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 تحضير وتفاعالث المركباث المعمدة 
ذسرخذَ طشق عذ٠ذج ٌرحض١ش اٌّعمذاخ اٌرٕاسم١ح ، ٚسٛف ٔرطشق ٕ٘ا عٍٝ         

 اٌعض٠ٛح اٌفٍز٠ح فسٛف ٠ىْٛ ٌٙا فصً خاص اٌّععمذاخاِا  فشٔشِعمذاخ 
ِثاششج ِع  ٠صٛسجاٌّعمذ اٌزٞ ٠شذثظ ف١ٗ اٌفٍز ))) ٚٔمصذ تاٌّشوة اٌعضٛٞ اٌفٍزٞ 

 ((( اٌىاست١ٔٛالخاٌىاستْٛ اٌعضٛٞ ٚوزٌه ِعمذاخ 

 

 

 

 

 

   العضوي لٌكاند النهمركبات عضوٌة فلزٌة   -CNالسٌانٌد ال تعتبر مركبات   

مركبات عضوٌة فلزٌة  (NH2-CH2-CH2-NH2)   كذلك ال ٌمكن اعتبار مركبات   

 الناٌتروجٌنٌكون عن طرٌق ذرة  اللٌكاندكون ارتباط الفلز مع 

   االٚوزاالخوزٌه 



 طرق بلورة وفصل النواتج 

 

ذثخ١ش اٌّز٠ة تشىً خزئٟ ٌرشو١ز إٌاذح ِٚٓ ثُ ذثش٠ذٖ فٟ حّاَ ثٍدٟ ٚاضافح  -1

تٍٛسج ِٓ اٌّشوة اٌّشاد ذحض١شٖ ذىْٛ ٔٛاج ٌٍثٍٛسج وّا اْ ذخذ٠ش أاء اٌرفاعً اٚ 

 .ذع١ٍك خ١ظ فٟ أاء اٌرفاعً ٠ساعذ فٟ ع١ٍّح اٌثٍٛسج

 
اضافح سائً تثطٟء ٠ّرزج ِع ِز٠ح اٌرفاعً ٌىٕٗ ال ٠ز٠ة إٌاذح اٌّطٍٛب ثُ   -2

 .ذثش٠ذ إٌاذح ٠ساعذ عٍٝ ذى٠ٛٓ تٍٛساخ ٌٍٕاذح

 
٠ّىٓ فصً اال٠ْٛ اٌّعمذ اٌّٛخة تإضافح اال٠ْٛ اٌساٌة ٌٗ اٌزٞ ٠ىْٛ اٌٍّح  -3

اٌغ١ش رائة ، ٠ّٚىٓ فصً اال٠ْٛ اٌّعمذ اٌساٌة تإضافح اال٠ْٛ اٌّٛخة ٌٗ اٌزٞ 

 .٠ىْٛ اٌٍّح اٌغ١ش رائة
 +3[Co(NH3)6]عند ترسيب   -Clيضاف 

 -3[Fe(CN)6]عند ترسيب  +Kويضاف 



 االحالل في المذيبات المائيةتفاعالت  -1
تسمى أٌضا بتفاعالت االستبدال او التعوٌض فً المذٌبات المائٌة، ٌعتبر الماء         

مذٌب جٌد لمعظم امالح العناصر االنتقالٌة وٌمكن الحصول علٌه بسهولة بنقاوة عالٌة 

   اللٌكانداتلذلك ٌستخدم بشكل واسع فً تفاعالت استبدال 

 

 

تحدث معظم تفاعالت االحالل بسهولة وبدرجة حرارة الغرفة ولكن فً بعض االحٌان  

 ،ٌتطلب التفاعل ظروف محددة من درجة حرارة او ضغط 

 

 

 من االمثلة االخرى 

 

 

 

 

 

MXn    +    6H2O   →   [M(H2O)6]Xn 

M(H2O)6]Xn   +    6L   →   [M(L)6]Xn  +   6H2O 
 

CuSO4.5H2O    +    XH2O   →   [Cu(H2O)4]SO4   + XH2O 

[Cu(H2O)4]SO4   +    4NH3   →   [Cu(NH3)4] SO4  +   4H2O 
  ا رق فات   ا رق  ا ك  

 

NiCl2.6H2O    +    XH2O   →   [Ni(H2O)6]Cl2   + XH2O 

[Ni(H2O)6]Cl2   +    6NH3   →   [Ni(NH3)6] Cl2  +   6H2O 
  ا ضر فات    ي و    

 

[Fe(H2O)6](NO3)2 + 6KCN → K4[Fe(CN)6] + 6H2O + 2KNO3 
  ا ضر فات     

 



