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1. fí VEZbTÖS

A 3dü elektronkonfiguráeióju Ki(II)ion különböző li- 

gandusokkal - köztük szalicilaldehidböl ée e- yenee ill* 

elágazó láncú alifás aminokből kozott . i-bázisok
kal - változatos összetételű éo szerkezetű kelátkomglex< 

két kópez. A létrejött kelátok általában fcöbbó-kevuobé
torsait oktaéderes, tetraéder©© vagy aiknógyzotes térbeli

koordináció iselrendeződésünk} ritkábban ötös ée hot 
kialakul*

bailérd halxaazallapofebon valamennyi siknógyzei 
rendeződései üi( II)komplex diamógneses. Bizonyos oldósze
redben az ilyen vegyü letek is (részlegesen) parariógnos es
őé válhatnak* nem koordinálódó oldószerekben a komplexek 

kieebb-ns^yobb mértékű molekulaazszociációja, koordináló- 

dó oldószerekben pedig két oldószer-molekula transz-hely
zetben való megkötése miatt megváltozik a központi atom 

elektronelrendesőüóse, ezért megjelenhet vagy túlsúlyba 

kerülhet a paramágnes
Az általam tanulmányozott £biaz(2J-alkil-£zalicili- 

dón-iminátó)-nik:kel(ll)] - a továbbiakban £Hi( Hsai-Й—fí)^3 - 

kelátoknál is megfigyelhető ez a Jelenség, korábbi vizsgá
latok Jelezték, hogy az alkilesöpörtök — elsősorban szté- 

rikus hatásuk révén - meghatározzak e komplexek szerkeze
tét, fizikai kémiai sajátságait. E kérdés további tanul
mányozása érdekében vizsgáltam az említett vegyűletsor 

optikai és protonrezonancia ssinnópeit, mágneses sajátsá
gait, derivatogramjait és ligandua kicserélődési reakci
óit.

el

ölök.

A komplex vegyi letek sajátságainak Jobb megértése 

céljából vizsgáltam a ligondumok ultraibolya és látható,
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infravörös, valamint protonrezonancia színképéit, és meg
határoztad az alkilominok protonulódasi állandóját is* A 

nyert és az irodalomból ismert adatok alapján választ ke
resek arra a kérdésre, hogy a nitrogénatooon lévő ozubszti- 

tuens hogyan befolyásolja a vizsgált pti(Hsai-S-K)^] típusú 

komplexek sztereokémiáját, oldatbeli egyensúlyait, kátésvi
szonyait, reakciókészségót és termikus stabilitását*
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2. ЕШШЙ HiifcÄ & ХШРШЮ ÁTTIiílHTkS

2*1. Elméleti módszerek a komslaac ve- letek tu
lajdonsa, .ainsk értelmezésére

А komplex vogyiletek sajátságaid értelmező kristuly- 

tér-óe ligoiMäum tér-elmélet a központi atom ill, ion ener
giarendszere vei* annak a liganciumokkal való kölcsönhatás
ban létrejövő változásával foglalkozik.

A központi ion le nem zárt alhejónak elektronjai 
igyekeznek elder lni a tér azon irányait» ahol a ligandu- 

rnOíi által létrehozott elektromos térerősség a legnagyobb» 

viszont a le nem zárt alhój ires pályái éppen a legnagyobb 

t élőerőse égd helyek felé irányulnék» Ezt a hatást a kris
tályt értelme let a központi kation k.ileö ár- vagy í-alhétí 
inak a pontszerű töltésekkel (vagy dipólusokkal) helyett 

oltott liganauaok által létrehozott én« kristálytérben 

végbement felhaeadósával (i,ábra)* csoportelmeIsii ős per
turbációé koselitő számi tusok ее. itségével veszi figy elem
be* A kristály tór-elx»élefc szerint a központi ion és a li- 

eaaauiaok elektronpályái nem keverednek egynáesalf a koor
dinativ kötést elektrosztatikus jelien .'тек tekinti.

A valóságban azonban a központi ion és a liganduuok 

pályái kisebb-nagyobb mertokben fouik egymást, A koordina
tiv kötésnek e részlegesen kovalens jellegét a liLundumt er
eimé let veszi fit elembe» a melekulapulyo-módszerrel szá- 

ffiitésba véve a központi ion óo a li^anduiaok közötti jelen
tős elektron-elektron és polarizációs kölcsönhatási ener
giákat.

/
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dog kell jelezni, hogy a 

kristályt ár-clmé let ered- 

néniéi általánosabbak, egy 

adott ssÓMíieériajú kristály- . 
térrel os oözpuoti ionnal 
rendelkezi noiuplexceoport 
fizikai és kémiai tulajdon
ságairól adnak felvilógoei- 

tást; a esd kévésed kova
lens аощр lexek tulajdonsá
gait Írhatják le idelógiww-

*!&'

dc*>dK^/
\ d,I

d^dv.dn’

_á_ ,-''=='/5A*
\ d

X
\ dt>-

d4d*‘d*i. d(1, d8Z d^d^

S' / \
d?,d„i^ 'k=k=

/ d,*

b

1* ábra
A d-ezint felhasadása
a«/ tetraéderes, 
b*/ oktaódores, 
e*/ négyzetes d ipa. romié oe# 
d*/ oikné. yzetoe ezimcooriájú en* A ligondttatérceimé let 

gyenge kristálytórben
megállásitásei viszont cook 

egy-egy SöL -ületx1©, vagy eszel analóg szerkezetű vogyülot-
ceoportra érvényesén a na vobb mértékben kovalens uoaplexek- 

ben fellépő specifikus köles 5nkatusok adott*

2*d* •vilonbóaő térbeli clrenáoo otugü / i( II)кош; lestek ener
giaviszonyai* s sinke :-c* n,. nosos аол. to a, ai

8A Si(II)ion 3a elenuronkoiddgurációjához (növekvő 

energia sorrendiében) a kővetkező BlJóL IX-SAüIiD. R£> termek 

tartoznak! %, ^D, *Ge *ü* A % t-еш mentél ja a

szabad gázion alapállapotát* Az ebből szúntazó triplett 

tстаек alkotják a Ki( IIV vegyőlctok alapállapotát, kivéve 

a siknégyzetee komplexeket és néhány ötös koordinációvá 

vobpllötet.
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ÜktüédoX-foS aomplaxek

A kristályt;ox* elmélet szerint e központi Ni(Il)ion %’ 

aloptexnje 0^ szimmetriájú tőrben a 2« ábrán let ható módon 

felhasad [13 • így a szabályos vs^y közel szabályos oktaéde
rei; kora,. Icac-a ezirun. «bon kimerhető 3 köztes intengitanú 

c-ov i3.>-‘bra) а %^_<Т) 4— ^Л^(Р) /é./t

3A<4íC ) / ^ -J ^ a ^Tlü(r) «— 3A^.U0 / »3/ epincio,^cn.e-
úett átnőne uokhe* tartozik. да elnyelési színképben gyakran 

fellelhetők ősikul ott - triplott átmenetekbe* tartó só sá
vok is* сш*.1,увк as átnőnétek spintiltott volta miatt kis 

in о ansi tásúak •
Ha a donoratomok különbözők vagy 

kétíogú liL, .juaumwK. képezik a komp
lexet 9 a ssimaetria csökken* az 

oktaédere© alak ős tero-
jei tovább hasadnak* ezért több át
menet, az electron'szinaépekben 

több sáv varható* A pszeudooictaéde
res Bi( II)komplexek színképe, lega
lábbis ö szobahőmérsékleten kimert 

ezinkóp azonban rendszerint nagyon 

hasonlít az 0^ szirmc© triónál tú
lélthez*
A szabályos oktat-acres iJi(II)komp-

3T•io3P

3T
3F Jr

z9

UJ 3AMV9

ba

2. ábra
a«/ A szabad, 
b./ az oktsóderesen 

koordinált bi(Il)" 
ion enexgxaoziubjei

lox alapállapota ^a t és d konfigurációból származó szin- 

gulett színt nem keresztezheti* igy ezek a vegyületefc min
dig paraoágnesesek [2J. A konfigurációjú, hato
son koordinált ai(Xl)ion pályái nem vihetők mágneses tér
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hataeára egymásba, igy a mágneses momentumot döntően a 

csákóéin érték adja; kisebb korrekcióként azonban számí
tásba jöhet

о
3.ábra
A Cki(Ibü)GJ

elnyelési színképe

2* ionIge

-7

-2
20 kK 3010

1. / oz alapállapot és az első gerjesztett óllapot
közötti spin-pálya csatolás,

2. / a koordinativ kötő© kovalens karakter© ős
3. / az első gerjesztett állapotból szármázó hőmérsék

lettől független paramógneeesség £1] •

2.2.2* Tetraéderes koaalexok

A Ki(Il)ioa energiaszintjainek T^ £ziv.»motriájú erős 

tetraéderes егоtőiben történő felhasadását és a várható 

spinné^, engedett átmeneteket a 4. ábra szemlélteti. A trip
lets - triplett átmenetekhez tartozó sávok ©ellett a szín
képben ©eltalálható néhány epiatiltott triplett - ssingulett 

átmenet kis intenzitású sávja is.
A tetraéderes Ei(lI)komplexek ^T-^(P) alapteraj© pálya 

szerint háromszorosán elfajult, igy a mágneses ©omentum 

várhatóan pólyanooentam«hozzájarulást tartalmaz. Erősebben 

kovalens komplexekben - a párositatlan elektronok d-karak- 

ücrónék csökkentse miatt - cs :>kken a pc.lyamo; entum-hozaó-
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juralás. Társult komplexek 

alacsonyabb ssiismoüriájú úris- 

tályterőben a púinak mágneses 

Ub yenéi* to К LBé&e és 02201 a 

púlyamooontua-hozzu ^úrulue 

tovább csökken.

\(ef(tif
3P

V»

3F
4

térerő

4,ábra
A !‘Í(II)ÍCn OHezt,Íá££Ínb- 
J cinek xcluasadíisa T , 
■■I—trirfÉJÉ er je u
térben

2,2.3« bűmé, ..--geoee kut^lc^ck

A i sabaa ion terükéinek íelbasuausa ssinnetriú-
oú gyeibe kristálytérben az 5,ábrán látható £3]. A

2^ lehetséges alap
állapotok ш keverednek e;... - 

tiussal spin-pulye csatolás 

ut^un, ezőrt van ogy cetsaé 

pont, amely alatt а álla
pot a legkisebb enor. iajú. hz 

azt Jelenti, hogy eló(_gó gyen
ge tor esetén elméletileg а 

siimegyzetes uonplex is lobot 

paraaágnes es f azonban az ©d- 

dig ismei*t siknégyzetes hi(li)- 

kuaplexek diaiaugnoeeeek.

4* BS 3b

%eg

bgOig

v*,

5, ábra
A :«i£ii)ion törteinek felha
sadása szimmetriájú gyen
ge úri оtaiytérb oa
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A szimmetriaju komplexeknél a látható szinkép-
lsekettartományban általában 1-3 sáv figyelhető 

iákKl 133 számításai alapién a
VG(C}*— \с(и) QB k^CG) 

rendelnek*

V’ ^Ch)» 

Ai6(P) átmenetekbe*

A szabad ián temjeinek (cisz-sikaégyzetee) és 

C2h (tramsz-siknégyzetcs) szimmetriájú térben történő fel
hasadását elméletileg szintén kimutatták C33. Minuezek el
lenére a siknégyzetes komplexek színképeinek értelmezésű 

még igen problematikus* a kristulytór-elmólet ugyani© 

egyebek mellett nem veszi figyelembe a tf-kötést sem, mi 

pedig ezeknél a vegyvl leteknél ige» jelentős lehet.

2.3. A vizsgált komplexek szerkezete

Az általam vizsgált vegyíiletekben (I) két bCíilf'f-bázis 

molemula koordinálja a Ri(Il)iont.

R: Щ, CzHSl n-C3Hf - Qpty, n-CßHg
,CH3CHjCH3

-CH
CH3

I. szerkezet

Az i-propilezumazókot kivéve, a szilárd halmazálla

potú, diumágnesos kelé tokra vonatkozó rác©szerkezeti vizs

gálatok £4-73, az alacsony dipólusmamentum értekék 

jyi(h)<n £4], valamint a reflexiós czinaópek ezernezeco 

£8] a eiknégyzetes elrendeződést bizonyltja* A rendelkezésre 

álló, az fi = H £93, CH3 £10,11], £123, n-C^ £13]

komplexek transz-eiknóiív zetes elrendeződését bizonyító ezer-
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kőzetvizsgálatok alapján - mivel valamennyi uomplex ref
lexiós színképe nagyon hasonló - feltótelezhetj ik, ho^y

a többi vizsgált vegyíilet is hason
ló szerkezetű. Kivétel az E-i-propil- 

esc.masék, amely szilárd halmazállapot
ban torzult tetraéderes felépítésű 

(111), amit j^ntgendif frakcióé vizspá- 

latok £5,Iá] igazoltak! de ezt bizonyítja a vegyület cüpó- 

lusmonentuma, reflexiós színképe és mágneses momentuma is.
A i)Ph szimmetriacsoportba tartozó, 

transz-siknógpzetce fíi(ll)komplexek 

cnergiauiagramja £3] a 6. ábrán lát
ható. A szilárd állapotban diamágne
ses vogyületeknél as alapállapot ^A^g

£ S s ü| az olektronolrendeződée 

(eg) 4 ^ölg^^2g^* Á reflexiós színképükben (7.ábra) meg
figyelhető sáv és váll MAKI számításai alapján [33 a TL«
1 1 j

‘ p. s illetve a rj£ <-— ' ^ : v. t/Pez :el'..eto.

J?------- -?N-R(L<VR-N^—----- -0

11.szerkezet

III.szerkezet

Eeg kell azonban jegyezni, hogy - mivel © siíoiágyzetee ko- 

létkomplexek energiarendszere érzékenyen változik a donoro- 

tomok természetével, a kötóstávolsággal és a kötésszoggel - 

csak az adott vegy »létnél érv nyes paraméterek felhasználá
séval minden egyes komplexre elvégzett számítás birtokában 

lehetne telj
A szilárd állapotban tetraéderes szán. azok ref

lexiós szinkópo a 8.ábrán látható. ШШ és ВШДШШШ £163 

szerint a tetraéderes I$i(lI)komplexeknél, GOGBGAME és COTTUi

biztonsággal elvégezni a s u v Ы z zarendelést•
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5

Ige IgfíFO0

-5 2 ■0

-10
c*

UJ S
«!

