
1

Energia iónovej väzby/ kryštálovej štruktúry

Eip= 
qaqb

4πε0r0

r0

+qbqa

Energia uvoľnená pri umiestnení od 
seba nekonečne vzdialených iónov do 
danej štruktúry – mriežková energia

„Iónové kryštály“

Približne: elektrostatická 
energia V kryštálovej štruktúre vysčítať

so všetkými iónmi!

Eim=qa.Va+qb.Vb

Vm = e/(4πε0r0) Σn≠m zn.r0/rmn

qn=e.zn

Madelungova konštanta    Mm

Erwin Madelung (1881 – 1972)

MCl-,Na+= ±1.748



Na(g)!Na+(g)+e- Energia potrebná = 494kJmol-1

Cl(g)+e-!Cl-(g) Energia uvolnená = 349kJmol-1

Zmena pri ionizácii: 494 – 349 = +145    kJ mol-1. 

Celkovo energeticky nevýhodný proces. 

Na+(g) + Cl-(g) !NaCl (s) Energia uvolnená = 787 kJ mol-1

Výsledná  energia iónovej väzby: 145 – 787 = -642 kJ mol-1. 

Výrazné zníženie energie ! a tuhá látka zložená z Na+ a Cl-

iónov má nižšiu energiu ako súbor voľných atómov Na a Cl. 

Energia iónovej väzby

Mriežková energia: 
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Iónové polomery

Z kryštálových štruktúr získavaných metódami 
štruktúrnej analýzy 

3+ 2+ +

- 2- 3-

„Ionic radii“ v tabuľkách na web 



v elektrickom poli:

indukovaný d. moment μ*= α E
E – intenzita elektrického poľa (miera sily)
α – polarizovatel’nost’ (C2m2J-1)

0
4

'
pe
aa = polarizovatel’ný objem (m3)

Indukovaný  dipólový moment,
polarizovatel’nost’

Polarizujú sa aj už polárne molekuly a ióny



Elektrické multipóly v molekulách

V dôsledku rôznej polarizácie, 
rozloženia náboja, ...
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Van der Waalsove sily

Medzimolekulové sily iné ako kovalentné väzby
alebo iné ako elektrostatické interakcie iónov

Johannes van der Waals
Holanďan, 1837-1923
Nobelova cena-1910, fyzika

Interakcie:
Elektrostatické: ión-ión; ión-dipól

vdW:    dipól-dipól
dipól-indukovaný dipól

indukovný dipól-indukovaný dipól
+ vyššie multipóly

Energia
~ 100 – 101 kJ/mol
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Vodíková väzba:

atraktívna interakcia (viazaného) atómu H s elektro-
negatívnym atómom (N, O, F, S,P, ...) z inej väzby

- silnejšia ako v. d. Waalsovská
- slabšia ako kovalentná alebo iónová
- je smerovaná 

elektronegatívny atóm poskytuje voľný el. pár

Energia v. väzby: ~ 101 – 1.5x102 kJ/mol

δ+δ-
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Medzimolekulová vodíková väzba:

Vnútromolekulová vodíková väzba:

diméry karboxylových
kyselín

acetylacetón
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Typické energie a dĺžky vodíkových väzieb:

F—H...:F     155 kJ/mol           (40 kcal/mol)

O—H...:N      29 kJ/mol          (6.9 kcal/mol)

O—H...:O      21 kJ/mol          (5.0 kcal/mol)

N—H...:N      13 kJ/mol           (3.1 kcal/mol)

N—H...:O        8 kJ/mol           (1.9 kcal/mol)

Po
la

ri
zá

ci
a 

X
–H

X—H...........Y

~110 ~160-200dĺžka/pm

donor v. väzby akceptor v. väzby
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σ-dierová väzba :

Kontra-intuitívna väzba, energie podobné ako u H-väzieb

-

+

σ-diera

pri prvkoch 14-18 skupiny

Halogénová väzba



σ-hole bonding
σ-dierová väzba

- X Gr. 17 -halogénová väzba (F, Cl, Br, I)

= E Gr. 16 - chalkogénová väzba (S, Se, Te)

≡ Pn Gr. 15 - pniktogénová väzba (P, As, Sb)

- T Gr. 14 - tetrelová väzba (Si, Ge, Sn)

- A Gr. 18 – aerogénová väzba (Kr, Xe)
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σ-diera – určuje smer väzby 

AsCl3
-150 kJ/mol

.

