
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH 

Prírodovedecká fakulta 

Úvod do koordinačnej chémie 

Juraj Černák 

Košice 2021 



Úvod do koordinačnej chémie 
Vysokoškolská učebnica 

Autor: 

prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc. 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Recenzenti: 

doc. RNDr. Juraj Kuchár, PhD.  

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

prof. Ing. Marián Koman, DrSc.  

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

Tento text je publikovaný pod licenciou Creative Commons 4.0 - Atribution CC BY NC ND 

(„Uveďte pôvod – Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte“) 

Za odbornú a jazykovú stránku tejto publikácie zodpovedá autor. Rukopis neprešiel 

redakčnou ani jazykovou úpravou. 

Dostupné od: 10.09.2021 

Umiestnenie: www.unibook.upjs.sk 

ISBN 978-80-574-0019-6 (e-publikácia)

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.cs


OBSAH 

Predslov    4 

1 Historický úvod a základné pojmy     6 

2 Úvod do názvoslovia koordinačných zlúčenín    9 

3 Ligandy  14 

4 Koordinačné čísla   40 

5 Izoméria koordinačných zlúčenín   55 

6 Príprava koordinačných zlúčenín   67 

7 Stabilita koordinačných zlúčenín   81 

8 Chemická väzba v koordinačných zlúčeninách 93 

Zoznam použitej literatúry 121



4  

PREDSLOV 

 
 

Významnou časťou anorganickej chémie je koordinačná chémia, ktorá sa venuje 

koordinačným zlúčeninám. Koordinačné zlúčeniny sú veľmi početné, nakoľko vznikajú 

kombináciou centrálnych atómov, v drvivej väčšine kovov s ligandmi, pričom každá 

organická látka je potenciálnym ligandom. Potvrdzuje to aj nedávna správa o tom, že 

americkí vedci M. Brookhart, C. Schauer a ich kolegovia z univerzít v Severnej Karolíne 

a Washingtone opísali prípravu komplexu ródia s metánom ako ligandom. 

Na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach predmet Koordinačná chémia je 

ťažiskovým predmetom na magisterskom stupni študijného programu Anorganická 

chémia, ale inšpiráciu v tomto predmete môžu nájsť aj študenti iných študijných 

programov vrátane tých medziodborových, najmä tí, ktorí v rámci diplomovej práce sa 

venujú problematike koordinačnej chémie. 

Táto učebnica vychádza z dlhoročných skúseností autora pri prednášaní a skúšaní 

tohto predmetu. Tento predmet je dobre pokrytý vo viacerých učebniciach rôznej 

náročnosti v anglickom jazyku; ich čiastočný zoznam nájde čitateľ v zozname použitej 

literatúry na konci učebnice. Na druhej strane, v slovenskom jazyku problematika 

koordinačnej chémie je pokrytá iba okrajovo vo viacerých učebniciach venovaných skôr 

anorganickej chémii, ale chýba ucelený pohľad na túto problematika. Z uvedeného 

vyplýva cieľ predkladanej učebnice - pokryť nedostatok študijnej literatúry v tejto oblasti 

v slovenskom jazyku. 

Táto predkladaná učebnica samozrejme nemôže pokryť celý rozsah koordinačnej 

chémie. Niektoré ďalšie aspekty problematiky koordinačnej chémie sú obsahom iných 

predmetov prednášaných na našej katedre a ako príklad by som uviedol predmety 

Spektrálne metódy, Bioanorganická chémia, Host-guest systémy, Magnetochémia, 

Mechanizmy anorganických reakcií, Stereochémia anorganických zlúčenín a ďalšie. 

Praktické aspekty koordinančej chémie sú zas precvičované v laboratórnych cvičeniach 

v rámci predmetu Pokročilé praktikum z anorganickej, koordinačnej a bioanorganickej 

chémie, ktorý je aj pokrytý skriptami s rovnakým názvom – viď zoznam literatúry. 

Na vytvorenie obrázkov štrukúr sa použil program DIAMOND na základe CIF 

súborov získaných vyhľadávaním v Cambridgeskej štruktúrnej databáze (CSD); pri 
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každej znázornenej štruktúre je uvedený jeho identifikačný kód, tzv. REF-code. Na 

vytvorenie schematických obrázkov sa použili programy BIOVIA Draw a ISIS/Draw. 
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1 Historický úvod a základné pojmy 

 

Prvá zmienka o koordinačnej zlúčenine, jasnočerveného alizarínového farbiva, pochádza 

už zo starovekej Indie. Jednalo sa v podstate o chelátovú zlúčeninu 

dihydroxyantrachinónu s vápnikom a hliníkom. Za prvú zmienku o vzniku komplexu 

v odbornej literatúre (1597, A. Libavius) je možné považovať popis vzniku komplexného 

katiónu [Cu(NH3)4]
2+ pôsobením roztoku tvoreného Ca(OH)2 a NH4Cl na bronz, čo je 

zliatina medi a cínu. Za prvú izolovanú koordinačnú zlúčeninu je možné považovať 

Berlínsku modrú zloženia Fe4[Fe(CN)6]3·nH2O, ktorú pripravil ako modrý pigment 

berlínsky farbiar Diesbach (1704). Pri jeho príprave vychádzal z hydrogenvínanu 

draselného, dusičnanu draselného, aktívneho uhlia a sušenej hovädzej krvi, ako aj 

žíhaného síranu železnatého, kamenca draselno-hlinitého a kyseliny chlorovodíkovej. 

 

O OH 

OH 
 
 
 

O 

Obr. 1.1 Molekulová štruktúra alizarínu (1,2-dihydroxy-antracén-9,10-dión). 

 

 

 
Niektoré významné koordinačné zlúčeniny boli pripravené na začiatku 19. storočia; boli 

to [Pd(NH3)4][PdCl4] (Vaquelinova soľ), jej analóg na báze platiny [Pt(NH3)4][PtCl4] 

(Magnusova zelená soľ) a K[Pt(2-C2H4)Cl3]∙H2O (Zeiseho soľ, prvá organometalická 

zlúčenina). Dva veľmi významné komplexy platiny, a to cis- a trans-[PtCl2(NH3)2], boli 

pripravené v roku 1845 (Michel Peyrone) a zhruba o 50 rokov neskôr ich Werner správne 

identifikoval ako geometrické izoméry. Gmelin podľa historických prameňov bol prvý, 

ktorý v roku 1822 izoloval prvý ammin-komplex [Co(NH3)6]2(C2O4)3. Gmelin objavil aj 

viacero kyanido komplexov ako sú K3[Fe(CN)6] alebo M2[Pt(CN)4] (M = alkalické 

kovy). 
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Gibbs a Genth v roku 1852 pripravili a popísali izoméry na báze Co(III). 

Pripravené zlúčeniny mali charakteristické sfarbenie, na základe ktorého boli 

pomenované ako Luteo-komplex (žltý CoCl3∙6NH3), Purpureo-komplex (purpurový 

CoCl3∙5NH3), Praseo-komplex (zelený CoCl3∙4NH3) a Violeo-komplex (fialový 

CoCl3∙4NH3). Prídavok roztoku AgNO3 k čerstvým roztokom týchto komplexov poskytol 

3 (Luteo), 2 podiely (Purpureo), resp. 1 podiel (Praseo a Violeo) vyzrážaného AgCl. 

 

Luteo: CoCl3∙6NH3 + 3 Ag+  3 AgCl + [Co(NH3)6]
3+

 

Purpureo: CoCl3∙5NH3 + 2 Ag+  2 AgCl + [Co(NH3)5Cl]2+
 

Praseo: CoCl3∙4NH3 + Ag+  AgCl + trans-[Co(NH3)4Cl2]
+
 

Violeo: CoCl3∙4NH3 + Ag+  AgCl + cis-[Co(NH3)4Cl2]
+
 

 

V podobe Praseo a Violeo komplexov boli prvýkrát popísané zlúčeniny s rovnakým 

zložením a rôznymi vlastnosťami, ktoré získali pomenovanie izoméry. 

V roku 1893 Alfred Werner vo veku 26 rokov vytvoril svoju klasickú koordinačnú 

teóriu, čím koordinačná teória sa stala samostatnou vedeckou disciplínou. Všetky jeho 

práce nakoniec kulminovali udelením Nobelovej ceny za chémiu v roku 1913 (pozri 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1913/werner-lecture.pdf). 

Podstatou jeho teórie je, že všetky zlúčeniny rozdelil na dva druhy, a to na zlúčeniny 

prvého poriadku (jednoduché zlúčeniny) a zlúčeniny druhého poriadku; tieto označoval 

ako komplexné a boli produktmi zlúčenín prvého poriadku. Uvedené rozdelenie súviselo 

s tým, že rozlišoval dva základné typy valencií kovov: 

a) primárnu alebo ionizačnú valenciu, ktorá sa kompenzuje negatívnymi iónmi (dnes 

sa označuje ako oxidačné číslo, resp. oxidačný stav) 

b) sekundárnu valenciu, ktorá má smerový charakter a vysycuje sa molekulami alebo 

aniónmi. Túto sekundárnu valenciu dnes označujeme pojmom koordinačné číslo. 

V súčasnosti (Zikmund) pod koordinačnou alebo komplexnou zlúčeninou 

rozumieme zlúčeninu vznikajúcu (resp. odvoditeľnú) koordináciou ligandov okolo 

jedného alebo viacerých centrálnych atómov, pričom koordinačné číslo centrálneho 

atómu je obvykle väčšie ako jeho oxidačné číslo. Pojmom komplex potom rozumieme 

neutrálny alebo elektricky nabitý útvar zložený z centrálneho atómu charakterizovaného 

oxidačným a koordinačným číslom a z ligandov vytvárajúcich koordinačný polyéder. 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1913/werner-lecture.pdf
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IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry, 2005) odporúča 

nasledovnú definíciu: „Každá koordinačná zlúčenina alebo je alebo obsahuje 

koordinačnú entitu (alebo komplex), ktorá pozostáva z centrálneho atómu, na ktorý sú 

viazané iné skupiny. Koordinačná zlúčenina je každá zlúčenina, ktorá obsahuje 

koordinačnú entitu. Koordinačná entita je ión alebo neutrálna molekula, ktorá pozostáva 

z centrálneho atómu (obvykle je to atóm kovu), ku ktorému sú pripojené atómy alebo 

skupiny atómov, pričom každý z nich sa nazýva ligand. 

V ďalšom texte sa uvedú niektoré základné pojmy a ich význam. Ligandy sú 

neutrálne molekuly alebo ióny, ktoré sú viazané na centrálny atóm komplexu. Komplex 

je kombináciou Lewisovej kyseliny (centrálny atóm M) a Lewisovych báz (ligandov, L). 

Atóm Lewisovej bázy, ktorý tvorí väzbu na centrálny atóm, sa nazýva donorový atóm. 

Vo funkcii donorových atómov najčastejšie vystupujú atómy N, O, C a S, ale aj ďalšie 

atómy môžu byť donorovým atómom. Ako chromofor označujeme zoskupenie 

centrálneho atómu a donorových atómov, napr. CoN6, resp, používa sa aj pojem 

donorový set: pre už uvedený príklad je to N6. 

Samotná primárna koordinačná sféra pozostáva z ligandov, ktoré sú priamo 

viazané na centrálny atóm. Koordinačná sféra je homoleptická, ak sa na centrálny atóm 

viažu ligandy iba jedného druhu, napr. [Ni(NH3)6]
2+, alebo heteroleptická, ak sa na 

centrálny atóm viažu rôzne ligandy, napr. [CrCl(H2O)5]
2+. Počet donorových atómov 

ligandov viazaných -väzbami s centrálnym atómom komplexu v koordinačnej zlúčenine 

vyjadruje koordinačné číslo, kým mnohosten vzniknutý spojením stredov všetkých 

donorových atómov ligandov v koordinačnej sfére komplexu sa označuje ako 

koordinačný polyéder. 
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2 Úvod do názvoslovia koordinačných zlúčenín 

 

Koordinačná zlúčenina z hľadiska zloženia môže byť tvorená: 

1. neutrálnym komplexom, napr. [PtCl2(NH3)2] 

2. komplexným katiónom a jednoduchým aniónom, napr. [Ni(NH3)6]Cl2 

3. jednoduchým katiónom a komplexným aniónom, napr. K2[Cu(ox)2] 

4. komplexným katiónom a komplexným aniónom, napr. [Zn(en)3][PtCl4]. 
 

Vo vzorci neutrálneho komplexu sa v hranatej zátvorke uvedie značka centrálneho 

atómu, za ktorým nasledujú vzorce ligandov v abecednom poradí, pričom 

jednopísmenové značky majú prednosť pred dvojpísmenovými, napr. CO má prednosť 

pred Cl. Ak koordinačná zlúčenina obsahuje komplexný katión, v jeho vzorci sa uvedie 

najprv v hranatej zátvorke značka centrálneho atómu, za ktorým sú uvedené ligandy. 

Viacatómové ligandy sú uvedené v obyčajnej zátvorke. Za hranatou zátvorkou 

komplexného katiónu sa uvedie symbol jednoduchého aniónu alebo v hranatej zátvorke 

vzorec komplexného aniónu. V prípade, ak koordinačná zlúčenina obsahuje jednoduchý 

katión, uvedie sa najprv tento a za ním komplexný anión. V prípade potreby sa vo vzorci 

koordinačnej zlúčeniny uvedie v zátvorke oxidačné číslo centrálneho atómu alebo 

nábojové číslo komplexného iónu. Pred vzorcom komplexu sa uvádzajú štruktúrne 

predpony spresňujúce vytváraný typ štruktúry, polohu ligandov alebo tvar koordinačného 

polyédra. Od vzorca sa oddeľujú spojovníkom a v tlači sa uvádzajú kurzívou, napr. cis-, 

triangulo-, atď (viď nižšie). 

Pri tvorbe názvu iónovej koordinačnej zlúčeniny sa vychádza z jej vzorca. 

Samotný názov je zložený z názvu katiónu a názvu aniónu. Anión sa uvádza v podobe 

podstatného mena a katión v podobe prídavného mena. V samotnom pomenovaní 

komplexného katiónu, komplexného aniónu, resp. komplexu sa uvedú najprv názvy 

ligandov v abecednom poradí a potom názov centrálneho atómu s príslušnou 

názvoslovnou príponou podľa oxidačného čísla. Záporné oxidačné číslo centrálneho 

atómu sa označuje príponou –id. Pri uvádzaní ligandov v abecednom poradí sa predpona 

uvádzajúca počet ligandov neberie do úvahy, uvažuje sa len názov samotného ligandu. 

V prípade jednoduchých ligandov sa používajú predpony di-, tri-, atď., kým v prípade 
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zložitých ligandov sa používajú predpony bis-, tris-, tetrakis-, atď. a príslušný ligand sa 

uvedie v okrúhlej zátvorke. 

Osobitne sa tvoria názvy koordinačných zlúčenín, ktoré sú elektricky neutrálne. 

Názov takejto zlúčeniny je zložený z dvoch častí. Prídavné meno je utvorené z názvov 

ligandov a názvu centrálneho atómu v nominatíve (pri karbonyloch aj v genitíve) 

zakončeného názvoslovnou príponou charakterizujúcou jeho oxidačné číslo. Druhá časť 

názvu je tvorená podstatným menom komplex. Na oddelenie názvov ligandov sa používa 

spojovník. 

Ligandy (L) sú obvykle anióny alebo molekuly a zriedkavo katióny alebo 

radikály. Pre pomenovanie aniónových ligandov sa podľa nového názvoslovia z roku 

2005 používa koncovka -ido, -ito, -ato. Názvy neutrálnych, katiónových a radikálových 

ligandov sú tvorené názvom pôvodnej zlúčeniny bez prípon a niektoré majú špeciálne 

(tradičné empirické) názvy. V prípade zložitých ligandov najmä organického pôvodu sa 

používajú skratky ich názvov, ktoré sú obvykle štandardizované. Vybrané ligandy, spolu 

s ich pomenovaním a skratkou názvu (v zátvorke), sú uvedené nižšie. 

H– hydrido F– fluorido Cl– chlorido 

OH– hydroxido O2- oxido 
2 - 

peroxido 

(dioxido(2-)) 

CN– kyanido S O2 tiosulfáto NO nitráto 
2     3 3 

CO2 karbonáto SO 2 
sulfáto CH3COO– acetáto 

PO 3 fosfáto C O 2– oxaláto (ox) O       O 

4 2    4 C C 

O O 

 

H2O akva NH3 ammin NO nitrozyl 

CO karbonyl N2 dinitrogen 

H2NCH2CH2NH2 etán-1,2-diamín, etyléndiamín (en) 

C5H5N pyridín (py) 

 
V prípade ligandu, ktorý sa môže koordinovať ambidentátne (má dva rozdielne 

donorové atómy), sa spôsob koordinácie môže vyjadriť uvedením symbolu donorového 

atómu, napr. 

O 
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NO  nitrito-N alebo nitro ONO− nitrito-O alebo nitrito 

SCN– tiokyanáto-S NCS– tiokyanáto-N 

NCO– kyanáto-N OCN– kyanáto-O 

 

Viaceré ligandy môžu tvoriť mostík medzi centrálnymi atómami; takéto ligandy 

nazývame mostíkové ligandy a označujú sa symbolom . Ako príklady je možné 

uviesť acetáto ligand (-acetáto) alebo kyanido ligand (-kyanido). Ak ligand tvorí 

mostík medzi tromi a viacerými centrálnymi atómami, uvedie sa ich počet ako dolný 

index za symbolom, napr. 4-oxido. Ďalšie štruktúrne informácie sa udávajú 

nasledovným spôsobom: 

a) na označenie tvaru skeletu zlúčeniny sa použijú predpony: katena- pre reťazec, 

cyklo- pre kruh, triangulo- pre trojuholník, kvadro- pre štvorec, tetrahedro- pre 

tetraéder a pod. 

b) predpony uvádzajúce polohy ligandov: cis- pre priľahlý, trans- pre protiľahlý, 

mer- pre meridionálny, fac- pre faciálny. 

c) predpona hapticity liganda: 1- monohapto, 6- hexahapto, atď. 

d) prípona označujúca donorový(é) atóm(y) liganda vyjadrená symbolom  (kappa) 

za ligandom. 

e) predpony chirality   komplexu   alebo   liganda:   R-   (pravá),   resp.   S-forma 

v tetraedrických štruktúrach, -forma (pravotočivá závitnica), resp. -forma 

v oktaedrických štruktúrach, -forma, resp. -forma chirality konformérov 

ligandov, C-forma (clockwise), resp. A-forma (anti-clockwise) priority 

donorových atómov. 

Príklady vzorcov a názvov koordinačných zlúčenín, v ktorých sa horeuvedené ligandy 

vyskytujú, sú: 

Na2[ReH9] nonahydridorenistan(2-) sodný 

NH4[PtF6] hexafluoridoplatičnan amónny 

K2[MnCl4] tetrachloridomangánatan draselný 

Na[Al(OH)4] tetrahydroxidohlinitan sodný 

[Co(NCO)2(C5H5N)4] dikyanáto-N-tetrakis(pyridín)kobaltnatý komplex 
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K2[Hg(SCN)4] tetrakis(tiokyanáto-S)ortutnatan(2-) draselný 

[Be4(-CH3COO)6(-O)] hexakis(-acetáto)--oxido-tetraberylnatý komplex 

[Cr(NH3)3(O2)2] triammin-diperoxidochromičitý komplex 

K4[Fe(CN)6] hexakyanidoželeznatan(4–) draselný 

[Co(NH3)5(-NC)Cr(CN)5] (-kyanido)-pentakyanidochromitan(3-) 

pentaamminkobaltitý 

Na3[Ag(S2O3)2] bis(tiosulfáto)striebornan sodný 

K2[Co(NH3)5(NO2)] petaammin-nitrokobaltitan draselný 

K2[Co(NH3)5(ONO)] pentaammin-nitrito-O-kobaltitan draselný 

K2Pb[Cu(NO3)6] hexanitrátomeďnatan(4-) didraselno-olovnatý 

[Cu(H2O)4(SO4)]∙H2O monohydrát tetraakva-sulfátomeďnatého komplexu 

[Co(CO3)(NH3)5]Cl chlorid pentaammin-karbonátokobaltitý 

[Cu2(-CH3COO)4(H2O)2] diakva-tetrakis(-acetáto)-dimeďnatý komplex 

K3[Cr(ox)3] tris(oxaláto)chromitan tridraselný 

[Fe(H2O)6]SO4∙H2O monohydrát síranu hexakvaželeznatého 

[Co(NH3)6]Cl3 chlorid hexaamminkobaltitý 

Na2[Fe(CN)5(NO)] pentakyanido-nitrozylželeznatan(2-) sodný 

Na2[Cr(CO)5] pentakarbonylchromid(2–) sodný 

[Ru(NH3)5(N2)]Br2 bromid pentaammin-dinitrogenruténatý 

[Zn(en)3][Ni(CN)4] tetrakyanidonikelnatan tris(etán-1,2-diamín)zinočnatý 

[TiCl3(py)3] trichlorido-tris(pyridín)titanitý komplex 

[CoCl3{(NH2CH2CH2)2NH-3-N,N,N}] 

trichlorido-(di(2-aminoetyl)ammin-trikappa- 

N,N,N)kobaltitý komplex 

[Ni(NH3)4(CH3COO-1-O)2] tetraammin-bis(acetáto-monokappa-O)nikelnatý 

komplex 

 
 

Keďže rozsah   tejto   učebnice   neumožňuje   podrobnejšie   oboznámenie   sa 

s problematikou názvoslovia koordinačných zlúčenín, čitateľa odkazujeme na knihu M. 

Zikmunda (pozri zoznam literatúry), v ktorej je táto problematika podrobne spracovaná, 
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ako aj na aktualizáciu odporúčaného názvoslovia podľa IUPAC uvedenú v tzv. Červenej 

knihe N.G. Connely et al. (pozri zoznam literatúry na konci). 
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3 Ligandy 

 

Ligandy sú ióny alebo molekuly, ktoré obsahujú atómy nekovových prvkov, ktoré 

vystupujú ako donory elektrónov. Najbežnejšie donorové atómy sú dusík, kyslík, fosfor, 

síra, halogény a uhlík. Ich prehľad je uvedený v tabuľke 3.1. 

 
Tabuľka 3.1 Najdôležitejšie donorové atómy v koordinačnej chémii. Oxidačné čísla sú 

uvedené v zátvorke. 
 

17. skupina: F(-I), Cl(-I), Br(-I), I(-I), At(-I) 

16. skupina: O(-II, –I, 0), S(-II až +IV), Se(-II až +IV), Te(-II) 

15. skupina: N(-III, +III), P(-III až +III), As(-III až +III) 

14. skupina: C(-IV, +II) 
 

 

Počet dnes známych ligandov je extrémne veľký a významná časť chemických 

látok (cca 107) sú prinajmenšom potenciálne ligandy. Preto sa navrhli viaceré spôsoby 

klasifikácie ligandov. Jeden z nich triedi ligandy podľa počtu atómov tvoriacich ligand, 

pričom ligand môže pozostávať z ľubovoľného počtu atómov. Podľa tohto kritéria zo 

stereochemického hľadiska je vhodné rozlišovať tri skupiny ligandov. 

1. Prvú skupinu ligandov tvoria monoatómové ligandy, ktoré sú najjednoduchšie. Táto 

skupina nie je veľmi rozsiahla a patria sem ligandy ako F−, Cl−, Br−, I−, O2−, S2−, Te2−, 

N3−, P3−. Príkladom je hexafluoridohlinitanový anión, [AlF6]
3−. 

2. Druhú skupinu ligandov tvoria polyatómové monocentrické ligandy. Sú to také 

ligandy, ktoré okrem donorového atómu obsahujú iba atómy priamo viazané na donorový 

atóm. Táto skupina je pomerne rozsiahla a ako príklady je možné uviesť ligandy H2O, 

OH−, O2, NH3, N2, PF3, NO2
−, alebo CN−. 

3. Tretiu skupinu ligandov tvoria polyatómové polycentrické ligandy. Sú to 

polyatómové molekuly s komplikovanou konektivitou, napríklad R2O, RO−, NH2R, 

NHR2, NR3, kde R je alkyl alebo aryl. 

Ďalšie možné kritérium, podľa ktorého je možné klasifikovať ligandy, je 

kritérium tzv. donorovej (ligačnej) schopnosti liganda. Tento pojem označuje druh 
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a počet donorových atómov ligandu, ako aj to, ako sa viaže(u) na centrálny atóm. Toto 

kritérium je založené na štruktúrnom aspekte. Z tohoto štruktúrneho hľadiska sa ligandy 

môžu rozdeliť na monodentátne, bidentátne, tridentátne až polydentátne. Tento štruktúrny 

aspekt zahŕňa aj hľadisko polynukleačnej schopnosti ligandu ako celku, teda možnosť 

jeho pôsobenia ako mostíkového liganda. Napríklad molekula NH3 sa viaže 

prostredníctvom donorového atómu dusíka, kým ligand etán-1,2-diamín (en, 

etyléndiamín) má dva potenciálne donorové atómy dusíka. Ligand en sa tak môže 

zriedkavo koordinovať iba prostredníctvom jedného atómu dusíka, napr. takýto spôsob 

koordinácie vykazuje jedna z dvoch molekúl en v komplexnej zlúčenine 

[Cu(en)(Ph3P)(en)]Br (bromid (etán-1,2-diamín-N,N')-(etán-1,2-diamín-N)- 

trifenylfosfán-meďný), QEHCEN). Spravidla sa však koordinujú oba donorové atómy 

dusíka a v tomto prípade sa môžu oba atómy dusíka viazať na jeden centrálny atóm, čím 

sa en stáva chelátovým ligandom, alebo na dva centrálne atómy, pričom en pôsobí ako 

mostíkový ligand. Príkladom pre častejší chelátový spôsob koordinácie je komplexná 

zlúčenina [Cu(en)(H2O)2(SO4)] (AENCUS), kým mostíkový spôsob viazania en sa 

pozoroval napríklad v prípade katena-[Cd(en)Cl2] (RIGMIF). Analogicky jednoduchý 

oxido ligand O2− sa môže okrem jedného centrálneho atómu viazať na 2, 3 alebo dokonca 

4 centrálne atómy; príkladom pre posledne menovaný spôsob mostíkovania je komplexná 

zlúčenina [Be4O(CH3COO)6] (BEOACT). 

 
3.1 Monodentátne ligandy 

 
 

Uvažujme molekulu vody. Táto má iba jeden donorový atóm kyslíka. V prípade 

koordinácie na jeden centrálny atóm je akva ligand monodentátny. Na druhej strane môže 

sa akva ligand koordinovať na dva centrálne atómy a potom pôsobí ako mostíkový 

ligand; ako mostík akva ligand pôsobí medzi dvoma atómami Ni(II) v komplexnej 

zlúčenine katena-[Ni(H2O)2(C6H5COO)](C6H5COO)H2O (EJEDAA). Vo všeobecnosti 

teda monoatómové ligandy, napríklad halogenido (X−) a oxido (O2−) ligandy, resp. 

ligandy s jedným donorovým atómom sú buď monodentátne alebo mostíkové. 
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3.2 Polydentátne ligandy 

 
 

Ligand obsahujúci viac ako jeden donorový atóm pôsobí vo všeobecnosti ako 

polydentátny ligand alebo ako mostíkový ligand. Počet donorových atómov, ktoré tvoria 

súčasne väzbu s jedným centrálnym atómom, určuje denticitu liganda. Poznáme 

bidentátne, tridentátne, tetradentátne, teda vo všeobecnosti polydentátne ligandy. 

Samotný polydentátny ligand môže pôsobiť viacerými spôsobmi. Môže sa viazať 

na jeden atóm kovu M za vzniku chelátov, alebo sa môže viazať na viaceré atómy kovov 

za vzniku polyjadrových komplexov, potom hovoríme, že je to mostíkový ligand 

(príkladom je mostíkové viazanie en, viď vyššie). V tejto časti sa sústredíme na tvorbu 

chelátov. 

Chelatujúci ligand, alebo jednoducho chelát, je ligand, ktorý s centrálnym 

atómom tvorí uzavretý kruh, nazývaný chelátový kruh. To znamená, že chelatujúci 

ligand musí mať minimálne dva donorové atómy schopné tvoriť chelátový kruh. Tento 

chelátový kruh je charakterizovaný počtom atómov tvoriacich kruh, pričom najmenší 

možný počet atómov je tri. Veľmi dôležitým aspektom bidentátneho chelátového liganda, 

alebo každej časti polydentátneho chelátového liganda, je tzv. chelátový uhol. Údaje, 

ktorými sa charakterizuje, sú , chelátový uhol, a parameter b = d/r (význam symbolov d 

a r je vysvetlený na obrázku 3.1), tzv. normalizované chelátovanie. 