-20 I -1

05 10 15 20 JJ2
0

20 ЬК10

G.ábra
íu^saiaasotxiajú íii(II)-
kos^.lexek energiádig— 
ramja

7. ábra
A D&(asai4í-Cn,) ,] ezin- 
képe ^ *
!•/ reflexiós,
2. / lloroi’ormfoon,
3. / pixiuinben,
4. / a hevítés után m^rt

reflexiós színkép

£151 szarnitusaival összhangban, a 6,8 és 14-17 kfc körüli 
sávok a tetraéderes molekulák spinme^, engedett £ ^2(Td) ős 

^(T^)} átmeneteihez rendelhetők (lásd 2*2.2.), m% a 19 kK. 
körüli tartományban spintiltott (intoxkombinációs) átmenőtö

ket tételeznek fel.
S komplex erősen torzult, hiszen az 

eltörő donoratomok miatt a kötosssögek 

ós kötéstávolságok lényegesen különböz
nek. A torzulás, valamint a párosítatlan 

elektronok £(e)4(t^)4* 8=1] delokalizá
ciója a li^anduopál/akon csökkenti a pá-

L

I'. szerkezet
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lyamoaentumhoazéjárulóet [17], ezort a kvazi-totraoaeres 

molekulák szobahősorsokle ten alacsonyabb mannoses 

tűnőt adnak (az i-propilkomplc-xó 3,28 £M)* mint az ideá
lisan tetraéderes £Hi2k]^~ tipusu vegyületek £18]. A még-

'w: •
neeos momentum csak kismértékben hőmérsékletfüggő £191 *

Ha a vizsgált kólátokat koordinálódó oldószerben 

(pl. piridinben) oldjuk, az oluószerwuolekulák bekötnek a 

központi ion ötödik ás hatodik koordinációs helyére; tor
zult oktaédere©, alacsony szimmetriaju, két elektronnak 

megfelelően paramógneses képződményt kapunk (I?), amely 

piridinbol ki is kristályosátható £3, 2o, 21]. A me^fel 
15 oldatazinképek szerkezete (7-8. ábra) a torzulás elle
nére megegyezik az ideálisan oktaédere© komplexekével.
A lü kK körlli sáv az oktaédere© szimmetria szerinti 
v'iíü^), a 17 Ж közüli pedig a >^(0^) átmenetnek felel 

meg (lásd 2.2.1.)• A 0^(0^) sávját a lig идиша elnyelése 

olfedá.
bzilmrd halmazállapotban a vizsgált vegy Hetek - az 

i-propiIkOinplex kivételével - szingulett alapullupctáak* 

nincsenek párositatlan elektronjaik* ezért aiamágnesesok. 
Reflexióm ás pl.kloroformos vagy toluolo© oldatban felvett 

színképeik (7-6. ábra) teljesen azonos szerkezetűek* ezért 

azt várnunk, hogy nem koordinálódó oldószerekben is dia
mágnes esek. Ilyen oldószerekben azonban részben paramág- 

neseesá válnak.
A jelenséget MAKI az oldószer aadálic perturbúló ha

táséval magyarázta. Az K-metilszánaazékra vonatkozó szami
tusai szerint a ezin.ép sávjai szingulett - triplett átme
netekhez tartoznak. Az oldatban mért igen kis mágneses
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iävi.UiUuB U-ura < Г;; a ьл tilozú;.v.ub~ínAml ui.-ij.v~Ai

azonban nem tételezhett nk fel triplett aldpálluyotot.
Figyelembe véve аг inuiffevens 

oldószerben felvett színkének
nek a reflexiós színképekkel 
való, mar említett egyezését, 

véleményem szériát helyesebb a 

szilárd halmazállapotra vonat
kozó energiáéiagrom alapján el
végezni a sávhozzárenoelóst 

(lásd 9*olaal)* hasibb egyéb
ként is bebizonyították, hoby e 

paramágnesességet nem, vagy nem 

csak az oldószei’ axiali© piertup- 

baló hatása okozza*
Az indifferons oldószerek

ben fellépő parcuuagnesességet
tetraédere© e^yen-

ige

2

0
10 20 kK

6*abra
A pii ( Ha ai-S—i-C . JU ) . 3 
szinképe ^ ' *
1*/ toluolban,
2./ reflexiós,
3*/ piriainben

ilLLlo és iiíLLLüR £22] siknágyzetes 

súllyal magyarázta. CLAHk óe GJBLL £233 kimutatta, hogy 

benzolban az effektiv Gaineses mámontun a hőmérséklet emel
kedésével csekken# A metilszurmazék és magasabb homológjai 
benzolban gyakorlatilog apolurosak £6, 24] • Iby e komp
lexek szobahőmérsékletű oldatara vonatkozó tetraéderes hi
potézist el kell vetni.

Felismerték, hogy a metílezurmazék 18o °C fölött tel
jesen atalakul egy paramágneees izomerré £25,26], amely 

ausztráliai szerzők szerint £26] polimer szerkezeti, és 

amelynek reflexiós színképe a torzult okuaömexes komp
lexekre jellemző (?.abra) £2/]. FhdüUßOfi azt találta, hogy
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zociált állapotban van* é© 

követi a Bili,-törvényt U*J] • Ш.Ш 

moreeei ©©érint £30,31] az oldatok Шалаеве© momentuma kon
centrációi :q?6. Ízen eredmények alapján következtettek vé
gül arra, hogy az anomális paramágaeseeeóg alapvető oka 

a Bólékul©asszociáció £31,3k] • А ptn-aiaagneees asszociutu- 

aokat az (V) szerkezet szemlélteti, de az, hogy nosimáli- 

san hány molekula kapcsolódik össze, шщ nem ismeretes«
A vizsgált ve^lletek i&ágn 

©ее momentuma óc öipóluernomentuiaa 

a 9* ábrán látható, kint hogy a sik- 

négyzetes kompleae-aole&ulók diamag- 

nos осек о© 'öl <~o,

a mágneses és aipólusmomontua mér
téke a eikaégyzetestöl eltérő for
ma mennyiségűnek. így érthető párá
iéi változásuk.

Ismeretes, hogy gyönge terű Üganöumok lli(ll)koeplexei al-
taluban oktaéder«« geoaetriuyuak, Mért alapállapotuk 

triplett, paramágnesesek. ha az xy-siában né a térerő, а 

’tengely irányában a kotos távolság is egyre no; ezzel 
együtt közeledik a triplett alapállapot és a legközelebbi 
szingulett állapot energiája* Így bizonyos térerőnél a kot 

állapot energiája megegyezik. A metszéspont után a z-tua- 

gelymenti liganauBok a központi iontól ’'végtelen” távolság
ra ker .lnek, ^z alapállapot eaingulett, a nonplex ©iknógy- 

zotfcb lesz. kegfoxuitva, közepesen erős ligandumterü ©ik- 

núgyaetee komplexek cső toben morván a le ke* tőség eikpirasai-

a metilsz^rcmzék benzolban
klox*oíor£joe olaata s

V.ezerkezet
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dális vagy/éa oktaéueres geoiaetria kialakulására 

ló partnex/ея/ kuoraiitálódasa réven* mert itt a siknegyaates 

kólát ' ssingulett alapállapota és as oktaéderbe komplex 

triplott alapállapota kozott nincs nagy {mergiafcilöribeeg.

bi'ole-

ÖM

2-

o /-«ro;21

9 .ábra
A CBi(Ksai-i -R)p3 vCbpületek mágneses ée 
áipólueoomcntUBfe klóréi ormban,© sobahőmur- 
sókleten

A kösepesen erős koordinálódé képesség:! piriainben a £&i- 

(Hsai-ÍWR) J ♦ 2 pi
sen eltolódik a felső nyil iróniába* I.

£Hi(Ik. ai-á-P)^pi^l c peneuly telje-
koordinálódé oldó- 

szerben ep komplexeié lekül a köszönti atomba vagy két 

©scosséüos komplex/molekula kötetlen elektronporakkal xon- 

delkeső oxigéxmt omjával kombinálódik (y)f ez azonban 

olyan erős donor, mint a pirádin. E-atomja* A koncontroció- 

vissonyok is mosok, a molekulák sommel monomerek maradnak*
sociatomok mennyis égének mertek© a mág-A keletkezei
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певав momentum, de természetesen csak első közelitésboa 

hagyhatjuk figyelmen ki vili, hogy kísérleti eredményeink 

alapján (lései 3*fc„ozet) e kólótok szobahőmérsékletű ol
dataiban is feltételezhető igen kis mennyiéégü tetraéde
re» molekulái aj jelenléte*

Az i-propilkoaA,lexőkre vonatkozó krioszkópos mérések; 
szerint (30] nem koordinálódé oluószerbtm az asszociáció 

foka ol^an kicsi, hogy egyedül ennek alapján nem érthető 

meg a viszonylag nagy augnesee momentum £7, 33], valamint 

annak a hőmérséklet.el való emelkedése koo °C fölött is, 

noha во UC fölött gyakorlatilag me0ezmik az asszociáció 

£331 • Elnyelési szinképe ugyanakkor a tetraeaeres komp
lexek jellemző sajátságait is mutatja (S.ébra), a tetraé
deres sávok intenzitása és a puramágnesesség no a hőmér
séklettel £151• benzolban mért uipólusmomontuma jóval na
gyobb a többi vegyületénél £73 • Mindezek alapján e vebyü-
let indifferens oldószerekben mutatott paramégnesességót a 

planuris asszociált, hömérsoklet-tetraoüci'cs 

f-'iggö egyensúllyal értelmezik.
Magasabb hőmérséklet kedvez a tetraéderes molekula

faj kialakulásénak, ami sztérikus meggondolások alapján 

érthető* A tetraéderes forma a molecule egyik felén lévő 

oc-elágazó, nagy térkitőltésü alkxlcsoport és a másik mo
lekuláiéi sztérikus kölcsöniiatasánac eredménye (VI) £7,
34, 553* CiiAií és munkatársai tanulmányozták, ho~
b an beioly...soljac a Silver inas hűti .sok ki(ii)kelotok. ol

datbeli euyönsúlyait £361• Moaellvizagálataik szerint pl. 

a ÖiiOIsai-h-sec-butil)^] komplexben az azometin-kidrogén 

gátolja a sec-butiXcsoport rotációját, innék őredményeként
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аз a konformáció, anoXyben a oeo-butilcsoi^ort metil- és 

otilcsoi ortjni fe>sc látóig a nolekulasik ala va^y fölé
nyúlnak, 1,с» kedvező, és ebben а 

résskonf ormáéi óban a tetraéderes 

molekuláig id alakulásához szükséges 

elektrosztatikus taasitáa kicsi* В 

nep^andolások as i-propi lezuraazékra 

is kite- jcssthetók, és továbbvitelük
kel véleményen szerint a tetraéderes torna mennyi6égének 

a hömórouklettel való növekedése is értelmes.,ctÖ. A homér- 

eöklöt emelkedésével as i—propilesöpört rotációba mind 

szabadabbá válik, ós igy a formáé sorún mind nagyobb va- 

lóssiiilsé^el less olyan récskonforoaeidben, amelyben a 

uztérikus kölcsönhatások a tetraéderes molekuláig kiala
kulásának kedvesnek*

?2*szerkozet
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3. leistet»! шшя1 ás шжш&Ш

3#1. А Hsai-й-к u-hirp-báais liraadomoh ssinkéi-viag; ,41ata

£ vizsgálatokat as indokolta, hofi>y bar as aril- [37- 

ülkilezarmazókok at [4o-44] mer behatóan tanaiul] ős ev

mányozták* de egy ösesefIggő teljes alkileorosatnál ilyen

kösöltek, és as isisért adatok értelmezéseadatokat még 

etsz*égm.

Az Д-ssubsatitué.lt ssalicilaloiiain típusú ti HlFf-basi- 

sok. igen érzékenyek a szelveeaeióa hatásokra, ami ultraibo
lya ós látható színképükben jelentkezik a legsseiabetünóbbon. 

A tanulmc myosott ve*. 'ilotok in szubsztancia intensiv
sárga színiek, a látható tartományban 400 nn körül maximu
muk van. Apoláro©, hidrogónkotőere képes оIdős serekben,
pl. ciklohcxáxibon 3 elnyelési sav mérhető ki (lo.ábra)t

1amennyi as ultraibo
lya területen, (á kl5 

körüli savót a cik
lonéban saját elnyelé
se miatt neas tudtuk ki
merni.) metanolban és 

ad© alkoholokban as 

ultraibolya őe latható 

színképben (lo.ábra,
1.táblásat) két új sáv 

jelenik meet a* oldat 

sarpa esi

lo. ábra
A iisai-u-CJíp ultraibolya 
ható szixinepb 
1./ metunolban,
a,/ с"<ж*

ÚS let tv*

4s

:%u
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tóinknak e Jeinsóís aagyaruzata, as e vegy i letéknél elő
forduló egyensúlyi rendszerek tanulmányozása a cél^a.

A iisai-íl-alkil vegyületek infravörös színképe (11.áb
ra* к. táblásat) hasonlít az N-aril-Gsalicilaldiűinekéhez* 

amelyekre Pl tCY és THQiibTéii £3£-do] az alkilszúrmazékokra 

is als.alnaa ató sávhozzárondelóst ad iaeg. A Щ-i-jelölésnek

11. ábra
A Hsai-h-C ?BL infravörös színképe

* tiezsákéilaposban, folyadék: filmként 
’s CCl4-ban 25 C-on, c tó оfo3 mől/1

ée a konplex képzésnek a rés: esi frekvenciákra kifejtett 

hatásából nagy valószínűséggel megállapították, hoby az 

1630 és láöo cm**^ körüli két sáv erősen csatolt v€ * H 

rezgésekhez tartozik, ée az alacsonyabb rezgési frekvenci
ájú sávnak nagyobb a rezgési tisztasága. Az lGlo ccT1 kö- 

rili váll az aromás gy^ríi vényért ükre zg éséhez; az l2ßo cm“1 

körüli intenzív sav pedig fenolos vC-G rezgéshez rendelhe
tő. A széles és gyenge hiaroxil-elnyelos 28oo ca"1 körül 
erős introaolekularis hidregönkötésre atal. A ketoamin

• • • •
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(VII) alak esető» l66o és 17oo cm”1 között várható 

V C ss 0 sáv nem jelenik meg.