 تعض اٌرفاعالخ ذرطٍة دسخح حشاسج ِع١ٕح  

 

 

 واحد كما فً المثال ادناه لٌكاندٌمكن استبدال اكثر من  

 

 

 

 االحالل في المذيبات غير المائيةتفاعالت  -2
 ال ٌمكن استخدام الماء كمحٌط لتفاعالت تكوٌن المعقدات فً حاالت اهمها        

 :ٌكون االٌون الفلزي شدٌد االلفة مع الماء عندما  -أ
ذات الفة شدٌدة  +Al3+  , Cr3+ , Fe3الفلزٌة الثالثٌة الشحنة الموجبة مثل االٌونات  

قوٌة جدا ، عند استخدام  M-Oللماء وتكون قوة االصرة بٌنها وبٌن اوكسجٌن الماء 

المرتبط الماء قاعدي تنكسر االصرة بٌن الهٌدروجٌن واالوكسجٌن فً جزٌئً  لٌكاند
القوٌة مما ٌؤدي الى تكوٌن هٌدروكسٌد الفلز  M-Oباألٌون الفلزي وال تنكسر اصرة 

 الجدٌد ،  اللٌكاندالذي ٌمنع التفاعل مع 

 
weak bond

strong bond

M
3+

O
H

H

   H2O   

K3[RhCl6]  +  3K2C2O4                       K3[Rh(C2O4)3]   +    6KCl 
 ا مر فات   100C .2h ا فر  

 

  Steam bath    

 [CoCl(NH3)5]Cl2  +  3en                      [Co(en)3]Cl3   +    5NH3 
  ار وا    2h برتمال  

 



[Cr(H2O)6]
3+

   +   3en   →  [Cr(H2O)3(OH)3]   +   3enH
+

 
  بنف      ضر  راسب ا ضر  

      

[Cr(H2O)3(OH)3]       →     Cr(OH)3    +    3 H2O 
 

 مثال
 
 
 ادناه كما فً المعادلة    االٌثرفً محٌط   +3[Cr(en)3]لذلك ٌتم تحضٌر  

 

 

 من االمثلة االخرى 

 

 
 :غٌر ذائب فً الماء  اللٌكاندٌكون عندما  -ب 

هً مركبات عضوٌة معظمها ال ٌذوب فً الماء ، فً هذه الحالة ٌذاب  اللٌكانداغلب 

الفلزي  لالٌونفً مذٌب ٌمتزج مع الماء ثم ٌضاف الى المحلول المائً  اللٌكاند

مع اٌون  فٌنونثرولٌن 10-1ومثال ذلك تحضٌر معقدات ثنائً البردٌن ومعقدات 

 ،الحدٌد الثنائً 
 
 

 

   اي ر   

CrCl3   +   3en                       [Cr(en)3]Cl3   
  ار وا    ا فر  

 

    اي ا و   

[Fe(H2O)6]
2+

   +  3bipy                       [Fe(bipy)3]
2+

    + 6H2O   
 عدي  اللو     ا  ل  ا ي ا و   ا مر  ا ك 

 

   DMF   

[Cr(DMF)3Cl3]   +   2en                  cis- [Cr(en)2Cl2]Cl   
  ا رق   ضر  بنف     

 



 ا  ال  بغيا  الم يبتفاعالث  -3
تشىً سائً ٚتى١ّاخ وث١شج ٠ٚسٍه سٍٛن اٌّز٠ة،  ذحضش  ا١ٌٍىأذاْ ٠رٛاخذ ٠ّىٓ  

 ا١ٌٍىأذٌٍفٍز ٚ  اٌالِائِٟٓ اٌرفاعً اٌّثاشش ت١ٓ اٌٍّح   ا١ٌٍىأذاخِعمذاخ ٘زٖ 

اٌسائً، ٚوّثاي ٌزٌه ذحض١ش ِعمذاخ اال١ِٓ ح١ث ٠ضاف ٍِح اٌفٍز اٌٝ اال١ِٓ 

 اٌسائً ثُ ٠ثخش اٌّز٠ة ٌٍحصٛي عٍٝ تٍٛساخ اٌّعمذ 

 

 