 

 
 

L 
d 

L 



Obr. 3.1 Koncepcia chelátového uhla. Uhol  je vnútrochelátový uhol 
a pomer d/r je normalizované uchopenie. 

r 

M 
 

Hodnota parametra b poskytuje informáciu o ochote liganda pôsobiť ako chelátový alebo 

ako mostíkový ligand. Veľmi malá hodnota b (trojčlenný kruh) núti ligand pôsobiť skôr 

ako mostíkový ligand, kým ligandy umožňujúce tvorbu štvorčlánkového kruhu sa viažu 

tak chelátovým, ako aj mostíkovým spôsobom. Ligandy umožňujúce tvorbu päť- 
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a šesťčlánkových kruhov preferujú chelátový spôsob viazania, kým ligandy s možnosťou 

tvorby kruhov o ešte väčšom počte členov uprednostňujú mostíkový spôsob viazania. 

Polydentátne ligandy sa ďalej členia na otvorené (acyklické) alebo uzavreté 

(samotná molekula liganda je cyklická, uzavretá). Otvorené ligandy, ktoré sa vetvia 

z jedného atómu (alebo skupiny atómov), sa nazývajú polypodálne ligandy. 

 
3.3 Otvorené ligandy okrem polypodálnych 

 
 

Takéto ligandy sa môžu klasifikovať podľa ich denticity. Na obrázku 3.2 sú znázornené 

najdôležitejšie bi-, tri- a tetradentátne ligandy. 
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Obr. 3.2 Vybrané bi-, tri- a tetradentátne ligandy: etán-1,2-diamín (en), propán-1,3-diamín (tn), 

1,2-bis(dialkylfosfán)etán, acetylacetonáto (acac), 2,2´-bipyridín (bpy), oxaláto (ox), 1-dialkyl-4- 

alkyl-7-dialkyl-triazaheptán, 2,6-bis(2-pyridyl)pyridín (terpyridín; terpy), 2-(2-alkoxyfenyl)-1,10- 

fenantrolín, 1-dialkyl-5-alkyl-9-alkyl-13-dialkyl-tetraazatridekán, kvartérpyridín 
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Ligandy bpy a en majú výraznú tendenciu viazať sa chelátovo. Na druhej strane 

propán-1,3-diamín (tn) je dobrým chelatujúcim ligandom, hoci môže nadobudnúť aj 

konformáciu vhodnú na mostíkovanie. Ligand 1,3-bis(difenylfosfán)propán (dppp) 

pôsobí ako mostíkový aj ako chelátový ligand v dvojjadrovom komplexe 

[(dppp)Ni(CN)2-(-dppp)-Ni(CN)2(dppp)]CH3CN (CAVGEM). Pyrazín vzhľadom na 

jeho rigídny charakter sa nemôže viazať ako chelátový ligand. Na druhej strane sa často 

viaže ako mostík, kým oxaláto ligand vystupuje ako chelatujúci aj ako mostíkový ligand. 

Stabilita 5- a 6-článkových chelátových kruhov sa vysvetľuje ako dôsledok 

chelátového efektu (viď str. 84). Z chelatujúcich polypyridínov je 2,2´-bipyridín 

prototypom bidentátneho a 2,6-bis(2-pyridyl)pyridín (terpyridín, terpy) prototypom 

tridentátneho liganda (Obr. 3.2). 

Tridentátne ligandy sa môžu rozdeliť na ligandy koordinujúce sa meridionálne, 

ako je napr. terpy, a na ligandy koordinujúce sa faciálne, ako je napr. tris(pyrazol-1- 

yl)borát (škorpionát, obr. 3.3). 

 

R 

B 
 

N N 

N N 
 
 
 

Obr. 3.3 Tris(pyrazol-1-yl)borát (škorpionát). 

 

 

 
Ďalší vyšší homológ kvarterpyridín (qtpy) (obr. 3.2) má štyri donorové atómy 

dusíka. Tento ligand vystupuje ako chelátový, ak sa všetky štyri atómy dusíka koordinujú 

na jeden centrálny atóm, napr. v [Co(qtpy)(H2O)2](NO3)2 (BOKNUK), ale môže pôsobiť 

aj ako mostíkový ligand, keď sa otočí okolo stredovej väzby C-C. V tejto konformácii 

viaže dva centrálne atómy bidentátnym spôsobom a ligand nadobúda skrutkovnicovú 

konformáciu; ako príklad je možné uviesť komplexnú zlúčeninu [Cu2(qtpy)](PF6)2 
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(JURZEB). Ak sa stredová väzba spevní (urobí rigidnou) pomocou fenantrolínovej 

podjednotky, zabráni sa mostíkovaniu a ligand sa koordinuje na iba jeden centrálny atóm. 

 

 
Pentadentátne ligandy 
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Hexadentátne ligandy 
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Obr. 3.4 Vybrané penta- a hexadentátne ligandy. 

 
 

Na obr. 3.4 sú znázornené niektoré vybrané penta- a hexadentátne ligandy. 

Spomedzi pentadentátnych ligandov tetraetylénpentamín (tetren) sa obvykle viaže 

chelátovo ako   sa   to   pozorovalo   v zlúčenine   [Cu(tetren)](ClO4)2   (XIXRIF)   alebo 

v prípade lantanoidov ako objemnejších centrálnych atómov, napr. {[Dy(tetren)Cl]2(- 

OH)2}Cl2 (SUMZUX). Objemnejší ligand tvorený piatimi pyridínovými kruhmi 

(quinquepyridín = qpy) a jeho deriváty zas preferujú tvorbu dvojjadrových komplexov, 

napr. [Ru2(qpy)2(C2O4)][CF3SO3]2·6H2O (TARZOB). Spomedzi hexadentátnych 

ligandov je nutné spomenúť edta4- ligand; tento veľmi prispôsobivý ligand sa často viaže 

   
N 

N N 

N N 
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na jeden centrálny atóm dvoma atómami dusíka a štyrmi atómami kyslíka. Napríklad 

takto sa koordinuje na atóm Mn(II) v komplexnej zlúčenine Na2[Mn(edta)(H2O)]5H2O 

(KAVCEP), v ktorej koordinačné číslo atómu Mn(II) je 7. 

Sú známe aj ligandy s denticitou vyššou ako 6, ktoré môžu poskytovať komplexy 

s lantanitými katiónmi s vysokými koordinačnými číslami, alebo vznikajú zložitejšie 

polyjadrové častice. 

 

 

3.4 Otvorené polypodálne ligandy 

 
 

Tento typ ligandov zahrňuje otvorené polydentátne ligandy, v ktorých všetky donorové 

skupiny sú viazané na jeden stredový atóm; týmto stredovým atómom môže byť 

donorový atóm, napr. atóm dusíka, alebo nedonorový atóm, akým je atóm uhlíka. 

Stredový atóm má obvykle tri a viac ramien. Niektoré typické príklady tripodálnych 

a tetrapodálnych ligandov sú znázornené na obr. 3.5. Tieto typy ligandov sa ďalej môžu 

klasifikovať podľa druhu stredového atómu. 
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Obr. 3.5 Vybrané tripodálne a tetrapodálne ligandy. 

 
 

Dusíkaté deriváty otvorených polypodálnych ligandov obsahujú terciárny atóm 

dusíka, na ktorý sa viažu tri ramená, pričom každé z nich obsahuje donorový atóm dusíka 

a aspoň jednu metylénovú skupinu. Symetrické ligandy tren (tris(2-aminoetyl)amín, 

symetria   C3v)    a trpn    (tris(3-aminopropyl)amín)    sú    základnými    predstaviteľmi. 

V dôsledku koordinácie takýchto ligandov na centrálny atóm vzniká komplex, ktorý má 

obvykle nižšiu symetriu ako samotný ligand. Tetrakoordinované komplexy tripodálnych 

 
NH 

N   
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amínových ligandov, v ktorých všetky donorové atómy liganda sa koordinujú na jeden 

centrálny atóm, sú relatívne vzácne v dôsledku vzniknutého vnútorného pnutia. Takéto 

komplexy sa vyznačujú deformovanou tetraedrickou geometriou. Takýto spôsob 

koordinácie sa našiel v komplexnej zlúčenine [Li(tren)]I (NEPJEY). V dôsledku 

uvedeného vnútorného pnutia takéto ligandy skôr preferujú trigonálno-bipyramidálnu 

geometriu koordinácie, pričom do koordinačnej sféry vstupuje ďalší koligand L; 

príkladom môže byť [Cu(tren)(NCS)](NCS) (CUTATE10). Takisto sú známe príklady 

hypodentátnej koordinácie, to je takej, pri ktorej počet viazaných donorových atómov 

je menší ako počet disponibilných donorových atómov. Takýto spôsob koordinácie 

liganda tren sa pozoroval v komplexe [Ni(tren)2]WS4, v ktorom atóm Ni(II) je 

koordinovaný dvoma ligandmi tren, pričom každý z nich vystupuje iba ako tridentátny 

ligand (Obr. 3.6). 

 

 
Obr. 3.6 Hypodentátny spôsob koordinácie liganda tren v komplexnom katióne zlúčeniny 

[Ni(tren)2]WS4. 

 
Deriváty uhlíka a bóru. Najdôležitejšími predstaviteľmi tejto skupinu ligandov sú 

poly(pyrazolyl)borány, [H(R)B(pz)3] a ich uhlíkaté deriváty (pozri obr. 3.3. na str. 16). 

 
Molekulové deriváty. Aby sa vytvoril polypodálny ligand, nie je nevyhnutné, aby 

stredová skupina bola monoatómová, ale môže to byť aj molekula s donorovým atómom 
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alebo bez donorového atómu. Ďalšie donorové atómy sú umiestnené v ramenách, ktoré sa 

viažu na stredovú skupinu. Táto skupina ligandov má všeobecné pomenovanie podandy, 

napr. pentaetylénglykol dimetyléter (pentaglyme) (Obr. 3.7). Tento ligand sa s obľubou 

koordinuje na katióny alkalických kovov a kovov alkalických zemín chelátovým 

spôsobom, napr. [Na(pentaglyme)PF6] (NUWSEF). 

 
 

O O 
 

O O 
 
 

O O 

Me Me 
 
 

Obr. 3.7 Štruktúra pentaetylénglykol dimetyléteru. 

 

 

 
3.5 Uzavreté polydentátne ligandy. Makrocykly. 

 
 

Väčšina týchto syntetických cyklických ligandov obsahuje ako donorové atómy atómy 

kyslíka, dusíka, fosforu alebo síry. Na základe druhu donorového atómu sa môžu aj 

klasifikovať, pričom dve najdôležitejšie skupiny sú koronandy a dusíkaté makrocykly. 

Niektoré významné koronandy sú uvedené na obr. 3.8. Ako typický príklad takejto 

komplexnej zlúčeniny je možné uviesť [K(18-koronand-6)][CuI2] (DIJKUC) (Obr. 3.9), 

v ktorom na vyrovnanie kladného náboja sa nachádza dijodidomeďnanový anión. 
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Obr. 3.8 Koronandy, lasovité étery a metalokoronandy. 
 

 

 

 
 

Obr. 3.9 Kryštálová štruktúra [K(18-koronand-6)][CuI2] (DIJKUC). 

 
 

Kyslíkaté makrocykly, v ktorých   jeden alebo   viac atómov kyslíka bolo 

substituovaných atómami síry alebo dusíka, sa takisto považujú za koronandy. 
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Substitúcia modifikuje tvrdý charakter atómov kyslíka. Napríklad substitúcia dvoch 

atómov kyslíka v 18-koronande-6 dvoma atómami síry znižuje stabilitu komplexu s K+, 

ale významne zvyšuje stabilitu komplexu s Ag+ (atóm S aj ión Ag+ majú mäkký 

charakter). Ako príklad takéhoto komplexu je možné uviesť [Ag(18-koronand- 

4O,2S)(ONO2)] (SOPNUG), kde 18-koronand-4O,2S = 1,10-ditia-4,7,13,16- 

tetraoxacyclo-octadecane-S,S'. 

V roku 1971 Pedersen publikoval aj syntézu benzokoronandu obsahujúceho iba 

atómy síry. Tioétery sú schopné okrem tvorby -väzieb pôsobiť aj ako -donory a - 

akceptory. Tioétery sú zaujímavé tým, že sú schopné stabilizovať neobvyklé oxidačné 

stavy, napr. Ag2+ alebo Au2+. Atóm Ag(II) sa nachádza v štruktúre [Ag(18-tiokoronand- 

6)](ClO4)2 (18-tiokoronand-6 = 1,4,7,10,13,16-hexatiacyklo-oktadekán) (XEQJAF01). 

Ďalšia modifikácia koronandov sa dosiahla pripojením jedného alebo viacerých 

flexibilných ramien obsahujúcich donorové atómy. Táto skupina zlúčenín je známa ako 

lasovité étery. 

Dusíkaté nearomatické makrocykly. V tomto type ligandov sa nachádzajú tri 

a viac donorových atómov dusíka. Kým koronandy sú vhodné ligandy pre atómy 

alkalických kovov a kovov alkalických zemín, dusíkaté makrocykly sú vhodné ligandy 

pre atómy prakticky všetkých prechodných prvkov. Môžu obsahovať iba jednoduchú 

väzbu, čo im zaručuje vysokú flexibiltu, alebo aj dvojité väzby, ktoré im poskytujú viac 

rigidity. Makrocyklické ligandy sa ľahko pripravia kondenzáciou R-NH2 skupín s R-CO 

skupinami, často s pomocou templátovej (šablónovej) syntézy, t.j. v prítomnosti katiónu. 

Makrocykly s jednoduchými amínovými väzbami sa môžu získať redukciou príslušných 

imínov s väzbou C=N. 

Spomedzi makrocyklov obsahujúcich iba jednoduché väzby C-N sú 

najvýznamnejšie 9-ane-N3 (1,4,7-triazacyklononán, tacn) a 14-ane-4 (1,5,8,12- 

tetraazacyklotetradekán, cyclam). (obr. 3.10). Prvý z nich je veľmi efektívny tridentátny 

ligand, ktorý vzhľadom na jeho malý rozmer má umiestnený katión mimo dutiny. 

Vzhľadom na jeho geometrický tvar ligand tacn sa koordinuje na tri susedné koordinačné 

miesta okolo centrálneho atómu, teda na fac-polohy. Ako príklady je možné uviesť 

komplexnú zlúčeninu [Ni(tacn)2][Ni(CN)4]·2H2O (GOKBEO), v ktorej okolo atómu 

Ni(II) sú umiestné dva ligandy tacn (fac-izomér). 
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Ak makrocyklus obsahuje 4 a viac atómov dusíka, katión sa môže umiestniť 

v dutine makrocykla, ale sú známe aj neplanárne spôsoby koordinácie (obr. 3.10). Oba 

tieto spôsoby koordinácie v prípade najbežnejšieho liganda cyclam (14-ane-N4) sa opísali 

v komplexoch   [Mn(cyclam)](ClO4)2   (AQAWIY)   a   [Rh(cyclam)Cl2]Cl   (FUFJAR) 

a pohľady na komplexné katióny sú na obr. 3.11. Ako vidieť z týchto obrázkov ligand 

cyclam vykazuje dostatočnú flexibiliztu umožňujúcu oba spôsoby koordinácie. 
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Obr. 3.10 Dusíkaté makrocykly a ich flexibilita pri koordinácii. 

 

 
 

 

Obr. 3.11 Komplexné katióny [Mn(cyclam)]2+ (vľavo) a [Rh(cyclam)Cl2]
+ (vpravo), v ktorých sa 

pozoruje umiestnenie centrálnych atómov v rovine a mimo roviny tvorejen štyrmi donorovými 
atómami dusíka. Atómy vodíka a anióny sú kvôli prehľadnosti vynechané. 

 

 

 

 

Dusíkaté aromatické makrocykly. Porfyríny a ftalocyaníny. Porfyríny pozostávajú zo 

štyroch pyrolových kruhov spojených meso-atómami uhlíka na -atómoch pyrolu. 
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Obrázok 3.12 znázorňuje porfyrínový kruh ako príklad rigidného dusíkatého liganda, 

ktorý sa nachádza v hemovej skupine, ako aj ftalocyanínový kruh 

(tetrabenzotetraazaporfyrín), ktorý sa koordinovaný využíva ako pigment. 
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porfyrín ftalocyanín 

Obr. 3.12 Molekuly porfyrínu a ftalocyanínu. 

 
 

Kovový ión môže vojsť do dutiny alebo sa môže umiestiť mimo nej. Dobre 

známym príkladom je molekula hemoglobínu so železom. Za jej modelovú zlúčeninu je 

možné považovať komplex [Fe(tmp)Cl] obsahujúci ligand tmp odvodený od porfyrínu (Obr. 

3.13). Objemné katióny, ako sú katióny lantanoidov, nemôžu vojsť do dutiny, preto tvoria 

dvojnásobné alebo trojnásobné sendvičové molekuly. 
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Obr. 3.13 Štruktúra [Fe(tmp)Cl], kde tmp = 3,7-bis(2-karboxyetyl)-2,8,13,18- 

tetrametylporfyrináto-21,23-diyl (GIGWIF). 

 

Dusíkaté makrocykly s ramenom obsahujúcim donorovú skupinu. Je známych veľa 

druhov makrocyklov, ktoré obsahujú jednu alebo viac bočných ramien s potenciálne 

donorovými skupinami, ako sú karboxyláto, pyridín, amín, alkohol a pod. Ich význam 

spočíva v tom, že dokážu uzavrieť široký diapazón kovových iónov M2+ a M3+ s rôznou 

veľkosťou. Vzniknuté komplexy majú vysoké hodnoty konštánt stability a našli 

uplatnenie v medicinálnej chémii ako zložky diagnostických činidiel a protirakovinových 

prípravkov, alebo v analytickej chémii. 

 
Kryptandy. V roku 1969 Dietrich, Lehn a Sauvage ako prví pripravili makrobicyklický 

ligand s donorovými atómami kyslíka; takýto ligand patrí do skupiny ligandov, ktoré sa 

nazývajú kryptandy. Cieľom tejto syntézy bolo umiestniť (skryť, po grécky kryptos) 

katión do vnútra trojrozmernej dutiny. Následne v roku 1977 s cieľom uzavrieť katióny 

prechodných prvkov Sargeson s kolektívom pripravili oktaazakryptátový komplex 

(sepulchrát, sep) a neskôr v roku 1984 sarkofagín (sar). Vzniknuté komplexy dostali 

skupinový názov dutinové komplexy (cage complexes) (obr. 3.14). 
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Obr. 3.14 Štruktúry kryptanda [2,2,2], sepulchrátu a sarkofagínu. 
 

 

 

 

Fullerény sú guľovité molekuly tvorené atómami uhlíka, napríklad vzorca C60, vo 

všeobecnosti Cn. Vo fullerénoch sa dodržuje pravidlo, že päťuholníky sa nedotýkajú, 
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takže každý z 12 päťuholníkov je obklopený 5 šesťuholníkmi. Napríklad vo fulleréne C60 

sa nachádza na povrchu 12 päťuholníkov a 20 šesťuholníkov. Toto usporiadanie 

minimalizuje vnútorné pnutie, ktoré by vyplynulo zo zlého usporiadania p-orbitálov na 

povrchu fullerénu. 

V poslednom období sa pripravilo viacero komplexov kovov s fullerénmi ako 

ligandami. Poznáme dva typy komplexov, a to exohedrálne a endohedrálne podľa 

umiestnenia atómu kovu mimo (exo) alebo vo vnútri (endo) molekuly fullerénu. Skupina 

exohedrálnych komplexov je početnejšia. Najčastejšie spôsoby koordinácie sú 

znázornené na obr. 3.15. Sú to -organometalický spôsob, -organometalický spôsob 

a iný, nie organometalický spôsob koordinácie. 

 

 

 

M M´ 
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O Os O 

O O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) c) 

Obr. 3.15 Rôzne typy exohedrálnych komplexov s fullerénmi ako ligandami: a) - 

organometalický spôsob koordinácie (2); b) -organometalický spôsob koordinácie; c) iný, nie 
organometalický spôsob koordinácie. 

 

 

 

3.6 Mostíkové ligandy vedúce k tovrbe di- až polyjadrových komplexov 

 
 

Na prípravu koordinančných zlúčenín obsahujúcich veľký počet centrálnych atómov sa 

s obľubou využíva ich cielená príprava (synthetic design). Pri cielenej príprave 

polyjadrových komplexov sa využívajú dva všeobecné postupy: 

1. jednoduchší postup spočíva v kontrolovanom použití mostíkových ligandov, 

PPh3 

Pt 

PPh3 
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2. zložitejší prístup pozostáva z postupnej syntézy; najprv sa pripravia malé 

komplexy a tie sa použijú ako stavebné kamene na prípravu zložitejších útvarov. Tento 

postup sa aj označuje ako stratégia použitia komplexov ako kovov alebo/a komplexov 

ako ligandov. 

Ligandy, ktoré spájajú dva alebo viac kovových iónov, sa nazývajú mostíkové 

ligandy. Výsledný komplex sa často nazýva mostíkový komplex. Mostíkový komplex 

môže byť dvojjadrový, trojjadrový až polyjadrový, alebo v prípade nekonečného počtu 

centrálnych atómov vzniká koordinačný polymér. Mostíkové ligandy sa môžu rozdeliť 

do troch širokých skupín: 

1. jednoduché monoatómové mostíkové ligandy 

2. polyatómové mostíkové ligandy 

3. polytopické ligandy (komorové alebo nekomorové). 

 
 

Najjednoduchšími mostíkovými ligandmi sú monoatómové ligandy, ako sú X−, 

O2−, S2− atď, kde X je halový prvok. Oxido alebo halogenido ligandy môžu tvoriť dvoj-, 

troj- alebo štvorjadrové entity. Je to preto, lebo tieto ligandy majú štyri elektrónové páry 

orientované smerom k rohom tetraédra. Ako príklad štvorjadrového komplexu, v ktorom 

existuje štvorväzbový oxido ligand, možno uviesť [Be4O(OOCCH3)6] (obr. 3.16). 

Aj keď ligandy OH−, OR− (alkoxido, resp. aryloxido ligandy), atď. nie sú priamo 

monoatómové, zaraďujú sa do tejto skupiny vzhľadom na to, že mostíkujúcou časťou je 

iba jeden atóm kyslíka. Analogicky sa do tejto skupiny môže zaradiť aj karbonylový 

ligand CO, nakoľko tento pri mostíkovom zapojení premosťuje dva lebo tri atómy kovu 

iba prostredníctvom atómu uhlíka. Z uvedených dôvodov všetky tieto ligandy sú 

vhodnými kandidátmi na tvorbu polyjadrových komplexov. 
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Obr. 3.16 Pohľad na štruktúru tetrajadrového komplexu [Be4O(OOCCH3)6] (BEOACT) 

obsahujúci 4-O oxido ligand. Atómy vodíka nie sú znázornené kvôli prehľadnosti. 

 
Dvojatómové molekuly alebo ióny môžu pôsobiť ako dvojatómové mostíkové 

ligandy. Typickými príkladmi sú molekula dikyslíka, superoxidový   anión,   O2
− 

alebo peroxidový anión, O2
2−. Syntetické komplexy medi s dikyslíkom sú dôležité ako 

štruktúrne a funkčné modely proteínov transportujúcich dikyslík, ako sú hemocyanín 

a tyrosináza (meďnatý proteín aktivujúci dikyslík). Významným dvojatómovým 

ligandom je kyanido ligand, CN–. Tento môže mostíkovo spájať dva centrálne atómy 

v podobe M-CN-M´, prípadne ako 3-ligand tri centrálne atómy. Oba tieto spôsoby 

mostíkovania kyanido liganda sa našli v štruktúre zlúčeniny Zn(NH3)0.7(H2O)0.3Cu(CN)3 

(WUXBUO) (Obr. 3.17). 
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Obr. 3.17 Výsek zo štruktúry Zn(NH3)0.7(H2O)0.3Cu(CN)3 znázoňujúci m2- a 3-CN- mostíky. 

 

Reprezentatívnymi príkladmi troj- až šesťatómových malých ligandov sú 

anióny dusitanový, uhličitanový, oxalátový, karboxylátový a azidový (obr. 3.18). 

Dusitanový anión (NO2
−) sa môže koordinovať ako N-donorový nitrito ligand 

alebo ako O-donorový nitrito ligand (možnosť väzbovej izomérie). Uhličitanový anión 

(CO3
2−) je známy ako extrémne mnohostranný karbonáto ligand, ktorý vytvára komplexy 

s veľmi rôznorodou nuklearitou. Keďže každý atóm kyslíka uhličitanového aniónu môže 

pôsobiť ako koncový donorový atóm alebo ako monoatómový mostík, ligand môže byť 

bidentátny až hexadentátny. Experimentálne sa našlo viac ako 15 spôsobov koordinácie 

tohto liganda. Takisto oxaláto ligand je veľmi variabilný, vyznačuje sa rôznymi spôsobmi 

koordinácie, tak koncového (monodentátne, bidentátne chelátové) ako aj mostíkového ( 

až 8). Karboxylátové anióny sú veľmi dôležitou skupinou ligandov pre prípravu 

viacjadrových komplexov. Môže sa viazať ako monodentátny ligand, ako chelátový 

bidentátny ligand alebo ako mostíkový ligand; rôzne typy mostíkovania označované ako 

syn-syn mostík, syn-anti mostík alebo anti-anti mostík sú schematicky znázornené na 

obra. 3.18. Nie je neobvyklé, ak v jednej komplexnej zlúčenine sa pozoruje viacero 

spôsobov koordinácie karboxyláto liganda ako je tomu v kryštálovej štruktúre 

[Zn(py)(ac)2]n (NEJBAF) (Obr. 3.19). 
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Obr. 3.18 Niektoré spôsoby koordinácie nitrito, karbonáto, oxaláto, karboxyláto a azido ligandov. 
 

 

 

Obr. 3.19 Chelátový spôsob a syn-anti mostíkový spôsob koordinácie acetáto liganda 

v polymérnej štruktúre [Zn(py)(ac)2]n (NEJBAF). 

 

 

 

Azidový anión je takisto veľmi variabilný, keďže mostíkuje v podobe 1,3- (end- 

to-end, EE), ako aj v podobe 1,1-mostíka (end-on, EO). Navyše sú známe aj mnohé 

ďalšie spôsoby mostíkovania. Azidový anión je skôr známy pre jeho tendenciu 

poskytovať 1D, 2D alebo 3D systémy. 

Do širšej skupiny mostíkových ligandov sa zaraďujú polytopické ligandy. Sú to 

také ligandy, ktoré disponujú dvoma (ditopické ligandy) alebo viacerými koordinačnými 
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miestami. Tieto sa delia na komorové ligandy a nekomorové ligandy. Komorové 

ligandy koordinujú súčasne na dva centrálne atómy, prípadne viac centrálnych atómov, 

v ktorých tieto centrálne atómy majú najmenej jeden spoločný donorový atóm 

vystupujúci ako monoatómový mostík. Inak povedané, komorový ligand vie viazať 

centrálne atómy jeden vedľa druhého. Nekomorové polytopické ligandy obsahujú dve 

alebo viac koordinačných miest, ale tieto sú oddelené, resp. spojené jednou alebo 

viacerými viacatómovými mostíkovými skupinami. 

Medzi komorové ligandy sa zaraďujú polyketóny, napríklad 1,3,5-triketóny sa 

ľahko deprotonizujú za vzniku veľmi stabilných dianiónov (obr. 3.20), ktoré spravidla 

poskytujú dvojjadrové komplexy s oxidovým mostíkovým atómom kyslíka. Vznik 

komplexov je realizáciou metódy cielenej syntézy. 
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Obr. 3.20 Spôsob koordinácie polyketónmi (pozri text). 

 

 

 
Významnú skupinu komorových ligandov tvoria makrocykly alebo acyklické 

ligandy, ktoré z chemického hľadiska sú deriváty Schiffových báz. Kým makrocyklické 

ligandy vznikajú 2+2 kondenzáciou (prvé číslo označuje počet molekúl dialdehydu 

vstupujúcich do reakcie, druhé číslo označuje počet molekúl diamínu vstupujúcich do 

reakcie), acyklické ligandy otvorené na konci alebo na báze sa pripravujú 2+1, resp. 1+2 

kondenzáciou. Samotná synzéza sa obvykle realizuje templátovou (šablónovou) 

Schiffovou   kondenzačnou   reakciou   medzi   2,6-diformyl-4-substituovaných   fenolmi 

a ,-diamínmi. Ligandy na obr. 3.21 sa môžu syntetizovať z rovnakých reagencií 

zmenou reakčných pomerov. Boli pripravené aj asymetrické modifikácie týchto 

symetrických molekúl s cieľom dosiahnuť rôznosť donorových setov v susedných 

O 
_  

O  
_  

O 
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komorách a tým aj preferenčnú koordináciu rôznych iónov kovov susednými komorami. 

Takého preferenčné viazanie sa nazýva haptoselektivita a je prejavom spoznávania 

(recognition) kovových iónov. Takto sa podarilo pripraviť inak nedostupné 

heterodinukleárne komplexy. 