2. táblázat« A lised-^-H vegyi letek yC-G(K) és vC » Й 

sávjai £5 °C-on

vC-O(H) V C s Hsav

CiíClf.film folyadók filmCKlF.
;5

I56e
1500

IG301279 1202 I5S0
1580
15-0
1582

I630
1620

C2H5
16281200 1282C
16281280 I630

1630
1628
I6c6

15781280c4h9
1280 1576 16241280%H11

16251278
1280

I560 1578128oC6H13
162?1280 15ы>1580 

1584 

I500

1581

1583 

1581
1584
1585

C?H15
16281281 1282 1633 1576C8H17

labo I6di8 I580 162b1283C9B19
CloH2l
C12H25
i-c3u?

16251280 1632 15801282
I580
I580
1578

1575

1628I283
1280

1632
I630

1633
1632

1281

1279 1628

i-c4% 1625
1624

1280 1285
i-С^Иц 1283 1^79

Ezek alapján valószínű« hogy e SCHIFí-béaiaokra fcisz-
*

ta állapotban a bonzoid szerkezet jellemző. 11 mond el
lent e feltételezésnek a protonrezonancia színképek vizs-

sárja ki a(12,ábra« 3* táblázat), noha 

(VII) forma jelenlétét. Az azometin protonjel ozingulott
galata
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volta vilá. ©son 0cizi, ha,,_, гшхс csat Лиз ©wv/ lehetsé
ges iiii protonnal« A gyűrű protonok jel-szerkezete és ké
miai eltolódása som tér ©1 e^y orto-dissubs zti tuált ben
zolja /Írd x>ro Ionjainál várhatótól«

kz előbbiek érvényesek as apó- 

loros saéatetraklorddban felvett 

infravörös (ll.abra) és protonre- 

zonaacia színképekre is* [A ezéa- 

tetrakluriuban talált , mindössze 

1-2 cpa-nyi, a Ligitussal változó 

mei’tékii felhasadás (Iá*ábra) va- 

lőnzinHep az egyensúlyban lévő 

forrnék különböző kémiai eltolódá
sainak következménye*] Ilyen körül- 

íaéayek között is megmarad tehát a 

SCÍílFí-bázisok bensőid szerkezete» 

ugyanakkor egy ipen íigyelenreaól- 

tó változás is tapasztalható az inf
ravörös ozinaepben* A vC ss íi sávok 

ögycbusfaQz, ill* a színkép többi 
eávJahoz viszonyított intenzitása 

szembetűnően megváltozik szóntot- 

rakloriáüal történő hi; i tuskor* A 

nagyobb frekvenciájú sáv relativ 

intenzitása пб» a kisebb frekven
ciájúé csökken* bz a áGIIlPF—bázi
sok kétféle bensőid szerkezetű 

alakja közötti egyensúlyának el-

L_

L

9 d(ppm) в

lk*^bra
A Hsai—№-C,Ii, &u- 
ríi és CU«25 protonja lei
a. / metanolban,
b. / széntetrakloriüban,

c ^ o,4 mól/l,
c. / CCla-bant c*>5o túri

%t
d. / tiszta állapotban

25 C-on
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tolódását méláit az 16jo си“1 körüli sáv nagy valószínű
séggel az erős intranole kaláris i-hidat tartalmazó fenol

jain formához tartozik. Apolaros,
hidrOgénkötósre nem képes oldószerben, hig 

oldatban (kb. lo“^ mól/1 koncentráció alatt) 

Ugyanis az elnyelési színkép egy* as ultra
ibolyában abszorbeáló alak jelenlétére utal, 

amely as infravörös színkép szerint
A V ói. sáv erős« valósain tleg intrunolekularie H-Lid ko-

VII. e serkezet

a kétоamin forma.

tóét jelez* ilyen oldóeserok és koncentrécióviszonyok nem
dinerek vo^y nagyobb tag számú 

us oldószerrel kialakuló
kedveznek
asazoeiatunok, 

aüuufctjmok, sem pedig ikerionok kialakulá
sának.

0

C=N

A kisebb réz* óéi frekvenciájú, I580 cm“1 

körüli sáv elvileg kétféle molekuláiajhoz tartozhat*
1./ a tiszta állapotban poláros késedet jelentő 

БС!Ш:Р-bázisokban kialakuló ikeiionokho 1 (Iá),

Vili.szerkezet

vagy
2./ A SCíűLFí-bózie molekulából iatexiűolekulárie

ü-kötóe révén létrejövő aeezociétumokhoz (dine
rekhez 1 ) •

Az első lehetőséget kizárhatjuk, mert a 

С ж Ж* csoport H c H s. v ja 20-50 cn“1- 

gyel nagyobb frekvenciánál (l65o ée lü4o 

cl“1 kozott) jelen tiákesne, cdnt a megfele

lő szabad oúzie eseten [45). A tiszta 

iX'> au^-bázisokban tehát a csak ultraibo—
IX.szerkezet
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lyábon abszorbeáló, erős Intramolokulárie I -köt let tartal- 

íqs6 fonalinin monomerek mel lett valooslnilleg eróe intor-
molokulário hidrocónkötósekkel klala- 

Imit assaociátua-aololralák Is leien van
nak, amelyek színesek, elnyelóai maximu
muk 400 nn körül van.

Is a megállapítás segítséget nyújtX# ssorkosot
a metanolban kialakuld egyensúlyi rondeser termúosctcínek 

felderítánéhez is*

3. táblásat
A Heal-ft-R vagyУletok protonjainak kiülni eltoló

dása CCl^-bon, 25 °C-on, с e 0,1-0,5 »61/1

proton cg gyűrt!
nxjtonok С1ЫП OH" • ^p—Cllg СИC*.—QBmR

0,17

0,17

0,25

3*47 7,05

7,00

7,05

13*5c2k5 1,25

0,97

0,95

0,92

0,90

0,69

0,09

0,89

0.Ö9

0,^9

1,25

0,94

0,94

1,57

1.5

13,09 

13,12 

13,0 

13,0 

13,05 

13,5 

13,1 

13,1 

13,1 

13,14 

13,Oü 

12,90

3,5С3И7

(!4H9 3,40

1.4 3,45 7.0 a, 2C5nU

5,933,4G 0,13

8,20

0,23

8,21

-»,18

Ü,16

0,27

0,27

^.25

1.3C6ÍT13
7,03,491,3C7fI15

5,93,401,20

1,27

1,26

1,25

C8H17

6,93,47C9H19

6,93,45C10I?21

Q12H25 

i—С

i-C4!I9

6,93,45

3,42 7,0

7,03,32

3,51

1.9

1,56 7,01,40L“' ' 11
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На összehasonlítjuk а шо(,felölő ultraibolya ős lát

ható színképeket (lo.ubra), hit inik, hn^y metanolban ae^-

lyek ciklohenánbun vagytalálhatók mindazok a sávok, 

más, hiarocénkotésre neu ^épos oldószer-bon* Biarobénkötős

re képéé oldószerekben ie szmaolnuak kell tehát a (Vili) 

forma ja lenié tével* '/an a honban aellette e^y másik alak 

is, est yelsi a két új sáv xae^elentése* Лz új egyensúlyi 

alaknak kb* ucj anasca hullámhossznál (foo aa körül) van 

ecyik elnyelési masiouiaa, aint tiszta állapotban a ÖŰ’HF®» 

basis aszzociátumoknak* А 1Ш eziukép sem mutat lényeges

változást sou a tiszta állapotban, sen a CCl4-ban felvett 

saiiinéi-okbea képest* A tie sva lí i li F-bázíaok tanúimén ozé- 

Búkor káder It (l.fentebb), hogy ^felelő kor-luények kö

zött aa int£reol«kulária li-hidak helyettesíteni képesek uz

intramolekuláris hidrcpónkö téseket*

Feltételezzük, hogy a metanolban lo‘

gjelenő új molekuláiajok fiCRIFF-báaie - ol

dószer aauuktumck* Föltevésünkét alátámasztja az aminek 

proüonelóduei állandója ás a foo 

zötti osözef ifeibós (l3*ébra)* Az amin profcome^keto képessé

gének növekedésével csökken a sav intenzitásé, vagyis lé

nye ében az intemolckularis hidrogónkötéeékkel összetar

tott adomatunok aranya az intrnmolekuleris H-nidas fenoli- 

min monomerekéhez képest* Ez azzal a képpel van összhangban, 

üütsy а Й—atom nagyobb buziéitasa esetén erősebb lóvén az int- 

razolekuláris íi-hid, kisebb a valószínűsége, hogy a U/hlFF- 

oázie az oldószer—molekulákkal adduktűmet képezi ugyanakkor

mól/l koncentrá

ció alatt ie

sáv intenzitása kö-

CIIAllv.-ér.eée í>. ;< L : (-Fii t •• »—módszerrel végzett számitá— 
-í— ez . -. -etil--;, x uz^-k sevvai Г - íí'A otmefivtei ez
tartoznak*
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a feltételezőnek* hogy a ketoanda for-ellentmond
ma as ikerion as új molekulái! aj# bio sea ebuan as 

esetben nagyobb nitrogén básicitóa esetén nagyobb cávin- 

tc&itást várnánk. Аз au ouk tanok kialakulás ab an válómé*

w-
IgK

10,1-

lOfl-

9fi
1900 bi00 200018001600 1700

13* ábra
As á- IL> alkil^uinok protonálódési állandója ée a 
Ifeoi-v—!? bt«Iff -básisok metanolban« k5 C-o©,
400 вп-uél mért sávjának intensitée© közötti боеse* 
függés

nylnk aserint as oldóssej&k mint protonuonomek van el
ölülőbe© esc?-epe* a ... -b ars ,-а«и.^ал2 

Így képsoóik as 1*1 adónk ttiBf ha as olüóeser «gyimákkor 

protonoké©ptor is lehet* mint pl* aa alkoholok* lehető
ség nyúlik a Ci-Aát-tl'i’ és munkatársai £44] által ie félté—

belesett ltk aaauKtun (л!) kialakulására* amelybon a 

►.£ hl ff-báni© он csoport 4© protonóonorként* K—atomja ak- 

ceptorként viselkedik« 1laósorban a hióroacil-csoportot 

tártál ásó oldó©sorok hajlamosak adöuktum képsécero*
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azonban pl. kloroformban is kimárhetá g

lynek Ige ártáke ^ 2.oáv,400

XI. ezerkesct

3*2. А D?l(r.sal-7T-R),J konolosok tornlkus

■С&&иШоа

A visegált kelátok közül az 

B-hexilosármasák uerivotogramja a 

14. ábrán látható.
Valanona,7Í komplex FT A garbóján 

mögt aláihat 6 a vegy illőt megolvadását 
jelző kis endotorm nmxinua. A termi
kus bomlás általában 200°C-on indul 
raeg (4. táblásat), nagyobb oltáráé 

erek as H-Oktil- ás az W-d od sellszár
vázáknál figyelhető meg (226 ill. 

276°C). A dórivotográfián irodalom 

[46] szerint a kclátkomplGxok tormi- 

kuo bomlása rendezőrint nőm a koor
dinativ köt6c folhasaddoávol kozdő- 

dik, Így a koordinativ kütás erőssé
ge csak annyiban hat a kólát termi
kus c. t obi lit á odra, amennyiben g fel

hasadó köt ás er бее ágát mogváltoatat.Ja. Az áltálon vizsgált

JУ'^"**^''**'* —"’**'** ■ ■ |.,.ц..|||1ч|||||||||||,,|Ц1||Ц.
' " ц" "t " I L' I " * 111' 11 4

^ SS,

».M*

7

=
=

. А: П

1111[1111111111111111111!1|1|||11||||||||||!|||||||||||||||||!|||||||||||||||||||||ф||||||||^Н1|1111|И1

14. ábra 

A m(Ho£ii-R-

Sstól derive-



4* táblásat

A ÍT>rl(Hoei-"-R)g] vogrUletok dorivatocráfiáe Jelloasdl

R C2H5 С3И7 С4Н9 С5Н11 СбН13 С8К17 СХ2Н25 i“c3fI7 i*c41I9 1-СрИ5 11

173- 162- 140- 145- 121-
174 164 142 146 123

ХОО- 97- 205-
Юг 9в 200

Olvodácpont <°С) 157- 181-
158 182

Eadotcrra ccűco- 
hőn-Jre Sklct (ÖC)

A bomlás keedeti 
Maároákloto (°C)

Sűlyosdkkanáo as 
oloo I5pce6ben 
(g/m&l)

As R csoport kát- 
rseroo kjpici oáI„. о

173 167 146 147 128 101 106 208 137 lüti e
200 200 200 213 200 228 278 207 200 200

ü
154,9 65,1 1-1,5 136,5 164,5 208,9 230,1 46,5 119,4 177,7

43,1® 114,286,2 114,2 14?,2 170,2 226,4 338,658,2 142,2

щ
itt csak os R csoport klplotaűl^a cserepei

%
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vogy illetek féra-ligandim kötéeerőosége erők kismértékben vál
tozik as И-alkilesöpört ssénatomesámával# Így érthető# hegy 

as egyes kelátok termikus ntnbllitásában élig van különbség# 

A vizsgált komplexek teimragrovimetriás görbéin 3-4# 

egymással összeolvadt lépcső# a DTA görbén pedig egy látha
tóan öossetett# nagy ©motora csúcs figyelhet# meg# utóbbi 
az egyidejű rekombináción folyamatokat jelzi#
A reakciók nagymértékű átfedése miatt а ГТС görbe felhnoz- 

ná Irinával is coak nagy bizony' talanságg&l állapit hat <5 meg, 
hogy a teraogravinetriás görbén hol kezdődik egy-egy újabb 

lépcsői Így a görbe mennyiségi kiértékelését a bomlási re
akció közbenső toráé kőinek megállapítása szinte lehetetlen# 

Lnnék ellenére megkíséreltem a TG görbéből legalább az 

elsőként leszakadó raoleknlarészt megállapítani# A különböző 

komplexeknél igen oltéró súlyváltozást észleltünk# Megálla
pítható azonban# hogy as B-i-butil-# -n-omil-# -hoxil-# -ok- 

tilszármazék esetén vnlóozinüen az azoaetin r;-on lévő mind
két ciki lián о szakad le# közel egyidejűleg# as E-l-propll- 

ozármazéknál pedig as egyik l-propilcroport távozik első 

lépésben# Mivel a bomlási hőmérséklet kösd úgy anakkora# 

feltételezhető# hogy о többi vogy illetnél is először ugyan
olyan (C—TI) kötés szakad fel# de о következő bomlási lépé
sek ól, an gyorsan követik az elsőt# hogy közelítőleg 

választhatók sót#
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t nr tornán: bsn

Ac 1240-7G0 пш-со Imlláahoecs-tertonányban a ©iknégyz 

tco К1(Х1)котр1охек abszorpciója nem számottevő, éв rondcso- 

rint a tetraéderes formának since itt jellemző sávja. Az ok
taéderéé ős az Utöc koordinációéű vegyüloteknek viszont jel
lemző abszorpciós maximumuk van e területen.

