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  المحاضرة الثانیة

  ةیالكیمیاء التناسق

    (Chain Theory)نظریة السلسلة 

تأثر الكیمیائیون بشكل واضح بمفھوم وجود أربعة أواصر للكربون وتكوین السالسل 
كربون في المركبات العضویة لذلك قُدمت ھذه النظریة في تفسیر وجود  –كربون 

المعقدات الفلزیة ، ونظرا لالعتقاد السائد في ذلك الوقت عن وجود نوع واحد من 
التكافؤ فلقد أقترح بلومستراند و یورجنسن وجود ثالث أواصر للكوبلت الثالثي في 

جود جزیئات األمونیا الست معقداتھ باستخدام البنیة التسلسلیة في تفسیر و
CoCI3.6NH3كما مبین أدناه : 

  

  

الغیر متصلة اتصاال مباشرا بالذرة المركزیة -Clفلقد وجد أن أیونات الكلورید 
عند إضافة زیادة من محلول نترات الفضةبحیث تتخذ الصیغ  AgClتترسب بشكل

تكون CoCI3.3NH3المبینة أعاله ، ویمكن أن نتوقع بأن سلوك أیونات الكلورید في 
لكنھ وجد عملیا بأنھ ال یعطي راسبا CoCl3.4NH3مشابھة لتلك التي في المركب 

عند إضافة محلول نترات الفضة وھذا یبین ضعف نظریة السلسلة حیث أنھا لم 
 .تستطع ان تفسر كافة النتائج العملیة
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 ): (Werner`s Coordination Theoryنظریة فرنر التناسقیة

المركبات التناسقیة في القرن الثامن عشر حیث قام العالم فیرنر بوضع العدید عرفت 
  .من التفسیرات

  للفلزات نوعین من التكافؤ وھي

 Primary valanceالتكافؤ االولي  -1
 Secondary valanceالتكافؤ الثانوي -2

والذي ) لكتروناتااي فقدان (الفلز الى الحالة الموجبة  تأینالتكافؤ االولي ھو حصیلة 
یستوجب معادلتھ بأیون سالب ، اما الثانوي والذي یساوي العدد التناسقي والذي یتم 

كل فلزیتجھ لمعادلة كال . معادلتھ باللیكاندات والممثلة بالمجامیع السالبة او المتعادلة 
 تتجھ التكافؤات الثانویة نحو مواقع ثابتة في الفراغ حول ایون الفلزحیث  التكافؤین
  :فالمعقدات التالیة ،المركزي

  

CoCl3.6NH3,CoCl3.5NH3 and CoCl3.4NH3 

  

ھناك ثالث حاالت تكافؤ اولي للكوبلت وھي االحادي والثنائي والثالثي ، ففي حالة 
  .3+تكون الحالة التاكسدیة للكوبلت ھي  CoCl3.6NH3المعقد 

  :المركبو

CoCl3.5NH3  

  :ویكتب في الكیمیاء التناسقیة بالصیغة التالیة 

[Co(NH3)5Cl] Cl2  

2Clوالممثلة بارتباط   2+وھذا یعني الحالة التأكسدیة للكوبلت ھي 
-

كایونات خارج 

لیكاندات خمسة منھا امونیا  6الكرة التناسقیة ، اما في داخل الكرة التناسقیة فھناك 

NH3 ولیكاند واحد عبارة عنCl
-

  وكما مبین في الشكل التالي 
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یتمرن ( كذلك یمكن االستدالل على بقیة الحاالت التأكسدیة للكوبلت بنفس الطریقة 
  )الطالب على ذلك

فان الشكل الھندسي للمعقد   6یساوي ) العدد التناسقي( عندما یكون التكافؤ الثانوي 
  :مثل المعقداتOctahedralیدعى 

[Ni(NH3)6]
2+ and [Co(NH3)6]

3+ 

  مثل المعقد Tetrahedralاما ان یكون فان الشكل الھندسي   4وعندما یكون 

[NiCl4]
2- 

 

  :مثل المعقد square planarاو ان یكون 
  

[Ni(CN)4]
2- 

Question:What is the number of the primary and secondary 
valence in the following: 

 [Cr(H2O)6] Cl3 

[Co(NH3)5Cl]Cl2 

[Ni(CN)(NH3)2]
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Werner used gravimetric precipitation to see whether the Cl 
were ‘free’: precipitate Cl- as an insoluble salt, weigh it and see 
how many Cl- are in ionic form. 
 
