
Synteza związków koordynacyjnych

Należy zaplanować

Jakie wiązanie należy zerwać i utworzyć w procesie syntezy

Rozpuszczalnik

• właściwości kompleksujące

• wpływa na mechanizm powstawania nowego związku

• wymusza odpowiednią stereochemie reakcji

• rodzaj wymienianych ligandów, liczbę koordynacji

• możliwość wbudowania ligandów



Synteza związków koordynacyjnych

METODY AKTYWACJI WIĄZANIA METAL – LIGAND

tworzenie wiązanie metal – ligand to proces substytucji, w którym następuje 
chwilowa zmiana:

• LK mająca wpływ na stereochemię (zwłaszcza gdy produkt przejściowy na 
LK 5, 7 i wyższe)

• gęstości elektronowej na atomie centralnym

• Metody termiczne

• Metody radiacyjne

• Metody mechaniczne



METODY AKTYWACJI WIĄZANIA METAL – LIGAND

METODY TERMICZNE aktywacja poprzez podniesienie temperatury 

(rzadko obniżanie temp. np. otrzymywanie kompleksów z ligandami perokso)

Metody termiczne :

• pozwalają na kontrolę warunków przeprowadzania reakcji 

• wykazują brak selektywności przy zrywaniu wiązań

Najpowszechniej stosowana metoda syntez związków kompleksowych



METODY RADIACYJNE aktywacja poprzez działanie promieniowaniem

• naświetlanie światłem z zakresu UV-vis (metoda fotochemiczna)

• naświetlanie mikrofalami

• naświetlanie ultradźwiękami

METODY AKTYWACJI WIĄZANIA METAL – LIGAND



METODY RADIACYJNE – METODA FOTOCHEMICZNA (naświetlanie UV-vis)

• Fotoliza redoksowa

• Fotoliza substytucyjna

Bardzo duża energia dostarczana z promieniowaniem ultrafioletowym powoduje

generację wolnych rodników, co utrudnia syntezę i zmniejsza selektywność, 
która jest domeną tej metody

Cząsteczka w stanie wzbudzonym ma inną reaktywność i zmianie mogą ulec jej 
właściwości kwasowo-zasadowe

METODY AKTYWACJI WIĄZANIA METAL – LIGAND



METODY RADIACYJNE – METODA MIKROFALOWA 

Naświetlanie mikrofalami:

• Wzbudza stany rotacyjne cząsteczki – zbliżone do stanów wzbudzenia 
termicznego

• Nie powoduje wzrostu temperatury pojemnika reakcyjnego (zmniejszenie 
strat energii)

• Powoduje jednolity wzrost temperatury w całej objętości próbki (wzrost 
wydajności reakcji)

• Znaczący wzrost szybkości reakcji

Budowa pieców mikrofalowych nie daje gwarancji na jednorodność 
promieniowania co skutkuje miejscowymi przegrzaniami zmniejszającymi 
wydajność

METODY AKTYWACJI WIĄZANIA METAL – LIGAND



METODY RADIACYJNE – METODA ULTRADŹWIĘKOWA

Wykorzystuje efekty związane z przepływem dźwięku przez układy ciekłe

Efekty korzystne:

• oczyszczanie powierzchni

• odgazowanie cieczy

• separacja cienkich warstw

• emulgowanie mieszanin (można wyeliminować stosowane w tym celu etery koronowe)

• polepszenie wzrostu monokryształów

• redukcja rozmiarów ziaren oraz ich zrastania

METODY AKTYWACJI WIĄZANIA METAL – LIGAND



METODY RADIACYJNE – METODA ULTRADŹWIĘKOWA

Energia do cząsteczek przez mikrofale to energia mechaniczna, powodująca 
gwałtowne zmiany ciśnień powodujące zerwanie wiązań

Efekty niekorzystne :

• w związkach kompleksowych prowadzi do powstawania związków 
koordynacyjnych niewysyconych

• generacja wolnych rodników

• rozrywanie ligandów

• dominacji procesów solwolizy 

zastosowanie np. w preparatyce aktywowanych metali do zastosowań 
militarnych i nanotechnologii, roztworów zdyspergowanych metali, 
kompleksów metaloorganicznych, stopów, zeolitów, pirolizy w fazie gazowej

METODY AKTYWACJI WIĄZANIA METAL – LIGAND



METODY MECHANICZNE aktywacja poprzez:

• mielenie

• ucieranie

• indukowanie ultradźwiękami

• operacje na pojedynczych cząsteczkach

Mechanochemia pozwala na:

