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Co jsou anorganické sloučeniny ? 
(orientační rozdělení) 

• obecně sloučeniny všech prvků s výjimkou sloučenin 
uhlíku (a některých dalších) 

• tedy i prvky a jejich slitiny 
• molekulové sloučeniny, převáženě kovalentní vazby 
• minerály, oxidy, sulfidy, nitridy, carbidy apod. 
• iontové sloučeniny, principiálně vícesložkové 
• koordinační sloučeniny, organokovy apod. 
• nestechiometrické a další strukturně složité sloučeniny 

obsahující kovové prvky 
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Možnosti identifikace anorganických 
sloučenin 

• Molekulový (sumární) vzorec 
• Název triviální, semitriviální, systematický, 

komerční apod. (dnes téměř jakýkoliv) 
• Strukturní zadání grafickou formou strukturním 

editorem 
• Lineární strukturní identifikací, InChI, Smiles, 

Rosdal aj. 
• Nestrukturní kódovou identifikací, např. CAS RN. 
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Aplikace principiálních možností na  
anorganické sloučeniny. 

• Strukturní formulace je spolehlivá v případě molekulových 
sloučenin a v případě, kdy jsme si jisti strukturou 

• Na rozdíl od organické chemie jsou v případě 
anorganických sloučenin velmi užitečné sumární 
(molekulové) vzorce 

• Identifikace názvem je v případě anorganických sloučenin 
výhodná v případě jednoduchých názvů (triviální a 
podobné obecné názvy), systematické názvy je nutné buď 
dobře znát, nebo zkoušet 

• Optimální strategie spočívá v kombinaci všech tří 
možností. 
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Obecná zásada 



Prvky 
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Výsledkem je  
91 individuálních 

atomů kobaltu 

Po eliminaci izotopů 
zbyde 29 různých 
kobaltových iontů 



Prvky 2 
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242.627 sloučenin 
           např. 

Jen jeden záznam 



Jak je to s izotopy? 
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Jediné izotopy, které je možné zadávat jsou 
izotopy vodíku, protože mají samostatné značky 
 
Žádné jiné izotopy nemohou být individuálně 
vyhledávány, jen odfiltrovány prostřednictvím 
následných nástrojů.  
 



Binární oxidy a sulfidy 
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Sumární (molekulový) vzorec  S Zn poskytne 36 sloučenin, např. 



Filtrace izotopů 
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Vyloučení izotopů poskytne celkem 7 sloučenin, kromě: 

4 minerály = matreite, cleiophane, sphalerite a wurtzite a  
dva ionty. 



Zadání názvem 
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Substance identifier = zinc sulfide = 
 jen jedna sloučenina 

Substance identifier = ZnS =  
85 sloučenin, např. 



Strukturní zadání 
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výsledek je 4927 sloučenin, např.  



Iontové sloučeniny, soli apod. 
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Na2SO4 

Sumární vzorec 
Na2 SO4 
Na2 O4S 

Iontová sloučenina 
2Na+ . SO4- 

Na . SO4 
Na . H2SO4 



Jak hledat Na2SO4 ? 

• Vzorec Na2 SO4 = žádný výsledek. 
• Vzorec Na2 O4S = žádný výsledek 
• Vzorec Na2.O4S = žádný výsledek 
• Vzorec H2 O4S.Na2 = žádný výsledek. 
• Vzorec H2 O4S . Na = 2 hledané sloučeniny. 
• Vzorec H2 O4S . 2 Na = 8 sloučenin 
Zásada: 

vzorec (mezera) . (mezera) vzorec 
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Záznam pro Na2SO4  
v bázi REGISTRY 
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Odkazy na reakce se 
netýkají přípravy !!! 
pro přípravu není ani 
jeden odkaz !!! Ve všech 
případech se jedná o využití 
této soli jako reagentu !!! 



Hledání kyseliny sírové: 

• Sumární vzorec: H2 SO4 = převeden na H2 O4S 
= nalezeno 20 struktur včetně očekávané, vedle 
isotopů apod. 

• Název Sulfuric acid = nalezena jedna sloučenina, 
očekávaná. 

• Strukturní vzorec:                                       
nalezeno 45 525 sloučenin !!! S
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… další možnosti 
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Strukturní vzorec s náboji:  
  výsledek stejný = 
 
   45 525 sloučenin: 
 
 jedná se o soli a 
 molekulární sloučeniny 
 hydráty, radikály,  
 radikál-ionty apod.  
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… a další 
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Vzorec bez nábojů: 
  
 
 
 nalezeny jen 
 4 sloučeniny 
  
  např.  
 
