7

Perioada a 2-a
Grupa a 17-a (VIIA)

11Na

1s2 2s2 2p6 3s1

3

1

Perioada a 3-a
Grupa 1-a (IA)

13Al

1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

3

3

Perioada a 3-a
Grupa a 13-a (IIIA)

4. Analizând tabelul de mai sus, se pot desprinde urmãtoarele concluzii:
• Numãrul de straturi pe care se gãsesc electronii în înveliºul electronic indicã numãrul perioadei în care se aflã elementul.
• Numãrul electronilor de pe ultimul strat (orbitali s sau p) indicã
numãrul grupei de tip A (1, 2, 13–18) din care face parte elementul.
Totodatã, analizând tabelul periodic se poate deduce structura
înveliºului electronic al atomilor elementelor (Fig. 8). În Figura 9 este
reprezentatã corela]ia dintre configuraþia electronicã ºi poziþia în tabelul
periodic pentru aluminiu (13Al).
VIII A
18

IA
1
III A IV A V A VI A VII A
13 14 15 16 17

II A
2
VIII B
III B IV B V B VI B VII B
4
5
6
7
8
9
10
3

I B II B
11 12

bloc p
bloc s

bloc d

bloc f

Fig. 9. Configuraþia electronicã a aluminiului ºi poziþia sa în tabelul periodic

Fig. 8. Tabelul periodic ºi structura înveliºului electronic al atomilor

Utilizând Fig. 8, configuraþiile electronice ale elementelor din grupa
a 2-a (IIA) ºi a 13-a (IIIA) sunt:
Perioada
2
3
4
5
6
7

Be
Mg
Ca
Sr
Ba
Ra

Grupa a 2-a (IIA)
[He] 2s2
[Ne] 3s2
[Ar] 4s2
[Kr] 5s2
[Xe] 6s2
[Rn] 7s2

12

Grupa a 13-a (IIIA)
B
[He] 2s2 2p1
Al [Ne] 3s2 3p1
Ga [Ar] 3d10 4s2 4p1
In [Kr] 4d10 5s2 5p1
Tl [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
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Analizând Fig. 8 se observã cã elementele chimice se pot clasifica în
grupuri sau blocuri dupã tipul orbitalului ocupat de electronul distinctiv.
Astfel, se eviden]iaz\:
4 Blocuri
de elemente

Blocul s

Blocul p

Blocul d

Blocul f

1 (IA) ºi 2 (IIA)

13–18 (IIIA – VIIIA)

3–12 (IB – VIIIB)

lantanide ºi actinide

Elemente
reprezentative

Elemente
tranziþionale

Tabelul periodic al elementelor

{tiai c\ ...
... Elementele din grupa a 11-a
(IB) se numesc metale monetare întrucât sunt utilizate pentru confecþionarea monezilor.
... De-a lungul diametrului
unei monede de 500 lei (2,6 cm)
se pot aranja, unul dupã altul, o
sutã de milioane de atomi de
cupru (108 atomi).

Activitate individual\ 8
1. Utilizând configuraþiile electronice ale atomilor, precizeazã poziþia
în tabelul periodic pentru elementele: a) 18Ar; b) 16S; c) 5B.
2. Pe baza poziþiei în tabelul periodic a elementelor beriliu, fosfor ºi
clor stabileºte configuraþia electronicã a atomilor acestor elemente.
3*. Precizeazã poziþia în tabelul periodic a elementelor pentru care ai
reprezentat structura înveliºului electronic la Activitatea individualã 6
(Ex.: 1 ºi 2), respectiv Ge, Br, Rb, I, Ba ºi Pb.

Unele grupe ale tabelului periodic au ºi denumiri specifice:

?

Explicã, utilizând sursele de informare, semnificaþia
denumirilor specifice grupelor IA, IIA, VIIA.

