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Podział ligandów

Ligandy to atomy lub cząsteczki, które są donorami pary elektronowej 
oddawanej atomowi centralnemu, który jest ich akceptorem. 

• obojętne 
H2O, NH3, NO, CO, en, dien

• anionowe 
F-, Cl-, I-, CN-, SCN-, CO3

2-, C2O4
2-, EDTA4-

• proste 
H2O, NH3, NO, F-, Cl-, I-, CN-, SCN-

• chelatowe
en, dien, C2O4

2-, EDTA4-



Ligandy kleszczowe (chelatowe)

• dwukleszczowe – koordynacja przez dwa atomy donorowe

węglan

szczawian

glicynian

etylenodiamina

2,2’-bipirydyna
1,10-fenantrolina

dimetyloglioksym

8-hydroksychinolina

acetyloacetonian

Szczególnie trwałe energetycznie jest tworzenie pierścienia 5- i 6-członowego



Ligandy kleszczowe (chelatowe)

• trójkleszczowe – koordynacja przez trzy atomy donorowe

• czterokleszczowe – koordynacja przez cztery atomy donorowe

• sześciokleszczowe – koordynacja przez sześć atomy donorowe

2,2':6',2''-terpirydynadietylenotriamina
(1,4,7-triazaheptane)

Spermidyna

Sperminatrietylenotetramina
(1,4,7,10-tetraazadecane)

EDTA
(kwas wersenowy)

EDTA - sposób 
kompleksowania M



Ligandy makrocykliczne

etery koronowe – makrocykliczne syntetyczne polietery o regularnej budowie; zdolne do 

selektywnego tworzenia trwałych kompleksów (koronatów) z kationami, np. metali alkalicznych 
np. Li+ (12C4), Na+ (15C5), K+ (18C6) 

18-korona-612-korona-4 15-korona-5

[1.1.1] kryptand

kryptandy – związki syntetyczne o silnym działaniu kompleksującym zwłaszcza dla metali 

przejściowych i ziem rzadkich; tworzą związki chelatowe (kryptaty) o budowie sferycznej -
atom centralny jest we wnętrzu liganda.

[1.1.2] kryptand [1.2.2] kryptand



Ligandy makrocykliczne

PRZYKŁADY KOMPLEKSÓW

kompleks kryptandu [2.2.2] z K+

kompleks typu ML2 12-korona-4 z Li+



Liczba koordynacyjna

• jest to liczba donorowych atomów liganda bezpośrednio 
związanych z atomem centralnym kompleksu

• jest to liczba wiązań σ utworzonych między atomem 
centralnym a ligandami

• jest to liczba par elektronowych, którymi ligandy są 
bezpośrednio przyłączone do atomu centralnego



Liczba koordynacyjna

• zależy od wielkości jonu metalu
(wzrasta wraz ze zwiększeniem promienia jonu centralnego)

• kationy metali mogą przyjmować więcej niż jedną LK

• kationy metali przyjmują najczęściej parzyste LK

• ligand wpływa na LK
(ładunek liganda wpływa; 

wielkość liganda i ilość potencjalnych wiązań, które mogą tworzyć nie 
wpływa na LK)

• stan skupienia kompleksu wpływa na LK atomu centralnego

• LK jonów metali w prostych związkach kompleksowych jest 
identyczna do analogicznych w układach biologicznych



Liczba koordynacyjna

LK=2

Występuje rzadko, głównie kationy Cu+, Ag+ i Au+ oraz Hg2+

a) Struktura cząsteczki liniowa

Np. [Ag(NH3)2]+, [Ag(CN)2]-, [Cu(NH3)2]+, [AgCl2]-, [Au(CN)2]-, [Hg(CN)2], [AuCl2]-, 
związki Ag(I) z glicyną lub glicyloglicyną

[Cu(CN)2]- + 2CN-
 [Cu(CN)4]3-

b) Struktura kątowa (zgięta)



