
Тема 1. Комплексні сполуки 
 

1.1. Комплексоутворення в біологічних системах. Основи хелатотерапії. 

 

 Комплексні сполуки  складають найбільш поширену і неоднорідну групу хімічних 

речовин. До них належить значна кількість мінералів і природних металоорганічних сполук 

(хлорофіл, гемоглобін, вітамін В12 тощо), а також багато штучно синтезованих речовин, що 

набули важливого значення у прикладній хімії, хімічній технології та майже в усіх без 

винятку галузях господарства. 

 

 Комплексними   називаються сполуки, у вузлах 

 кристалічних   решіток яких містяться складні  

іони, побудовані   за  рахунок координації певних 

частинок   навколо    центрального атома (іона) 

та   здатні   до   самостійного   існування   після  

переходу речовини у розчинений чи розплавлений  

стан. 

 

1.2. Координаційна теорія комплексних сполук 

 

 Засновник координаційної теорії А. Вернер (1893 р.) припустив, що на відміну від 

звичайних сполук у комплексних сполуках елементи виявляють, крім головної валентності, 

ще й додаткову,  побічну. Завдяки дії сил саме побічної валентності відбувається процес 

комплексоутворення. Проте в побудованому комплексі відмінність між головною та 

побічною валентностями  зникає, тому всі зв’язки стають рівноцінними, їх називають 

координаційними. 

 У сучасному вигляді координаційна теорія А.Вернера,  яка постійно 

поглиблюється та доповнюється, містить декілька основних положень. 

 

1.  У молекулі комплексної сполуки атом (іон), який за рахунок головної та 

побічної валентностей координує навколо себе певну кількість нейтральних молекул 

чи протилежно заряджених іонів, називається центральним атомом, або 

комплексоутворювачем. 

 Найчастіше у ролі комплексоутворювача  виступають позитивно заряджені іони 

(рідше – атоми) d– та р–металів, інколи – лужноземельних і навіть лужних металів, а  також 

неметалів ( В, Si, P, As).  

 

2.   З центральним атомом безпосередньо сполучаються молекули чи іони, які 

називаються координованими групами, адендами, або лігандами. 

 

3.  Комплексоутворювач разом із лігандами складає внутрішню сферу 

комплексної сполуки, або просто комплекс, який при написанні координаційної 

формули береться у квадратні дужки, щоб підкреслити монолітність внутрішньої 

сфери: К3[Fe(CN)6], Na[BF4]. 

 Заряд внутрішньої сфери визначається алгеб– раїчною сумою ступеня окиснення 

комплексоутворювача і сумісних зарядів усіх лігандів: 
 +2           –   4–               +3      0       3+            +4     0          0              –  2+ 

[Fe(CN)6],               [Cr(H2O)6],           [Pt(NH3)3(H2O)(OH)2]. 

 

4.   Якщо ступінь окиснення комплексоутворювача за абсолютною величиною 

не дорівнює сумі зарядів усіх лігандів, то комплексна сполука містить зовнішню 

сферу,  яку записують поза квадратними дужками: [Ag(CN)2]Cl, K[Ag(NH3)2]. Однак 



існують і нейтральні комплекси, позбавлені зовнішньої сфери, їх іноді називають 

комплексними неелектролітами:  
+2     –            0  0                    0          0   0                    0            0  0           

[PtCl2(NH3)2],                [Fe(CO)5],              [Ca(NH3)6],    

 
                                              +3   –            0  0 
                                     [CrCl3(H2O)3]. 

 

5.  Загальна кількість координаційних валентностей, за допомогою яких 

комплексоутворювач у внутрішній сфері зв’язаний із лігандами, називається 

координаційним числом (к.ч.). 

 Відомі координаційні числа від 1 до 9 і 12. Найпоширенішими є комплексні сполуки 

з координаційними валентностями 2, 4 та 6.  Досить часто к.ч. буває вдвічі більшим, ніж 

ступінь окиснення комплексоутворювача, наприклад: 
                  +1                      +2                       +3  

             [Ag(NH3)2]+, [Zn(OH)4]2–, [Co(NO2)6]3–, 

однак ця залежність не є суровою. 

  

6.  Різні ліганди можуть займати біля центрального атома різну кількість 

координаційних місць. 

 

Кількість місць, що займає навколо   комплексо– 

утворювача    окрема     координована       група,   

називається координаційною ємністю ліганду. 

 

 За координаційною ємністю розрізняють такі ліганди. 

 Монодентантні,   які     займають    одне координацій– 

не місце, наприклад, аніони Cl–, CN–, Br–, F–, I– чи нейтральні молекули Н2О, NH3, CO. 

