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The influence of different steric and electronic proper-
ties of 2,5 and 3,5 dimethylphenols (2,5-DMP – I; 3,5-DMP – 
II) were studied. The results of X-ray diffraction show, that 
observed changes of the basal spacing was due to the interca-
lation of phenol derivatives into the interlayer space of mont-
morillonite1. The existence of one peak at ~ 1633 cm–1 in the 
IR spectra of sample I and shift of this peak to higher frequen-
cy indicate, that 2,5-DMP exist in the protonated form. The 
two bands at ~ 1622 cm–1 and 1597 cm–1 in the sample II 
indicate that 3,5-DMP may be also directly coordinated to 
Ni2+ (ref.2). The different interactions of phenol derivatives in 
the silicate interlayers will be connected with different posi-
tion of methyl groups on the phenol ring.  
 
We wish to thank the Slovak Grant Agency (project KEGA 
002 TnUAD4/2011) for the financial support. 
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Organo-clays produced by treatment of clay minerals, 
such as smectite with organics have a lot of applications in 
industry. The surface modification is necessary for making 
natural clays suitable for specific adsorption and catalysis 
since they are not very effective by themselves in removal of 
hazardous compounds from water and soil environments. One 

of these modification processes is to insert the organic com-
pound into the interlayer space of the clay minerals1,2.  

There were prepared organo-smectites using two differ-
ent types of surfactants on base of sulphenamide – benzothia-
zole (BT) and N-cyklohexyl-2-benzotiazolsulfenamid (CBS). 
Organic compounds on base of sulphenamide are the most 
common accelerators of sulphur vulcanization in rubber in-
dustry3. The intercalation of BT and CBS into the interlayer 
spaces smectite was performed by solid-solution reaction at 
a room temperature.   

Thermal, XRD and spectral analyses are very useful 
techniques for organoclays characterisation. For instance, 
XRD has proven a useful technique for the study of surfactant 
configurations between clay layers via d(001) basal spacing, 
thermogravimetric analysis (TG) provides a tool for the iden-
tification of different surfactant environments and structure 
arrangements and for revealing of their thermal and structural 
stabilities. Infrared spectroscopy is powerful tool for the study 
of the bonding mechanisms on a molecular scale which pro-
vides structural information about the organoclays2,4. 

 
This work was supported by project VEGA: 1/0530/11. 
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Zinok má v živých organizmoch dôležitú štruktúrnu 
a regulačnú funkciu. Je súčasťou aktívneho centra viac než 
300 metaloenzýmov1. Karboxyláty zinku s N-donorovými 
ligandami predstavujú potenciálne biologicky účinné látky. 
Na atóm zinku sa môže karboxylátový anión koordinovať 
monodentátnym, bidentátnym mostíkovým prípadne cheláto-
vým spôsobom2,3.  
 Na Ústave chemických vied Prírodovedeckej fakulty 
v Košiciach sa niekoľko rokov venujeme príprave a štúdiu 
alifatických a aromatických karboxylátov zinočnatých. Štú-
dium je zamerané na fyzikálnochemické vlastnosti 
a biologickú aktivitu týchto zlúčenín. 
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Pokračovaním našich prác je príprava koordinačných 
zlúčenín všeobecného vzorca (RCOO)2Zn.Ln (kde RCOO– je 
4-hydroxybenzoát a L je izonikotínamid, dietylnikotínamid,  
metylnikotínamid, teofylín). Tieto zlúčeniny sme pripravili 
reakciou zinočnatých karboxylátov s organickým ligandom vo 
vodnom prostredí. Zosyntetizovali sme nasledujúce zlúčeniny:  
(4-OHbenz)2Zn.inad,  
(4-OHbenz)2Zn.2dena, OOOOOOOOO 
(4-OHbenz)2Zn.mnad,  
(4-OHbenz)2Zn.2tph.2H2O. 

Pripravené zlúčeniny sme identifikovali prvkovou analý-
zou a študovali sme ich spektroskopické a termické vlastnosti. 
Na základe výsledkov IČ spektier sme určili hodnoty separá-
cie (COO–), podľa ktorých sme predpokladali spôsob koor-
dinácie karboxylátovej skupiny.  