LK=3

a) Struktura płaska trygonalna

Np. HgI3
-, [Cu(CN)3]2-, AgCl3

2-

b) Struktura piramidy trygonalnej

Np. SnCl3
-

(atom centralny nad powierzchnią ligandów)

c) Struktura w kształcie litery T

Np. ClF3

Liczba koordynacyjna



a) Struktura teteraedryczna (czworościan foremny)

Np. Li(H2O)4
+, BeF4

2-, BH4
-, AlCl4

-, CoBr4
2-, ReO4

-, Ni(CO)4

Występuje najczęściej dla konfiguracji elektronowej 
atomu centralnego d0, d5 lub d10

LK=4

Jedna z najważniejszych LK – dominującą jest struktura tetraedryczna

Liczba koordynacyjna

Np. [CoCl4]
2- w kompleksie

1,6-hexamethylenediammonium tetrachlorocobaltate(II)
Np. [Ni(CO)4]



LK=4

Liczba koordynacyjna

c) Struktura piramidy kwadratowej
Metal ponad powierzchnią ligandów

b) Struktura płasko-kwadratowa
Np. związki dwu- lub poli-rdzeniowe AlCl3, FeCl3 lub zw. ksenonu XeF4

Występuje najczęściej dla konfiguracji elektronowej atomu centralnego d8 (Ni2+, Pd2+, 
Pt2+, Rh+, Ir+ i Au3+) oraz d9 czyli Cu2+



Liczba koordynacyjna

LK=5

a) Struktura bipiramidy trygonalnej

Np. MF5
3-

M=Cu2+, Cd2+, 
Hg2+

Występuje rzadziej niż LK=4 i 6 ma jednak istotne znaczenie, szczególnie dla 
konfiguracji elektronowej atomu centralnego d7, d8 lub d9

c) Struktura płaska pentagonalna

Ni(CN)5
3- tworzy sól krystaliczną, w której wykryto obie struktury, po dehydratacji tylko 

piramida tetragonalna

mają podobną energię

łatwo przekształcają 
się w siebie

b) Struktura piramidy tetragonalnej

Np. MF5
2-

M=Tl3+, In3+, 
Sb3+



Liczba koordynacyjna

LK=6

a) Struktura pryzmatu trygonalnego (słup trygonalny)

Pryzmat trygonalny lub zniekształcony pryzmat trygonalny 
występuje bardzo rzadko (dla konfiguracji atomu centralnego d0 lub d1),

Jedna z najważniejszych LK – dominującą jest struktura oktaedryczna

pryzmat trygonalny d1 [ReMe6] d0 [TaMe6]-, [ZrMe6]2-

zniekształcony 
pryzmat trygonalny

d0 [MoMe6], [WMe6], 
[NbMe6]-, [TaPh6]-

Np. 
• związki zawierające 6 at. S oddziałujących ze sobą, co stabilizuje strukturę;
• sztywne ligandy klatkowe wymuszające strukturę słupa trygonalnego  



Liczba koordynacyjna

LK=6

b) Struktura oktaedryczna (ośmiościan foremny) jest strukturą bardzo 

trwałą, co wynika z czynnika przestrzennego – ligandy są maksymalnie oddalone od siebie

Regularny lub prawie regularny oktaedr występuje dla 
wszystkich konfiguracji elektronowych at. centralnego d0 – d10

Np.   