Elementele din
grupa a

1 (IA)
2 (IIA)
17 (VIIA)
18 VIIIA)

se numesc

metale alcaline
metale alcalino-pãmântoase
halogeni
gaze nobile (rare)

Activitate de documentare
• Utilizând sursele de informare de care poþi beneficia (bibliotecã,
publicaþii periodice, dicþionare enciclopedice, Internet) întocmeºte un
eseu despre aplicaþiile izotopilor pe care îl poþi intitula:
Importanþa izotopilor pentru domeniile de baz\ ale activitãþii umane
(industrie, agriculturã, medicinã, arheologie º.a.).

13
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R|SPUNSURI LA ACTIVIT|}ILE INDIVIDUALE
Activitatea individualã 1
1. • Sarcina electricã a protonului este pozitivã iar cea a electronului este negativã, acestea fiind egale ca
valoare absolutã, motiv pentru care atomul este neutru din punct de vedere electric.
• Masele atomice absolute, exprimate în kg, au valori extrem de mici ºi de aceea se folosesc unitãþi
atomice de masã (1 u.a.m. = 1,66 x 10-27 kg). Se constatã cã masa protonului este aproximativ egalã cu cea
a neutronului, iar electronul are masã neglijabilã fiind de cca 1.838 mai uºor decât protonul. Din acest
motiv masa atomului este concentratã în nucleu.
–8
2. Raportul = 10 = 105 ⇒ volumul atomului este de 100 000 ori mai mare decât nucleul sãu.
10–13
6,023 ⋅ 1023 atomi
55,85g
3. Nr. atomi dintr-un gram de fier =
= 0,107 ⋅ 1023 atomi/g
Numãrul 6,023 ⋅ 1023 se numeºte numãrul lui Avogadro ºi reprezintã numãrul de atomi care se gãseºte
într-un mol de atomi.

1.

40 Ca
20

26Fe

+
19K

35Cl–

O2

88Sr2+

Protoni

35

20

26

19

17

8

38

Neutroni

45

20

30

20

18

8

50

Electroni
Sarcina
electricã

35

20

26

18

18

10

36

0

0

0

1+

1–

2–

2+

75,77
24,23
2. MrCl = 100 ⋅35 +
⋅37 = 35,47.
100
Activitatea individualã 3
1. a) 3s1 stratul 3; 1 orbital s; 1e– în substratul 3s.
b) 4p5 stratul 4; 3 orbitali p; 5e– în substratul 4p.
2. a) 2s2; b) 3d5.
3. c) ºi d) sunt corecte.

? pag (8)

? pag (8)

{

–

80Br

Simbolul

7N

1s2 2s2 2p3

↓ ↓
sau [He] 2s2 2p3
1s2 2s2 1s2 2p3 1s2

9F

1s2 2s2 2p5

↓
↓ ↓
2
2
1s 2s 1s2

↓
2
5
2p 1s2 sau [He] 2s 2p

↓
↓ ↓
1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 1s2

↓
↓
2
6
2p 1s2 sau [He] 2s 2p

10Ne

14
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Activitate individualã 4
Elementul din
perioada a 3-a

Z

Sodiu, Na

11

1s2 2s2 2p6 3s1

[Ne]

Magneziu, Mg

12

1s2 2s2 2p6 3s2

[Ne]

Aluminiu, Al

13

1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

[Ne]

↓

Siliciu, S

14

1s2 2s2 2p6 3s2 3p2

[Ne]

↓

Fosfor, P

15

1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

[Ne]

↓

Sulf, S

16

1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

[Ne]

↓

↓

Clor Cl

17

1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

[Ne]

↓

↓ ↓

Argon Ar

18

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

[Ne]

↓

↓ ↓ ↓

Configuraþia electronicã

↓

Activitatea individualã 5

Ordinea ocupãrii cu electroni a orbitalilor
Ti
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2
22
sau [Ar] 4s2 3d2

Configuraþia electronicã
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2
sau [Ar] 3d2 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2
sau [Ar] 3d3 4s2

