
Elektronegatiivisuus ja niiden 
ero sidoksessa



Elektronegatiivisuusarvot





Elektronegatiivisuusero -
laskuja

▪ Laske seuraavien molekyylien 
sidoksien elektronegatiivisuuserot

Molekyyli Piirrä rakennekaava O-H -

sidos

H-ko. 

halogeeni

C-H -

sidos

C-O -

sidos

H2O

HF

HCl

CH4

CH3OH

Alkuaine El.neg.arvo

H 2,1/2,2

O 3,5/3,4

C 2,5/2,6

F 4,0

Cl 3,0/3,2



Elektronegatiivisuusero -
laskuja

▪ Laske seuraavien molekyylien 
sidoksien elektronegatiivisuuserot

Molekyyli Piirrä rakennekaava O-H -

sidos

H-ko. 

halogeeni

C-H -

sidos

C-O -

sidos

H2O 1,4 (K)

HF 1,9 (K!)

HCl 0,9 (K)

CH4 0,4 (K)

CH3OH 1,4 (K) 0,4 (K) 1,0 (K)

Alkuaine El.neg.arvo

H 2,1/2,2

O 3,5/3,4

C 2,5/2,6

F 4,0

Cl 3,0/3,2



Elektronegatiivisuusero -
Osittaisvaraus

▪ atomin positiivinen 
varaus (protonit) − 
atomia ympäröivä 
negatiivinen varaus 
(elektronit)

Pallo-tikkumalli Elektronitiheysmalli



Poolisuus –
Heikot sidokset



Sidoksen poolisuus

• pooliton sidos: C–C 

• sama alkuaine

▪ lähes pooliton sidos: C–H

• alkuaineiden elektronegatiivisuudet lähes 
samanlaiset

▪ poolisia sidoksia: N–H, C–O, O-H

• alkuaineiden elektronegatiivisuuksissa 
selvä ero



Molekyylin poolisuus

• molekyylin poolisuuteen tarvitaan

• poolinen sidos

• epäsymmetria



Poolisuus ja liukoisuus

poolinen vesiliukoinen rasvaliukoinen



Poolisuus ja liukoisuus

poolinen vesiliukoinen rasvaliukoinen

× ×

×

×

× ×

× × ×



Poolisuus – Molview-ohjelma

3-Pentanoni



Molview.org –ohjelman käyttö

▪ Rakennekaavan rakentaminen

▪ Piirrä etanolin ja asetonin rakennekaavat sekä 
3D-mallit

▪ Elektronitiheyden kuvaaminen - poolisuus



Elektronitiheys -kuva



Heikot sidokset



Dipoli-dipoli-sidos



Dipoli-dipolisidos

• kahden poolisen molekyylin välillä



Vetysidos



Vetysidos 
(dipoli-dipolisidoksen erikoistapaus)

▪ elektronegatiivinen atomi 
– vety ··· neg. atomi



Alkoholimolekyylien väliset 
vetysidokset



Karboksyylihappo-molekyylien väliset 
vetysidokset



Kiehumispisteet,
täytä taulukko, tee graafinen esitys

Molekyyli M Kiehumispiste

Metaani

Etaani

Propaani

Butaani

Pentaani

Heksaani

Molekyyli M Kiehumispiste

Metanoli

Etanoli

1-Propanoli

1-Butanoli

1-Pentanoli

1-Heksanoli

Molekyyli M Kiehumispiste

Metaanihappo, muurahaishappo

Etaanihappo, erikkahappo

Propaanihappo, propionihappo

Butaanihappo, voihappo

Pentaanihappo

Heksaanihappo moolimassa

kiehumispiste



Heikkojen sidoksien merkitys



Vesi, poolinen neste

Elektronegatiivisuuserosta johtuvat yhteisen 

elektroniparin varauksen jakautuminen ja 

siirtyminen elektronegatiivisemman hapen 

suuntaan aiheuttavat kuvan osoittamat 

osittaisvaraukset.

Happiryhmän alkuaineiden 

kiehumispisteet kuvassa. Veden 

kiehumispiste poikkeaa 

merkittävästi saman ryhmän muiden 

alkuaineiden vastaavasta linjasta.