A vizsgált komplexek klorofoi?x>o oldatai nem követik 

e hullámhooac-tartooán;/ban a Mdlhlár-lá>H;-t örvényt* as át
lagon moláris extlnkoióa koefficiens (ь в lgl0/t / Cy^8.l) 

a koncentráció növekedésével nő (15 - lü. ábra). Ugyanilyen 

hatású a hőmérséklet CGökkenéoe ic (19 - 22. ábra), indes 

azt bizonyltja, hogy az e tartományban megjelenő, összetett 

sáv döntőén az asszociált molekulákban lévő :.i(II)ionok 

elektronkorjosztási föl, adataihoz tartozik.
Valamennyi vogyülot közül a metllosármcsák asozoeiaium- 

sávjíd a leglntonzivebbok, összhangban az Indifferenz oldó
szerekben is megfigyelt kiugróan legnagyobb mágaesoe momen
tummal. A homológ cárban azonban nem változik párhuzamosan 

az asszociáció mértékének tekintett mágneses momentummal 
(1. 3.0. fejezőt) sco az intenzitás, sas annak : h;io-
függéee. Ennek több oka is lehet, Se 

kívül az K-c;cubestituenoek tárbeli hatása sea*
momentum alapján nem lehet különbséget tenni 

az oldatban előforduló oktaéderas, sikpiramidális ás tetn 

éderos, poranágneocs molekuláinjók között (molyok moláris

hogy ható fÍgy e Lmon
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-
6*

1

L
V-
í5 7У-

2и-
3,4 У-

V>- 4

3 0,9-
5

q<9-

0,7-

0,6-

0,51 WO 7700 7000 900 800 Цт) 700
1200 000 Ю00 900 800Мт) 700

Ты ábra15. ábra
A [íii (Iioat-li-CUHfr )рЗ asoso» 
ciá tvn- ■' ’ áv j öl ft loro formb rnt 
23 wC-oni cTeQ,14 aől/1, 
c2=0»ll# с3«0»0в, Сд»0,05# 
c|s0f02 nói/l 4

©xtinkcláo koefficiense adott hullámhosoznál erősen eltér
het). non molekulafajok arán, át rs alkilccoport tárbeli ha
tára nng,. sártökben befolyásolja. őáorSeat az h-alkilesöpört 

e poreaágnooeo molekulák torsultságára Se oszol a mogfoleló 

moláris oxtinkciós koefficiensekre is számottévőén hat» rSaa
bén esintőn sztérikus okok miatt. így a homológ sorban nincs 

érj SrfcelnU kapcsolat eg; adott koncentrációnál a oávintonsi- 

táo ás a poraaá ne sec (asszociált) molelmlák száma között.
.Ilivel az oldatban fennálló többszörös egyensúly kon

centráció- ás hóoáreákletfüggő, az elnyelőéi cáv alakja (ős

fi V i;Hoai-n-cn3)0l 
clátuo-oávj fti kioí'o 
bon, 23 °C-onj с.,« V)6 raól/1, 
co»C*04 aól/1, citsC,02 м'1/l»
C^-0,01 nól/1 J

arm so
fort-



- 31 -

1,7-

О/ 1200 1100 ЮОО 900 600 ХЫ 7001200 1100 1000 900 800 ХМ 700

lo. ábra1?. ábra
A £Bl(He©i—w—СЛЦо)J сшепо- 
ciáiun-s úvj al Riot of ormbon, 
23 ÜC—on, С|вО|2 зс1/1| Up« 
-.•*14* С*П * '.'-&* C^e
С *05* CgeO *02 . idt/1

A r "i C ’ rai-H-C, oil««-) p] 
dátum-sávi al nloírojöm

■nfíOSO-

g'iCSflSc.» -ял.«-
14* C<t*0*ll* Cf-*

bau*

*2* C~eG*l4* Сд«0*11*
*G&* Cgo *05* Cyts *02 nfl/1

ternéosetoson intenzitása) le függ e kit parajai tartol* bnnek
meg közelítően e megfigyelt réessávoket аalapján kísérelt 

különböző térbeli ölrendoződéoü nolekulaf ajokhoz rendelni.
öeesahaeonlitási alapul a viscgált kelátok piridin tortáimé 

klorofornos oldataiban felvett, a slknégyzöteo cikpirani- 

délin oktaéderéé egyensúlyt tükröző színképeket (23 - 24* 

ábra), Illetve a nagy ‘ -bon tetraéderen ?I-i-propilkonplox 

különböző hőmére ékleteo kló:, of órában kísért oaiakipeit vá
lna st ott an (25* ábra).

Szoba-* illetve veladvel magasabb hőmérőé klót és ala
csony'óbb koncontrácié - a paronáneBOS molekulafajok közül -
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ю-
1

о
1200 то 1000 900 80Ó1M700

1200 1Ю0 1000 900 вООХпт) 700

1Э♦ ábra
А ,»si ^í*sei—Й—CII^| JÖß*3«S0—
ciátixs—eávj el кхого1ЧнпвЪша,t,-io °c, t-=g3 3c, t3=
33 °c, t.»45 °c, t-.ee °c 
(C^Cl^-bon;* c«0,04 tzól/1

a kisebb tarnzáaú aessociátunok (diaer molekulák) lítrojtitá
nok kedves elsősorban* П^-са körülmények kösött a nagy enln- 

o sásai, ötösen koordinált líiClOkosplorek 1200 ée 1000 no kö
rüli sávját várhatjuk q fonti esinkópterületen* esek a sávok 

a ssabál^oo eikpiramidális geometria (C^v ssisnetrie) esetén 

a illetve a ^ átmeneteknek föleinek
riog Г 473* A ai oeotllnkbon órásén torsult 0-1 peőöminyékről 
van esá. A tbi(Heal- -Ю^З vogyíiletok ssinképáben valőssi- 

nüleg ns 1150-1200 nra 4c es 1000-1050 na kösötti sávok tar
tósnak as ötösön koordinált, pnramágnoses iri(II)ionok elekt-

20* ábra
A ;:ü(Lsai- -G?. u)03 cscüo- 
ciátun-eávjci Rl őrbí'orobon* 
t,«10 ?C, tp«23 C, t,»35 °C, 
tj«45 °Ci c®0,14 nÓl/í



- 33

2,5-
1

í

2,0-

11,5-

1,0-

0,5-

1200 1100 1000 900 800 M”") 700 1200 1100 1000 900 800 X") 700

2 3. * ábr G
A íid (Hoßi-й-СЛЦ ass so« 
eiátua-oávj ni ? latoi огаЬш.

°c9 tí-se23 °c, to*35 
t|e4j °Cf tUoO °C (C pC 1 »— 
bön)i c«0f14 mdl/1 * 4

22. ábra
A u'iC SBi—N—С.ЛЦп)о OÖ6EO- 
ei átwa-eávj td píroíoraben.
t.oin ^c, t0»23 ^C, to«35 °C, 
tj-45 °C, tfioO °C (Г|С1,- 
ben)i e-0,14 mól/l d 4

ronátmenetoihea. rt tánaestja alá n piiiuln tartalmú kloro- 

f orrában felvett f aialcápekkol void ösnл©lmeonlltáe io* Clyen 

ólatokban m kólát ;=± aonopiridln-adtiv.'■ ctum ^=± blna-piridin- 

Gdduktea egyensúly oa uralkodó} a pcnrnnágneoos* citJcen koor

dinált* eikpiramldálle nonopiridin-oddukt 

о ige :ie piridin-koneentráciáknál* nontooabbea Isi kelát/pi- 

ridln mólaránynál a legnagyobb t4u3* Ugyanakkor oa 1240-760 

tartóján,. ban felvett eeinkáp esexkeaete (23 - 24. ábra) 

figyelemre máit dan haoonlit a kioebb koncentrációnál* illet

ve □oganabb háaáre4kletoa lorofóimban felvett nalnkápokáhos.

relativ mennyi-
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v>-
2& Cp-0,1 mól/l

t

2,0-

US-

Ifi-

Ofi

1200 1100 1000 900 SOOJtm) 700

1,0
1200 1100 1000 900 вО0Л(пгг)7ОО

23 m fibre
ß rl,fi(Hnai«íí—C^H-, -,)«3 
l'r:G pi; Idle tártslíSű

SSfSUi23 c"°ns °koWt=

24. ábra
fi trilCísnJL-ü-e-»)оЗ 
15-0 riridin t'ártnlfitf kló-
^SSSl 23 rJ-°ni

oInyo- 
bio»

A Diridinkonccntrnciát nevelve* ав e© önsúly as oktaé
dere© feirs-niridla-adduktua irányába tclc'dlk el* 5c a nsin- 

képbon пег ií? Icáik, majd 1 ace an minden aás távot elfed есУ 

960 na körüli náv, amely a ozabályos o.-:ta>doreo » öleseiméi 
a átmenetnek felel nog (lánd 11« oldal}(a bles-plri-
din-odduktunok toraéosetceea alacnony csiruotriá júak)« lös
te klorofomoo oldatban a feoaploxkoncentráciá növelése és a 

háméra Sklet cftökkenéoo hasonló .jellogü, de IdLüobb mértékű 

váltósáét okos, о növekvő aanoeiácié miatt* / попуóbb tonesá- 

raű nosaociátunok aenayleégések növekedés5vol esoporodnak as
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okteáderoe koordináciőjű ui(II)- 

ionok lőj jellemző Ca ^(Ö^J-nak 

megfeleli] eln^eláeük valóezinü- 

log 950 - 1000 nn körül van, ozin- 

to teljes fedésben a megfelelőt 

az ötös koordInáéióhoz rendolt 

sávval. Feltehetően ennek tulaj
donítható, hogy uz 1020 пи körü
li tartományban az intenzitás jó
val nag/оЪЪ mértékben hőmérőik- 

lot- óo koneontrációfüggő, mint 

1150 no körül (15 - 22. ábra)*
A különböző n-alkil számo

sé kokat ösosehasonlitva 

tűnőt bog, G concöntxűció növe
kedésekor ás a hSiaár siklót csök
kenésekor az b-olkilssubostitu- 

ons né réténők növekedésivei az 

1150 - 1200 nm körülit az ütö- 

koordinált I i( И Honokhoz rendelt sáv e&Tö kevésbé ol
vad Ъо az 1020 nn körüli* legintenzívebb savba (ez különö
sen a borosabb alkilláncok e-otén figyelhető magi (15 - 22. 
ábra). tapasztalat őzt a kézenfekvő foltátolezóet táaoest- 

ja alát bog/ a czánlánc növekedi о о gátolja a dinernél na- 

g óbb ács zo dátumok kialakulását* s ezzel ismét a tértény 

cők szerepére Ívja fel v fi,g/elmet*

2

1200 1100 1000 900 800 JH 700

25* ábra
/! [ *i(l e ai- -i-C o - 7 / o3 
olny el Дао kloroformban* 
t,-10 qC, t0«23 °C, 
tfe35 °c, tie45 °c* 
tá*jQ °C (СоС1л—ben)j 
ce0,14 mól/i q
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flint raár említettem, a tét raid ereo 14. (1*/komplexeknek 

általában ninco jellemző sávja 1240-760 na között* A [Bi(Hoai- 

Я—i-CUH^)^ komplexnek - é о esek
mind a reflexiós-, mind az oldalazlakSpcibon (8*, 25* ábra)
jaogfigyelhetá -90 na körül egy kló intenzitás*! sáv* Mivel a 

vizsgált vegyületcsoportbái es 

lex, nagyon valószínű, hogy оз а gyenge oáv a tetraéderes 

koordinációja Iii(II)ion valamely spintiltott átmenetéhez tar
tozik* (Az. hogy a oáv intenzitása a bánórólklet növckodéaé- 

vel eoak 00 °C körül kösd emelkedni (25* ábra) - bár maga
sabb hőnéreéklat © tetraéderes molekalafajnak kedves - nem 

Bárja ki est* hiosen több noleioilafaj elnyelésével koll szá
nó Inunk e terülő tea is*) Az esc sociáti23-sávokat vi oson., lag 

nagy koncentrációjú oldatokban kellett tanúinkén,/ózni* Ekkor 

a híméről klet emelked énével mind hetáxouot tebton előtűnik 

egy oáv 050—900

к о kóláinak - azonban

egyetlen tetraéderes komp-

kuKütt (19 - 22* ábra), saely - bár rend- 

ki vül kié intenzitású - valamennyi í sármaeóknál határozottan 

aogfigy ölhető* Feltételezésünk nzerlnt оз a sáv mindegeik 

ke lát oldatában r.s i-propilr: sármazéfcboz hasonlóan, de sokkal 
kisebb mennyiségben jelenlévő tetraéderes molekula?ajt jelwu 

1st a kérdést egy szerűen 5o aegn: ugtatéoe tisztázni lőhetne,
komp

lexek v2(Ta) 'tmc. • r. tri-+ ;zó# "iisaegc . " t V' "t*

A rendelkezésünkre állá epe ktzofotom éterekkel azonban ebi en 

о hullimhoöoa-tartar'nybßn пат végezhetők legbieható nérá- 

cek*

ha 1700 én 1209 között megtalálnánk e totraéd

Az űsozociátna-c óvok intor őitáoa Se eloltja - a nágneooo
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noaentunho* hasonlóan - as oldásaer anyoc4> izlAővSaSvol iß 

változik (26# ábra)* Ее vaiáesimileg aszal aráehotő# hogy 

os old drsop-oolekalálckal órától jós fcölccöohatásbar Iává, k©~ 

vócbó Ssesegoabol^ odott esánláac koráebá oJműáljoeea a konp- 

lornolckulák Sassekcpceoládác át, aiß gyöngébb ssolvntáoiős 

kölcn’jnhatások osotán kinobb aroaociáeiáe кíosság várható#
26# ábra
A ÍV.Í (Нса1-$-СЛ1, , >«3 
tua-í ívjai 23 °C*onf
bon 0^8*0, 16, },0ó, c-55*0,v/ü
aól/li асеtónban 0^*0,Oö, epo 
0,06, ©^*0,04 lilái/ii CS2«bsn 
c>^e0,l6, c<^e ,06, c^«0,64 m l/l

ocezociá-
kloroforra-— kloroform

— aceton
— széndiszulfid'.5'

f--í24C£

;,£)•

o^-

1200 1100 1000 900 eOOXÍnm)