CoCl3•4NH3 + excess Ag+ → 1 AgCl for both isomers 
CoCl3•5NH3 + excess Ag+ → 2 AgCl 
CoCl3•6NH3 + excess Ag+ → 3 AgCl 

  :انواع اللیكاندات

، یرتبط اللیكاند مع الفلز من خالل أصرة تناسقیة ، یسلك في المركبات التناسقیة 
بینما  electron donorوتسمى اللیكاند فیھا كقاعدة لویس تمنح مزدوجات الكترونیة

  . electron acceptorوتسمى یسلك الفلز كحامض لویس یتقبل ازواج الكترونیة 

  .على عدد الذرات المانحة في اللیكانداللیكاندات باالعتماد تصنیف  یتم

ومعنى ذلك یرتبط الفلز مع  monodentateعندما یكون اللیكاند احادي المنح یدعى 
اللیكاند باصرة تناسقیة واحدة ، وعندما تكون اللیكاندات مانحة من عدة مراكز 

  :ویتم تصنیفھا وفق التالي polydentateفیصطلح علیھا 

1- Bidentate 
a- H2NCH2CH2NH2 (called ethylenediamine) 

 and 

b-the oxalate ion
-
O2C-CO2

-
 

  :واالشكال التالیة توضح طریقة االرتباط

  
2- Tridentate 
3- Tetradentate 
4- Pentadentate 
5- Hexadentate 
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The best-known hexadentate ligand is the 
ethylenediaminetetraacetate ion,

بین ذرتي فلز كما ھو الحال 

وكل ھذه ترتبط من طرفي الجزیئة في أن واحد حیث یرتبط 

  . كجسر واصل بین ذرتي فلز من خالل النتروجین والكبریت

 Ambidentateعندما یمتلك اللیكاند قابلیة االرتباط من احدى الجھتین فیدعى 

Examples: 

In thiocyanate, SCN
-
 , either (not both simultaneously to the same metal 

ion) the S or the N can be the ligand donor atom. The name depends on 
which atoms is the donor atom.
When S is the donor atom the ligand name is thiocyanato
and  
when the N is the donor atom the ligand name is isothiocyanato. 
M—SCN  (metal thiocyanate)    , M
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known hexadentate ligand is the 
ethylenediaminetetraacetate ion, (EDTA)-4 

 

 

بین ذرتي فلز كما ھو الحال  (bridge)ھناك بعض اللیكاندات ترتبط بشكل جسر  

CN
-
 , SCN  وكل ھذه ترتبط من طرفي الجزیئة في أن واحد حیث یرتبط

كجسر واصل بین ذرتي فلز من خالل النتروجین والكبریت

Ambidentate 
عندما یمتلك اللیكاند قابلیة االرتباط من احدى الجھتین فیدعى 

, either (not both simultaneously to the same metal 
ion) the S or the N can be the ligand donor atom. The name depends on 
which atoms is the donor atom. 
When S is the donor atom the ligand name is thiocyanato 

when the N is the donor atom the ligand name is isothiocyanato. 
SCN  (metal thiocyanate)    , M—NCS ( metal isothiocyanato)

 

 

ھناك بعض اللیكاندات ترتبط بشكل جسر  

SCN ,في 
-
, N2

SCN
-

كجسر واصل بین ذرتي فلز من خالل النتروجین والكبریت 

Ambidentate
عندما یمتلك اللیكاند قابلیة االرتباط من احدى الجھتین فیدعى 

 

, either (not both simultaneously to the same metal 
ion) the S or the N can be the ligand donor atom. The name depends on 

when the N is the donor atom the ligand name is isothiocyanato.  
NCS ( metal isothiocyanato) 
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In nitrite, NO2
- , either (not at the same time to the same metal ion) the N 

or the O can be the ligand donor atom. In the case where the N is the 
donor atom the name of the ligand is nitro and where the O is the donor 
atom the ligand name is nitrito.  
In cyanide, CN- either the C or the N can be the ligand donor atom. When 
the carbon is the ligand donor atom the name is cyano and when the N is 
the donor atom the name is isocyano. 
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  :حالة المعقد الحاوي على لیكاند واحد فالتسمیة تكون بسیطة وكمثال علیھا

[Cu(H2O)6]
2+ is called the hexaaquacopper(II) ion  

  alphabetical orderوان تواجد نوعین من اللیكاندات فتكون التسمیة حسب 

  :وكمثال على ذلك 

[Cu(NH3)4(H2O)2]
2+ is called the tetraamminediaquacopper(II) ion. 

The "ammine" is named before the "aqua" because "am" comes 
before "aq" in the alphabet. The "tetra" and "di" are ignored. 