[Cu(NH3)4(H2O)2]
2+

kation tetraamminodiaquacopper(II) 

d0 [TiF6]2- d1 [Ti(H2O)6]2+ d2 [V(H2O)6]3+

d3 [Cr(H2O)6]3+ d4 [Mn(H2O)6]3+ d5 [Fe(H2O)6]3+

d6 [Fe(H2O)6]2+ d7 [Co(H2O)6]2+ d8 [Ni(H2O)6]2+

d9 [Cu(NO2)6]4- d10 [Zn(H2O)6]2+

Niezależnie od tego czy w kompleksie są takie same ligandy może dojść do deformacji 
(odkształcenia), co wynika z efektów elektronowych związanych z at. centralnym



Liczba koordynacyjna

LK=6

• Odkształcenie tetragonalne – wynika ze skrócenia lub wydłużenia 

jednej osi (efekt Jahna – Tellera) 

ODKSZTAŁCENIA

a

b

c

Struktura oktaedryczna
a=b=c

Odkształcenie tetragonalne 
a=b≠c



Liczba koordynacyjna

LK=6

• Odkształcenie trygonalne – przejście oktaedru w antypryzmat

trygonalny

ODKSZTAŁCENIA

a

b

Odkształcenie trygonalne
a≠b

gdy oktaedr jest wydłużony lub skrócony wzdłuż 
osi łączącej środki dwóch przeciwległych trójkątów



Liczba koordynacyjna

LK=6

• Odkształcenie rombowe – całkowite zniszczenie równości osi w 

oktaedrze

ODKSZTAŁCENIA

Odkształcenie rombowe
a≠b≠c

a

b

c

kwadrat, który 
przeszedł w romb



Liczba koordynacyjna

LK=7

a) Struktura bipiramidy pentagonalnej

Np. 
• [V(CN)7]4- (d2) 
• [NbF7]3- (d1)
• [ZrF7]3- (d0)
• UO2

2+ - tleny w pozycjach aksjalnych, pary 
elektronowe w pozycjach ekwatorialnych [UO2F5]3-

• [ScCl2(15-korona-5)]2[CuCl4]

• dla kilku pierwszych pierwiastków II i III rzędu bloku d
• dla lantanowców i aktynowców



Liczba koordynacyjna

LK=7

b) Struktura pryzmatu trygonalnego 1-krotnie centrowanego

wyprowadzony z pryzmatu trygonalnego przez zwiększenie 
jednej ściany dla pomieszczenia kolejnego liganda 
np. [TaF7]2- (d0); [ZrF7]3-

c) Struktura oktaedru 1-krotnie centrowanego

wyprowadzony z oktaedru przez zwiększenie jednej ściany 
dla pomieszczenia kolejnego liganda
Np. [NbF7]2-, [XeF7]-, [TaCl4(PMe3)3] 



Liczba koordynacyjna

LK=8

a) Struktura sześcianu

dla ciężkich pierwiastków II i III rzędu bloku d np. Zr, Hf, Nb, Ta, Ho, W

występuje bardzo rzadko np. [PaF8]3-, [UF8]3-

odpychanie ligandów powoduje odkształcenia (różne 
odległości L-L)
• antypryzmat kwadratowy
• dodekaedr (dwunastościan)

b) Struktura antypryzmatu kwadratowego

powstaje w wyniku obrotu jednej ze ścian sześcianu o 45o

Ligandy nie nakładają się na siebie (wiązania M-L równej długości)
Np. [TaF8]3- (d0), [ReF8]2- (d1), [U(acac)4] , [Zr(acac)4] (d0)



Liczba koordynacyjna

LK=8

c) Struktura dodekaedru (dwunastościanu)

dwa przenikające się tetraedry
struktura charakterystyczna dla lantanowców i aktynowców 
oraz Ca
Np. [Ti(NO3)4], [Zr(ox)4]4-, [Y(H2O)8]3+

Różnice energetyczne między strukturami dodekaedru i antypryzmatu
tetragonalnego są niewielkie, występują związki które przyjmują obie struktury

np. [Zr(acac)4] antypryzmat i [Zr(ox)4]4- dodekaedr 
w zależności od przeciw jonu np. [Mo(CN)8]3-, [W(CN)8]3-, [Mo(CN)8]4-, [W(CN)8]4-