 
 

ale s implicitním 
vodíkem 



Záznam pro H2SO4  
v bázi REGISTRY 
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Zásady formulace molekulových vzorců solí v CA 

Jednoduché soli kyselin neobsahující prvky skupiny VI,  
typicky O, S apod., jsou prezentovány jako kovalentně vázané 
a jejich molekulové vzorce jsou NaCl, KCN, RbF apod. 

Soli kyseliny obsahujících prvky skupiny VI v aniontech a 
prvky ze skupin I a II jako kationty, jsou reprezentovány jako 
vícesložkové molekulové vzorce s volnou kyselinou. 

Analogické zásady platí pro soli bází, chlorid amonný je 
formulován jako Cl H4 N.  



Vyhledání chloridu sodného podle obecných zásad, 
 tedy např. HCl.Na, nevede k cíli. Stejně tak podobné 
kombinace. Strukturní vzorec sice neodpovídá chemické 
představě, ale úspěšná forma je jen: 
 Sumární vzorec = NaCl. Obdobně KCN, apod. 
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Tabular inorganic substances 
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• Its structure is unknown 
• It does not exist as a discrete molecule 
• It has a three-dimensional lattice structure 
• It has a nonstoichimetric fractional 
     composition or compounds is discussed. 

...do not receive a structure-based atom level connection 
table representing the entire material because on of the 
following is true: 



Slitiny 
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Sumární vzorec = Al Mg Mn 
výsledek 1 sloučenina, resp. 
 Aluminum, compd. with magnesium and manganese (1:1:1)   

Sumární vzorec = Al . Mg . Mn 
Výsledek  597 slitin, po filtraci 586 slitin 



Sloučenina CoWO4 byla studována jako katalyzátor pro řadu reakcí, jsou 
hledány bližší informace 
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Zadán sumární vzorec Co O4 W 
výsledek je 1 sloučenina v podobě tabulky 
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Strukturní zadání: 
 
 
 
výsledkem je celkem 11 sloučenin charakterizovaných jako 
„Closely Associated Tautomers and Zwiterrions“, 
ale není mezi nimi očekávaná struktura ani předchozí sloučenina. 

W
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O

O

O

Co

příklad nalezené  
struktury 



upravené strukturní zadání: 
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výsledkem je 1958 sloučenin včetně tabelárně prezentované 
CoWO4.  

ale také např.  



Identifikace lineárním vzorcem: 
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Substance identifier = CoWO4 
 
Výsledek je 6 sloučenin, ale opět jen jako 
Tabular Inorganic Substance 



Situace v systému Reaxys: 
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Strukturní zadání s dvojnými vazbami: 



Ilustrace problematiky hledání hydridů 
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Hledáme monohydrát chloridu zinečnatého 

Zadání jako molekulový vzorec ZnCl2.H2O 

Chceme-li hexahydrát, musíme zadat ZnCl2.6H2O 



Strukturní zadání: 
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Výsledkem je 791 sloučenin, např.  

ale také např. ... 



Koordinační sloučeniny: 
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Hledáme ferrokyanid nebo ferrikyanid draselný nebo sodný 

Zadání sumárním vzorcem C6 Fe K3 N6 (anologicky K4) 
nedá žádný výsledek. 
Omezení na aniont, tedy C6 Fe N6 poskytně 35 struktur, např. 



...dále: 
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Kombinace molekulového vzorce pro komplex a kation 
tedy C6 Fe N6 . 3K dostaneme jen požadované sloučeniny 

Přenesením nalezené struktury komplexu do strukturního 
editoru a požadavkem na vyhledání v režimu „exaxt“ 
dostaneme 1891 sloučenin, kde po seřazení podle počtu  
odkazů („references“) budou běžné soli na počátku seznamu. 



...obdobně 
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Budeme hledat komplex  [Pt(NH3)2Cl4] = Cl4 H6 N2 Pt 

Výsledek je např.  

Pt
4+

NH3

NH3

NH3

H3NPt
4+

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

ale také ... 



