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Koordinačná väzba

◦ Jeden atóm poskytuje na tvorbu väzby obidva väzbové elektróny ( v prípade kovalentnej 
väzby obidva atómy tvoriace väzbu) a druhý atóm má vo valenčnej vrstve voľný 
(neobsadený) orbitál

◦ Donorno- akceptorná väzba

1. Donor ( darca)- častica poskytujúca elektróny

2. Akceptor( príjemca)- častica poskytujúca voľný orbitál, prijímajúca elektrón

◦ Typ kovalentnej väzby

◦ Atómy rovnako zdieľajú väzbový elektrónový pár

◦ Všetky väzby v koordinačnej zlúčenine sú rovnocenné



Koordinačná väzba v amónnom katióne

◦ Vzniká reakciou amoniaku a protónu vodíka
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Koordinačná väzba v oxóniovom katióne

◦ Vzniká reakciou vody a protónu vodíka
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Vznik koordinačnej väzby v H3O
+a NH4
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Komplexná zlúčenina

Zlúčenina obsahujúca v svojej štruktúre donorno- akceptornú( koordinačnú) 

väzbu

Molekulové alebo iónové zlúčeniny obsahujúce zložené (komplexné) častice

Napr. hemoglobín, chlorofyl....



Zloženie koordinačnej zlúčeniny

• Donor elektrónov

• Anión alebo neutrálna molekula s voľným 
elektrónovým páromligand

• Akceptor elektrónov

• Obsahuje voľný orbitál

• Má kladné oxidačné číslo

• Zvyčajne atóm prechodného prvku

centrálny 
atóm



Tetrahydroxidomedňatan draselný
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Koordinačné číslo

◦ Počet ligandov, ktoré sa viažu na centrálny atóm koordinačnou väzbou

◦ Najmenšie , najväčšie

◦ Závisí od neho geometria molekuly

koordinačné číslo geometria príklad

2 lineárna [Ag(NH3)2]
+

4 planárna 

tetraedrická [Cu(H2O)4]
2+

6 oktaedrická [PtCl6]
4-

[Ag(NH3)2]
+
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Rozdelenie komplexných zlúčenín

Komplexné 
anióny

Neutrálne 
molekuly

Komplexné 
katióny

[Cu(OH)4]
2- [Ag(NH3)2]

+[CuCl2(NH)3]

posudzujeme iba náboje atómov v hranatej zátvorke



Názvoslovie komplexných zlúčenín

vzorec

◦ ligand  s centrálnym atómom v hranatej zátvorke

◦ ligand zložený z viacerých atómov oddelených klasickou zátvorkou

1. značka prvku centrálneho atómu

2. vzorce ligandov( v abecednom poradí začiatočných písmen značiek prvkov, bez ohľadu na nábojové 
číslo)

názov

1. počet ligandov udaný číselnou predponou

2. názvy jednotlivých ligandov( v abecednom poradí)

3. posledný názov centrálneho atómu s príponou podľa oxidačného čísla



Komplexný anión

Podstatné meno ( názov aniónu) + prídavné meno ( názov 

katiónu)

K2[Cu(OH)4]

Tetrahydroxidomedňatan draselný



Komplexný katión

Podstatné meno ( názov katiónu) + prídavné meno ( názov 

komplexného katiónu s uvedením počtu a názvu ligandov s 

príponou oxidačného čísla centrálneho atómu)

[Cr(H2O)(NH3)5]Cl

chlorid akva-pentaamminchromitý



Neutrálny komplex

Podstatné meno ( názvy ligandov v abecednom poradí) + prídavné 

meno( názov centrálneho atómu s príponou podľa oxidačného 

čísla) + komplex

[CuCl2(NH)3]

triammin-dichlorido meďnatý komplex



Názvy ligandov
Neutrálne ligandy Aniónové ligandy

H2O akva F- fluorido CN- kyanido

NH3 ammin Cl- chlorido O2- oxo

CO karbonyl I- jodido S2- tio

NO nitrozyl Br- bromido SCN- tiokyanato/rodanido

OH- hydroxido OCN- kyanato

H- hydrido CO3
2- karbonato

SO3
2- sulfito PO4

3- fosfato

SO4
2- sulfato NO3 

- nitrato

S2O3
2- tiosulfato NO2

- nitro

NH2
- amido O2

- peroxido

NH2- imido H2O
- hydroperoxo



Komplexotvorné reakcie

◦ Reakcie, pri ktorých dochádza k tvorbe koordinačnej väzby medzi centrálnym 

atómom a ligandom

• Rozpúšťanie dobre rozpustnej zlúčeniny vo vode
1. 

• Rozpúšťanie málo rozpustnej zlúčeniny vo vode

2.  
• Reakcia komplexu s iným ligandom za vzniku nového komplexu

3
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