'« '• ... ,. Л„ :rA~ - 0^1 kólátok protong^aaaanclá 1 a

A tűi(Tfoal-^-o—ni kil>21 tlpusá kelátkomploxok Flß ősin- 

kápáook koncotitráciÓ-, 1 *áns5;: siklót- 1 г» ol; ’ *пео:»Пг^4п 1bál 
Jrtákes kSvotkostotáoek voníiaták le a noo koordinálná ol
dó ^sorelsben Ualotaüí egyonsályt rendszerek tormáesetirál*

/ rövidebb n-olkilláncot (C^ - C^> tartalmasé vogyü-

Г
As й-тае111 rsáraasák sajátságai oldatban - valáesinücn a 

na^mártáktt asszociáció miatt - on&ion ölti. nck a homológ 

oor többi tagjának tulajdonságaitál•
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letek esinkápábcn nz proionfí.Jtálmafc viszon* lag álca 

jelek felelnek raog, oriole elmek flno^eseikesete többnyire Jel 

folio ierhotff (27 - 20. ábra) [493 (5. táblázat). A nitrogá-

400500 Hz 300 200 100 0

CH3

gyűrű protonok

TMS

.HeN
fi
I \
/ \ u_~__JK

a 6 Jtppm) 5 2 C17 34

27« ábra
A 0" 1(":зг ák -'siakáp© €' yt'on, t я 25 dC#

nen lévő alki 1-r ssub • - г, 11 1ИЯВВ jelel a <Tí* 0*8 - 3*6 ppa tar- 

41 *■' ' ' í-:* ... f~0 /3~* nn

edvebpff fc5rJ.nl eltolódással# /г aeoaetin-ai troráahea Hpect 

külonbbeá helyzeti! rjetllánprotonol: Jelelnek kcrinbösá kállai 

eltolódásé jál tákrözi a nltro^'netaanck с csór, láncon tova- 

baledб* c; ’ükként hatását. Aa elkilprotoaofc jelei a vártnak 

Eiecfelelóon falhaoadaak (J о 7 r.) (27 - 27# ábra)* a ncro-
eabb honold ok jelei neonban aár arélesebbek, cl sörözöttab
lak, ’Inoanaorlca&ctilfe nch sebben follsaerkató ('9. ábra)#

As fircruío protonok tért Áí\ a kát jolcooportot tortái
mnál g rsinkSp о te. ill to - legalábí is as alkolnasott fel-

* iH’iit
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1

500 Hz iOO 100 0300 200

CH3
gyűrű protonok

0C-CH2

TMSa*N

0 ,1'

sH •

06 -fltLm) 5 13 2t 7 4

28* ábra
A L i (Hoai—^ ИШ nsinképe CS^-ben, t « 25 °C

bontásnál - as A^Bg epinrendssorro Jolimmá, mil két—két 

proton Mé5»oeee og?eaértdfcUségére titol.*
As aaonetia protonok kevésbé 41c 3 Jelei 7,6 ppm fgistt 

jelennek nag*
As oldatban io diaaágne^ee i^iigtHsal-l ««in-

képében (30* ábra, 0* táblásat) sortéi0Ihatők sinlasoc
‘ ‘ ! » 1 ^ ' ' V г : •" ’ '4 *’ -.••* ' icc-

vsesäbet ПпбЪЬ különbség a két végsőiét orosá© protonjainak 

területén von (Időd a 00» Obi. át - n- x --nőtt—
l'n .m aeonetln protonjelei sokkel élesebbek} c. rstafcépet 
— ellentétben a r:o... föleid ni к ol-(It)ve „ 0 lettől - 3 koncent— 

rdciőviesonú ok nca befolg ápolják*
A v&sogált .:l(rt)ko látok O'P'- oslaképe fUgg a koncont- 

rád őt dl* savekvá keeeent rác lévai as oc*<iotilán, de MflHh

reso-
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5* tábláiét

Г;'11(Нса1-г-n-alkiljp] típusú vény illetők .je
lei ^-ogynágokben, CSp-ben, t « 25 °C

proton gyűrű
protonokch3 if-CHg |3 —CHg Ot-CFip СГЫЗr »M }

чл 1,22
1,34
1,45

5,24
•,,..7
5,51

3,25 6,92
7,08
7,17

0,14
3,35
3,47
3,5?

1,63*
1,74
1,08
1,99*

1,56
1.60
1,79

0,85
0,98
1,10

6,24
6,36
6,50

6,91
7,22
7,12

3,12
3,24
3,35

7.91

-c4h9 0,07
1,00
1,09

1,23 5,23 
6,3 6
5,49

6,91
7,03
7.13
6,91
7,03
7.14

Ь у -Л
6,99*

3,19
3,31
3,42

3,17
3,29*

8,05
1,34
1,46

Si-с5пХ1 0,83
0,94
,93

С.30*

1,67 6,73 
6.36 
6,49
6,24
6,34
6,48

5,33* 6,93
6,47 7,05*

1,34
1.40,
1,47*

1,36*

7,93
1,79
1,90
1,77*-ЧЧэ ,13 7,ея

3,24
3,36
3,42*0,87* 1,30* 1# ->9*“Vi? 7,90

м
Srcsoolvodt Jelek

nooon OS eaorautin protonok jolo о kinobb tórerősuigok irá
nyába tolódik cl (31* ábra, 6, táblásat)* r jelek uránén ici-
czóleeodneki es oc-oetilén Jel finoaasarkésetо fokosotokon 

elmosódik* A p^etilSn Jól iesBártákü eltolódása ellenkező
irányú*



А [ПС гчДО-0-О.П.Оо]
raól/l, Cp = 0,2?/ Ml?

FIR
It

wo о200300500 Hz Í00

N
■\/\

(У-У-ChJ Chj

уIл*\1 /-0
■2г\

CH=NV

gyűrű protonok ос-CH2
Ni TMS

fi-c^
I

У

J

6 JCppm) 5 ГA 4 17 29

Heai-^-o-CgH.,д] Ш essinkópc CSybonj c 
t st 25 С. 'b‘; ®

0,14
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6* táblásat

Az egyen protonfajták Jelelnek СсГ(ррз)3 koneontrá*» 

cldfüggéee a rt-hoxil komplexnél, CS^-bon, t « 25 °C

П
proton «„ 

rr'l/K vii3
gyűrlS

protonok-)Т-ен2 -CÜ2fi -CHg CfbSex.

a) 1,60 6,65 - 7,351,350,-9 3,35 8,25
3,48
3,30

80,06 1,36 6,24
6,34
6,48

6,23 
6,33 
6,4b

1,770,90 f.07b
6,99е

7,623,13
3,24
3,36

b0,00 1,37 1,800,09 3.19
3.30
3.40

3.20
3.31
3.41

3,10
3,30
3,41

ь,04

b 1.360,12 0,09 1,70 6,22 6,b9b7,02°
0,08

6,35
6,47

0,09b 1,360,14 6,w9b7*0lb
1,79 u, 24 8,00

6,36
6,43

«) 6,25 - 7,250,8 1,481,12 3,31
3,43

0,02

3,54
l0,16 1.37 1,97 6,23

6,36
6,40

0,90 o,8S 
7,02 
7,14

6r22 6,b?b
5.34 7,01b 
6,46

6,22
6.35 7,03 
6,4b
б,32Ъ 6,88b
6,46 7,0^

3,21
3,33
3,44

o,ll

1,360,20 0,90 1,78 8,17

0,69b0,24 1,37 1,75 3,27b
3,39B ь*тъ о, 28

0,88b 3,37b0,30 1,731,31 a, 34

а) Heal-ft-o-CgZl^» b) Seoaeolvaut Jelek; c) a diaságaeee© 

Kn-koaples ppm ért ékelj о в 0,14 odl/l.
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*

CH=N

в ■

tf(ppm)

7 ■ I gyűrű
\ protonok

• - .
6 ■

0*1№c=rt»' . ••••-• *. • • -rí сн2(°а 
c n2(fi) сн2т 
CH2W
ch2(0

Ч- 5*

ch3i

<*-Cty
3

s-

2
-CH2

^T‘ihCH2\
1 ch3

v ' > * ‘ * *. Л *. *

0
0/75 0.Ю 0,15 !У0 koncjmót/ll CpO0

* ■ s ‘ Í < • 31* ábra
4 ВШ Jelek kco^iIrdcldfStafee c a-hejtH- 
ssártaaeeknál CS^-ben* t » 25

terminált orr ott konploxok ißdiffereno olddssorboa 

róasbsa MNNMtttlt dllanotban ттек (1* 2*3* rám)» Hagy 

▼nlőeainíÁr %^1 в ncle ’mla-eeoaocidtniok parocsdrineoea nik
kele *r >loaJolnok rvl ooltotloa el©fct*tm1al, vala Unt e 11- 

'апйш atOßnoGjei ktícötii kontakt kíJlcoütóiatáa jolentkeslfc 

a estnkép koncontráclóf pipiben.

!UrMtattdk 13% 303 hogy a dipolúrio о 1 tolódások a

« ■
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CHitinned kelátoknál elhuny ecolhcték* továbbá 

hogy kölönbdeS kontakt eltoláöáa modoil jclleasi a négy1 
(tetraédere®)* ce öt Tie ás a hatóé koordináciéjű molekula- 

fajokat [35* 50 - 32% La SÁR as általunk is vi negált S- 

etil- ác n-prc^il-osármaeák piriéin-edauktuacindl ki lutat- 

ötösen koordinált iknirci-iit'áiic, yaroaégaesefl átme
neti alak jelenlétét a Latorca koordinált* érv год torsult 

Oktaéderen felépítésű bicß(plriclia)-eÄÄeictt» mellett [48] •
Л kát mólókulafnj ;*ontakt el toláöáeöibnn Iává különbség a 

legn^rkánoebban er птм'а r>—r Jolánéi cdádik* itt as oltó
iét? áe iránya Ír különbözik* A bicaCpti 11in)-oddulrtrsK ás as 

c--i; ' :"H- • ■" ”0 ■ vir o.- ' . t; /;t

. '• ; :. -Л ' • ;; fconő-
nál ón no at Ív; a ^3-CÍL->, ill* ^-СТЦ-á positiv*

fiindent egybevetve ássál* hogy es ötösen koordinált* 

ill* a na:,, ohb tagosáadi aeosoclátanokban hatornn koordinált 

nikkel(II)-t in tartalmasé parnm'rncooc molekulafajok ará
nya igen kicni a diataágneseo monomer molekulákéhoz mérten 

■ír relativ meneti Igük ccok klómért ékben nő a koncentráció
val* érthetővé teeci act n megfigyelést* hogy а - döntően 

g dlaoágnesco vegyülőtokra Jellcmső - át1ags sínképben ss 

aaoraotln vr:ry as ос-mot lián jelek is cook kicnértákben 

koncontráciéfHggőki о többi jelnél pedig még kioebb kémiai 
eltolédánváltosáo adódik*

Különb: so in Iffcrons olt: ár serekben eltérő ЕШ osin- 

kípet kapunk (7* táblásét}* A láncvégi raetil-protonok jelét 

kivéve kir etb-nccr óbb mértékben valamennyi resonnnciejcl

te
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?• táblásét

A hexil-saármasáknál márt jelek cf(pnraj áriákéi 
különböző oldószerekben, c « 0*14 radl/l, t « 25 °C

proton 
oldősz.

gyűrű
protonok b)p-CE2 оt—CH0 CII-IJCII3

G,09ö 2*6416*24 6*09
6*36 7,01a
6*49

1*36 3*10
3*30
3,41

3,00

1,79 0,0cc2

6*46Q 7,04 9,71,75c2gi4 0,03
0,95
1,00

0,91

1.43
7,14

e 6,36a 7,02 
6,40 7,15ö

6,29 7,13 
6,45 7,44 
6,59

11,64,061,78 2,2381,39CC14

Q,90a 4,32° 4,8061,40CDC13 1,89 12,2

0,90ö
1,00

5,65 6.24 7,32
6.36 7,45e 
6,40

6.25 7,19
6.37 7,32 
6,50

1,42 1.7 20,7013,11CD 3 СО CD 3

4,57CD,CB 0,91 1,42 14,1 37,53 a

q) összeolvadt jolokj b) a megfelelő nea áeutorált oldószer 

dielektroaos állandója 20 °C-on.

alakja ás káraiéi eltolódása as olddózertől füg; ;ően változik. 

Különböző olddózerekben változik az asszociáció raártáko, az
az a diuraágneoGo niknágysetes alak aránya mellett az aoosoci- 

ácid eredraáiv okánt keletkező párásságáé see, ötös ás hatos ko
ordinációja riolekulafajok egymáshoz viszonyított mennyisége 

is, ez pedig az olősőokbcn elmondottak szerint nagymérték
ben bofol ácolja a ozinkápet» As olddoserhatás elsősorban
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as asonetin ás as oc-netilán 

protonok Jolánok oltolődásá- 

bcn figyelheti meg (32. ábra). 

A 7* táblásét adataiból jól 
látásik, hogy eloóoorbnn az 

asoaotln proton-,jel áo as ol
dószer dieloktronos állandó- 

ja között ismerheti fel egy
értelmű kapcsolat, de a dipó- 

luanomcntunnál lo hasonló a 

tendencia* Feltételezzük, 

hogy a különböző oldószerben jelenlévő különbözi aoosociá- 

tunok cs okai a kétféle proton különböző árny ákoltoágának, 
do non sár ha tó ki az reá, hogy as ozomotin- áe as -ne ti lén
protonok közötti csatolás mértéke változik*

■fivol n hónéreáklót emelkedésével csökken az aoorelá
ció mértéke, c vonalcsélesoég esökkonoeo ás q kániai elto
lódások olyan irányú változása várható, mint koncontráció 

csökkenésnél* As asonotin ás az об- ratilén jel ozéleooége a 

hőméreSklet növekcdéoekor valóban csökken ás as utóbbi trip
let! nzorkoseto egyre világosabbon felír merhető* E rezonan
cia jolek azonban 50 °C felett a kisebb téreriooégek felá 

tolódnak* A notil-jelet klvóvo kieebb-nsgy óbb mértékben va
lamennyi jel kániai eltolódása függ a hónSrejklettói (L* 

táblázat, 33* ábra). eot a gyUrÜ-protonok jelcinek finoo- 

üzorkezete io ne,gváltősik* Mindez újabb paramágnesoe ю1е- 

kulafoj nogjelendsót jelzi.