Iným príkladom Schiffových zásad, ktoré umožňujú tvorbu dvoj- a viacjadrových 

komplexov, najmä typu 3d-4f, sú tie vznikajúce kondenzáciou o-vanilínu a diamínov 

(Obr. 3.22). 
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Obr. 3.21 Deriváty Schiffových báz ako komorové ligandy (pozri text). 

2 : 2 2 : 1 
1 : 2 

 
M 

R 



36 

 

 

 

 
 

Obr. 3.22 Ni-Ce dvojjadrový komplex [Ni(o-van-en)Ce(H2O)Cl3] na báze Schiffovej bázy 

vzniknutej kondenzáciou o-vanilínu a etyléndiamínu (BORDOE). 

 

 

 

3.7 Cielená syntéza pomocou stavebných blokov: komplexy ako centrálne atómy 

a/alebo komplexy ako ligandy 

 
Pri cielenej syntéza polyjadrových komplexov sa môže použiť taký postup, keď sa 

namiesto izolovaného kovového iónu, teda centrálneho atómu a „klasických“ ligandov 

použijú komplexy. Výhodou takejto stratégie je použitie daného stavebného bloku - 

komplexu v požadovanom kroku procesu syntézy a v možnosti jeho zabudovania na 

požadované miesto. Tento postup poskytuje syntetickému chemikovi efektívny nástroj 

kontroly nuklearity ako aj rozmernosti polyjadrového útvaru. Pri syntéze sa môžu použiť 

komplexy namiesto kovu, komplexy ako ligandy alebo sa môžu kombinovať oba 

spôsoby, teda sa namiesto kovu a súčasne aj namiesto ligandu použijú vhodne pripravené 

komplexy. 

Prístup „Komplexy ako kovy“. Tercero s kolektívom opísali viaceré polyjadrové 

systémy, v ktorých sa trojjadrové {CuL}3 entity spájali prostredníctvom selenokyanáto 

mostíkov. Konkrétne použili trojjadrový komplexný katión [Cu2(H2O)2(tmen)2(μ- 

Cu(H2O)(pba))]2+ (tmen = N,N,N′N′-tetrametyletyléndiamín a pba = 1,3- 

propándiylbis(oxamáto)) ako stavebný blok („centrálny atóm“) a jednoduchý 
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selenokyanáto mostíkový ligand, ktorý premostil trojjadrové komplexy za vzniku 

reťazcov (1D štruktúry) zloženia [{Cu2(H2O)(tmen)2(μ-Cu(pba))}(μ- 

SeCN)]n(ClO4)n·2nH2O (EFOBOQ01) (obr. 3.23). 

 
 

(a) 
 

(b) 

Obr. 3.23 (a) Komplexný katión [Cu2(H2O)2(tmen)2(μ-Cu(H2O)(pba))]2+ použitý ako “centrálny 
atóm”; (b) výsledná 1D štruktúra (EFOBOQ01) vzniknutá premostením komplexov pomocou 

selenokyanáto mostíkov. 

 

Prístup „Komplexy ako ligandy“. Vari najúspešnejší prístup na prípravu 

heterojadrových komplexov je použitie komplexov ako ligandov, t.j. komplexov kovov 

obsahujúcich potenciálne donorové skupiny pre iný kovový ión majúci prázdne, 

neobsadené koordinačné miesta. Ako príklad je možné spomenúť polykyanidokomplexné 
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Cu 

Cu 

anióny, [M(CN)n]
m−, ktoré sa môžu použiť ako „ligandy“. Takto sa často použil ako 

ligand kyanidokomplexný anión [M(CN)4]
2− (M = Ni, Pd, Pt). Ako príklad je možné 

uviesť vznik 1D štruktúry Ni(en)2Pd(CN)4 (NIENPD01), v ktorej sa anión [Pd(CN)4]
2- 

použil ako mostíkový ligand spájajúci komplexné katióny [Ni(en)2]
2+ do reťazca (Obr. 3.24). 

 

 

Obr. 3.24 Reťazcovitá štruktúra Ni(en)2Pd(CN)4 (NIENPD01), v ktorej anión [Pd(CN)4]
2- sa 

použil ako mostíkový ligand. 

 

Prístup „Komplexy ako ligandy a komplexy ako kovy“. Táto stratégia umožnila 

systematickú syntézu viacjadrových polykyanidokomplexov typu [M(CN)n-M´Lm]. 

Štruktúra jedného z nich, [Cr(CN-Cu(tren))6]
9+ , ktorý je súčasťou komplexnej zlúčeniny 

[Cu3(tren)4]2[Cr(CN-Cu(tren))6](ClO4)21 (GACKAX) je schematicky znázornená na obr. 

3.25. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.25 Príklad použitia komplexu ako ligandu 

a komplexu ako kovu; heptajadrový katión [Cr(CN-

Cu(tren))6]
9+ . 
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Použijúc túto stratégiu, Kim Dunbar s kolektívom pripravila komplex 

{[Co(tmphen)2]3[Fe(CN)6]2}∙30H2O (BEWSOM01) (tmphen = 3,4,7,8-tetrametyl-1,10- 

fenantrolín) reakciou [Fe(CN)6]
3− (komplex ako ligand) s {[Co(tmphen)2]

2+ (komplex 
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Obr. 3.26 

Schematické znázornenie molekulovej štruktúry 
{[Co(tmphen)2]3[Fe(CN)6]2}. 
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ako kov) (Obr. 3.26). Zvláštnosťou tejto zlúčeniny je prítomnosť troch koncových 

kyanido ligandov na atómoch Fe(III), ktoré sa môžu využiť na koordináciu ďalších 

centrálnych atómov kovov. Takto päťjadrový komplex sa môže opäť považovať za 

„komplex ako ligand“ , ktorý je schopný sa koordinovať na šesť katiónov [Ni(H2O)6]
2+ za 

vzniku jedenásťjadrového komplexu {[Ni(H2O)5]6[Co(tmphen)2]3[Fe(CN)6]2}
13+. Autori 

označili takýto postup ako „postupné skladanie“ (step-wise assembly). 

N 

N 
Co 

N 
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4 Koordinačné čísla 

 

Už Werner pochopil, že jednou z charakteristík koordinačnej zlúčeniny je počet ligandov 

viazaných priamo na centrálny atóm. Ako to už bolo uvedené vyššie, pomenoval túto 

vlastnosť ako sekundárnu valenciu centrálneho atómu. V súčasnosti túto charakteristiku 

nazývame koordinačné číslo. Ten istý centrálny atóm môže vykazovať rôzne 

koordinačné čísla. K zmene koordinačného čísla môže dochádzať aj počas substitučných 

reakcií; viaceré dôkazy nasvedčujú, že medziprodukty počas substitučných reakcií majú 

iné koordinačné číslo ako reaktant alebo produkt. 

Frekvencia výskytu rôznych koordinačných čísel u rovnakého centrálneho atómu 

je rôzna. Ako príklad je možné uviesť, že v prípade kovov prvého prechodového radu je 

početnosť výskytu koordinačného čísla približne nasledovná: 

Cr(III) 6(Oh)  5, ostatné veľmi vzácne 

Fe(III) 6(Oh)  4(Td)  5  7 

Co(II) 6(Oh)  4(Td)  5  4(D4h) 

Co(III) 6(Oh)  5  4 

Ni(II) 6(Oh)  4(D4h)  4(Td)  5 

Cu(II) 6(Oh)*  4(D4h)  5  4(Td) 

* polyéder je obvykle deformovaný v dôsledku efektu Jahna a Tellera 
 

Uvedený prehľad ukazuje, že ani jeden centrálny atóm nemá výlučné koordinačné číslo 

a súčasne platí, že empirické zloženie obvykle nie je v súvise s koordinačným číslom. 

 
Koordinačné čísla 1, 2 a 3 

 
 

Komplexy s koordinačným číslom 1 sú veľmi zriedkavé, nakoľko vyžadujú koordináciu 

veľmi objemného liganda na centrálny atóm. Známym príkladom je komplex Cu(I) 

s ligandom 2,4,6-trifenylfenylom (GERVAA01) (obr. 4.1). 
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Obr. 4.1 Schéma molekulovej štruktúry komplexu Cu(I) s 2,4,6- 

trifenylfenylom. 

 

 

 

 

 

 

Komplexy s koordinačným číslom 2 nie sú časté a majú lineárny, alebo mierne 

lomený polyéder. Takto sa koordinujú najmä centrálne atómy s konfiguráciou d10, ako sú 

Cu(I), Ag(I), Au(I), Hg(II). Najznámejšími príkladmi sú komplexný katión [Ag(NH3)2]
+ 

alebo komplexný anión [Ag(CN)2]
- (Obr. 4.2). Iné príklady sú [CuCl2]

– alebo neutrálny 

[Hg(CN)2]. Odchýlka od lineárneho tvaru môže vzniknúť ako dôsledok koordinácie 

objemných ligandov alebo prítomnosti kryštálových síl. 

 
 

 

Obr. 4.2 Molekulová štruktúra komplexu [Cu(tn)2(NC)Ag(CN)] (XENGOM), v ktorom 

atóm Ag(I) má koordinačné číslo 2. 

 
Komplexy s koordinačným číslom tri sú pomerne zriedkavé, koordinačný 

polyéder má trigonálny tvar, napr. [Cu(CN)3]
2– (Obr. 4.3). Ako ďalšie príklady je možné 

uviesť [HgI3]
– alebo komplex Cu(I) s tiomočovinou a ftalátovým monoaniónom [Cu(tu)3] 

(C6H4(COOH)(COO)) (TUCHPL). V niektorých prípadoch sa môže trigonálne 

usporiadanie mierne deformovať do tvaru pyramídy. 

Cu 
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Obr. 4.3 Trigonálna koordinácia atómu Cu(I) v anióne [Cu(CN)3]
2– v kryštálovej 

štruktúre [Ni(bpy)3][Cu(CN)3]∙4,5H2O (ANIFOT). 
 

 

 

Koordinačné číslo 4 

 
 

V komplexoch s koordinačným číslom 4 je možný tak štvorcový (D4h) ako aj 

tetraedrický (Td) spôsob koordinácie, ale pozorujú sa aj prípady s prechodným tvarom 

polyédra medzi oboma krajnými typmi. 

Tetraedrická koordinácia patrí medzi bežné spôsoby koordinácie. Pozoruje sa 

v prípade prechodných kovov a je typická pre neprechodné prvky. Ako príklad je možné 

uviesť komplexné ióny [Be(H2O)4]
2+ alebo [Cd(CN)4]

2–. Spomedzi prechodných kovov 

sa môžu spomenúť halogenido komplexné anióny [FeCl4]
– alebo [CoCl4]

2–; posledne 

menovaný anión sa pozoroval v štruktúre (trenH4)2[CoCl4]Cl6 (tren = tris(2- 

aminoetyl)amín; obr. 4.4). 

 
 

Obr. 4.4 Tetraedrická koordinácia atómu Co(II) v anióne [CoCl4]
2– v kryštálovej 

štruktúre (trenH4)2[CoCl4]Cl6 (ZUDZEF). 
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Štvorcovú koordináciu mávajú prvky s elektrónovou konfiguráciou d8, to je Rh(I), 

Ir(I), Pt(II), Pd(II), Ni(II), Cu(III) a Au(III), pričom tento typ koordinácie je dominantný 

v prípade prvkov 2. a 3. prechodového radu. Ako príklady je možné uviesť komplexné 

anióny [PtCl4]
2– a [AuF4]

–. Nikel v oxidačnom stave dva, Ni(II) je zaujímavý tým, že 

tvorí tak tetraedrické ako aj štvorcové komplexy. Štvorcové komplexy niklu sú často žlté, 

oranžové, červené alebo hnedé. Štvorcový komplex [Ni((CN)2(pdpm)]0,5H2O (pdpm = 

2,3,4,6,7,9,10,11-oktahydropyrimido[2´,1´:3,4]pyrazino[1,2-a]pyrimidín) tvorí žlté 

kryštály (Obr. 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5 Štvorcová koordinácia atómu Ni(II) v kryštálovej štruktúre 

[Ni((CN)2(pdpm)]0,5H2O (REZMUG). 
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Obr. 4.6 Pomalým posunom ligandov podľa šípiek je možné zmeniť tetraedrický komplex na 

štvorcový. 

 

Na obrázku 4.6 je znázornený postup, akým sa môže deformovať štvorcové 

usporiadanie na tetraedrické a naopak. Tento postup poukazuje na možnosť existencie 

komplexov, ktorých koordinácia je prechodným typom medzi štvorcovým 

a tetraedrickým. Takéto komplexy sa reálne pozorovali v prípade aniónu [CuCl4]
2–; 

komplex (MepyH)2[CuCl4] (MepyH = 1,2,6-trimetylpyridínium); existuje v dvoch 

polymorfoch. V žltej -fáze (SADHOW02) existuje mierne sploštené tetraedrické 

usporiadanie chlorido ligandov okolo atómu Cu(II), kým v zelenej -fáze sú chlorido 

ligandy usporiadané do štvorca (QOTHUE) (Obr. 4.7). Fázová premena sa uskutočňuje 

pri 62 C. 

M 
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Obr. 4.7 Pohľad na komplexné anióny [CuCl4]
2- v dvoch polymorfoch (MepyH)2[CuCl4]. 

 

Iný spôsob tetrakoordinácie sa pozoroval v niektorých komplexných aniónoch 

neprechodných prvkov ako je napríklad [SbCl4]
– v kryštálovej štruktúre (C6H5NH3) 

[SbCl4] (ANSBCL10; obr. 4.8). Spôsob koordinácie atómu Sb(III) je možné odvodiť od 

trigonálnej bipyramídy, v ktorej jedna ekvatoriálna poloha je obsadená voľným 

elektrónovým párom. Anión [SbCl4]
– má symetriu C2v. 

 

 

 

Obr. 4.8 Pohľad na spôsob koordinácie atómu Sb(III) v anióne [SbCl4]
- v štruktúre 

(C6H5NH3)[SbCl4] (ANSBCL10). 

 

Okrem tohto spôsobu sa pozorovala aj tetrakoordinácia v tvare trigonálnej 

pyramídy (C3v), ktorá je vynútená objemnosťou koordinovaných ligandov. Vzniknutý 
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tvar je možné odvodiť opäť od trigonálnej bipyramídy s jednou neobsadenou axiálnou 

polohou, ktorá je blokovaná objemnými skupinami. Takýto spôsob koordinácie sa 

pozoroval v komplexoch všeobecného vzorca [(R3N)M], kde M je obvykle prechodný 

kov a R sú objemné skupiny a ako konkrétny príklad sa môže uviesť zlúčenina 

[Cu(tda)]ClO4 (tda = tris(2-dimetylaminoetyl)amín, LAQLOE), teda v prípade 

horeuvedeného všeobecného vzorca R = {Me2N-CH2CH2−} (obr. 4.9). 

 

 

 

Obr. 4.9 Molekulová štruktúra komplexného katiónu [Cu(tda)]+ obsahujúci tetrakoordinovaný 

atóm Cu(I) v tvare trigonálnej pyramídy (C3v). 

 

 

Koordinačné číslo 5 

 
 

Koordinačné číslo 5 sa vyskytuje oveľa častejšie ako sa kedysi predpokladalo. Existujú 

dve ideálne krajné formy koordinačných polyédrov v podobe štvorcovej pyramídy (C4v) 

a trigonálnej bipyramídy (D3h). Ako príklady je možné uviesť komplex [Fe(CO)5] (D3h) 

(pri T = 100 K, FOJBOV05) (obr. 4.10 vľavo) a komplexný anión [Ni(CN)5]
3- (C4v) 

v kryštálovej štruktúre [Cr(en)3][Ni(CN)5]∙1,5H2O (EDCRCN05) (obr. 4.10 vpravo). 
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Obr. 4.10 Pentakoordinácia v tvare trigonálnej bipyramídy (vľavo) a 

tetragonálnej pyramídy (vpravo). 

 
 

V reálnych komplexoch tvar koordinačného polyédra je často prechodným útvarom 

medzi týmito krajnými spôsobmi koordinácie. Medzi oboma krajnými spôsobmi 

koordinácie nie je zásadný energetický rozdiel a nie je známy spôsob ako predpovedať 

spôsob koordinácie. Usudzuje sa, že tvar koordinačného polyédra je významne 

ovplyvnený medzimolekulovými silami. Berry popísal mechanizmus nazývaný Berryho 

pseudorotácia, ktorý umožňuje premenu jednej krajnej formy pentakoordinácie na 

druhú, pričom tento mechanizmus vyžaduje iba malé zmeny uhlov (obr. 4.11). 

L L 

 

 

L M L    
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Obr. 4.11 Spôsob súčasného pohybu ligandov, ktorý zmení (a) trigonálno-bipyramidálny spôsob 

koordinácie na štvorcovo-pyramidálny; (b) štvorcovo-pyramidálny spôsob koordinácie na 

trigonálno-bipyramidálny. Ak pohyb ligandov po zmene na štvorcovo-pyramidálnu geometriu 
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pokračuje (c), vznikne opäť trigonálno-bipyramidálna geometria (d). Pri porovnaní (a) a (d) by sa 

mohlo zdať, že došlo len k otočeniu molekuly, resp. iónu, ale v skutočnosti tomu tak nie je, preto 

sa hovorí o pseudorotácii. 

 

Bežne sa pozoruje pentakoordinácia, pri ktorej tvar koordinačného polyédra je 

prechodný tvar medzi oboma krajnými tvarmi; toto je bežné najmä v prípade chelátových 

ligandov. Príkladom na malý energetický rozdiel medzi krajnými tvarmi je horeuvedená 

zlúčenina [Cr(en)3][Ni(CN)5]∙1,5H2O (EDCRCN05), v ktorej sa nachádzajú oba krajné 

spôsoby koordinácie atómu Ni(II), jedna štvorcovo-pyramidálna a druhá približne 

trigonálno-bipyramidálna. Ak by jeden tvar bol energeticky výhodnejší, potom by sa 

v štruktúre našiel iba jeden spôsob koordinácie. Molekuly kryštálovej vody 

pravdepodobne zohrávajú významnú úlohu pri stabilizácii vzniknutého tvaru polyédra. 

Na popis typu vzniknutého koordinačného polyédra v prípade pentakoordinácie sa 

využíva viacero parametrov, ale najbežnejšie sa používa tzv. parameter . Tento je 

definovaný   vzťahom   ,   pričom   uhol    je   najväčší   uhol   L-M-L 

v koordinačnom polyédri a uhol  je druhý najväčší uhol v koordinačnom polyédri. 

Ideálne tvary koordinačných polyédrov majú hodnoty 0 % pre štvorcovú pyramídu a 100 

% pre trigonálnu bipyramídu. Reálne polyédre obvykle vykazujú hodnoty v rámci 

intervalu 0 až 100 %. 

 
Koordinačné číslo 6 

 
 

Koordinačné číslo 6 je pravdepodobne najrozšírenejšie, najmä v tvare oktaédra (Oh), 

zriedkavo v tvare trigonálnej prizmy (D3h) a veľmi zriedkavo v tvare šesťuholníka. 

Oktaedrická, alebo mierne deformovaná oktaedrická koordinácia, je veľmi bežná 

tak pre prvky prechodových radov, ako aj pre neprechodné prvky; na druhej strane nie je 

typická v prípade lantanoidov a aktinoidov. Ako príklad komplexnej zlúčeniny, v ktorej 

sa vyskytuje oktaedrická koordinácia, je možné uviesť [Cr(H2O)6](H3CCOO)3 

(UCOMEE) (Obr. 4.12). 
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Obr. 4.12 Hexakoordinácia atómu Cr(III) v tvare oktaédra (Oh) v komplexnej zlúčenine 

[Cr(H2O)6](H3CCOO)3 (UCOMEE). 

 
Oktaedrická koordinácia môže byť rôznym spôsobom deformovaná. Spôsob deformácie 

sa obvykle popisuje typom osi symetrie, pozdĺž ktorej sa skrátenie alebo predĺženie 

uskutočňuje. O tetragonálnej deformácii hovoríme, ak je oktaéder deformovaný pozdĺž 

osi C4. Deformácia pozdĺž osi C3 kolmej na plochu oktaédra sa označuej ako trigonálna 

deformácia a deformácia pozdĺž osi C2 kolmej na hranu oktaédra sa nazýva diagonálna 

deformácia. Jednotlivé spôsoby deformácie oktaédra popisuje obrázok 4.13. 

 

 

 

C4 

 
 

 

L 
 
 
 
 
 

 

C2 

 

Obr. 4.13 Spôsoby deformácie oktaedrického komplexu. 

 
 

Hexakoordinácia v tvare trigonálnej prizmy nie je častá. Ako vhodný príklad je 

možné uviesť komplex [Re(S2C2Ph2)3] (REPETD11), kde S2C2Ph2
2– je cis-1,2- 

difenyletylén-1,2-ditioláto ligand, {S-C(Ph)-C(Ph)-S}2– (Obr. 4.14). 
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Obr. 4.14 Hexakoordinácia atómu Re(VI) v tvare trigonálnej prizmy (polyéder je vyznačený 

tenkými čiarami) v komplexnej zlúčenine [Re(H2O)6](H3CCOO)3 (REPETD11). 

 
Možná je aj hexakoordinácia v tvare šesťuholníka s centrálnym atómom v strede 

kruhu. Vyskytuje sa v tých prípadoch, v ktorých spôsob koordinácie je daný molekulovou 

štruktúrou a rigiditou liganda. Takto je napríklad koordinovaný draselný katión ligandom 

(18-koronand-6) v kryštálovej štruktúra [K(18-koronand-6)][CuI2] (DIJKUC) – viď obr. 

3.9. 

 
Koordinačné číslo 7 

 
 

V prípade koordinačného čísla 7 existujú tri hlavné spôsoby usporiadania ligandov okolo 

centrálneho atómu, ale medzi nimi, podľa očakávania, nie je zásadný energetický rozdiel. 

V komplexe Na3[ZrF7] má heptafluoridozirkoničitanový anión tvar pentagonálnej 

bipyramídy. Zámena sodného katiónu za amónny spôsobí zmenu spôsobu koordinácie 

atómu Zr(IV); vzniknutý polyéder sa môže popísať ako trigonálna prizma s dodatočným 

vrcholom nad jednou bočnou stenou. Je zrejmé, že schopnosť amónneho katiónu zapojiť 

sa do vodíkových väzieb zohráva dôležitú úlohu pri zmene tvaru koordinačného 

polyédra. Tretí typ koordinačného polyédra sa pozoroval v komplexnom anióne 

[NbOF6]
3−; vzniknutý polyéder sa môže popísať ako oktaéder s dodatočným vrcholom 

nad jednou trojuholníkovou plochou. 
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Koordinačné číslo 8 

 
 

Komplexy s koordinačným číslom 8 majú obvykle jeden z dvoch koordinačných 

polyédrov, a to v štvorcovú antiprizmu alebo dodekaéder. Vznik štvorcovej anitiprizmy 

(D4d) si možno ľahko predstaviť tak, že hornú štvorcovú plochu hranola (nemusí to byť 

nevyhnutne kocka) otočíme okolo štvornásobnej osi súmernosti o 45. Dodekaéder zas 

patrí medzi pravidelné polyédre a má 8 vrcholov a 12 plôch. V tvare veľmi blízkom 

štvorcovej antiprizme je koordinovaný atóm Zr(IV) v komplexe [Zr(acac)4] 

(ACACZR02) (Obr. 4.15). Na druhej strane v komplexnej zlúčenine K4[Zr(ox)4]∙5H2O 

(SROXAM) sa koordinačný polyéder okolo atómu Zr(IV) sa dá opísať ako dodekaéder 

(Obr. 4.16). Uvedené poukazuje na fakt, že medzi oboma spôsobmi koordinácie nie je 

veľký energetický rozdiel. Podobne oba spôsoby koordinácie sa našli pre anión 

[Mo(CN)8]
4−. 

 

 

 

 

Obr. 4.15 Oktakoordinácia atómu Zr(IV) v tvare štvorcovej antiprizmy (polyéder je vyznačený 

tenkými čiarami) v komplexnej zlúčenine [Zr(acac)4]. 
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Obr. 4.16 Oktakoordinácia atómu Zr(IV) v tvare dodekaédra (polyéder je vyznačený tenkými 

čiarami) v komplexnej zlúčenine K4[Zr(ox)4]∙5H2O. 

 
Aj samotná kocka má 8 vrcholov a kocka predstavuje medzitvar na ceste, po 

ktorej sa štvorcová antiprizma môže premeniť na dodekaéder. To naznačuje, že by 

kockový spôsob koordinácie mal existovať. Skutočne sa pozorovali komplexy, v ktorých 

sú ligandy okolo centrálneho atómu umiestené vo vrcholoch kocky, ako príklad je možné 

uviesť komplexný anión [PaF8]
3− v Na3[PaF8]. Analýzou orbitálov, ktoré sa využívajú na 

tvorbu väzieb v komplexoch, sa ukázalo, že na vytvorenie kockovej koordinácie je 

nevyhnutná účasť f-orbitálov centrálneho atómu. 

U aktinoidov sa pozoroval aj ďalší spôsob koordinácie s koordinačným číslom 8, 

a to v tvare hexagonálnej bipyramídy. Vhodným príkladom je Ba[UO2(ac)3]2 (BAFPAB) 

(Obr. 4.17).V tejto zlúčenine sa nachádza triacetátouranylový komplexný anión 

[UO2(ac)3]
−; v ekvatoriálnej rovine sú koordinované 3 chelátové acetáto ligandy, kým 

v axiálnych polohách sa nachádzajú silne viazané oxido ligandy. Je potrebné podotknúť, 

že tvar reálneho polyédra sa len približuje ideálnej hexagonálnej bipyramíde. Polyéder 

presne v rovine šesťuholníka a navyše vnútrochelátové uhly O-U-O sú menšie ako 

ideálna hodnota 60. 
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Obr. 4.17 Oktakoordinácia atómu U(VI) v tvare hexagonálnej bipyramídy (polyéder je vyznačený 

tenkými čiarami) v komplexnej zlúčenine Ba[UO2(ac)3]2. 

 

 

Koordinačné čísla 9 až 12 

 
 

Vyššie koordinačné čísla vrátane už diskutovaného koordinačného čísla 8 sú typické pre 

lantanoidy a aktinoidy, ale v prípade veľmi malých ligandov sa môžu pozorovať aj pre 

iné centrálne atómy. Dobre známym príkladom na to je nona-koordinácia atómu Re(VII) 

v komplexnom anióne [ReH9]
2–; koordinančný polyéder má tvar trigonálnej prizmy 

s dodatočnými vrcholmi nad obdĺžnikovými plochami. Vo všeobecnosti pozorované 

spôsoby koordinácie pre vysoké koordinačné čísla sú obvykle deformované a typ 

ideálneho polyédra, od ktorého ich možno odvodiť, je často diskutabilný. Na 

charakterizáciu tvaru vzniknutého koordinačného polyédra sa môže použiť program 

SHAPE autorov M. Llunel; a kol., ktorý na základe experimentálnych geometrických 

parametrov poskytne informáciu, akému ideálnemu tvaru sa daný polyéder približuje 

najviac. Príkladom môže byť komplex [Dy(PDOA)(NO3)(H2O)2]n∙nH2O (H2PDOA = o- 

fenyléndioxydioctová kyselina), v ktorom atóm Dy(III) je nonakoordinovaný donorovým 

setom O4O'2O''2O''', pričom tvar koordinačného polyédra (Obr. 4.18) je najbližší tvaru 

„muffin“ so symetriou Cs. Poznamenávame, že pre nonakoordináciu bolo zadefinovaných 

13 možných tvarov polyédra. 
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Obr. 4.18 Nonakoordinácia atómu Dy(III) v tvare „muffin“ (polyéder je vyznačený zelenými 

čiarami) v komplexnej zlúčenine [Dy(PDOA)(NO3)(H2O)2]n∙nH2O. 

 
Ako príklad pre koordinačné číslo 12 môže slúžiť komplexný anión [Ce(NO3)6]

3– 

s chelátovo viazanými nitráto ligandmi NO3
– (Bu4N)3[Ce(NO3)6] (JUTNIX01); 

koordinačný polyéder je pomerne pravidelný a dá sa opísať ako kubooktaéder (pozn.: 

kubooktaéder má 8 trouholníkových a 6 štvorcových plôch) (Obr. 4.19). 

Obr. 4.19 Kubooktaedrická koordinácia (koordinačné číslo 12) atómu Ce(III) v anióne 

[Ce(NO3)6]
3– . 
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5 Izoméria koordinačných zlúčenín 

 

Pojem izomérie bol známy už v dobe Wernera, ktorý na základe štúdia izomérov vyslovil 

záver, že hexakoordinované komplexy sú oktaedrické. Jeho experiment a spôsob 

uvažovania opisuje obr. 5.1. 

 
 

 

Vzorec 6-uholník trig. prizma oktaéder experiment 
 

MA5B 1 1 1 1 

MA4B2 3 3 2 2 

MA3B3 3 3 2 2 

Obr. 5.1 Očakávaný a experimentálne zistený počet izomérov pre koordinačné číslo 6. 