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3
sau [Ar] 4s2 3d3

23V

Activitatea individualã 6
1. 32Ge 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2
[Ar] 4s2 3d10 4p2 / [Ar] 3d10 4s2 4p2
2
2
6
2
6
2
10
5
[Ar] 4s2 3d10 4p5 / [Ar] 3d10 4s2 4p5
35Br 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p
2
2
6
2
6
2
10
6
1
2. 37Rb 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s
[Rb] 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p5
[Kr] 5s2 4d10 5p5
53I
2
2
6
2
6
2
10
6
2
10
6
2
[Xe] 6s2
56Ba 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s
2
2
6
2
6
2
10
6
2
10
6
2
14
10
2
2
14
10
2
82Pb 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 5p [Xe] 6s 4f 5d 5p
3. a) Elementul are structura electronicã:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d2 ⇒ 40e– Z = 40 (Zr)
b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p1 ⇒ 49e– Z = 49 (In)
Activitate individualã 8
1.

18Ar

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

⇒

Perioada a 3-a
Grupa a 18-a (VIII A)

16S

1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

⇒

Perioada a 3-a
Grupa a 16-a (VI A)

5B

1s2

⇒

Perioada a 2-a
Grupa a 13-a (III A)

2s2

2p1

15

Perioada a 2-a
2. Be Grupa a 2-a (II A) ⇒
P

1s2 2s2

Perioada a 3-a
⇒
2
2
6
2
3
Grupa a 15-a (V A) 1s 2s 2p 3s 3p

Perioada a 3-a
Cl Grupa a 17-a (VII A) ⇒ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
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3. Vezi structura înveliºurilor electronice de la activitatea individualã 6
Perioada a 4-a
Perioada a 4-a
Perioada a 5-a
Ge Grupa a 14-a (IV A)
Br Grupa a 17-a (VII A)
Rb
Grupa a 1-a (I A)
I

Perioada a 5-a
Grupa a 17-a (VII A)

Ba

Perioada a 6-a
Grupa a 2-a (II A)

Perioada a 6-a
Pb Grupa a 14-a (IV A)

APLICA}II — ~NVELI{UL ELECTRONIC AL ATOMILOR
*
*
1. Completeazã corespunzãtor spaþiile libere:
11A 13D
9E 38G 50L
a) Un strat n poate fi ocupat de maximum..... Numãrul electronilor de pe
electroni.
ultimul strat
b) Miºcarea..... reprezintã miºcarea pe care elecSubstratul în care se aflã
tronul o efectueazã în jurul propriei axe.
electronul distinctiv
c) Electronii din stratul exterior se numesc elecBlocul de elemente din care
troni..... .
2. Citeºte cu atenþie afirmaþiile de mai jos. Dacã face parte
afirmaþia este corectã încercuieºte litera A; dacã Perioada
afirmaþia este falsã încercuieºte litera F ºi scrie Grupa
cuvântul corect în spaþiul liber, dupã litera F.
5. Stabileºte locul în tabelul periodic pentru elea) A, F (.....). Orbitalii aceluiaºi substrat au mentele care au electronul distinctiv:
energii diferite.
a) 2p1; b) 3s1; c) 4p3; d) 5s2.
b) A, F (.....). Nr. electronilor de pe ultimul strat
6. Completeazã tabelul urmãtor pentru eleindicã numãrul perioadei în care se aflã elementul. mentele indicate:
c) A, F (....) Electronii ocupã orbitalii în ordinea
7. Identificã elementele ale cãror structuri ale însuccesivã a creºterii energiei lor.
veliºului electronic sunt:
3. Stabileºte corespondenþa dintre afirmaþiile coa) 1s2 2s2 2p4; b) [Ne] 3s2 3p5; *c) [Ar] 4s1;
loanelor A ºi B înscriind în dreptul cifrelor din
*d) [Ar] 4s1 3d5; *e) [Kr] 4s2 3d10 4p4.
coloana A, literele corespunzãtoare din coloana B:
8. Stabileºte grupele în care se aflã elementele
ce
au
configuraþiile electronice:
A
B
2
5
a)
[gaz
rar] ns1; b) [gaz rar] ns2 np3;
a. atomul unui gaz rar;
.... 1. [Ne] 3s 3p
*c) [gaz rar] ns2 (n – 1) d10 np2;
b. atom cu 16e– în înve.... 2. [Ne] 3s1
*d) [gaz rar] ns2 (n – 1) d6.
liºul electronic;
.... 3. [He] 2s2 2p6
2
4
*9. Precizeazã elementele ai cãror atomi prezinc. element situat în perioada
.... 4. [Ne] 3s 3p
a 3-a ºi grupa a 17-a tã orbitali monoelectronici:
a) 11Na; b) 8O; c) 20Ca; d) 31Ga; e) 26Fe; f) 5B.
(VIIA);
d. atomul unui metal
*10. Indicã orbitalii incorect reprezentaþi:
alcalin;
a) 1s; b) 1p; c) 7d; d) 4f; e) 9s; f) 3f; g 2d; h 5p.
e. configuraþia electro*11. Alege dintre reprezentãrile de mai jos pe
nicã a clorului.
cea care corespunde structurii înveliºului electronic a ionului Fe3+ (Z = 26):
4. Reprezintã configuraþiile electronice ale ionilor:
c) [Ar] 3d5;
a) [Ar] 4s2 3d6; b) [Ar] 4s2 3d3;
2–
a) Mg2+ (Z = 12); b) S (Z = 16);
6
2
4
e) [Ar] 4s 3d ;
d) [Ar] 3d ;
2–
c) O (Z = 8); d) Cl– (Z = 17).
*12. Reprezintã configuraþiile electronice ale ionilor Cu+ ºi Cu2+.