(cd3)2co cs2CDClj

ca4 c2ciACDjCN

/

6 J (ppm) 5 34

32* ábra
A Ilii (IIc ai-TÍ-n-C/-H•, -Л J oc -CIU 
jele különböző oláoofcorekbeái 
c n 0,14 nól/li t = 25 °C
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ü. tdblásot

A hoxlX-c.sáraaaék jeleinek £cT(ppm)3 ШЫк» 

Xctfücßjoe C^Gl^-ben, e es konst*

proton gyűrű
protonok С1Ыp-CH2 oí-CIIgо ai3t»vc

6* 46a 7,04G
7.14
7.03G
7.15

0,95a

0,94°
1,00

9,73.881,751,4325

9,76,19
6,30

1,03 3,911,4350

6.41 
6,54
6.15 
6,27 
6,37 
6,51
6.16
6,20
6,39
6,53
6,13
6,2 6 
6,37 
6,49
6,10
6,23
5,34
6,47
6,00
6,20
6,31
6,44

6,05
6,17
6,20
6.42
5,97
6,11
6,23
6,36

G,94a
0,99

6,99 9*91,4660 3,901,03
7,11

0,93ö
1,00

6,99
7,13
7,21
7,33

4,13 10,21*851,4270

0,93a
1,00

10,66,991,07 4,291,4200
7,11
7,21
7.33

0,91®
1,00

6,96
7,11
7,21
7,34

11,11,07 4,401,4390

0,o8a
0,99

6,994,60 1.1,71,42 1.89190
7,13
7,24
7,30

0,93ö
1,01

12,51,46 7,034,981,01110
7.15
7.29
7.43

5.26 13,17,02
7,15
7,33

1,931,51120

7,44

a) 88öSGö!vadt jól
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A föntebb elmondottak as 

H-n-alkil-о sax másékok nellott 

többé-Irovéobé a olágaső 

S-i-ЬвШ ér a elágand 1-1- 

orail asármacőkre io érvény esek, 
vngyis aim ásókra a vegyületek- 

r®, eme lyoic csilárd halnrnsálla- 

potban aiknégy set esek. ás I-i- 

propilvegyUlet, más К** в <?с- 
elágaső i-alkil ssárne zékokhos 

hasonlóan, rsilárd állapotban, 

elsooorban sztérikus okok mi
att, tetraéderes* Endifferons 

ol. 'ssorckb :n hármas* nonsociáit (pni-r.ná nccos) monomer, 
r'ilmáfvSütc-o (álanágnesos) tetraédere® (ptfNMl noooo) 

egyensúlyi rondocort k5 es* A nagy -bon jelenlévő, tetraé
deres koordinált parnaá; noses ni kko 1(11 }<*i onok okost a nagy 

kontakt cltolédások miatt о protonrezonaneia ssinkép telje
sen eltér a dinaágneses vegy illetőkétől* АХассод abb hőmér- 

oéklet a paromágneses cgo so dátumok, magasabb hőmérséklet as 

úgy nneook paramágnesos tetraéderes molefculafaj kialakulásá
nak kedves C7, 3D] (lásd előbb is)* lnnék figyelembe vételé
vel foltételossllk, hogy a FJR osinképekbon megfigyelt váltó- 

sás annak tulajdonítható, hogy bár a hőmérséklet emelkedésé
vel csökken a poramágneses aoosociátuaok mennyinégő, de es
sél párhusaoosan nő as úgy an csak par«mágnese© tetraéderes 

moloiailafaj kiolalmlásáaak valdozinüoége is* *.зек ssorint

13’
ef(ppm)

CH= N12■

10-

5-

4 *

3-

40 60 SO 100 tre) 12020

33* ábra
A liiiC ?ов1-П-п-СЛЦ 0i komp
lex CHeí? és elének
kémiai oltolddáob ídilönbö- 
z6 hőmérsékletenj c в konst
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tollát bison.- on hőmérséklet felett valamennyi féli (Hoai-E- 

alkll)23 kelát oldatában 0 fenti hármas Qgyeaeúlyi rendszer 

jön létre.
Es a jelenség lehetőséget lóinál as оцепов áo о látcső 

láncú clkilnzubc-atltuensek t árbeli hatásának tanulmány ozá
sára# öoozehcoonlitánára. Magosabb hőmérsékleten ugyanis as

oldat má noaoc momentumé"oeesociáciá eIllan, agollmté, ás 

nak i-.rtc rőtében klrzámithr.tó r •• iímág,- setae tetraéderes
egy enoúly egyensúlyi állrndőjo# ennek hőmérséklet függéséből 
podig egyensúly termodinamikai parómétereii 
körűin5n.. ok között meghatározott - mennyiségekkel vicsont a 

homológ vugjületsorban kvontitativo jellemezhető az elkil- 

ozubníitituoas térbeli hatása« Emm adatok birtokában add 

nyílik a piotanrczonancia színképek kvantitatív kiértékelé
sére lo [533. írnok a kérdőének részletes visogálatát 0 jö
vőben t о rvo zeük.

3.3. IdRanüm..kjosarélődéi:;i >. -m .- 1- E

lár korábban kimutatták, hogy a gyenge térti ligandumok 

ri(II)komplexoi az aeetilénkéniábon katalizátorként alkal
mazhatok [54] . SCHRAÜZER* BICHLLR ás GLÖCKNER [55 - 573 ta
nulóén, octa a cikloolrtötotraén (СОТ) acetilénből void szin
tézisét# 0 az általam is vizsgált vogyületoor első négy tag
jának katalitikus hatását. Megállapításaik szerint a kata
litikus aktivitás as iadifferons olddrscrben mórt mágnese©



- 50 -

noaontimnol én a dimetil-glioxlmaal való liganduacGore 

bosségővel parole! v'ltoeik. As acetilén mérsékeltein огбе 

koordináló képességgel rondelbocik; 2 acetllénmolekule a 

oiknég seteo [JliCReoi-íl-R)^ vagyÖletek 5. és 6. koordiná
ciós he 2áré láp be, további kettő pedig cs egyik eredeti 
ligandunot kir soritvo annak a helyére. lg?/ a tfÍ(II)ion ok
taéder esen koordinálttá válik, о es eceti 1 éunolcImié к о COS 

nolekule klnlokulásáhos kedvesben helyes kod ne к el (XII).
Est a kvázl/oktréderce átmeneti álla
potot inhibicióe vise "álatok to biso- 

n, it j ók C533. Erős terű ligand unok in
hibit Inak* t?ifcnilfoesfint adva a 

rondoserhos, mivel as egy koordinációé 

hol, et loblokkol, bensői keletkezik,
XII. rserkoset Hagyobb piridinkoncontráció pedig tol

lasén inaktívvá toesi a katallaátort, elfoglalva annak 5* és 

6. koordinációs helyét is. Azok а 171(11) komplexe к jé katali
zátorok, omolyok olctoédereeok vagy kénnyan sassá válnak} il.ye

as általam vizsgált vogyöletek is.
A saint 5clone chnnissnie felderítírében fontos volt önnek 

felirraerőse, hogy о r sin tó cici én a ligondunceore lény egében 

azonos fák to old; ól függ* mindkét folyamatben a nikkel - li- 

gandtta k3téö felezőket! ása a sebeseégmeghetárosé lépés. 

ECHEAUEEE és munkatársai £57] rserint a 1 lgandumccore másod-
öIoü ШС belépése arend szerint zajlik lo, 

határoméi a szerzők azonban álatokét nem коvültok.
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Ilyen előzmények után kösd tom a ligerkhao kicserélő-.Iá ni 
reakciók visfigálatáhas. A dimoti1-glioxtenal lejátszódó 

akció kövotésére kát út kínálkozott# Az analitikában jól 

bokáit a Ki(II)ion oeghatárosárára a spektrofotometriás 

módszer* amelynél a !'i(It)Íon vizes oldatthoe erőeon lúgos 

közegben alkoholos dlmctll-gliorin oldatot Óc telitett bró- 

zios visot adnak* A keletkező vörön esitói viseld Ikony vegyü
lsz fény ein oláséból könnyen én pontosén adódik a ”l2+ kon
centrációja. t г akció a tanulnám ázott kólátoknál jól követ
heti oobeooégrol megy vérbe* azonban e rok reagáló vegyi!lot 

miatt rend Id. vili bonyolult a rencser; a vörös a sinti, visol- 

dSkony termék Ueosótétele ic vitatott# sért a kiceerélődéei 
folyamat követésére as egyesornbb gravimetriáé módosért vá- 

Xaostottaa*
: óidéul se : -n-propil 
komplex átalakulási r - 

idő görbéjéből (34. áb
ra; kitűnik* hogy a 

kesdetbon gyors átala- 

knlás a reakció olőro- 

haladtával láncul, majd 

kb. 1,5-2 óra után az 

átalakulási értéke 

lassan ceöldccnki kendi 
é cciiol ooa éri cl

50

Я 40

I
30 f=23 4C

[kompll0=2,5 I0'3 mólll 
CDMG]0=2,SW3 mólll20

10

4 idifh) 5

34. ábra
'% alakulási as idő függvényé-
bon acotónban* a CHlfHaai-Я- 
C3 7^2^ komplex Gootón

az 50 —ot* A koncentráció - idő görbéből nem határozható 

a ligand шюоегс bruttó rendjei a Ige • lg c> ,3^ függ-
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v'mj nőm ltnoárlc, ’’ind
oe arra mutat, hog? a 

keletkező Fi-íGg további 
4%а1г.!ш14о(ок)оп rsegy át, 

о sárt a rúsnroodekct Se 

в eebeecári állandót (35* 

ábra, 9* táblásét) о I:as- 

ái ti ronkcláaoboooág kon
con! I-' ciáfílgc Soábál rsá- 

nitottera.

t=25°C

[DMGlc-2^ 10~3 mólllД5

Й

I
!Q

1Л

*
O' tgóc. = 1,02Q»

Qí
6idö(min)e 0llgLkompl^3 Q7

A táblázatból lát
hat 6, bogy G lircwlUB- 

easro coak as TT a pars pl 1~ 

эо an U-l-enllreánpasáfe- 

ná.2 náoodroiidö» őse Imái 

ven egy o^ártclndon log- 

leaeűbb* eobooa 5 goeghc- 

tároöd lápáos os о!з5 

: ;C be 14páro g nolelmlá- 

be» Ae B-eaafeost 1 • кош

tg* =1,09

6idö(min)8 Q2 0/, IgCDMGJfd 07i0 2

35» ábra
oncentráciá — id5 4c lg t? — 

le c görbák a [Ni (Hggí-í?—° 
СЛ1?7р1 komplex enotán с) c 
konblbx-, b) g DUG—rúcsrond, 
továbbá g oeboooógi íllnndó 
megfentárosásáhos

váltosáeával ©sonbon változik g lisenc шюеепз e/^aáet követ6 

elemi lápánőinek eeboeeogvirsoop-a, a többi vegy "Tótnál a 

bruttó rend siár nőm kettő* As oltáráé ав В—i—propileeáiSMMrék— 

nál a legfclttlnábbs a kólát ráosrenö -1/2, о ПЮ rlraceoA 2, 

áo bár as i-propilcí opoxi elektronon hetárjn a többi ciki 1coo-
; zármasák Gobeoeági álIon-por tó túl alig tár cl, rs r-i-i..^;;^ 

dója a több inál nagy eágréneid el nog, óbb. TálтаЛщш ой érint
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Эт táblásat

Kőcsreodck ás ßebooSiSoi állandó a [NiClirai-S-lO^ 

von alotok dinotil-f'lioxiinal lejátczcdó li>;andui3 

kicseréI'déл1 reakciój ában

R n-Cy-f n-C^ a-Cjí Ijj «А 1«*С^Пц

1 1 1 1 1-0*5nkolát
®DHG 1 1*5 1*5 2,0 1*5 1

4,64 5*649*B5к 91,40 13,354,07

A j£ lnól^min“1, l3/2aól-3/2ain*1 ill. 11/2и01*1/2п1п"1

e%ekben nsc ropd
egy

énnek pstárilmo oka veni a tetraéderes pcoaetric térbolilos 

vnlócsinüen kedvezőbb as clo5 IMG belépéséhez, :iint a eik- 

nésy zetoe; a továbbiakban azután as Ilyen vég; illet a sik- 

nlrs-zetoehes hasonlóan virelkodik. Est bizonyltja, bos, a 

szintén tctrr.-ádi IJ—t oro—but 1 1szárnas1 kőéi g; ore li^aadua- 

coerét, jó katalizátor sajátságokat észloltck [56, ftl* A00"
tilSrmol itt is kialakulhat a közel oktoédoros geometria, 
miután as egyik eredeti ligand
a nolokulát tfltrafew alakba káoyezoritó rstérikae hatás, 

Valamennyi tanulmány osott konplea ligonouncaeré J ónok 

öoosefcaoonlitáöáhos egysígaren a 10 perces reakcióidéin 

márt átalakulási ~ot használtm fel. bz a t-zueeztiíueno 

ceSaatoocnáaával as inéif. areas oldószerben márt mdgaeees 

ác dipólueoaaentuahnz, vclnnint a kelátok több xaás fizikai

idLooorél&'.éco nlatt aogszüat
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kémiai tulaj■ опс&гЛюя hasonlóan változik« '.ivói indokolt
nak latsaik e vagy illetők külünbüsu sajátságai kosott meg
mutatkozó párhuaGsoooúgokkal egy külün fejecetben doclalkos
ai, os átalakulási -nők a ooubostilucnaool való változását 

io ott mutatós oo (3*6. lejesetj.
Indokoltak éa esűkoégoeek voltak osánunkre обо к a mé

rések, mórt a jövőben - egyebek mellett - e vogy ülotsor tk
jainak katalitikus akti vitását kívánjuk t anulio ó n.v ózni*

3*0. A ;,íi. eni-..- JrA -o-l.; . .■. ... a. .-.ikj.
kémiai 1ellenzőinek oíz. bevet éréből lavooha- 

tó kováikéetetiook

A visogált komplexek több fizikai kémiai jellemzőjének, 

valamint a noríölelő aminok protoaáldűási állandója Xoga- 

ritnnednak os S-.. subset!tuenssal vni<5 változását a 36. áb
rán mutatom be.