  ة او سالبة بتسمیة الفلز تعتمد على طبیعة شحنة ایون المعقد ، ان كانت موج

For positively charged complex ion (cationic complex) 

[Cu(H2O)6]
2+ is called the hexaaquacopper(II) ion because the 

copper's oxidation state is +2. 

Al(H2O)6]
3+ is the hexaaquaaluminium(III) ion. 

For negatively charged complex ions (anionic complex) 

  .ateفي حالة تسمیة ایونات المعقدات السالبة فینتھي الفلز بالرمز 
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  :مثال على ذلك 

[CuCl4]
2=  tetrachlorocuprate(II) ion. 

[Al(H2O)2(OH)4]
-  = diaquatetrahydroxoaluminate(III) ion 

[Cr(NH3)3(H2O)3]Cl3 =Triamminetriaquachromium(III)chloride 

[Pt(NH3)5Cl]Br3 = pentaamminechloroplatinum(IV) bromide 

[Co(H2NCH2CH2NH2)3]2(SO4)3Tris(ethylenediamine)cobalt(III) sulfate 

K4[Fe(CN)6] =  potassium hexacyanoferrate(II)  

Na2[NiCl4] = sodium tetrachloronickelate(II) 

(NH4)2[Ni(C2O4)2(H2O)2] = ammonium diaquabis(oxalato)nickelate(II) 

Exercises : 

Can you give the molecular formulas of the following 
coordination compounds? 

1. hexaammineiron(III) nitrate 

2. ammoniumtetrachlorocuprate(II) 

3. sodiummonochloropentacyanoferrate(III) 

4. potassiumhexafluorocobaltate(III) 

5. [CoBr(NH3)5]SO4 

6. [Fe(NH3)6][Cr(CN)6] 

7. [Co(SO4)(NH3)5]
+ 

8. [Fe(OH)(H2O)5]
2+ 
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Answers: 

1. [Fe(NH3)6](NO3)3 

2. (NH4)2[CuCl4] 

3. Na3[FeCl1(CN)5] 

4. K3[CoF6] 

5. pentaamminebromocobalt(III) sulfate 

6. hexaammineiron(III) hexacyanochromate (III) 

7. pentaamminesulfatocobalt(III) ion 

8. pentaaquahydroxoiron(III) ion 

 

 
Coordination Compounds 

 
Examples of 

Multiple Choice Questions 

 
 
 
3. 

Consider the coordination compound, Na2[Pt(CN)4]. The Lewis acid is 
(a) [Pt(CN)4]

2- 
(b) Na+ 
(c) Pt 
(d) Pt2+ 
(e) CN- 

4. 
Consider the coordination compound, K2[Cu(CN)4]. A coordinate covalent 
bond exists between 
(a) K+ and CN- 
(b) Cu2+ and CN- 
(c) K+ and [Cu(CN)4]

2- 
(d) C and N in CN- 
(e) K+ and Cu2+ 
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5. 
Given the list of ligands and their corresponding names, choose the pair that 
disagree. 

 
LIGAND NAME 

(a) OH- hydroxo 

(b) CN- cyanide 

(c) Cl- chloro 

(d) H2O aqua 

(e) NH3 ammine 
6. 

Select the correct IUPAC name for: [FeF4(OH2)2]
- 

(a) diaquatetrafluoroiron(III) ion 
(b) diaquatetrafluoroferrate(III) ion 
(c) diaquatetrafluoroiron(I) ion 
(d) diaquatetrafluoroferrate(I) ion 
(e) none of these 

7. 
Select the correct IUPAC name for: [Co(NH3)6]

2+ 
(a) hexammoniacobaltate(II) ion 
(b) hexaamminecobaltate(II) ion 
(c) hexammoniacobalt(II) ion 
(d) hexaamminecobalt(II) ion 
(e) hexammoniacobalt ion 

8. 
Which name-formula combination is NOT correct? 

 
FORMULA NAME 

(a) [Co(NH3)4(OH2)I]SO4 tetraammineaquaiodocobalt(III) sulfate 

(b) K[Cr(NH3)2Cl4] potassium diamminetetrachlorochromate(III) 

(c) [Mn(CN)5]
2- pentacyanomanganate(II) ion 

(d) [Ni(CO)4] tetracarbonylnickel(0) 

(e) Ca[PtCl4] calcium tetrachloroplatinate(II) 

 

Answers: 

3. (d)  

4. (b)  

5. (b)  

6. (b)  

7. (d) 

 8. (c) 