Zistili sme, že pri termickom rozklade týchto zlúčenín sa 
najprv uvoľní kryštalická voda, organický ligand a potom 
dochádza k rozkladu karboxylátového liganda a uvoľní sa 
CO2. Konečným produktom tepleného rozkladu do 700 °C je 
ZnO. 
 
Táto práca vznikla z  podpory  grantu VVGS-PF-2012-55.  
 
LITERATÚRA 
  1.  Györyová K., Szunyogová E., Kovářová J., Hudecová 

D., Mudroňová D., Juhászová J.: J. Therm. Anal. Calo-
rim. 72, 587 (2003). 

  2.  Szunyogová E., Györyová K., Kovářová J., Juhászová E.: 
J. Therm. Anal. Calorim. 71, 967 (2003). 

  3. Bujdošová Z., Győryová K., Melník M., Koman M., 
Kovářová J.: J. Chem. Crystallogr. 41, 443 (2011). 

 
 
2P-04 
PREPARATION AND PROPERTIES OF Ni(II)  
COMPLEXES WITH NITROGEN LIGANDS 
 
KRISTÍNA MATELKOVÁ* and ANNA MAŠLEJOVÁ  
 
Faculty of Chemical and Food Technology STU, Bratislava, 
Radlinského 9, 812 37 Bratislava  
kristina.matelkova@stuba.sk   
 
 

The structure and magnetic measurements of Ni(II) 
complexes with a coordinatively unsaturated [Ni(teta)]2+ cati-
on (teta = triethylenetetraamine) and various cyanidometallic 
anions were published1. 

Our efforts to prepare similar types of compounds with 
[Ni(teta)]2+ or [Ni(tren)]2+ cations (tren = tris(2-aminoethyl)
amine) with [Fe(CN)6]

3– anion  in H-shaped vessel by slow 
diffusion, led to the formation of [Ni2(teta)3](ClO4)4 (1), and 
[Ni(tren)]2[Fe(CN)6] . 2 H2O (2). 

The bands corresponding to the vibrations of teta were 
observed in infrared spectrum of (1). On the other hand, we 
observed no valence vibration of CN bond. The X-ray analy-
sis showed that the role of bridge between coordination cati-
ons [Ni(teta)]2+ plays the ligand teta itself. 

As it was confirmed with the help of the X-ray analysis 
the complex (2) contains [Fe(CN)6]

4– anion, which acts as the 
bridge between [Ni(tren)]2+ cations. The observed band over 

2026 cm–1 confirms the reduction of the hexacyanidoferrate
(III) anion to the hexacyanidoferrate(II) anion.  

The results of magnetic measurements show that the 
complex 1 exhibits weak antiferromagnetic behaviour 
(Fig. 1), whereas the second complex (2) exhibits ferromag-
netic behaviour.  

 
This work has been supported by Slovak Grant Agency 
(VEGA, 1/0052/11).  
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Systematický prístup k štúdiu postupov prípravy 
a vlastností pripravených komplexov priniesol v uplynulej 
etape súbor poznatkov umožňujúci podrobnejšiu analýzu 
vzťahov zloženie, štruktúra vs niektoré vlastnosti komplexov 
v tuhom stave a v roztokoch. Tak magnetickými vlastnosťami 
podobné komplexy ukázali, že aj napriek rozdielnemu zlože-
niu existujúcich látok sú príčinou podmieňujúcou túto podob-
nosť väzby vodíkovým mostíkom umožňujúce napríklad spá-
janie monomérnych jednotiek [Cu(3-NO2bz)2(nia)(H2O)2] do 
„supramolekulových“ dimérov1, alebo spájanie polymérnych 
1D reťazcov [Cu(X-NO2bz)2(denia)(H2O)]n, (kde X = 3, 4) do 
supramolekulových 2D vrstiev2. Na druhej strane monomérne 
komplexy s rovnakým stechiometrickým vzorcom [Cu(X-

Fig. 1. Magnetic data for 1. Left: temperature dependence of the 
effective magnetic moment. Inset: temperature dependence of the 
molar magnetization. Right: field dependence of magnetization at T = 
2.0 and 4.6 K. Empty circles – experimental data; full line – the best 
fit to the experimental data 
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NO2bz)2(denia)2(H2O)2], (kde X = 2, 4) vykazovali rozdiely 
v infračervených spektrách naznačujúce rozdiely 
v supramolekulovom usporiadaní štruktúrnych jednotiek. 
V štruktúre [Cu(2-NO2bz)2(denia)2(H2O)2] (cit.3) sú jednotlivé 
monomérne jednotky pospájané prostredníctvom vodíkových 
väzieb medzi atómom vodíka axiálne viazanej vody a atómom 
kyslíka karboxamidovej skupiny ligandu susednej monomér-
nej jednotky do dvojrozmernej vrstvy. Zatiaľ čo v štruktúre 
komplexu [Cu(4-NO2bz)2(denia)2(H2O)2] (cit.2) sú podobnými 
vodíkovými väzbami jednotlivé stavebné jednotky poprepája-
né do jednorozmerného reťazca. 

