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 المركبات العضوية الفلزية للعناصر االنتقالية
 

 تعريف المركبات العضوية الفلزية   
الفلز بصورة مباشرة مع فٌه  مركباٌرتبط: المركب العضوي الفلزي  

   اللٌكاندعضوي عن طرٌق ذرة الكاربون الموجودة فً  لٌكاند
 اللٌكاندعن طرٌق االواصر المزدوجة والثالثٌة بٌن ذرات الكاربون فً او 

 
   -CNالسٌانٌد  لٌكاندال ٌدخل ضمن هذا التعرٌف  

 والكوكسٌدات الكاربوكسٌلٌةو امالح الحوامض  الكاربٌداتتعتبر ال 

 مركبات عضوٌة فلزٌة 

 

عضوٌة مثل االثلٌن ثنائً االمٌن  للٌكانداتال ٌمكن اعتبار مركبات كذلك 
(NH2-CH2-CH2-NH2)  مركبات عضوٌة فلزٌة كون ارتباط الفلز مع

 ،  الناٌتروجٌنٌكون عن طرٌق ذرة  اللٌكاند



ضمن المركبات العضوٌة الفلزٌة الن صفاتها  [M(CO)n] الكاربونٌالتمعقدات 

 .مشابه للمركبات العضوٌة الفلزٌة  وتاصرها

  

 Hapticity of a ligandمصطلح 
 

ٌعنً عدد ذرات الكاربون المرتبطة بصورة مباشرة مع الفلز المركزي وٌرمز له  
الى عدد ذرات الكاربون المرتبطة بشكل مباشر  nحٌث ٌشٌر الحرف  nبالرمز 

ٌعنً  (cyclopentadienyl) (CP) -[5-C5H5]بالفلز المركزي ، مثال ذلك 

  اللٌكاندارتباط الفلز بخمسة ذرات من 
   اللٌكاندٌعنً ارتباط الفلز بثالث ذرات من  -[3-C5H5]بٌنما 



 نبذة تاريخية عن المركبات العضوية الفلزية  
  

)  1827هو معقد االثلٌن للبالتٌن الثنائً فً عام  اول مركب عضوي فلزي 

 ، (  Iالصٌغة 

 2[PtCl2(CO)]و [PtCl2(CO)2]التً حضرت هً  الكاربونٌلمركبات واول 
 ، ( IIالصٌغة ) 

(  IIIالصٌغة )  [Ni(CO)4]ان التطور الرئٌسً كان عند تحضٌر المركب اال 

 .  1890فً عام
 



 . -2[Fe4(CO)13]مثل مركبات متجمعة حضرت   1930عام  

)   [Fe(5-C5H5)2]مثل الفٌروسٌن حضرت مركبات مستقرة تم  1950عام  

 (  IVالصٌغة 

  [Th(Cp*)2H(OR)]والمركب  [U(8-C8H8)2] الشبٌه مثل والمركبات 

 ( .Vالصٌغة )
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تسمى المركبات العضوٌة الفلزٌة بالطرٌقة نفسها التً تسمى بها المركبات  

مع االخذ بنظر االعتبار عدد ذرات الكاربون المرتبطة .......... التناسقٌة 

   العضوي والتً ٌرمز لها  اللٌكاندبالفلز ضمن 

فً التسمٌة حسب االبجدٌة االنكلٌزٌة ثم تتبع باسم الفلز  اللٌكانداتتسلسل 

 بكلمة واحدة متبوعة بعدد تأكسد الفلز بٌن قوسٌن وباألرقام الالتٌنٌة 
 .   μفٌرمز لها بالرمز  الجسرٌة اللٌكانداتاما  
 

 :مثال
   [RhMe(PMe3)4]  

 methyltetrakis-(trimethylphosphine)rhodium(I) 
 

[Fe(5-C5H5)2] =  bis(η5-cyclopentadienyl)iron(II) 
 



 الليكانداتاهم 

 
 COاول اوكسيد الكاربون جزيئة 

 الفلزٌة ،  بالكاربونٌالتمعقداتها سمى ت

الزوج االلكترونً الحر على ذرة الكاربون ٌجعلها تمتلك خواص قاعدة لوٌس  

 ضعٌفة ، 
فارغة مما ٌجعلها مستقبلة للكثافة االلكترونٌة  *πجزٌئٌة نوع  اوربتاالتتمتلك 

 اي انها حامض لوٌس 

الى اثنٌن  M-COمن واحد  والٌكاندرتبة االصرة بٌن الفلز تزداد  

M=CO  وٌصاحب ذلك ضعف فً االصرة بٌن ذراتC وO   ًاللٌكاندف  

  C=Oالى اصرة ثنائٌة  COفتنخفض رتبة االصرة من اصرة ثالثٌة 



  
Π  

 

مع الفلزات عن طرٌق منح المزدوج االلكترونً من ذرة الكاربون  تتآصر

 ، وتكوٌن اصرة نوع 
 *π اوربتاالتوكذلك عن طرٌق استقبال الكثافة االلكترونٌة من الفلز الى 