Liczba koordynacyjna

LK=8

d) Struktura bipiramidy heksagonalnej

Np. dla 6-koordynowalnych ligandów makrocyklicznych

np. [CdBr2(18-korona-6)]

często w pozycjach 
aksjalnych cząsteczki 
rozpuszczalnika

e) Struktura pryzmatu trygonalnego dwukrotnie centrowanego

Struktura bardzo rzadka
Np. [ZrF8]4- (d0)
[La(acac)3(H2O)2]H2O (d0)

f) Struktura antypryzmatu trygonalnego dwukrotnie centrowanego



Liczba koordynacyjna

LK=9

a) Struktura pryzmatu trygonalnego trójkrotnie centrowanego

często dla lantanowców i aktynowców
sporadycznie dla pierwiastków bloku d 
Np. [Sc(H2O)9]3+, [Y(H2O)9]3+, [La(H2O)9]3+, 
[Nd(H2O)9]3+

b) Struktura antypryzmatu kwadratowego jednokrotnie  centrowanego

struktura bardzo rzadka



Liczba koordynacyjna

LK=10, 11, 12

często dla lantanowców i aktynowców z ligandami kleszczowymi

LK=10 struktura antypryzmatu kwadratowego 
np. K[Th(ox)4] ∙ 4H2O

LK=11 struktura słupa trygonalnego 
5-krotnie centrowanego

LK=12 struktura odkształconego ikosaedru np. [Ce(NO3)6]3-, [Th(NO3)6]2-



Izomeria związków kompleksowych

Izomeria w związkach kompleksowych wynika z
• różnego położenia ligandów w strukturze związku
• różnego sposobu połączenia ligandu z atomem centralnym

• jonowa
• wiązaniowa
• koordynacyjna
• hydratacyjna
• polimeryzacyjna

IZOMERIA ZWIĄZKÓW KOMPLEKSOWYCH

IZOMERIA STRUKTURALNA STEREOIZOMERIA

• geometryczna
• optyczna



Izomeria jonowa

Występuje, gdy związki kompleksowe mają jednakowy wzór empiryczny ale różnią 
się położeniem anionów.

Aniony mogą występować jako ligandy lub być przeciw jonem w sieci krystalicznej. 

[Co(NH3)5Br]SO4 siarczan pentaaminobromokobaltu(III) o barwie ciemnofioletowej

[Co(NH3)5SO4]Br bromek pentaaminosiarczanokobaltu(III) o barwie czerwonej

CoBr2 [Co(NH3)5(H2O)]Br3

[Co(NH3)5Br][SO4]

[Co(NH3)5Br]Br2
[NH4]Br, NH3, O2

Ag2SO4



Izomeria hydratacyjna

Występuje, gdy związki kompleksowe mają jednakowy wzór empiryczny ale różnią 
się położeniem cząsteczek wody.

Różne położenie cząsteczek wody w wewnętrznej lub zewnętrznej sferze 
koordynacyjnej kompleksu. 

Np. CrCl3∙6H2O

[Cr(H2O)6]Cl3 chlorek heksaakwa chromu(III) o barwie fioletowej

[Cr(H2O)5Cl]Cl2∙H2O jednowodny chlorek pentaakwachloro chromu(III) o barwie zielonej

[Cr(H2O)4Cl2]Cl∙2H2O dwuwodny chlorek tetraakwadichloro chromu(III) o barwie zielonej



Izomeria koordynacyjna

Występuje w kompleksach mających dwa centra koordynacyjne, w których ligandy 
przyłączane są do różnych metali.

[Co(NH3)6][Cr(CN)6] [Cr(NH3)6][Co(CN)6]

[Co(NH3)6][Co(NO2)6] [Co(NH3)4(NO2)2][Co(NH3)2(NO2)4]

[PtII(NH3)4][PtIVCl6] [PtIV(NH3)4Cl2][PtIICl4]



Izomeria wiązaniowa

Występuje w przypadku ligandów, które mogą łączyć się z atomem centralnym  w 
dwojaki sposób. 
Ligandy, które mogą tworzyć izomery wiązaniowe to ligandy ambichelatowe.

