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Chemická väzba 

 

• Silové pôsobenie medzi atómami v molekule 

• Pri chemickej väzbe sú príťažlivé a odpudivé sily v rovnováhe a molekula má najnižšiu vnútornú 

energiu ( najstabilnejšia) 

• Vznik väzby- energia sa uvoľňuje, zánik väzby- energia sa spotrebuje 

 

Pojmy 

Disociačná energia- energia potrebná na rozštiepenie väzby (kJ/mol) 

Väzbová energia- energia potrebná na vznik väzby (rovnako veľká ako disociačná, no opačné 

znamienko), čím väzba pevnejšia, tým vyššia väzbová energia 

Elektronegativita (X)- miera schopnosti kovalentne viazaného atómu priťahovať väzbový elektrónový 

pár, X= konšt (I+A), bezrozmerné číslo 

Ionizačná energia (I)- energia potrebná na vznik katiónu, odtrhnutie elektrónu v plynnom stave 

• Prvky, ktoré ľahko tvoria katióny majú nízku ionizačnú energiu, napr. alkalické kovy 

Elektrónová afinita (A)- energia, ktorá sa uvoľní pri vzniku aniónu prijatím elektrónu 

• Prvky ľahko tvoriace anióny majú  vysokú afinitu, napr. halogény 

Väzbovosť- počet kovalentných väzieb, ktorými sa viaže atóm v zlúčenine 

Oktétovo pravidlo 

• väčšina kovov sa snaží dosiahnúť na valenčnej vrstve elektrónovú konfiguráciu najbližšieho 

vzácneho plynu= 8 elektrónov 

• neplatí pri BeF2, BF3, molekuly s nepárnym počtom elektrónov NO, niektoré zlúčeniny S, P, Cl ( 

podieľajú sa orbitály d) 

Väzbový uhol- uhol medzi väzbami vychádzajúci z toho istého atómu 

• ak jadrá atómov v jednej rovine= rovinná molekula ( BeCl2, CO2, H2) 

• 3 a viac atómov do priestoru= lomená molekula, odpudzovanie väzbových a neväzbových 

elektrónov, molekula sa deformuje ( NH3 107°, H2O 104,45°, CH4 109°) 

Dipól- nerovnomerné rozmiestnenie nábojov medzi atómami v molekule 

• Vznik záporného a kladného pólu 

• Skladaním dipólov väzieb v molekule vzniká výsledný dipólový moment, ktorý vplýva na 

polaritu molekuly 

Dĺžka väzby- vzdialenosť dvoch jadier ( odpudivé sily sa rovnajú príťažlivým, systém má minimálnu 

energiu) 

 

Typy chemických väzieb 

1. Kovalentná 

2. Iónová 

3. Kovová 

4. Koordinačná 

5. Medzimolekulové interakcie 

 

1.Kovalentná väzba 

• Tvorená  spoločným elektrónovým párom, ktorý je spoločný pre oba atómy v zlúčenine 

• rozdiel elektronegativít dvoch viazaných atómov je ............................... 

• smerový charakter a je lokalizovaná 
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  Rozdelenie kovalentnej väzby 

I. Podľa počtu väzbových párov ( prekryvu valenčných orbitálov) 

a. σ väzba 

• prekryv orbitálov s-s/ s-p/ p-p  

• ..................................................................................... 

 

 
           s-s                                         s-p                                    p-p 

napr. H2                                           HF                                    F2 

 

b. π väzba 

• vzniká prekrytím p-p/p-d/ d-d orbitálov 

• .................................................................... 

 
            p-p                                         p-d                            d-d 

Jednoduchá- 1x σ väzba, jeden väzbový pár ( napr. CH4) 

Násobná 

1. Dvojitá- 1x σ a 1x π väzba, dva elektrónové páry ( napr. CH2=CH2) 

2. Trojitá- 1xσ a 2x π väzba, tri elektrónové páry (napr. HC ≡CH) 

 

.......................................................................................................... 

 

II. Podľa polarity 

a. Nepolárna ................................ 

• Spoločný elektrónový pár je lokalizovaný presne medzi atómami 

• Náboje sú zanedbateľné( bez dipólu) 

• Napr. H2, CH4...... 

b. Polárna   .......................................... 

• Spoločný elektrónový  pár je posunutý k elektronegatívnejšiemu prvku 

• Vzniká dipól( nerovnomerné rozmiestnenie nábojov) a čiastkových 

(parciálnych) nábojov 

• Napr. H2O, HCl 

 

Ovplyvňovanie vlastnosti látok: tvorba atómových kryštálov 

• Vysoké teploty topenia 

• tvrdosť, pevnosť 

• Nevodivosť 

• Nerozpustnosť vo vode 
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2.Iónová väzba  

• Tvorená elektrostatickými silami medzi iónmi (mimoriadne pevná väzba) 

• Posun spoločného elektrónového páru k elektronegatívnejšiemu prvku 

• .................................................. 