 
 

Dnes pod pojmom izoméry rozumieme zlúčeniny, ktoré majú rovnaké chemické zloženie, 

ale rôznu priestorovú štruktúru a tým aj odlišné vlastnosti. Izoméria je pomerne častá 

v prípade koordinačných zlúčenín a sú známe viaceré druhy izomérie. Treba si tiež 

uvedomiť, že po rozpustení látky v roztoku sa pôvodná štruktúra stanovená štruktúrnou 

analýzou v tuhom stave nemusí zachovať a tak v roztoku môžu existovať rôzne 

molekuly, resp. ióny, medzi ktorými môžu byť aj izoméry pôvodnej molekuly. Pri opise 

konkrétneho izoméru je niekedy nutné aplikovať rôzne typy izomérií, to je jednotlivé 

typy izomérie sa môžu prekrývať. Rozdiely medzi izomérmi sa môžu jednoznačne 

preukázať pomocou metódy štruktúrnej analýzy (v tuhom stave) a často aj 

spektroskopicky. Jednotlivé druhy izomérie sú schematicky znázornené na obr. 5.2. 



56 

 

 

Diastereoizoméry 
(geometrické izoméry; nie sú 

zrkadlovými obrazmi 

Enantioméry 
(optické izoméry; zrkadlové obrazy 

sa neprekrývajú) 

Konfiguračné izoméry 
(nezameniteľné rotáciou väzieb) 

Konformačné izoméry 
(zameniteľné rotáciou väzieb) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 5.2 Prehľad o izomériách koordinačných zlúčenín 

 

 

5.1 Konštitučné izoméry 

 

Do skupiny konštitučných izomérov, ako to vyplýva aj z Obr. 5.2, sa zaraďujú také 

koordinačné zlúčeniny, ktoré majú rovnaké chemické zloženie, ale rôznu konektivitu, 

teda rozdielnu schému väzieb. Je to pomerne rozsiahla skupina zlúčenín, preto sa 

konštitučné izoméry zvyknú klasifikovať do menších skupín vyznačujúcich sa rôznymi 

(pod)typmi izomérie, ktoré sa v ďalšom uvedú a budú sa diskutovať. 

 
5.1.1. Ionizačná a hydratačná izoméria 

Ionizačné izoméry sa líšia umiestnením potenciálnych ligandov vo vnútornej alebo 

vonkajšej koordinačnej sfére. Po ionizácii v roztoku sa rozpadajú na rozdielne ióny. 

Príkladom sú koordinačné zlúčeniny [Co(NH3)5(NO3)]SO4 a [Co(NH3)5(SO4)]NO3. 

nie 

rovnaká konektivita 

áno 

Konštitučné (štruktúrne) 

izoméry 
(rozdielne poradie väzieb, 

rozdielna schéma väzieb) 

IZOMÉRY 

Stereoizoméry 
Rozdielne usporiadanie skupín 

v priestore; rovnaká schéma 

väzieb 
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Jednotlivé izoméry sa môžu rozlíšiť analyticky; kým prvý poskytne zrazeninu s roztokom 

bárnatej soli, druhý nie, nakoľko síranová skupina je viazaná vo vnútornej koordinačnej 

sfére ako sulfáto ligand. 

Za osobitný druh ionizačnej izomérie sa môže považovať hydratačná izoméria. 

Kým ionizačná izoméria existuje aj v roztoku, hydratačná sa viaže iba na tuhý stav. 

Typickým príkladom sú zlúčeniny sumárneho vzorca CrCl3·6H2O, ktoré existujú 

v podobe nasledovných izomérov: [Cr(H2O)6]Cl3 (chromofor CrO6, sivomodrý), 

[Cr(H2O)5Cl]Cl2∙H2O (CrO5Cl, svetlozelený) a [Cr(H2O)4Cl2]Cl∙2H2O (CrO4Cl2, 

tmavozelený, cis a trans izoméry). 

 
5.1.2 Koordinačná izoméria 

V koordinačných     izoméroch     dochádza    k výmene    polôh     centrálnych     atómov 

v komplexných iónoch, alebo inak povedané, rozdielny je spôsob distribúcie ligandov 

medzi centrálnymi atómami. Príkaldom je dvojica zlúčenín [Cu(NH3)4][PtCl4] a 

[Pt(NH3)4][CuCl4]. 

 
5.1.3 Väzbová izoméria 

Existujú ligandy, ktoré obsahujú viaceré potenciálne donorové atómy, napr. ligand NO  

sa môže viazať cez atóm kyslíka (M-O, nitrito ligand) alebo cez atóm dusíka (M-N, nitro 

ligand). Takéto ligandy sa niekedy nazývajú ambidentátne. Rôzny spôsob koordinácie 

ambidentátneho liagnda vedie k vzniku väzbových izomérov, ktoré sa líšia iba 

donorovým atómom v ligande. Reakciou aniónu NO  s komplexným katiónom 

[Co(NH3)5(H2O)]3+ sa tvorí červený nitrito komplex [Co(NH3)5(ONO)]2+, ktorý sa po 

zahriati na teplotu 100 C transformuje na žltý nitro komplex: 

[Co(H2O)(NH3)5]
3+ + NO 

100C 
 [Co(NH3)5(ONO)]2+ + H2O 

[Co(NH3)5(ONO)]2+
   [Co(NH3)5(NO2)]

2+
 

 

Väzbová izoméria je typická aj pre SCN- ligand, ktorý sa môže koordinovať cez atóm 

síry (tiokyanáto-S), alebo cez atóm dusíka (tiokyanáto-N, izotiokyanáto). Spôsob 

koordinácie tohto liganda sa ľahko zistí pomocou polohy absorpčného pásu 

pochádzajúceho z vibrácie (C-S) v infračervenom spektre. V prípade koordinácie cez 
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atóm síry sa tento pás nachádza v oblasti 690-720 cm-1, čo odpovedá jednoduchej väzbe 

S-C (S-C≡N-, napr. v {HgII-SCN}). Na druhej strane v prípade koordinácie cez atóm 

dusíka sa odpovedajúci pás pozoruje v oblasti vlnočtov 780-860 cm-1, čo odpovedá 

dvojitej väzbe S=C (N=C=S-, napr. v {CrIII-NCS}). 

 

 

5.1.4 Ligandová izoméria 

Podstatou ligandovej izomérie je to, že izomérmi sú samotné ligandy a keď sa koordinujú 

na centrálny atóm, potom aj samotné komplexy sú izoméry. Ako izoméry vystupujú 1,2- 

diaminopropán (propyléndiamín) a 1,3-diaminopropán (trietyléndiamín). Obe tvoria 

oktaedrické komplexné ióny [CoCl2(pn)2]
+ a [CoCl2(tn)2]

+, ktoré nie je možné rozlíšiť 

prvkovou chemickou analýzou. 

Špeciálnym prípadom ligandovej izomérie je tzv. protónová izoméria, ktorá 

vzniká v prípade, ak sa ligand môže protonizovať na dvoch rôznych miestach. Takisto za 

špeciálny prípad ligandovej izomérie je možné považovať jav, keď ligandy sú optické 

izoméry. 

 
5.1.5 Polymerizačná izoméria 

Koordinačné zlúčeniny, ktoré majú rovnaký sumárny vzorec, ale rozdielnu molekulovú 

hmotnosť, sa označujú ako polymerizačné izoméry. Za také možno považovať 

molekulový komplex [PtCl2(NH3)2] a iónovú zlúčeninu [PtCl(NH3)3][PtCl3(NH3)] so 

sumárnym vzorcom [PtCl2(NH3)2]2. Je nutné povedať, že prísne vzaté polymerizačné 

izoméry nie sú pravé izoméry. Je však užitočné ich spomenúť s cieľom ukázať, že 

empirický vzorec získaný z prvkovej chemickej analýzy neposkytuje dostatok informácií 

na charakterizáciu komplexu. 

 
5.2 Stereoizoméry 

 
 

Do skupiny stereoizomérov sa zaraďujú (nielen) koordinačné zlúčeniny s rovnakou 

schémou väzieb, ale s rozdielnym usporiadaním skupín v priestore. Stereoizoméry sa 

môžu rozdeliť do dvoch podskupín, a to na konformačné izoméry a konfiguračné 
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izoméry. Hlavný rozdiel medzi konformačnými a konfiguračnými izomérmi spočíva vo 

veľkosti energetickej bariéry medzi jednotlivými izomérmi; ak je energetická bariéra 

malá, izoméry sa považujú za konformačné. Na druhej strane, ak je energetická bariéra 

medzi izomérmi veľká, izoméry majú vlastnú identitu a izoméry sú konfiguračné. 

V ďalšom texte sa uvedú a bližšie opíšu jednotlivé typy izomérov. 

 
5.2.1 Konfiguračná izoméria 

Komplexy, ktoré sa líšia iba rôznym tvarom koordinačného polyédra, tvoria 

konfiguračné izoméry. Ako príklad je možné uviesť molekulový komplex 

[NiCl2(Ph3P)2], ktorý sa vyskytuje so štvorcovým usporiadaním ligandov (presnejšie je to 

trans izomér; PEKNIC) alebo s tetraedrickým usporiadaním ligandov (CLTPNI) (Obr. 

5.3). Podobne aj anión [Ni(CN)5]
3− môže existovať v dvoch geometriách, ako štvorcovo- 

pyramidálnej, resp. ako trigonálno-bipyramidálny anión. Existencia konfiguračnej 

izomérie je obvykle pozorovaná v prípade centrálneho atómu s elektrónovou 

konfiguráciou d8. 

Obr. 5.3 Konfiguračné izoméry [NiCl2(Ph3P)2]: štvorcový trans komplex (PEKNIC) je vľavo 
a tetraedrický komplex (CLTPNI) je vpravo. 

 

5.2.2 Geometrická izoméria 

Pre štvorcové komplexy typu MA2B2 je typická geometrická izoméria. Táto vyjadruje 

rozdielne geometrické usporiadanie ligandov okolo centrálneho atómu v komplexe. 

Typickým príkladom je zlúčenina [PtCl2(NH3)2]. Ak sú rovnaké ligandy umiestnené 
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vedľa seba, jedná sa o cis izomér, ak sú umiestnené oproti sebe, je to trans izomér (obr. 

5.4). Geometrická izoméria sa pozoruje aj v oktaedrických komplexov typu MA4B2 (obr. 

5.4). 

 

Cl 

 
Cl Pt NH3 

 

NH3 

 

Cl Pt Cl 

B 

A 
M 

A 

A A 

 

A 

A 
M 

A 

B A 

cis NH3 trans NH3 trans B cis B 

 

Obr. 5.4 Príklady geometrických izomérov pri štvorcovej a oktaedrickej koordinácii. 

 
 

Iným typom geometrickej izomérie, ktorá vzniká v prípade oktaedrických 

komplexov typu MA3B3 je izoméria fac a mer. Izomér sa označuje ako mer v prípade, ak 

tri rovnaké ligandy ležia na meridionálnej rovine oktaédra (rez oktaédra). Na druhej 

strane izomér sa označuje ako fac, ak tri rovnaké ligandy sú umiestnené na rovnakej 

ploche oktaédra (obr. 5.5). 

 

A 

B B 
M 

A B 

mer A 

A 

A B 
M 

A B 

fac B 
 

Obr. 5.5 Izoméry mer a fac komplexu MA3B3. 

 

V prípade tetradentátneho liganda trien (trietyléntetraamín) sa tento môže viazať 

na atóm Co(III) v komplexe typu Co(trien)AB tromi rôznymi spôsobmi: jedným trans 

a dvoma cis ( a  izoméry) (obr. 5.6). V prípade trans izoméru sú oba ligandy A a B 

umiestnené oproti sebe, kým v prípade cis izomérov sú ligandy A a B umiestnené vedľa 

seba. V prípade izoméru cis- sú navyše prvý a posledný donorové atómy dusíka trien 

umiestnené oproti sebe, kým v izoméri cis- sú spomínané atómy dusíka umiestnené 

vedľa seba. 
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trans cis- cis-



Obr. 5.6 Geometrické izoméry v prípade tetradentátneho liganda. 

 

 

 
5.2.3 Optická izoméria: enantioméry 

Chirálna molekula (z gréckeho slova cheir = ruka) existuje v dvoch formách, 

enantioméroch. Slovo enantiomér tiež pochádza z gréckeho „enantios“ znamená opačné. 

Oba enantioméry môžu koexistovať v akomkoľvek vzájomnom pomere. Ak sa 

nachádzajú v pomere 1:1, výsledná zmes je racemická. V chirálnom prostredí sú oba 

enantioméry chemicky odlišné zlúčeniny. Najvýznamnejším chirálnym prostredím je 

biosféra. Každý izomér otáča rovinu polarizovaného svetla, jeden doprava a druhý 

doľava o rovnaký uhol; preto sa enantioméry nazývajú optické izoméry. 

Komplexy typov M(A-A)2B2 alebo M(A-A)3, v ktorých A-A označuje chelátový 

ligand a B monodentátny ligand, existujú v podobe optických izomérov (enantiomérov). 

Sú to izoméry, ktoré sú si navzájom ako predmet a jeho obraz v zrkadle. Líšia sa smerom 

otáčania polarizovaného svetla. Ako príklady je možné uviesť komplexné zlúčeniny 

[CoCl2(en)2]Cl a [Co(en)3]Cl3. Z uvedeného vyplýva, že zlúčenina [CoCl2(en)2]Cl tvorí 

celkove tri izoméry, jeden trans, ktorý je opticky inaktívny (obr. 5.7, vľavo) a dva cis, 

ktoré sú optické izoméry (obr. 5.7 vpravo). Zvolené príklady takisto poukazujú na to, že 

prítomnosť asymetrického atómu uhlíka v látke nie je nevyhnutnou podmienkou 

existencie optickej aktivity. 

 

 

Cl N N 
N N N N N N 

N N N 
Cl 

Cl Cl  N 
Cl  Cl 

trans cis cis 
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Obr. 5.7 Geometrická a optická izoméria komplexného katiónu v koordinačnej zlúčenine 

[CoCl2(en)2]Cl. Na zlepšenie prehľadnosti sú uvedené iba donorové atómy ligandov. 

 
Optická izoméria by sa mohla pozorovať aj v prípade oktaedrických komplexov, 

v ktorých každý zo šiestich monodentátnych ligandov L1 až L6 bol iný. Prakticky však 

rozdeliť ich na antipódy by bolo veľmi obtiažne. 

Optické izoméry je možné rozlíšiť pomocou štruktúrnej analýzy. Platí zásada, že 

pokiaľ je látka opticky aktívna, priestorová grupa je necentrosymetrická. Určenie 

správnej absolútnej konfigurácie umožňujú malé rozdiely medzi intenzitami reflexií typu 

h, k, l a –h, –k, –l, ktoré sú inak ekvivalentné (Friedelov zákon). Pokiaľ je priestorová 

grupa centrosymetrická, môže v základnej bunke obsahovať rovnaký počet antipódov, 

teda látka navonok bude opticky inaktívna. 

 
5.2.4 Spinová izoméria 

Niektoré centrálne atómy, najmä Fe(III) (d5), ale aj Fe(II) (d6) a Co(II) (d7), môžu 

existovať v dvoch rôznych spinových stavoch, vysokospinovom a nízkospinovom. Každý 

z týchto spinových stavov sa viaže k určitej hodnote  a ukazuje sa, že veľkosť tejto 

hodnoty  umožňuje existenciu oboch spinových stavov. Ako príklad je možné uviesť 

komplex [Fe(S2CNMe2)3], v ktorom atóm Fe(III) je chelátovo koordinovaný tromi s N,N- 

dimetylditiokarbamáto ligandmi (DMTCFE03, obr. 5.8). V tomto komplexe atóm Fe(III) 

môže existovať v dvoch elektrónových konfiguráciách: (t2g)
5 (S = 1/2) alebo (t2g)

3(eg)
2 (S 

= 5/2). V nízkospinovom stave pri -123 C vykazuje magnetický monent eff = 2,40 B, 

kým   vo   vysokopsinovom   stave   pri   22   C    je   eff     = 4,03   B.   Vysokospinový 

a nízkospinový izomér sa líšia väzbovými dĺžkami Fe-S. 
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Obr. 5.8 Molekulová štruktúra komplexu [Fe(S2CNMe2)3]. 

 
 

Iným príkladom pre spinovú izomériu je komplexná zlúčenina Fe(II) s polymérnou 

štruktúrou [Fe(4-Mepy)2Ni(CN)4] (4-Mepy = 4-metylpyridín), v ktorej atóm Fe(II) 

v závislosti od teploty existuje v dvoch spinových stavoch S = 0 ((t2g)
6) alebo S = 2 ((t2g)

4 

(eg)
2). Prechod z nízkospinového do vysokospinového stavu (spin-crossover) sa vyvolá 

pôsobením tepla alebo tlaku a zmena spinového stavu je obvykle sprevádzaná aj malými 

štruktúrnymi zmenami (napr. zmenou väzbových dĺžok). Takéto systémy existujúce 

v dvoch spinových stavoch sa nazývajú aj bistabilné systémy. 

 
5.2.5 Nomenklatúra chirality v koordinačných zlúčeninách 

 
 

Existujú rôzne systémy na pomenovanie chirálnych komplexov. Najrozšírenejšie sú 

pravidlá CIP - Cahna, Ingolda a Preloga, druhým je „skew-axis“ konvencia. 

 
R,S-nomenklatúra (CIP systém). R a S sú písmená, ktoré sa používajú na označenie 

absolútnej konfigurácie na základe pravidiel Cahna-Ingolda-Preloga. Po označení priority 

substituentov okolo asymetrického centra sa na molekulu dívame v smere väzby medzi 

asymetrickým centrom a ligandom s najnižšou prioritou. Priorita pri označovaní ligandov 

je daná atómovým číslom donorového atómu; najvyššiu prioritu má atóm s najvyšším 
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atómovým číslom. Hoci tento princíp bol pôvodne určený pre asymetrický atóm uhlíka, 

môže sa v princípe použiť pre atómy každého prvku a ľubovoľné koordinačné číslo. 

Ako príklad je možné uviesť tetraedrický komplex [Ir(tmcp)I(Me3P)(CF3)]∙C6H5CH3 

(tmcp = 5-pentametylcyklopentadienyl) (XAXLIS) s absolútnou konfiguráciou S (obr. 5.9). 

V tomto komplexe sa na ligand tcmp treba dívať ako na monodentátny ligand s vysokou 

prioritou; za ním nasleduje jodido ligand s atómovým číslom 53, atď. Teda je nutné 

sledovať tri kroky: (i) vyznačiť prioritu všetkých skupín viazaných na chirálne centrum; 

(ii) umiestniť najmenšiu skupinu najďalej od seba, a (iii) stanoviť, v ktorom smere 

priorita klesá, v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Ak sú skupiny umiestnené 

s klesajúcou prioritou v smere hodinových ručičiek, potom sa komplex označí R (z 

latinského rectus); ak je tomu naopak, komplex sa označí S (z latinského sinister, ľavý). 

Symboly R a S sa píšu v zátvorke ako predpona k názvu chirálnej zlúčeniny. Racemická 

zmes sa označí (R,S). 

 
 

Obr. 5.9 Priorita ligandov v tetraedrickom komplexe irídia [Ir(tmcp)I(Me3P)(CF3)]∙C6H5CH3 

(tmcp = 5-pentametylcyklopentadienyl) s absolútnou konfiguráciou S. 

 
Treba zdôrazniť, že symboly R a S nie sú v žiadnom vzťahu so smerom optickej rotácie. 

 
 

Nomenklatúra konformácie chelátových kruhov (skew axis convention, doslova 

konvencia šikmej osi). Táto nomenklatúra sa používa pre oktaedrické komplexy. Kým 

v prípade -diketonáto komplexov sú chelátové kruhy planárne, v mnohých iných 
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prípadoch tomu tak nie je a chelátové kruhy sú pokrčené (puckered). Typickým 

príkladom sú päťčlánkové chelátové kruhy tvorené 1,2-diaminoetánom. 

 

 

 

  C2
 

 
 
 
 
 
 
 

 C 
 

 

Obr. 5.10 Rôzne pohľady na spôsob deformácie chelátových kruhov s en. V obrázku sú 

zadefinované absolútne konfigurácie  a . 

 
Na obr. 5.10 je troma spôsobmi znázornený spôsob skladania chelátového kruhu 

a sú identifikované absolútne konfigurácie  a . Ako vidieť z obrázka 5.10, vlastným 

prvkom symetrie chelátového kruhu je os C2. V dôsledku uvedeného musí byť kruh 

chirálny a oba formy kruhu sú enantiomorfné. Ak sa tento zdroj enantiomorfizmu 

kombinuje s dvoma enantiomofnými spôsobmi orientácie chelátových kruhov okolo 

centrálneho atómu (absolútnymi konfiguráciami),  a  Obr.  potom možný počet 

diastereoizomérnych molekúl je osem a sú to: 

 

 

 

 

Oba stĺpce sú usporiadané tak, že enantiomérne páry sú v jednom riadku. 

N 

M C 

N 

C 

N M N 

C 

C 

N M N 

C 

N 

M C 

N 

2 



66 

 

 

 

  

 

Obr. 5.11 Tris-chelátové oktaedrické komplexy (skutočná symetria D3). Obrázok ukazuje ako sú 

definované absolútne konfigurácie  a . 
. 

Relatívna stabilita štyroch diastereoizomérov bola veľmi podrobne študovaná. Je zrejmé, 

že diastereoizoméry sa musia líšiť svojou stabilitou, pretože v každom distereoizomére 

existujú medzi kruhmi iné neväzbové, repulzné interakcie. Zistilo sa, že v dôsledku 

repulzných energií poradie klesajúcej stability je 

      

Toto poradie však neodpovedá tomu, ktoré sa pozoruje. Keďže entalpické rozdiely medzi 

diastereoizomérmi sú dosť malé (cca 2-3 kJ/mol), musí sa uvažovať aj entropický člen. 

Entropia uprednostňuje častice s konformáciami  a  pretože ich výskyt je trikrát 

pravdepodobnejší ako v prípade ostávajúcich dvoch. Teda najlepší odhad poradia 

stability, ktoré dobre odpovedá experimentálnemu pozorovaniu, je 

      

V kryštalických zlúčeninách sa najčastejšie našiel  izomér (alebo jeho 

enantiomér), ale pozorovali sa aj ostatné tri. Tieto výsledky však prakticky nič nehovoria 

o vnútornej stabilite, nakoľko vodíkové väzby a iné medzimolekulové interakcie ľahko 

prekonajú malé rozdiely vo vnútornej energii. 

Štúdium komplexov typu [M(en)3]
n+ (M = Ru(II), Pt(IV), Ni(II), Rh(III), Ir(III), 

a Co(III)) v roztoku metódou NMR ukázalo, že horeuvedené poradie stability je správne 

a že vzájomne premeny kruhov sú rýchle. Bariéra pre konverziu kruhu je iba cca 25 

kJ/mol, z čoho vyplýva, že štyri diastereoizoméry oboch foriem  aj  sú v labilnej 

rovnováhe. 
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6 Príprava koordinačných zlúčenín 

 

Koordinačné zlúčeniny sa môžu pripraviť veľmi rôznorodými reakciami. Tieto sa môžu 

rozdeliť podľa ich mechanizmu na nasledovné základné typy reakcií: 

a) adičné - pri nich dochádza k zvyšovaniu koordinačného čísla akceptora 

elektrónov 

b) substitučné - pri nich sa koordinačné číslo centrálneho atómu nemení 

c) disociačné - pri týchto reakciách sa koordinačné číslo znižuje 

d) oxidačno-redukčné - reakcie zahŕňajú zmenu oxidačného čísla centrálneho 

atómu. 

Okrem uvedených základných typov reakcií existujú aj niektoré ďalšie typy reakcií, ktoré 

sa používajú pri príprave komplexov, a ich typ je určený ďalšími aspektmi príslušných 

reakcií; sú to napríklad reakcie termického rozkladu, reakcie bez prístupu kyslíka, reakcie 

koordinovaných ligandov, fotochemické reakcie a pod. 

Dôležitým aspektom pri reakciách je ich rýchlosť. Komplexy, ktoré reagujú rýchlo, 

sa označujú ako kineticky labilné. Typickým príkladom sú komplexy Cu(II); ak sa 

k roztoku modrej skalice pridá amoniak, farba roztoku sa okamžite zmení na fialovú 

v dôsledku substitúcie akva ligandov ammin ligandmi. Na druhej strane substitúcia akva 

ligandov v koordinačnej sfére Cr(III) môže trvať hodiny až dni, a preto komplexy Cr(III) 

sa považujú za kineticky inertné. 

Je potrebné vždy rozlišovať medzi kinetickou a termodynamickou stabilitou. 

Termodynamická stabilita vyjadruje koncentráciu komplexu (molekuly, iónu) a ligandov 

v rovnováhe; kinetický aspekt hovorí o tom, ako rýchlo sa rovnováha dosiahne. 

Vo všeobecnosti platia dve zovšeobecnenia týkajúce sa lability: (1) do skupiny 

najlabilnejších sa zaraďujú komplexy kovov, ktoré sa nevyznačujú žiadnym dodatočným 

faktorom stability, ako sú chelátový efekt alebo stabilizačná energia kryštálového poľa 

(SEKP). Platí, že každá dodatočná stabilizácia má za následok nárast aktivačnej energie 

pri substitúcii liganda a tým aj vedie k poklesu lability komplexu; (2) druhé 

zovšeobecnenie sa týka iónových polomerov. Veľmi malé ióny sú obvykle menej labilné, 

keďže ich väzba M-L je pevnejšia a takisto je prístup prichádzajúceho liganda 
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k centrálnemu atómu sťažený z priestorových dôvodov. Vo všeobecnosti možno uviesť 

niektoré ďalšie zovšeobecnenia týkajúce sa kinetickej stability komplexov: 

1. Komplexy iónov s-bloku (okrem najmenších Be2+ a Mg2+) sú veľmi labilné. 

2. Komplexy atómov M(III) f-bloku sú veľmi labilné. 

3. Komplexy iónov d10 (Zn2+, Cd2+ a Hg2+) sú obvykle veľmi labilné. 

4. Komplexy iónov M(II) d-bloku sú obvykle mierne labilné, pričom komplexy 

s deformovaným iónom Cu(II) patria medzi najlabilnejšie. 

5. Komplexy iónov M(III) sú poznateľne menej labilné ako iónov M(II). 

6. Komplexy d-kovov s konfiguráciami d3 a d6 (nízkospinové), napr. Cr(III), Fe(II) 

a Co(III), majú vysoké hodnoty SEKP, čoho dôsledkom je ich inertný charakter. 

Komplexy iónov s takouto elektrónovou konfiguráciou a obsahujúce chelátové 

ligandy sú veľmi inertné, napríklad [Fe(phen)3]
2+. 

7. Komplexy 4d a 5d prvkov vykazujú vysoké hodnoty SEKP a sily väzieb kov-ligand 

je značná. Dôsledkom toho je ich nízka labilita až inertnosť. 
 

Komplexy prvkov v nízkych oxidačných stavoch, ako sú aj organometalické zlúčeniny, 

sú obvykle kineticky inertné, pokiaľ sa nachádzajú v inertnej atmosfére. Na druhej strane, 

ak sú takéto zlúčeniny vystavené pôsobeniu kyslíka (obsahuje dva nespárené elektróny 

a teda je to diradikál), reakcia oxidácie môže byť veľmi rýchla, nakoľko prebieha 

radikálovým mechanizmom. Z uvedeného vyplýva, že o rýchlosti reakcie rozhoduje aj jej 

mechanizmus. 

 
6.1 Adičné a eliminačné reakcie 

Do skupiny adičných reakcií sa zaraďujú tie, pri ktorých dochádza k zvyšovaniu 

koordinačného čísla akceptora elektrónov, teda centrálneho atómu. Naopak pri 

eliminančných reakciách sa koordinačné číslo znižuje. Ako príklad adičnej reakcie sa 

môže uviesť adícia tmen (tetrametyletyléndiamín) na SnCl2 v nevodnom prostredí toluénu 

pri laboratórnej teplote: 

SnCl2 +   tmen → [SnCl2(tmen)] 

V priebehu reakcie adíciou tmen na Sn(II) sa jeho koordinačné číslo mení na 4 a tvar 

koordinačného polyédra odpovedá pseudo-trigonálnej bipyramíde s tým, že jeden vrchol 

je obsadený neväzbovým elektrónovým párom. 
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Dobrým príkladom na adičné reakcie sú reakcie komplexov takých prechodných 

kovov, ktoré ľahko menia svoje koordinačné číslo. Ako príklad tohto typu je vhodné 

uviesť reakciu 

[Cu(acac)2] + py  [Cu(acac)2(py)] 

Pri tejto reakcii štvorcovo koordinovaný atóm Cu(II) sa mení na pentakoordinovaný. 

Reakcia sa uskutoční v roztoku jednoducho prídavkom nadbytku liganda py. 