 Бідентантні,     які     займають  по два координаційних  

місця. До них належать деякі органічні сполуки: гідразин NH2–NH2, амінооцтова кислота 

NH2–CH2–COOH, етилендіамін NH2–CH2–CH2–NH2, а також іони SO4
2–, CO3

2–, C2O4
2– та 

інші. Однак необхідно пам’ятати, що ці іони іноді можуть сполучатися з 

комплексоутворювачем лише одним координаційним зв’язком, як було показано на 

прикладі сполуки [Co(NH3)4(H2O)SO4]Cl. 

 Полідентантні, яким  притаманна   велика   координаційна ємність (3–6). Одним із 

найважливіших полідентантних лігандів є  аніон етилендіамінтетраоцтової кислоти 

(скорочено позначається ЕДТА), який  має координаційну ємність 6: 

 
 У структурній формулі ЕДТА стрілками показані атоми, за рахунок яких 

утворюється шість зв’язків з комплексоутворювачем. 
 

1.3. Класифікація комплексних сполук 

 

 Існує декілька класифікацій комплексних сполук. Залежно від ознаки, яку беруть до 

уваги, одну і ту саму комплексну сполуку можна віднести одночасно до різних видів. 

1.  За знаком заряду розрізняють такі комплексні сполуки: 



 катіонні, які містять позитивно заряджену внутрішню сферу, наприклад: 

[Ag(NH3)2]+,[Cr(H2O)6]3+; 

 аніонні з негативно зарядженою внутрішньою сферою, наприклад: [Ag(CN)2]–, 

[Cr(OH)6]3–;  

 нейтральні, які позбавлені зовнішньої сфери: [Ni(CO)4]0 , [Cr(H2O)3(OH)3]0 ; 

2.  Залежно від природи лігандів розрізняють: 

 аквакомплекси, що містять у внутрішній сфері молекули води, наприклад: [Cr(H2O)6]
3+, 

[Cu(H2O)4]
2+; 

 аміакати, в яких лігандами є молекули аміаку: [Cu(NH3)4]
2+, [Ag(NH3)2]

+; 

 карбоніли, що мають за ліганди молекули оксиду вуглецю (ІІ): [Fe(CO)5]; 

 гідроксокомплекси: [Zn(OH)4]
2–, [Al(OH)6]

3–; 

 ацидокомплекси, в яких лігандами є аніони різних кислот,   у     тому числі оксалатні 

(С2О4
2–), галогенідні (F–, Cl– ,Br–, I–), ціанідні (CN–), сульфатні (SO4

2–), тіосульфатні 

(S2O3
2–), нітратні (NO3

–), нітритні (NO2
–) тощо; 

 змішані комплекси, у внутрішній сфері яких містяться ліганди різної природи: 

[Co(NH3)4Cl2]. 
 

1.4. Номенклатура комплексних сполук 

 

Згідно з Міжнародною номенклатурою IUPAC назви комплексних сполук 

утворюються відповідно до певних правил. 

1.  Порядок переліку іонів. У назві аніонної комплексної сполуки після 

переліку лігандів зазначається корінь латинської назви комплексоутворювача з 

додаванням закінчення –ат та його ступеня окиснення (римською цифрою у 

дужках), а потім окремо – українська назва катіона у родовому відмінку. Наприклад: 

K2[Pb(OH)4]  – гексагідроксоплюмбат(IІ) калію, 

Na2[HgI4]      –      тетрайодомеркурат(II) натрію, 

K3[Fe(CN)6] –       гексаціаноферат(III) калію. 

При називанні катіонної комплексної сполуки спочатку наводять назву аніона у 

називному відмінку, далі окремим словом перелічують ліганди, додаючи українську назву 

комплексоутворювача у родовому відмінку та його ступінь окиснення: 

[Pb(H2O)4](NO3)2   –  нітрат  тетраквасвинцю(II), 
[Hg(NH3)4]Cl2         –  хлорид тетраамінртуті(II), 

[Fe(H2O)6]2(SO4)3   –  сульфат гексаквазаліза(III). 

У назві нейтрального комплексу, яка записується одним словом, після переліку 

лігандів подають українську назву комплексоутворювача у називному відмінку та його 

ступінь окиснення: 

[Co(NH3)3Cl3]  –   трихлоротриамінкобальт, 

[Fe(CO)5]         –   пентакарбонілзалізо, 

[Pl(NH3)2Cl2]   –   дихлородіамінплатина. 

 

2.  Перелік лігандів та їх назви. Ліганди у комплексі перелічують без 

розділення їх дефісом один від одного у такій послідовності: аніонні, нейтральні, 

катіонні. 

