
Комплексоутворення в біологічних системах 

 

 
 

Кординаційна теорія Альфреда Вейнера пояснює основні властивості комплексних сполук.  

 

 

 

 
Найкращі координаційні властивості мають d-елементи.  

 

Завдання 

1. Складіть координаційну формулу для сполуки NH3, беручи до уваги, що координаційне 

числоKClPtCl2 комплексоутворювача дорівнює 6.    K[Pt(NH3)3Cl3] 



2. Складіть координаційну формулу для сполуки H2O, беручи до уваги, що координаційне 

число4NH3CoCl3 комплексоутворювача дорівнює 6.     [Co(NH3)4(H2O)Cl]Cl 

3. Складіть координаційну формулу для сполуки 2H2O, беручи до уваги, що координаційне 

число4NH3CoBr3 комплексоутворювача дорівнює 6.    [Co(NH3)4(H2O)2]Br3 

4. Оберіть координаційну формулу для сполуки PtCl4 беручи до уваги, що координаційне 

число комплексоутворювача дорівнює 6:  

а) [Pt(NH3)3Cl]Cl3; б) [Pt(NH3)3Cl3]Cl; в) [Pt(NH3)3Cl3]; г) [Pt(NH3)3Cl4]. 

5. Виберіть правильно складену координаційну формулу комплексної сполуки:  

а) Na2[Fe(CN)6];  

б) Na3[Fe(CN)4];  

в) Na3[Fe(CN)6];  

г) Na4[Fe(CN)4].  

6. Виберіть правильно складену координаційну формулу комплексної сполуки:  

а) [Cr(H2O)6](OH)4;  

б) [Cr(H2O)3(OH)3];  

в) [Cr(H2O)(OH)5]OH;  

г) [Cr(H2O)3(OH)3](OH)2. 

 

 

 
Ліганди, які приєднуються до комплексоутворювача одним  σ-зв‘язком, є монодентними 

(NH3, H2O, OH
-
, Cl

-
, CN

-
). Якщо ліганд приєднаний до комплексоутворювача двома σ –

зв‘язками, то його називають бідентатним (СО3
2-

, С2О4
2-

), а якщо декількома σ –зв‘язками   – 

полідентантним  ((НООСН2)2N-CH2CH2-N(CH2OOC)). Полідентатні ліганди звичайно 

утворюють циклічні  угрупування  (хелати). Дентантність може бути змінною залежно від 

природи комплексного іона.  

Комплексоутворювач з лігандами складають внутрішню координаційну сферу, при цьому      

число лігандів,  що  оточують  комплексоутворювач,  називають координаційним числом.    

Координаційне  число є величиною змінною і залежить від електронної структури 

комплексоутворювача, а також заряду лігандів. Найбільш поширені координаційні числа  4   

і 6 (однак відомі комплекси з координаційними числами від 2 до 8 і вище). 

 

 



 
 

 
 

За  знаком заряду комплексного іона розрізняють:  

-аніонні комплекси, наприклад   

K4[Fe(CN)6] – гексаціаноферат(ІІ) калію;  

Na[Al(OH)4] – тетрагідроксоалюмінат(ІІІ) натрію.  

Назви утворюються так: спочатку вказують кількість  лігандів  (ди-,  три-,  тетра-,  пента-,  

гекса-  і  т.д.), потім назви лігандів у алфавітному порядку (NH3 -амін; Н2О-аква; -Cl-хлоро). 

Далі називають комплексоутворювач з  додаванням  закінчення –ат  і  ступені  його 

окиснення у дужках. Наприкінці  окремим  словом  зазначають  назву зовнішньої сфери у 

родовому відмінку:  

-катіонні комплекси, наприклад:  

[Ag(NH3)2]Cl – хлорид диамінсрібла (І);  

[Cr(H2O)6]Br – бромід гексааквахром (ІІІ).  

 Назви  утворюються  так:   спочатку вказують назву аніонів зовнішньої координаційної 

сфери, а потім окремим словом  координаційний іон як описано вище, тільки іон 

комплексоутворювач зазначається у називному відмінку;  

-нейтральні комплекси, наприклад:  

[Al(H2O)3Cl3] – триакватрихлороалюміній;  

[Pt(NH3)2(CN)2] – диаміндиціаноплатина.   

Завдання 

1. Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу 

[Ni(H2O)2(NH3)4]Cl2:  

а) хлорид діакватриамінонікелю (III); б) хлорид діакватриамінонікелю (II);  

в) діакватетрааміннікель (II) хлорид; г) дихлородіакватетраамінонікелят (III).  

2. Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу 

K[VF6]:  

а) гексафлуорованадат (IV) калію; б) калій гексафлуорованадат (V);  

в) флуорид калію-ванадію (IV); г) калій гексафлуорованадат (III).  



3. Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу 

[Pd(NH3)2(H2O)Cl]Cl:  

а) дихлорид хлороаквадіамінопаладію (II); б) дихлородіаквадіамінопаладію (II);  

в) хлорид аквадіамінхлоропаладій (II); г) дихлородіамінаквапаладій (II).  

4. Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу 

K2[HgI2(CN)2]:  

а) дийодотетраціаногідраргірумат (IV) калію; б) калій дийододиціаномеркурат (II);  

в) тетрайододиціаногідраргірумат (IV) калію; г) дийододиціаномеркурат (II) калію.  

5. Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу 

[Cr(H2O)4Cl2]Cl:  

а) трихлоротетрааквахром (VI); б) трихлорид тетрааквахрому (IV);  

в) тетрааквадихлорохрому (III) хлорид; г) гідрат хлориду хрому (II).  

6. Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу 

K[Al(H2O)2(OH)4]:  

а) комплексний гідроксид алюмінію-калію; б) діакватетрагідроксоалюмінат калію;  

в) гідроксоакваалюмінієвий комплекс калію; г) калійний аквагідроксоалюмінат.  

7. Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу 

[Co(NH3)3(H2O)Cl2]Cl:  

а) хлорид дихлороакватриамінокобальту (III); б) хлорид акватриаміндихлорокобальту (III);  

в) хлорид акватриамінокобальту (II); г) трихлороакватриамінокобальт (III). 

 

 

 
Завдання 

1. Назвіть, які частинки можуть утворювати зовнішню сферу комплексного йона 

[Ni(NH3)2Br4]
2–

 : а) K
+
; б) NH3; в) Br

-
; г) SO4

2-
 .  

2. Назвіть, які частинки можуть утворювати зовнішню сферу комплексного йона 

[Cr(H2O)2(OH)4]
–
 : а) Cr

3+
; б) Н2О; в) ОН

–
 ; г) Na

+
 .  

3. Зазначте, які частинки можуть утворювати зовнішню сферу комплексного йона 

[Cd(NH3)4]x: а)OH
–
 ; б) H2O; в) NH4

+
 ; г) NH3. 

 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Завдання 

Які частинки утворюються внаслідок первинної дисоціації комплексної сполуки 

Na2[Fe(CN)5(NH3)]:  

а) Na
+
 , Fe

3+,
 CN

–
 , NH3;  

б) NaCN, Fe(CN)3, NH3;  

в) Na
+
, [Fe(CN)5(NH3)]

2–
 ;  

г) Na
+
, Fe(CN)2, NH3. 

Внаслідок повної дисоціації? 

 

 

 


