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STRESZCZENIE

Przedstawiono oryginalną metodę interpretacyjna wraz z podstawami
teoretycznymi, pozwalającą wykorzystać miejsce występowania efektu podwój-
ni e-podwójnego (tetradowego) w szeregach Ln i An oraz Jego zwrot do wyzna-
czania liczby koordynacji (CN) pierwiastków bloku f w kompleksach.

Metodę zastosowano do wyników własnych pomiarów potencjometrycznych
i radiometrycznych. Za jej pomocą wyznaczono liczbę koordynacji i liczbę
hydratacji .pierwotnej w protonowanych i nieprotonowanych chelatach 1:1
lantanowców(III) z jonem kwasu diaminocykloheksanotetraoctowego (DCTA )
i w mieszanych kompleksach L-Ln(DCTA) , gdzie L to jony: ОН", glicynianowy
(Gl~) 1 iminodioctanowy (IDA2") oraz w akwojonach Ln3* i An3* .

Wskazano, ze decydujący wpływ na zwrot efektu podwójnie-podwójnego
w przebiegu zmian energii Gibbsa danej reakcji ma zmiana CN jonu central-
nego w produktach reakcji w stosunku do kompleksów substratowych; efektowi
"zwykłemu" w danej tetradzie odpowiada zmniejszenie CN w produktach re-
akcji, a efektowi "odwróconemu" zwiększenie CN. (

ABSTRACT

The original method of interpretation together with its theoretical
foundations is developed, making it possible to use location and direction
of the double-double (tetrad) effect within the Ln and An series to
determine the coordination number (CN) for complexes of the f-block
elements.

The method is applied for potentiometric and radiometrie equilibrium
studies to find out precisely the CN and the primary hydrat ion number of
the protonated and unprotonated lanthanide(III) 1:1 chelates of trans-
-1,2-dlaminocyclohexanetetraacetic acid (DCTA4"), mixed lanthanide(III)
complexes of DCTA with imlnodiacetate (IDA2"), glycine (Cl") and hydroxide
ions, and for the Ln3* and An3* aquoions.



It has been pointed out that the decisive factor for the direction of

the double-double effect in the case of the Gibbs energy variations is

a difference in the CN of the f-element ion between the reaction product

complex and that for the reaction substrate; the "regular" effect for

a given tetrad is accompanied by decrease in the CN while the "reverse"

effect by increase in the CN. / tL% ПЩ В ' 5 U>bS ' У l,Qb )
/ / i •! • *

РЕЗЮМЕ

Представлен оригинальный интерпретационный метод и его теоретическое
основание, который использует место появления дубль-дубль эффекта (тетрад-
ного эффекта) в рядах Ln и An, а также направление эффекта, для определения
координационного числа (CN) элементов блока f 8 их комплексах.

Применение метода к результатам потенциометрических и радиометрических
исследований позволило определить точные значения CN и число первичной
гидратации в протонированных и непротонированных хелатах (1:1) лантано-
идов (III) с ионом транс-1,2-дианинциклогексантетраацетата (ОСТА*"), в сме-
шанных комплексах лантаноидов с DCTA и ионами иминодиацетатным (IDA ~ ) ,
глицинным (Gl~) и гидроксильнын, а также в аквоионах Ln * и An3*.

Показано, что фактором решающим о направлении дубль-дубль эффекта для
свободной энергии Гиббса в каждой тетраде является разница величин СИ иона
данного f-электронного элемента в образующимся комплексе (продукте реакции)
и в исходном состоянии (субстрате); "нормальный" эффект в данной тетраде
соответствует уменшению CN, тогда как "обратный" эффект - увеличению CN.
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1. WSTĘP

Efekt podwójnie-podwójny (Rys.l) został odkryty przed ćwierćwieczem

przez I. Fidel is i S.Siekierskiego. Dziś zjawisko to jest trwale osadzone

w chemii pierwiastków bloku f [1], znajdując miejsce w podręcznikach [2].

Np. A.F.Williams [3] stwierdza: "Obecnie wydaje się już pewne, że istnieje

pewna zmienność powinowactwa chemicznego wzdłuż szeregu od f do f , która

można przedstawić w postaci czterech odchyleń od gładkiej krzywej, przy

czym nieregularności te są symetryczne względem konfiguracji f . Ten tak

zwany efekt podwójnie-podwójny wymaga jeszcze naprawdę zadowalającego wy-

jaśnienia" i wyżej na tejże stronie: "Zmiany rozmiarów promieni jonowych

Ln * powodują również zmiany liczby cząsteczek wody koordynowanej przy-

łączonych przez jon metalu: 9 cząsteczek wody w przypadku lekkich lan-

tanowców, a 8 w przypadku ciężkich, przy czym Sm3* i £u 3 ł mogą, przyłączać

albo 8, albo 9 cząsteczek wody". Te dwa podręcznikowe cytaty wskazują

miejsce głównych zainteresowań badawczych autora niniejszej pracy, który

zajmując się ziemiami rzadkimi, tj. Sc, Y, La i lantanowcami oraz drugim

szeregiem pierwiastków bloku f - aktynowcami uzyskał nowe dane pozwala-

jące na dokładniejsze wyjaśnienie efektu podwójnie-podwójnego (tetradowe-

go) oraz relacji między tym zjawiskiem a efektem nefeloauksetycznym, pro-

mieniami jonowymi, kowalencyjnoscią, hydratacją, liczba koordynacji w kom-

pleksach i jej zmiennością, a także rozpuszczalnością i współkrystali-

zacją.

Efekt podwójnie-podwójny 1 nieco większe niż by to wynikało z interpo-

lacji liniowej promienie jonowe Gd +, Nd +-Pm i Ho *-Er * pozwalają zro-

zumieć dlaczego w częstotliwości zmian struktury związków lantanowców, przy

niezmienionej stechiometrii, oraz w zmianach stechiometrii, np. liczby hy-

dratowej, występują w szeregu lantanowcowym trzy maksima: dla Nd, Gd i Ho,

co zauważona analizując dane literaturowe jeszcze przed odkryciem efek-

tu [4].

Podwójnie-podwójny (czterołukowy, tetradowy, kwartowy) kształt prze-

biegu kontrakcji lantanowcowej (Rys.l i 2), wywołany zmianami energii od-

pychania między elektronami 4f, wyjaśnia również trudności w rozdzie-

laniu sąsiednich lantanowców(III): Рг-Nd, Eu-Gd, Dy-Ho i Yb-Lu oraz

względną łatwość tego rozdzielania dla par: La-Ce, Pm-Sm, Gd-Tb i Er-Tm.
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Efćkt podwójni e-podwójny Jest także przydatny do wyjaśnienia pewnych sub-

telności w rozpuszczalności azotanów, siarczanów i halogenków lantanow-

ców [5-7].

W niniejszej pracy szczególny nacisk położono na możliwości zastosowa-

nia efektu podwójnie-podwójnego, jako swego rodzaju narzędzia badawczego.

Wg Ahrlanda, Chatta i Daviesa (8] kationy lantanowców i aktynowców należą

do akceptorów klasy A, a wg terminologii Pearsona (91 są kwasami twardymi.

Stad wielka trwałość, przy jednoczesnej kinetycznej labilności. ich akwojo-

nów 1 innych kompleksów zawierających Ugandy z ligatorami tlenowymi, wyni-

kająca z preferencji dla oddziaływań elektrostatycznych "twardy-twardy".

Reakcje pierwiastków bloku f przebiegające w środowisku wodnym polegają

najczęściej na wymianie cząsteczek wody w akwojonach na ligatory tlenowe

innych ligandów. Z reguły, w związku z dehydratacją, reakcje te są stabili-

zowane entropowo. Stabilizacja taka szczególnie wyraźnie występuje dla li-

gandów wlelokleszczowych. Stabilizacji entalpowej, połączonej z entropową,

podczas tworzenia kompleksów wewnątrzsferowych towarzyszy zwykle zmniej-

szenie liczby koordynacji (CN) w stosunku do CN w akwojonie i skrócenie

w związku z tym wiązań Ln-O, lub An-O. Tetrada w której występuje efekt

podwójnie-podwójny, jego zwrot 1 wielkość, mogą dostarczyć wartościowych

informacji na ten temat, tym cenniejszych, że dotyczących roztworów, które

najtrudniej i tylko w wysokich stężeniach poddają sie. neutrono- czy

rentgenograflcznej analizie strukturalnej. W przypadku aktynowców dodatko-

wym utrudnieniem Jest ich promieniotwórczość, a dla transfermowców nie-

dostepność w ilościach wagowych [10], co ogranicza badania za pomocą metod

spektrometrycznych.

Oprócz tytułowego, węzłowym zagadnieniem pracy jest hydratacja kationów

f-elektronowych i ich kompleksów. Rola wody,jeśli chodzi o trwałość, struk-

turę i kinetykę związków kompleksowych Jest nie do przecenienia w chemii

lantanowców i aktynowców oraz w biochemii lantanowców. (W biochemii akty-

nowców mówić można głównie o badaniach toksyczności tych pierwiastków

1 sposobach ich efektywnego usuwania z organizmów żywych). Liczba publi-

kacji na ten temat nie maleje, szczególnie w związku z rozwojem biochemii

lantanowców i wobec nie malejącego znaczenia tych pierwiastków dla fizyki

ciała stałego i zastosowań w katalizie, metalurgii, ceramice, szkle, lase-

rach, luminoforach, materiałach magnetycznych, nadprzewodnikach wysoko-

temperaturowych itp. [11].
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Na wstępie tej pracy należy też explicits stwierdzić, że przedyskutowa-

ne tu badania eksperymentalne podjęto w celu zbadania hydratacji wewnatrz-

sferowej prostych Jonów lantanowców Ln3* i chelatow 1:1 lantanowców(III)

z kwasem diaminocykloheksanotetraoctowym: Ln(DCTA)" . Bezpośredni związek

między efektem podwójnie-podwójnym a liczbą koordynacji, sugerowany przez

tytuł pracy oraz uzasadniony w części teoretycznej i dyskusji wyników, Jest

konsekwencją najistotniejszego wniosku wyciągniętego przez autora na pod-

stawie analizy własnego materiału doświadczalnego. Materiał ten, fragmen-

tami publikowany w latach 1975-1992, cytowany był w przeszło 65 publi-

kacjach innych autorów, a. in. prc.ez twórcę współczesnej chemii lantanowców

Speddinga [12] i inne uznane autorytety, Jak пр.: Joergensen, Sinha, Kanno,

David, Sllber, Guillaumont, Spicyn, Bunzli, Marcus, Niinlsto, Rajnak,

Powell, Rard etc. Temu zainteresowaniu rzadko Jednak towarzyszyło pełne

zrozumienie zjawiska i dotychczas nikt poza autorem tej pracy nie wyko-

rzystał związku między liczbą koordynacji a efektem tetradowym w rozważa-

niach struktur kompleksów pierwiastków f-elektronowych. Nasunęło to potrze-

bę, niniejszej pracy zwłaszcza, że efekt podwójnie-podwójny. Jako przejaw

kowalencyjnosci, nie pozbawiony Jest nawet pewnych implikacji technolo-

gicznych.

Jest rzeczą znaną od dawna, że dwutlenki ceru i toru, oba o strukturze

fluorytu, trudno rozpuszczają się w kwasach, a czasem, szczególnie po

uprzednim kalcynowaniu w wysokiej temperaturze, nawet w wodzie królewskiej.

Zjawisko to można tłumaczyć znaczną kowalencyjnością wiązań. Należy przy-

puszczać, że niewielki w porównaniu z Ce promień Ce4* i względnie mała

odległość Ce *-0 , utleniające właściwości Ce * i mocna w związku z tym

tendencja do przyjmowania elektronów koordynowanego tlenu prowadzi do zna-

cznego nakładania się pustego orbitalu 4f dla Ce * (a w większym stopniu

5f dla Th**) z orbitalami 2p ośmiu atomów tlenu i wytworzenia orbitalu

molekularnego МО. Generalnie biorąc skrócenie kowalencyjne rośnie ze

wzrostem stopnia utlenienia Jonu centralnego i Jest większe dla aktynowców

niż dla lantanowców. Rozpuszczalność w kwasach spada wraz z temperaturą

i czasem ogrzewania wodorotlenków 1 tlenków w szeregu: Ln(OH) > A-Ln O >
Э 2 3

C-Ln 0 (kalcynacja) > CeO > ThO , tj. wraz z rosnącą "miękkością" sieci» -
2 3 2 2

krystalicznych i malejącą reaktywnością tlenków. W sieci krystalicznej

występują tu bowiem grupy koordynacyjne o malejącej dla Ln(III) liczbie

koordynacji i rosnącym efekcie tetradowym: Ln(OH) > LnO > LnO , co wywo-

11
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łuje zmniejszenie promienia Jonowego Jonu centralnego i skrócenie odległo-
ści metal-ligand. Towarzyszy temu pewne dodatkowe zmniejszenie odległości
metal-ligand wywołane większym nakładaniem orbitalowym - t.zw. skrócenie
kowalencyjne, które ma symetrie efektu podwójnie-podwóJnego. Zjawisko to
autor wykorzystał w technologii pozyskiwania ziem rzadkich z bastnezytów
wietnamskich 1 mongolskich [13,14].

2. PROMIENIE JONOWE LAHTANOWCÓH(III) I AKTYNOWCÓW(III)

Lantanowce(III) i transplutonowe aktynowce!III) tworzą dwa wyjątkowe
szeregi jonów o analogicznych zewnętrznych konfiguracjach: 4f4Ss 5p 5d
i 5f46sa6pe6d° ([Xe]4fą i lRn]5fq). Liczba q elektronów f rośnie sukcesy-
wnie od 0 dla La3* do 14 dla Lu3*i od 6 dla A*3* do 14 dla Lr3*(U3*, Np3*.
Pu 3 +, a być może także No * są nietrwałe w roztworze wodnym, ale w pew-
nych warunkach można badać i te jony). Wzrostowi liczby atomowej 2 i przy-
bywaniu elektronów f, ekranowanych od wpływów ligandów przez, zewnętrzne,
zapełnione podpowłoki s i p , towarzyszy kontrakcja lantanowcowa i aktynow-
cowa, wywołane po części przez niepełna neutralizacje, rosnącego z Z ła-
dunku Jądra przez elektrony f, (1 wzrost efektywnego ładunku rdzenia ato-
mowego z q) a po części \ iz efekty relatywistyczne [15].

Właściwości chemiczne w obydwu szeregach Jonów Ln i An są bardzo
aq aq

zbliżone, a differentia specifica w oddziaływaniach o charakterze w za-
sadzie elektrostatycznym wynika z nieznacznie i stopniowo rosnącego z q
potencjału jonowego i malejącej zasadowości. Dlatego długie i trwałe sze-
regi Ln 3 +i An3* stwarzają wyjątkowo dogodne możliwości badania właści-
wości, które teoria wiąże z wielkością promienia jonowego, jak np. zmiany
w sieci krystalograficznej, w tym zmiany struktury, zmiany liczby koordy-
nacji, hydratacji i liczby hydratowej, a także termodynamiki hydratacji,
kompleksowania, ekstrc.':cji, wymiany Jonowej, rozpuszczalności, współkrysta-
lizacji ltp. Z drugiej strony, w obrębie całej grupy skandowców i obydwu
szeregów wewnątrzprzejściowych możliwe są badania skrócenia kowalencyjnego,
oceniające różnice w subtelnym udziale elektronów 4f i 5f w wiązaniach
i odchylenia od modelu czysto jonowego. W badaniach tych bierze się jako

13



jon odniesienia Y3* o konfiguracji Kr, nie posiadający elektronów f i roz-

miary Ho3*(w C-Ln 0 ), albo nawet Jon Sc3*[Ar). najmniej zasadowej z ziem

rzadkich, której właściwości z reguły odbiegają od tych z szeregu Ln3*.
3 + 3+ 3* 3 +

Bada się relacje w szeregu: Sc -Y -Ln -An w układach o różnym stopniu

twardości wg Pearsona i odmiennych w związku z tym drugorzędnych zabu-

rzeniach kowalencyjnych, nakładających się na oddziaływania grosso modo

elektrostatyczne.

Pierwsze próby wyznaczenia promieni jonowych sięgają roku 1920 i wiążą

się z nazwiskiem Bragga oraz przyjęciem wartości 1,32 A, jako promienia

jonu 0Z~, zweryfikowanego następnie na 1,35 A. Dopiero w roku 1926

Goldschmidt [16] zauważył, źe efektywne promienie kationów rosną z liczbą

koordynacji. Na podstawie pomiarów objętości komórek elementarnych tlenków

ziem rzadkich wyznaczył on promienie Jonowe Sc3*, Y 3* oraz Ln3* (nie

wszystkie).

W roku 1927 Pauling [17] uzasadnił związek między promieniem Jonowym

a CN, zwracając uwagę, że stosunek odległości międzyjonowych dla dwóch

odmian strukturalnych substancji I i II dany jest w przybliżeniu równa-

niem:
Rll/Ri = (AI»BII /Ail«Bl) 1 / t n" l ł

(istotnym również dla rozważania per ana logi am sytuacji w kompleksach

w roztworze). W równaniu tym współczynniki odpychania Bi i B n Pauling

uznał za proporcjonalne do liczby kontaktów kation - anion w każdej z tych

dwóch struktur, a więc do CN, a stosunek stałych Madelunga AI/AII za

bliski jedności i jako taki do zaniedbania. Wykładnik Borna n, będący

miarą odpychania chmur elektronowych na najbliższych odległościach, zo-

stał wyznaczony na podstawie pomiarów ściśliwości kryształom i w większo-

ści przypadków wynosi on 9. Np. dla LnClg przyjęto (181: A=10, a n=9.

