
1 .  R O Č N Í K  G Y M N Á Z I A

Chemická väzba



Atómy nemajú radi samotu

o Iba vzácne plyny sú „radi sami“

o Vo všetkých ostatných látkach sú atómy 
spájané pomocou chemických väzieb

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Karbonatom.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Carbon-dioxide-3D-vdW.svg


Prečo sa atómy zlučujú?

Atómy sa zlučujú, aby dosiahli zaplnenie valenčnej 
vrstvy a teda stabilnejšiu štruktúru (elektrónové 

usporiadanie vzácneho plynu)

Napr.
 atóm vodíka má na valenčnej vrstve 1 elektrón (do zaplnenie 

valenčnej vrstvy mu chýba 1 elektrón)

 V molekule vodíka má každý atóm 2 elektróny (lebo sú 
spoločné)



Pojem chemickej väzby

 Chemické väzby sú súdržné sily, ktoré pôsobia 
medzi atómami alebo iónmi v molekulách

 Stabilná chemická väzba vzniká, ak sa zníži energia 
systému

 Chemická väzba vzniká alebo sa štiepi pri chemických 
reakciách

 O + O ⇄ O2 + energia



Vznik chemickej väzby

1) Voľné atómy sa k sebe priblížia natoľko, aby sa
prekryli ich valenčné vrstvy (orbitaly)

2) Priestorové usporiadanie valenčných orbitalov musí
umožniť vznik väzbových elektrónových párov

3) Zníži sa potenciálna energia systému – energia
stabilnej molekuly je nižšia ako energia voľných
(nezlúčených) atómov



Pojmy

 Elektrónový pár – elektróny podieľajúce sa na väzbe

 Disociačná energia väzby – energia potrebná na
rozštiepenie väzby v kJ/mol

 Väzbová energia – energia, ktorá sa uvoľní pri vzniku
chemickej väzby v kJ/mol (má opačnú hodnotu ako
disociačná energia)

 Pevnosť chemickej väzby – určuje sa podľa
väzbových energií (čím je väzbová energia väčšia, tým je
väzba pevnejšia)

 Dĺžka väzby – vzdialenosť jadier viazaných atómov
(väzbová energia klesá s rastúcou dĺžkou väzby)



Vznik molekuly H2

približovaním atómov 
sa zníži energia 
systému

pri dosiahnutí 
energetického 
minima sa čiastočne 
prekrývajú valenčné 
orbitaly, atómy sa 
prestanú približovať a 
vzniká chemická 
väzba

pri ďalšom 
približovaní sa 
atómov by došlo k 
prudkému zvýšeniu 
potenciálnej energie, 
pretože sa atómy 
navzájom odpudzujú



Znázornenie chemickej väzby

I. prekryvom valenčných orbitalov

II. spojnicou rámčekov v rámčekovom diagrame
H2

H

H

III. väzbovou čiarkou

1𝐻 + 1𝐻 → 𝐻 − 𝐻 (𝐻2)



Chemické väzby z hľadiska 
rozloženia elektrónovej hustoty

Väzba σ (sigma) 

• vzniká prekryvom
valenčných orbitalov
na spojnici 
atómových jadier    
(s-s, s-p, p-p)

• elektrónová hustota 
je lokalizovaná na 
spojnici atómových 
jadier

Väzba π (pí)

• vzniká prekryvom
valenčných orbitalov
mimo spojnice 
atómových jadier      
(p-p, p-d, d-d)

• elektrónová hustota 
je lokalizovaná mimo 
spojnice atómových 
jadier



Typy chemických väzieb

1) Kovalentná väzba

 nepolárna

 polárna

 koordinačná

2) Iónová väzba

3) Kovová väzba

4) Slabé väzbové interakcie - medzimolekulové

 väzba vodíkovými mostíkmi

 Van der Waalsove sily



Kovalentná väzba

 Charakteristická črta – zdieľanie väzbových elektrónových 
párov  „ko – valentná“

 Násobnosť väzby – počet zdieľaných väzbových 
elektrónových párov

 jeden pár – jednoduchá väzba

 dva páry – dvojitá väzba

 tri páry – trojitá väzba

 Väzbovosť atómu – počet väzbových elektrónových párov 
atómu spoločných s inými atómami (počet väzbových 
čiarok, ktoré z daného atómu vychádzajú)

 atóm vodíka je jednoväzbový

 atóm kyslíka je dvojväzbový

 atóm síry je šesťväzbový



Nepolárna kovalentná väzba

 uskutočňuje sa medzi atómami s rovnakou alebo 
veľmi blízkou hodnotou elektronegativity – rozdiel 
elektronegativít je menej ako 0,4 ( X < 0,4)

 väzbový elektrónový pár je umiestnený symetricky 
medzi oboma atómami

 príslušné molekuly neprejavujú navonok elektrický 
náboj – nepolárne molekuly



Polárna kovalentná väzba

 uskutočňuje sa medzi atómami s rozdielom elektronegativít v
rozpätí 0,4 až 1,7 (0,4   X  1,7)

 väzbový el. pár je posunutý k elektronegatívnejšiemu atómu

 čím väčší je rozdiel elektronegativít viazaných atómov, tým je 
väčšia polarita chemickej väzby

 príslušné molekuly majú elektrický dipól

o elektronegatívnejší atóm má parciálny 

(čiastkový) záporný náboj 𝛿−

o atóm s nižšou hodnotou elektronegativity má

parciálny (čiastkový) kladný náboj 𝛿+



Koordinačná väzba

 osobitný prípad polárnej kovalentnej väzby

 väzbový elektrónový pár poskytuje iba jeden atóm –
donor (darca)

 druhý atóm elektrónový pár prijíma do prázdneho 
orbitalu – akceptor (príjemca)