Kým v predchádzajúcich prípadoch nedošlo počas reakcie k zmene oxidačného 

čísla, sú známe aj adičné a eliminačné reakcie spojené s redox procesom. Takémuto typu 

reakcií podliehajú typicky štvorcové komplexy (d8) za vzniku oktaedrických komplexov 

s centrálnym atómom, ktorý nadobudne vyššie oxidačné číslo a elektrónovú konfiguráciu 

d6 (dvojelektrónová oxidácia). Takéto reakcie sa nazývajú oxidačno-adičné reakcie. 

Ako príklad takejto reakcie sa môže uviesť adícia HBr na Vaskovu zlúčeninu trans- 

[Ir(PPh3)2(CO)Cl] (obr. 6.1). 

 

 
Cl PPh3 

 
 

 
HBr 

CO 

 

Cl PPh3 
 

 
 

Ph3P CO 
Ph3P H 

 

Br 

 

Obr. 6.1 Príklad oxidačno-adičnej reakcie 
 
 

Opačné reakcie sa nazývajú redukčno-eliminačné reakcie. Ako príklad takejto 

reakcie sa môže uviesť eliminácia metánu z komplexov kobaltu obsahujúcich ako 

ligandy estery fosfínových kyselín, pri ktorých dochádza k formálnej redukcii Co(II) (d7) 

na Co(0) (d9) 

cis-[H(CH3)Co(P(OMe)3)4]  CH4    + [Co(P(OMe)3)4] 

 

6.2 Substitučné reakcie 

Substitučné reakcie sú veľmi rozšírené, nakoľko väčšina komplexov sa dá pripraviť práve 

substitučnými reakciami. Aj keď sú koordinačné čísla centrálneho atómu reaktantu aj 
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produktu pri substitučnej reakcii rovnaké, neznamená to, že v priebehu reakcie sa 

koordinačné číslo nemení. Závisí to od mechanizmu reakcie. 

Pri substitučných reakciách je dôležité rozlišovať, či sa jedná o substitučnú 

reakciu labilného alebo inertného komplexu. Iným kritériom je, či sa substitučná reakcia 

uskutočňuje vo vode (najčastejší prípad) alebo v nevodnom prostredí. 

V prípade vodného prostredia, ak je východiskový komplex labilný, sa obvykle 

použije nadbytok nového ligandu na zaistenie kompletnej substitúcie a vylúčenie 

prítomnosti akýchkoľvek medziproduktov s čiastočnou zámenou ligandov. Klasickým 

príkladom je pôsobenie nadbytku amoniaku na vodný roztok meďnatej soli 

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

2+ + 4 H2O 

Aj keď zápis tejto reakcie poukazuje na kompletnú substitúciu akva ligandov 

ammin ligandmi, v skutočnosti reakcia prebieha stupňovite a v roztoku môžu existovať aj 

ióny [Cu(H2O)3(NH3)]
2+, [Cu(H2O)2(NH3)2]

2+ a [Cu(H2O)(NH3)3]
2+ v nízkej koncentrácii 

a ich tvroba je potláčaná nadbytkom ammin ligandov. Iným príkladom reakcie labilného 

komplexu je vznik molekulového komplexu bez náboja [Fe(acac)3] 

[Fe(H2O)6]
3+ + 3 acac−  [Fe(acac)3](s) +   6 H2O 

Takýto komplex bez náboja vznikajúci vo vodnom prostredí reakciou iónov sa často 

vyzráža a obvykle sa môže rekryštalizovať v organickom rozpúšťadle. 

K substitučným reakciám labilných komplexov je vhodné uviesť, že zloženie 

tuhého izolovaného komplexu môže byť odlišné od zloženia dominantného komplexu 

v roztoku. Napríklad modrý komplex Cs2[CoCl4] kryštalizuje z ružového roztoku 

obsahujúceho oktaedrický komplex na báze Co(II) a CsCl. Iné komplexné ióny zas môžu 

vykazovať nekongruentnú rozpustnosť. Kryštalizáciou vodného roztoku obsahujúceho 

síran železnatý a síran amónny v molárnom pomere 1:1 vznikne Mohrova soľ, 

[Fe(H2O)6](NH4)2(SO4)2, a teda Mohrova soľ vykazuje kongruentnú rozpustnosť 

(molárne pomery v roztoku a v tuhom komplexe sú rovnaké). Na druhej strane 

kryštalizáciou vodného   roztoku   obsahujúceho   chlorid   draselný a chlorid   meďnatý 

v molárnom pomere 2:1 vzniknú najprv kryštály chloridu draselného. Až neskôr sa začne 

vylučovať komplex K2[Cu(H2O)2Cl4]. Podobne pokus o rekryštalizáciu komplexu vedie 

najprv k vylučovaniu chloridu draselného. Komplex teda vykazuje nekongruentnú 
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rozpustnosť; môže sa získať iba z vodného roztoku obsahujúceho nadbytok chloridu 

meďnatého. 

Ak východiskový komplex je inertný, reakcia obvykle vyžaduje dlhší čas. 

Príkladom je príprava K3[Rh(C2O4)3] reakciou 

[RhCl6]
3- + 3 C2O4

2-  [Rh(C2O4)3]
3-

 

ktorá sa uskutočňuje varom reakčného roztoku počas dvoch hodín. Inertnosť sa môže 

využiť aj na izoláciu heteroleptického komplexu v tuhom stave, ktorý je medziproduktom 

pri úplnej substitúcii. Napríklad hexanitrokobaltitan draselný reaguje s vodným roztokom 

1,2-diaminoetánu pomerne rýchlo pri 70 C za vzniku cis-komplexu obsahujúceho ako 

ligandy en aj NO2
-
 

[Co(NO2)6]
3− + 2 en    cis-[Co(en)2(NO2)2]

+ + 4 NO2
−

 

Medziproduktom reakcie je pravdepodobne komplex [Co(en)(NO2)4]
−. Kryštalizáciou 

roztoku, ktorý obsahuje ako dominantný ión cis-[Co(en)2(NO2)2]
+, vznikne tuhý komplex 

obsahujúci rovnaký komplexný ión v dôsledku jeho kinetickej inertnosti. 

Pri príprave niektorých komplexov, zvlášť organometalických zlúčenín, je 

prítomnosť vody nežiaduca. Jedným z dôvodov môže byť nerozpustnosť liganda vo vode. 

Napríklad bpy sa dobre rozpúšťa v etanole 

[Fe(H2O)6]
2+ + 3 bpy (etanol)  [Fe(bpy)3]

2+  + 6 H2O 

V niektorých prípadoch zas ligand môže byť vo vode zásaditý. Ak by takýto ligand 

reagoval s tvrdým centrálnym atómom majúcim kyslé vlastnosti, centrálny atóm bude vo 

vode preferovať reakciu s iónmi OH- vzniknutými hydrolýzou. Priebeh tejto reakcie je 

navyše skomplikovaný aj tým, že ión Cr3+ je inertný, čo výrazne spomaľuje priebeh 

substitučnej reakcie. Takto sa pôsobením čpavku na hydratované chromité soli vyzrážajú 

nerozpustné hydroxido komplexy, napr. [Cr(OH)3(H2O)3], a nevznikne ión [Cr(NH3)6]
3+; 

tento sa v podobe soli môže pripraviť pôsobením kvapalného amoniaku na bezvodý 

chlorid chromitý 

CrCl3   +   NH3(l)      [CrCl(NH3)5]Cl2   +   [Cr(NH3)6]Cl3 

Podobne sa správa aj katión [Fe(H2O)6]
3+; po pridaní amoniaku k vodnému roztoku sa 

vyzráža hydratovaný oxid železitý. Ďalší príklad, kde prítomnosť vody je nežiadúca, je 

reakcia prípravy aniónu [Cr(NCS)6]
3−. Pri nej sa využíva fakt, že tiokyanatan draselný sa 
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topí pri teplote 173 C a nad touto teplotou sa môže využiť ako rozpúšťadlo pre reakciu 

substitúcie akva ligandov 

[Cr(H2O)6]
3+ + 6 NCS−

 
1

80

C,

roz

tave

ný 


KS


C

N



[Cr(NCS)6]
3− + 6 H2O 

 
 

6.3 Oxidačno-redukčné reakcie 

V predchádzajúcej časti bolo ukázané, že substitučné reakcie sa môžu uskutočniť aj 

v prípade komplexov inertných prechodných kovov, ale ich použitie nemusí byť výhodné 

pre experimentálne ťažkosti (napríklad veľmi dlhý čas reakcie). V takom prípade sa na 

prípravu požadovaných komplexov môžu použiť redoxné reakcie, pri ktorých sa 

vychádza z reaktantu obsahujúceho kov v inom oxidačnom stave, než aký je stav kovu v 

produkte. Reakcia sa uskutočňuje už v prítomnosti potrebného liganda. Úspech tejto 

metódy spočíva v tom, že reaktant je relatívne labilný, rýchlo podlieha substitučnej 

reakcii a vzniknutý medziprodukt sa ľahko oxiduje/redukuje za vzniku požadovaného 

inertného komplexu. Je vhodné podotknúť, že okrem oxidácie, resp. redukcie centrálneho 

atómu môže sa uskutočniť aj symproporcionačná reakcia. 

Ako príklad reakcie, pri ktorej sa atóm kovu pri príprave komplexu oxiduje, je 

reakcia prípravy [Co(NH3)6]Cl3 oxidáciou vodného roztoku CoCl2 pomocou peroxidu 

vodíka, pričom reakčný roztok obsahuje aj amoniak a chlorid amónny 

2 [Co(H2O)6]Cl2 + 2 NH4Cl + 10 NH3 + H2O2 
a

kt.

uh

lie
  2 [Co(NH3)6]Cl3  + 14 H2O 

Túto reakciu študoval už Werner a zistil, že reakcia je katalyzovaná aktívnym uhlím; 

v jeho neprítomnosti vzniká hlavne pentaammin komplex, pričom šieste koordinačné 

miesto obsadzuje akva, [Co(NH3)5(H2O)]3+ alebo chlorido ligand, [Co(NH3)5Cl]2+. 

Predpokladá sa, že aktívne uhlie je dôležité preto, lebo poskytuje elektrón pentaammin 

komplexu, čím ho mení na labilný reakčný medziprodukt, pentaamminkobaltnatý 

komplex [Co(NH3)5(X)]2+ a až ten podlieha následnej substitučnej reakcii, pri ktorej sa 

naviaže šiesty ammin ligand. 

Príkladom reakcie, pri ktorej sa atóm kovu pri príprave komplexu redukuje, je 

príprava platnatého komplexu [Pt(en)Cl2] podľa rovnice 

[Pt(en)3]Cl4 + 2 e-  [Pt(en)Cl2]   + 2 en  + 2 Cl-
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Komplexy obsahujúce mangán v menej bežných oxidačných stavoch sa môžu 

pripraviť kombináciou redukcie manganistanového aniónu a oxidácie 

hexaakvamanganatého katiónu. Príkladom pre symproporcionačnú reakciu je 

8 [Mn(H2O)6]
2+ + 2 MnO4

− + 25 HF2
−  10 [MnF5(H2O)]2− + 9 H+ + 46 H2O 

Táto reakcia súčasne ilustruje ďalší dôvod na použitie redoxnej reakcie, a to neexistenciu 

vhodného prekurzoru v požadovanom oxidačnom stave. 

Intenzívne sa študovali komplexy, v ktorých dochádza k sérii jednoelektrónových 

oxidácií alebo redukcií bez zmeny stechiometrie. Takéto komplexy je výhodné študovať 

elektrochemickými metódami. Príkladom môže byť reverzibilná redukcia komplexného 

aniónu [IrCl6]
3- na komplexný anión [IrCl6]

4-. Iný zaujímavý prípad predstavuje 

štvorcový stilbenditiolátový komplex niklu (obr. 6.2), ktorý podlieha redukcii vedúcej 

k vzniku aniónov [Ni(S2C2(Ph)2)2]
− a [Ni(S2C2(Ph)2)2]

2−. Výsledky naznačujú, že 

elektrón prijatý pri redukcii je delokalizovaný v -elektrónovom systéme cez celý 

planárny komplex. 
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Obr. 6.2 Štvorcový bis(stilbenditioláto) nikelnatý komplex. 

 

 

 
6.4 Reakcie termického rozkladu 

Niektoré komplexy sa môžu kontrolovaným ohrevom premeniť na iné komplexy za 

uvoľnenia prchavej zlúčeniny. Vhodnou metódou na štúdium reakcií tohto typu je 

termogravimetrická analýza. 

Klasickým príkladom je ohrev modrej skalice, ktorá stupňovite uvoľňuje 

molekuly vody až do teploty 220 C, nad ktorou vzniká bezvodý síran meďnatý. Prvá 

uvoľnená molekula vody je kryštálová, kým ďalšie, pochádzajúce z koordinačnej sféry 

atómu Cu(II), sú po uvoľnení nahradzované atómami kyslíka sulfáto ligandov 

CuSO4∙5H2O 
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CuSO4∙3H2O 

S S 

Ni 

S S 
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CuSO4 

Mnoho iných komplexov sa správa podobne a zahrievanie (obvykle za zníženého tlaku) 

pri kontrolovanej teplote je užitočnou metódou prípravy. Pri týchto reakciách obvykle 

nedochádza k zníženiu koordinačného čísla, nakoľko v priebehu reakcie pôvodne 

monodentátne ligandy sa zmenia na bidentátne alebo mostíkové (príkladom na to sú 

acetáto alebo halogenido ligandy), alebo predtým nekoordinovaný anión sa naviaže na 

centrálny atóm. 

Iným príkladom využitia termického rozkladu na prípravu komplexu je reakcia 

[Pt(NH3)4]Cl2     trans-[PtCl2(NH3)2] + 2 NH3 

pri ktorej uvoľnením ammin ligandov z bieleho tetraammin komplexu vznikne žltý trans- 

[PtCl2(NH3)2] komplex, teda ammin ligandy z vnútornej koordinančnej sféry sa nahradia 

pôvodne chloridovými protiiónmi, ktoré za vzniku väzby Pt-Cl sa stanú chlorido 

ligandmi. Ďalším zahrievaním na teplotu 500 C sa odstránia aj zostávajúce ammin 

ligandy za vzniku PtCl2. 

Osobitnú skupinu reakcií prebiehajúcich pri ohreve predstavujú tie, ktoré 

prebiehajú topotakticky a to aj pri zachovaní monokryštálového charakteru vzorky. Takto 

bol pripravený a štruktúrne charakterizovaný komplex [Co(en)3][Fe(CN)6], ktorý vznikol 

pri ohreve východiskového monohydrátu [Co(en)3][Fe(CN)6]∙H2O na 70 C. 

 

 
6.5 Reakcie prípravy bez prítomnosti kyslíka 

Už bolo spomenuté, že počas prípravy niektorých komplexov je potrebné pracovať 

v inertnej atmosfére, to je bez prístupu vzduchu. Práca v inertnej atmosfére je veľmi 

dôležitá v organometalickej chémii, nie je však úplne nevyhnutná. Napríklad pri príprave 

prvej organometalickej zlúčenine, Zeiseho soli K[PtCl3(
2-C2H4)]∙H2O sa neurobili 

opatrenia na zamedzenie prístupu vzduchu; treba si však uvedomiť, že samotný etén 

vytváral inertnú atmosféru. V súčasnosti sa Zeiseho soľ pripravuje prebublávaním eténu 

cez roztok obsahujúci [PtCl4]
2− v silnej kyseline chlorovodíkovej počas niekoľkých 

hodín. Výhodný je prídavok stopového množstva Sn(II), ktorý pôsobí ako katalyzátor. 
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Takáto jednostupňová reakcia v organometalickej chémii je skôr výnimkou ako 

pravidlom. Obvykle sa musí uskutočniť viacstupňová syntéza a to v inertnej atmosfére. 

Najjednoduchšie je uskutočniť celý proces prípravy v uzavretej chemickej aparatúre 

(„glove-box“) naplnenej inertným plynom. Avšak komplikovanejšie aparatúry, ktoré 

umožňujú recirkuláciu plynu a jeho čistenie od kyslíka sú drahé. Alternatívnym 

spôsobom syntézy v inertnej atmosfére je práca so Schlenkovými nádobami, čo sú 

sklenené nádoby so zábrusom a opatrené septickým uzáverom umožňujúcim pridávanie 

niektorých reaktantov pomocou injekčných striekačiek. 

Vstupnou reakciou v organometalickej syntéze zlúčenín prechodných kovov býva 

často reakcia s kovom v práškovej forme. Príkladom takejto priamej reakcie 

prebiehajúcej pri laboratórnej teplote 25 C je príprava tetrakarbonylu niklu 

Ni + 4 CO  [Ni(CO)4] 

Táto reakcia nevyžaduje redukciu kovu. Pri príprave organometalických komplexov je 

však často potrebná redukcia kovového prvku. Ak je reaktantom CO, tento sa využíva aj 

ako redukovadlo, ako je tomu pri príprave dekakarbonylu dirénia obsahujúceho väzbu 

Re-Re 

Re2O7  + 17 CO(g)      [Re2(CO)10] + 7 CO2 

Iným príkladom je reakcia chloridu roditého s trifenylfosfánom v horúcom 

etanole za vzniku Wilkinsonovej zlúčeniny, [RhCl(P(C6H5)3)3]; význam tejto zlúčeniny 

spočíva v tom, že reverzibilne absorbuje divodík za bežných laboratórnych podmienok 

a katalyzuje hydrogenáciu alkénov a alkínov 

RhCl3    + 4 P(C6H5)3  [RhCl(P(C6H5)3)3] + PCl2(C6H5)3 

Redukcia sa využíva aj pri príprave dinitrogen komplexov osmia. Pri tejto reakcii 

sa hexachloridoosmičitanový anión [OsCl6]
2- redukuje priamo hydrátom hydrazínu (je to 

kvapalina), pričom vznikajú dva rôzne produkty 

5 (NH4)2[OsCl6] + 13 NH2NH2∙H2O 

4 [Os(N2)(NH3)5]Cl2   + cis-[Os(N2)2(NH3)4]Cl2 + 20 HCl   +   13 H2O 

Pri iných reakciách prípravy organometalických komplexov prechodných prvkov 

je už centrálny atóm reaktantu v nízkom oxidačnom stave. Príkladom je reakcia 
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hexakarbonyl chrómu s arénmi v rozpúšťadle s vysokou teplotou varu za vzniku 

komplexov obsahujúcich bočne viazaný benzénový kruh 

Cr(CO)6  + C6H6     [Cr(CO)3(C6H6)] + 3 CO 

Podobné sú reakcie, pri ktorých uhľovodík, napríklad cyklopentadién, C5H6 

s kyslým atómom vodíka (po jeho odtrhnutí vzniká anión C H − s aromatickým 

systémom) reaguje alebo s kovom alebo silnou zásadou za vzniku aniónu, ktorý 

v nasledovnej reakcii reaguje s halogenidom alebo halogenido komplexom alebo obe 

reakcie prebiehajú v jednej reakčnej zmesi, ako je tomu pri príprave komplexu 

sendvičového typu ferrocénu, ktorá sa uskutočňuje v nevodnom prostredí dietyléteru 

2 Na(C5H6) + FeCl2     Fe(C5H5)2    + 2 NaCl 

 

6.6 Reakcie koordinovaných ligandov 

 
 

Pri reakcii komplexov môže nastať situácia, keď sa reakcia uskutoční iba za účasti 

ligandov bez štiepenia väzby medzi centrálnym atómom a ligandom. Tento typ reakcií sa 

môže rozdeliť do troch skupín. 

Do prvej skupiny sa zaraďujú reakcie, ktorých sa zúčastňuje donorový atóm 

liganda, alebo atóm susediaci s donorovým atómom. Ako vhodný príklad je možné 

uviesť reakciu kyseliny s komplexným katiónom [Co(NH3)5CO3]
+, v ktorom karbonáto 

ligand sa viaže monodentátne pomocou väzby Co-O 

[Co(NH3)5(
16OCO2)]

+(aq) + 2 H+(aq) → [Co(NH3)5(
16OH2)]

3+(aq) + CO2(g) 

Pri tejto reakcii inertného komplexu je štiepenie väzby Co-O je oveľa pomalšie ako 

štiepenie kovalentnej väzby C-O v ligande, a preto po prídavku kyseliny sa rýchlo 

uvoľňuje oxid uhličitý a vzniká komplexný katión [Co(NH3)5(H2O)]3+. Izotopové 

experimenty pomocou 16O ukázali, že atóm kyslíka akva ligandu pochádza z karbonáto 

ligandu.   Podobnou reakciou je redukcia nitro liganda koordinovaného na atóm Pt(IV) 

v inertnom komplexe [Pt(NH3)3(NO2)]
+ pôsobením aktívneho vodíka (Zn, HCl) za 

vzniku [Pt(NH3)4]
2+. 

Do druhej skupiny sa zaraďujú reakcie, ktoré sa uskutočňujú na vzdialenejšom 

atóme liganda. Podrobne študovanou bola reakcia bromácie tris(acetylacetonáto) 

chromitého komplexu brómom v kyseline octovej 
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Treťou skupinou reakcií koordinovaných ligandov sú tie, pri ktorých sa 

syntetizujú nové koordinované ligandy. Pri takýchto reakciách sa ako východiskové 

komplexy zvyknú používať najmä chelátové komplexy, ktoré významne zvyšujú 

inertnosť reaktantu a tým umožňujú uskutočniť reakciu na koordinovanom ligande. Ako 

príklad je možné uviesť syntézu sepulchrátu kobaltitého z katiónu [Co(en)3]
3+ pôsobením 

formaldehydu a amoniaku v zásaditom prostredí tvorenom vodným roztokom uhličitanu 

lítneho. Reakcia je ukončená po 2 hodinách pri laboratórnej teplote. Počas reakcie 

nedochádza k štiepeniu väzby Co-N. Takýto typ reakcií sa nazýva aj templátová 

(šablónová) reakcia; centrálny atóm s pôvodnými ligandami slúžia ako šablóna pre 

vznikajúci ligand. Amoniak v tejto syntéze sa môže nahradiť inými nukleofilmi so 

symetriou C3v. 

3+ 

3+ 

 
Li2CO3 

+ 6 CH2O   +   2 NH3 
 
 
 
 

 

Templátové syntézy našli uplatnenie pri syntéze komplikovaných ligandov, 

napríklad typu porfyrínu. Je pozoruhodné, že ich výťažnosť je podstatne vyššia ako 

výťažnosť samotnej organickej reakcie bez prítomnosti kovu. 

N 

N 
N N 

Co 

N N 
N 

N 

N 
N N 

Co 

N N 
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6.7 Trans-efekt 

 
 

Chémia zlúčenín Pt(II) a v menšej miere Pd(II) a Au(III) (všetky tvoria štvorcové 

komplexy s elektrónovou konfiguráciou centrálneho atómu d8) sú významné z toho 

hľadiska, že hlavný produkt substitučnej reakcie sa môže takmer s istotou predpovedať. 

Je to dôsledok toho, že labilita liganda viazaného na atóm Pt(II) je hlavne určená 

skupinou umiestnenou v trans-polohe voči danému ligandu a nie samotnou kvalitou 

liganda. Aj keď podstata tohto trans-efektu nie je úplne objasnená, pôsobí spoľahlivo 

a využíva sa najmä pri syntéze komplexov Pt(II). V dôsledku uvedeného sa stereochémia 

komplexov Pt(II) môže ladiť zmenou poradia pridávania ligandov. Príkladom je syntéza 

komplexov cis-[PtCl2(NH3)(NO2)]
− a trans-[PtCl2(NH3)(NO2)]

−, pričom pri reakcii sa 

vychádza z komplexu [PtCl4]
2− (obr. 6.3). 
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Obr. 6.3 Schémy prípravy cis-[PtCl2(NH3)(NO2)]
− a trans-[PtCl2(NH3)(NO2)]

−. 

 
 

Ligandy podľa veľkosti svojho trans-efektu, teda schopnosti ovplyvňovať 

reaktivitu (uvoľnenie) liganda umiestneného voči nemu v trans-polohe, je možné zoradiť 

do radu, pričom ligandy s najsilnejším trans-efektom (labilizačný efekt) sú umiestnené na 

začiatku tohto radu (R = alkyl, tu = tiomočovina): 

C2H4, CO, CN−, NO > H−, PR3 > tu > NO2
− > SCN− > I− > Br− > Cl− > NH3 > F−

 

> OH− > H2O > NO3
−

 

Cl H3N 

Cl NH3 Cl 
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Uvedené poradie poukazuje na ťažkosti spojené s racionálnym vysvetlením podstaty 

tohto poradia. Takmer všetky ligandy so silným trans-efektom sú slabšie -donory a 

vytvárajú aj väzbu, ale to nevysvetľuje polohu hydrido liganda, H−. Na druhej strane 

neexistuje vysvetlenie, prečo trans-efekt je obmedzený na komplexy Pt(II) a čiastočne 

Pd(II) a Au(III), veď vytváranie väzby nie je špecifické pre určitý centrálny atóm. 

Navyše je potrebné uviesť, že trans-efekt je predovšetkým kinetický efekt spojený so 

štiepením a tvorbou väzieb. Je možné, že je viac javom spojeným s reakčnou cestou, 

najmä aktivovaným komplexom, ako vlastnosťou základného stavu. 

 
6.8 Iné metódy prípravy koordinačných zlúčenín 

 
 

Okrem spomenutých metód prípravy komplexov existujú ďalšie metódy prípravy. Už 

boli spomenuté reakcie uskutočnené bez prístupu vody alebo kyslíka. Ďalšiu skupinu 

tvoria reakcie, pri ktorých sa musí zabrániť termickému rozkladu produktu. V takomto 

prípade sa produkt kondenzuje na studenom mieste aparatúry, pričom teplota môže byť 

ľubovoľne vyššia ako je teplota kvapalného hélia. Ak je cieľom prípravy spektroskopické 

štúdium, potom sa produkt obvykle kondenzuje spolu s inertným rozpúšťadlom, 

napríklad argónom, čím sa získa produkt v argónovej matrici; takáto technika sa nazýva 

metóda izolácie v matrici. 

Už v minulosti boli často použité fotochemické metódy prípravy, pri ktorých sa 

používa ultrafialové žiarenie (pripravené pomocou ortuťovej lampy) alebo aj viditeľné 

žiarenie. Táto metóda súvisí s tým, že chémia elektrónovo excitovaných molekúl je iná 

ako molekúl v základnom stave. Keďže doba životnosti excitovaného stavu je obvykle 

veľmi krátka, synteticky sa môže využiť iba pri dostatočne dlhej životnosti. Príkladom 

zlúčeniny pripravenej iba fotochemicky je nonakarbonyl diželeza 

2 Fe(CO)5 hν



Fe2(CO)9  + CO 

Významnou metódou syntézy je realizácia reakcie v tuhom stave a pri vysokej 

teplote. Podstatou metódy je spoločné mletie reaktantov (mechanochemické rekacie) 

nasledované ohrevom, opätovné mletie, opätovný ohrev a to dovtedy, kým sa dosiahne 

homogénny stav. Takýmto spôsobom sú pripravované nové vysokoteplotné keramické 

supravodiče na báze Cu(III). K mletiu a ohrevu existuje novšie alternatíva v podobe sol- 
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gel metódy, ktorá umožňuje vyššiu reprodukovateľnosť prípravy produktu. Takisto 

hydrotermálne metódy získavajú na význame; pri týchto reakciách sa tieto uskutočňujú 

vo vodnom roztoku pri teplote vyššej ako je teplota varu vody. Uvedené zvýšenie teploty 

má za následok vznik vyšších tlakov, preto takého reakcie sa robia v autoklávoch. Ako 

rozpúšťadlo sa však môžu použiť aj iné látky, vtedy takého reakcie pri zvýšenej teplote 

a tlaku označujeme ako solvotermálne. Ako príklad sa môže uviesť príprava fluoridu 

železnato-železitého FeIIFeIII
2F8∙H2O za použitia kvapalného HF ako rozpúšťadla. Je 

vhodné uviesť, že pri tuhofázových reakciách ich priebeh závisí od difúzie v tuhom stave, 

kým pri hydrotermálnych (resp. solvotermálnych) reakciách reaktanty (molekuly/ióny) 

reagujú v kvapalnej fáze pod vysokým tlakom. 
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7 Stabilita koordinačných zlúčenín 

 

Vyjadrenie o tom, že koordinačná zlúčenina je stabilná, nie je presné, lebo je ho možné 

interpretovať dvojakým spôsobom. Napríklad v prípade tvrdenia, že koordinačná 

zlúčenina je stála vo vode,  sú možné nasledovné dve interpretácie: 

1. prvá interpretácia hovorí, že neexistuje reakcia s vodou, ktorá by viedla k nižšej 

voľnej energii systému (termodynamická stabilita); 

2. druhá interpretácia hovorí, že neexistuje mechanizmus, ktorým by sa reakcia 

mohla uskutočniť (kinetická stabilita); inak povedané nie je dostatok 

disponibilnej energie, aby sa štiepila pevná väzba, hoci reakciou by vznikla väzba 

ešte pevnejšia. 