Tak więc wg Paulinga: r

1/
F

I

 a (CNn/CNi) 1 / 8. Podał on [17] współczyn-

niki korekcyjne promieni jonowych, przyjmując r=l dla standardowej CN=8,

dla CN od 4 do 12 i n od 6 do 12. Niestety zależność Paulinga niezbyt

dobrze sprawdza się w odniesieniu do zmiany CN z 8 na 9 dla jonów

Ln *, sugerując wzrost promienia o 1,5%, gdy w rzeczywistości wynosi

on ok. 54. Pauling nie uwzględnił wzrostu rozmiarów anionów z CN, a swą

skalę promieni jonowych oparł na promieniach jonu tlenkowego i fluorko-

wego, przyjętych jako r(02~) = 1,40 A i r(F~) = 1,36 A. Zwrócił nato-
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miast uwagę, że wzrost kowalencyjności powoduje skracanie proeieni Jono-

wych, a także zauważył wpływ sił odpychających anion - amion i kation - ka-

tion.

Kolejne wartości promieni Jonowych przedstawił w roku 1931 Zachariasen

[19] dzieląc mniej lub bardziej arbitralnie R(KCl) na: r(K*> = 1,33 A

i r(Cl") = 1,81 A.

W roku 1952 Ahrens [20] dokonał rewizji obliczeń Paulinga, przyjsaując

nieco inne wielkości promieni dla jonów pierwiastków alkalicznych. Podobnie

jak Zachariasen, Ahrens brał pod uwagę, promienie jonowe tylko w standardo-

wych układach oktaedrycznych i uzyskał dla Jonów Ln * następujące wiel-

kości (w A): La(l,14), Pr(l,06), Nd(l,04), Eu(0,98), Gd(0,97), Dy(0,92),

Ho(0,91), Er(0,89), Tm(0,87), Yb(Ó,86), YC0.92). Dane te mają obecnie zna-

czenie raczej historyczne, podobnie jak wielkości promieni publikowane

wcześniej przez Goldschmidta, Paulinga i Zachariasena.

Tablica 1

Promienie jonowe Ln3*, An3*, Y3* i Sc3*(A)

An 3 + CN=6 a / RE3* CN=6 C / CN=6 a / CN=8 a / CN=8 b / CN=9 a / CN=9 b /

Ac 1,12 La 1,061 1,032 1,160 1,145 1,216 1,186
Th - Ce 1,034 1,01 1,143 1,128 1,196 1,166
Pa 1,04 Pr 1.013 0,99 1,126 1,111 1,179 1,149
U 1,025 Nd 0,995 0,983 1,109 1,094 1,163 1,133
Np 1,01 Pni 0,979 0,97 1,093 1,078 1,144 1,119
Pu 1,00 Sm 0,964 0,958 1,079 1,064 1,132 1,107
Am 0,975 Eu 0,950 0,947 1,066 1,051 1,120 1,095
Cm 0,97 Gd 0,938 0,938 1,053 1,038 1,107 1,082
Bk 0,96 Tb 0,923 0,923 1,040 1,025 1,095 1,070
Cf 0,95 Dy 0,908 0,912 1,027 1,012 1,083 1.058

Ho 0,894 0,901 1,015 1,000 1,072 1,047
Er 0,881 0,890 1,004 0,989 1,062 1,037
Tm 0,869 0,880 0,994 0,979 1,052 1,027
Yb 0,858 0,868 0,985 0,970 1,042 1,017
Lu 0,848 0,861 0,977 0,962 1,032 1,007
Y 0,88 0,900 1,019 1,004 1,075 1,050
Sc 0,68 0,745 0,870

"'Dane wg Shannona [22] uważane powszechnie za najdokładniejsze.
Dane wg Greisa i Petzela [23] zmierzone w "najtwardszych" sieciach
krystalicznych LnF heksagonalnej typu LaF (La-Nd) i ortoro*bowej typu
YF (P*-Lu. Y). 3 3

c Dane wg Templetona i Daubena [21].
Cięższe An są niedostępne w ilościach wagowych [10]; na Rys.2.
przedstawiono dane szacunkowe.
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Przez długi czas za najbardziej miarodajne uchodziły wielkości promie-

ni jonowych wg Templetona i Daubena [211, oparte na odległościach miedzy-

jonowych we fluorkach, chlorkach, tlenochlorkach i tlenkach. Obecnie za

takie uważane są promienie wg Shannona [22], podane w Tablicy 1 w ze-

stawieniu z danymi innych autorów. Shannon uściślił metodę Goldschmidta

[16], uwzględniając zmiany promienia nie tylko w zależności od CN kationu

ale i od CN anionu. Przyjął on dla CN=6 w tlenkach 1 fluorkach:

r( V I0 2~) = 1,40 A i r(VIF") = 1,33 A. Shannon [22] podał w oddzielnych

tablicach promienie dla wiązań jonowych, kowalencyjnych i metalicznych.

Dla tych pierwszych wziął pod uwagę 1000 odległości mledzyatomowych w tlen-

kach i fluorkach oraz uwzględnił, zgodnie z sugestią Blasse, zmiany promie-

nia ze zmianą elektronowego stanu spinowego dla pierwiastków d-elektro-

nowych. Rozmiary promieni jonowych wg Shannona oparte są na założeniu

w przybliżeniu liniowego związku miedzy objętością jonową a objętością

komórek elementarnych w przeszło 60 izostrukturalnych szeregach tlenków

i fluorków. Shannon wprowadził pojęcie efektywnych promieni jonowych

dla podkreślenia ich empirycznego charakteru i uwzględnienia skrócenia

kowalencyjnego, nawet w tlenkach i fluorkach metali, a także wzięcia

pod uwagę CN kationów i CN anionów (różnice do 0,3 A), wysokiego i nis-

kiego spinu (różnice rzędu 0,1 A), możliwości wystąpienia silnych od-

działywań odpychających anlon-anion, lub kation-kation (różnice do 0,1 A).

Wg Shannona promienie 0z~ i F" rosną z CN jak następuje: r( I J0 2") = 1,35 A,

r ( U I 0 2 - ) = 1,36 A. r( I V0 a") = 1.38A, r( V I0 2-) = 1.40A, r( V I I I0 2") = 1.42A,

г ( " П = 1,285 A, r( l r iF") = 1,29 A, r(IVF') = 1,31 A, r( VV") = 1,33 A,

r ( V I I V ) = 1,35 A.

Liczba koordynacji ustala się w wyniku subtelnej równowagi efektów en-

tropowych oraz równowagi między entalpowym zyskiem energetycznym wywołanym

spadkiem CN, skróceniem r i wzrostem kowalencyjności z jednej strony, a en-

talpią pochłoniętą na skutek większego odpychania międzycząsteczkowego bli-

żej położonych i gęściej upakowanych jonów i zmniejszenia liczby kontak-

tów - wiązań z jonem centralnym z drugiej. Tam gdzie główną rolę odgrywają

względy geometryczne i zachowana jest w zasadzie geometria sferyczna [24],

jak np. dla jonów Ln i An , decyduje zwykle krytyczny stosunek promieni

jonowych kationu i anionu, który dla najczęściej spotykanej w szeregach

Ln(III) i An(III) zmiany CN 8(D4<()/9 wynosi 0,732. W praktyce zmiany struk-

tury zachodzą najczęściej dla stosunku promieni 0,732-1,00. Np. stosunek
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promieni dla zmiany struktury w bezwodnych fluorkach lantanowców z heksago-

nalnej typu LaF (CN=9) na ortorombowa typu YF (CN=8) wynosi 0,830 ± 0,008

[23], a dla akwojonów Ln +: 0,806, wg promieni Shannona i 0,788, wg mniej
aq

uzasadnionych w tym przypadku fluorkowych promieni Greisa i Petzela [23]

(dla r( V I I I0 2~) = 1,42 A i Pm 3 +, jako miejscu zmiany CN).

Warto zwrócić uwagę, że początkowe dane Shannona i Prewitta [221 były

niezbyt dokładne ze względu na upraszczające założenia w kwestiach:

- zachowania addytywnosci promieni jonowych kationów i anionów (przy

uwzględnieniu kowalencyjności, spinu i sił odpychających);

- przyjęcia, że skrócenie kowalencyjne dla wszystkich wiązań M-F i M-0 jest

podobne;

- przyjęcia niezależności wielkości promieni od typu struktury;

- przyjęcia, że średnie odległości kation-anion dla określonych wielościa-

nów koordynacyjnych są stałe;

- przyjęcia, że dla określonego anionu objętość komórki elementarnej

w szeregu związków izostrukturalnych jest proporcjonalna do objętości

kationu.

W ostatecznej wersji Shannon [22] zmodyfikował dwa pierwsze założenia,

gdyż w związku z różna elektroujemnością tlenu i fluoru, skrócenie kowalen-

cyjne wiązań M-F i M-0 jest nieporównywalne i zależne od CN, co prowadzi do

pozornego braku addytywnosci. Dlatego dane otrzymywane z pomiarów siecio-

wych tlenków nie mogą być bezpośrednio stosowane do fluorków i vice versa.

Dla uściślenia swych wartości Shannon wprowadził t.zw. parametr kowalen-

cyjnej kontrakcji, który uwzględnia np. fakt, że objętość molowa AgF wynosi

120'/. objętości NaF, podczas gdy objętość Ag Se stanowi tylko 72% objętości

Na Se. Rozważania o odległościach międzyjonowych w sieciach krystalicznych,

zbadanych dokładnie za pomocą promieni X, są przydatne do analizy struktury

kompleksów istniejących w roztworze.

Shannon [22] wprowadził pojęcie "skrócenia kowalencyjnego" dla pier-

wiastków d-elektronowych i powiązał tę wielkość z elektroujemnością atomów

donorowych. Otrzymał on dwie prostoliniowe zależności - jedną dla jonów
2Ф З* 2Ф Дх

o niezapełnionej podpowłoce 3d: Fe , Mn , Co i Ni , a druga dla jonów

o zapełnionych podpowłokach d: Zn2*, Cd2* i In2*. Zgodnie z oczekiwaniami,

skrócenie kowalencyjne jest w mniejszym stopniu zależne od elektroujemności

atomu koordynowanego dla jonów o zapełnionej podpowłoce d. Wydaje się, że

podobny efekt można wykazać dla La i Lu (oraz Ac +i Lr * ) , które nie
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mają w części zapełnionej podpowłokł f ł ich efektywne promienie Jonowe
powinny bye mniej czułe na zmiany elektroujemności koordynowanych ato-
mów.

Pojecie elektroujemności, wprowadzone do praktyki chemicznej przez
Paulinga, zmodyfikowane przez Mullikena, zostało uściślone przez Parra
i in. [25]. Uznali oni elektroujemność za ujemny potencje! chemiczny dla
gazu elektronowego w teorii Hohenberga-Kohna gęstości stanu podstawowego,
czyli pierwsza pochodna energii względem ilości elektronów w układzie:
к = - (i = -(6E/6N)v. Mg tej definicji elektroujemność Jest taka sama dla
wszystkich orbita)i w atomie lub cząsteczce w stanie podstawowym. Druga
pochodna energii wg tej koncepcji otrzymała miano twardości, Jako ilościowa
miara twardości Pearsona. Obydwie wielkości próbuje się wykorzystać do
opisu ścieżki reakcji chemicznej.

Skrócenie kowalencyjne (covalent shortening) promieni jonowych zale-
ży również od ciśnienia i temperatury. Pod ciśnieniem rzędu 100.000 at»
staje się ono większe na skutek generalnego zmniejszenia odległości
miedzy atomami, a dla procesów wysokotemperaturowych wzrost promienia się-
ga 77..

Jest rzeczą oczywistą, że wprowadzając kolejne poprawki do wielkości
promieni jonowych, uwzględniające coraz mniejsze zaburzenia, można uzyskać
pełną zgodność tych wielkości z danymi z doświadczenia. Mierzone odległości
metal-Ugand (R) sa wynikiem sumy oddziaływań wszystkich elektronów w ukła-
dzie i łącznie z efektami entropowymi stopnia uporządkowania są bezpośre-
dnią miarą ich energii, jak to wynika z następnych rozdziałów t> efekcie
nefeloauksetycznym i teorii efektu podwójnie-podwójnego. W granicznym przy-
padku poprawki mogą nawet uwzględniać tak niewielkie zmiany energii i pro-
mienia, jak te wywołujące efekt izotopowy podczas ekstrakcji kaskadowej np.
w układzie U^/U**.

Wszczepienie cząsteczki wody z [Ce(OH ) ] 3 * w wyniku wzbudzenia 4f»5d
postulowali Kajzu i in.126]. Marcantonatos i in. (27,28) próbowali wykazać,
że optyczne wzbudzenie jonów Gd * ze stanu podstawowego do stanu wzbudzone-
go o zmniejszonej nultipletowości prowadzi do takiego zwiększenia orbital!
4f i towarzyszącego temu zmniejszenia zewnętrznych orbital i 5s i 5p, że
liczba cząsteczek wody w akwoJonach gadollnuUII) zmniejsza się z 8 do в,
a dla Eu(lII) równowaga, kosztem nonaakwaeuropu(III), przesuwa się na
korzyść Eu(OH_)'*• Obliczenia Vanquickenborne'a I in. [29], wykonane metodą

2 8
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Hartree-Focka potwierdziły, że zwiększeniu średniego ważonego promienia

orbita)u 4f:<r > towarzyszy zmniejszenie <r >, aczkolwiek zdaniem autorów
4f Sp

jest ono zbyt małe by usprawiedliwić zmniejszenie CM z 8 do 6.

Z Tablicy 1 wynika, że zmniejszeniu CN z 9 do 8 dla jonu Gd

towarzyszy zmniejszenie efektywnego promienia jonowego Gd3* o 0,054 A wg

Shannona [22], lub o 0,044 A wg fluorkowych promieni Greisa i Petzela [23].

(Podobna kontrakcja, ±0,002 A, występuje 1 dla innych jonów Ln + ) . Dane te

są zbliżone do wartości 0,047 A podanej przez Sinhe [30] dla obniżenia

CN jonu La3* o jeden, a także do wartości 0,045 A, zmierzonej przez

Speddinga i In. [12] za pomocą promieni X w roztworze i odnoszącej słe do

skrócenia efektywnego promienia jonowego w akwojonach Ln w wyniku
aq

obniżenia CN z 9 do 8.

Warto również zwrócić uwagę w Tablicy 1 na fakt, że wg Shannona w

"miększych" układach krystalograficznych o CN=6 (prawdopodobnie w C-Ln 0 )
.3+ 3 +

efektywny promień jonowy Y Jest nieco krótszy od promienia Ho , podczas

gdy dla CN=8 i 9 nieco dłuższy niż dla Ho3*. Ta "wędrówka" Y3*(a właściwie

szeregu Iantanowcowegodll) względem V ), z położenia między Ho a Er do

położenia miedzy Dy a Ho wywołana jest większym skróceniem kowalencyjnym

wiązań Ln-0 dla CN=6 niż dla CN=8 i 9, w stosunku do odpowiednich skróceń

' dla nie posiadającego orbital i 4f, "bardziej jonowego" Y3*. W tej samej

Tablicy 1 dla CN=6 wg danych Shannona promień jonu La * odpowiada w przy-

bliżeniu promieniowi U3*, a pary jonów Ln3*-An3* o zbliżonych promieniach

to: Ce-Np, Pm-Cm, Sm-Bk i Eu-Cf. Warto podkreślić, że dla tych par Jonów

o zbliżonych promieniach jonowych, średni radialny zasięg orbitalu <r >
3* 3* S f

dla jonów An Jest o ok. 60'A większy niż <r > dla jonów Ln .

Relacje te zmienią się nieco dla CN=8 i 9, gdyż analogicznie do przesu-

nięcia jonów Ln w stosunku do Y , szereg An przesunie się nieznacz-

nie w stosunku do szeregu Ln3* w lewo, tak jakby liczba atomowa Z wzrosła
' 3 +

w szeregu Ln (Z protonów Jądra, po uwzględnieniu ekranowania przez

elektrony rdzenia, jest nieco gorzej ekranowane przez elektrony 5f), czy

też zmalała w szeregu aktynowcowym(III). Innymi słowy, promienie jonowe

An * przy przejściu od CN=6 do CN=8 i 9 wzrosną w większym stopniu niż

promienie jonów Ln3*, gdyż większe było dla nich skrócenie kowalencyjne dla

f. CN=6 na skutek większego udziału w wiązaniu dostępnie jszych dla Ugando w

;- orbital i 5f w porównaniu z głębiej umieszczonymi i lepiej osłoniętymi od

{ zewnątrz orbitalami 4f.
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Rys.2. Zmiany promieni jonowych Ln3* i An3*(CN=6) w zależności od q

wg Davida [31]; • - wartości doświadczalne; o - wartości

ekstrapolowane. (Podobny przebieg powinny wykazywać np. krzywe

er.t^ipii hydratacji Ln3* i An3* i inne zależne od promieni

właściwości tych jonów, a efekt tetradowy ma taki sam zwrot,

jak efekt pola krystalicznego dla pierwiastków bloku d,

tj. destabilizuje on jon o podpowłóce wypełnionej w połowie)
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Wykazany po гаг pierwszy przez Siekierskiego [651 efekt podwójnie-po-

dwójny w przebiegu kontrakcji promieni jonowych Ln3* i An3* dla CN=6 prze-

konująco pokazał David [311 (Rys.2). Wyjaśnienie, dlaczego jony o stabili-

zowanych konfiguracjach: f° ,f3 ,f4 ,f7 ,f 1 0 .f 1 1 i f 1 4 sa destabilizowane,

tj. dlaczego mniejszym wartościom <r > niż by to wynikało z interpolacji
nf

liniowej odpowiadają większe wartości <r > zawarte jest w rozdziale
( n + 1 ) d

o teorii efektu podwójnie-podwójnego. W tym miejscu warto jedynie wspo-

mnieć, że na wyjątkowa trwałość konfiguracji z liczbą kwantową wypadkowego

orbitalnego momentu pędu L=0, tj. np. dla jonów La 3* i Lu3* (stany podsta-

wowe S ) oraz Gd *( S ) wcześniej już 2wrócił uwagę Pauling.