При називанні аніонних лігандів дотримуються такого порядку: гідридо Н-, оксо О2-, 

гідроксо, потім згідно з алфавітом ( не ураховуючи множувальних префіксів „ди”, „три”, 

„тетра” тощо) – прості ліганди з додаванням закінчення „о” (бромо Br-, йодо I-, хлоро Cl-), 

поліатомні аніони( нітрато NO–
3, нітрито NO–

2, оксалато C2O4
2-, сульфато SO4

2- , тіосульфато 

S2O3
2- , фосфато PO4

3-, ціано CN-), органічні аніони (аміноацетато NH2CH2COO-, 

етилендіамінтетраацетато ЕДТА, етиледіамін En) 



Нейтральні ліганди називають так: аква H2O, амін NH3, карбоніл CO, нітро NO2. У 

прикладах, що наводяться нижче, аніонні ліганди виділені жирним шрифтом, а нейтральні 

– курсивом: 

K2[Pt(NO2)2Cl4]   –    динітритотетрахлороплатинат(IV)  

                                    калію, 

Co(NH3)4Br(H2O)](NO3)2 –  нітрат бромоакватетраамін– 

                                                кобальту(III), 

 [Nd(H2O)9](BrO3)3         –      бромат нонакванеодиму(III). 

 

3.  Префікси для позначення кількості лігандів. Для лігандів з простою 

назвою використовують префікси, що походять від грецьких числівників: ди-, три-, 

тетра, пента-, гекса- тощо. Наприклад: 

K4[SnF8]  –      октафторостанат(IV) калію, 

[Al(H2O)5(OH)]SO4  – сульфат гідроксопентаакваалюмінію. 
 

1.5. Стійкість комплексних сполук 

 

У розведених водних розчинах більшість комплексних сполук піддається первинній 

дисоціації на внутрішню  та зовнішню сфери. При цьому комплексний іон, що утворюється, 

поводить себе як єдине ціле: 

[Ag(NH3)2]Cl      [Ag(NH3)2]
+   +   Cl–, 

K[Ag(CN)2]      K+   +   [Ag(CN)2]
–. 

Поряд з цим процесом незначною мірою проходить вторинна дисоціація – розкладання 

внутрішньої сфери комплексу на складові частинки: 

 

[Ag(NH3)2]
+      Ag+   +  2NH3, 

[Ag(CN)2]
-      Ag+   +    2CN-. 

 

Оскільки комплексний іон виявляє себе як дуже слабкий електроліт, вторинна 

дисоціація підлягає закону діючих мас. Тому можна записати вираз константи рівноваги, 

яка у даному випадку називається константою нестійкості комплексного іона: 

           [Ag+].[NH3]
2 

Кнест [Ag(NH3)2]
+
 =   ----------------------   = 6 10 -8, 

             [ [Ag(NH3)2]
+ ] 

 

            [Ag+].[CN–]2 

Кнест [Ag(СN)2]
–
   =   ------------------   = 10-22 . 

                [ [Ag(CN)2]
– ] 

 

Константа нестійкості є мірою міцності внутрішньої сфери: чим меншу величину 

має Кнест, тим міцніший комплекс. Отже, з двох наведених вище прикладів більшу стійкість 

виявляє другий комплекс, оскільки йому відповідає менше значення константи нестійкості. 

Іноді замість константи нестійкості використовують обернену їй величину – 

константу стійкості: 

                       1                 [ [Ag(NH3)
2]+] 

Кст  =  --------   =   -----------------------  =  1,7.107, 
                       Кнест             [Ag+] [NH3]

2 

 

                         1                  [ [Ag(CN)2]
- ] 

Kст  =  ----------   =  ------------------------  =1022. 

                        Kнест              [Ag+] [CN-)]2
 



Більшому значенню константи стійкості відповідає більша концентрація 

комплексоутворювача у розчині під час стану рівноваги. 

 

1.6. Ізометрія комплексних сполук 
 

 У хімії комплексних сполук  поширене явище ізомерії, при якому речовини одного 

складу мають різну молекулярну будову і різні властивості. Розрізняють декілька видів 

ізомерії. 

1.  Просторова, або геометрична ізомерія, що спостерігається лише у тому 

випадку, коли комплексний іон містить неоднорідні ліганди, які можуть займати 

різні положення навколо комплексоутворювача. У цис–ізомерах однакові ліганди 

розміщуються один біля одного, а в транс–ізомерах – один напроти одного. 

Наприклад, існує два просторових ізомери [PtCl2(NH3)2] з різними властивостями: 

 

 

                Cl              NH3                      NH3                Cl 

                         Pt                                                Pt            

                Cl              NH3                         Cl               NH3 

 

                   Цис–ізомер                              Транс–ізомер 

              (оранжеві кристали)                  (жовті кристали, 

                                                             менш розчинні у воді) 

2.  Сольватна ізомерія, яка виявляється у неоднаковому розподілі молекул 

розчинника між внутрішньою і зовнішньою сферами комплексної сполуки. Якщо 

розчинником є вода, сольватну ізомерію називають гідратною. Наприклад, 

комплексна сполука загального складу CrCl3  6H2O має такі ізомери: 

               [Cr(H2O)6]Cl3,                  [Cr(H2O)5Cl]Cl2  H2O,  

                 Фіолетовий                            Блідо–зелений          

 

                                 [Cr(H2O)4Cl2]Cl 2H2O. 