• redukcję/eliminację rozpuszczalników

• zwiększa wydajność syntez

• zwiększa czystość otrzymanych produktów

zastosowanie np. w syntezie stopów kompozytów, ceramiki oraz do syntezy 
układów do magazynowania wodoru i wodorków

kompozyt − materiał o strukturze

niejednorodnej, złożony z dwóch lub 

więcej substancji o różnych 

właściwościach fizykochemicznych

METODY AKTYWACJI WIĄZANIA METAL – LIGAND



F−, H2O, OH−< NH3< py< Cl−< Br−< I−, SCN−, NO2
−, SC(NH2)2, Ph− < SO3

2−

< PR3, AsR3, SR2, CH3
−< H−, NO, CO, CN−, C2H4

EFEKT TRANS – efekt mocy wiązania liganda w pozycji trans na produkt 
końcowy reakcji (dla kompleksów kwadratowych)

• Efekt kinetyczny

• Efekt termodynamiczny

Określa stabilność substratu, a nie produktu.

Produkt pośredni ma inną LK niż substrat i może ulegać szybkim przemianom 
ligandów

Efekt wykorzystywany praktycznie w syntezie ukierunkowanej na konkretny izomer.

METODY AKTYWACJI WIĄZANIA METAL – LIGAND



F−, H2O, OH−< NH3< py< Cl−< Br−< I−, SCN−, NO2
−, SC(NH2)2, Ph− < SO3

2−

< PR3, AsR3, SR2, CH3
−< H−, NO, CO, CN−, C2H4

EFEKT TRANS 

METODY AKTYWACJI WIĄZANIA METAL – LIGAND



Synteza związków koordynacyjnych

SYNTEZA POPRZEZ ADDYCJĘ

Addycja skutkuje wzrostem liczby koordynacyjnej, jednak mechanizm ten 
zachodzi wyjątkowo rzadko

• Synteza w fazie gazowej

• Synteza w układzie faza gazowa-ciecz

• Synteza w układzie faza gazowa-ciało stałe

• Synteza w układzie ciecz-ciało stałe



Synteza poprzez addycję

SYNTEZA W FAZIE GAZOWEJ

Synteza z wykorzystaniem faz gazowych reagentów najczęściej z 
wytworzeniem produktu w fazie stałej

Rzadko występuje



Synteza poprzez addycję

SYNTEZA W UKŁADZIE FAZA GAZOWA - CIECZ

Pozwala na syntezę ale głównie służy do badania procesów aktywacji 
cząsteczek gazowych przez układy kompleksowe np. wiązanie ditlenu przez 
żelazo (układy hemopodobne).

reakcje odbywają się na granicy faz to reakcje są ograniczone dostępem 
reagenta gazowego

Wprowadza się szybkie mieszanie w celu ujednolicenia stężenia gazu, co 
prowadzi do uzyskania drobnokrystalicznego osadu ale również mieszaniny 
różnych produktów

Jedna z częściej stosowanych metod syntez



Synteza poprzez addycję

SYNTEZA W UKŁADZIE FAZA GAZOWA – CIAŁO STAŁE

Pozwala na bezpośrednie wiązanie fazy gazowej przez układ kompleksowy z 
pominięciem fazy ciekłej.

Faza stała powinna mieć:

bardzo dużą zdolność penetracji gazu

bardzo dużą powierzchnię właściwą

Reakcja powinna zachodzić szybko

Reakcja powinna być selektywna

Synteza związana z reakcjami red-ox, są trudne do kontrolowania

Metoda wykorzystywana w przemyśle ciężkim i elektronicznym



Synteza poprzez addycję

SYNTEZA W UKŁADZIE CIECZ – CIAŁO STAŁE

Reakcje na granicy faz – trudne do kontrolowania.

Stosuje się lotny rozpuszczalnik, który usuwa się po zakończeniu reakcji

Wada – pojawia się wiele produktów ubocznych reakcji



Synteza związków koordynacyjnych

SYNTEZA – REAKCJE SUBSTYTUCJI

reakcja chemiczna polegająca na wymianie jednego lub kilku ligandów 
w cząsteczce związku koordynacyjnego

są uzależnione od rodzaju układu kinetycznego

• UKŁADY LABILNE

• UKŁADY BIERNE



Synteza – reakcje substytucji

UKŁADY LABILNE 

• trudno otrzymać kompleksy z kilkoma ligandami niejonowymi 
(najczęściej powstaje sól z ligandem anionowym i niejonowym)

• skład wyizolowanej soli jest inny niż skład w roztworze

• rekrystalizacja zazwyczaj nie prowadzi do oczyszczania produktu 
ale powstania produktu ze zwiększającą się ilością rozpuszczalnika



Synteza – reakcje substytucji

UKŁADY BIERNE (INERTNE)

powolność zachodzących reakcji nadaje się do syntez stereochemicznych

• Reakcje wykorzystujące procesy red-ox (najczęściej)

• Reakcje zachodzące bez zmian stopnia utlenienia 

długi czas syntezy układów biernych sprzyja powstawaniu reakcji ubocznych

W reakcjach tego typu należy stosować środowisko bezwodne lub stosować 
rozpuszczalniki usuwające wodę np. SOCl2 chlorek tionylu pochodna H2SO4 

pozwalające stosowanie w reakcjach sole uwodnione.