3. EFEKT NEFELOAUKSETYCZNY DLA PIERWIASTKÓW f-ELEKTRONOWYCH

Efekt nefeloauksetyczny [32] został odkryty w roku 1926 przez Ephraima,

który zainteresował sie wcześniejszymi doniesieniami o tym, że jon Er

wykazuje o 1,5% niższe liczby falowe pasm absorpcyjnych dla Er 0 w sto-

sunku do widma akwojonu. Ephraim [32] rejestrował w latach 1926-29

widma elektronowe kilku prostych soli Pr, Nd i Sm w postaci krysta-

licznej oraz w roztworze i zauważył niewielkie przesunięcia wąskich pasm

absorpcyjnych o niskiej intensywności w stronę fal dłuższych ("red

shift"). Przesunięcia te związane były ze zmianami otoczenia ligandowego

(Cl , Br , 0 , acac).. Ephraim był szczególnie zaintrygowany słabym efektem

dla LnCl *6H 0 (Ln{0H2)eCl Cl;D ) i LnCl3*8NH , w stosunku do odpowiednich

bezwodnych chlorków lantanowców. Biorąc widma akwojonów lantanowców(III),

jako widma odniesienia, obserwowano przesunięcia pasm również w przeciwna

stronę, np. dla bezwodnych fluorków lantanowców ("blue shift").

Nazwę dla efektu odkrytego przez Ephraima zaproponował Barr, a roz-

powszechnił Joergensen [32]. Pochodzi ona z greki i oznacza: "powiększa-

jący chmurę". Joergensen wskazał, że przesuniecie pasm absorpcyjnych
A w stronę niższych liczb falowych jest bezpośrednią miarą niewielkiej

kowalencyjności w wiązaniach lantanowców i wywołane jest wzrostem pj-o-

• mienia niezapełnionej podpowłoki <r >, chociaż ściśle biorąc zależy od

| operatora dwuelektronowego <r >" I dlatego efekt rozpatruje się dla 2-12
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elektronów, tj. dla Ln(III) od Pr do Tm (symetria elektronów 1 dziur).
Miarą efektu Jest stosunek (parametr) nefeloauksetyczny 0 zdefiniowany
dla Jonu pierwiastka d-elektronowego, jako iloraz fenowenologicznego pa-
rametru Racah В odpychania międzyelektronowego w kompleksie i В - w wol-

o

пум, izolowanym jonie gazowym: p = B/B . (Efekt nefeloauksetyczny jest
o

ok. 50 razy większy dla pierwiastków d- niż f-elektronowych). Dla pier-
wiastków bloku f można to obniżenie parametrów Racah, wywołane roz-
szerzeniem powłoki f i zwiększeniem średniej odległości miedzy elektro-
nami na niej się znajdującymi wyrazić przez stosunki E" / E " pa-

ko.pl даг

rametrów Racah dla kompleksu i wolnego jonu. (E /E <E /E
= " Icoepl qaz koapl gaz

[33,34]). Można też, wg konwencji alternatywnej, skorzystać z ilorazu całek
Slatera: Э = F /F . W praktyce 0 wyznacza się w przybliżeniu.
Jako stosunek średnich liczb falowych dla pasm absorpcji, biorąc pod uwagę
średnia z możliwie największej liczby przejść f*f: |3 a v / u

koapł gaz

Czerwone (nefeloauksetyczne) przesuniecie pików absorpcyjnych wynosi
dla Ln(III) kilka % 1 jest efektem drugiego rzędu w stosunku do od-
działywań jonowych. Efekt nefeloauksetyczny występuje nawet w "najtward-
szych", najbardziej jonowych, najmniej polaryzowalnych fluorkach lanta-
nowców, w których każdy jon Ln * (dla Ln od La do Nd) otoczony jest 11
anionami F~, w dosyć znacznej odległości (przyjmuje się tu CN=9, gdyż
2 jony F" położone są nieco dalej niż 9 pozostałych). Efekt występuje
również dla podwójnych azotanów lantanowców z CN=12 ("blue shift" w sto-
sunku do akwojonów), gdzie koordynowane atomy tlenu są nieco mniej
"twarde" niż fluorki choć ze względu na CN=12 są najbardziej oddalone od
jonu centralnego. Wzrostowi efektu nefeloauksetycznego towarzyszy obniże-
nie trwałości kompleksów pierwiastków wewnątrzprzejśclowych, jako wyraz
preferencji dla oddziaływań "twardy-twardy". Prócz od dawna stosowanej war-
tości (1-p), jako miary kowalencyjności używa sie ostatnio [35-37J parame-
trów kowaiencyjności: n = (l-p1/2)//3t/2, Ъ1/г = [ (l/2)»(l-p)ł/2l oraz pa-
rametru kowalencyjności Sinhy S = [(1-Э)/Э)*1ООЙ. Sinha wyznaczał Э na
podstawie liczb falowych pików absorpcyjnych, nie w stosunku do wolnych jo-
nów Ln (znane są [38] tylko wartości dla Pr ), lecz w stosunku do akwo-

gaz

jonów [39]. Wywołało to pewne komplikacje, gdyż np. dla ciężkiej wody D O
otrzymał wartości (S większe od 1 i ujemny parametr kowalencyjności ("blue
shift"). Umownie uważa się związki, dla których parametr kowalencyjności
Sinhy 6 nie przekracza 1,5 za nisko kowalencyjna. Wobec nieznajomości war-
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tości v czy (E") lub (F ) dla Jonów Ln ł zmiennej CN w akwo-
gaz gaz n gaz

Jonach Ln(III) słuszna wydaje się propozycja Carnalla i in. [40], aby

efekt nefeloauksetyczny odnosić do "najtwardszej" sieci LaF, tj. np.

przyjmując v (Er3*), jako w grubym przybliżeniu równa v(Er *) dla krysz-

tałów La(Er)F3.

Efekt nefeloauksetyczny pierwiastków wewnątrzprzejściowych i wywołana

nim absorpcja światła o większej długości fali i niższej energii wynika ze

zmniejszenia odległości między powłokami f-d na skutek ekspansji podpowło-

ki f, czemu towarzyszy osłabienie ekranowania dodatniego ładunku Jądra

i kurczenie się zewnętrznej podpowłoki 5d°(oraz orbital 1 5s i 5p). W efek-

cie nefeloauksetycznym uwzględnia się dwa udziały:

- Orgelowską kowalencyjność zmniejszenia pola centralnego o symetrii sfe-

rycznej, wywołaną redukcją efektywnego dodatniego ładunku na kationie,

tj. stopnia utlenienia (np. z +3 do +2,8 dla Ln(IID). Niektórzy auto-

rzy [32,41], jak i autor niniejszej pracy uważają, że wynika ona

z przenikania chmury elektronowej z ligandu do rdzenia Jonu centralnego.

Inni utrzymują [42,43], że dla jonów Ln3* silnie ekranowanych elektronami

zamkniętych podpowłok 5sa5pe jest to niemożliwe, gdyż podpowłoka 4f jest

praktycznie poza zasięgiem elektronów ligandu i ułamkowy ładunek elektro-

nowy ligandu przechodzi na podpowłokę 5d, lub inne zewnętrzne, puste pod-

powłoki;

- Mullikenowską asferyczną kowalencyjność, narzuconą symetrią- orbital i f,

zgodnie z modelem kątowego nakładania się chmur elektronowych (angular

overlap model - prosta odmiana metody MO LCAO). Kowalencyjność ta jest

związana z wytworzeniem słabego antywiąźącego orbitalu molekularne-

go (МО).

Choć dla pierwiastków f-elektronowych, w związku z małą całką nakłada-

nia (ze względu na ekranowanie podpowłok o małym średnim, obliczonym pro-

mieniu orbital i <r > przez zewnętrzne, zapełnione podpowłoki s 1 p) efekt
nr

nefeloauksetyczny jest niewielki, jego asferyczna część - antywlązanie o-

jest nie do pominięcia (44,45).

Wytworzenie orbitalu molekularnego МО, związane z przejściem elektronu

z redukującycii ligandów ma natomiast miejsce w przypadku Ce(IV) (4f»5d;

żółty kolor) na pustą podpowlokę 4f (podobnie dla Pr(IV), Tb(IV), Np(IV)
(NpCl2", NpBr2"), Pu(IV) (Pi

6 6
4f lub 5f jonu centralnego).
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W efekcie nefeloauksetycznym można wyodrębnić udział ligandu i jonu
centralnego:

1 - |3 = h(lig)»k(jon centr)

gdzie przyczynek h, umownie przyjęty za równy jedności dla wody, jest miarą

zdolności danego ligandu do rozszerzania niezapełnionej podpowłoki f (d dla

pierwiastków przejściowych), а к miara wzrostu <r > czy <r >, pod działa-

niem różnych ligandów. Wartości h(lig) i k(jon centr), j^ko silnie zależne

od CN, należy podawać dla określonej liczby koordynacji.

Efekt nefeloauksetyczny można powiązać z właściwościami redukcyjnymi

ligandu, z elektroujemnościa atomów donorowych czy też, korzystając z kon-

cepcji Fajansa - z polaryzowalnością. Jest on tym większy im miekszy (za

Pearsonem), bardziej polaryzowalny i redukujący łigand i im mniej elektro-

ujemny atom ligatora oraz im mniejsza CN i krótsza odległość jon central-

ny-ligand (ligator). Efekt nefeloauksetyczny ma znaczenie nie tylko teore-

tyczne. Np. europ(III) w sieci gospodarza У 0 S, jako fosfor daje głębszy

czerwony kolor na ekranach telewizorów, dzięki większemu przesunięciu

czerwonemu (nefeloauksetycznemu) w tlenosiarczku wywołanemu miękka siarką,

w porównaniu z dawniej stosowanym tlenkiem Y 0 (Eu).

Ligandy i jony centralne uporządkowane wg rosnącej tendencji lo two-

rzenia wiązań kowalencyjnych i wg rosnących wartości h(lig) i k(jon centr)

tworzą, odpowiednio, szereg nefeloauksetyczny ligandów i jonów centralnych.

Szereg nefeloauksetyczny ligandów zależy w pewnym stopniu od jonu central-

nego, a szereg nefeloauksetyczny jonów centralnych od ligandu.

Joergensen [32] podaje następujący szereg nefeloauksetyczny ligan-

dów dla Pr *jako jonu centralnego: brak ligandu < F" < H 0 < Cl" < Br~ < i"

< O 2" < S 2", z zaskakująco odległym położeniem O2". Położenie to implicite

wynika z CN=6 jonu Pr3* w C-Pr 0 , skąd wzięto chyba wartość efektu nefelo-
2 3

auksetycznego, i niewielkiej w związku z tym odległości Pr-O. Układ krys-

talograficzny odmiany С Pr 0 okazał się "miększy" niż układy halogenkowe

o wyższej CN i większym w związku z tym promieniem jonowym Pr +, jak to wy-

nika z odpowiadającego powyższemu szeregu nefeloauksetycznego ligandów

(w nawiasach autor niniejszej pracy podaje wartości CN i £): Pr 3* (0;l,0)

< (La.Pr)F (9;0,970) < IPrtOH )J(C H SO, ) (9;0,962) < (La.Pr)Cl (9;0,958)
o Z Э 2 5 4 3 3

<(Cd,Pr)Cl3(9;0,955)< (La,Pr)Br3(9;O,954) < РПз(8;0,944)< С-Ргг0з(6;
< BaPr2S4(6;0,928).
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Z powyższego szeregu wynika, że jon 0 w "miękkim" układzie koordyna-

cyjnym z CN=6 wywołać może taki sam efekt nefeloauksetyczny dla Pr(III) jak

jon I w układzie krystalograficznym z CN=8. (Potwierdza to tezę pracy, że

efekt tetradowy jest związany głównie z CN, a nie z elektroujemnością atomu

donorowego).

Ewentualne zakłócenia w szeregu nefeloauksetycznym wywołane są zmia-

nami efektywnego promienia jonu centralnego, towarzyszącymi zmianom liczby

koordynacji. Efekt nefeloauksetyczny rośnie ze zmniejszaniem CN mimo swej

addytywności. Hipotetyczny szereg nefeloauksetyczny dla ligandów, tylko z

tlenem jako atomem donorowym w stosunku do Ln(III), wyglądałby następująco

(CN podano cyframi rzymskimi): 0 "(podwójne azotany, gdzie aniony zacho-
TY — jv ГУ

wuja sie jak bidentna grupa chelatująca) < ОН (LnfOH)^) < 0D 2 < 0H 2

< V I 1 I 0 D g < V I U 0 H 2 (akwojony, hydraty) < V I 10г' (A-Ln.^) < V I 0 2 " (C-Ln^,

kompleksy ekstrakcyjne l.n(III) z TBP, HDEHP, НЕНФР etc.). Azotany mogą

wystąpić jako b. "twardy" ligand bidentny dający wysoka CN i duży promień

jonowy dla Ln 3 +i An +, lecz z reguły występują jako ligand monodentny i pod

względem "twardości" ustępują nadchloranom, bromianom, czy etylosiarczanom.

Podobne, "zachodzące na siebie" pod względem wielkości efektu podwójnie-po-

dwójnego, szeregi sporządzić można dla innych atomów donorowych. Wbrew

oczekiwaniom, kowalencyjność w wyjątkowo "miękkich" dla jonów bloku d

pentadienylkach, ustalona na podstawie wielkości efektu nefeloauksetycznego

jest niewielka dla jonów bloku f i nie przekracza 5% dla Pr(C H r) ,

NdtC^),, i Er(C H ) [46], a dla EufC^),, jest w przybliżeniu taka sama

jak dla EuCl . Kowalencyjność zaś Am(C H ) i Cm(C H ) wynosi tu odpo-

wiednio 5,5/4 i 5% i jest zbliżona do kowalencyjność i Pr(C H ) , wynoszącej

5°/!. (CN w pentadienylkach jest trudna do oszacowania ze względu na

pierścienie С Н ).

Generalnie dla pierwiastków f-elektronowych efekt nefeloauksetyczny ma-

leje ze wzrostem liczby atomowej i ze zmniejszaniem stopnia utlenienia jonu

centralnego. Maleje on również w szeregu: 5d> 4d> 3d> 5f> 4f (dla lekkich

aktynowców elektrony 5f zbliżone są właściwościami do elektronów d, a orbi-

tale 5f i 6d mieszają sie z orbitalami ligandu o zbliżonej energii, gdyż

zbliżone sa wielkości: <r >, <r >, <r >, <r >, co przejawia sie różno-
Sf 6d 7s 7p

rodnością stopni utlenienia [10]).

Hipotetyczny szereg nefeloauksetyczny jonów pierwiastków f-elektrono-

wych odpowiadający rosnącej kowalencyjnośći przedstawiałby sie zatem naste-
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pująco: Er(II)< EudIX Рг(Ш< Се(П)< FmdIX Cf(II)< AmdIX TmdllX
Er(III)< Ho(III)< SmdIIX Nddl lX P r d U X MddllX CmdIIX Aadl lX
Pu(III)< TbdVX Bk(IV) <Pu(IV) <Am(VI)< Pu(VIX AmCVH).