NO2
- atomy donorowe N lub O

SCN- rodanki (tiocyjaniany) SCN− ; izotiocyjaniany NCS−

SO3
2- siarczany (IV) atomy donorowe S lub O

R2S=O sulfotlenki atomy donorowe S lub O

nitro nitrito

[Co(NH3)5(NO2)]Cl2



Izomeria polimeryzacyjna

Występuje w przypadku kompleksów, które mają ten sam wzór empiryczny 
ale różną masę molową.

[PtCl2(NH3)2] [Pt(NH3)4][PtCl4]

[Co(NH3)3(NO2)3] [Co(NH3)6][Co(NO2)6]



Izomeria geometryczna

Izomeria konfiguracyjna występująca w cząsteczce, w której występują wiązania 
wielokrotne oraz dwie różne pary podstawników. 

Dla struktur kwadratowych izomery cis i trans
np. kompleks [Pt(NH3)2Cl2]

kompleks cis                kompleks trans

Cis-platyna – związek kompleksowy platyny o 
działaniu cytostatycznym. Stosowany jest jako 
lek w chemioterapii kilku rodzajów raka.

Dla struktur oktaedrycznych izomery cis i trans dla związków typu  ML4X2 oraz 
izomery facjalne i meridionalne dla związków typu ML3X3

kompleks cis             kompleks trans kompleks facjalny   kompleks meridionalny



Izomeria optyczna

Izomery optyczne to cząsteczki, które mają się do siebie tak, jak obraz i jego 
zwierciadlane odbicie (enancjomery). Enancjomery różnią się skręcalnością 
optyczną światła widzialnego.

Izomerię optyczną wykazują kompleksy 
oktaedryczne posiadające 6 różnych 
ligandów monodentnych lub dla ligandów 
chelatowych kompleksy typu M(L-L)2X2 oraz 
kompleksy typu M(L-L)3.

M(L-L)2X2 M(L-L)3

ML6 6 różnych ligandów



Nomenklatura związków kompleksowych

• Najpierw wymienia się nazwy ligandów, a na końcu nazwę atomu centralnego.
• Ligandy, zarówno we wzorze jak i w nazwie wymienia się w porządku alfabetycznym.
• W kompleksach kationowych na końcu podaje się nazwę atomu centralnego w dopełniaczu.

[Co(H2O)6]2+  - jon heksaakwakobaltu(II)

• W kompleksach obojętnych na końcu podaje się nazwę pierwiastka

[PtBr2(NH3)2] – diaminadibromoplatyna

• W kompleksach anionowych na końcu podaje nazwę atomu centralnego w formie
przymiotnikowej

K2[PdCl4] – tetrachloropalladan(II) potasu

• Liczbę ligandów określa przedrostek grecki mono-, di-, tri- …
• Przed grupą umieszczoną w nawiasach stosuje się liczebniki łacińskie bis-, tris-, tetrakis- …



Nomenklatura związków kompleksowych

Nazwa ligandu Wzór ligandu

Amina NH3

Akwa H2O
Bromo Br-

Chloro Cl-

Cyjaniano CNO-

Cyjano CN-

Fluoro F-

Hydrokso OH-

Karbonyl CO
Okso O2-

Tio S2-

Tiocyjaniano CNS-

Tiosiarczano S2O3
2-



Typy i kształty orbitali



Typy i kształty orbitali



Teoria wiązań walencyjnych (VB)

Najprostszy sposób wyjaśniania budowy związków kompleksowych.

W tworzeniu związków kompleksowych biorą udział donorowe elektrony 
liganda i akceptorowe zhybrydyzowane orbitale atomu centralnego. 
Wiązanie jest tym silniejsze im efektywniej pokrywają się orbitale liganda i 
atomu centralnego.

