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  شامل تیوسیانات )II(تعیین ساختار بلوري کمپلکس چهار وجهی انحراف یافته جدیدي از جیوه 

  پیریدینو مشتقات بی
 

  ، هانیه سلیمانی*سارا سیفی، ربابه علیزاده
  دانشگاه دامغان، ایران

 
  

 چکیده

 -2،�2-متیلدي -4،�4با  Hg(SCN)2از واکنش  [Hg(SCN)2(dmbpy)] ، (II)در این کار تحقیقاتی کمپلکس جدیدي از جیوه
 از P21/cفضایی گروه در ترکیب این. شد شناسایی بلور تک از x-روش پراش پرتو کمپلکس به وسیله .پیریدین، در اتانول سنتز شدبی

   برابر واحد سلول ابعاد و باشدمی واحد سلول در مولکول چهار شامل کمپلکس. شود- می متبلور کلینیکمونو سیستم
a = 7.8587(7) Å, b = 10.5556(8) Å, c = 18.7304(13) Å and β = 96.0200° 

  است یافته انحراف چهاروجهی +Hg2  اطراف هندسی شکل و چهار برابر کمپلکس در )II( جیوه کوئوردیناسیون عدد. باشدمی
  پیریدینبی –2،�2 –متیلدي - 4،�4،تیوسیانات )II( جیوه ،ساختار بلوري: واژگان کلیدي

 
 

 مقدمه
-بی -4΄ ،4  با مقایسه در. است شده شناخته خوبی به مشابه فلز دو بین ارتباطی پل یک عنوان به پیریدینبی -4΄ ،4 توانایی    

 بنابراین است، نزدیک هم به پیریدینبی - 2΄ ،2  نیتروژن، اتم دو که آنجا از. دارد کمتري توانایی پیریدینبی -2΄ ،2  ، پیریدین
 بر حال هر به.شودمی مختلف مرکزي فلز دو اتصال براي ساز پل لیگاند یک عنوان به پیریدینبی - 2΄ ،2  از تفادهاس مانع معموالً،

 حلقه هايالکترون استقرار عدم دلیل به این که گیرد،می صورت زیادي تحقیقات پیریدن بی -4΄ ،4  و پیریدین بی - 2΄ ،2  روي
 پیریدین بی -4΄ ،4 و پیریدین بی -2΄ ،2 از مختلف صنایع در پتانسیل با نور ندهکن ساطع ترکیبات ساخت براي است پیریدیل
  .]1[ رودمی کار به خورشید انرژي تبدیل براي  حسگرها و  شیمیایی سنسورهاي ساخت در مثال عنوان به. شودمی استفاده

هاي آلی و یک بعدي، دو بعدي، سه بعدي بین گونه هايسنتز شده که شبکهبی پیریدین  –امروزه ساختارهاي بزرگی از هالید فلزي  
در . نسبتاً کمیاب است پیریدینبی -IIBپیریدین شناخته شده، هالید فلزي بی  -دهند، اما در بین مواد هالید فلزيمعدنی تشکیل می

سانسی، گستردگی کاربرد فلزات گوناگونی اعداد کوئوردیناسیون، خصوصیات فلوئور: به دالیل زیادي IIBحقیقت ترکیبات شامل عناصر 
IIB2 - معدنی شامل هالید فلزي –یک دسته مهم از مواد هیبریدي آلی. هاي زیستی بسیار جذاب هستند، نقش اساسی آنها در سیستم ،

ل خواص هاي اخیر به خود معطوف کرده، که این به دلیاست، که توجه بسیار زیادي را در سال بی پیریدین -4΄، 4بی پیریدین یا  -2΄
 .پیریدین استهاي کوئوردیناسیون ویژه بیکاربردي آنها و نیز سبک

  
  بی پیریدین - IIBداراي خصوصیات فلوئورسانسی گزارش شده، که برخی شامل مواد، هالید فلزي IIBترکیبات زیادي از فلزات   

 (LMCT)یا انتقال بار لیگاند به فلز  (MLCT)لیگاند براي بیشتر این ترکیبات، مکانیسم لومینسانس معموالً انتقال بار فلز به . است
   ]6- 2[بی پیریدین دارد -هاي، هالید فلزي، سندیت کمی در سیستم(LLCT)به طور کلی، انتقال بار لیگاند به لیگاند . باشدمی

 
  تجربی 
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بدین ترتیب که ابتدا محلولی . گرفت انجام 1:1به نسبت مولی  پیریدینبی -2،2- متیلدي - 4،4  و Hg(SCN)2واکنش بین دو ترکیب 
 ml2در ) 0.086g ,0.27mmol 0(تیوسیانات  )II(و نمک جیوه ) 0.05g, 0.27mmol( پیریدینبی - 2،2-متیلدي -4،4 از 

شد ضمن هم زدن محلول لیگاند به فلز اضافه ). شودتیوسیانات در متانول حل نمی) II(نمک جیوه (متانول به طور جداگانه تهیه شد 
بطور کامل حل شد و  DMSO حداقل مقدار، در )C40◦در دماي (رسوب طی هم زدن . و بالفاصله رسوب سفید رنگی مشاهده شد