Slitiny 
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Slitiny jsou chápány jako „multicomponent“ compounds, 
tedy jsou „dot-disconnected“ 

Zadání: 

Výsledek:  556 „sloučenin“  



Anorganické sloučeniny v systému Reaxys 
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Výsledek ilustruje všechny možnosti nalezení sloučeniny: 

Jiný příklad: 



Problém anorganických sloučenin spočívá 
především v následujících aspektech:  

• náročnější počítačová representace 
anorganických sloučenin a jejich grafické 
zobrazení 

• výrazně větší objem faktografických údajů u 
některých látek (např. prvků) 

• velmi pestrá struktura informací u 
jednotlivých prvků a jejich sloučenin 
(tabulky, grafy, diagramy aj.) 
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Jak hledat anorganické sloučeniny v systému 
Reaxys,?  

• identifikace anorganických sloučenin a ostatních 
látek na základě různě lineárně vyjádřených 
„sumárních“ vzorců  

• volba požadovaných faktografických informací 
• při graficky vyjádřené struktuře je nutné uvážit 

náboje a vazebnost a je doporučitelné představy 
konfrontovat s nalezenými výsledky. 

• názvy je nutné používat opatrně 
• velmi málo sloučenin je identifikováno pomocí 

CAS RN 
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Faktografická data jsou uložena... 

• celkem ve 180 identifikovatelných polích 
použitelných jak pro vyhledávání, tak i 
zobrazování 

• jen pro identifikaci sloučenin slouží 34 polí  
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Identifikace 
bez struktury 
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Nejdůležitější možnosti: 
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linearized structure formula (LSF) 
  - běžná forma zápisu  

např. H2SO4       2 sloučeniny 
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molecular formula (MF) 
- abecední řazení, Hillům systém  

např. H2O4S        287 sloučenin 



Další možnosti 
identifikace 
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Linear structure 
formula: 
 
Výsledek:  
     2 sloučeniny 
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Molecular 
formula: 
 
  22 sloučenin 
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Úkol: Vyhledat fosforečnany amonné obsahujících 
ještě další složky 
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Fragment Molecular Formula = H4N AND fragmf = O4P 
 
výsledek = 106 
 
Možné dále omezit počtem fragmentů, např.  
 
AND nfrag < 4 
 
výsledek = 93 



Různé formy sumárních vzorců: 
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GMELIN registry number 39149
linearized structure formula NH4(1+)*Ba(2+)*PO4(3-)*7H2O=NH4BaPO4*7H2O
component molecular formula BaH18NO11P
isotope molecular formula BaH18NO11P
fragment molecular formula Ba(2+):1 6848

            H2O:1 117
            H4N(1+):1 84

O4P(3-):1 1997
number of components 1
number of fragments 4
number of structures 4
molecular weight 3.76446*10�2�
chemical name ammonium barium phosphate * 7-hydrate = Ammoniumbariumphosphat *
7-Hydrat (germ.)



Ilustrace strukturního zobrazení: 
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Možnosti strukturní representace: 
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all free sites 
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Některé obecné aspekty vyhledávání 
anorganických sloučenin 

• sloučeniny se zřejmou kovalentní vazbou, resp. s uzavřenou 
strukturou, lze formulovat strukturně 

• sloučeniny obsahující více prvků, ale evidentně vzájemně nevázaných, 
(slitiny) vyhledáváme jako výčet prvků 

• vyhledávání iontových a evidentně vícesložkových sloučenin je nutné 
formulovat jako kombinaci složek, a to např. oddělením tečkou !!! 
(dot-disconnedted) 

• je nutné důsledkě rozlišovat mezi „dot-disconnedted“ a prostým 
výčtem 

• náboje jsou často ignorovány a ponechány na analýzu výsledků 
vyhledávání 
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Některé praktické zásady vyhledávání 
anorganických sloučenin prostřednictvím programu 
SciFinder. 
• CA nedělá rozdíl mezi organickou a anorganickou 

sloučeninou, názvoslovná pravidla i grafické zobrazení 
jsou stejné. 

• Kyslíkaté kyseliny jsou identifikovány jako celá molekula, 
anion může být samostatná entita. 

• Takže soli jsou vždy kombinace kyseliny bez náboje a 
prvku rovněž bez náboje. 

• Výjimkou jsou bezkyslíkaté kyseliny, např. HCl, HCN 
apod.  

• Komplexy jsou formulovány jako kombinace centrálního 
prvku a ligandu, který je typicky organická molekula.  

• …je doporučitelné, inspirovat se známou molekulou a 
dedukovat možný způsob zobrazení hledané sloučeniny. 
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Děkuji za pozornost 
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