Kinetický aspekt ;hovorí o rýchlosti substitučnej reakcie a nesúvisí s termodynamickou 

stabilitou. Rozdiel medzi termodynamickou a kinetickou stabilitou je možné ilustrovať na 

dvoch príkladoch. Ako prvý príklad je možné uviesť komplexný anión [Ni(CN)4]
2-, ktorý 

je termodynamicky veľmi stály, ale kyanido ligandy vymení v priebehu jednej minúty, 

teda je kineticky labilný (*CN-  je kyanido ligand označený atómom 13C): 

[Ni(CN)4]
2- + *CN-   [Ni(*CN)(CN)3]

2- + CN- 

Na druhej strane, komplex [Co(NH3)6]
3+ je v kyslom prostredí termodynamicky nestály, 

ale substitúcia jeho ligandov sa uskutočňuje veľmi pomaly, teda je kineticky inertný: 

[Co(NH3)6]
3+ + 6 H3O+  [Co(H2O)6]

3+ + 6 NH4
+

 

Je vhodné podotknúť, že kinetická inertnosť kobaltitých komplexov súvisí s elektrónovou 

konfiguráciou t 6 (viď ďalej). 

 
Konštanty stability 

Na definovanie termodynamickej stability komplexu sa používa konštanta stability. Táto 

sa môže ozrejmiť na príklade substitúcie akva ligandov v komplexe [Cu(H2O)4]
2+ ammin 

ligandmi vo vodnom roztoku. Substitúcia prvého akva ligadu ammin ligandom sa môže 

zapísať rovnicou 

[Cu(H2O)4]
2+ + NH3  [Cu(H2O)3(NH3)]

2+ + H2O 

a potom rovnovážna konštanta K1 tvorby komplexu [Cu(H2O)3(NH3)]
2+ bude 
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K1 = {[Cu(H2O)3(NH3)]
2+} / {[Cu(H2O)4]

2+  [NH3]} 

Predpokladá sa pritom jednotková aktivita komplexov a ligandov. Druhá následná 

substitúcia akva ligandu ammin ligandom sa môže zapísať rovnicou 

[Cu(H2O)3(NH3)]
2+ + NH3       [Cu(H2O)2(NH3)2]

2+ + H2O 

Odpovedajúca rovnovážna konštanta vzniku ammin komplexu [Cu(H2O)2(NH3)2]
2+ bude 

K2 = {[Cu(H2O)2(NH3)2]
2+} / {[Cu(H2O)3(NH3)]

2+  [NH3]} 

Analogicky sa môžu zapísať rovnovážne konštanty K3 a K4 tvorby komplexov 

[Cu(H2O)(NH3)3]
2+ (substitúcia tretieho akva liganda) a [Cu(NH3)4]

2+ (substitúcia 

posledného akva liganda): 

K3 = {[Cu(H2O)(NH3)3]
2+} / {[Cu(H2O)2(NH3)2]

2+  [NH3]} 

K4 = {[Cu(NH3)4]
2+} / {[Cu(H2O)(NH3)3]

2+  [NH3]} 

Rovnovážne konštanty K1, K2, K3 a K4 sa nazývajú čiastkové konštanty stability. 

Sumárne čiastkové reakcie sa môžu zapísať pomocou jednej rovnice: 

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

2+ + 4 H2O 

a stabilita vzniknutého komplexu môže sa vyjadriť celkovou konštantou stability 

4 = {[Cu(NH3)4]
2+} / {[Cu(H2O)4]

2+  [NH3]
4} 

Vzájomný vzťah čiastkových konštánt stability a celkovej konštanty stability vo 

všobecnosti vyjadruje vzťah: 

n 

n =  Ki 

i1 

Počet celkových konštánt stability je rovnaký ako čiastkových konštánt stability 

1 = K1 ; 2 = K1  K2 ; atď. 

Konštanty stability pre vyššie uvedené rovnováhy v sústave [Cu(H2O)4]
2+ / NH3 sú 

nasledovné: 

 

log K1 log K2 log K3 log K4 log β1 log β2 log β3 log β4 

3,99 3,34 2,73 1,97 3,99 7,33 10,06 12,03 
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Vo všeobecnosti platí, že K1  K2  K3 atď., čo je dôsledkom toho, že každá ďalšia 

substitúcia sa uskutočňuje ťažšie ako tá prechádzajúca. Ak jednotlivé hodnoty K1 až Kn sa 

veľmi nelíšia, potom rovnovážny roztok bude obsahovať zmes komplexov. Ak sa to 

nepozoruje, môže to byť dôsledkom významnej stability určitého komplexu, napríklad 

[PdCl4]
2− anión vznikajúci v sústave Pd2+ / Cl-, alebo je to dôsledkom toho, že v priebehu 

substitučnej reakcie dochádza k zmene koordinačného čísla centrálneho atómu ako je 

tomu v sústave Hg2+ / NH3, v ktorej sa mení lineárna koordinácia Hg2+ na tetraedrickú. 

 
Faktory ovplyvňujúce stabilitu komplexov 

Vzťah opisujúci zmenu voľnej entalpie, G = -RT lnK = H - TS, ukazuje, že 

termodynamickú stabilitu komplexov môžu ovplyvňovať entalpické (H) aj entropické 

(S) faktory. Medzi entalpické efekty je možné zaradiť zmenu pevnosti -väzby medzi 

centrálnym a donorovým atómom liganda; je známe, že táto energia vo všeobecnosti má 

hodnotu okolo -200 kJ.mol-1 pre ióny M2+ a cca hodnotu -350 kJmol-1 pre ióny M3+. 

Medzi ďalšie entalpické efekty je možné zaradiť efekt ligandového poľa, stérické 

a elektrostatické odpudzovanie medzi ligandmi vo vnútri koordinačnej sféry, efekt 

desolvatácie iónu kovu pri procese vzniku komplexu alebo aj entalpický efekt spojený so 

zmenou konformácie nekoordinovaného a koordinovaného liganda; typickým príkladom 

sú koronandy, ktoré majú odlišnú konformáciu v nekoordinovanom stave a po ich 

koordinácii v koronáte. 

Výrazným entropickým efektom ovplyvňujúcim stabilitu vytvoreného 

komplexu je vznik metalocyklov a ich počet pri chelátovom (makrocyklickom) spôsobe 

koordinácie. Medzi ďalšie entropické efekty je možné zaradiť aj zmeny v solvatácii pri 

tvorbe komplexov alebo aj entropiu kovových iónov a ligandov v reakčnom roztoku 

spojenú s traslačnými pohybmi. 

 
Trendy v stabilite väzieb kov-ligand 

Na klasifikáciu väzieb centrálny atóm-ligand sa využíva Pearsonova koncepcia tvrdých 

a mäkkých kyslín a zásad (HSAB). Táto teória sa následne využíva aj na vysvetlenie 

stability komplexov. 



84 

 

 

 

V zmysle tejto teórie medzi tvrdé kovové ióny zaraďujeme tie, ktoré sú malé, 

majú obvykle vysoký náboj a nemajú valenčné elektróny, ktoré by sa mohli ľahko 

deformovať alebo odstrániť. Na druhej strane mäkké kovové ióny sú objemné ióny 

s nízkym nábojom a majú ľahko deformovateľné alebo odstrániteľné valenčné elektróny. 

Takéto ióny tvoria pevné väzby s ľahko polarizovateľnými ligandmi. Podobne aj ligandy 

je možné rozdeliť na nepolarizovateľné (tvrdé) a polarizovateľné (mäkké). V nadväznosti 

na Lewisovu definíciu kyselín ako akceptorov elektrónov a zásad ako donorov elektrónov 

sa katióny klasifikujú ako mäkké alebo tvrdé kyseliny, kým ligandy sa klasifikujú ako 

tvrdé alebo mäkké zásady. Platí všeobecná zásada, že najstabilnejšie komplexy 

vznikajú kombináciou mäkkých kyselín s mäkkými zásadami a tvrdých kyselín s tvrdými 

zásadami. V nasledovnej tabuľke 7.1 sú uvedené niektoré kovové ióny a niektoré ligandy 

z hľadiska ich tvrdosti a mäkkosti. Vo všeobecnosti ligandy, v ktorých donorový atóm 

má vysokú hodnotu elektronegativity, sú tvrdé zásady a naopak. 

 
Tabuľka 7.1 Klasifikácia niektorých vybraných iónov podľa Pearsona ako tvrdých a mäkkých 

kyselín a zásad. 
 
 

Tvrdé kyseliny H+ Li+ Na+ K+ 
 

 Be2+ Mg2+ Ca2+ Sr2+ 

Al3+ Sc3+ Ga3+ In3+ 

Cr3+ Co3+ Fe3+ Ce3+ 

Si4+ Ti4+ Zr4+  

Mäkké kyseliny Cu+ Ag+ Au+ Hg+ 

 Cd2+ Hg2+ Pd2+ Pt2+ 

 

Hraničné 

Al3+ 

Zn2+ 

Sc3+ 

Sn2+ 

Ga3+ 

Pb2+ 

La3+ 

 
Fe2+ Co2+ Ni2+ Cu2+ 

Tvrdé zásady H2O R2O ROH NH3 

OH− OR− ClO4
− NO3

− 

SO4
2− CO3

2−  PO4
3−

 

Mäkké zásady R2S RSH Ph3P R3As 

RS− I− SCN− CN− 

Hraničné Cl− Br− N3
− NO2

−
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Z tabuľky 7.1 vidieť, že tvrdý charakter kyseliny rastie s oxidačným stavom 

a naopak, mäkkosť rastie s poklesom oxidačného stavu. Pri niektorých zásadách je 

klasifikácia obtiažna, nakoľko nestačí poznať donorový atóm. Napríklad v prípade atómu 

dusíka je pyridín mäkší ligand ako ammin ligand, NH3 a klasifikuje sa ako hraničný 

prípad. Je to dôsledok toho, že pyridín tvorí -interakcie s atómom kovu. Spomenúť treba 

aj efekt symbiózy. Rozumieme pod ním jav, keď koordináciou tvrdého liganda na 

centrálny atóm sa zvyšuje jeho tvrdosť. V opačnom prípade koordinácia mäkkého liganda 

zvyšuje schopnosť centrálneho atómu koordinovať ďalšie mäkké ligandy. Napríklad Co3+ 

v [Co(NH3)5]
3+ je tvrdý akceptor ligandu, kým komplexný anión [Co(CN)5]

2− je mäkkou 

kyselinou. Súčasne komplex [CoX(NH3)5]
2+ je stabilnejší s fluorido ligandom ako jodido 

ligandom, kým komplex [CoX(CN)5]
3− je stabilnejší s jodido ligandom ako hydrido 

ligandom. Rozdiel sa prejavuje aj v prípade väzbovej izomérie, keď sú stabilné 

komplexné ióny [Co(NCS)(NH3)5]
2+ a [Co(CN)5(SCN)]3−. 

 
Teoretické základy koncepcie HSAB 

Parr a Pearson pre teoretické vysvetlenie koncepcie HSAB zaviedli pojem absolútnej 

tvrdosti označovanej symbolom . Mulliken zadefinoval absolútnu elektronegativitu 

vzorcom  = (I + A)/2, kde I je ionizačný potenciál a A je elektrónová afinita. Absolútna 

tvrdosť podľa Parra a Pearsona je potom daná rozdielom ionizačného potenciálu 

a elektrónovej afinity,   (I  A)/2. Nízka hodnota  označuje vysokú mäkkosť, teda 

mäkkosť sa môže zadefinovať ako inverzná hodnota tvrdosti,  = 1 / . Ak sa uvažuje 

reakcia (S je reagujúca molekula) 

S  + S      S+ + S− 

potom nízka tvrdosť (nízka hodnota ) znamená, že prenos elektrónu z jednej molekuly 

S na druhú molekulu S je ľahký, čo je prípad, keď molekula S je polarizovateľná, teda 

mäkká. Maximum mäkkosti potom znamená, že s priebehom hore uvedenej reakcie nie je 

spojená žiadna energetická zmena. 

Teóriu HSAB je možné interpretovať aj pomocou teórie MO za použitia 

hraničných orbitálov HOMO a LUMO. Tu je vhodné poznamenať, že pre energie E 

týchto orbitálov platia vzťahy –HOMO) = I a –LUMO) = A. Ak máme dva 
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systémy s rovnakou elektronegativitou, ich rozdielnu tvrdosť/mäkkosť možno ilustrovať 

tak, ako je to znázornené na obr. 7.1. Tvrdú molekulu (vysoká hodnota ) charakterizuje 

veľká energetická medzera Eg = LUMO) – HOMO) medzi orbitálmi HOMO 

a LUMO. Opačne je tomu v prípade mäkkej molekuly. Z uvedeného vyplýva, že veľkosť 

energetickej medzery Eg je mierou tvrdosti  (resp. mäkkosti). Je možné konštatovať, že 

častice s malou energetickou medzerou Eg, teda de facto mäkké kyseliny a zásady, majú 

vysokú polarizovateľnosť, čo znamená, že atóm alebo ión sa ľahko deformuje 

v elektrickom poli. Na druhej strane tvrdé kyseliny a tvrdé zásady sa vyznačujú malou 

polarizovateľnosťou, resp. sú nepolarizovateľné a tvoria v podstate kovalentné zlúčeniny. 

 

 
 

Obr. 7.1 Definícia tvrdosti a mäkkosti na základe energetickej medzery Eg medzi orbitálmi 

HOMO a LUMO a vzťah medzi elektrónovou afinitou, ionizačným potenciálom, absolútnou 

elektronegativitou  a absolútnou tvrdosťou . 

 

 

Chelátový efekt 

Porovnaním stálosti komplexov obsahujúcich koncové monodentátne ligandy so 

stálosťou komplexu obsahujúcim dva chelátové ligandy sa zistilo, že posledne menované 

sú termodynamicky oveľa stálejšie. Tento stabilizujúci efekt prítomnosti chelátového 

liganda v komplexe sa nazýva chelátový efekt. 

Uvažujme reakcie: 

[Cd(H2O)6]
2+ + 2 NH3  [Cd(H2O)4(NH3)2]

2+ + 2 H2O 
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log  = 4,95; ° = -29,8 kJ.mol-1; S° = 5,2 JK-1mol-1; Go = -28,2 kJ.mol-1 

[Cd(H2O)6]
2+ + en  [Cd(H2O)4(en)]2+ + 2 H2O 

log = 5,84 ; H° = -29,4 kJ.mol-1; S° = 13,1 JK-1mol-1; Go = -33,3 kJ.mol-1 

Pri prvej reakcii dochádza k výmene dvoch ligandov v koordinačnej sfére Cd2+, kým pri 

druhej sa navyše vytvorí chelátový kruh (obr. 7.2). Z porovnania hodnôt log H°, S° a 

Go pre obe reakcie jasne vyplýva pôsobenie chelátového efektu. Komplex obsahujúci 

O 

O N 

Cd Obr. 7.2 Koordinačná sféra v [Cd(H2O)4(en)]2+. 

O N 

O 

chelátový kruh má väčšiu hodnotu konštanty stability a jeho zmena Gibbsovej energie je 

zápornejšia. Z porovnania hodnôt entalpie a entropie vidieť, že kým zmena entalpie je 

prakticky rovnaká pre oba komplexy, zmena entropie je podstatne výraznejšia pre 

chelátový komplex. Možno to vysvetliť tým, že kým v priebehu substitučnej reakcie 

s ammin ligandom sa počet molekúl a iónov v sústave nemení, v priebehu vzniku 

chelátového komplexu narastá ich počet v priebehu reakcie z 2 na 3, teda sa zvyšuje 

neusporiadanosť systému. 

Iné   vysvetlenie   sa   zakladá   na   úvahe,   že   pri   substitúcii   prvého   liganda 

v koordinačnej sfére je pravdepodobnosť naviazania pre koncový a chelátový ligand 

rovnaká, ale pri substitúcii druhého miesta je táto pravdepodobnosť vyššia pre chelátový 

ligand, nakoľko uzavretie kruhu vyžaduje už iba vhodné otočenie tohto liganda. Hovorí 

sa, že efektívna (lokálna) koncentrácia druhého liganda je vyššia ako analytická 

koncentrácia. 

Vplyv chelátového, resp. makrocyklického efektu znázorňuje aj obr. 7.3. Z tohto 

obrázka tiež vidieť dôsledok vyššej donorovej kapacity N-ligandov v dôsledku rastu 

alkylácie atómov dusíka (rast Lewisovej bazicity); tento efekt prispieva k nárastu entalpie 

procesu komplexácie. Entalpický efekt je však iba minoritnou zložkou chelátového 

efektu. 



88 

 

 

NH2 

Cu 

NH2 

NH 

Cu 

NH 

 

 

H3N 

 

 
H3N 

 
2+ 

NH3 

 

 
NH3 

2+  2+  2+ 

HN  HN 

 

HN HN 

 
 

log 4 = 13,0 log 2 = 19,6 log 1 = 20,1 log 1 = 23,3 

Obr. 7.3 Zmena konštánt stability v dôsledku chelátového a makrocyklického efektu. 

 
 

Veľkosť chelátového kruhu. Chelátový efekt je jednoznačne ovplyvnený pomerom 

veľkosti chelátového kruhu a polomeru centrálneho atómu. Výsledky výpočtov 

molekulárnej mechaniky ukázali, že napätie v kruhu po koordinácii en je minimalizované 

pre M-N 2,5 Å a N-M-N 69, kým v prípade homológu tn (tn = trimetyléndiamín) 

odpovedajúce hodnoty sú 1,6 Å a 109,5. Ak teda zoberieme do úvahy napätie v kruhu, 

en sa bude preferenčne viazať na centrálne atómy s veľkou hodnotou iónového polomeru 

(La3+, Pb2+). Opačná situácia je platná pre tn, ktorý preferuje malé ióny. Vo všeobecnosti 

malé ióny budú uprednostňovať ligandy tvoriace 6-článkový kruh, kým veľké katióny 

budú prednostne stabilizované v 5-článkovom kruhu. Samozrejme, nesmie sa zabudnúť 

na vplyv iných stérických faktorov. 

Aromaticita chelátu. Ligandy bpy a phen tvoria pri koordinácii na centrálny 

atóm veľmi stabilné 5-článkové chelátové kruhy. Je to dôsledok toho, že pôsobia nielen 

ako -donory, ale aj -akceptory do *-orbitálov liganda. Iné ligandy poskytujú 

dodatočnú stabilizáciu v dôsledku toho, že rezonanciou alebo delokalizáciou získavajú 

aromatický charakter; takýto   ligand   je   acac (acetylacetonáto);   tento   ligand   tvorí 

s katiónmi M3+ veľmi stabilné komplexy typu [M(acac)3] (M = Al, Ti, Cr, Co, atď), 

v ktorých vzdialenosti M-O, resp. C-O sú identické. 

Komplexóny. Nárast stability v dôsledku tvorby chelátov sa využíva v 

analytickej chémii na kvantitatívne stanovenie kovov (komplexometria). Ako prvý takýto 

ligand sa použil anión imidodioctovej kyseliny a mnohé ďalšie boli syntetizované. Táto 

skupina ligandov sa nazýva komplexóny. Najdôležitejším komplexónom je edta 

v podobe soli Na2[H2edta]∙2H2O (edta = etyléndiamíntetraacetáto). 

 
Cu 

H2N NH2 

Cu 

H2N NH2 
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Makrocyklický efekt 

Makrocyklický efekt je efektom dodatočnej stabilizácie komplexu v dôsledku 

koordinácie makrocyklického liganda na centrálny atóm. V tabuľke 7.2 sú uvedené 

hodnoty entalpií komplexácie vybraných O- a N-donorových makrocyklických ligandov 

a analogických acyklických ligandov. Z porovnania hodnôt uvedených v tejto tabuľke 7.2 

vidieť, že komplexy s makrocyklickými ligandami sú stabilnejšie ako tie s acyklickými 

analógmi. V tomto prípade entropický člen nezohráva významnú úlohu, nakoľko počet 

častíc pred a po reakcii je rovnaký v prípade oboch typov ligandov, makrocyklického aj 

analogického acyklického. Pozorované vyššie hodnoty entalpií v prípade 

makrocyklických ligandov sú prejavom makrocyklického efektu (Tabuľka 7.2). 

 
Tabuľka 7.2. Porovnanie H [kcal/mol] pre acyklické a makrocyklické ligandy (cyclam = 

1,4,8,11-tetraazacyklotetradekán, 2,3,2-tet = 1,4,8,11- tetraazaundekán) 

 

CA / Ligand         18-koronand-6        pentaetylénglykol cyclam 2,3,2-tet 
 

Na+ -8,4 -4,0 

K+ -13,4 -8,7 

Ba2+ -10,4 -5,6 

Cu2+ -32,4 -26,5 

Ni2+ -24,1 -17,9 

Zn2+ -14,8 -11,6 
 

 

Významnú úlohu pri stabilizácii komplexov s makrocyklickými ligandmi 

zohráva selektivita makrocyklického liganda daná veľkosťou jeho dutiny. Uvedená 

priestorová selektivita vedie až k výrazne prednostnému viazaniu istého katiónu z ich 

zmesi, ako je to v prípade dvojice liganda 18-koronand-6 a draselného katiónu K+. 

Uvedený jav sa označuje aj ako molekulárne rozpoznávanie (molecular recognition). 

Na tomto mieste je vhodné uviesť, že makrocyklický ligand sa môže v dôsledku istej 

flexibility zmenou svojej konformácie koordinovať aj na kovové ióny, ktoré sa nezmestia 

do vnútra kruhu. V takom prípade sa makrocyklus, po zmene konformácie, koordinuje 

bočným spôsobom ako sa to pozorovalo v prípade [Cd(cyclam)]2+. 
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Ligandy vo všeobecnosti môžu vytvárať rôzne konforméry, ale, ako to bolo 

uvedené vyššie v prípade makrocyklických liagndov, len niektoré konforméry majú 

konformáciu vhodnú na komplexáciu. Pritom je dôležité si uvedomiť, že (i) počet 

konformérov otvorených ligandov je vyšší, (ii) uprednostňované konforméry v tuhom 

stave a v roztoku sú obvykle odlišné. Možno to ilustrovať na prípade 18-koronandu-6 

(Obr. 7.4), ktorého preferované konforméry v tuhom stave a v roztoku sa líšia. V tuhom 

stave sú niektoré atómy kyslíka umiestnené v exo-polohách, aby sa zabránilo stérickému 

pnutiu. Výpočty pomocou molekulárnej mechaniky ukázali, že premiestnenie všetkých 

atómov kyslíka do endo-polôh je energeticky nevýhodné. Vo vodnom roztoku však 

solvatácia oslabuje odpudivé interakcie a umožňuje tak preorganizáciu liganda tak, aby 

mohol komplexovať kovový ión. Preto v prípade flexibilných makrocyklov je 

preorganizácia liganda jednou z dôležitých zložiek makrocyklického efektu. 

Komplexy s rigidnými makrocyklami, ako sú napríklad porfyríny, vykazujú 

vyššiu stabilitu ako ich analógy s flexibilnými ligadmi vzhľadom na ich vyššiu 

preorganizovanosť. Vo všeobecnosti platí nepriama úmera, že čím je flexibilita 

makrocyklu menšia, o to je vyššia stabilita a selektivita ním tvoreného komplexu. 

 

 

O O 
O 

O O 

O O 

O 
O O 

O O 
 

tuhý stav roztok 

Obr. 7.4 Preorganizácia liganda a makrocyklický efekt 

 
 

Indukovaná   bázicita    vytvorená    dodatočnými    etylénovými    skupinami 

v makrocykle. Je známe, že 1,2-diaminoetán v dôsledku alkylácie zásaditých atómov 

dusíka je zásaditejší ako dve molekuly NH3. Analogicky dodatočná alkylácia spôsobuje 

vyššiu stabilitu makocyklu v porovnaní s jeho acyklickým analógom. Tento efekt je 

možné dokumentovať porovnaním hodnôt H pre reakciu Cu2+ so štyrmi molekulami 

NH3 (-22,0 kcal/mol), dvoma en (-25,5 kcal/mol), jedným otvoreným 2,3,2-tet ligandom 
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(-27,7 kcal/mol) a makrocyklom cyclam (-32,4 kcal/mol). Z tohto dôvodu mnohé 

makrocykly sú schopné stabilizovať „neobvyklé“ oxidačné stavy centrálneho atómu, ako 

sú Cu3+, Cu+, Ni3+, Co+, Cu3+, alebo Ag2+; treba podoktnúť, že zmenou oxidačného stavu 

sa mení aj iónový polomer kovového iónu. Na druhej strane tento efekt dodatočnej 

stabilizácie má svoje limity, najmä zo stérických dôvodov. Napríklad tetrametylácia 

liganda cyclam má za následok, že komplexy s iónmi M2+ sa destabilizujú; príčina 

spočíva v tom, že v dôsledku stérického odpudzovania vynúteného štyrmi metylovými 

skupinami sa stabilizuje iná konformácia liganda, ktorá vedie k cis-koordinácii 

centrálneho atómu (bočnému viazaniu liganda na centrálny atóm) (Obr. 7.5). 

 

 

 

Obr. 7.5 Pohľad na trojajdrový komplexný katión v koordinančnej zlúčenine 

Cu(tmc)Ni(CN)42H2O (DARBII) znázorňujúci bočnú koordináciu atómu Cu(II) ligandom tmc 

(tmc = 1,4,8,11-tetrametyl-1,4,8,11-tetraazacyklotetradekán). 

 

 

 

Kryptátový efekt 

Tendencia koordinovať ióny do dutín, ktoré si vyhovujú veľkosťou, je dominantná 

v prípade makropolycyklov nazývaných kryptandy. V tomto prípade veľkosť katiónu 

musí presne vyhovovať veľkosti dutiny. V tomto prípade z pochopiteľných stérických 

dôvodov nie je možné bočné viazanie pozorované v prípade makrocyklov, Takýto 

stabilizačný efekt sa nazýva kryptátový efekt. 

 
Stérické efekty 
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Stérické efekty môžu zohrávať dôležitú úlohu pri stabilizácii komplexov. Ak sa 

koordinuje objemný ligand, vytvorená väzba môže byť slabá, čo má za následok zvýšenú 

reaktivitu molekuly. V prípade, ak sa ligand viaže silno, oslabuje ostatné koordinačné 

väzby v komplexe, čo má za následok opäť zvýšenú rektivitu molekuly. Takéto chovanie 

je veľmi žiadané v katalýze. 

Ak sa koordinuje objemný ligand, môžeme sa na neho pozerať, že vytvára kužeľ 

s atómom kovu umiestneným vo vrchole. Vplyv objemného liganda sa môže 

kvantifikovať veľkosťou vrcholového uhla tohto kužeľa (cone angle). Spôsob definície 

tohto uhla pre symetrické molekuly fosfínu PR3 znázorňuje obrázok 7.6. Hodnota tohto 

uhla pre rôzne R sú v rozmedzí od 87 pre R = H, 108 pre R = OEt až 182 pre R = t-Bu. 

Vplyv stérického faktora je možné ilustrovať aj nasledovným príkladom. Je zrejmé, že zo 

 

vrcholový uhol 

 
 

 

Obr. 7.6 Definícia vrcholového uhla kužela pre molekuly symetrického 

fosfínu PR3. Tento uhol sa definuje vzhľadom na kvalitu centrálneho 

atómu, na ktorý sa fosfín koordinuje. 

 

 

 

stérického hľadiska bude lineárne usporiadanie M-N=C=S, resp. M-N=C=Se stabilnejšie 

ako lomené usporiadanie M-S-CN, resp. M-Se-CN (lomené na atóme S, resp. Se). 

Uvedené bolo ukázané na komplexe [Pd(dien)(SeCN)], v ktorom sa uvedený ligand 

koordinuje cez atóm selénu a to lomeným spôsobom. Ak však -NH2 skupiny v dien sú 

nahradené objemnými -NEt2 skupinami, anión sa kordinuje cez atóm dusíka a je lineárny. 
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8 Chemická väzba v koordinačných zlúčeninách 

 

Na chemickú väzbu v koordinačných zlúčeninách je možné nazerať ako na druh 

kovalentnej väzby, ktorá má donorovo-akceptorovú povahu. V takom prípade centrálny 

atóm vystupuje ako Lewisova kyselina (akceptor elektrónov) a ligand ako Lewisova 

zásada (donor elektrónov). V priebehu času ako rástli poznatky, vyvíjali sa aj názory na 

druh a podstatu koordinačnej väzby. Na tomto mieste je vhodné uviesť, že teória je vtedy 

úspešná, ak vie vysvetliť experimentálne pozorovania a prípadne ich predpovedať. 

 
8.1 Teória valenčných väzieb 

Teóriu valenčných väzieb zaviedol Linus Pauling (1901-1994, Nobelova cena za chémiu 

v roku 1954 a Nobeova cena mieru v roku 1962; viď https://www.nobelprize.org/prizes/ 

chemistry/1954/pauling/facts/). Vznik koordinačnej väzby vysvetlil prekryvom 

neobsadeného orbitálu centrálneho atómu s obsadeným orbitálom liganda. Priebeh vzniku 

koordinačnej väzby rozdelil na niekoľko myslených krokov: 

1. hybridizácia atómových orbitálov centrálneho atómu; 

2. prerozdelenie elektrónov na centrálnom atóme za vzniku neobsadených 

hybridných orbitálov; 

3. prekryv neobsadených hybridných orbitálov centrálneho atómu a voľných 

elektrónových párov ligandov (vznik -väzby). 