16
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*13. Determinã structura înveliºului electronic
14. Configuraþia electronicã 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
pentru sulf, cadmiu, hafniu ºi radiu utilizând poziþia corespunde:
–
acestor elemente în tabelul periodic.
a) atomului de sulf ºi ionului Cl ;
+
2–
+
–
b) ionilor Ca2 , Cl , K , S ºi gazului rar argon;
VIII
A
I A II A
c) ionului F– ºi gazului rar Ne.
III A IV A V A VI A VII A
*15. Electronul distinctiv al Co (Z = 27) se aflã în
substratul:
a) 3p;
b) 4d;
c) 3d;
d) 4f;
e) 4s.

TEST — ~NVELI{UL ELECTRONIC AL ATOMILOR
1. Exprimã prin cuvinte proprii sensul noþiunilor: orbital, electron distinctiv, miºcare de spin.
2. Stabileºte corespondenþa dintre afirmaþiile coloanelor A ºi B înscriind în dreptul cifrelor din coloana
A, literele corespunzãtoare din coloana B.
A
B
2
5
a. element situat în perioada a 3-a, grupa a 13-a
.... 1. [He] 2s 2p
(IIIA);
.... 2. [Ne] 3s1
2
2
6
2
1
b.
atomul unui metal alcalin;
.... 3. 1s 2s 2p 3s 3p
2
6
c. al 9-lea element din tabelul periodic;
.... 4. [Ne] 3s 3p
d. atomul unui gaz rar.
e. element situat în grupa 1-a (IA) perioada a 3-a.
3. Alege afirmaþia/afirmaþiile corectã/corecte:
a) siliciul (14Si) este situat în perioada a 3-a, grupa a II-a;
b) în substratul d pot fi maximum 5 electroni;
c) energia substratului 3p este mai mare decât a substratului 3s;
d) elementele care au electronul distinctiv în substratul 4f se numesc lantanide.
4. Pentru elementele 14A ºi 11D stabileºte:
a) poziþia în tabelul periodic;
b) numãrul electronilor de valenþã;
c) numãrul orbitalilor monoelectronici.
*5. Reprezintã configuraþia electronicã pentru elementele:
a) 24Cr; b) 34Se.
*6. Determinã numãrul de electroni pentru atomul cu 8 electroni în substratul 3d.
*7. Alege dintre ionii de mai jos pe cei care au configuraþie de gaz rar:
a) Cr3+ (Z = 24); b) Zn2+ (Z = 30); c) Cl– (Z = 17); d) K+ (Z = 19);
Identificã printre ionii enumeraþi speciile izoelectronice.
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