W świetle wartości Э = 0,97 dla (La.Pr)F (CN-9) i powyższych rozważań
3

mniej dziwi duży efekt podwójnie-podwójny w paraaetrach sieciowych a

kryształów AnF [1], pełna kowalencyjnośc UF i połowiczna UF .
4 В 4

Z powyższych szacunków wynika, że najmniejszej kowalencyjności należy

spodziewać sie dla Er(II), a największej dla Am(VII) i innych pierwiastków

transuranowych na wysokich stopniach utlenienia. W szeregu lantanowco-

wyn(III) kowalencyjnośc mierzona np. w sieci LaF maleje z postępująca

kontrakcja lantanowcowa (w mniejszym stopniu niż by to wynikało z pomiarów

w stosunku do akwojonów, gdyż te ostatnie sa "miększe" dla ciężkich Ln

o CN=8) i coraz mniejsza w związku z tym dostępnością dla orbitali ligandów

kurczącej się wokół Jądra podpowłokl 4f, coraz dokładniej osłanianej przez

zewnętrzny oktet Ss25pe. Zakładając, że promień orbitalu odpowiada w przy-

bliżeniu odległości między jądrem a maksymalną wartością zależnej od

promienia części gęstości prawdopodobieństwa funkcji falowej tego orbita-

lu (w rzeczywistości średni promień orbitalu jest nieco większy), osza-

cowano 147]: <r > = 0,6 A; <r > = 1,4 A; <r > = 1,4 A; <r > = 2,2 A.
4f Ss Sp ad

Wg innych szacunków [42], maksimum prawdopodobieństwa tej części funkcji

falowej 4f występuje w odległości zaledwie 0,3 A. Jak wspomniano, skło-

niło to kilku autorów [42,43] do pomijania udziału w wiązaniach głęboko

"schowanych" w rdzeniu orbitali 4f na korzyść energetycznie dostępnych,

pustych orbitali 5d. Sugerowano nawet możliwość stabilizacji w polu

ligandów zewnętrznej podpowłoki Sd dla wyjaśnienia pewnych subtelności

efektu podwójnie-podwójnego [41]. Judd [42] możliwość udziału elektronów f

w wiązaniach przyznaje dopiero pierwiastkom transtorowym i to tylko na

wyższych stopniach utlenienia. Wg obliczeń metoda Hartree-Focka promienie

orbitali1 Ln3* sa następujące [29]: dla Pr3* <rłf> = 0,50 A; <rg > = 0,91 A,

a dla Tm3* <r > = 0,37 A; <r > = 0,78 A. Tak więc w przybliżeniu maksi-
4f Sp

mum gęstości elektronowej funkcji falowej 4f ma leżeć wg tych oczekiwali

w odległości ok. 0,5 A od Jądra, podczas gdy dla orbitali 5s 1 5p

maksimum to leży mniej więcej dwukrotnie dalej. Jednakże w 'wyniku efektu

nefeloauksetycznego jon Ln3* zachowuje się tak jakby Jego ładunek obni-

żył się np. do ok. 2,8, a wówczas <r > sięga 1 A i orbitale 4f staja się

podatne na wpływy ligandów. Kapitalny z punktu widzenia całek nakła-
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dania i wielkości efektu nefeloauksetycznego parametr R/r , gdzie R

oznacza odległość Ln-L przybiera dla Jonów Ln w kompleksach wartość

od 5 do 7, to znaczy Jest ok. dwukrotnie większy niż dla pierwiastków

d-elektronowych. Jednakże orbitale 4f, W przeciwieństwie do pustych or-

bital i 5d, nie sa tak rozmyte w przestrzeni; gęstość prawdopodobieństwa

funkcji falowej orbitalu 4f Jest dużo większa niż dla rozciągniętych

w przestrzeni orbital i Sd. Decydujące znaczenie ma tu Jednak mała róż-

nica energii miedzy elektronami ligandu a orbitalami f Jonu centralne-

go

Wydaje się. że najważniejszego argumentu na rzecz udziału orbital i 4f

i 5f w wiązaniach dostarczyły prace Siekierskiego [48-50], wykazujące do-

bitnie, że kowalencyjność rośnie w szeregu Y<Ln<An i odgrywa daleko istot-

niejszą role niż wynika to z wszelkich szacunków teoretyków. Dodatkowej

przesłanki w tej sprawie dostarcza mniej znana t. zw. "wędrówka" skandu [511.

Znajduje ona nieco podobne uzasadnienie jak "wędrówka" itru(III) w sto-

sunku do lantanowców(III) i aktynowcowi 111), uzupełniając obraz właści-

wości w grupie skandowców rozpatrywanej łącznie z obydwoma szeregami metali

wewnątrzprzejśc iowych.

Oprócz nefeloauksetycznych przesunięć pasm absorpcyjnych w kierunku fal

dłuższych, dodatkowych informacji o kowalencyjności dostarczają niektóre

przejścia f*f, wyjątkowo czułe na zmiany otoczenia ligandowego, dające

t.zw. pasma nadczułe pseudokwadrupolowe [52-54}. Co najmniej jedno takie

pasmo mają wszystkie jony dające piki absorpcyjne (spośród rozważanych Jo-

nów M3* absorpcji UV/VIS nie wykazują: Sc3*, Y3*, La3*, Lu3*, Ac3* i, choć

nigdy nie będzie można tego sprawdzić [10], Lr 3*). W przypadku skrajnym,

bezwodnego Ndl , w takim wyjątkowym paśmie (przy pozostałych tylko niezna-
3

cznie zmodyfikowanych w stosunku do widma akwojonu) molowy współczynnik

ekstynkcji e wynosi aż 345, z siła oscylatora P = 5,3*10~*. Oznacza to,

że intensywność tego pasma jest ok. sześćdziesieclokrotnie większa niż dla

analogicznego pasma akwojonu [Nd(OH ) ] 3 * .
2 9 *q

Podobnie niektórych tylko - nadczułych pasm dotyczy powstanie struktury

subtelnej w wyniku rozszczepienia poziomów J i zniesienia degeneracji

w termach f-elektronowych L w polu Ugando w. Rozszczepienie Jednego

piku na kilka rzadko przekracza tu kilkaset cm"1 (400 cm"1 dla Eu i Tm),

a zwykle wynosi 100 (Ce, Sm, Tb, Yb) - 250 cm"1 (Nd) [56].
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O różnicy między orbitalami 4f i 5f świadczy fakt, że intensywność pasm

absorpcyjnych jonów An 3 ł jest średnio ok. 30-krotnie większa niż intensy-

wność pasm jonów Ln3* (przy ok. dwukrotnie większej szerokości pików).

4. 0 TEORII EFEKTU PODWÓJNIE-PODWÓJNEGO

Podstawy teoretyczne efektu podwójnie-podwójnego podali zgodnie, w tym

samym czasie i niezależnie od siebie Joergensen [33] i Nugent [34J, a uzu-

pełnili je bez zmiany istoty rzeczy Spicyn i in. [57,58]. Pewne, wtórne na

ogół, informacje dotyczące teoretycznego wyjaśnienia efektu znaleźć można

w kilku innych pracach [1,59].

0 chemiżmie pierwiastków decyduje energia całkowita elektronów, stano-

wiąca wartość własną operatora Hamiltona H, który można przedstawić dla

jonów pierwiastków 4f-elektronowych w postaci sumy kilku operatorów o male-

jących wartościach własnych:

H = H + H + H + H + H + H + H ( 1 )
o E SO t i g 0 0 SOO SS

lub nieco bardziej poglądowo dla N-elektronowego jonu o ładunku jądra Ze:

N N H N N

H=-h/2mj;v2- ZZe%f * £ e% * £ С (г )(1 »ś )+ E V(p lig) (2)
1=1 !=1 \<i 1=1 i=l

gdzie pominięto najsłabsze oddziaływania magnetyczne elektronów 4f, odpo-

wiednio: orbital-orbital (H ), spin-inny orbital (H ) 1 spin-spin (H ).

Podstawowy hamiltonian H reprezentuje operatory dwóch pierwszych członów

wyrażenia (2), które charakteryzują odpowiednio: sumę. energii kinetycznych

wszystkich elektronów i energię potencjalną ich oddziaływania z jądrem

0 masie przyjętej za nieskończoną. Ponieważ niemożliwe jest dokładne roz-

wiązanie równania Schroedingera dla układów z więcej niż jednym elektronem,

najczęściej równanie to rozwiązuje się w przybliżeniu pola centralnego.

Wg tego przybliżenia każdy elektron porusza się niezależnie w polu jądra

1 polu centralnym wytworzonym przez uśrednione sferycznie pola wszystkich

pozostałych elektronów: -U{r )/e.
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Jak wynika z zależności (2), dwa pierwsze, zasadnicze człony maja prze-

ciwny znak do pozostałych wyrazów o charakterze perturbacyjnym. Człony za-

burzeniowe podnoszą nieznacznie energię układu i wyrażają odpowiednio - ku-

lombowską energię odpychania miedzyelektronowego H (odpychanie to różni-

cuje energetycznie termy atomowe każdej konfiguracji, z wyjątkiem konfigu-

racji o zapełnionych powłokach) - energie sprzężeń spinowo-orbitalnych H

oraz wpływ pola ligandów o symetrii innej niż sferyczna H . Człon H
119 i lg

nie występuje w przypadku jonów wolnych, np. w stanie gazowym pod dosta-

tecznie niskim ciśnieniem. Dla kompleksów w roztworze, czy jonów w sieci

krystalicznej, cześć sferyczną symetrii oddziaływania pola ligandów powo-

dującą zmiany energii jednakowe dla wszystkich termów jonu centralnego do-

łącza się zwykle do H . Zaburzenia wywołane u jonów Ln(III) sprzężeniem

spinowo-orbitalnym H i polem ligandów H są przynajmniej 10-20 razy
SO 1 i 9

mniejsze, niż te jakie wynikają z odpychania miedzy elektronami f (H )

i w zasadzie są one do pominięcia z punktu widzenia teorii efektu podwój-

nie-podwójnego.Mimo znacznego sprzężenia SO u lantanowców jako pierwiastków

0 wysokim Z i jeszcze większego dla aktynowców (parametr С jest 2-2,5

raza większy od parametru С ), analiza parametru С [30] wykazała jego

praktyczną niezmienność dla różnych związków, w tym dla akwojonów Ln

1 jonów Ln domieszkowanych do różnych kryształów. Nieczułość oddziaływań

SO na otoczenie Ugando we wynika z tego, że oddziaływania te potęgują się

w sąsiedztwie jądra, a więc tam gdzie wpływ ligandów jest do pominię-

cia.

Do rozważania efektu podwójnie-podwójnego wystarczają zatem w przybli-

żeniu zależności (3) [57,58]:

H = H o • H E i E = E o • E E (3)

2S +1

gdzie E oznacza energię termu podstawowego Russella-Saundersa, L ,

wynikającą z odpychania miedzyelektronowego. Term ten charakteryzuje się

liczbami kwantowymi S i L. (Odchylenia od konwencji Russella-Saundersa są

dużo większe dla pierwiastków Sf- niż 4f-elektronowych. Dla lantanowców

liczby S i L są dobrymi liczbami kwantowymi, gdyż elektrony 4f są dobrze

ekranowane podpowłokami zewnętrznymi 5s i Sp).

Wartość E zmienia się płynnie w funkcji liczby elektronów i jako taka

nie może być odpowiedzialna za efekt podwojnie-podwójny. Wartość E może
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być wyrażona w konwencji Slatera-Condona, lub w konwencji Racah. Ta

ostatnia jest wygodniejsza do opisu efektu podwójnie-podwójnego. Energie te

określa równanie (4):
3

E p = Z„ e E° (4)
E n=O n

gdzie E n oznacza parametry Racah odpychania miedzyelektronowego: E°, E 1, E 8

i E3, a e zależy od liczb kwantowych wypadkowego orbitalnego morentu pędu
n

L i wypadkowego momentu spinu S, danych równaniami (5) dla q elektronów f:

L = q(7-q)/2 L • (14-q)(q-7)/2

^ qs7 ^ q>7 (B)

S = ą/2 S = (14-q)/2

Jedna z korzyści operowania parametrami Racah, a nie alternatywny»!

całkami Slatera-Condona, jest e = 0 dla wartości S danych równaniami (S).

Inna korzyścią jest fakt, że zależności energii termu podstawowego od L 1 S

są wyrażone za pomocą różnych współczynników e , dzięki czemu rozdzielany

jest składnik będący funkcją L od składnika będącego funkcją S. Współczyn-

niki e dla energii termu podstawowego rozwijane do n=3 mają postać daną
П

równaniami (6):

eo = q(q-l)/2: e, = < J ^ , J J £ ^ = 0; ^
e 3 = 3[U - L{L+ł)/2]

gdzie U oznacza zależność liczb kwantowych, która ma taka samą symetrie Jak

L w równaniu (5),a wartości U(q) dla q = 0, 1, 2, 3 wynoszą [421: U(0) * 0;

U(l) = 6; U(2) = 12; U(3) - 14.

Z powyższego wynika, że e„ w zależności od q przyjmuje następujące

wartości (L dane Jest równaniem (5)): e (0) - 0; e (1) = 0 ; e (2) « -9;
3 3 3

e (3) = -21, a e , Jak wynika z powyższego (S dane Jest równaniem (5))
3 1

wynosi:
- SJ + (9/13)łq(q - l)/2 (7)

Energia środka ciężkości termów dla danej konfiguracji wyrażona Jest
równaniem (8):

EB= E°+ (9/13)»Eł, a E = ąlą -1)Е"/2 + E t (8)
Б ft
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Energia stabilizacji E obniżająca poziom środka ciężkości konfigura-

cji składa się z dwóch składników - energii sparowania spinowego: к (S)*E*

(spinowa część stabilizacji) i efektu energetycznego odpowiadającego sprzę-

żeniu orbitalnych momentów pędu elektronów f w wypadkowy orbitalny moment

pędu kwantowany przez L: к (L)*E3 (orbitalna część stabilizacji). Zatem

energia stabilizacji terrau podstawowego Russella-Saundersa względem środka

ciężkości danej konfiguracji f4 wynosi:

E = kjOJ'E 1 • k ^ U ' E 3 (9)

gdzie

к (S) = (18/13)»S(l/2 - S); к (L) = (L/18O)»[L(222-48L)-234] (10)
1 3

Absolutna wartość к (S) rośnie od q=0 1 maleje od q=7 do q«14.

Charakter zmian к (L) prowadzi do pojawienia się w każdym z okresów dwóch

półokresów z wyróżnionymi konfiguracjami, zgodnie z symetrią przedstawioną

na Rys.1, występującą w sekwencji termów podstawowych, ze względu na licz-

bę kwantową wypadkowego orbitalnego momentu pędu L 1 symetrię w multiple-

towoścl termów podstawowych wcześnie zauważona przez Fidel is [60].

Oprócz symetrii w wartościach e , symetrię efektu podwójnie-podwój-
n

nego wykazują obliczone przez Siekierskiego [61], na podstawie całek

Slatera-Condona, parametry Racah. Jednakże w doświadczalnie zmierzonych pa-

rametrach Racah efektu podwójnie-podwójnego nie daje się zauważyć {40,57],

a i w obliczonych jego wielkość Jest do pominięcia z punktu widzenia

interpretacji zjawiska.

Poniższe równanie wyraża prosty związek, jaki Istnieje między parame-

trami Racah E1 i E 3 a całkami F Slatera-Condona często spotykanymi w lite-
n

raturze:

E1 * (70F + 231F + 2002FJ/9

E3 = (5F„ + 6F. - 91FJ/3
2 4 В

Dla poszczególnych jonów Ln3* i An3* parametry E 3 stanowią w przybliżeniu

10У. parametrów E . Np. dla Gd3* Eł - 0,7142 eV. a E 3 * 0,0722 eV (57).

Warto zwrócić uwagę, że dana równaniem (10) wartość к (L) wyklu-

cza liniową zależność efektu podwójnie-podwójnego od L, postulowaną przez

Sinhę [30,62] w postaci hipotezy t.zw. odwróconego W. Hipoteza ta wy-
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rażająca sie. formułą: P = W.L + к , gdzie P oznacza właściwości, a L

wartości liczby kwantowej wypadkowego orbitalnego momentu pędu (Rys.l)

atomów lub jonów pierwiastków f-elektronowych dla wszystkich czterech

tetrad (i = 1,2,3,4), została błyskotliwie obalona przez Fidelis [63].

Tak wiec efekt podwójnie-podwójny jest wewnętrzna właściwością jo-

nów pierwiastków f-elektronowych. Występuje 1 dla wolnych jonów, jak na

to wskazuje (Rys.1) symetria w termach podstawowych i (choć w małej

wielkości) w obliczonych parametrach Racah. Wynika on głównie z tego, że

wartości к (S) i к (L) w równaniu (9) powtarzają sie dla jonów pier-
1 3

wiastków f-elektronowych. Wartości к (S) powtarzają sie tak jak powta-

rza się liczba kwantowa wypadkowego spinu S, а к (L) jak liczba kwanto-

wa wypadkowego orbitalnego momentu pędu L, zgodnie z równaniami (10).

Z kolei liczby kwantowe S i L termu podstawowego powtarzają sie zgodnie

z równaniami (5), wynikającymi z symetrii elektronów i dziur. Wartości

к (S) i к (L) oraz E1 i E 3 w funkcji q dla jonów Ln3* i An 3* podał

Nugent [34]. Z równań (3) i (8) wynika, że:

Kładąc

E = E Q + [q(q - 1)/2)*[E° + (9/13)*E
1] + E s t (12)

E o = E Q + [q(q-l)/2]»[E° + O / W E 1 ] (13)

jako w zasadzie płynnie zmieniającą sie. funkcje. q (pomijając znikomy efekt

podwójnie-podwójny w obliczonych parametrach Racah [61] E i E ) otrzy-

muje sie.:

E = E + E (14)
0 st

W ten sposób wyodrębniamy z ogólnej energii stanu podstawowego energie,

stabilizacji E , odpowiedzialną jak wykazano za efekt podwójnie-podwójny.