TYPY ORBITALI ZHYBRYDYZOWANYCH

LK Orbitale atomowe Orbitale 
zhybrydyzowane

Rozmieszczenie orbitali w 
przestrzeni

2 s, px sp liniowe

3 s, px, py sp2 trójkątne

4 s, px, py, pz sp3 tetraedryczne

4 s, px, py, dx2-y2 dsp2 lub sp2d kwadratowe

5 s, px, py, pz, dx2-y2 dsp3 lub sp3d piramida tetragonalna

5 s, px, py, pz, dz2 dsp3 lub sp3d bipiramida trygonalna

6 s, px, py, pz, dx2-y2, dz2 d2sp3 lub sp3d2 oktaedryczne



Teoria wiązań walencyjnych (VB)
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KOMPLEKSY TETRAEDRYCZNE



Teoria wiązań walencyjnych (VB)
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KOMPLEKS PŁASKOKWADRATOWY

płaskokwadratowy, diamagnetyczny

tetraedryczny, paramagnetyczy



Teoria wiązań walencyjnych (VB)
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KOMPLEKSY OKTAEDRYCZNE

diamagnetyczny

paramagnetyczny



Teoria wiązań walencyjnych (VB)
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KOMPLEKSY O STRUKTURZE BIPIRAMIDY TRYGONALNEJ



Teoria wiązań walencyjnych (VB)

OGRANICZENIA METODY:

• Można ją zastosować do ograniczonej liczby ligandów

• Nie tłumaczy właściwości optycznych związków kompleksowych

• Nie daje możliwości oceny energetycznej kompleksów

• Konfiguracje elektronowe określane są w przybliżeniu



Teoria pola krystalicznego

Stanowi model określający w jaki sposób na energie orbitali jonu metalu 
wpływają otaczające go ligandy (sprawdza się dla związków o dużej symetrii)

U jej podstaw leżą tezy:
• siły odpowiedzialne za występowanie wiązania koordynacyjnego i jego trwałość 

mają charakter elektrostatyczny
• ligandy niezależnie traktuje się jako ładunki punktowe lub dipole. Przestrzenny 

układ tych ładunków wyznacza symetrię pola elektrostatycznego działającego na 
jon centralny.

• konfiguracja elektronowa jonu centralnego jest określana na podstawie zasad 
kwantowo-mechanicznych. 



Teoria pola krystalicznego

ROZSZCZEPIENIE ORBITALI W POLU OKTAEDRYCZNYM

W otoczeniu oktaedrycznym 6 ładunków ujemnych, jon 
metalu zawiera 2 orbitale eg (o wyższej energii) oraz 3 t2g

(o niższej energii). Poziomy eg znajdują się o 3/5 Δo wyżej 
a poziomy t2g o 2/5 Δo niżej od energii nierozszczepionych 
orbitali d.

wolny jon

zdegenerowane orbitale 
w polu sferycznym

rozszczepienie orbitali w 
polu oktaedrycznym

energia 
orbitalu



Teoria pola krystalicznego

ROZSZCZEPIENIE ORBITALI W POLU TETRAEDRYCZNYM

W otoczeniu tetraedrycznym 4 ładunków ujemnych 
znajdujących się w narożach czworościanu powoduje 
mniejsze rozszczepienie niż w polu oktedrycznym. Orbitale 
dxy, dxz oraz dyz są mniej trwałe niż orbitale dx2-y2 i dz2. 

energia 
orbitalu

zdegenerowane orbitale 
w polu sferycznym

rozszczepienie orbitali w 
polu oktaedrycznym

rozszczepienie orbitali w 
polu tetraedrycznym

ROZSZCZEPIENIE ORBITALI W POLU TETRAEDRYCZNYM

Orbitale międzyosiowe Orbitale osiowe



Teoria pola krystalicznego



Teoria pola krystalicznego

SZEREG SPEKTROCHEMICZNY

Szereg dla ligandów, został oparty o rosnącą wartość rozszczepienia orbitali d 10 Dq.

