Mendearcrt Iiasietan konposa tu baten 1
elernenluak ezagunak zitezkeen arren,
espaziom nola ordenanen ziren j k i teko ez
zegoen arau argirik. Lewis-en loturaren
teoriak bide, oso errrtz ateratzen da. Mona
hemen s eta p balentzi clektroiak diluzten
elernentuentzat:

a.:rdinak direnean, atomo
guztiak zortzikotearen araua betez
e l k m e n dira. Adibidez,

l . Substantzien anf isiz. atomo osatzaileak
ezagilnak dira.
Baldin anioilkatioi bikoie bezala osatu
ahal bada, anioia eta katioia bcreziki
aztertuko dira.
2. Molekula edo inia errepresentatzeko
zenbat elektroi bellar diren erabaki.
IJorretarako, balentzi elektroi bakoiizekn
1 kontatri; anioja bada, karga negatibo
bakoitzeko 1 kontaiu, eta kíitioia bada,
karga posiribo bakoilzeko 1 kendu.

3. Deterniinatu by + 2 zcnbakia, non y,
parte hastzen duen atomo-kopurua baita,
hidrogenoa salbu.

Orduan 2 kñlsu daude:

1

i) Egituran Iotura anitkoirzrik daude.
Goiko diferentzia berdin 2 bada lotura
bikoik bat dago; berdin 4 bada, loiura
bikoitz bi edo hisukoitz bm daude. Aditide&

insten da.

ii) Bestela. 1, 11, eds IIT. taldeko etementu batek elekrsoi-zortzikotea baino
elektroi gutxiago ditu.
A d i b i d e ~BeH2 : H:Ee:H

5 . Egiiura imdj katzeko, atomo zenmala rein
den auketatu, eta elektroiak kokatu zor-

atabera. Kontutan hariu
elektroiak bereiztezinak direla, eta bikateetako elekmiak zein atomotatik datozen ezin daitekeela jakin.
tzikoteasen

c) Elektroi-kopurua >6y+2 denean, atomo zentralak balentzi geruza hedatuagoa
du. eta zortzikotea bete behmean, beste
geruza iui hedatuago bat betetzen da.

6. Formula osaaeko hidrogenoak jarri, kar-

Adibidez

ga fomala daramaten aromoen kopurua
rninirnizatzeko. Zortzikotea beietzen denean, karga formala honela deteminamn da:

a.- Atorno baten karga formala zera da,
baldin atorno horren konpartitutako efa
et-konpartitutakobikoteen kopumak ondoko taulakoz!~bbadira,

Hernen. atomo zentrala, sufrea, zortzikote izatera baino. harnabikote izarera
Atomo homn tal&a
Bikote konpartituak
Bikote ez-konpartituak
b.- Atornoaren karga formulari 1 gehitzen zaio. goian aipatulako bikote konpartituaz gain atomo horrek duen bikote

6y+2=6.3+2=20elektroi
Diferentzia, 2 da; beraz, lotüra bikoik
karbonoa,

konpani tu bakciitzeko.

bat dago. Atorno zenttala,

c.- Atornoaren karga fomaiari 1 kentzen

zaio, goian aipatutako bikote ez-konparotuaz gain atomo homn bikote ez-konpartitu bakoitzeko.
Adibidea: Azido formikoa, CHs02

4+6.2+ 1,2= 18 elektroi

Elektroiak zortzikoteka banatuz, eta
loiura bikoitz bat eratuz,

l

Karga formal&:
ezkerreko oxigenoak: 2 elektroi-bikotekonpanitu
[Z
el-konpartiiu
karbonoak:
3 elekmi-bikote konpartitir
"
ez-konpartitu
eskuineko oxigenoak: 1 elekwi-bikote konpartitu
[3
er-konpanitu

Karga forrnaiak zero egiten dira, baldin
hidrogenoak honela jartzen badira: bala karbonoaren gainean, bestea esku ineko oxigenoan:

berdinak dira, marra bakoiezak elektsoi-bikote bat erreprrsentatzen duelank.
OHARRA: Prozedura honek zenbait problema badu. Hor daude konposatu ziklí-

koak, ede elekuoi-kopum ez-parea duten
konposaruak, edo atomo zentrala aukeratzeko zehaztasun-gabezia.Problema hauek
Orain, hiru karga forrnaIak zero dira.
Ikusten denez, hau, ela normalean idazten
den
//

O

H-C - 0 - H

ebazteko, arau zabalagoak eman behar dira,

baina zenbajt atiketa egin ondoren, irakurleak berak sor ditzake behar dituen arau
"ad hoc" egokienak.+