• Vznik katiónu a aniónu, ktoré sa navzájom priťahujú 

• Vznikajú priestorové štruktúry s pravidelne sa opakujúcimi katiónmi a aniónmi ( NaCl vlastne  

iba stechiometrické vyjadrenie štruktúry) 

• Nemá smerový charakter ( guľovo symetrické elektrostatické pole umožňuje katiónu 

interagovať s viacerými aniónmi súčasne)- vznikajú pravidelné trojrozmerné štruktúry- iónové 

kryštály 

• Navonok kryštál elektroneutrálny 

 

• Napr. NaCl, KCl, tvorba iónových kryštálov 

 

Ovplyvňovanie vlastností:  

• Vysoké TV a TT 

• Vysoká tepelná  elektrická vodivosť( tavenina a vodný roztok) 

• Krehkosť 

• Dobrá rozpustnosť vo vode 

 

3.Kovová 

• ..................................................................................... (ľahko odovzdávajú elektróny) 

• Vznik trojrozmerného systému s pravidelne usporiadanými katiónmi a voľne pohyblivými 

elektrónmi 

• Valenčné elektróny sú spoločne zdieľané všetkými katiónmi- vznik elektrónového plynu 

• Prekryvom atómových orbitálov vznikajú elektrónové pásy 

• Nemá smerový charakter ani násobný charakter 

• Priestorovo  delokalizovaná ( tvorená všetkými atómami) kovalentná väzba 

• napr. kovy a zliatiny(Li, Fe, Al, bronz, mosadz, Ag, Cu)... 

 

Ovplyvňovanie vlastností:  

• Elektrická vodivosť- zdieľané elektróny sa môžu ľahko premiestňovať 

• Tepelná vodivosť- vzruch vyvolaný teplotou sa prenesie kmitom na druhú stranu 

• kujnosť a ťažnosť- pri vzájomnom posune vrstiev katiónov ostáva mriežka nezmenená, iba 

minimálne a nakrátko sa narúša väzba 

 

 

 

4. Koordinačná (donorno- akceptorná) 

• Typ kovalentnej väzby ( líši sa spôsobom vzniku, nie vlastnosťami) 

• Atómy ...............................väzbový elektrónový pár 

A. donor/ darca-ligand- .........................................................( atómy s voľnými 

elektrónovými pármi) 

B. akceptor/príjemca- ............................................................ ( D-prvky) 

• Všetky väzby v koordinačnej zlúčenine sú rovnocenné 
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• Napr. Zlúčeniny D- prvkov, NH4
+ a H3O+ 

 

5. Medzimolekulové interakcie 

A. Vodíková väzba 

• Medzi kovalentnou a wanderwalsovými (hodnota energie 10x menej ako kovalentná) 

• Medzimolekulové väzby medzi atómom H viazaného kovalentnou väzbou  na vysoko 

elektronegatívny prvok( F, O, N) a susednou molekulou so záporným čiastkovým nábojom 

a  voľným elektrónovým párom ( tiež elektronegatívny prvok F, N, O) 

• Oslabený vodík je priťahovaný voľným elektrónovým párom druhej molekuly 

• napr. HF, H2O, NH3, amíny, alkoholy, karboxylové kyseliny, tvorba  molekulových kryštálov 

 

 

 

 

Ovplyvňovanie vlastnosti:  

• Zvyšuje TV a TT látok( alkoholy, voda, karboxylové kyseliny) 

• Tvorba priestorových nadrozmerných štruktúr- umožňuje život na zemi, štruktúra DNA, 

bielkoviny 

• Ľadu- dodáva menšiu hustotu, anomália vody 

• NH3 - vďaka tomu sa rozpúšťa výborne amoniak vo vode 

 

H2O Mr=18 TV=100°C Polárna väzba Má vodíkové väzby 

H2S Mr=34 TV=-60°C Nepolárna väzba Nemá vodíkové väzby 

CH3CH2OH 
(C2H6O) 

Mr=46 TV=78°C Vodík viazaný priamo na 
elektronegatívny O 

Má vodíkové väzby 

CH3OCH3  
( C2H6O) 

Mr=46 TV=-23°C Vodík neviazaný priamo 
na O 

Nemá vodíkové väzby 

 

 

B. van der Waalsové sily 

• Medzimolekulové sily elektrostatického charakteru 

• Vzájomné pôsobenie medzi molekulami vďaka čiastkovými nábojom( dipólmi) 

v nepolárnych molekulách na atómoch alebo trvalými dipólmi v polárnych molekulách 

• Energia väzby 10x0 menšia ako pri kovalentnej väzbe 

• Napr. O2...O2, HCl....HCl, NaCl...H2O, O2....H2O, tvorba  molekulových a vrstevnatých  

kryštálov 

 

• Ovplyvňovanie vlastností 

• Skupenstvo- väčšinou plynné 

• teplotu varu, topenia- rastie s Mr  

• rozpustnosť polárnych látok vo vode, nepolárne látky v benzíne 

• v tuhe otierateľnosť a mäkkosť pozdĺž van der Waalsových síl 