Napríklad pri vzniku oktaedrickej koordinácie Pauling predpokladal použitie hybridných 

orbitálov centrálneho atómu d2sp3, ktoré vznikli za použitia dvoch atómových orbitálov 

(n-1)d, troch atómových orbitálov np a jedného atómového orbitálu ns. Pri vzniku 

hybridných orbitálov Pauling predpokladal spárovanie d-elektrónov. Prínosom jeho teórie 

bolo, že významne, za použitia poznatkov kvantovej mechaniky, prispela k pochopeniu 

chemickej väzby. Nedostatkom jeho teórie však bolo, že nedokázala vysvetliť príčinu 

horeuvedeného spárovania, ani pozorované elektrónové spektrá. 

 
8.2 Elektrostatická teória kryštálového poľa 

V roku 1929 Hans Bethe (1906-2005, Nobelova cena za fyziku v roku 1967) zverejnil 

svoju prácu týkajúcu sa vplyvu ostatných iónov (kryštálového poľa) na energetické stavy 

https://www.nobelprize.org/prizes/
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iónov lantanoidov (viď https://doi.org/10.1002/andp.19293950202). Táto práca, neskôr 

v roku 1935 rozpracovaná a doplnená J. H. Van Vleckom, vzbudila pozornosť chemickej 

obce až   v 50-tych   rokoch   20.   storočia   v súvislosti   s úsilím   vysvetliť   väzbu 

v koordinačných zlúčeninách a vysvetliť vlastnosti koordinačných zlúčenín. 

Táto teória skúma a opisuje vplyv ligandov ako bodových nábojov (napr. chlorido 

ligand), resp. dipólov (napr. akva ligand) na d-orbitály centrálneho atómu, teda berie do 

úvahy iba elektrostatický účinok na základe Coulombovho zákona. Aj keď je táto teória 

založená na nereálnych predpokladoch, je pomerne úspešná v interpretácii viacerých 

dôležitých vlastností komplexov. 

Aby sa pochopili interakcie, ktoré sú zodpovedné za efekty kryštálového, resp. 

ligandového poľa v komplexoch prechodných kovov, je potrebné poznať tvary a vzťahy 

medzi d-orbitálmi (obr. 8.1). V skutočnosti existuje šesť vlnových funkcií, ktoré majú 

typickú štvorlaločnú formu. Keďže môže byť iba päť d-orbitálov, ktoré majú fyzikálny 
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Obr. 8.1 Priestorová orientácia d-orbitálov. 

 
 

zmysel, na jeden z nich (orbitál dz2) sa možno dívať ako na kombináciu dvoch iných 

orbitálov, a to dz2-y2 a dz2-x2. Teda tieto dva orbitály nie sú nezávislé a na orbitál dz2 sa 

možno dívať ako na priemerný orbitál tvorený týmito dvoma. Keďže oba majú vysokú 

elektrónovú hustotu v smere osi z, práve v tomto smere je sústredená veľká časť 

elektrónovej hustoty. Na druhej strane oba orbitály majú elektrónovú hustotu tak v smere 

osi x ako aj v smere osi y, čoho dôsledkom je vytvorenie prstenca v rovine xy (obr. 8.1). 

 
8.2.1 Oktaedrická symetria 

z 

y 

z 
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https://doi.org/10.1002/andp.19293950202
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Vo voľnom katióne v plynnom stave s konfiguráciou dn sú d-orbitály degenerované, teda 

majú rovnakú energiu (obr. 8.2). Ak sa takýto katión vloží do guľovo symetrického 

elektrického poľa tvoreného záporným nábojom, energia týchto d-orbitálov v zmysle 

Coulombovho zákona narastie (orbitály obsahujú elektróny, ktoré sú takisto záporne 

nabité), ale degenerácia orbitálov sa neodstráni. Na druhej strane, ak sa katión vloží do 

elektrického poľa tvoreného šiestimi bodovými nábojmi umiestnenými vo vrcholoch 

oktaédra, v dôsledku rozdielnej symetrie jednotlivých d-orbitálov dôjde k čiastočnému 

odstráneniu degenerácie. Energia troch d-orbitálov, ktorých laloky smerujú do 

medziosového priestoru v oktaédri (orbitály dxy, dxz, dyz), sa zníži oproti energii týchto 

orbitálov v poli guľovej symetrie (zmenší sa odpudzovanie); tieto orbitály tvoria skupinu 

t2g orbitálov. Energia dvoch d-orbitálov, ktorých priestorové rozloženie smeruje do smeru 

troch osí x, y a z oktaédra (orbitály dx2-y2 a dz2), naopak, sa zvýši. Tieto orbitály sa 

označujú ako eg orbitály. Energetický rozdiel medzi t2g a eg orbitálmi (veľkosť rozštie- 

 

 

 

eg 

 
o = 10 Dq 

 
       t2g 

 

 

 
voľný katión guľové pole oktaedrické pole 

Obr. 8.2 Energetické zmeny d-orbitálov vplyvom oktaedrického ligandového poľa. 

 
 

penia d-orbitálov) sa označuje  alebo 10Dq a nazýva sa parameter kryštálového poľa 

alebo sa uvádza ako sila ligandového poľa. Experimentálne je možné túto hodnotu 

získať z elektrónových spektier. Je nutné uviesť, že v priebehu štiepenia d-orbitálov sa 

ťažisko orbitálov nemení, čo znamená, že priemerná energia d-orbitálov sa nezmení. 

Z uvedeného vyplýva, že orbitály t2g znížia svoju energiu o 4/10 Dq (2/5 ), kým 

orbitály eg zvýšia svoju energiu o 6/10 Dq (3/5 ). Princíp zachovania ťažiska platí pre 

všetky komplexy bez ohľadu na typ geometrie usporiadania ligandov. 
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Aby sa získala predstava o hodnote  a ako sa experimentálne zisťuje, uvažujme 

komplex [Ti(H2O)6]
3+. Tento komplex existuje vo vodnom roztoku a má purpurovú 

farbu. Jediný d-elektrón v komplexe obsadí voľný orbitál s najnižšou energiou, to je 

jeden z degenerovaných orbitálov t2g. Purpurová farba je výsledkom absorpcie svetla 

a preskoku elektrónu na eg hladinu (obr. 8.3), čo sa môže zapísaťnasledovne: t 1e 0  

t 0e 1. Presnejšie je vyjadrenie, že sa jedná o prechod medzi energetickými stavmi 2T 

(základný stav) a 2Eg  (excitovaný stav), čo sa zapisuje 2T2g  2Eg. 

 

     2Eg (t2g)
0(eg)

1
 

 
 
 

 

2T2g 
(t2g)

1(eg)
0 

Obr. 8.3 Elektrónový prechod pre ión s konfiguráciou d1 umiestnený v oktaedrickom poli. 

 
 

Na tomto mieste je vhodné poznamenať, že uvedený d-d prechod je zakázaný v zmysle 

Laportovho pravidla, ktoré hovorí, že elektrónové prechody medzi energetickými stavmi 

v rámci rovnakej atómovej hladiny sú zakázané. V skutočnosti sa uvedený prechod 

pozoruje, nakoľko Laportove pravidlo platí striktne iba pre komplexy so stredom 

súmernosti, ale v dôsledku termického pohybu atómov sa symetria komplexov v čase 

rýchlo mení (jav relaxácie) a teda tento elektrónový prechod sa pozoruje. 

Namerané absorpčné spektrum [Ti(H2O)6]
3+ ukazuje, že tento prechod sa 

uskutočňuje s energetickou zmenou vyjadrenou polohou maxima v UV-Vis spektre pri 

20 300 cm−1 (493 nm), čo odpovedá energii 243 kJ/mol pre . Pre porovnanie sa môže 

uviesť, že absorpčné maximum v spektre ReF6 (atóm Re(VI) má takisto elektrónovú 

konfiguráciu d1) sa nachádza pri 32 500 cm−1 (308 nm), čo odpovedá 338 kJ/mol. Tieto 

hodnoty sú typické pre  a sú rovnakého poriadku ako sú energie chemickej väzby. 

Prípad d1 je najjednoduchší, keďže pozorovaný prechod v spektre priamo odráža 

energetický rozdiel medzi orbitálmi t2g a eg. V prípade ostatných elektrónových 

konfigurácií, vo všeobecnosti dn, je nutné uvažovať aj interakcie medzi elektrónmi 

a výpočet je zložitejší. 
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8.2.2 Efekt Jahna a Tellera 

Jahn a Teller v roku 1937 teoreticky predpovedali (viď DOI: 10.1098/rspa.1937.0142), že 

že každá nelineárna molekula v elektrónovo degenerovanom stave podlieha takej 

deformácii (rozumej zníženiu symetrie), aby sa odstránila degenerácia a tým znížila 

energia molekuly. Z uvedeného pre prípad oktaedrickej koordinácie vyplýva, že pre 

určité elektrónové konfigurácie oktaéder nie je najstabilnejšou koordinačnou geometriou, 

ale nastáva jej tetragonálna deformácia: dva ligandy L umiestnené v trans-polohách sa 

umiestnia bližšie alebo ďalej od centrálneho atómu ako ostatné štyri ligandy. Efekt Jahna 

a Tellera sa bude prejavovať u takých oktaedrických komplexov, ktoré majú 

degenerovaný základný stav. Napríklad Ni2+ má nedegenerovaný základný stav 3A2g, teda 

nepodlieha efektu Jahna a Tellera. Na druhej strane ión Cu2+ má základný stav 2Eg, ktorý 

je degenerovaný, a teda podlieha efektu Jahn a Tellera. Prehľad elektrónových 

konfigurácií, ktoré podliehajú efektu Jahna a Tellera, udáva tabuľka 8.1. 

 
Tabuľka 8.1 Elektrónové konfigurácie a efekt Jahna a Tellera v oktaedrických komplexoch ML6. 

 

Elektrónová Term základného Efekt Jahna a 

konfigurácia  stavu  Tellera 

d1 2T2g áno 

d2 2T1g áno 

d3 4A2g nie 

d4 5Eg   (vysoký spin) áno 

3T1g (nízky spin) áno 

d5 6A1g   (vysoký spin) nie 

2T2g (nízky spin) áno 

d6 5T2g   (vysoký spin) áno 

1A1g   (nízky spin) nie 

d7 4T1g   (vysoký spin) áno 

2Eg    (nízky spin) áno 

d8 3A2g nie 

d9 2Eg áno 
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Podstatu efektu Jahna a Tellera je možné znázorniť pomocou štiepenia d-orbitálov 

(obr. 8.4). V prípade uvedenom na tomto obrázku vľavo sa dva ligandy v komplexe ML6 

umiestnené na osi z posunú ďalej od centrálneho atómu. V dôsledku vzdialenia týchto 

dvoch ligandov od centrálneho atómu sa zmenší ich interakcia s tými d-orbitálmi 

centrálneho atómu, ktoré obsahujú z-ovú zložku, to je dz2, dxz a dyz. Súčasne tieto orbitály 

sa stabilizujú. V dôsledku zachovania ťažiska orbitálov, energia orbitálov dx2-y2 a dxy 

narastie. Teória Jahna a Tellera nevie predpovedať mieru deformácie, teda veľkosť 

štiepenia, konštatuje však, že štiepenie silne -protiväzbového orbitálu eg* (1) bude 

signifikantne silnejšie ako štiepenie t2g orbitálov (2), nakoľko posledne menované sú 

neväzbové, alebo zapojené do slabších -väzieb s ligandmi. Súčasne oba 1 aj 2 sú 

relatívne menšie ako o, čo umožňuje dívať sa na túto deformáciu ako na poruchu 

oktaedrickej koordinácie. Súčasne Jahn-Tellerov teorém nehovorí nič o tom, či dôjde 

k predĺženiu alebo skráteniu oktaédra. V prípade sploštenia oktaédra je štiepenie 

podobné, len poradie hladín v rámci orbitálov eg a t2g bude opačné. 
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Obr. 8.4 Zmena energie orbitálov pri tetragonálnej deformácii: vľavo pri predĺžení axiálnych 

väzieb a vpravo pri skrátení axiálnych väzieb. Platí, že o  1  2. 

 
V oktaedrických komplexoch ML6 s asymetriou obsadenia eg* orbitálov bude 

deformácia oktaédra podstatne výraznejšia ako v prípade asymetrie obsadenia orbitálov 

t2g. Je to dôsledok toho, že prv menované orbitály sú podstatne viac zapojené do -väzieb 

ako posledne menované t2g-orbitály. Teda komplexy s konfiguráciami eg*
1 a eg*

3 

(vysokospinové konfigurácie d4 a d6, nízkospinové d7 alebo d9) sa vyznačujú významnou 

deformáciou. Bežne sa pozorujú rozdiely vo väzbových dĺžkach M-L (dve väzby dlhšie 

a štyri kratšie, resp. naopak) už pri laboratórnej teplote. Typické je to pri štúdiu 

kryštálovej štruktúry komplexov Cu(II) s konfiguráciou d9; obvykle sa pozorujú dve 

dlhšie väzby a štyri kratšie. Kým kratšie väzby majú takmer rovnakú hodnotu, dlhšie 

nevykazujú konštantný charakter. Toto pozorovanie naznačuje, že miera deformácie 

oktaédra môže byť rôzna. Príklady sú uvedené v tabuľke 8.2. V prípade d4 iónov (Cr(II) 

a Mn(III)) sa pozorovala deformácia v niektorých komplexoch. 

 
 

o 

 
2 

 
 

1 1 

z2 

 xy  

o 

2 




100 

 

 

 

Tabuľka 8.2 Vybrané typické hodnoty väzieb M-L a polomerov rM [Å] v komplexoch Cu(II) 
a Mn(III). 

 

Zlúčenina krátke väzby rM dlhé väzby rM 

CuF2 1,93 (4x) 1,22 2,27 (2x) 1,56 

Na2[CuF4] 1,91 (4x) 1,20 2,37 (2x) 1,66 

CuCl2 2,30 (4x) 1,31 2,95 (2x) 1,96 

CuCl2∙2H2O 2,29 (2xCl) 1,30 2,94 (2x) 1,95 

 1,96 (2xO) 1,23   

MnF3 1,79 (2x) 1,08 2,09 (2x) 1,38 

 1,91 (2x) 1,20   

K2[MnF5]∙H2O 1,83 (4x) 1,12 2,07 (2x) 1,36 

 

 
 

Komplexy, v ktorých sa pozorujú rozdiely v dĺžkach väzieb M-L, predstavujú 

príklady na statický efekt Jahna a Tellera. Takýto sa pozoroval v komplexnom katióne 

trans-[Cu(en)2(H2O)2]
2+ v rámci zlúčeniny [Cu(en)2(H2O)2](p-HO-C6H4-SO3)2 (DILCIL) 

(Obr. 8.5 vľavo). V niektorých iných prípadoch sa v kryštálových štruktúrach 

stanovených pri laboratórnej teplote nepozoruje deformácia oktaédra, ako tomu je 

v kryštálovej štruktúre komplexnej zlúčeniny [Cu(en)3]SO4 (TENCUS06) (Obr. 8.5 

vpravo), ale iné metódy (spektroskopické metódy, kryštálová štruktúra meraná pri 

nízkych teplotách) potvrdzujú jeho prítomnosť. Tieto komplexy sa vyznačujú tzv. 

dynamickým efektom Jahna a Tellera. Na tento sa môžeme pozerať tak, že komplex 

osciluje medzi tromi ekvivalentnými tetragonálnymi štruktúrami, čo znamená, že 

v každom okamihu je štruktúra deformovaná, len oscilácie sú také rýchle, že daná metóda 

ich nepostihuje. To sa prejavuje tým, že všetky zistené väzbové vzdialenosti Cu-N sú 

rovnaké a dlhšie (cca 2,15 Å) ako je očakávaná vzdialenosť Cu-N (1,95 Å). 
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Obr. 8.5 Pohľad na komplexné katióny trans-[Cu(en)2(H2O)2]
2+ (vľavo) a [Cu(en)3]

2+ 
(vpravo). 

 
Dôležitý dôsledok   efektu   Jahna a Tellera sa   týka chelátových   komplexov. 

Z charakteru chelátového kruhu vyplýva jeho tendencia obmedziť deformáciu 

oktaedrického komplexu vzhľadom na to, že chelátový ligand má preferový 

vnútrochelátový uhol, alebo inak povedané, preferovnú vzdialenosť medzi donorovými 

atómami. Ako príklad je možné uviesť konflikt medzi stabilizáciou v dôsledku efektu 

Jahna-Tellera a geometrickými požiadavkami v komplexe Cu2+ s en. Postupnú 

substitúciu akva ligandov v [M(H2O)6]
2+ (M = kov prvej prechodovej série) molekulami 

[M(H2O)6]
2+ + en       [M(H2O)4(en)]2+ + 2 H2O 

[M(H2O)4(en)]2+ + en  [M(H2O)2(en)2]
2+ + 2 H2O 

[M(H2O)2(en)2]
2+ + en  [M(en)3]

2+ + 2 H2O 

en popisujú tri konštanty stability K1, K2 a K3. Ako vidieť z obr. 8.5, hodnoty týchto 

konštánt rovnomerne rastú od Co2+ po Cu2+. Výnimkou je ión Cu2+ s komplexom katióne 

[Cu(en)3]
2+, ktorého stabilita je podstatne nižšia oproti predpokladu. Takýto katión bol 

síce pripravený, napríklad vo forme komplexnej zlúčeniny [Cu(en)3]SO4 (TENCUS06). 

Nižšia stabilita a obtiažnosť prípravy katiónu [Cu(en)3]
2+ sa dá vysvetliť tendenciou 

hexakoordinovaného iónu d9 podliehať deformácii a táto deformácia sa prejaví výrazným 

zvýšením napätia v chelátových kruhoch. Na druhej strane katión [Cu(en)2(H2O)2]
2+ sa 

ľahko stabilizuje predĺžením väzieb Cu-O, viď obr. 8.5. 
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Obr. 8.6 Čiastkové konštanty stability K1, K2 a K3 pre komplexy en s niektorými iónmi 

prechodných kovov vo vodnom roztoku. 

 

 

 

8.2.3 Stabilizačná energia kryštálového poľa 

 
 

V prípade komplexu, ktorého centrálny atóm ma elektrónovú konfiguráciu d1, je elektrón 

v orbitále   t2g   (a teda   aj   celý komplex)   stabilizovaný o energiu   2/5    v porovnaní 

s hypotetickým prípadom s guľovou symetriou. Táto energia sa nazýva stabilizačná 

energia kryštálového poľa (SEKP; anglicky CFSE = crystal field stabilization energy). 

V prípade katiónov kovov s konfiguráciami d2 a d3 sa predpokladá, že elektróny sa 

správajú podľa Hundovho pravidla a teda obsadia ostatné degenerované t2g orbitály 

s paralelným spinom. Výsledné elektrónové konfigurácie t2g
2 a t2g

3 budú mať hodnoty 

SEKP 4/5 a 6/5 . Ako príklad sa môže uviesť ión Cr3+ (d3), v ktorom tri elektróny 

valečnej vrstvy sa umiestnia do t2g orbitálov a tak ión získa SEKP 6/5 . 

Ak sa pridá ďalší elektrón a vznikne konfigurácia d4, môžu nastať dva prípady: 

elektrón sa umiestni alebo v orbitále eg, alebo sa spári s jedným elektrónom v orbitále t2g. 

Vzniknutá elektrónová konfigurácia bude mať najnižšiu energiu a bude závisieť od 

relatívnych hodnôt  a P (P = energia spárovania). V prípade o < P (podmienka 

slabého poľa alebo vysokospinový prípad) sa štvrtý elektrón umiestni v jednom 
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z dvoch eg orbitálov. Vzniknutú elektrónovú konfiguráciu je možné zapísať t 3e 1 

a SEKP bude mať hodnotu 3/5o. Umiestnenie ďalšieho, piateho elektrónu do orbitálu eg 

v komplexe slabého poľa (t 3e 2) spôsobí, že SEKP nadobudne nulovú hodnotu (obr. 

8.7). 

 
 

eg 

 
 
 

 
o1 

slabé pole 

o2 

silné pole 

 
 
 

t2g 

 

Obr. 8.7 Elektrónové konfigurácie d5 v slabom a silnom poli. 

 
 

Ak štiepenie d-orbitálov je veľké v porovnaní s energiou spárovania, P, t.j. o  

P, potom je pre elektrón výhodnejšie spárovať sa na t2g orbitále. V takýchto komplexoch 

silného poľa, resp. v nízkospinových komplexoch ostávajú orbitály eg neobsadené pre 

všetky elektrónové konfigurácie d1 až d6 (obr. 8.7). V dôsledku uvedeného bude SEKP 

pre komplexy majúce štyri až sedem elektrónov väčšia pre silné pole ako pre slabé pole. 

Napríklad v komplexe d4 bude hodnota SEKP pre nízkospinový komplex 8/5 o, kým pre 

vysokospinový komplex iba 2/5 o. Hodnoty SEKP pre komplexy d1 až d10 sú uvedené 

v tabuľke 8.3. 

Môžu sa vypočítať aj celkové energie vrátane energie spárovania pre prípady 

slabého a silného poľa. Celková energia pre nízkospinový d6 komplex bude 12/5o – 3P. 

Odpovedajúci vysokospinový komplex bude mať celkovú energiu 2/5o – P, teda rozdiel 

medzi oboma prípadmi bude 10/5o – 2P. Keďže sa tieto dve konfigurácie líšia spinom 

dvoch elektrónov, tento rozdiel na jeden elektrón predstavuje hodnotu o – P. 
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Tabuľka 8.3. Hodnoty stabilizačnej energie kryštálového poľa vzhľadom na o pre jednotlivé 
elektrónové konfigurácie v slabom a silnom kryštálovom poli. 

 

Slabé pole Silné pole 
 

dn Konfig. Počet nespár. SEKP Konfig. Počet nespár. SEKP 

 elektrónov   elektrónov  

1 
2g 

 
2 

2g 
 

3 
2g 

 
4 

2g 
 

5 
2g 

 
6 

2g 
 

6  1 
2g  g 

 
6  2 

2g  g 
 

6  3 
2g  g 

 
6  4 

2g  g 
 

 

 

 

 

Samotná energia spárovania P pozostáva z dvoch zložiek. Jedna je tvorená 

coulombovským odpudzovaním Pcoul, ktoré sa musí prekonať, ak oba elektróny 

obsadzujú rovnaký orbitál. Postupný pokles veľkosti tejto zložky sa pozoruje pri 

prechode zhora nadol v rámci danej skupiny PSP. Objemnejšie 5d-orbitály u ťažších 

prechodných kovov ľahšie umiestnia dva elektróny (záporné náboje) ako menšie 3d- 

orbitály. Druhá zložka energie spárovania spočíva v strate výmennej energie Pvým 

(podstata Hundovho pravidla), ktorá vzniká, keď elektróny s paralelnými spinmi sú 

nútené mať antiparalelné spiny. V rámci d-hladiny najväčšia strata výmennej energie sa 

očakáva pri spárovaní d5 konfigurácie. Teda d5 komplexy (Mn2+ a Fe3+) sú často 

vysokospinové. Niektoré typické hodnoty energie spárovania pre ióny prechodných 

kovov v plynnom stave sú uvedené v tabuľke 8.4. 

1 2/5 o 

2 4/5 o 

3 6/5 o 

2 8/5 o 

1 10/5 o 

0 12/5 o 

1 9/5 o 

2 6/5 o 

1 3/5 o 

0 0 o 

 

1 
d1 t2g 1 2/5 o t 

2 
d2 t2g 2 4/5 o t 

3 
d3 t2g 3 6/5 o t 

3  1 
d4 t2g eg 4 3/5 o t 

3  2 
d5 t2g eg 5 0 o t 

4  2 
d6 t2g eg 4 2/5 o t 

5  2 
d7 t2g eg 3 4/5 o t 

6  2 
d8 t2g eg 2 6/5 o t 

6  3 
d9 t2g eg 1 3/5 o t 

6  4 
d10 t2g eg 0 0 o t 
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Tabuľka 8.4 Energie spárovania P pre vybrané ióny 3d prechodných kovov. Pcoul je energia 

spojená s coulombovským odpudzovaním, Pvým odpovedá zložke spojenej s výmennou energiou 

a P je celková energia spárovania. Číselné hodnoty sú uvedené v kJ/mol. 
 
 

Ión Pcoul Pvým P 
 

d4 Cr2+ 71,2 173,1 244,3 

Mn3+ 87,9 213,7 301,6 

d5 Mn2+ 91,0 194,0 285,0 

Fe3+ 120,2 237,1 357,4 

d6 Fe2+ 89,2 139,8 229,1 

Co3+ 113,0 169,6 282,6 

d7 Co2+ 100,0 150,0 250,0 

 

 

 

 
8.2.4 Tetraedrická symetria 

 
 

Tetraedrická koordinácia je úzko spojená s kubickou koordináciou, ktorá, aj keď nie je 

častá, predstavuje vhodný východiskový bod pre odvodenie spôsobu štiepenia d-orbitálov 

v tetraedrickom poli. Ak sa uvažuje osem ligandov umiestnených v rohoch kocky, potom 

takýto komplex s centrálnym atómom v strede kocky bude patriť do bodovej grupy Oh 

a teda d-orbitály sa budú štiepiť na dve degenerované skupiny orbitálov, t2g a eg podobne 

ako v oktaedrickom poli. V kubickom usporiadaní však ligandy nesmerujú k žiadnemu d- 

orbitálu priamo, sú však bližšie umiestnené k orbitálom smerujúcim k hranám kocky 

(orbitály dxy, dxz, dyz) ako k orbitálom smerujúcim do stredu plôch (orbitály dx2-y2 a dz2). 

Teda energia t2g orbitálov narastie, kým orbitály eg sa budú energeticky stabilizovať 

vzhľadom na ťažisko. Keďže poloha ťažiska sa nezmení, hladina energeticky vyšších 

orbitálov narastie o 2/5 a hladina stabilizovaných orbitálov poklesne o 4/5  čím 

vznikne schéma hladín opačná ako pre oktaedrickú symetriu. Ak teraz štyri ligandy sa 

striedavo odoberú z rohov, ostávajúce ligandy tvoria okolo centrálneho atómu tetraéder. 

Schéma energetických hladín bude kvalitatívne rovnaká ako pre kubické usporiadanie, 

ale veľkosť štiepenia (t) bude iba polovičná, pretože je pole tvorené iba polovicou 

ligandov (obr. 8.8). Označenie dvoch skupín degenerovaných orbitálov bude odpovedať 
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bodovej grupe Td, a teda orbitály dxy, dxz, dyz sa označia t2 a orbitály dx2-y2 a dz2 sa označia 

ako e. 

Veľkosť štiepenia v tetraedrickom poli je vnútorne menšie ako v oktaedrickom 

poli, pretože v komplexe sú iba 2/3 ligandov. Model na základe bodových nábojov 

predpovedá, že pre rovnaký kovový ión, rovnaké ligandy a rovnakú vzdialenosť centrálny 

atóm-ligand, hodnota t bude 4/9 V dôsledku uvedeného energia rozštiepenia 

nepostačuje na prekonanie energie spárovania a teda nízkospinové tetraedrické komplexy 

sú zriedkavé. Skôr sa pozoruje jav, keď za podmienok preferujúcich silné kryštálové 

pole, sú uprednostnené iné spôsoby (geometria) usporiadania ligandov. 

 

t2 

t 

     e 
 
 

 
 

voľný ión guľové pole tetraedrické pole 

Obr. 8.8 Energetické zmeny d-orbitálov vplyvom tetraedrického ligandového poľa. 

 

 

 

8.2.4 Tetragonálna symetria: štvorcovo-planárne komplexy 

 
 

Ak sa v oktaedrickom komplexe ML6 oba axiálne ligandy posunú bližšie alebo ďalej od 

centrálneho atómu, vznikne tetragonálne deformovaný komplex. Takáto deformácia je 

spojená so stratou väzbovej energie, a preto deformácia zvykne byť vynútená, napr. 

v dôsledku Jahn-Tellerovho javu. Aj komplex všeobecného vzorca trans-MA2B4 bude 

mať tetragonálnu súmernosť (D4h). Takto tetragonálne deformovaný komplex ML6 sa po 

predĺžení axiálnych väzieb do nekonečna zmení na štvorcový komplex ML4. 