ثٕائٟ اال١ِٓ ِع االث١ٍٓ  االِثٍح االخشٜ ذحض١ش ِعمذاخ اٌثالذ١ٓ ِٓ 

[Pt(en)2]Cl2  , [Pt(en)3]Cl4  ٌٝح١ث ٠ضاف ٍِح اٌثالذ١ٓ تصٛسج ذذس٠د١ح ا

سائً االث١ٍٓ ثٕائٟ اال١ِٓ ، اٌرفاعً شذ٠ذ ِٚصحٛب تحشاسج وْٛ ا٠ْٛ اٌثالذ١ٓ 

 .٠عرثش حاِض ٌٛس لٛٞ ٚاالث١ٍٓ ثٕائٟ اال١ِٓ لاعذج ٌٛس ل٠ٛح 

PtCl2      +      2en               [Pt(en)2]Cl2  
سائٍح ٌٙا اٌمات١ٍح عٍٝ ذى٠ٛٓ ِعمذاخ تاٌرفاعً  ١ٌىأذاخِٓ االِثٍح االخشٜ عٍٝ   

ٚوّا  2SO(CH3)را اٌص١غح   (DMSO) سٍفٛوسا٠ذثٕائٟ ِثً  ١ٌىأذاٌّثاششج ٘ٛ 

 ِٛضح فٟ اٌّثاي ادٔاٖ
 

 

NiCl2   +   6NH3(L)                       [Ni(NH3)6]Cl2   
  ا ضر  بنف     

 



 
 

 ال فكك الحراريتفاعالث  -4 
ذفاعالخ اٌرفىه اٌحشاسٞ ٟ٘ تاٌحم١مح ذفاعال ذع٠ٛض فٟ اٌحاٌح اٌصٍثح ، فاٌز٠ادج فٟ    

اٌّرطا٠شج ٚذحً ِحٍٙا اال٠ٛٔاخ ِٓ خاسج  ا١ٌٍىأذاخدسخاخ اٌحشاسج ذؤدٞ اٌٝ فمذاْ 

 ِداي اٌرٕاسك
 

 

غاٌثا ِا ذسرغً خاص١ح سٌٙٛح ذطا٠ش اٌّاء ِٓ تعض اٌّعمذاخ فٟ ذحض١ش ِعمذاخ  

 ادٔاٖاخشٜ فٟ اٌحاٌح اٌصٍثح وّا فٟ اٌّثاي 

 

 ِٓ االِثٍح االخشٜ

 

 

 ٚا٠ضا اٌحثش اٌسشٞ

 
 

 

   Heat   

[Cu(H2O)4]SO4.H2O                       [CuSO4]  + 5H2O↑   
  ا رق  عدي  اللو   

 

   100 
o
C   

[Rh(H2O)(NH3)5]I3                       [Rh(NH3)5I]I2  + H2O↑   
  عدي  اللو   ا فر  

 

   250 
o
C   

Pt(NH3)4]Cl2                       trans-[Pt(NH3)2Cl2]+ 2NH3↑                
  ابي   ا فر  

 

   Heat   

2[Co(H2O)6]Cl2                       Co[CoCl4]+ 12H2O↑                 
 ور ي فات  او عدي  اللو  ف  المحلو  الم ف   ا رق  

 



 المعمداث بال فاعالث الضوئيتتحضير  -5
ذسرخذَ طالح اٌضٛء تأطٛاي ِٛخ١ح ِٕاسثح ألخشاء ذفاعالخ ضٛئ١ح ٠ٕرح عٕٙا   

 رٌهِشوثاخ ِعمذج خذ٠ذج ٚوّثاي عٍٝ 

 

 اِثٍح اخشٜ 

 

 عادج ِا ٠ىْٛ اٌرفاعً اٌضٛئٟ اسشع ِٓ اٌحشاسٞ

 

 

 

 

 االكسدة واالختزالتفاعالت  -6
تصاحب عملٌة تحضٌر الكثٌر من المعقدات اكسدة او اختزال للفلز المركزي فعند   

تحضٌر معقدات الكوبلت الثالثً عادة ما نبدأ بملح ثنائً مستقر للكوبلت كون امالح 

الكوبلت الثنائً البسٌطة تكون اكثر استقرارا من الثالثٌة بٌنما معقدات الكوبلت 

ذو  اللٌكاندالثالثٌة تكون اكثر استقرارا من معقداته الثنائٌة وخاصة عندما ٌكون 

 مجال قوي ، 

   hʋ    

 [(NH3)5Co-NO2]X2 (S)                      [(NH3)5Co-ONO]X2 (S)        
 

     hʋ   

[Pt(C2O4)(PR3)2]                       [Pt(PR3)2]     +   2CO2 
 

     hʋ ,Fast     

W(CO)6   +  PPh3                       [W(CO)5PPh3  +  CO 
 

      ∆, slow   

W(CO)6   +  PPh3                       [W(CO)5PPh3  +  CO 
 



        27Co = [18Ar]    3d
7
    4s

2
 

        27Co
2+

 = [18Ar]    3d
7
    4s

0
     4p

0  

4p
 

 4s
 

 3d
 

       ↑ ↑ ↑ ⇅ ⇅ 
 

                       
                 

