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ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE

Związki kompleksowe (związki koordynacyjne, związki addycyjne)

• zawierają atom lub jon centralnych otoczonych przez ligandy

• co najmniej jedno wiązanie pomiędzy atomem centralnym i ligandem

to wiązanie koordynacyjne

• zachowują swą indywidualność nawet w roztworze



ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE

WYSTĘPOWANIE I ZASTOSOWANIE

• w organizmach żywych zarówno roślinnych jak i zwierzęcych np.

chlorofil to kompleks Mg, a hemoglobina to kompleks Fe

• analiza ilościowa w celu oddzielenia jonów metalicznych oraz ich

identyfikacji

• analiza chemiczna – np. oznaczanie twardości wody za pomocą EDTA

• katalizatory w syntezie chemicznej

• medycyna np. cis-platyna; dimerkaprol (BAL);

• rozpuszczanie złota i platyny



UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW
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UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW

ELEKTROUJEMNOŚĆ 

miara tendencji atomów danego pierwiastka do przyciągania elektronów



ELEKTROUJEMNOŚĆ

Dążność pierwiastka do uzyskania oktetu poprzez "zabranie" innym atomom

brakującej ilości elektronów.

ODDAJ 
ELEKTRON

SÓD                  CHLOR



WIĄZANIA CHEMICZNE

TYPY WIĄZAŃ CHEMICZNYCH:

• Jonowe

• Kowalencyjne spolaryzowane (atomowe spolaryzowane)

• Kowalencyjne (atomowe)

• Koordynacyjne

• Metaliczne

• Wodorowe

• Van der Waalsa

• Jon-jon

• Jon-dipol

• stacking



WIĄZANIA CHEMICZNE
WIĄZANIE JONOWE

Pomiędzy atomami o dużej różnicy elektroujemności powyżej 1,7

Powstaje najczęściej między metalem a niemetalem



WIĄZANIA CHEMICZNE
WIĄZANIE ATOMOWE SPOLARYZOWANE

Para elektronowa utworzona przez uwspólnienie elektronów, przesunięta w

kierunku pierwiastka bardziej elektroujemnego

Różnica elektroujemności powyżej 0,4 - 1,7



WIĄZANIA CHEMICZNE
WIĄZANIE ATOMOWE

Para elektronowa utworzona przez uwspólnienie elektronów

Różnica elektroujemności powyżej 0,0 - 0,4



WIĄZANIA CHEMICZNE

WIĄZANIE KOORDYNACYJNE

Uwspólniona para elektronowa pochodzi od jednego atomu



ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE - HISTORIA
Nazwa wywodzi się stąd, że do początku XX wieku ich budowa nie była znana

– skomplikowana, złożona (en. complex)

Błękit Pruski – najwcześniej odkryty związek kompleksowy

(Diesbach początek XVIII w.)

KCN ∙ Fe(CN)2 ∙ Fe(CN)3

KFe[Fe(CN)6]

Chlorek 6 amino kobaltu (III) – uznawany za pierwszy zw.

kompleksowy

(Tassaerte 1798 r. przypadkowo)

CoCl3 ∙ 6NH3

[Co(NH3)6]Cl3



ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE - HISTORIA

         Teoria Wernera (1893r.) 
 

           wiązanie  główne   (ulega dysocjacji) 

             wiązanie  poboczne   (nie ulega jon.)  = wiązanie koordynacyjne 
 

                   [Co(NH3)6]Cl3                             [Co(NH3)5Cl]Cl2 
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Alfred Werner (1866-1919) Nagroda Nobla 1913r.

TEORIA WERNERA (1893r.)

Wiązanie główne (ulegające dysocjacji)

Wiązanie poboczne (nieulegające dysocjacji) = wiązanie koordynacyjne



ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE

Związki kompleksowe (związki koordynacyjne, związki addycyjne)

• zawierają atom lub jon centralnych otoczonych przez ligandy

• co najmniej jedno wiązanie pomiędzy atomem centralnym i ligandem

to wiązanie koordynacyjne

• zachowują swą indywidualność nawet w roztworze



ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE

Sfera koordynacyjna

Jon centralny
(Co2+)

Ładunek kationu 
kompleksowego

Przeciwjon

Liczba ligandówLigandy 
(cząsteczki NH3

oraz jony Cl-)