I- < Br- <S2- < SCN- < Cl- NO3
- < N3

- < F- < OH- < C2O4
2- ≈ H2O < NCS-

< py ≈ NH3 < en ≈ EDTA < bpy < phen < NO2
- << PPh3 < CN- ≈ CO

Szereg dla metali przejściowych, gdzie Δ rośnie wraz ze zwiększaniem ładunku oraz w 
kierunku od góry do dołu w układzie okresowym.

Mn2+ < Ni2+ < Co2+ < Fe2+ < V2+ < Fe3+ < Cr3+ < V3+ < Co3+ < Mn4+ < Rh4+ < Pd4+ < Ir4+ < Pt4+



Teoria pola krystalicznego

KOMPLEKSY NISKO- I WYSOKOSPINOWE

Kompleksy wysokospinowe posiadają niesparowane elektrony i często mają 
własności paramagnetyczne (są przyciągane przez pole magnetyczne).

Kompleksy niskospinowe z reguły mają własności diamagnetyczne (w niewielkim 
stopniu są one wypychane przez pole magnetyczne).

Konfiguracja 
wysokospinowa

Konfiguracja 
niskospinowa



Teoria orbitali molekularnych

Model opisujący strukturę elektronową związków  kompleksowych tworzonych 
przez metale przejściowe.

ZAŁOŻENIE TEORII
orbital cząsteczkowy powstaje w wyniku nakładania się orbitali atomowych 
atomów tworzących wiązanie. Funkcję falową elektronu w cząsteczce traktuje 
się jako liniową kombinację funkcji falowych opisujących orbitale atomowe

W równaniu stałe cA i cB dobrane są tak, by energia orbitalu cząsteczkowego osiągała minimum.



Teoria orbitali molekularnych

Dla dwuatomowej cząsteczki typu A2 rozwiązaniem funkcji falowej elektronu są dwie 
funkcje: orbital wiążący oraz antywiążący. Orbitale te różnią się energią, przy czym orbital 
wiążący charakteryzuje się mniejszą energią od wyjściowych orbitali atomowych, a orbital 
antywiążący większą.



Teoria orbitali molekularnych

Orbital wiążący σ charakteryzuje się zwiększoną gęstością elektronów w przestrzeni między 
jądrami. Para elektronów zajmująca ten orbital nosi nazwę wiążącej i tworzy trwałe wiązanie. 
Orbital antywiążący σ* charakteryzuje się mniejszą gęstością elektronów w przestrzeni między 
jądrami, co powoduje, że jądra atomów odpychają się. 

Trwałość wiązania zależy od ilości elektronów na obu typach orbitali. Jeśli ilość elektronów na 
orbitalach wiążących jest większa od ilości elektronów na orbitalach antywiążących, to wiązanie 
jest trwałe.

W czasie tworzenia wiązania wydziela się energia (energia wiązania), a układ jest trwały ze 
względu na uzyskanie uprzywilejowanego stanu energetycznego charakteryzującego się minimum 
energii. 

Podczas tworzenia się hipotetycznej cząsteczki He2, powstałyby orbitale cząsteczkowe σ i σ*, 
zajęte przez cztery elektrony (ilość elektronów na orbitalu wiążącym i antywiążącym byłaby taka 
sama). To nie spowodowałoby obniżenia energii układu, ponieważ suma energii orbitalu σ  i σ* 
nie jest mniejsza od sumy energii orbitali atomowych 1s2. Cząsteczka He2 nie może być trwała.



Teoria orbitali molekularnych

Kolejność zapełniania orbitali molekularnych, wynika z ich energii:

PRZESTRZENNY KSZTAŁT ORBITALI WIĄŻĄCYCH



Teoria pola ligandów

Teoria opisująca mechanizm wiązania oraz aranżację i symetrię orbitali
występujących w związkach koordynacyjnych.

Stanowi połączenie teorii pola krystalicznego oraz teorii orbitali
molekularnych.