   ⇅ ⇅  ⇅ ⇅ ⇅  ⇅  ↑ ↑ ↑ ⇅ ⇅ 

      س ت    و اث الك رو يت    الليكا داث    
 

                               
                 

    ↑  ⇅ ⇅ ⇅  ⇅  ⇅ ⇅ ⇅ ⇅ ⇅ 

                 
 

                                                 Co2+      Co3+ 
                 

      ⇅ ⇅ ⇅  ⇅  ⇅ ⇅ ⇅ ⇅ ⇅ 

                 
 



وّا اْ ِعمذاخ اٌىٛتٍد اٌثٕائ١ح اٌثس١طح ذخضع ٌرفاعالخ االسرثذاي تصٛسج اسشع ِٓ 

ِعمذاخ اٌىٛتٍد اٌثالث١ح ، ٌزا عٕذ ذحض١ش ِعمذاخ اٌىٛتٍد اٌثالث١ح ٠سرخذَ اٚال ٍِح ثٕائٟ 

٠رىْٛ ِعمذ اٌىٛتٍد اٌثٕائٟ  ٚا١ٌٍىأذٌٍىٛتٍد ، ٚترفاعً سش٠ع ت١ٓ ا٠ْٛ اٌىٛتٍد اٌثٕائٟ 

وّشحٍح اٌٚٝ ٚتعذ٘ا ذرُ ع١ٍّح اوسذج اٌىٛتٍد اٌثٕائٟ اٌٝ وٛتٍد ثالثٟ ِثاي رٌه ذحض١ش 

 وّا فٟ اٌّعادالخ ادٔاٖ +3[Co(NH3)6]اٌّعمذ 

 

 

 

 
 

 تدّع اٌّعادٌر١ٓ 
 

 

 

 

داي كرومات البوتاسٌوم كونها و البوتاسٌوم  برمنكناتاستخدام مواد مؤكسدة مثل ال  ٌفضل 

 فصلهاال ٌمكن مواد تعطً 

[Co(H2O)6]Cl2   +  6NH3                          [Co(NH3)6]Cl2     +  6H2O 
  ور ي  ور ي   

       

4[Co(NH3)6]Cl2 + 4NH4Cl + O2             4[Co(NH3)6]Cl3 + 4 NH3  +2H2O  
  ور ي  برتمال   

 

4[Co(H2O)6]Cl2 + 4NH4Cl  +20 NH3 + O2          4[Co(NH3)6]Cl3 +26H2O  
 ور ي    برتمال  

 



 بٌنما ٌمكن استخدام االوكسجٌن وبٌروكسٌد الهٌدروجٌن كعوامل مؤكسدة 
والذي ٌمكن ترسبه و   +Pb2ألنه ٌعطً اٌون PbO2ٌمكن استخدام عوامل مؤكسدة مثل 

 .التخلص منه بسهولة بعملٌة الترشٌح

 

 ا    ا  تفاعالث    

 
 

 

 كذلك  بعض تفاعالت االختزال تتطلب ظروف خاصة 
 

 
 القاعدي فً المحٌط مستقر فقط ٌكون  K2[Fe(CO)4]ناتج التفاعل اعاله 

 

 من االمثلة االخرى
   
 

 K2Cr2O7    +  7H2C2O4      →     2K[Cr(C2O4)2(H2O)2]   +   6CO2  +  3H2O 
 برتمال     اك  اللو   

 

Fe(CO)5   +  4KOH  →   K2[Fe(CO)4]  +   K2CO3   +  2H2O  
  0ا فر    2-عدي  اللو     

 

  NH3(L)     

K2[Ni(CN)4]    +   2K                   K4[Ni(CN)4] 
   2+ا فر    0ا فر   

 



2H2O   +  2K  →   2KOH    +  H2 
 

 2K  →   2K
+
    +  2e 

      

2H2O   +  2e  →   2OH
-
    +  H2 

 

K4[Ni(CN)4]  +  1/2 O2  →    K2[Ni(CN)4]  + K2O                   
 

٠سرخذَ سائً اال١ِٔٛا وّح١ظ ٌٍرفاعً الْ تٛخٛد اٌّاء ذرُ ع١ٍّح االخرزاي 

 ٌٍفٍز، ٚا٠ضا ٠حضش تّعزي عٓ اٌٙٛاءٌٍّاء تٛاسطح ١ٌٚسد 

 

 اٌّعمذ اٌساتك ٠ىْٛا٠ضا 
 اٌٙٛاءحساس فٟ 