W przybliżeniu adiabatycznym (w sensie kwantowo-mechanicznym, a nie termo-

dynamicznym), tj. przy zachowaniu trwałej równowagi między elektronami

a jądrem i braku gwałtownych zaburzeń i przejść z jednego poziomu

elektronowego na inny, energia E jest funkcją odległości miądzy jądrem jonu

centralnego i jądrami ligatorów sąsiednich. Przyjmijmy, że zmienna jest

nie ta odległość R, lecz promień jonu centralnego r. Wówczas równaniu (14)

można przyporządkować równanie:
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г = г + dr (15)

gdzie dr wywołane jest energią stabilizacji i ma symetrie efektu po-

dwójnie-podwójnego. Spicyn i in. [57,58] błędnie próbowali dowieść, że

dr ma znak dodatni, różniczkując dwukrotnie równanie (14) względem г

i opierając cały wniosek, że dr a 0 na tautologii: 5E1 s 0 i 5E 3 s 0, nie

oznaczającej nic poza wzrostem <r >. Jest oczywiste, że efekt nefelo-

auksetyczny, który występuje w każdym związku pierwiastków f-elektro-

nowych oznacza zmniejszenie parametrów odpychania miedzy elektronami f

położonymi średnio dalej od siebie niż w jonach wolnych. Promień jonu г

zależy natomiast od rozmiarów orbital i zewnętrznych, uwarunkowanych

efektywnym ładunkiem jądra i stopniem ekranowania dodatniego rdzenia

atomowego przez elektrony f. Promień ten kurczy się nieco ze wzrostem

<r > i towarzyszącym mu słabnącym ekranowaniem rdzenia. Prezentując

właściwe podejście do efektu podwójnie-podwójnego, polegające na trakto-

waniu go jako zaburzeń w gładkim przebiegu kontrakcji lantanowcowej,

wynikających z E - dr, należy uwzględnić trzy przypadki występowania

tego zjawiska:

a) w jonach wolnych;

b) w zmianach krystalograficznych promieni Jonowych i parametrów komórek

elementarnych;

c) w postaci efektu różnicowego, towarzyszącego funkcjom termodynamicznym

np. w reakcjach wymiany, protonowania i procesach heterofazowych w ro-

dzaju: ekstrakcji, wymiany jonowej, rozpuszczalności, współkrystaliza-

cji itp., a przede wszystkim generalnie towarzyszący funkcjom termodyna-

micznym kompleksowania.

Ad a) Promień jonu wolnego formalnie sięga « (na miarę jonu), w związku

z asymptotycznym zmniejszaniem sie do 0 gęstości chmury elektronowej ze

wzrostem odległości od jądra. Umownie można jednak przyjąć tu za promień,

średni promień zewnętrznej podpowłoki np. <r > dla Ln(III), lub posłużyć
Sp

się inną konwencją. W tych warunkach efekt związany jest z dodatkową stabi-

lizacją E = к (S)E1 + к (DE 3, tj. z "nadkurczeniem" sie <r > i <r >

dla Jonów o konfiguracjach f7, f3'* i f 1 0' 1 1. Temu "nadkurczeniu" <r >(n=4

lub 5) towarzyszy lepsze ekranowanie ładunku jądra (rdzenia), w wyniku

czego rozszerzeniu ulegają orbitale zewnętrzne, wyznaczające rozmiary jonu

<r, > [29,64]. Efekt podwójnie-podwójny wykazuje lustrzaną symetrię,
I П + 1 J p
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w stosunku do zmian rozmiarów orbitali f; znajduje on odbicie w symetrii
liczb kwantowych S 1 L oraz w rozmiarach wolnych Jonów. Dotyczy to przybli-
żenia Russella-Saundersa, chociaż to ostatnie nie uwzględnia relatywisty-
cznego i międzykonfiguracyjnego wymieszania poziomów energetycznych. Ele-
mentarne podejście matematyczne oparte na przybliżeniu Russella-Saundersa
jest szczególnie przydatne do oceny najniższych poziomów energetycznych
pierwiastków f-elektronowych i dlatego wystarcza ono do dyskusji nad przy-
czynami leżącymi u podstaw efektu podwójnie-podwójnego. Inaczej mówiąc
efekt podwójnie-podwójny jonów wolnych wykazuje tę samą symetrie., jaką ma
powłoka f w przybliżeniu Russella-Saundersa, ze stabilizacja tj. "nad-
kurczeniem" wyróżnionych konfiguracji o parzystych termach S i l (Rys.l):
f°, f3'*, f7, f 1 0' 1 1, fł* w stosunku do pozostałych konfiguracji f - o
nieparzystych termach F i H. To "nadkurczenie" nie jest antecedensem dla
konsekwensu- lustrzanej (w sensie jakościowym) "nadekspansji" orbitali 5p
(6p dla An). Wolne (gazowe) jony są większe o kilka % (mniejsze <r >) niż

nf

te same Jony związane nawet w "najtwardszych" fluorkach. Efekt tetradowy
występuje zatem i dla jonów gazowych, tj. tam gdzie nie występuje efekt
nefe1oauksetyczny.
Ad.b) W wyniku efektu nefeloauksetycznego, który nie zmienia symetrii
efektu podwójnie-podwójnego jonów wolnych, następuje tetradowy wzrost <r >,
czemu towarzyszy gorsze ekranowanie jądra i kurczenie się zewnętrznych po-
włok <r > i całych Jonów w stosunku do Jonów wolnych. To t.zw. skróce-
nie kowalencyjne zachodzi przy zachowaniu destabilizacji jonów o wyróżnio-
nych (stabilizowanych) konfiguracjach. Tak więc energia stabilizacji prowa-
dzi, w pozornie paradoksalny sposób, do zwiększenia promienia jonów o kon-
figuracjach: f , f3' , f1 *łl, prócz Jonów o zapełnionych podpowłokach f°
i f 1 4, a więc do destabilizacji związków tych Jonów. Wydłużenie promienia
jonowego Gd3* oraz w znacznie mniejszy» stopniu Nd +, Pm3*, Ho i Er *,
w stosunku do wartości interpolowanych liniowo jest faktem doświadczalnym
i wyraża się efektem podwójnie-podwójnym w zmianach parametrów komórek ele-
mentarnych i w zmianach krystalograficznych promieni jonowych (Rys.2), wy-
kazanym przez Siekierskiego [65], na podstawie statystycznej analizy wiel-
kiej ilości danych literaturowych.

;. Przed odkryciem efektu podwójnie-podwójnego, Bandurkin i Dżurlnskl [4]
I zwrócili uwagę, że w szeregu lantanowcowym(III) zmiany struktury związków
' (przy niezmiennej stechiometrii) i zmiany stechiometrii (np. liczby hydra-
!
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towej, tj. liczby cząsteczek wody w hydracie) najczęściej zachodzą na po-

ziomie Рг-Nd-Sm (I obszar krystalochsmicznej nietrwałości), Gd (II obszar

nletrwałości), a także Dy-Ho-Er (III obszar nietrwałości). Absolutne maksi-

mum zaobserwowanych zmian struktury występuje dla Nd (34-krotna zmiana),

a pozostałe dwa dla Gd (13 zmian) i Ho (20 zmian). Obszary nietrwałości

krystalochemicznej w szeregu lantanowcowym wykazują dobitnie symetrię

efektu, pozostając w korelacji z podwójnie-podwójnym kształtem (Rys.2)

przebiegu kontrakcji lantanowcowej. Kontrakcja ta jest największa w pier-

wszej połowie szeregu, a szczególnie dla Ce(III) i pierwszych kilku lanta-

wców, mających najbardziej rozbudowane na zewnątrz - "dostępne", "kowalen-

cyjne", "wędrujące" - powłoki 4f, gdzie elektrony 4f są najsłabiej ekrano-

wane przez elektrony 5s 5p i najbardziej podatne na wpływy ligandów. Tym

tłumaczy sie największy efekt nefeloauksetyczny Pr *, Nd i Sm *. Naj-

częstsze zmiany struktury krystalicznej 1 składu chemicznego dla Nd3* wywo-

łane sa przekroczeniem stosunku krytycznego promieni jonowych (dla CN=9 wy-

noszącego 0,732) r 3+ /r a- (a także r 3t/r -) w rejonie Nd-Pm. Tlen Jest
Ln 0 Ln F

bowiem najczęstszym atomem donorowym dla LnUII). Bandurkin i Dzurinski [4]

w swym wytłumaczeniu zjawiska przeceniają oddziaływania splnowo-orbitalne,

które są ok. dwudziestokrotnie słabsze od energii stabilizacji, wynikającej

z odpychania miedzy elektronami f, a ta energia vs q, jak wyżej wykazano,

ma symetrie efektu tetradowego. Energia stabilizacji prowadzi do dodatko-

wego skurczenia sie wyróżnionych orbitall i powiększenia odpowiadających

im jonów (Rys. 1). Dla szeregu lantanowcowego(III) są to jony: La, Nd, P»,

Gd, Ho, Er i Lu. Energia stabilizacji E wywołuje u nich większe zmniej-

szenie średniego promienia orbital i 4f niż wynikałoby to z interpolacji

liniowej. Jak wspomniano, tym drobnym regularnośćiom w zmianach rozmiarów

orbital i 4f, odpowiadają zmiany w stopniu ekranowania przez elektrony 4f

ładunku jądra (Właściwie dodatnio naładowanego rdzenia atomowego o konfi-

guracji Xe bez oktetu 5s25pe dla jonów Ln(III), a o konfiguracji Rn bez

elektronów 6s 26p e dla jonów An(IID). Np. na skutek stabilizacji wynika-

jącej z efektu w połowie wypełnionej powłoki dla jonu Gd3* (energia sparo-

wania spinowego), promień tego jonu zmniejsza sie w stopniu mniejszym niż

wynikałoby to z interpolacji liniowej miedzy Eu3* i Tb3* (4fe i 4f 8).

Operujące średnio bliżej jądra elektrony 4f7 skuteczniej je ekranują, tj.

obniżają efektywny ładunek jądra 2 ^ . Dużą rolę, niemniejszą chyba niż

ekranowanie, odgrywają tu efekty relatywistyczne. Obniżenie efektywnego ła-
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dunku Jądra prowadzi do zwiększenia zewnętrznych, zapełnionych podpowłok

5s2Spe, wyznaczających promień jonu Gd3+. Tak wlec energia stabilizacji E

powodując regularności w przebiegu kurczenia się powłoki 4f (większa kontr-

akcja wyróżnionych konfiguracji) powoduje regularności skierowane w kie-

runku przeciwnym w kontrakcji lantanowcowej i destabilizacje związków jo-

nów o wyróżnionych konfiguracjach i parzystych termach S i I, wynikająca

z większego zasięgu podpowłok 5s 5p . Ścisłe podejście do wielkości pro-

mieni jonowych Ln 3 +, z uwzględnieniem wszystkich oddziaływań wpływających

na skrócenie kowalencyjne wymaga cofnięcia sie do równania (2) i wzięcia

pod uwagę sprzężenia spinowo-orbitalnego SO i wpływu pola ligandów. Wówczas

zamiast równań (14) i (15) otrzymamy:

E = E n + E + E c n + E (16)
O si SO V . l i q

г = r" + dr + dr s o + d r v l ł g (17)

Uwzględniając wartości Ё i E i różniczkując E względem r w punkcie

równowagowym r , a następnie rozwijając pochodną w szereg otrzymuje sie:
O

r = r z - fk^SHSEVer) + k3(LH8E3/5r)r + k so(L,S, J)(SC4 f/8r)p +

a J" "°
+ 5V/5r) ]/(3 E/Sr )r

г o
o

gdzie г oznacza promień Jonu o liczbie atomowej Z, w którym zaburzenia

wynikające z odpychania miedzyelektronowego, sprzężenie spin-orbita oraz

wpływ pola ligandów są równe 0. Uproszczenie związane z zastąpieniem w za-

leżnościach (17) 1 (18) doświadczalnej odległości metal-ligand R promie-

niem г redukuje się przez "skalowanie" promienia г . Dla Jonów Ln promień

ten można np. obliczyć z wzoru opartego na koncepcji Paulinga [19]:

gdzie n oznacza wykładnik Borna, przyjmowany Jako równy 9, r oznacza
57

wielkość promienia La t a iloraz odnosi się do efektywnych ładunków jądro-

wych La 1 danego Ln *, uwzględniających ekranowanie Jądra przez q elek-

tronów f. Wszystkie człony zależności (18) można oszacować ilościowo 157].

Udział sprzężenia spinowo-orbitalnego: («E /Sr) = к (L,S,JHa£ /fir)
SO г SO 4f г

о о
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jest do pominięcia, gdyż parametr f jest nieczuły na zmiany otoczenia
nr

ligandowego, a zależy od sytuacji w sąsiedztwie jądra. W dodatku parametr

к niewiele się zmienia przy zmianie q o 1. Np. przy przejściu od Pr *(f )

do Nd 3*(f 3), k s Q zmienia się o 0,5, podczas gdy k 3CU aż o 12.

Wg Spicyna i in. [S7J termy к (L)(«E3/8r) i (SV /3r) sa skierowane
3 г 1 i g г

o o

przeciwnie 1 częściowo się znoszą. (Zdaniem autora termy te działają w tym

samym kierunku, co wzmacnia efekt podpowłoki wypełnionej w 1/4 i w 3/4,

a względnie osłabia efekt konfiguracji niestabilizowanych w polu ligandów:

f , f , f1 . Zgodny zwrot tych termów wystąpiłby gdyby efekt pola ligandów

dotyczył pustej, zewnętrznej podpowłoki d ).

Ad.c) Różnicowy efekt podwójnie-podwójny zależy od różnicy między para-

metrami Racah odpychania między elektronami f w dwóch szeregach związków

(produkty, substraty), z których jeden dla roztworów wodnych i dostatecz-

nego rozcieńczenia, to często akwojony:
AE s t = kj(S)*UE

1 + кз(Ь)»ЛЕ
3 (19)

(Efekt tetradowy w zmianach parametrów sieciowych komórek elementarnych

jest w pewnym sensie też efektem różnicowym - odniesionym do jonów gazo-

wych). Efekt podwójnie-podwójny został odkryty właśnie jako efekt różnico-

wy [1] - "regularności" we wzroście współczynnika rozdzielenia fi sąsiednich

lantanowcówt III) dla ekstrahentów fosforoorganicznych (Rys.l):

Э = A(AG°) =• AG°(q - 1) - AG°(q) (20)

czyli

AUG°) = [k (q) - к (q - D l A E 1 * [k (q) - к (q - 1)]ДЕ Э ( 2 1 )
1 1 3 3

Rezerwowanie przez Spicyna i in. [57] nazwy efekt tetradowy dla formy

efektu danej równaniem (19), a nazwy efekt podwójnie-podwójny dla postaci

(21)jest nieusprawiedliwione, gdyż chodzi o ten sam efekt, a formy pre-

zentacji mają znaczenie drugorzędne. H praktyce, jak niżej wykazano

eksperymentalnie (teza pracy), różnicowy efekt podwójnie-podwójny zalety

głównie od zmian CN w stosunku do CN w akwojonach, lub innych kompleksach

substratowych. Wzrostowi CN z 6 do 12 dla jonów Ln + i An 3 + towarzyszy

wzrost efektywnego promienia jonowego o przeszło 3054 [221. Wywołuje to dużo

słabsze nakładanie ł i ł , a jak wspomniano, tlen w "miękkiej" sieci
ni ) i g
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С-Рг О (CN=6) jest "miekszy" niż Jod w PrI (CN=8), mimo iż elektro-
2 3 3

ujemnoSć tlenu wg Paułinga wynosi 3,5, a jodu 2,4. Dlatego efekt różnicowy

dogodnie jest rozpatrywać w kategoriach różnicy w efektywnych promieniach

jonowych w szeregach kompleksów występujących po prawej i lewej stronie

równowagi chemicznej opisanej danym równaniem reakcji.

5. ODCZYNNIKI, TECHNIKA EKSPERYMENTALNA I OBLICZENIA

S.l. Odczynniki

Tlenki lantanowcdw i itru (99,9*/.) pochodziły z firm: Fluka A.G. Rare

Earth Products Ltd. oraz Johnson-Matthey-i były przed użyciem prażone przez

2 godz. w 1200° С dla usunięcia węglanów,

DCTA (98JO: Monohydrat kwasu trans-l,2-diaminocykloheksano-N.N,N' ,N'-

tetraoctowego (Aldrich Inc.) suszono w próżni w 80° С i nie stwierdzono

obecności wilgoci ani lotnych zanieczyszczeń. W celu oczyszczenia odczyn-

nik rozpuszczano we wrzącej wodzie, dodając kroplami 2M roztwór wodorotlen-

ku potasu w obecności aktywowanego węgla drzewnego. Po przesączeniu do roz-

tworu dodawano 2M roztworu kwasu solnego do uzyskania lekko kwaśnego odczy-

nu i krystalizowano odczynnik na gorąco. Kryształy przemywano gorącą wodą

do braku reakcji z roztworem azotanu srebra. Stwierdzono 100,0'/. czystość

odczynnika za pomocą miareczkowania polarograficznego mianowanym roztworem

cynku, a wynik potwierdzono miareczkując H DCTA bezweglanowym roztworem

wodorotlenku sodu. Korzystano z polarografii Sargent a, rtjdel XXI. potencjo-

metru Brofwna, dozymetru Hensau, pH-metru Beckmana, model TM.

DTP A: Kwas dietyłenotriaminopentaoctowy (Aldrich Inc.) oczyszczono po-

dobnie jak DCTA.

IDA: Kwas iroinodioctowy (Aldrich Inc. ) użyto bez dodatkowego oczyszcza-

nia.

GL: Glicyna, kwas aminooctowy (Aldrich Inc.) użyto na podstawie atestu,

bez dodatkowego oczyszczania.
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HEOP: Monohydrat kwasu hydroksyetylidenodifosfonowego otrzymano z Insty-

tutu Technologii Chemicznej Uniwersytetu Wrocławskiego i przed użyciem

dwukrotnie przekrystalizowano z wody.