  %). 78راندمان . (براي تهیه یک تک بلور مناسب از روش نفوذ حالل استفاده شد. محلول زالل و شفافی به دست آمد
 

  نتیجه گیري
 [Hg(SCN)2(dmbpy)]لکس از تک بلور کمپ X-بررسی پراش پرتو

× mm3 33/0 یک بلور به ابعاد. آنالیز پراش پرتو ایکس از تک بلور کمپلکس روي بلورهاي شیري رنگ این کمپلکس صورت گرفت
، گروه فضایی کلینیک مونوها مورد استفاده قرار گرفت این کمپلکس در سیستم بلوري انتخاب و براي جمع آوري داده 20/0× 22/0

P21/c ، هاي پیوندي متفاوت است کهها و طولچهار وجهی انحراف یافته با زاویه با شکل هندسی )1جدول ( شودتبلور میم 
  .آورده شده است) 3و2جدول (در هاي پیوندي اطالعات مربوط به طول پیوندها، زاویه

  
هاي خود به فلز دندانه بوده و از طریق نیتروژن لیگاند مورد استفاده در این کمپلکس دو. اتم جیوه در این کمپلکس چهارکوئوردینه است

اگر چه ساختار چهار وجهی براي ). 1شکل(به آن کوئوردینه شده است ) Sاز طریق (به صورت انتهایی  -SCNشود و دو یون کوئوردینه می
لیت شدن لیگاند چهار کوئوردینه قابل انتظار است ولی به علت متفاوت بودن طول و زوایاي پیوندي ناشی از کی )II(هاي جیوه کمپلکس

 )2( � N(2)-Hg(1)-N(1)زاویه . باشدچهار وجهی انحراف یافته می )II(در کمپلکس سنتز شده هندسه کوئوردیناسیون اطراف جیوه 
  .است3( 9/139 (� N(2)-Hg(1)-S(2)زاویه  و 4/98)N(1)-Hg(1)-S(1) � )3و زاویه  8/70
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 [Hg(dmbpy)(SCN)2]ساختار بلوري کمپلکس : 1شکل
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   [HgSCN2(C12H12N2)] کمپلکس هاي بلوريداده :1جدول

 
Empirical formula C14 H12 Hg1 N4 S2 

Formula weight 501.01 

Crystal system monoclinic 

Space group, Z P21/c, 4 

Unit cell dimensions a =  9.656(4)Å           º 
b = 15.257(5)Å           β =  96.0200 

c =   10.989(4)Å         

Unit cell volume 1610.0(10) Å3 

Temperature 298(2) K 

Wavelength 0.71073 Å 

Absorption Coefficient 9.962 mm-1 

F(000) 944 

Crystal size / mm3   0.20 x  0.22 x  0.33 mm3 

θ range for data collection 2.1,to 27.0° 

Limiting indices 
 

R, wR2, S 
 

-12 ≤ h ≤ 12, -19 ≤k ≤ 17, -14 ≤l ≤ 13 
 

0.0746, 0.1809, 1.02   

 
  [Hg(dmbpy)(SCN)2]در کمپلکس  )  ( طول پیوندها :2جدول

 
1.342(15) 

0.9300 
0.9300 
0.9300 

C(1)-N(1) 
C(1)-H(1) 
C(2)-H(2) 
C(5)-H(5) 

2.286(10) 
2.413(10)  
2.483(4)  
2.410(3)  

    

N(1)-Hg(1)         
N(2)-Hg(1)         
Hg(1)-S(1)           
Hg(1)-S(2)           
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  [Hg(dmbpy)(SCN)2] در کمپلکس) Å(هاي پیوندي زاویه :3جدول 

119.12(14)  S(1)-Hg(1)-S(2) 70.8(2)  N(1)-Hg(1)-N(2)  

139.9(3) N(1)-Hg(1)-S(2) 98.4(3) N(1)-Hg(1)-S(1) 

   106.6(3) N(2)-Hg(1)-S(2)  108.7(2) N(2)-Hg(1)-S(1) 

 
دهد که این ها نشان میبررسی. است ππکنش هاي غیر کوواالنسی در این ترکیب، پیوند هیدروژنی و برهمکنشترین برهماز مهم

  . است) 2و شکل  4جدول (می باشد  C-H…N یوندهاي هیدروژنی از نوع قويکمپلکس داراي پ
 

  [Hg(dmbpy)(SCN)2]کنش پیوند هیدروژنی در کمپلکس برهم: 4جدول 
  

<(XHA)   ) 
( 

d(X…A)  )Å(  d(H…A) 
(Å) 

d(X-H) (Å) X-H…A 

144.00 3.383(13) 2.5900 0.9300 C4-H4…N3 
177.00 3.52 2.5900 

 
0.9300 C8-H8…N3 

172.00 
 

3.39 (2) 2.4700 
 

0.9300 C5-H5…N3 
 

 
 

 
 

  [Hg(dmbpy)(SCN)2]نمایش پیوندهاي هیدروژنی در کمپلکس :  2شکل
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