                                        Темно–зелений 

3.  Іонізаційна ізомерія, що зумовлюється різним розподілом аніонів між 

внутрішньою та зовнішньою сферами. Так, комплексна сполука загального складу 

CoBrSO45NH3 має два іонізаційних ізомери: червоно–фіолетовий [Co(NH3)5Br]SO4 

і червоний [Co(NH3)5SO4]Br. Для обох сполук координаційні ємності лігандів Br– i 

SO4
2– однакові і дорівнюють 1. Обидва ізомери розрізняються за своїми 

властивостями, наприклад: 

[Co(NH3)5Br]SO4 + BaCl2 ––> BaSO4 + [Co(NH3)5Br]Cl2, 

[Co(NH3)5Br]SO4 + 2AgNO3 ––> Ag2SO4 +  

                                                             +  [Co(NH3)5Br](NO3)2, 

[Co(NH3)5SO4]Br + BaCl2 –––>, 

[Co(NH3)5SO4]Br +AgNO3 ––> AgBr + [Co(NH3)5SO4]NO3. 
 

4.  Координаційна ізомерія, яка виявляється тільки в багатоядерних 

комплексах, коли різні комплексо– утворювачі можуть обмінюватися своїми 

лігандами без зміни загального складу: 

 [Cr(NH3)6][Co(CN)6]    i   [Co(NH3)6[Cr(CN)6], 
 

     [Pt(NH3)3Cl][Pd(NH3)Cl3]   i  [Pd(NH3)3Cl][Pt(NH3)Cl3], 
 

 [Co(NH3)6][Fe(CN)6]    i  [Fe(NH3)6][Co(NH3)6]. 
 

1.7. Хімічний зв'язок у комплексних сполуках 
 



 Відносно природи хімічного зв’язку в комплексних сполуках існує декілька 

сучасних теорій, які не містять протилежних   тверджень, однак доповнюють одна одну, 

трактуючи одні й ті самі питання з різних точок зору. Всі вони, як правило, приводять до 

ідентичних результатів. 

  

 Метод валентних зв’язків,  запропонований Полінгом і Слейтером (1934 р.), у 

застосуванні до комплексних сполук базується на декількох основних положеннях. 

1.  Між комплексоутворювачем і лігандом у комплексі виникає донорно–

акцепторний зв’язок, на утворення якого ліганди (донори) надають свої 

неподілені електронні пари, а комплексоутворювач (акцептор) – вакантні 

орбіталі. Міцність зв’язків залежить від величини області перекривання 

орбіталей: чим вона більша, тим стійкіший комплекс. Наприклад, при утворенні 

донорно–акцепторного зв’язку в  катіоні NH4
+  sp3–гібридизований атом азоту 

(1s22s22p3),  який витрачає три одноелектронні орбіталі на сполучення з трьома 

атомами водню за обмінним механізмом, надає  свою двоелектронну орбіталь 

(неподілену електронну пару), а іон Н+–вакантну орбіталь.  Подібно побудований 

і комплекс [BF4]
–, в якому донором електронної пари є аніон F–,  а акцептором – 

атом бору з молекули BF (за рахунок вільної орбіталі на зовнішньому шарі).  

2.  Атомні орбіталі, що беруть участь в утворенні зв’язків, піддаються 

гібридизації, тип якої зумовлюється кількістю, природою та електронною 

структурою лігандів і яка, в свою чергу, зумовлює геометричну будову 

комплексу. 

 Якщо в утворенні донорно–акцепторного зв’язку беруть участь sp–гібридні орбіталі, 

то комплекс має лінійну будову, якщо sp3–гібридні – тетраедричну, якщо dsp2–квадратну, 

якщо dsp3–тригональну біпіраміду, якщо d2sp3–октаедричну. Наприклад, катіони Pt2+ i Pt4+ 

у комплексах [Pt(NH3)4]
2+,  [Pt(NH3)6]

4+ оточені різною кількістю лігандів і зазнають різної 

гібридизації, тому і  мають різну будову: квадратну за рахунок dsp2–гібридизації в 

[Pt(NH3)4]
2+ і октаедричну за рахунок d2sp3–гібридизації в [Pt(NH3)

6]4+. На схемі електронні 

пари комплексоутворювачів показані стрілками, а електронні пари лігандів – крапками: 

                                 5d                          6s          6p 

[Pt(NH3)4]
2+                                       dsp2, 

 

                                  

[Pt(NH3)6]
4+                                    d2sp3.      

 