KC1 (Merck, cz.d.a. ) suszono w 350° przez 16 godz.

[Ln(H О) К С H SO ) : Dziewięć i owodne etylosiarczany lantanowców autor

otrzymywał preparując najpierw etylosiarczan sodu, po czym z tlenków chloi—

ki lantanowców. Z kolei mieszano równoważnikowe ilości chlorków i jedno-

wodnego etylosiarczanu sodu w etanolu na zimno przez 2 godz. Przesącz odpa-

rowywano w próżni poniżej 40° С i etylosiarczany rekrystallzowano z bez-

wodnego etanolu, a następnie z wody.

5.2. Wskaźniki promieniotwórcze

Wskaźniki promieniotwórcze: 1 4*Ce, 1 4 7Pm, 1 S 2 l l S 4 E u , ł S 3Gd , 2 3 9Pu,
241 242

Am i Cm otrzymano z Radiochemical Centre, Amersham, a radionuklidy

pozostałych lantanowców i itru otrzymywano za pomocą aktywacji neutronowej

tlenków o czystości spektralnej (Johnson, Matthey). Czystość wskaźników

sprawdzano za pomocą spektrometrii y, a niedostatecznie czyste, np. Pm,

oczyszczano za pomocą chromatografii ekstrakcyjnej.

5.3. Przygotowywanie roztworów do pomiarów potencjometrycznych

Tlenki lantanowców w ilościach odpowiadających ściśle roztworowi 0.01N

były rozpuszczane w 6N HC1 i odparowywane do sucha na łaźni wodnej w 90° C,

a następnie do pozostałości dodawano mianowanego roztworu KOH, w ilości

równoważnikowej w stosunku do jonu chlorkowego. Roztwór doprowadzano do si-

ły jonowej IM (KC1), mieszano na zimno z odpowiednią ilością. ОСТА i termo-

statowano w 25° С W ten sposób przygotowano stechiometryczne roztwory

kompleksów HLn(DCTA) wszystkich lantanowców z wyjątkiem Pm i Eu (Eu(III)

ulegał redukcji w trakcie pomiarów potencjometrycznych).
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5.4. Pomiary poŁencjo»etryczne

Pomiary potencjometryczne wykonano na Uniwersytecie w Leodium, korzy-

stając z prototypowej aparatury [661 o wysokiej precyzji pomiarowej. Apara-

tura ta składała się z:

- generatora kulometrycznego jonów ОН", pracującego w sposób ciągły;

- woltomierza cyfrowego Tekelec Airtronic TE 370, o czułości 10 (iV
-4 13

(1,7*10 jednostki pH) połączonego z elektronie trem o impedancji 10 Q

i z drukarka S.E.S.Printses. Informacje z woltomierza do drukarki były

przekazywane za pomocą przystawki elektronicznej, która, biorąc pod uwagę,

zmiany potencjału spowodowane przez ostatnia dawkę, z kulometru, decydowała

o wielkości dawki generującej titrant, terminie następnej dawki i o końcu

miareczkowania. Dla Ln(DCTA)H miareczkowanie trwało ок. В godz. (1 pro-

ton);

- 150 ml naczynia pomiarowego do miareczkowania potencjometrycznego, wy-

posażonego w płaszcz termostatujący. W naczyniu prowadzono barbotaż

pozbawionym tlenu wodorem, nasyconym dwutlenkiem węgla i parą wodna;

dodatkowo roztwór reakcyjny mieszano za pomocą mieszadełka magnetycz-

nego;

- termostatu (Haake W. B.22 i Thermomix Braun} ograniczającego dc ± 0,01 С

wahania temperatury w układzie, łącznie z mostkiem Wilhelma i elektrodą

odniesienia;

- mostka elektrolitycznego wypełnionego roztworem IM KC1, łączącego naczy-

nie pomiarowe z drugim naczyniem zawierającym IM roztwór KC1 i ok. 3 g pyłu

cynkowego;

- wouurowej elektrody wskaźnikowej H+/H na czerni platynowej Pt/czerń Pt;

- elektrody odniesienia Ag/AgCl (E° = 0.22230V).

Ten zestaw aparaturowy, w połączeniu z komputerem IBM, był umieszczony

w termostatowanym pomieszczeniu dla zminimalizowania wahań potencjału

elektrody odniesienia.

Elektroda platynowa, mimo kłopotliwości związanej z każdorazowym przy-

gotowywaniem, nie ma sobie równych, jeśli chodzi o precyzją i powtarzalność

wyników. W przeciwieństwie do elektrody szklanej nie wymaga ona standardy-

zacji, a jej odpowiedź jest idealnie liniowa nawet w roztworach silnie

zasadowych. Elektroda platynowa nadaje sie. do pomiarów w całym zakresie

pH i, w przeciwieństwie do elektrody szklanej, nie powoduje błędnych odczy-
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tów w obecności Jonów o wysokie ładunku. Wstępne testy wykazały, że błąd

pomiaru pH w każdym punkcie krzywej miareczkowania nie przekracza 0,001

Jednostki pH.

Obliczenia prowadzono metodą rekomendowana przez Rossottich [67]. Dla

zminimalizowania błędu wywołanego obecnością indywiduów w rodzaju: Ln

LnCl ( 3" n ) i Ln(DCTA)0H2", brany pod uwagę, przedział pH obliczano nieza-
n

leżnie dla każdego lantanowca. Ze względu na siłę jonowa IM (KC1), stałe

protonowania wyznaczone w niniejszej pracy są niższe o ok. 0,5-0,6

jednostki pK, w stosunku do wyznaczonych dla siły jonowej 0.1M [68].

Stałe równowagi dla reakcji protonowania:

Ln(DCTA)" + H+ = Ln(DCTA)H - (22)
aq aq aq

wyznaczono dla wszystkich lantanowców z wyjątkiem Pm i Eu.

Zmiany entalpii protonowania wzdłuż szeregu lantanowcowego(III) osza-

cowano metoda współczynnika temperaturowego, ze scałkowanego równania

van't Hoffa, na podstawie wartości pK protonowanych chelatów: La, Nd, Gd,

Dy i Lu w 10, 15, 20, 25, 30 i 35°C [69].

Oprócz wyznaczenia stałych protonowania jako funkcji q, wyznaczono

potencjometrycznie stałe trwałości kompleksów mieszanych L-Ln(III)-OCTA,

gdzie pomocniczym ligandem L były kolejno: monodentny jon OH", bidentny

glicynian (Gl~) i tridentny iminodioctan (IDA2") [70]. Badania kompleksów

mieszanych miały rozpoznać hydratację wewnątrzsferowa protonowanych i nie-

protonowanych kompleksów: Ln(DCTA)H i Ln(DCTA)' . Za pomocą tej samej
aq aq

techniki eksperymentalnej wyznaczono wszystkie s tałe protonowania DCTA [71]
(a także DTPA i HEDP).

5.5. Pomiary radiometryczne Ą
I

Dla lantanowcówC 111} i aktynowców( III) poważnym ograniczeniem w bada- ,

niach mechanizmów reakcji wymiany w procesach przebiegających w środowisku |

wodnym, jak np.: kompleksowanie wewnątrzsferowe, ekstrakcja, wymiana Jonowa \

itp. , jest nieznajomość kompleksów substratowych. którymi w przypadku

niezbyt dużych stężeń sa dla większości ligandów akwojony. Nieznajomość hy- '

dratacji zarówno substratów jak i produktów w roztworze, lub też dla ukła-
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dów heterofazowych nieznajomość budowy kompleksów występujących w każdej
z faz, czyni wszelkie bardziej szczegółowe rozważania wątpliwymi. Mierzo-
ny efekt dotyczy bowiem tylko różnicy funkcji termodynamicznych dla kom-
pleksów w każdej z faz, co nie wystarcza do żadnego poważnego analizowa-
nia efektów hydratacyjnych i trudno tutaj wyjść poza przypuszczenia.
Trudność te. można w dużym stopniu przezwyciężyć badając współkrystalizację
np. w układzie soli czysto akwokompleksowych:

M3* + [Ln(H 0 ) K C H S O J = L n 3 * + [M(HO) J I C H S O ) ( 2 3 )
aq 2 9 2 S 4 3 , s aq 2 9 2 S 4 3 , в

Sytuacja w sieci krystalicznej izomorficznych etylosiarczanów jest do-
kładnie znana,łącznie ze wszystkimi odległościami raiędzyatomowymi dla całe-
go szeregu lantanowcowego(III). Najpełniej w ujęciu tabelarycznym wszystkie
dane rentgenograficzne dotyczące monokryształów [Ln(H 0) J(C H SO ) podają

2 S 2 5 4 3

Moorrison i Leavitt [72] oraz Niinistb i Leskela [73.741. W równaniu (23)

M3* oznacza mikroskładnik, którym jest radionuklid Ln 3 +, lub An3*, a jedyną

niewiadomą pozostaje struktura jonów hydratowanych Ln czy An . Współ-
eq aq

krystalizacje taką można traktować jako pewien model ekstrakcji, w której
faza organiczna zastąpiona jest dokładnie znaną faza krystalohydratów. Wy-
znaczanie współczynników rozdzielenia homogenicznego 0 i logarytmicznego Л:
D =[(M) (Ln) ]/[(Ln) (M) ]; A = log[(M) „ ,/(M) ]/log[(Ln) /(Ln) ]

в aq ж aq total aq total aq

sprowadzało się od strony analitycznej do oznaczania makroskładnika za po-
mocą miareczkowania odważonej próbki O.OSM roztworem EDTA w obecności bu-
foru octanowego (p№5), wobec oranżu ksylenolowego jako wskaźnika [75].
Mikroskładnik oznaczano standardową metodą scyntylacyjną z Nal(Tl), z wy-
jątkiem emiterów a: Z 3 9Pu, 2 4 łAm i 2*2Cm, które oznaczano korzystając

24 1

z własnoręcznie spreparowanych scyntylatorów ciekłych. ( Am oznaczano też
metoda z NaKTl), otrzymując zgodne wyniki).

Doświadczenia polegały na umieszczaniu ok. 3 g dwukrotnie destylowanej
wody w termostatowanym, szklanym naczyniu reakcyjnym 15mm*150mm, wyposażo-
nym w mieszadełko magnetyczne i zamykanym termometrem szlifowanym . W na-
czyniu tym umieszczano następnie radionuklid w postaci chlorku o stężeniu
< 10~sM 1 sproszkowany makroskładnik w ilości większej o 10-20% od ilości
wystarczającej do nasycenia. Temperature podnoszono wówczas o 10°C powyżej
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zamierzonej temperatury współ krystalizacji (15 lub 45 O i po 15 min. od
całkowitego rozpuszczenia się makroskładnika pobierano trzy próbki roztwo-
ru, ważono je i analizowano na zawartość mikro- i makroskładnika. Następnie
temperaturę szybko obniżano do temperatury współkrystalizacji i prowadzono
proces wg reakcji (23), z lekko przesyconego roztworu. Współkrystalizacja
występowała zwykle po 15 min. intensywnego mieszania. Proces prowadzono da-
lej przez 3 godz. i analizowano roztwór analogicznie Jak na początku do-
świadczenia. We wstępnym eksperymencie sprawdzono za pomocą 200 godz. testu
Chłopina osiągnięcie równowagi "od góry", stosując jako wskaźnik ł 2 > 1 S*Eu
i La(C H SO ) »9H 0 jako matrycę. W każdej z dwóch temperatur współkrysta-

2 5 4 3 2

lizacji przeprowadzano 4-7 niezależnych doświadczeń. Do badania hydra-
tacji Jonów Ln z przedziału La-Cd wykorzystano Jako makroskładniki
etylosiarczany La i Nd. Lantanowce ciężkie badano za pomocą matrycy erbo-
wej, a w przedziale Eu-Tb jako makroskładnlk służył dziewięćiowodny etylo-
siarczan gadolinu. Pudli), Ara(III) i Cm(III) współkrystalizowano z etylo-
siarczanami La i Eu.

Stosując tę sama technikę eksperymentalną, oprócz współkrystalizacji
badano krystalizację, odpowiadającą reakcji:

Ln3* + 3C H SO" + 9H 0 = [Ln(H 0) ](C H SO ) (24)
aq 2 5 4,aq 2 2 9 2 5 4 3,»

Korzystano ze spreparowanych w makroiiościach etylosiarczanów wszystkich
lantanowców, z wyjątkiem Pm.

Stała równowagi reakcji współkrystalizacji (23) pozostaje w prostej za-
leżności od współczynnika podziału D:

K° = D*(f »r )/<f, V. ) (25)
H,s Ln,aq Ln,« H,»q

Przy wyznaczaniu względnej energii swobodnej współkrystalizacji, mie-
rzonej w stosunku do La w zależności od q przyjęto, że człon współczynników
aktywności Jest stały:

(f "* )/(f, *? ) * const i AG а -ВТ lnD (26)
H,s Ln,aq Ln,« M,«q Dr

W układzie {(Ln, M)(H20)a) (C2HsS04 ) 3 - H 20 jest to uzasadnione, szczególnie
wobec zastosowania kilku soli kompleksowych [Ln(H O) ](C H SO ) , jako
makroskładników i przestrzegania bliskości promieni jonowych Ln3* i M3*.
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Słuszność założenia (26) sprawdzono eksperymentalnie stosując dla tego
samego młkroskładnika kilka makroskładników i otrzymując bardzo bliskie
wartości AG D r. tj. A(AG).

Zmiany entalpii współkrystalizacji oszacowano z równania van't Hoffa.
Oszacowano również zmiany energii swobodnej współkrystalizacji na podstawie
współczynnika Doernera-Hosklnsa Л: AG. * -RT lnA.
Wartości ДС. nie zmieniły w niczym generalnego obrazu uzyskanego na
podstawie wartości D. Podobna, "stechiometryczna" metoda oszacowano termo-
dynamiczne funkcje krystalizacji [76-80).

6. WYNIKI I DYSKUSJA

6.1. Hydratacja weunątrzaferowa protonowanych i nieprotonowanych
chelatoH 1:1 lantanonców(III) z ДСТА*~

Stechiometryczne stałe protonowania dla reakcj! (22) przedstawiono
w Tablicy 2, w zestawieniu z wczesnymi danymi Мое11era i !&eu (68], odno-
szącymi się do dziesięciokrotnie niższej siły Jonowej.

Konsekwentne pisanie równań reakcji, zgodnie z konwencją ogólnie przy-
jęta dla kompleksów (stosowana np. przez Martella i Saitha [€1] w ich

fundamentalnych "Critical Stability Constants"), zgodnie z która prostsze

indywidua umieszcza się po lewej stronie równania, ma istotne znaczenie dla
interpretacji wyników z wykorzystaniem efektu podwójnle-podwójnego. Oprócz
wartości log К , w Tablicy 2 podano wartości entalpii i entropii proto-
nowania dla chelatów: La, Nd, Gd, Dy i Lu.

Na Rys.3 przedstawiono zmiany wartości log К i odwrotnie proporcjo-
proi

nalne do nich zmiany względnej energii swobodnej Glbbsa A(AG), Jako funkcje.
liczby elektronów q lantanowca(III). Na Rys.3 naniesiono również wartości
podane przez Мое Hera i Hseu [68] oraz literaturowe wartości dla kompleksów

. HLn(EDTA) (82). Chociaż z praktycznego punktu widzenia kompleksy lantańow-
) ców(III) z EDTA są znacznie ważniejsze niż te z DCTA, to te ostatnie,
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Tablica 2

Termodynamiczne parametry reakcji protonowania chelatów Ln(DCTA)"
o *4

w roztworze wodnym w 25 С dla siły Jonowej ft=l,0 M (KC1)

Ln

La

Ce
Pr
Nd

Sm
Gd

Tb

Dy
Ho
Er
Tm

Yb
Lu

log К
protonowania

Ta praca

2,87+0.02

2.5740,02

2.40+0,02

2,3710,02

2,13+0,01

2,0010,01

1,72+0,01

1.S6+0.01

1,53+0,01

1,52+0,01

1,4210,01

1.2910.01

1,25+0,01

Wg [68];д=0,1М

2.24

2,35

2,22

2,18

2,23

2.11

2,16

2.41

2.43

2,20

2,36

2,31

АН . TAS tprotonowania protonowania
kcal/mol kcal/mol

5,6+0.2

5,0+0,2

4.5+0,2

4,2+0,2

3,2+0,2

Ta praca

9,510,3

8,2+0,3

7,210,3

6,3+0,3

4,910,3

w przeciwieństwie do tych pierwszych, są rzadko badane i intrygują wy-

jątkowo wysoka trwałością entropową [83].

Z Rys.3 wynika wyższa precyzja danych, uzyskanych przez autora za po-

mocą bardziej zaawansowanej techniki eksperymentalnej, w stosunku do orien-

tacyjnych raczej danych Moellera i Hseu [681, wykazujących przebieg niere-

gularny. Właściwie nie można powiedzieć czy wg [68] stałe protonowania

Ln(DCTA)" rosną czy maleją, ze wzrostem potencjału jonowego lantanow-

ców(III).

Wartości log К (q) wyznaczone z precyzją 1 0,02 wykazują kierunek
pro t

(Rys.3) zgodny z tym dla dokładnie zbadanych kompleksów Ln(EDTA)" [82].
aq

Z Rys.3 wynika, że A(AG) protonowania Ln(DCTA)" wzrasta z grubsza mo-
«4

notonicznie od La do Lu. Oznacza to, źe trwałość proponowanych form lan-

tanowcowych(III) chelatów DCTA spada ze zmniejszaniem zasadowości Ln(III).