0.05264

-0.0107

0.00197

SbCl3…hexametylbenzén
∆E  -57 kJ/mol
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Koordinačné zlúčeniny
(komplexné)

Komplex: výraz používaný chemikmi pre látky zložené z 
viacerých iných látok schopných samostatnej existencie
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Koordinačné zlúčeniny
(komplexné)

ligandy

centrálny atóm

koordinačná sféra(vnútorná)

akceptor

donor

Lewisova zásada

Lewisova kyselina

Počet donorov 
prevyšuje 
hodnotu 

oxidačného
čísla

zvyčajne (aj viacjadrové)
ióny  + protióny
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Niektoré ďalšie základné pojmy

Koordinačné číslo:   počet donorových atómov
koordinovaných vo vnútornej sfére  

Ligandy:   
monodentátne – jeden donorový atóm (H2O, CN-, F- … )
polydentátne – ich geometria umožňuje obsadiť  
(bi-, tri- ...)       viac ako jednu koordinačnú pozíciu 

! viac donorových atómov (chelátové činidlá)
(napr. etyléndiamín      H2N-CH2-CH2-NH2)
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chelátové komplexy

Etyléndiamín
(en)

EDTA

mostíkové ligandy

Etyléndiamíntetraacetát(4-)
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Koordinačné zlúčeniny: väzby/štruktúra

Alfred Werner, Švajčiar, 1866-1919, Nobelova cena 1913

Ukázal, že prechodné kovy tvoria komplexy so 
štruktúrou štvorcovou, tertraedrickou, oktaedrickou 

napr. cis-[PtCl2(NH3)2] trans-[PtCl2(NH3)2]
diammin-dichloridoplatnatý komplex  

geometrické izoméry

cis-

trans-



18

Typické priestorové štruktúry komplexov 

Trigonálny dodekaéder
Trojnásobne zastrešená 

trigonálna prizma
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Geometrická izoméria pri oktaedrickom usporiadaní 

cis- trans- mer- fac-

Info: Optická izoméria: zrkadlový obraz – enatioméry

chiralita, chirálne molekuly 
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Koordinačné zlúčeniny: väzby/štruktúra
Teória valenčných väzieb s hybridnými AO dokáže 

(väčšinou ) vysvetliť štruktúru

koord. číslo          tvar koord. sféry                   príklady
2 – SP priamka [CuCl2]- [Ag(S2O3)2]3-

4 – SP3 [Co(NCS)4]2- [NiCl4]2-

D3S                             tetraéder          [BF3(NH3)]

4 – DSP2 [Mn(H2O)4]2+     [PdCl4]2-

SP2D                           štvorec [Pd(NH3)4] 2+ Ni(CN)4]2-

6 – D2SP3 [Fe(H2O)6]2+

SP3D2 oktaéder          [Fe(CN)6]3- [FeF6]3-

[PdCl6]2-



paramagnetický [NiCl4]2- nespárené elektróny

Ni(II) -[NiCl4]2–

Ni2+

sp3

21

28Ni
3d 4s 4p

vysokospinový komplex



diamagnetický [Ni(CN)4]2- spárené elektróny

Ni(II) -[Ni(CN)4]2–

Ni
3d 4s 4p

Ni2+

dsp2

22

Ni2+valenčný

nízkospinový komplex
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Koordinačné zlúčeniny: väzby/štruktúra

väzba kov-ligand je slabšia ako „bežná“ kovalentná

??????

niektoré komplexy využívajú vnútorné „d“ orbitaly 
iné vonkajšie „d“ orbitaly 

komplexy prechodných kovov bývajú intenzívne 
zafarbené. 

MO teória

jednoduchšie priblíženia
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Teória kryštálového poľa
Centrálny atóm v elektrostatickom poli

(iónových) ligandov (ako bodových nábojov)
(elektrostatická teória ligandového poľa)

rozštiepenie „d“ hladín: oktaedrický komplex

d

E
ne

rg
ia Δ

Ligandové 
pole
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Prečo sú komplexy prechodných kovov farebné?

d-d prechody

eg

t2g

rozštiepenie „d“ hladín: tetraedrický komplex

d

E
ne

rg
ia Δ

t2

e

E
ne

rg
ia

oktaedrický

komplex fialový
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Nízko a vysokospinové komplexy [Fe(CN)6]3- [FeF6]3-

Fe3+

[Fe(CN)6]3-

5d
Fe0

4s

Δ

[FeF6]3-
E

ne
rg

ia

Δ

t2g

eg
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Relatívna sila ligandového poľa

vysokospinové komplexynízkospinové komplexy

Spektrochemický rad


