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INTRODUCERE 

 

Obiectivele acestei teze, “ProprietăŃile Magnetice şi Luminescente ale unor Complecşi 

Homometalici şi Heterometalici cu liganzi de tip baze Schiff compartmentali şi non-

compartmentali”, au constat în proiectarea şi sinteza de liganzi de tip bază Schiff, 

compartimentali şi non-compartimentali, care pot fi folosiŃi pentru a sintetiza noi complecşi 

binucleari şi polinucleari prezentând proprietăŃi magnetice şi luminescente interesante. 

 Au fost sintetizaŃi şi caracterizaŃi structural (difracŃie de raze X pe monocristal) 20 de 

compuşi noi : 

-Trei familii de complecşi binucleari [MIILnIII] (M = Zn, Ni şi Cu) sintetizate prin 

utilizarea a doi liganzi de tip bază Schiff non-compartimentali, Hvalampy and Hvalaepy, 

prezentând proprietăŃi magnetice (NiIILnIII, CuIILnIII) şi luminescente (ZnIILnIII) interesante 

(Figurile 1 – 3). Cei doi liganzi s-au obŃinut prin condensarea o-vanilinei cu 2-aminometil-

piridina şi, respectiv, 2-(2-aminoetil)-piridina.  

-Doi complecşi mononucleari de Fe(III) şi un complex tetranuclear cu punte-oxo 

[Fe(III)Gd(III)]2 (Figura 4) sintetizaŃi prin utilizarea ligandului clasic bicompartmental, H2valpn, 

rezultat din condensarea o-vanilinei cu 1,3-diaminopropan. 

-Un complex binuclear de Fe(III) cu dianionul acidului trimesic ca punte. ProprietăŃile 

magnetice ale acestui compus au fost investigate.  

Capitolul 1este consacrat prezentării datelor de literatură celor mai relevante şi recente în 

chimia combinaŃiilor complexe cu liganzi baze Schiff. O atenŃie specială este acordată liganzilor 

compartimentali derivaŃi de la vanilină şi complecşilor 3d-3d’ şi 3d-4f generaŃi de aceştia. Sunt 

discutate în special proprietăŃile lor magntice şi rolul pe care îl au în ingineria cristalină. 

Capitolele 2-4 prezintă rezultatele privind sinteza şi caracterizarea structurală a trei 

familii de complecşi binucleari: [ZnIILnIII] (Figura 1), [NiIILnIII] (Figura 2) şi [CuIILnIII] (Figura 

3), obŃinute utilizând cei doi liganzi polidentaŃi Hvalampy şi Hvalaepy. ProprietăŃile de 

luminescenŃă ale compuşilor [ZnIILnIII] au fost investigate în detaliu. Au fost investigate 



proprietăŃile criomagnetice ale compuşilor [NiIILnIII] şi [CuIILnIII], evidenŃiindu-se cuplaje 

feromagnetice pentru perechile de ioni CuII-GdIII, NiII-GdIII, NiII-HoIII.  

Capitolul 5 descrie sinteza, caracterizarea structurală şi proprietăŃile magnetice a doi 

compuşi mononucleari de Fe(III), un complex binuclear al Fe(III) şi un complex tetranuclear 

[FeIII
2GdIII

2] (Figura 4). 

În Capitolul 6 este prezentat un complex hexanuclear al cuprului(II) obŃinut prin 

funcŃionalizarea cu grupări piperazină a unui ligand compartimental clasic derivat de la 2,6-

diformil-p-crezol (Figura 5).  

Capitolul 7 este consacrat concluziilor generale.  

 

Principalele tipuri structurale sunt prezentate în Figurile 1 - 5.  
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