Synteza – reakcje substytucji

UKŁADY BIERNE (INERTNE) – procesy red-ox

Stopień utlenienia metalu w substracie inny niż w produkcie, 

W reakcji otrzymujemy kompleks labilny z danym ligandem, a w wyniku 
procesów redox powstaje kompleks bierny.

Ustalenie warunków reakcji

1/ czy łatwiej przeprowadzić proces redukcji czy proces redox

2/ czy można dobrać rozpuszczalnik odporny na reduktory lub utleniacze

3/ czy ligandy są odporne na reduktory lub utleniacze

4/ czy nieprzereagowany reduktor lub utleniacz nie koordynuje

5/ czy produkt będzie można oddzielić od utleniacza lub reduktora



Inne metody syntezy

REAKCJE DYSOCJACJI TERMICZNEJ

Stosowane w reakcjach, w których atom donorowy liganda jest związany z 
atomem wodoru (np. H2O, ROH, NH3, R2NH). Proces polega na ogrzewaniu 
reagentów w kontrolowanych warunkach temperatury oraz ciśnienia

WADY:

• Przepływ ciepła uniemożliwiający kontrolowanie procesów syntezy

• Procesy uboczne – degradacja termiczna substratów i produktów

ZASTOSOWANIE: 

• Synteza nanokompozytowych układów hybrydowych (organiczno-
nieorganicznych)

• Wbudowywanie ligandów organicznych do kompleksów 
termodynamicznie trwałych i kinetycznie biernych



Inne metody syntezy

METODY FOTOCHEMICZNE

Stosowane gdy stan wzbudzony jest dostatecznie trwały, aby mogły zajść 
przemiany chemiczne, a nie prosta dezaktywacja.

Aktywację fotochemiczną stosuje się dla układów, w których reakcje z 
ligandami są odpowiedni szybkie, uwalniany ligand jest usuwany ze 
środowiska reakcji lub jego stężenie jest niewielkie

Jeżeli stosowane źródła światła mają małą intensywność to naświetlanie musi 
trwać odpowiednio długo aby uzyskać odpowiedni produkt

ZASTOSOWANIE 

• w laboratoriach naukowych

• do inicjacji reakcji katalitycznej lub polimeryzacji



Inne metody syntezy

SYNTEZA LIGANDA NA CENTRUM METALICZNYM

Wykorzystuje wpływ atomu centralnego na właściwości liganda. 

Atom centralny może odgrywać rolę centrum kwasowego Lewisa (np. przy  
syntezie zasad Schiffa)

Procesy katalityczne wykorzystujące pierwiastki bloku d-, p- i f-elektronowe

• aktywacji małych cząstek

• Procesy Zieglera-Natty, Monsanto, metateza (alkanów, alkinów)

• Reakcje na katalizatorach Schrocka, Grubbsa, Schwartza, Collmana

• Reakcje Hecka

• W technologicznych procesach syntezy związków organicznych



Inne metody syntezy

SYNTEZA POPRZEZ ELEKTROLIZĘ

Bardzo szerokie zastosowanie w chemii organicznej

Do syntezy związków kompleksowych

• bezpośrednio z metali np. synteza związków organocynowych

• bezwodnych np. AlCl3, FeCl3, CrBr3

• na nietypowych stopniach utlenienia np. Ag3+

• o bardzo niskiej rozpuszczalności

• z bardzo słabo wiążącymi ligandami

• bardzo nietrwałych

• o połączeniach niestechiometrycznych np. [C9H7N(C3H5)]2CuCl1,43Br0,56

• tlenków kadmowo-indowych, kadmowo-galowych czy borku magnezu 
(obiecujących nadprzewodników)



Synteza kompleksów wielordzeniowych

KOMPLEKSY WIELORDZENIOWE

• z ligandami mostkowymi

• z wiązaniami metal-metal

• mieszane

Moc wiązanie metal-metal rośnie w szeregu 3d < 4d < 5d 

Połączenia tworzą metale na niskich stopniach utlenienia. Istotna jest też 
konfiguracja elektronowa

d1 i d2 pojedyncze wiązanie M-M stabilizowane ligandem mostkującym

d7 i d8 pojedyncze wiązanie M-M

d3 i d4 wiązania podwójne i potrójne M=M i MM

Otrzymywane w klasycznych metodach preparatywnych lub jako procesy 
uboczne przy niedomiarze liganda

zależą od rodzaju 
atomu centralnego



Kompleksowanie w roztworach wodnych

 Metale przejściowe to dobre kwasy Lewisa
 Chętnie tworzą hydraty przyłączając jedną lub więcej 

cząsteczek H2O 
H2O to zasada Lewisa dostarczająca parę elektronowej

 Ag+
(aq) + 2 H2O(l)  Ag(H2O)2

+
(aq)