Iónová väzba

 vzniká medzi atómami, ktorých rozdiel elektronegativít je 
viac ako 1,7 (X > 1,7)

 väzbový elektrónový pár patrí atómu s väčšou 
elektronegativitou – vznikajú ióny

 z elektronegatívnejšieho atómu vzniká záporne nabitý ión-anión

 z elektropozitívnejšieho atómu vzniká kladne nabitý ión-katión

 medzi nimi pôsobí elektrostatická sila, ktorú nazývame 
iónová väzba



Kovová väzba

 vzniká medzi atómami kovov v pevnom skupenstve

 každý vnútorný atóm je obklopený 8 alebo 12 
rovnakými atómami

 v kryštáloch dochádza k pravidelnému usporiadaniu 
katiónov, ktoré spoločne zdieľajú všetky valenčné 
elektróny – vznik elektrónového plynu

 nemá smerový charakter  a nemá 

zmysel hovoriť o násobnosti



Slabé väzbové interakcie – Van der Waalsove sily

 vznikajú medzi molekulami vo 

všetkých skupenstvách

 majú elektrostatický charakter a ich

podstatou je vzájomné pôsobenie

medzi čiastkovými nábojmi na 

atómoch v molekulách

 ich energia je asi 100-krát menšia ako u kovalentných väzieb

 ovplyvňujú skupenský stav látok - čím sú pevnejšie, tým je vyššia 𝑡𝑣 a 𝑡𝑡
 ich pevnosť závisí od:

 veľkosti trvalého dipólu v molekulách (čím sú molekuly polárnejšie, 
tým silnejšie sa priťahujú)

 veľkosti molekuly (čím sú molekuly väčšie, tým sú väčšie aj dipóly)



Slabé väzbové interakcie –
väzba vodíkovými mostíkmi

- sú na rozhraní medzi 
kovalentnými väzbami a 
van der Waalsovými
silami

- vzniká medzi atómom 
vodíka (kovalentne
viazaného na silne 
elektronegatívny atóm –
fluór, kyslík, dusík) a 
atómom susednej 
molekuly s veľkým 
parciálnym záporným 
nábojom a voľným 
elektrónovým párom

- dôležité pre živé 
organizmy (sú nimi 
pútané reťazce v DNA)

- ich prítomnosť zvyšuje 
𝑡𝑣 a 𝑡𝑡



Kryštálová štruktúra (mriežka)

Kryštalické látky (kryštály) – tuhé látky tvorené veľkým 
zhlukom častíc (atómy, ióny, molekuly) s pravidelným 
priestorovým usporiadaním. Vyznačujú sa symetriou.

Kryštálová štruktúra (mriežka) je toto pravidelné 
priestorové usporiadanie častíc.

Základná bunka kryštálovej mriežky – najjednoduchšie 
zoskupenie častíc, ktoré sa v mriežke opakuje.



Kryštály – rozdelenie podľa častíc
1. Iónové kryštály –

iónové zlúčeniny v 
tuhom skupenstve. 
Sú tvrdé, krehké, 
majú vysokú tt.

2. Atómové kryštály –
tvorené kovalentne
viazanými atómami. 
Sú veľmi tvrdé, 
takmer nerozpustné, 
vysoká tt, dobré 
vodiče tepla, 
elektrické nevodiče. 

3. Molekulové kryštály 
– pútané slabými 
medzimolekulovými
silami, teda majú 
nízku tt, často sú 
prchavé, rozpustné.

jód

ZnS



Kryštály – rozdelenie podľa častíc4. Kovové kryštály – tvorené 
katiónmi kovov a 
delokalizovanými
elektrónmi. Navonok 
nemajú pravidelný tvar, 
elektrické vodiče, vysoká 
tt.

5. Vrstevnaté kryštály –
tvorené vrstvami 
kovalentne viazaných 
atomov, mezi vrstvami sú 
van der Waalsove sily. Sú 
veľmi mäkké a dokonale 
štiepne.

6. Amorfné látky – nemajú 
pravidelnú štruktúru, aj 
keď okolo vybranej 
častice sú častice 
rozložené približne 
pravidelne, ale so 
zväčšujúcou sa 
vzdialenosťou sa táto 
pravidelnosť porušuje.

grafit

CdI2

kremeň - SiO2 sklo - SiO2
atómový kryštál amorfná látka



Ďakujem za pozornosť