Vplyv predĺženia väzieb medzi centrálnym atómom a ligandmi umiestnenými na 

osi z na orbitály t2g a eg v oktaedrickom komplexe je znázornený na obr. 8.9. Pre orbitály 

obsahujúce zložku z (orbitály dz2, dxz, dyz) sa zníži elektrostatické odpudzovanie a teda 

budú stabilizované. Súčasne orbitály bez z-ovej zložky zvýšia svoju energiu, pričom 
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eg 

b2g 

 

energetické ťažisko nezmení svoju polohu. Výsledkom bude odstránenie degenerácie 

orbitálov eg za vzniku energeticky vyššieho orbitálu b1g (dx2-y2) a energeticky nižšieho 

orbitálu a1g ( dz2) a súčasne sa čiastočne odstráni aj degenerácia orbitálov t2g za vzniku 

hladiny b2g (dxy) a dvojnásobne degenerovanej hladiny eg (dxz, dyz) (označenie symetrie 

pochádza z tabuľky charakterov pre grupu D4h). Energetický rozdiel medzi hladinami b2g 

(dxy) a b1g (dx2-y2) sa definuje ako  resp. 10Dq*1. 

 
 

 
eg 

 
 
 

t2g 

 
 

L 

L L 

M 

L L 

L 

b1g 

a1g 

 

 
 

 

L 

 
L L 

M 

L L 

 
L 

b1g 

 
 

 
b2g 

a1g 

 

eg 

 
L L 

M 

L L 

(dx2-y2) 

 
 

 
(dxy) 

(dz2) 

 
 

(dxz, dyz) 

oktaéder  predĺžená 
tetragonálna 
bipyramída 

štvorec 

Obr. 8.9 Energetické zmeny d-orbitálov vplyvom ligandového poľa v tvare predĺženej 

tetragonálnej bipyramídy a štvorca. 

 
Štvorcové     usporiadanie     ligandov     je     uprednostňované      iónmi     kovov 

s konfiguráciou d8 v silnom poli. Výsledkom je vznik nízkospinového komplexu 

s ôsmymi elektrónmi, ktoré obsadia všetky orbitály dxz, dyz, dz2 a dxy s nižšou energiou po 

jednom elektrónovom páre, kým orbitál s najvyššou energiou, dx2-y2 ostane neobsadený. 

Celkove však dochádza k stabilizácii, pretože orbitály s nižšou energiou znížia svoju 

energiu. Typické štvorcové komplexy sú napríklad [NiCN)4]
2−, [PdCl4]

2−, [Pt(NH3)4]
2+, 

[PtCl4]
2− a [AuCl4]

−. 

 

 

1 Výrazy D a q označujú hodnoty pochádzajúce z formálneho matematického odvodenia elektrostatického 

modelu. Závisia od náboja na atóme kovu, radiálnej distribúcie valečných elektrónov a od vzdialenosti kov- 

ligand. Faktor 10 vzniká pri popise jedného elektrónu v elektrostatickom potenciály Oh geometrie. 

(Huheey, str. 398). 
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8.2.5 Orbitálové štiepenie v poliach inej symetrie 

 
 

Aj keď väčšina komplexov má takú geometriu koordinácie, ktorá už bola diskutovaná, 

existujú aj komplexy s inou geometriou usporiadania ligandov. Tieto sa nebudú ďalej 

podrobne diskutovať, len sa pre najbežnejšie prípady uvedú energie ich d-orbitálov 

(Tabuľka 8.5). Na ich základe sa môžu skonštruovať diagramy energetických hladín 

podobné tým, ktoré už boli uvedené. 

 
Tabuľka 8.5 Energetické hladiny orbitálov v kryštálových poliach rôznej symetrie vyjadrené 

v hodnotách Dq. 

 
2 2 

KČ Štruktúra dz2 dx -y dxy dxz dyz 

3 Trigonálna** -3,21 5,46 5,46 -3,86 -3,86 

4 Tetraedrická -2,67 -2,67 1,78 1,78 1,78 

4 Štvorcová** -4,28 12,28 2,28 -5,14 -5,14 

5 Trigonálno-bipyramidálna*** 7,07 -0,82 -0,82 -2,72 -2,72 

5 Štvorcovo-pyramidálna 0,86 9,14 -0,86 -4,57 -4,57 

6 Oktaedrická 6,00 6,00 -4,00 -4,00 -4,00 

6 Trigonálno-prizmatická 0,96 -5,84 -5,84 5,36 5,36 

** Ligandy sú v rovine xy;   *** Základňa pyramídy v rovine xy. 

 
 

8.2.6 Faktory ovplyvňujúce veľkosť 



Veľkosť rozštiepenia d-orbitálov pôsobením ligandov ovplyvňujú viaceré faktory ako sú 

(i) oxidačný stav   centrálneho   atómu,   (ii)   kvalita   centrálneho   atómu,   (iii)   počet 

a geometria usporiadania ligandov a, samozrejme, (iv) samotný charakter ligandov. 

(i) Oxidačný stav centrálneho atómu výrazne ovplyvňuje veľkosť rozštiepenia, pričom 

väčší iónový náboj výrazne zvyšuje hodnotu  Tento trend ilustrujú hodnoty o (hodnoty 

sú udané v cm-1) pre komplexy [Ru(H2O)6]
2+ (19 800) a [Ru(H2O)6]

3+ (28 600). 

(ii) Hodnota  je ovplyvnená kvalitou centrálneho atómu. Vidieť to pri porovnaní 

hodnôt  (hodnoty sú udané v cm-1) pre analogické hexaammin komplexy [M(NH3)6]
3+: 

22 870 pre M = Co, 34 100 pre M = Rh a 41 200 pre M = Ir. Z uvedeného porovnania 

vidieť, a platí to všeobecne, že príslušné hodnoty  v rámci danej skupiny rastú v poradí 
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prechodných prvkov 3d  4d  5d. Obvykle v rámci dvojice 3d a 4d prvkov je hodnota 

 pre 4d prvok približne o 50 % vyššia ako pre 3d prvok, a hodnoty  pre 5d prvky sú 

ovykle vyššie o 25 % v porovnaní s príslušnou hodnotou pre 4d prvok. Uvedený trend má 

za následok, že komplexy kovov druhého a tretieho prechodového radu, v porovnaní 

s komplexami kovov prvého prechodového radu, majú výraznú tendenciu byť 

nízkospinové. 

(iii) Počet a geometria ligandov takisto ovplyvňuje hodnotu . Je všobecne 

akceptované, že hodnota  pre tetraedrický komplex dosahuje iba zhruba polovičnú 

hodnotu ako pre oktaedrický komplex. Ako príklady uvedeného je možné uviesť 

príslušné hodnoty  (hodnoty sú udané v cm-1) pre VCl4 (7900) a [VCl6]
2− (15 400), resp. 

pre [Co(NH3)4]
2+ (5 900) a [Co(NH3)6]

2+ (10 200). 

(iv) Charakter ligandov je asi najznámejší faktor ovplyňujúci hodnotu  Na základe 

množstva údajov o komplexoch a ligandoch sa ligandy podľa ich schopnosti štiepiť d- 

orbitály zoradili do radu 

 
I– < Br– < Cl– < SCN– < F– < OH– < H2O < NCS– < py < NH3 < en < NO2

– < CO < CN–
 

 

Tento rad ligandov sa nazýva spektrochemický rad ligandov. Hodnoty  je možné 

experimentálne zistiť z elektrónových spektier a majú hodnotu okolo 10 000 cm-1 pre 

ligandy umiestnené na začiatku spektrochemického radu a 30 000 cm-1 pre ligandy 

s najsilnejším poľom. Napríklad v prípade absorpčného spektra titanitého katiónu Ti3+ sa 

pozoruje jeden absorpčný pás s maximom pri 490 nm, ktoré priamo odpovedá hodnote 

 teda energetickému rozdielu medzi t2g a eg orbitálmi; presnejšie je to energetický 

rozdiel medzi stavmi 2T2g a 2Eg, ktorým odpovedajú elektrónové konfigurácie (t2g)
1 (eg)

0 

(základný stav) a (t2g)
0 (eg)

1 (excitovaný stav). 

 
8.2.6 Aplikácie teórie kryštálového poľa. 

 
 

Za úspech teórie kryštálového poľa je možné považovať jej schopnosť vysvetliť 

magnetické a spektrálne vlastnosti komplexov. Navyše poskytuje základ pre pochopenie 

rôznych štruktúrnych a termodynamických aspektov komplexov. 
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Jednou z prvých indícií toho, že stabilizačná teória kryštálového poľa môže byť 

dôležitá pre zlúčeniny prechodných kovov, bol výsledok výpočtu mriežkových energií. 

Klasické výpočty hodnôt mriežkových energií neboli síce presné, ale vypočítané hodnoty 

boli oveľa presnejšie pre ióny alkalických kovov, kovov alkalických zemín a Mn2+ a Zn2+ 

(teda ióny d5-vysokospinový a d10); na druhej strane sa rozdiely pozorovali v prípade 

iónov Cr2+, Fe2+, Co2+, Ni2+ a Cu2+. Pozorované rozdiely sa môžu pripísať efektu SEKP. 

Takýto efekt nevykazujú ióny s elektrónovou konfiguráciou d0, d5 (vysokospinový) a d10, 

ktoré majú SEKP = 0. 

Uvažujme mriežkové energie niektorých halogenidov od CaX2 po ZnX2, 

v ktorých atómy kovov sú obklopené oktaedricky. Keďže iónový polomer klesá od Ca2+ 

po Zn2+, očakávalo by sa, že mriežková energia bude postupne rásť. Ako však vidieť 

z obr. 8.10, toto sa nepozoruje. Ióny Ca2+, Mn2+ a Zn2+ ležia na krivke, ktorá je približne 

priamkou. Navyše maximálna odchýlka od tejto čiary sa pozoruje na dvoch miestach, pri 

V2+ a pri Ni2+. Pohľad do tabuľky 8.3 nám ukazuje, že v prípade slabého oktaedrického 

poľa vanádnatý (d3) a nikelnatý katión (d8) vykazujú najvyššie hodnoty SEKP (6/5 o). 

 

Obr. 8.10 Mriežkové energie MCl2 a MBr2 prvkov M prvého radu prechodných kovov. 
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Ostatné ióny majú menšie hodnoty SEKP, kým ióny s konfiguráciou d0, d5 a d10 majú 

nulovú SEKP. Uvedené je kvalitatívne v súlade s pozorovaným priebehom krivky na obr. 

8.10. 

O niečo presnejšie údaje existujú pre hydratačné entalpie iónov prechodných 

kovov. Táto entalpia je blízka hodnote tvornej entalpie hexaakvakatiónov. Ak sa hodnoty 

Hhyd pre M2+ a M3+ (M = kov 1. prechodového radu) vynesú ako funkcia atómového 

čísla, získajú sa krivky znázornené na obr. 8.11. Ak od experimentálnych hodnôt entalpií 

odčítame vypočítané hodnoty SEKP, výsledné body ležia približne na priamke od Ca2+ 

po Zn2+ a od Sc3+ po Fe3+ (pre ostatné prvky je akvakomplex v oxidačnom stave 3+ 

nestály). 

 

Obr. 8.11 Hydratačné entalpie iónov M2+. 

 

 

Iný typ krivky (obr. 8.12) sa získa pre iónové polomery iónov 3d prvkov. Pre oba ióny 

M2+ a M3+ v silnom poli sa pozoruje monotónny pokles až do okamihu, keď sa dosiahne 

konfigurácia t2g
6. V tomto bode nasledovný elektrón vstupuje do eg orbitálu, ktorý 

smeruje k ligandom a viac ich odpudzuje, čo spôsobuje nárast iónového polomeru 
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2g    g 

 

katiónu. V prípade vysokospinových iónov sa nárast polomeru pozoruje už pre 

konfiguráciu t 3e 1. 

 
 

 

 

Obr. 8.12 Iónové polomery iónov M2+ (horný obrázok) a M3+ (dolný obrázok) 

v závislosti od počtu d-elektrónov. 
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Teória kryštálového poľa sa môže využiť aj na pochopenie stability jednotlivých 

oxidačných stavov. Vo vodnom roztoku je Co(III) nestály voči jeho redukcii vodou na 

Co(II). Hoci na tomto procese sa podieľa viacero faktorov, možno sa naň pozerať ako na 

odraz vplyvu vysokej hodnoty tretej ionizačnej energie atómu kobaltu. Na druhej strane, 

ak sú v roztoku prítomné ligandy stredného až silného poľa, Co(III) je stály. Dokonca 

v niektorých prípadoch je obtiažne, ba nemožné zabrániť oxidácii Co(II) na Co(III). 

Napríklad pre niektoré polreakcie sú hodnoty štandardných redox potenciálov nasledovné 

[Co(H2O)6]
3+ + e−

 

[Co(ox)3]
3−      + e−

 

[Co(phen)3]
3+ + e− 

[Co(edta)]− + e− 

[Co(en)3]
3+ + e− 

[Co(NH3)6]
3+ + e− 

[Co(CN)6]
3− + H2O 

Všimnime si,   že   poradie   ligandov   v polreakciách   je   približne   v ich   poradí 

v spektrochemickom rade ligandov a teda v poradí rastúcej SEKP. Oxidácia Co(II) na 

Co(III) je sprevádzaná zmenou z vysokospinového na nízkospinový stav. Môžeme 

uvažovať, že oxidácia prebieha v dvoch krokoch: v prvom dochádza k preskupeniu 

elektrónov do nízkospinového stavu a v druhom k odstráneniu eg elektrónu za vzniku 

Co(III): 

Co2+ (t2g
5eg

2)  Co2+ (t2g
6eg

1)  Co3+ (t2g
6eg

0) 

To neznamená, že proces prebieha skutočne týmto spôsobom, ale môžeme uvažovať 

termodynamiku procesu ako sumu týchto hypotetických krokov. Prvý krok pozostáva zo 

spárovania elektrónov, pričom energia spárovania bude čiastočne kompenzovaná 

dodatočnou SEKP nízkospinovej konfigurácie oproti vysokospinovej konfigurácii (9/5 

vs. 4/5 ). Čím bude pole silnejšie, tým väčšia bude hodnota . Druhý krok 

pozostávajúci z odstránenia elektrónu z eg orbitálu bude endotermický v dôsledku 

vysokej ionizačnej energie, ale nárast SEKP (z 9/5 na 12/5 ) bude favorizovať 

ionizáciu. Je nutné zdôrazniť, že SEKP je iba jedným z viacerých faktorov ovplyňujúcich 

 [Co(H2O)6]
2+

 E = 1,84 V 

 [Co(ox)3]
4−

 E = 0,57 V 

 [Co(phen)3]
2+

 E = 0,42 V 

 [Co(edta)]2− E = 0,37 V 

 [Co(en)3]
2+

 E = 0,18 V 

 [Co(NH3)6]
2+

 E = 0,11 V 

+ e− 
[Co(CN)5(H2O)]3−

 + CN− E = -0,83 V 
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hodnotu redox potenciálu. Dôležité môžu byť napríklad aj entropické efekty spojené 

s chelátovými kruhmi, ktoré sú zodpovedné najmä za iné poradie ligandov, ako je tomu 

v spektrochemickom rade. V každom prípade je zrejmé, že hodnota redox potenciálu sa 

môže „ladiť “ zmenou charakteru ligandov, čo je obzvlášť dôležité v biologických 

systémoch. 

Aspekty kryštálového poľa sa môžu využiť pri vysvetlení polohovej preferencie 

v niektorých kryštalických látkach, napríklad spineloch. Spinely majú všeobecný vzorec 

AB2O4, pričom A je atóm kovu M(II) a B je atóm kovu v oxidačnom stave tri. Štruktúra 

je kubická, základná bunka je plošne centrovaná; najtesnejšie usporiadanie má na 

vzorcovú jednotku 8 tetraedrických dutín a 4 oktaedrické dutiny. V normálnom spinele 

ako je MgAl2O4, ióny Mg2+ obsadzujú 1/8 tetraedrických dutín a ióny Al3+ obsadzujú 1/2 

oktaedrických dutín. Toto usporiadanie je najstabilnejšie, keďže poskytuje koordinačné 

číslo 4 pre M(II) a 6 pre M(III). Veľmi zaujímavé sú preto tzv. inverzné spinely, 

v ktorých ióny A(II) a ½ iónov B(III) majú vymenené polohy, t.j. A(II) sa nachádza 

v oktaedrickej dutine a B(III) v tetraedrickej dutine. Takisto sa pozorujú prípady, ktoré 

predstavujú prechod medzi normálnym a inverzným usporiadaním. V takom prípade sa 

pri popise štruktúry spinelu použije parameter  definovaný ako podiel iónov B 

v tetraedrických dutinách vzhľadom na celkový počet iónov B. Hodnota  je v rozsahu 

od 0 pre normálne spinely po 0,50 pre inverzné spinely. Spôsob distribúcie katiónov 

v spineloch je uvedený v tabuľke 8.6. 

 
Tabuľka 8.6. Spôsob distribúcie katiónov v spineloch vyjadrený pomocou parametra . 

 

B3+ A2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ Co2+ Ni2+ Cu2+ Zn2+ 

Al3+ 0 
0 0 0 0,38 - 0 

Cr3+ 0 
0 0 0 0 0 0 

Fe3+ 0,45 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 

Mn3+ - 0 - - - - 0 

Co3+ - - - 0 - - 0 

 
Faktory ovplyvňujúce vznik normálneho alebo inverzného spinelu sú: 
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a) iónový polomer; katión M2+ má väčší iónový polomer ako katión M3+. Súčasne 

oktaedrická dutina je väčšia ako tetraedrická dutina, teda geometrické požiadavky 

budú uprednostňovať vznik inverzného spinelu. 

b) mriežková energia; príťažlivé elektrostatické sily sú silnejsie pre katióny s vyšším 

nábojom   a s vyšším   koordinačným   číslom.   Teda   stabilizácia   bude   vyššia 

v prípade normálneho spinelu. Tento faktor je dôležitejší ako prvý, preto spinely 

neobsahujúce prechodný kov budú mať štruktúru normálneho spinelu, čo je 

prípad MgAl2O4. 

c) tretím faktorom je štiepenie d-orbitálov. Hoci príspevok SEKP k celkovej 

väzbovej energii predstavuje iba cca 5-10 %, často je rozhodujúcim faktorom. 

Príspevok SEKP sa môže odhadnúť tak, že sa porovnajú SEKP pre tetraedrické 

a oktaedrické pole pre daný katión, pričom treba vziať do úvahy, že oxidové 

anióny tvoria slabé pole podobné akva ligandom. Takéto porovnanie poskytuje 

tabuľka 8.7. 

 

 

Tabuľka 8.7. Údaje o kryštálových poliach pre akva komplexy iónov kovov prvého 

prechodového radu. Hodnoty  sú v cm-1, kým hodnoty SEKP a energie preferenčného 

obsadzovania okatedrickej polohy sú v kJ/mol. Hodnoty t sa vypočítali ako 4/9o. 
 
 

Počet Ión Zákl. Oh Td o t SEKP Preferencia 

elekt.  stav konf. konf.   Oh Td Oh polohy 

 

 

 

2
1 

2
2 

2
3 

2
3 

2
3 

2
3 

2
3 

2
4 

2
5 

 

1 Ti3+ 
1 1 

2D t2g e 

2 V3+ 2 2 
3F t2g e 

3 Cr3+ 
3 2 

4F t2g e t 

4 Mn3+ 
3  1 2 

5D t2g eg e t 

5 Mn2+ 
3  2 2 

6S t2g eg e t 

5 Fe3+ 
3  2 2 

6S t2g eg e t 

6 Fe2+ 
4  2 3 

5D t2g eg e t 

6 Co3+ 
6 3 

5D t2g e t 

7 Co2+ 
5  2 4 

4F t2g eg e t 

8 Ni2+ 
6  2 4 

3F t2g eg e t 

9 Cu2+ 
6  3 4 

2D t2g eg e t 

 

20 100 8 930 96 64 32 

19 950 8 870 191 127 64 

17 400 7 730 250 74 176 

21 000 9 330 151 45 106 

7 500 3 330 0 0 0 

14 000 6 220 0 0 0 

9 350 4 160 45 30 15 

20 760 * * * * 

9 200 4 090 88 59 29 

8 500 3 780 122 36 86 

12 000 5 330 86 26 60 
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* akvakomplex je nízkospinový 

 
 

Predchádzajúca tabuľka 8.7 ukazuje, že väčšina spinelov obsahujúcich Fe3+ 

(AFe2O4) má inverznú štruktúru. Ión Fe3+ má nulovú hodnotu SEKP pre oba spôsoby 

(tetraedrickú aj oktaedrickú) koordinácie a teda prípadná polohová preferencia bude 

dôsledkom stabilizácie iónu A(II). Tak je to v prípade NiFe2O4, keďže ión Ni2+ má 

výraznú preferenciu na oktaedrickú polohu   (o 86 kJ/mol). V magnetite (Fe3O4, teda 
FeIIFeIII O ) ión Fe2+ uprednostňuje oktaedrickú polohu iba o 15 kJ/mol, čo však 

2   4 

postačuje na vytvorenie inverznej štruktúry, keďže ión Fe3+ nevykazuje polohovú 

preferenciu. Naopak v podobom spinele Mn3O4 sa pozoruje vznik normálnej štruktúry; 

v tomto prípade ión Mn2+ nevykazuje polohovú preferenciu, kým Mn3+ výrazne 

uprednostňuje oktaedrickú polohu (o 106 kJ/mol – viď tabuľka 8.7). V prípade spinelu 

Co3O4 je potrebné vziať do úvahy ďalší faktor, a to že ión Co3+ je nízkospinový 

v oktaedrickom oxidovom poli, kým vysokospinový v tetraedrickom oxidovom poli. 

V tomto   prípade   nízkospinová   konfigurácia   t2g
6   vykazuje   výraznú   stabilizáciu 

v oktaedrickom poli, ktorá prevyšuje stabilizáciu Co2+ v tomto poli o 29 kJ/mol a teda 

spinel bude mať normálnu štruktúru. 
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8.3 Teória molekulových orbitálov 

 

Elektrostatická teória ligandového poľa na rozdiel od Paulingovej teórie valenčných 

väzieb úspešne vysvetlila magnetické a spektrálne vlastnosti koordinačných zlúčenín, ale 

jej nedostatkom je, že berie do úvahy iba elektrostatické interakcie a úplne zanedbáva 

vplyv kovalencie na charakter väzby centrálny atóm–ligand. Tento nedostatok 

elektrostatickej teórie ligandového poľa odstraňuje teória molekulových orbitálov 

aplikovaná na koordinačné zlúčeniny, pričom táto teória zachováva hlavné výsledky 

elektrostatickej teórie ligandového poľa. Pri tejto metóde sa k molekulovým orbitálom 

(MO) dospeje lineárnou kombináciou atómových orbitálov väzbových partnerov (MO- 

LCAO). 

Väzba medzi centrálnym atómom a ligandom (M–L) môže mať charakter: 

a) -donorový  ( M 

 L).  Tento  typ  väzby  vzniká,  ak  ligand  poskytuje  voľný 

elektrónový pár   umiestnený   v orbitále   s najvyššou   energiou,   ten   sa   prekrýva 

s energeticky a symetricky vhodným orbitálom centrálneho atómu (dx2-y2, dz2, s- a p- 

orbitály), a súčasne ligand nemá k dispozícii energeticky blízke voľné orbitály na tvorbu 

-väzieb. Tieto podmienky spĺňajú ligandy ako NH3, H2O alebo etán-1,2-diamín 

(etyléndiamín, en). 

Interakciou orbitálov ligandov obsahujúcich voľný elektrónový pár s dx2-y2 a dz2 

orbitálmi centrálneho atómu, napr. Ni2+ (obr. 2.13) sa energia týchto d-orbitálov, 

nazývaných aj d orbitály, zvýši (destabilizujú sa). V diagrame molekulových orbitálov 

ich označujeme ako eg* orbitály, nakoľko zvýšením energie získajú protiväzbový 

charakter. Súčasne energia ostatných d-orbitálov (dxy, dxz, dyz) sa nezmení, nakoľko 

nemajú vhodnú symetriu na prekryv s orbitálmi liganda; stávajú sa neväzbovými 

a v diagrame molekulových orbitálov ich označujeme ako t2g orbitály. V diagrame 

molekulových orbitálov komplexu [Ni(NH3)6]
2+ vidieť, že medzi t2g molekulovými 

orbitálmi a eg* molekulovými orbitálmi vzniká energetický rozdiel 10 Dq resp. o, ktorý 

odpovedá sile ligandového poľa. V tomto prípade však, na rozdiel od elektrostatickej 

teórie ligandového poľa (ETLP), sa okrem elektrostatického účinku ligandov berie do 

úvahy aj vplyv kovalencie (účasť -väzieb). Týmto spôsobom teória MO zahŕňa v sebe 
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hlavné výsledky ETLP. Analogickým spôsobom vie táto teória MO interpretovať 

elektrónové spektrá a magnetické vlastnosti daného komplexu. Napríklad, z obr. 8.13 je 

zrejmé, že komplex [Ni(NH3)6]
2+ bude paramagnetický s dvoma nespárenými elektrónmi 

umiestnenými v molekulovom orbitále eg* a energetický rozdiel medzi molekulovými 

orbitálmi t2g a eg* odpovedá vlnovej dĺžke viditeľného spektra (o ≈ 3 eV). 

 

 

 
 

t1u 
4p 

4s 
a1g 

 

* 
1u 

 
 

a1g
*
 

 

eg* 

 

 
eg + t2g 

3d 



t2g 

 

 
a1g + eg + t1u 

  

eg 

t1u 

a1g 

 

atómové orbitály 
Ni2+ 

molekulové orbitály 
[Ni(NH3)6]

2+ 

skupinové orbitály 
6 ligandov NH3 

Obr. 8.13 Diagram molekulových orbitálov komplexu [Ni(NH3)6]
2+. 

 

 
 

M L 
b) súčasne  a -donorový ( ). Odlišná situácia nastáva v prípade, ak 

má ligand k dispozícii okrem zaplnených orbitálov -symetrie aj obsadené orbitály - 

symetrie, ktoré sú energeticky blízke atómovým orbitálom centrálneho atómu rovnakej 

symetrie, a sú tak schopné vystupovať aj ako -donory. Takéto orbitály liganda budú 

interagovať s dxy, dxz a dyz orbitálmi centrálneho atómu, čím molekulové orbitály t2g budú 

mať charakter orbitálov ligandov a budú obsadené. Na druhej strane molekulové orbitály 

t2g* budú mať charakter dxy, dxz, dyz-orbitálov centrálneho atómu a svoju energiu zvýšia. 

V dôsledku uvedeného sa energetický rozdiel medzi molekulovými orbitálmi t2g* a eg* 

zmenší (obr. 8.14). Príkladmi takýchto ligandov sú halogeno ligandy X−, oxo ligand O2− 

a ďalšie. Tieto ligandy sú schopné stabilizovať centrálne atómy vo vysokých oxidačných 

t 
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prázdne  

orbitály 

ligandov 





stavoch, napr. [CuF6]
3-. Súčasne, ak sa ligand ľahko oxiduje, elektróny môžu úplne prejsť 

na centrálny atóm a redukovať ho. Preto napr. jodo ligand I− vôbec netvorí komplexy s 

centrálnymi atómami, ktoré majú vysoké oxidačné číslo. Parameter o < 3 eV. 

 

 
 

 
 

eg* 

 





t2g
*
 

 
n 

 
 

 
 
 
 
 
 

zaplnené 

 orbitály 

 

 
 akceptorový 

ligand 

t2g 

 
o sa zvyšuje 

 

 
 väzba 

t2g 

 
o sa znižuje 

ligandov 

 
 donorový 

ligand 

 

 

a b 

Obr. 8.14 Časť diagramov molekulových orbitálov komplexov s ligandmi s -akceptorovými 

(a) a s -donorovými (b) vlastnosťami znázorňujúci energetické zmeny t2g orbitálov. 

 
c) súčasne -donorový a -akceptorový (M L). V prípade, ak má ligand 

k dispozícii okrem zaplnených orbitálov -symetrie aj energeticky prístupné neobsadené 

orbitály symetrie, je schopný v dôsledku prekryvu s atómovými orbitálmi centrálneho 

atómu rovnakej symetrie prijať elektrónovú hustotu z centrálneho atómu do svojich 

neobsadených *-orbitálov a teda vystupovať ako -akceptor. Prijatie elektrónovej 

hustoty z centrálneho atómu znamená zníženie elektrostatického odpudzovania v d- 

orbitáloch centrálneho atómu, zníženie energie dxy, dxz, dyz-orbitálov centrálneho atómu 

a teda t2g molekulových orbitálov (obr. 8.14). V dôsledku uvedeného parameter 

ligandového poľa o, ktorý predstavuje energetický rozdiel medzi molekulovými 

orbitálmi t2g a eg*, bude väčší (> 3,5 eV) ako v prípade ligandu s čisto -donorovými 

schopnosťami a príslušné komplexy budú absorbovať predovšetkým v UV oblasti 

t2g
*
 

eg* eg* 



t2g 
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spektra.. Do tejto skupiny patria ligandy ako CO, CN−, NO+ alebo N2. Tieto ligandy 

z hľadiska ich elektrónovej štruktúry sú schopné stabilizovať centrálny atóm v nízkom až 

zápornom oxidačnom stave. 
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