Kuvat: Kide1, s. 21

Vetysidos hapen 

ja vedyn välillä



Poolisuuden merkitys kiehumispisteisiin



Jääkiteet



Dispersiovoimat



Dispersiovoimat



Dispersiovoimat 
(van der Waalsin voimat)

• hetkellinen dipoli 
synnyttää toisen 
dipolin



Dispersiovoimat



Dispersiovoimat



Dispersiovoimat luonnossa

LÄHDE: http://beacon-center.org/blog/2011/11/14/beacon-researchers-at-work-how-do-geckos-stick-to-the-wall/

http://beacon-center.org/blog/2011/11/14/beacon-researchers-at-work-how-do-geckos-stick-to-the-wall/


Heikot sidokset - kooste

▪ Molekyylien välillä vaikuttavia sidoksia

▪ Pooliset molekyylit
– Dipoli-dipoli-sidos, Vetysidos 

▪ Poolittomat molekyylit

– Dispersiovoimat

▪ Dipoli-dipolisidokseksi kutsutaan dipoleista aiheutuvia 
molekyylien välisiä vetovoimia. Poolisen molekyylin dipolit
vetävät puoleensa muita molekyylejä siten, että molekyylin 
positiivisesti varautunut pää vetää puoleensa molekyylin 
negatiivisesti varautunutta päätä ja päinvastoin.

▪ Vetysidos on em. erikoistapaus. Siinä on toisena dipolin
osapuolena aina vety, vrt. vesi.

▪ Dispersiovoima (Van der Waalsin voima) tarkoittavat 
hetkellisten dipolien aiheuttamia sidoksia



Heikot sidokset

dispersio-

voimia

dipoli-dipoli-

sidoksia

vetysidoksia



Heikot sidokset

dispersio-

voimia

dipoli-dipoli-

sidoksia

vetysidoksia

× × ×

×

×

× × ×

× ×



Sulamis- ja kiehumispiste

dispersio

-voimia

dipoli-dipoli-

sidoksia

vety-

sidoksia

suht. 

molekyyli-

massa

sulamis-

piste/°C

kiehumis-

piste/°C

× × ×
18 0 100

×
16 −183 −161

×
78 6 80

× × ×
92 18 290

× ×
58 −95 56



Liukeneminen ja 
Ioni-dipolisidos



Ioni-dipolisidos



Ioni-dipolisidos ja hydratoituminen



Liukeneminen

▪ Suolojen liukeneminen veteen tarkoittaa 
suolojen ionisidoksen katkeamista – tilalle 
täytyy syntyä uusia sidoksia, jotka energian 
näkökulmasta vaativat vähemmän energiaa

▪ Liukenemisen reaktioyhtälö:

▪ Kaliumpermanganaatin liukeneminen

KMnO4 (s)→ K+ (aq) + MnO4
- (aq)

▪ Kuparisulfaatin (kidevedellinen) liukeneminen

CuSO4 x 5 H2O (s)→ Cu2+ (aq) + SO4
2- (aq)



Hydratoituminen

▪ Vesimolekyylit muodostavat suolojen erimerkkisten 
ionien kanssa ioni-dipolisidoksia ao. kuvan mukaan.

▪ Vesimolekyylien verhoa sanotaan hydraattiverhoksi ja 
itse ilmiötä hydratoitumiseksi. Monen suolan kohdalla 
veden haihduttaminen johtaa suolakiteisiin, joihin jää 
molekyylejä kiinni (ns. kidevedeksi)



Kidevesi

▪ Suolojen vesiliuoksien 
haihdutuksessa (veden 
haihduttaminen) suolan 
rakenteisiin saattaa jäädä ns. 
kidevettä

▪ Riippuu suolasta

▪ Kidevesi saadaan pois 
lämmittämällä → Suola voi imeä 
kideveden takaisin jopa ilman 
kosteudesta

Nikkelisulfaatti (kidevedellinen)

NiSO4 x 6 H2O (s)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Nickel(II)-sulfate-hexahydrate-sample.jpg