As olásо fejesetekben (2.3.» 3.3. - 3*3.) elmondottak 

értelmében imifforeno oldéoserekben a nágnoeec éo a dipő- 

luc:joocntua a plenáristól eltérő forma mennyiségének mérté-» 

ko, minthogy a eiknégysetos ée cook a üiknégyseien ко iplox- 

xaoloknlák diamágnesesek Sr. о sok d ipóluenonentuna л/O. hsoba- 

vagy alacsonyabb hőmérőékleten, különösen a ki: ebb оsinntom- 

esáxaú ©subectitueneek oeetábon, első közelítésben figyelmen 

kívül hawhat6 a tetraéderen molekulái*aj jelenléte, kivéve 

törnéesőtesen as I -i-propilnsáraasőfcot • A mágneeee momentum 

tehát v%erod®5.^nbcn ac aossociációe kén sóé got j ollómul, va-
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4 S'
mágneses mo

mentum

30- •
ligandumcsere

sebessége25-
«»•/. ; i.20

■15

0-
siknégyzetes kelőt 

sávja
•/6,5
•/6/

/^■•/6^

/7,6- piridin-adduklum 
V2(0*J só^/a/7,4-

17,2-
f

17,0

piridin-adduktum 
4M w>7°

■10,i

10,2

■10,0

10,8*10,2
PKo lg К amin fxotonálódősi 

ál* ondója/0,7-70,7 
10,6- Щ0

C,2 szénatomszómC, C2 C3 C( C5 C6 C7 Ce Cs c,0

36. dbra
A [Hi(Heai-n—" )-3 koiplexok fizikai kállai 
Je Horniul c
g) iloroforobea. ecobah^aársjkloton 
Ъ/ r.coiofibnii, z-oakeidiclo » IC. nőre, t-»»

25 °C, Ckonplejű - M * 5.10 3ndl/l
c j kloroformban* в sobeMaár alkletoa
d j szoboMnáro} kl«ton 
c j sobnlcoaóroSkloten
f) lil térfogét aránkra vla-dioxin «légyben,

J a 0#1| ■ zoho) 1 loérc í lelet on 
f*J A ’ion juráit sav esvi e iaoaociácid állan

dójának negativ logoritaaoe Г 41•
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a vei őr sin .1 cégé1, i э& c cikaégysoteo koordiná
ció já, diosá, íioccg 1(1 Dión oktaéderéé koordinációJűt para- 

u-lßBoeoe ionná al \il zolebulofecssociáció révén, közben
ső állapotban ötösen koo_dinált, ciíqpirsoidálie# paroaágne- 

roo>#

gŐÍö

Iooerotoe, hogy a Gyenge liganduiaterü ligonöuaok !?i(II)- 

komploxei általában oktaéderce felépítésűek, önnek segfele-
xy-óikban

nő a térerő, a a-tengoly irályában a kJtáetávolt% eg;/re no- 

gyоЪЪ sártökben nc/nyálik* as oktaéder tetraranálieon torzul, 

ccsel agy litt közel odik о triplet t alap- de e legközelebbi 
coin rulett állapot energiája. Így bizonyon térerőnél a kát 

állapot energiája aegogyősik* a ;oet ezé spout után a s-tongely 

m ati ligandияок о központi iontál "vágtajon4 távolságra ké
rőinek, a£ alapállapot reingulett, c komplex c Iknég, setea,
>loa&cneecü Icon. A gondolatmenet ncgí’orditvai csinál gyen
gébb terílek* íx óiknál 3Qtee komplex llgandunal, annál 
gyobb gs oktaéderéé geometria kialakulásának a valós siniiaő- 

go* Issei a képpel teljes öesshangfcan vannak ШАКХ előéleti 
osáai tác óinak erőd. ?Лщ ci 133 •

A vizsgált kólátok oldataiban tobát annál nagyobb a 

ко lot kosé acosaeiátunok mennyisége, minél gyengébb torílek

lőon alapállapotuk triplott, porcnágneaesek# Ha

if
A "llganduaí ércrá” kifejezést a központi ion és о ligcn- 

dum közötti k.ilcnftirtiefág mértékének jelölésére használom#
A kristályt Sr-oluálet о kölcsönhatást elektrosztatikus jel
legűnek tekinti« valójában aeonban jóval "ccsotcttebb.
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a ligandmaok* Lat bison«, it je as is, hog/ c megfelelő clfcil- . 
aainok proionálódási állaodőjáaek logaritmusa as ;.-cnoport 
ösénatomeadaássl gaanaban ábrázolva 05» f ábra), lényegében 

fordított cikc«kk-görbét ad, ólat a zságnoces 

házikorább a megfő1elő cUiilomia (nagyobb Igá), annál na у óbb 

elol^roMörüeég a ligandun donor ü-etomj In, annál erősebb 

a kölooünhatdü a központi ion Je a llgondum között, aal pedig 

МвЫ Мумб а molekula *ass aocláclő «MHpxitJábcl*
; Jiact 1 l-glioxira:al lejáti^sődd liganduaesero visogáli 

ta la a fonti elképzelést erőéi ti* A r ua. :ci áeeboseég (36* b 

ábra) a odgnosoo saomentiütisl paralel vili ősik a hooolőg sor
ban* gyengébb fia - ligandua kötés kedvez mind a iTjolclrula/aoeso- 

ciáciőnak, mind a ligandwaen erének* A Ugandas kicserélődést 

gy or alt hat ja a szubeztltuensek tárbeli hatásé is* elsősorban 

as -i—prapi 1 ceopoit, do a magasabb cßinotocaes'iaü szubscti- 

tuoneok 1з növelik аз oldatban a tetraéderes, parcságnoses 

molekulák rmézÉt, ás eszel elősegítik a ligandumceerét (!•
3*á* fajosét)*

Igen szembeötlő, hogy toluolban a eiknégysetee ui(II)- 

kolátok 1S,5 MZ körüli sávjának, ill. píridlaben as ofctoé- 

koaplexsk vUffcJl és VgCO^) átmenetének alfeleid 

oávoknak a helyzete (3ő* c-e ábra) as cnlnok protonálédási 
állandójával ellentétei irányban változik* Kétségtelenül 
nehéz megállapítani, bog:/ mely atomi pálcák vesznek részt 

ezekben az el.:ktramit,icnotekbon. íöbbok között ezért sem le
köt közelebbről értelmezni, hogy a különböző bázlcitáeü ol- 

kllaminokbŐl a SCLÜT-béslo ligandumokba, ill. esők TTi(II)-

...1* inéi

de:
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komplexeibe kerülő croportok álként főj tik ki a koap-
loxok na j átságelt mcghetárssá szerepüket* A f@UeacH pÉP»

véleményem szerint igen fir^ olonrc
"I :•

A vizsgált komplexek sajátságai ccak kevéané tarack 

el, őo még a loggonuoGebb méréseknél sem leket elkerülni a 

... lí ,i. - v. okit. i-u i .: : c.j 'tcá-
gok poraiéi változása a homológ gócból azonban csaknem ál
talánost iiPy a közöttük mutatkozó kapcsolat már nemraikápne® 

tekinthető válotionsaerünek vr - érásza voltnak.
A fenti rántok összehasonlításából nagy vslőnsinüsőg- 

ccl megállapítható* hoc«., e homológ vogyületooa? о lején eloá- 

eoiban es -cubcatituonoek elektronon hatása czabje meg a 

visegált komplexek sajátosságait* A nagyobb esáaataassétfi 
esub: atittieneok esetében as ! -!!** споро: tok -atomjának bá- 

zicitóso gyakorlatilag aegogyezlk, esők komplexeiben 5e as 

elácBSc láncű alfci1-rsubneti ’ sonst tartalmazó kólátokban 

előtérbe kerül as alkilesöpörtök térbeli hatása*
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4. кг;'; um \jee

4*1.

/. -.с г.г-báslook cléállltóon 

ezer С591 alapján történt» A friocon deostillált pzalicil

áid ehid Sa a -uOgfolel5 enin Itl mŐleránytS keveréke boncoloo 

oldatának 2 órás acootróp denst Illádé je után vált teljessé

derítése után о ben- 

colt csökkentett д aiáron e1távolitо11on* Ac Így elkészített 

- a dodocilscárniesák kivételével föl* ékony halnscállapotd •» 

BÚrgQ sein ti CCIir-báclook oldatának РШ1 czink 'pábon 

féle üzomaozédós non -attiat kozott* kivéve ogy-két esetben 

kis паад/iaégü boncolt»

eiéáiii-

táoo a fii(II)i nnak c salicilaldchiádel való reakciója alap

ján lohetoégoo:

irodalomban közölt nád

as átalakulás» Az oldat aktiv

2 Q-OH + Ni2* + 2HZ0 CH3C00Na

c=o
>4

A HiCl2*áí;20-t vízben* c esallcilalJoliidot alkoholban oldot
tam. As ls2*2 aólorányű komponensek oldatéinak е1о£ДЬ5ео 

utón. állandó keverés 5о g enge melegítés közben о viIá ős
züld csapadék kvantitatív kiválásáig СК^СООПа-tal pufforol- 

taa a rend szórt» ‘.-eKJlér utón a témákét jénai G3-os csűrén 

szűrt est* alkohollal 5c éterről nortos»
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,.«./JA.. Лг - -• ■" -• W '1 • о.- t vary'.:-
lottói a kővetkező általános egyenlet cserint állított 

elő £4, 6031

К P

■

A Cdiakva-LlasCesallcllaldcaidáto>-nikkol(11)3-t klorofora- 

ban nsuospendáltan de a megfelelő nrai final (If2*2 nőiarány) 

reagált;ittam* Vleasafolyáoeal forralttal, aig e vllá ^oea'JM, 
porosért! kiindulási kompion tel;} oson eltűnt* A kloroformos 

6e visoo íásiet olválcsstottaa ás а klórоCore elpárolgáoá- 

val nyert poroserü д oratermőket ecet ónból átkrieriály oct- 

tottssa*

/ !

A tötllesármazákot - ti őst a, ceeppfoly со netiloaln
módoserrol állítottuk elő* [I iakva-bies(csa- 

llcilalöeIiidáto)nikl:o 1(11)3 és CHyiIig*! c l lt25 mólorányű 

kevorákát 2 ríaOII oldatban csuospondáltuk* elégítettük,
majd
adtunk kossá* A roakcióke vo rákot kb* 1 órán keresetül áll* 

ni begy tűk* A kloiofosnoc fásle elválasztása Se 

elpárolgása után n,; ért porreerű komplexet acetonbcl átkrio- 

tály о ni tot ton*
Ac előállított komplexek ssobéh&aárs6kleton igen Jól 

oldódnak kloroformban« r-sondleBulfldboa« plridinbon, ellő- 

xánbon, kősepceon rcotonban, Kilóiban, toluolban, diklár-

bián, óban -

ikor a metilonin г saga árezhetővj vált, kloroformot

olddeser
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10» tnbMíset

tipuoű vGG/t'lotok jellemeS adatai

II &• ont*•sasoclciplöt Ш61&11$ Баха raárt osám*

132-200
132—202
1)6-204
173-174
162-154
150-161
205—208
205-207
140-142
140-141
158-159
157—158
145-146
142-143

—C!L, «jAsW1
cie;WW51
C20K24°2H2i,i

«WWW1
C22H2S<VI2S1

^WW1
'íAW*
°24- 3?°2 2 1

«artíW1
C30n44°r:2fii

Wrt"
Sö’WW1

327,03 e.'ÍTfídasínd '#45 0,53

-Ügllg 355,03 7,50 7,9olojzSlü

-c3H7 383,14 lovilsdld 7,24 7,3

-1-C3H7

•°4n9

303,14 sstfldeefeketo 7,28 7,3

411,19 5,74 6,0s rldeefekctc

-1-' 4 3

"°5TIU

—i—Cg* И «j -j

~C6:13

-^0Г17

411,19 6,75 6,8soldeofoicte

439,25 6,18 6,3г Idea fok': te

439.25 sOlüoefölcte 6,3.,281-1—182

467,30 "tüüofekcte 6,05 6,0121-123

52.3,41 olajs3id 190—102 5,00 5.3

"^10í:21 579.52 viU olaj 2. 98- 99 4,70 4,8

835,63“c12!I25 efaßümtSM 97- 98 4,30 4,4

пега ко- ri 'lt irodaid 5rtákek

netánbae, tctreklcrot.11 ónban, csántetraklorid bem, bacsóiban, 

syengén netaaolban, etanolban, ó-hexánban. а ко Htok csínét, 

Soesegkápletét, olvadáspont jét, a rsáaiiott 4o aárt E -ot a 

10. tábláartben f0£-;ic.ltam Oos so.
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á lódó ri reg: - cl ók4. • kimond taa kié f*4 f \ У '
Mát

A dListi1-~Х1ог1лгса1 lejdt3addd ligandun icoorálődési 
reakciókat о kólót ;:ог5» acctonbnn gyakorlatilag oldhatatlan 

Ebio«(di etil- Hoxlndto>nikkel(r 03 rali Inak aáráoévol kö
vet ion*

A komplex megfelelő koncontrácidjű acetonos oldatából 
20 ml-t fds'Tpdbátfbe pipettáctam» 20 a& diaetil- illatún ol
datot adton oos-% lofodton, án a kívánt időig termoestát- 

ban 2-3 °C-on tartottam. A lev'lt csapádlkot С3-:ш nsítrdtá- 

gol, on szűrtem 4o kován desetillált viszel mostan# A 

dákot tartalmazd nsOrdtágol^ e!:ot 120 °C-on 2 áráig sseritot- 

tflBf Oroe osssíkká tőrben állni he© tan ás 15 óra nrálva már
tom.