  πوتكوٌن اصرة نوع 
 (  قاعدة لوس ضعٌفة ) الفلزٌة ضعٌفة  الكاربونٌالتفً   تكون اصرة  

والقابلٌة  اللٌكاندالرجوعً بٌن الفلز  التآصرمعقداتها مستقرة وٌرجع ذلك الى 
 .  COللٌكاندبسبب الخواص الحامضٌة  πعلى تكوٌن اصرة 

 



الفلزٌة بعدة طرق اهمها الطرٌقة المباشرة وطرٌقة  الكاربونٌالتتحضر  

 االختزال ، 

االولى تتضمن اتحاد مباشر للفلز مع جزٌئة اول اوكسٌد الكاربون الطرٌقة 

 كما فً االمثلة ادناه
   30

O
C   

Ni(s)  +  4CO(g)                           [Ni(CO)4](l)   
   1 atm   

 

   200
O

C   

Fe(s)  +  5CO(g)                           [Fe(CO)5](l)   
   200 atm   

 

   150
O

C   

Co(s)  +  8CO(g)                           [Co2(CO)8](s)   
   35 atm   

 



اما طرٌقة االختزال فتحصل عند اختزال ملح الفلز او االٌون المعقد بوجود  

 اول اوكسٌد الكاربون وكما فً االمثلة ادناه

   AlCl3   

CrCl3 (s) +Al (s)  +  6CO(g)                        AlCl3   +   [Cr(CO)6]   
   1 atm   

 

   250
O

C   

ReO7 (s)  +  17CO(g)                           [Re2(CO)10]  +7CO2(g) 
   350 atm   

 



 االولىعناصر السلسلة االنتقالية 



 السلسلة االنتقالية االولى عناصر 
 

 Scandiumانسكبَذيٕو  
   

  21انزسي عذدِ 

   3d1 4s2 نّ االنكخشَٔي انخبسجي انخشحيب 

يٕجذ انسكبَذيٕو بُسبت ضئيهت في انطبيعت ٔيخٕاجذ يع بقبيب عًهيبث حعذيٍ  

 ،انيٕساَيٕو 

 اسخخذايبحّ يحذٔدة  

  Sc(III)االكسذة انًسقشة نهسكبَذيٕو ْي انحبنت انثالثيت حبنت 

    ScBr3  ٔScCl3اْى يشكببحّ 

 يحذٔدة يعقذاحّ انخُبسقيت 

  3+  [Sc(acac)3][Sc(bpy)3] ,يثبل رنك 

[ScCl2(15-crown-5)]+    ثنائً الهرم مخمس القاعدة 
 



 Titaniumالتيتانيوم   

 
   22عذدِ انزسي  Tiانشيز انكيًيبئي نهخيخبَيٕو   

 ،3d2 4s2 االنكخشَٔي انخبسجي نّانخشحيب 

   TiO2  (rutile) ٔانشٔحبيم FeTiO3   (ilmenite) االنًُبيجاْى خبيبحّ  

في  C,N2,O2ٔاغهب انالفهزاث يثم  X2يخفبعم انخيخبَيٕو يع انٓبنٕجيُبث  

  , TiX4  ٔTiC, TiO2  TiNدسجبث انحشاسة االعخيبديت نيكٌٕ يشكببث يثم 
شكل هندسً رباعً السطوح (    TiI4 , TiBr4 , TiCl4)تمتلك هالٌدات التٌتانٌوم 

فً الحالة الصلبة والبخارٌة ، جمٌع هالٌدات التٌتانٌوم الرباعٌة تتفاعل 
 كحوامض لوٌس 

 طرق لتحضٌره من اهم اكاسٌد التٌتانٌوم الرباعً وهنالك  TiO2ٌعتبر  

TiCl4   +  O2  →   TiO2   +    2Cl2  
TiO(SO4)  +  H2O  →   TiO2     +   H2SO4 



معروفة منها االٌون  االوكسوجٌنٌة Ti(IV)معقدات  

 -2[TiOCl4]المعقد 

بدرجات Ti  سطةبوا TiO2اختزال من  Ti2O3 التٌتانٌوم الثالثً اوكسٌد ٌحضر  

 حرارٌة عالٌة 

 
 ,-3-, [TiCl6]3[TiF6]للتٌتانٌوم الثالثً العدٌد من المعقدات ثمانٌة السطوح منها  

[Ti(CN)6]3-,    mer-[TiCl3(py)3]   

من التحلل الحراري  X= Cl , Br , Iحٌث  TiX2تحضر امالح التٌتانٌوم الثنائً 

 لألمالح الثالثٌة او الرباعٌة  و كما فً المعادالت ادناه
→ TiCl4   +  TiCl2  2TiCl3 

TiX4    +   Ti   →   2TiX2 

هنالك عدد قلٌل من معقدات التٌتانٌوم ٌكون فٌها عدد التأكسد للفلز صفر  

 .[Ti(bpy)3]مثل 