W zmianach Д(ДС) protonowania Ln(DCTA)" , jako funkcji q, występuje wyraźny
aq45



1.25 - -1.71 -

2,00

Lu(EDTA)H д

о

-2.30

-2,90 -

-3,50

2,87 - -3,90 -

La Се Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Rys.3. Zmiany względnej energii swobodnej Gibbsa Jako funkcji q dla

reakcji protonowanla kompleksów Lrt(DCTA)" : o - niniejsza praca

(precyzja ± 0,06 kcal/mol), • - wyniki Мое11era i Hseu [68].

A - trzy punkty z pracy Cateza 1 in. [82] dla protonowania

kompleksów Ln(EDTA)" , gdzie Ln to La, Gd i Lu
•9

efekt tetradowy, podobnie jak w badanych ostatnio (efekt tetradowy pozosta-

wiony bez dyskusji, a właściwie z błędna sugestia) pierwszych stałych pro-

tonowania Ln(NTMP)3" [85], gdzie NTMP oznacza kwas nitrylotris(metyleno-

fosfonowy).

Protohowane chelaty HLn(DCTA) (podobnie Jak HLn(EDTA) 1 HLn(NTHP)3")

są raczej wyjątkowe, jeśli chodzi o zmniejszanie trwałości ze zmniejszaniem

promienia jonowego г з*. gdyż zwykle trwałość kompleksów rośnie z q, co

najmniej na początku szeregu. (To zmniejszanie trwałości z q dla proto-

nowania wynika z dodatniego ładunku jonu H* , który jako kation nie Jest

llgandem sensu strlcto).

Dla rosnącej zwykle z kontrakcją lantanowcową trwałości kompleksów lan-

tanowców(III), efekt podwójnie-podwójny wyraża sie destabilizacją o 100-300
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cal/mol kompleksów zawierających Jony Ln(III) o stabilizowanych konfigu-
racjach: f°, f 3 > 4, f7, f 1 0' 1 1 i f1*. Natomiast dla kompleksów HLn(DCTA),
jak wynika z Tablicy 2 i Rys.3 kompleksy: La, Nd, Pm, Gd, Ho, Er i Lu są
stabilizowane o 150-300 cal/mol przy precyzji pomiarów ± 60 cal/mol. Wyka-
zują wiec one "odwrócony" efekt podwójnle-podwójny. Było to całkowitym
zaskoczeniem, gdyż żaden efekt podwójnie-podwójny dla reakcji protonowania
nie był oczekiwany przed podjęciem pomiarów potencjometrycznych. Efekt jest
wszak wynikiem różnicy w oddziaływaniu elektronów f jonów Ln3* z elektro-
nami ligandów w produkcie, w stosunku do tych oddziaływań w substracie,
tj. w kompleksach protonowanych Ln(DCTA)H w porównaniu z nieprotonowanymi
Ln(DCTA)". Powstaje pytanie: dlaczego zniesienie ujemnego ładunku Ln(DCTA)"
za pomocą, protonu powoduje istotne zmiany w oddziaływaniu elektronów 4f
jonów Ln 3 + z elektronami atomów donorowych wywołując "odwrócony" efekt po-
dwójnie-podwójny. (Dla reakcji (22) napisanej w przeciwnym kierunku,

tj. reakcji dysocjacji: HLn(DCTA) = H* + Ln(DCTA)" , efekt podwójnle-po-
a<j aq aq

dwójny ma nie "odwrócony" a "prosty" zwrot). Ugandy jonów Ln dla pro-
duktu i subs trat u sa te same i są nimi DCTA i woda hydratacyjna, ale jak
wynika z efektu tetradowego nie są takie same w oddziaływaniach z jonem
centralnym. Efekt podwójnie-podwójny był tłumaczony przez Joergensena [33]
i Nugenta [34], jako zjawisko towarzyszące wymianie wody w akwojonach Ln3*
na "mieksze" Ugandy ekstrahentów fosforoorganicznych operujące w "mięk-
szyro" rozpuszczalniku niż woda. Takiej wymianie miało towarzyszyć obni-
żenie parametrów Racah odpychania miedzyelektronowego E1(efekt podpowłoki
wypełnionej w połowie) i, w dużo większym stopniu, E (efekt podpowłoki
wypełnionej w 1/4 1 w 3/4). Nierówne obniżenie wartości: E 1 - о ок. 0,25"/.
a E - o ok. lźi w wyniku reakcji wymiany i większego efektu nefelo-
auksetycznego w kompleksach ekstrakcyjnych Ln(III) w fazie organicznej,
w stosunku do akwojonów, miało dobrze tłumaczyć efekt. Czyżby teoria efek-
tu tetradowego podana przez Joergensena [33] i Nugenta [34] była fał-
szywa?

W celu spójnego wyjaśnienia efektu podwójnie-podwójnego w zmien-
ności z q AG protonowania cnelatów Ln(DCTA)" , reakcje protonowania (22)

\ należy rozbudować z uwzględnieniem hydratacji pierwotnej (wewnatrzsferowej)
i substratów i produktów:

\ [(HO) Ln(DCTA)]" + [H(H 0) Г = K H 0 ) Ln(DCTA)H) + (x+y-z)H 0 (27)
' 2 x aq 2 у aq 2 z aq 2
4,
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"Odwrócony" efekt podwójnie-podwójny we względnych, w stosunku np. do
La, zmianach energii swobodnej protonowania chelatów Ln(DCTA)" dla
wszystkich czterech tetrad wskazuje, że w całym szeregu lantanowcowym che-
laty protonowane są kompleksami o niższej kowalencyjnoscl, w stosunku do
nieprotonowanych. Inaczej Mówiąc, efekt nefeloauksetyczny Jest większy,
a stosunek nefeloauksetyczny (E3 /E 3 >1) mniejszy dla nieprotonowanych

chelatów. Grupa llgandów: ((DCTA)(H 0) 1*~ jest miększą zasada Pearsona
w stosunku do jonów Ln * i w szeregu.nefeloauksetycznym ligandów występuje
za grupa [H(DCTA)(H 0) ] 3 ~ .

2 z aq

Z powyższych rozważań wynika, że atomy donorowe ОСТА i atomy tlenu wody
hydratacyjnej musza być położone dużo bliżej Jonów Ln3* w chelatach nie-
protonowanych niż w protonowanych. Zarówno odległości jon centralny-ligan-
dy, R, jak i efektywne promienie jonowe, r 3*, musza być mniejsze w kom-

Łn
pleksach nieprotonowanych niż w protonowanych. Tylko w takim przypadku na-
kładanie orbitalowe zamkniętych orbitali ligandów, tj. w praktyce wolnych
par elektronowych skoordynowanych atomów tlenu i azotu DCTA i wody z or-
bi talami 4f jonów centralnych (• i * ) może być większe w chelatach

4f 1 1 q

[(HO) Ln(DCTA)]" niż w [(HO) Ln(DCTA)H] . Biorąc pod uwagę rozważania
2 1С aą 2 z aq r -o

przedstawione w części teoretycznej niniejszej pracy (vide Punkty 2., 3.
1 4.), takie zachowanie może być wyjaśnione w zasadzie tylko przez wzrost
CN w wyniku protonowania. Zwykłe wydłużenie wiązań, przy zachowaniu Iden-
tycznego otoczenia ligandowego nie usprawiedliwia bowiem efektu 'rzędu
150-300 cal/mol.

Jest powszechnie przyjęte w najnowszej literaturze, że liczba ligato-
rów zarówno ОСТА, jak i dokładnie zbadanego w dziesiątkach prac EDTA w kom-
pleksach 1:1 z lantanowcami(III) jest stała od La do Lu i równa 6 (4 atomy
tlenu i 2 azotu). Dlatego CN w kompleksach protonowanych HLn(DCTA) może

•i
wzrosnąć tylko dzięki wzrostowi liczby cząsteczek wody w pierwszej sferze
koordynacyjnej jonu centralnego. Prawdopodobnie, przynajmniej na początku
szeregu, x=3 a z=4, gdyż wydaje się raczej niemożliwe ze względów geome-
trycznych umieszczenie wewnatrzsferowe dookoła Jonu Ln3* więcej niż 4
cząsteczek wody obok rozbudowanego przestrzennie, heksadentnego DCTA. Można
powiedzieć, że protonowanie chelatów Ln(DCTA)" przynosi osłabienie 1 wy-
dłużenie wiązań Ln3*- HDCTA3", w stosunku do Ln *- DCTA*", w związku z ob-
niżeniem ładunku ligandu o 1. Takie wydłużenie wiązań 1 zobojętnienie48



elektryczne chelatu w HLn(DCTA) umożliwia przyłączenie dodatkowej cząste-

czki wody, atakującej jony Ln ujemnym tj. tlenowym biegunem dipola od

strony wolnej od DCTA "półkuli" jonu Ln . Inaczej mówiąc protonowanie ba-

danego chelatu odpowiada przyłączaniu jonu oksoniowego (hydronowego) H 0*.

Stąd równanie (27), by czyniło zadość wymogom powyższej dyskusji, należy

przedstawić Jak następuje:

[(H O) Ln(DCTA)]" + H 0
2 X aq 3 aq

[(H 0) Ln(DCTA)H]
2 x+I aq

(28)

gdzie x wynosi prawdopodobnie 3 na początku szeregu lantanowcowego i 3 lub

2 na końcu. Istnieją bowiem pewne wskazówki w literaturze [84], że dla po-

dobnych kompleksów 1:1 z EDTA, liczba cząsteczek wody zmniejsza sie z 3 do

2 w obszarze środkowym szeregu. Monotoniczne zmiany energii swobodnej pro-

tonowania Ln(DCTA)" nie są dowodem braku zmian strukturalnych od La do Lu.

W wielu układach zmiany struktury w wyniku kontrakcji lantanowcowej wyra-

żają się niemonotonicznym przebiegiem zmian entalpii 1 entropii, które

LaCePrNdPmSmEuGdTbDyHoEr TmYbLu
Rys.4. Kierunki zmian entalpii - o i entropii - •

protonowanla Ln(DCTA)" wzdłuż szeregu lantanowcowego
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kompensują się wzajemnie, przynosząc monotoniczne zmiany energii swobodnej.
Generalną tendencje, jeśli chodzi o zmiany entalpii i entropii protonowania
cnelatów Ln(DCTA)" w szeregu Ln(III), przedstawiono na Rys.4 i w Tabli-

aq
cy 2. wynika z niej, że entalpie protonowania przyjmują wartości dodatnie
i maleją «onotonicznie od 5,6 kcal/mol dla La do 3,2 kcal/mol dla Lu.
Endotermiczność badanej reakcji protonowania wskazuje, że reakcja ta Jest
destabilizowana entalpowo, co pozostaje w zgodzie z wcześniejszym wnios-
kiem o wydłużeniu i osłabieniu wiązań w wyniku protonowania. Konsekwencja
monotonicznego wzrostu z q energii swobodnej protonowania i gładkiego
zmniejszenia entalpii protonowania jest monotoniczne zmniejszanie entro-
powego składnika ДС protonowania, TAS = ДН - AG, z +9,5 kcal/mol dla La do
+4,9 kcal/mol dla chelatu lutetowego(lll).

Dodatnie wartości entropii protonowania sprzeczne są z równaniem (28),
wskazującym raczej na obniżenie entropii, w związku z połączeniem dwóch
indywiduów chemicznych w jedno. Tymczasem nie ulega wątpliwości, że czyn-
nikiem napędzającym reakcję protonowania Jest wzrost entropii, gdyż jak wy-
kazano, zarówno efekt podwójnie-podwójny jak i endotermiczne wartości en-
talpii wskazują na destabilizację entalpowa kompleksów protonowanych,
w wyniku zwiększenia odległości jon centralny - atomy donorowe.

Proton, jako punkt o ładunku +1 (ok. 10.000 razy mniejszy od jonów
Ln ) Jest silnie polaryzującym "budowniczym struktury" i jako taki wiąże
wolne cząsteczki wody, pozostające poza struktura quasi-lodu. Najprawdo-
podobniej Jon H* występuje statystycznie najczęściej jako klaster
H 0 , w którym trzy cząsteczki wody związane są tlenowymi biegunami dipola
elektrostatycznie (główny wkład w energię wiązania) i wiązaniem wodorowym
z trzema równocennyml protonami Jonu ОН*. (Obydwa Jony: nietrwały H 0*

3 3

i trwały [(0H )(0H ) ] występują zapewne w postaci spłaszczonej piramidy
3 2 3

trygonalnej). Dlatego reakcję (28) należy zmodyfikować do postaci:

[(H 0) Ln(DCTA)]' + [H(H 0) ]* - К П 0) Ln(DCTA)H] + 3H 0 (29)
2 x aq 2 4 aq 2 x + l aq Z

Reakcja protonowania podana w postaci (29) odpowiada wszystkim wynikom
doświadczeń. Trzy cząsteczki wody z prawej strony równania dają niezbędny
wzrost nieuporządkowanła i zysk entropowy, warunkujący bieg reakcji w pra-
wo, tj. protonowanle. Obecność indywiduów w rodzaju [ H O ] * , (hydrat owa-

9 4 *q

nych zewnątrzsferowo przynajmniej do postaci l(H Ó)(H 0)1*(ОН )), z proto-
3 2 3 2

so



пет migrującym po wszystkich atomach tlenu w akwojonie H O wg mechanizmu

sztafetowego (tunelowego) wyjaśnia hydratację zewnątrzsferowa i ogromną

dyfuzyjną ruchliwość jonu wodorowego (gaz protonowy).

Joergensen [41] zauważa: "W przeciwieństwie do NH* w ciekłym anoniaJcu,

nie Jest pewne czy H 0*, czy też H O* występuje w roztworach wodnych
3 Э 4

i takie indywidua trwają bardzo krótko, po czym proton znajduje się gdzie

indziej". W świetle niniejszej pracy wątpliwości Joergensena należy rozsą-

dzić, przynajmniej w sensie statystycznym, na rzecz H O . Śladowych stę-

żeń nierównowagowych jonów H 0 *, H O * , i H O * (jon hydronowy istnieje
-13 2

ok. 10 sek) należy również oczekiwać i dlatego w omawianej reakcji proto-

nowania/dysocjacji jon H* występuje jako jon oksonłowy (hydronowy) 0H+,
aq 3

jeśli chodzi o zmianę CN w pierwszej sferze koordynacyjnej kompleksów.

Monotoniczne przebiegi wszystkich trzech funkcji termodynamicznych pro-

tonowania mogą wskazywać, że struktura chelatów protonowanych i nieprotono-

wanych raczej nie zmienia się od La do Lu. Można wykazać teoretycznie, że

jeśli struktura substratów i produktów jest stała, to zmianom Jonu central-

nego towarzyszą zmiany AG0, AH° i AS 0 zależne liniowo od promienia jonu

centralnego. Nie musi to koniecznie oznaczać relacji odwrotnej, tj. linio-

wość AG°, AH° i AS° jako funkcji г з+ nie dowodzi niezmienności struktury
Ln

reagentów od La do Lu. Wyniki eksperymentalne protonowania wskazują, że x

jest stałe od La do Lu i hydratacja wewnątrzsferowa reagentów jest nie-

zmienna w całym szeregu, co bardziej prawdopodobne, bądź też zmiany liczby

cząsteczek wody hydratacyjnej prawdopodobnie z x=3 do, najpewniej, x=2

występują w tym samym miejscu szeregu dla protonowanych i nieprotonowanych

chelatów, tj. zgodnie z reakcją (29). Mielibyśmy wówczas kompensacje zmian

i zachowany gładki wraz z q przebieg funkcji termodynamicznych protonowa-

nia. W każdym przypadku protonowanlu towarzyszy wzrost liczby cząsteczek

wody w pierwszej sferze koordynacyjnej o i l różnica miedzy protonowanym

a nieprotonowanym chelatem to jon oksoniowy H O . Proton o ładunku +1 dzia-

ła tu wiec jako quasi-ligand minus monodentny, który zamiast podstawiać

jedno miej'sce Jigatorowe, wprowadza nowe, zajmowane natychmiast przez do-

datkową cząsteczkę, wody, lub raczej reaguje z chelatem jako woda oksonlowa

H 0*. Jak wyrłka z powyższej dyskusji, protonowane kompleksy HLn(DCTA)
3 *q

powinny mieć CN=10, przynajmniej na początku szeregu lantanowcowego.

Prawdopodobnie wnioski wynikające z niniejszej pracy dotyczą również

analogicznych pod każdym względem chelatów HLn(EDTA). Jak widać na
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Rys.3, nawet absolutne wartości stałych protonowania cnelatów HLn(DCTA)
i HLn(EDTA) są bardzo zbliżone. Ostatnio w grupie Miyamoto [85] zaobser-
wowano efekt tetradowy w pierwszych stałych protonowania chelatów Ln(HI)
z kwasem nltrylotris(metylenofosfonowym) bez Interpretacji zjawiska. Wyniki
te 185] potwierdzają tezę niniejszej pracy, że zmniejszeniu CN w komplek-
sach produktów towarzyszy "prosty" efekt podwójnie-podwójny. Anomalne za-
chowanie Sc(III) w tym układzie [851, podobne do Ho(III), Er(III) i Y(III).
da się natomiast wytłumaczyć zwiększeniem CN o 1 w protonowanym kompleksie
Sc(III).