Tworzenie jonów kompleksowych



Kompleksowanie w roztworach wodnych

jeśli do układu zostanie dodany ligand, który tworzy 
silniejsze połączenia niż H2O następuje wymiana ligandów

Ag(H2O)2
+

(aq) + 2 NH3(aq)  Ag(NH3)2
+

(aq) + 2 H2O(l)

H2O nie jest uwzględniana we wzorach związków 
kompleksowych występujących w roztworach wodnych

Ag+
(aq) + 2 NH3(aq)  Ag(NH3)2

+
(aq)

Reakcje jonów kompleksowych



Kompleksowanie w roztworach wodnych

Stała równowagi reakcji tworzenia kompleksów

reakcje pomiędzy jonami i ligandami dające jony 
kompleksowe to reakcje tworzenia kompleksów

Ag+
(aq) + 2 NH3(aq)  Ag(NH3)2

+
(aq)

stała równowagi reakcji tworzenia tworzenia, Ke

2

3

23

]NH][[Ag

])[Ag(NH
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Kompleksowanie w roztworach wodnych

M(H2O)4
2+ +  M(H2O)3(NH3)

2+ + M(NH3)4
2+NH3 3NH3



Kompleksowanie w roztworach wodnych



Kompleksowanie w roztworach wodnych

Kf =  Stała trwałości (tworzenia)

M+ +  L- ML

Kd =  Stała dysocjacji

ML M+ +  L-

Kd =  1/Kf



Kompleksowanie w roztworach wodnych

N. Bjerrum, J. Bjerrum
(lata 40-te i 50-te)

n

[L]

ML

ML2

ML3
funkcja tworzenia

M

L [L]
n

c

c 




Kompleksowanie w roztworach wodnych

M       +  L          ML

ML     +  L          ML2

ML2   +   L          ML3

  

MLn-1 +  L          MLn

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Stopniowe reakcje tworzenia



Kompleksowanie w roztworach wodnych

Stopniowe stałe trwałości

M   +   L          ML [M][L]

[ML]
K1 

ML   +   L          ML2
[ML][L]

][ML
K 2
2 



Kompleksowanie w roztworach wodnych

Ogólna stała trwałości

21 KK 

M   +   2L          ML2 2

2

[M][L]

][ML




Kompleksowanie w roztworach wodnych

M   +  L          ML

M   +  2L          ML2

M   +  3L          ML3


[ML]

[M] [L]
= K1


[ML2]

[M] [L]2 = K1 K2


[ML3]

[M] [L]3 = K1K2 K3

β: ogólna stała trwałości



Kompleksowanie w roztworach wodnych

Programy komputerowe

Początek lat 60-tych

1968

1974

1985

1994

LETAGROP GAUSS

SCOGS

MINIQUAD

SUPERQUAD

HIPERQUAD



Kompleksowanie w roztworach wodnych

Doświadczenie

Procedura obliczeniowa

Obliczenia

WYNIKMODEL

Udokładnienie
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Kompleksowanie w roztworach wodnych

cm
3

0 1 2 3 4 5

pH

2

4

6

8

10

Weryfikacja danych

• Kryterium zbieżności

•Porównanie odchyleń standardowych

•Porównanie krzywych miareczkowania

•Test Hamiltona (R)

•Test χ2

•Porównanie rezultatów z różnych programów



Kompleksowanie w roztworach wodnych



Kompleksowanie w roztworach wodnych



Kompleksowanie w roztworach wodnych

Kompleksy amfoteryczne

Związki MOH i MO jonów amfoterycznych Al3+, Cr3+, Zn2+, Sn2+, Sn4+, i Pb2+ są 
nierozpuszczalne w H2O ale rozpuszczalne w kwasach i zasadach.

Al(H2O)6
3+ +  OH- ⇆ Al(H2O)5(OH)2+ + H2O

Al(H2O)5(OH)2+ +  OH- ⇆ Al(H2O)4(OH)2
+ + H2O

Al(H2O)4(OH)2
+ +  OH- ⇆ Al(H2O)3(OH)3  + H2O

Al(H2O)3(OH)3  + OH- ⇆ Al(H2O)2(OH)4
- + H2O