A n írások célja eg&ráest az öeeses vise ált komplex li- 

gaoduraoeeráje gyarmoágánek ösozehroonlitdoo volt» ohhee a 

10 porcos roa’ccididőná 1 márt átalakulási ártókeket ha©
náltoa föl. áorászt néhány komplexnél mer kívántuk hatá
rosai a reagáld ад egok rácsromját ás a liganduncsere 

bcesági áll. máját, a komplex ráezrendjónok merhstárosáoá- 

hos 2»l/l állandó kosdoti dinotil-,?lioxin koneent- 

i fiaid So 2*0.10*" - 5®G.tö*^ об1/!Ив tor tornán, ben változó 

kösdéti komplex koncentráció eeetán 0 percig kdvett 

akciót* а T 'C iá .arénáját fordított koncontrácidvlf-вод,ok 

mellett állapítottam iog.
A kilnbösd reakcióidők eeetán kapott t Моя (dinét! 1-

Q П



- 63 -

eliocKi 1to)-nikí:el C u £ )3 erapaülk súlyából klssáraitottisa a 

-зеgfelel6 időpontban as oldatban lévő korarlox koncentráció- 

|Й| faltltelosve, bogy a kólát cnak a li^andeacooro követ- 

H—fifb— át, te hogy se oldetfáalo térfogata о roak-
elő soron jsá iottovJon non vált ősik« /, kociplex koncentrációt 

ábrásoltoD os id5 fUsgváo&'áben* Xeoorvo as illető ад ag kos- 

ííctl !:oncnnti'á .iáit le a koncontráciő-ldá görbékből grafi- 

... a .cgbattown о koedoti roakaló—beoolge? , van*t -
mád eperrel állapi tot tata meg — Illeti anyag réeeroaci jót*
'iiv. át • *asread, a kosáét! sebese Sgoic, valamint a kosáét! 

koncentrációk i keretiben ki а а'.altot t аз a eobeselni áiian- 

ait*

4*3* lolrtron ■: lók

A ÍV'1Г - iá sió ligonduook ultraibolya lo látható esin- 

: ipát : : LC0J2D IV ITS tipuoá er-Q^trofotc&ltcren, epektrooskő- 

piai tinót—ágtf metánölben ve tton fel 300 - 200 nm-oa hul- 

Vv. of.ie.VjVi ben, .uY.-- 4 ten, 3 co-oo ovareiV-
vottlkkal* Ac 15 —a—t ■ - opi1—cac 11 cl laid isiin ősinkSpinek os ol- 

dónserrol való váltósáéit г I es Xotoeobt on ie viaegáltoa*
A vis* /ált kólátok őo aessocló témáiknak fény elny ellelt 

1240 őa 7SQ ma kcisütt mártom ive!Ш I U cpektrofotonltorcn, 

3,00, 1,0 0 ée o,l 0 со—oe kvarcküvettákkel* As eoosocidtuo- 

öávok latensitárainak ár alchjlnak a koncentrációval, a hó- 

шэг íklottcl la os öli 1laser ад ári minőségivel való váltó- 

sasit tanulódig ostora*
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As k-olkll-csalicilaldlnlnek lnfx*ev'5:*öe osinkápei ДО7ХСАИ
. 200-ue aüczerea kánsültofe in ssubr-etancie f oly ódák film-

fetet;» г - itntntrwHnTiiflfe—j tetetett te teutopo-eastanolfeMk* 

оадйЬоЪДЬДгвб klóién* Egyoe wdüüégtarffltetalic rdosloios vizsgá- 

lat át ШШШШ 99 100 típusú fotoadtorrel le elvágestük*

♦- • ^ - - - .

л рхоЬошсаошзпс1а színképeket JhOL c-do ПЬ» GO Sffie-ee 

boronaozdesel* tot^aciotil—sslláa külső oKtenöor&dol vöttOk 

föl* 01 dasorkjűt epektsrooskáploi tisztaságú nsán'iesolfi- 

dot* deutoro-í'lorofoxnot* cetetetrokloxldot do tetrafclór- 

at liánt 1 ií J3 sná 1 tuo <C*

*•£* Az r.ikl Ínminek ngotanáldütel áliandálánnk nmghrf MÉM

As allíilanlnok nrotonálódáni állandóját KAPEIKIS 0P-205 

kácsillákksl* kombinált üvegolektrád alkaluazánúval végzett
nog [GlJ* Isi tdr- 

ÉogBtúráoí/ú vis-d iosúo elegében* ozzbahteérudícletea* Az öl
ti- tok loaerőrsár 5t KCl-dal 0*1 Irtikre állítottuk be*

poteneionot Ikue tttráláosal határost

A tanulmányozott komplexek dorivato r ónjai G—425-8e tí
pusú EítD Ы-PAULIK-PAULIX dorlvatográfon, IcvogŐotaonsférábsn*
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ssivstáesal kórsaitok. ä folft'tóo gebosság© 6°/porc volt, n 

platina cdntetort^be borJrt ninteeaenívioác 0*09 - 0*1 g kö- 

sJtt váltosott« /А l.Snőro 'I: ■ ot-rkiirts a jelek 10 fokonként* 

e ©ilys :álán Jllig?a4; tönként* as ieL&ekál-ín porconként b:3- 

vetlk értődőt.)
л

»

rí

»-

»
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• ' осшЛс

' ollósat asbi л СblD8Ci<e- liáX^?MUclUdb»iaindto^i(II)3 

típusú komplexek optikői Se protonrosononcio er.ink-.>pcinok#
ad лоооо oejátadgaiook, termikus boalárának de lißundua lel—
cgőréIáddal raakeidinak tarmlmúnyon Sióval, a nitrooéoea IM 

esubsstiоиопоёк u ver;, dl/tok ssej/kosetére a.sorolt hatását 

vioogáltceu Л kólátok oajáteágainak Jobb oaeMee céljából 

elv Sgasteei a llgandtsaok oslnképvlaecdlatát, la mochatáro»*» 

taa ac alkilaalnok p oionálódási 'Uraló jót is«
■ 11 • ' : « . - l У ok oáo-

cégében egyébként TBO0uitatkoeé ’dcoir^ külcJnboágok nos hat
nak dear eveket Son a taooladayosott komplexek taratftm stabi
litására, bomlásuk 20'; ^"-on vrsgj attól csak kevéssé eltárd 

lob5o'S 'klótcn kesdódik* Amint a nagymértékbe© egybefolyó 

akcióit miatt rnhcaon kiértéfcelíioiS görbékből taegál lapítha
tó, első lépésben a nitrománon iőv5 oEubrmtituoas sealed lo*

A ssilárd halassállapotban sümőgyaetes kelátok proton* 

roson uicla csinkópc ind Iff er one old óesorekben a diaadg&eseo 

vogyöletekre Jolloaad oserkcoctü; a :io aonnyicégbcn jelön
iévé pnraaíígnosoo nolo’mlafelok (ossssoclátiia-aolckulák) de 

a diaaáenooeo (Giknégysetes) aolokulák kösSttl folytonos 

átalalmláo olyem eebenaégü, hogy csak egy átleg-osinkép Je
lenik meg*

áicebb koncentrációimé 1 о kíiliínbösá proton Jelek finosa- 

aserfcesote jól felisaarhetót ea clkil-protonok Jele от ín ♦ 1)- 

osobálynak aegfeleiden hasad fel, míg as erooda protoock jel-
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osormesote il^on felbont "írnál Agbg spinrondsserére onl4kos
tet*

Ecvokv' koncéntnációval a Jelek fino mr-sorkeeete elmosó
dik* éo elsősorban es ásómétin, valestat до oc««setllón pro
tonok Jele о kisebb térerők feló tolódik el* c eszel őrtel- 

moshető* hogy аб e paraadcnoeos asesociáttrnok aránya* о es
sél a bonnkk fellépő kontakt kölcsHnhotáook befolyása gs át
lag- tolnisápre*

Az old óeserhatáo io eloároíbon as neonétin So
ollón protonok Jelének eltolódásában rifi/cb •. ti . .egs ■; к 'isi
éi eltolódás as ölti ősser dlelQlrfcrooos állandójával egy iráni
ban változik*

A fcuraérróklet eoeló ekor a № csinkápck újabb poramág- 

nolekulsfaj acgJeleniSeét Jolriki a fonti kát piotoojel 
iramát a kisebb térerősségek Iránjába tolódik cl (és as aro
más Jel cserkészte ie megváltozik)* aolia a poraaágneses 

ssociátunok fokos? toetm eltűnnek ess oldatból* Ennek alap
ján nagy valósain -oággel megállapítható* hogy valamennyi 
tanolraáii: ozott kólát oldataiban as asesoclált (рагша*)^=?

(dioo.) ^z± tetraéderes (portsa*) egyoneó-nooer* GlkaSrjeet 

1ifi rendszer van Jelen; alee? on;óbb h<;■'sorséklet oa not&eiá-
ttook, ’magosabb hőmérséklet a tctroódoroo olokulák ^alaku
lásának kedves*

és aossociált molekulákban lóvó Ii(It)ionok eloktron- 

elaveléei oávjait as 114Г - 7G0 nr^-oo lull dal ;oees-tшг-tomáay- 

ben találtak meg; itt a -moláris oxtlnkciós koefficiono a 

koncentráció növekedésóvei ón a hőaérsSklot crökkeaóoóvol nő.
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Valószínűleg az 1150 - 1200 пгз & dc 1000 - 1050 na kö
zötti részг'vök tartósnak re ötösen koordinált,
:i(II)ionok elcktronátaenetoihez, aig a tor cult o’ctoódoroo 

koordinációja Hi(rr)ionok elnyelése föltehetuan 350 - 1000 

na körül van*
As esszadátUEHeávok alakjának váltós áaa a hanolőg sor

ban azt nutötje, hogy a nőén lánc növekedése gátolja a diser- 

női nagyobb ooozociátursok kialakulását*
A tetraéderes i-propil-ozármoz éknek wl€ jsa-nél van egy 

gyenge, mintiltott átmenethez törtem* '•ívja. /. !'"mérséklőt 

lkodéoévol & többi kólát oldataiban C50 - 300 na között 

í sintón előtűnő, kis int neifcáeú cáv feltételezésünk ßsorint 

as '-1-propil—' sárrvisákhoc hr.rorlésB, do ©okkal icicebb лепу— 

nicr-ben Jelenlévő tetraéderes rolekulafajt jeles.
Az old dózerek о területen igen erősen befolyásolják a 

színképet, Velorcinüleg о rzénlánc alakjára, térbeli élbe* 

lyeskodéeére hatnak, e ezáltal különböző mértékben gátolják 

nttBittOOf áeiát, ill* segítik a tetraéderes raoleimlák kis* 

lekulárnt*
A * imet i 1*~ 1 lódra:: cl lejátszódd lignadtuesoro sebessé

ge a hoeaolég oorbrm a paralel változik* 

Az h-i-p* apll-vog; illetnél a tetraéderes geoautriánok, Így
So a kiugróan ©őre ligenduo* 

so drittelt set h Ikuc okai vannak* A szilárd állapotban db* 

né© setce zártaosékok esetében a párhusc&oe változás vrló- 

rsittü fő oka, ogy g engébb ? lm - ligenőan kötés kedves ;ind
asszociációnak, mine' о ligonduacsoiánek*
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A ligandsnccere ale. Л lépéseinek relotiv seboco 'ge, a 

reagáló anyagok 2-5cr.rena.Jc In függ a ssubcstituens minőségé
től*

A ECí.'I í'-báals Hfjandüsoli b iclrogénkötéere nem képes ol- 

dáeserokben felvett oltroibolyn гsínképában в bensőig?Ürüli
belüli ele• etronátnonet 215 nn kSrt’ll r tv,ja mellett Icát oá-

flUsk vrláastaflMi a másik aoleknlaréss ü'*1sík sáv von, 
átmeneteibe» tmrtrwnnlti

Alkoholokban 2 áj rév in megjelenik, as egűik 400 

Mk6U ■ A tleste SCIiXFfMEMÉÉUwil szintén ebcsorbeálnak kb. 400 

nm-aál* indes (legalább) kétf'le scpecioes egy еде 'If át jel
ei mindkét ecetben*

Tiesta állapotban as infravörös színképek kétféle, ben- 

rkesctü alak ©gyoneűl^át mutatják* a PCn® oávok 

frekvenciája alepjáa m ikorioa jelenléte kizárható* А у OH 

elv erős (legalább réosben intraaolekulárlc) 1-kötéseket 

l с, v> « v \; “ .>c, L?2* M I 'v >; . * c ro
ll, ltot t Intenzitása változik C" 1,,-áal való hígításkor# ai- 

kü-sbea a sárga rain fokozatosan eltűnik*
intíesck alapján c osinee noleleulnfaj nagy velécsinll- 

eéggol intomole^lárlo -kötésekkel öcs Betartott diner, a 

másik a fonoliain form erős l&trenole imláris IM0K«el*
A megfelelő protonresanoncla esinképek 

c feltételeséinek*
A clklohesáoban Je etanolbon fülvett ultraibolya és 

látható ;-sínké рек öcsse*-aconlltáséból .eltűnik, hogy & meta
nolban előforduló egyik molekulcfaj i sin ton в fonolimin

sold

mondanak ellent
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form. Сотое iotramolefculáris -kiSt-Sesel}. t .sárikról felté- 

tcless-!!:, косу es oldéeser-solektilákkal kialakuld Isi vacy 

1:2 odűuktua, mivel cin” öl Sol oá vj óinak energiája kb* шеф» ' 
os.;esik a ElmerőÍvel* e а Шг01обцуek issét kedvesnek is- 

tC'X’molekulái'ls T’-fcötécefc kialakuláráhes*
Féltévé si nket cCLátán&nstJa о Ггг!!"-М:.1с»ок netcnoloo 

oldatban kimért 400 па körüli sávjának inteníitáe© Se 

kilssinok protonálddáel állandója kös3tt feliemért Lteesefüg- 

gée# amely est mutatja« hogy as olkUaciinok nitrogénjének 

feásieltáaával párbueamoean váltosik a ser cri-básis llct-udu- 

sok nitrogén donorátarájának básicitáoa*
/ tcrailmctqyoeott komplexek lagkt; Xbnbüedbb fisikai kémiai 

sajátságai párhuzamosan váltósnak a boaoldf; sorban« áo - a 

árosát elején — egyértelmű IsapoMleHai пшик as аШМ» 

nők protonéi dd. íc-i állandójával« ill* as előbbiek értelmében 

© ligradmok donor nitr-og Snatorajának báriéitúeóval* ás sla- 

csonkább osénntaaraáaá : -subcstitucnaok ecetén tehát os U- 

clkllccopoi't elelrfcicnor* hatása ocabja sec olrooorban о visa- 

gált kólátok sajátosságait« A nagyobb caánatooosárnál Se as 

el&flB&ő láncú esabestituaneok esetén viosont előtérbe kerül 

as alldllcaonortok időbeli hatása*

al—
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i„ silt cm mondok kössön©tct Гг. Ceáasár Jáseef tannaékve- 

aet<5 ©gyötörni tanárnak, hogy intésctáben lehetővé tette 

diecsortáctőm elkóositéaát, Se <5x*t5kos tanácséival manká- 

mat mindvégig Irán: itotta, segítette.
Köszönettel tartóson Dombi Györgynek áe Kiss -Jánosnak 

a protonrozononcin 60 infravörös ;ainlc 1pfоÍv 51 о1оkárt•
Esú ton köszönöm meg dr. Г-avák /ко óné пак a dolgosat 

gondos gápoléaőt.