Podobne sú z literatúry známe aj iné prípady, v ktorých 
systémy vodíkových väzieb spájajú monomérne jednotky do 
supramolekulových dimérov4,5, alebo dimérne jednotky do 
supramolekulových polymérnych reťazcov3. 
 
Táto práca vznikla za podpory  grantu VEGA 1/0052/11. 
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V návaznosti na práce zabývající se radiolýzou vodných 
roztoků iontů těžkých kovů1  byla vypracována metodika 
odstraňování Pb a Cd, patřících mezi vysoce toxické kontami-
nanty některých průmyslových odpadních vod, z jejich vod-
ných roztoků fotochemickou metodou. Precipitace byla inici-
ována UV zářením střednětlaké rtuťové výbojky emitující 
fotony v oblasti 220–580 nm.  

Princip metody spočívá v interakci kovových iontů 
s produkty radiolýzy či fotolýzy vody. Ozařovány byly rozto-
ky olovnatých a kademnatých solí (koncentrační rozsah 40 až 
200 mg l–1) s přídavkem vychytávačů OH radikálů (ethanol, 
2-propanol, mravenčan draselný).  

Stupeň odstranění kovových iontů je definován vztahem 
α = 100(c0-c)/c0, kde c je koncentrace v daném čase a c0 počá-

teční koncentrace, který je závislý na dávce absorbovaného 
záření. V přítomnosti 2-propanolu s acetonem jako aktiváto-
rem dosahuje stupeň odstranění α přibližně 2 vyšších hodnot 
než v přítomnosti ethanolu. Nejvyšších hodnot α bylo dosaže-
no v přítomnosti mravenčanu draselného (až 100 %). Při ozá-
ření roztoku obsahujícího ionty Pb²⁺ a současně Cd²⁺ se 
v prostředí mravenčanu nejdříve vysráží pevná fáze obsahují-
cí olovnaté ionty a teprve poté dochází k precipitaci pevné 
fáze obsahující kademnaté ionty. V prostředí 2-propanolu 
dosahuje v odvzdušněném roztoku maximální hodnoty α dříve 
kadmium, zatímco stupeň odstranění olova monotónně roste 
a maxima dosahuje až při trojnásobné dávce záření vzhledem 
ke kadmiu. Pevná fáze byla identifikována jako PbCO3 

(cerussit), Pb3(CO3)2(OH)2 (hydrocerussit) nebo kovové Pb. 
Ozáření roztoků obsahujících kademnaté ionty vedlo ke vzni-
ku CdCO3 a/nebo Cd(OH)2.  
 
Tato práce vznikla za podpory grantu Studentské grantové 
soutěže ČVUT č. SGS11/163/OHK4/3T/14. 
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Palladiový katalyzátor získaný depozicí octanu pallad-

natého na mesoporézní molekulové síto SBA-15 nesouc N-[2-
(-diethylamino)ethyl]-3-aminopropylové donorové skupiny na 
svém povrchu2 úspěšně katalyzuje dehalogenační reakci aro-
matických bromidů, jodidů a aktivovaných chloridů 
v přítomnosti kyseliny mravenčí (jako redukčního činidla) 
a triethylaminu (schéma 1). Fluoroareny za stejných podmí-
nek (80 °C/ 0,5 mol.% Pd) nereagují. V recyklačních testech 
katalyzátor vykázal vysokou odolnost a velmi nízké výluhy 
palladia (pouze 8,4 %  Pd uniklo do roztoku během pěti ná-
sledných reakcí), což je výborný výsledek ve srovnání 

Schéma 1. Dehalogenační reakce arylhalogenidů 
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s palladiem deponovaném na aktivním uhlí, které bylo použi-
to v dříve publikované práci3.  
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V této práci1,2 je popsána příprava tří amidů (primárního 
amidu I, N-fenyl- (II) a N-cyklohexyl- (III) amidu) a hydrazi-
du (IV) kyseliny 1´-(difenylfosfino)ferrocen-1-karboxylové 
(Hdpf)3. Sloučeniny I a IV byly připraveny reakcí vedoucí 
přes odpovídající acylbenzotriazol; hydrazid byl navíc získán 
i reakcí methylesteru Hdpf s hydrazin hydrátem. N-fenyl- a N-
cyklohexylamidy byly syntetizovány reakcí mezi příslušným 
izokyanátem a in situ generovaným 1-(difenylfosfino)-1´-
lithioferrocenem. Hydrazid byl použit v syntéze fosfino-
ferrocenových heterocyklů, oxadiazolu (V) a pyrazolu (VI). 

 

 
Schéma 1. Struktury molekul I–VI a Hdpf 

 
Všechny ligandy byly charakterizovány standardními 

spektroskopickými metodami (NMR, IR a MS) a elementární 
analýzou. Vybrané sloučeniny byly dále použity pro přípravu 
palladnatých a platnatých komplexů, které byly charakterizo-
vány obdobným způsobem. Pro vybrané ligandy (I, IV a fosfi-
noxid sloučeniny III) a palladnaté komplexy ([PdCl2(L-P)2] 
(L = I, II a IV), [PdCl(LNC)(I-P)], [Pd(LNC)(I-2P,O)][SbF6] 
a [Pd(LNC)(V-2P,N)][SbF6], kde LNC označuje pomocný li-
gand 2-(N,N-dimethylaminomethyl-N)fenyl-C1) byly urče-
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ny krystalové struktury pomocí monokrystalové rentgeno-
strukturní analýzy. 

  
Tato práce vznikla za podpory grantu Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy č. 69309. 
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Uhlíkaté aerogely, připravené sol-gel polymerací resor-
cinolu a formaldehydu a následnou pyrolýzou jsou známy už 
více než 20 let. Díky svým velmi zajímavým vlastnostem, 
jako jsou obrovský měrný povrch, nízká hustota, vysoká elek-
trická vodivost a chemická odolnost, nacházejí své uplatnění 
v mnoha odvětvích průmyslu. Jedna z možných oblastí apli-
kace uhlíkatých aerogelů jsou adsorpce znečišťujících látek 
z vodných roztoků.  

Cílem práce je vhodným způsobem zvýšit kapacitu uhlí-
katých aerogelů pro sorpci organických látek z vodného pro-
středí. Byly připraveny 2 typy aerogelů, jeden s využitím 
kyselé katalýzy sol-gel polykondenzace (dále RFA) a druhý 
zásaditě katalyzovaný (RFB). Detaily přípravy lze nalézt 
v literatuře1. Na připravených aerogelech byla provedena 
chemická aktivace zahříváním s KOH (aerogel/KOH = 1:4) 
a to jak ve fázi organického aerogelu, tak s hotovým uhlíka-
tým aerogelem. Po aktivaci byly všechny vzorky zpyrolyzo-
vány, promyty zř. HCl a vysušeny. Jak bylo zjištěno dříve1, 
tento postup vede k výraznému zvýšení měrného povrchu 
uhlíkatých aerogelů a bylo tedy možné očekávat i výrazný vliv 
na sorpční vlastnosti. Na připravených vzorcích byla testována 
sorpce methylenové modři (MM) z vodných roztoků. 

Na uhlíkatém aerogelu typu RFA probíhala sorpce MM 
ne příliš intenzivně s maximálním adsorbovaným množstvím 
asi 50 mg MM/g sorbentu. Po aktivaci ve fázi uhlíkatého 
aerogelu se maximálně naadsorbovalo asi 300 mg MM/g sor-
bentu, po aktivaci ve fázi organického aerogelu se naadsorbo-
valo až 350 mg MM/g sorbentu.  

V případě aerogelu RFB, který jako neaktivovaný sorbo-
val 200 mg MM/g sorbentu, se aktivace vůbec neprojevila, 
výsledky po aktivaci jsou téměř totožné s výsledky neaktivo-
vaného aerogelu. Pro tento typ aerogelu je nutné hledat jiný 
typ aktivace. 
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