Klasyczne dziś rentgenograficzne badania Hoarda i in. [86] nad krysta-
licznym chelatem protonowanym lantanut111): [(H 0) La(EDTA)H]ł3H O i chela-

2 4 2

taml nieprotonowanymi: M[(H 0) Ln(EDTA)]»5H O wydają się potwierdzać wnios-
2 3 Z

ki dotyczące hydratacji w obydwu szeregach: HLh(DCTA) i Ln(DCTA)" .
aq aq

Ponieważ monokryształy poddawane badaniom za pomocą promieni X przez Hoarda
I in. [86] zawierały kilka cząsteczek wody dodatkowo w drugiej sferze koor-
dynacyjnej, sytuacja była pod każdym względem podobna do tej, Jaka istnieje
w roztworze wodnym. Chociaż chelaty lantanowcowe DCTA nie są identyczne
z chelatami EDTA wydaje się, że analogia jest zachowana. Modelowe struktury
Hoarda i in. [86] dla [(H 0) La(EDTA)H] i ((H 0) Ln(EDTA)Г sdają się

Z i 8 Z J S

odnosić także do odpowiednich chelatów lantanowcowycMIII) DCTA w roz-
tworze wodnym, aczkolwiek odległości Ln *- atomy donorowe są, jak się wyda-
je, nieco dłuższe dla DCTA.

Wg Hoarda i in. [86] usunięcie protonu z (H20) La(EDTA)H o CN=10 prowa-
dzi do ogólnego skurczenia się nieprotowanego chelatu, naprężenia wszys-
tkich wiązań chelatujących i w rezultacie do odrzucenia jednej cząsteczki
wody. Rentgenograficzne badania Hoarda i in.[86] są więc w pełnej zgodności
z wynikami niniejszej pracy, a wiec z efektem podwójnle-podwójnym i jego
"odwróconym" zwrotem. Wg Hoarda i in. [86] proton w hydrogeno-chelatach:
[(H 0) La(EDTA)Hl*3H 0 pozostaje w bezpośrednim sąsiedztwie niewiążącego
atomu tlenu grupy karboksylowej EDTA. Jednakże na pytanie: gdzie koordynuje
proton, nie może odpowiedzieć rentgenograf ia i wymagana jest tu np. neutro-
nografia. Wydaje się, że w roztworze (a nawet w pewnym stopniu chyba
i w krystalohydracie) miejsce protonu w chelacie jest zmienne i należy je
rozpatrywać w kategoriach, statystycznego prawdopodobieństwa. Nie wydaje się
aby proton w chelacie związany był bezpośrednio z DCTA (EDTA). Oddziałuje
on raczej z anionem z drugiej "półkuli" Jonu Ln3* poprzez cząsteczki wody52



hydratacyjnej: H O (szczególnie trwałe połączenie), lub H 0 (najmniejsze
9 4 7 3

jony Ln ), gdzie przemieszcza sie. jak dla H wg mechanizmu sztefetowego

(tunelowego). Takie zachowanie podnosi bowiem symetrię i trwałość układów
chelatowych HLn(DCTA) .

aą

6.2. Mieszane koaplekgy Ln(DCTA)L*

(L: ОН", glicynian (Gl") i iminodioctan (IDA2"))

Z omawianych w poprzednim rozdziale monofonicznych zmian termodyna-

micznych funkcji protonowania formalnie nie można nic pewnego powiedzieć

o liczbie x w chelatach: K H 0) Ln(DCTA)]" i H((DCTA)Ln(H 0) ] . (Przy-
2 x aq 2 x*l aą

puszczenie, że x=3 wsparte było założeniem o analogii z (H 0) Ln(EDTA)",

gdzie Ln dotyczy jonów najlżejszych lantanowców). Nie można też stwierdzić,

czy x zmienia się w szeregu lantanowcowym, czy też jest stałe. W celu

uzyskania dokładniejszych informacji na temat hydratacji wewnatrzsfercwej,

wyznaczono w badanych chelatach za pomocą tej samej procedury potencjome-

trycznej (ц=1М (KC1); 25°C; 0.01M roztwór Ln(DCTA)L) stałe trwałości dla

przyłączenia pomocniczych ligandów L i tworzenia kompleksów mieszanych:

Tablica 3

Stałe trwałości kompleksowania Ln(DCTA)" za pomocą OH". Gl", IDA'

aq

ji=1.00M (KC1); 25,00° С

2-

Ln

La
Ce
Pr
Nd
Sm
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

ОН
log К

l,73±0,01
2,26+0,01
2,58±0,01
2,74+0,01
3,31+0,01
3,36+0.01
3,49±0,02
3,44+0,01
3,35+0,01
3,31+0,01
3,30+0,01
3,27+0,01
3,09+0,01

Gl

log К

2,1240.01
2,40+0,01
2,49+0,01
2,59+0,01
2,76+0,01
2,65+0,01
2,30+0,02
2,59+0,01
2,77+0,01
2,95+0,01
3,05+0,01
3,16+0,01
3.17+0,01

IDA
log К

2,96+0,01
3,45+0,01
3,72+0,01
3,88±0,01
4.49+0,01
4,23±0,01
4,17+0,02
3,67+0,01
3,41+0,01
3,22±0,01
2,82+0,01
2,67±0,01
2,55+0.01
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L-LnCHD-DCTA, gdzie pomocniczy Ugand L, to: monodentny jon wodorotlen-

kowy ОН", bidentny glicynian (Gl", anion kwasu amlnooctowego: H NCH COO")

i tridentny iminodioctan (IDA2', HN(CH COO)2").
2 a

Wyniki przedstawiono w Tablicy 3 i na Rys.5.
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3,0

315
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4,0
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La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

Rys.5. Zmiany względnej energii swobodnej Gibbsa Jako funkcji q dla

kompleksowania Ln(DCTA)" za pomocą ОН" (•), Gl" (o) i IDA2" (Q).

(Precyzja ± 0,6%, tj. na poziomie oznaczenia punktu na wykresie)

6.2.1. Hydroksokoapleksy Ln(DCTAHOH)2-
ла

Podane w Tablicy 3 stałe trwałości dla jonu ОН" dotyczą reakcji:

[(H O) Ln(DCTA)J" + ОН" = [(HO) (OH)Ln(DCTA)]2" + (x-y)H O (30)

2 x «q aq 2 у aq 2

Jak widaC na Rys. 5, względna energia swobodna Gibbsa reakcji (30) male-

je szybko w przedziale La-Sm i wolno w przedziale Sm-Tb, by po osiągnięciu
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minimum dla mieszanego kompleksu Tb rosnąć nieznacznie aż do Lu. Wzrost

wartości Д(ДС) w przedziale Tb-Lu świadczy o zmniejszaniu trwałości kom-

pleksów zasadowych ze wzrostem q dla lantanowców ciężkich. Z punktu widze-

nia tytułowej tezy niniejszej pracy największe znaczenie ma jednakże wyraź-

ny efekt tetradowy w pierwszej i w czwartej tetradzie, tj. w przedziałach

La-Nd i Ег-Lu. Tym razem efekt jest "prosty", nie "odwrócony" jak poprzed-

nio, i wyraża się destabilizacja zasadowych kompleksów lantanowcdw(III) za-

wierających: 0, 3(4), 10, 11 i 14 elektronów f. Należy podkreślić, że autor

po raz pierwszy uzyskał tu wyniki wskazujące na "prosty" efekt podwój-

nie-podwójny dla wzrostu (nieznacznego) wartości Д(ДС) z q (przedział

Ei—Lu). (Taki efekt we wszystkich czterech tetradach zaobserwowali ostatnio

Sawada i in. [85]). W drugiej i w trzeciej tetradzie efekt jest zakłócony

odwróceniem kierunku zmian Д(АО w przedziale Sm-Tb i nie można przekonu-

jąco rozdzielić skutków efektu tetradowego od skutków zmian trendu w war-

tościach Д(ДС).

Co wynika z efektu podwójnie-podwójnego o zwrocie przeciwnym niż dla

protonowania? Narzuca się wniosek o obniżeniu CN o 1 (reakcja 30). Chyba

niecelowe jest powtórzenie tu dyskusji podobnej do przedłożonej dla reakcji

protonowania chelatów 1:1 i opartej na teorii efektu podwójnie-podwójnego.

Należy jedynie stwierdzić, że w przeciwieństwie do reakcji protonowania,

przyłączenie jonu wodorotlenkowego, ze względu na ujemny ładunek ОН , wy-

wołuje ogólne skurczenie się wiązań w produkcie reakcji (30), w stosunku do

kompleksu substratowego. W rezultacie tego elektrostatycznego oddziaływa-

nia, wymianie cząsteczki wody na jon ОН towarzyszy odszczepienie dodatko-

wej cząsteczki wody ze względów geometryczno-przestrzennych i ze względu na

obniżenie ładunku ujemnego kompleksu do -2, co znacznie osłabia koordyno-

wanie cząsteczek wody przez jony Ln (tlenowym biegunem dipola, na drugiej

"półkuli" jonu Ln 3 ł wolnej od DCTA f86j).

Wydaje się, że w rzeczywistości mechanizm tego zjawiska może być nieco

inny. Prawdopodobnie z pierwszej sfery koordynacyjnej, ze względu na brak

w niej miejsca, usuwana jest tylko jedna cząsteczka wody. Drugą można trak-

tować, jako przekształcona w jon 0H~ po zmiareczkowaniu jej jednego proto-

nu, tj.bez potrzeby fizycznej wymiany cząsteczki H 0 na jon ОН" w pierwszej

sferze koordynacyjnej. Niestety niniejsze badania stałych równowag (energia

swobodna, jako funkcja stanu nie zależy od drogi przemiany) nie dają

podstaw do ustalenia mechanizmu reakcji (30). Mały, "twardszy" od wody jon
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ОН" działa zatem w reakcji (30) jak ligand quasi-bidentny. Jon ОН"

zmniejsza liczbę cząsteczek wody w badanych kompleksach mieszanych o dwie

i obniża CN wszystkich lantanowców(III) o jeden. Tylko takie zachowanie

może usprawiedliwić obserwowany zwrot efektu podwójnie-podwójnego. Ponieważ

jon ОН" występuje przed wodą w szeregu nefeloauksetycznym ligandów i jest

twardszą zasadą Pearsona niż woda (dla tej samej CN), dla wymiany 1:1

cząsteczki H 20 na jon ОН", efekt miałby kierunek przeciwny do obserwowanego

na Rys. 5. Jest to argument decydujący.

Rozważana reakcja (30) dostarcza informacji odnośnie przypuszczalnego

rejonu zmiany hydratacji wewnątrzsferowej chelatów Ln(DCTA) . Może być to
aq

jedynie przedział Sm-Tb, gdzie zachodzi odwrócenie kierunku zmian względnej

energii swobodnej reakcji (30).

Istnieje dodatkowa przesłanka wskazująca, że jon ОН" zastępuje dwie

cząsteczki wody w kompleksach [(H 0) Ln(DCTA)]" . Wartości pK zmierzone dla

dihydroksykomplęksów [(ОН) Ln(DCTA)] ~ nie wykazują żadnych zmian wzdłuż
2 aq

szeregu lantanowcowego(III) i są równe ok. 12,5. Świadczy to, źe drugi jon

wodorotlenkowy jest koordynowany raczej w drugiej sferze koordynacyjnej,

"nieczułej" na nieistotną z odległości ok. 3,5 A kontrakcje lantanowcową.

W badanych kompleksach jednozasadowych: ((H 0) (OH)Ln(DCTA))z~, у wynosi
2 у aq

prawdopodobnie 1 dla największych Jonów lantanowcowych(HI). Jednakże nawet

dla Jonu La 3 + nie wykazano obecności dwóch jonów 0H" skoordynowanych

wewnątrzsferowo. Pomimo znacznego błędu w wartościach pK kompleksów

[(0H) Ln(DCTA)]3", wywołanego dużym stężeniem jonów wodorotlenkowych, ta
2 aq

stała wartość pK=12,5 uzyskana za pomocą najlepszej do tego typu pomiarów

elektrody H /H na Pt/czerri Pt nie może pozostać bez komentarza.

Ostatnim wreszcie argumentem przemawiającym za hipotezą, że w równaniu

(30) jon OH"zastępuje nie jedną, a dwie cząsteczki wody jest nadspodzie-

wanie duża bezwzględna trwałość kompleksów monohydroksychelatowych. Trwa-

łości tej nie da się uzasadnić bez uznania, że reakcja (30) jest faworyzo-

wana również entropowo, dzięki powstaniu co najmniej 3 moli produktów

z 2 moli substratów. Trwałość monohydroksykompleksów jest większa niż

kompleksów mieszanych z glicyną (Gl ), z wyjątkiem odpowiednich kompleksów

lantanu i ceru. Ponadto, jest ona większa dla najmniejszych jonów Ln *: Er,

Tm, Yb i Lu, niż trwałość odpowiednich mieszanych chelatów z trldentnym

IDA2": [(IDA)Ln(

cząsteczek wody.

IDA2": [(IDA)Ln(DCTA)]3" , potencjalnie zdolnym do uwolnienienia trzech
aq
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Podsumowując dyskusje na temat kompleksów zasadowych ILn(DCTAMOH)J2~

można stwierdzić, że sadzać ze zwrotu efektu podwójnie-podwójnego, kierunku

zmian A(AG) dla reakcji (30) w zależności od q, tj. trzech zakresów: La-Sn,

Sm-Tb i Tb-Lu, jak również kilku wspomnianych przesłanek dodatkowych, re-

akcja (30) ma przebieg następujący - w przedziale La-Sm:

{(H O) Ln(DCTA)]" + [(OHHOH )" = [H O(OH)Ln(DCTA) ] 2 ~ + 5H 0 f o 1 ,2 3 aq 2 3 2 aq 2 (31)

CN=9 CN=8

- a w przedziale Dy-Lu:

[(H 0) Ln(DCTA)]" + [(OHKOH )" = [(OH)Ln(DCTA)]2' + 5H 0 .__.

2 2 aq 2 3 eq 2 (32)
CN=8 CN=7

(Jon 0H~ , tak jak H i z tych samych powodów, wykazuje anomalna ruchli-
&q aq

wośc związana z reakcja przeniesienia protonu: HO" + H-O-H = H-O-H + ОН"
i prawdopodobnie jest hydratowany z CN=3 do postaci: OH(OH ),", co dodatkowo

2 3

podnosi trwałość entropowa hydrol, sokompl eksów i po prawej stronie równowag

(31) i (32) należy napisać nie 2, a S moli H 0. Dla dużych anionów Gl~

i IDA " hydratacja jest do pominięcia).

Dla przejściowych chelatów zasadowych Eu, Gd i Tb reakcje (31) i (32)

przebiegają ze zmiennym stopniem przereagowania. W roztworze występują

w równowadze wszystkie cztery formy kompleksów o zmiennej hydratacji

wewnatrzsferowej, wyrażającej się czterema liczbami hydratacji wewnatrz-

sferowej: 0, 1, 2 i 3 (CN=7 dla kompleksów lantanowcov(III) nie jest

wyraźniej defaworyzowana w stosunku do CN=6 [24]).

Z wnioskowanej zmiany liczby cząsteczek wody wewnatrzsferowej w сhela-

tach Ln(DCTA)" z 3 w przedziale La-Sm do 2 w przedziale Dy-Lu wynika, że
aq

każda z cząsteczek wody jest wiązana znacznie mocniej u najcięższych lan-

tanowców. Inaczej mówiąc, każda z dwóch cząsteczek wody w przedziale Dy-Lu

jest związana silniej niż by to wynikało z kontrakcji lantanowcowej, w sto-

sunku do każdej z trzech cząsteczek wody dla największych jonów Ln 3 +. Tym

nadmiarowym wzrostem entalpii wiązań jon centralny-woda wewnątrzsferowa

w kompleksach substratowych, wywołanym zmniejszeniem CN o 1, należy tłuma-

czyć odwrócenie kierunków zmian Д(ДС) dla cięższych lantanowców. (Dotyczy

to nie tylko jonu ОН , ale i pozostałych ligandów pomocniczych; vide

Rys.5. ).
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Pochodzenie atomów donorowych tlenu w chelacie [(HO) Ln(DCTA))"
2 2-3 «q

(atomy tlenu DCTA lub H 0) przy których, statystycznie rzecz biorąc, koor-

dynuje najczęściej i najdłużej proton nie jest w pełni poznane (zdaniem

autora są to tleny H 2O). W każdym razie oddziałuje on z cała cząsteczką

chelatu, neutralizując ładunek ułamkowy na wszystkich ligatorach i osła-

biając ich wiązania. Przyjmijmy, że przyłącza sie jon ОН* lub przy

odpowiednim pH proton koordynuje tlen wody wewnątrzsferowej dając H 0 ,
3

CN=9-10 i ładunek chelatu 0. Ze wzrostem pH następuje deprotonizacja jonu

H O * do H 0. Towarzyszy jej bardziej ujemny ładunek na ligatorach,

skurczenie wiązań średnio о ок. 5У., (Tablica 1), zmniejszenie CN o 1 do 8-9

(przez odszczepienie HO*) i całkowitego ładunku chelatu do -1. Dalsze

podnoszenie pH i stężenia jonów ОН" wywołuje deprotonizacje kolejnej

wewnątrzsferowej cząsteczki H 0 do ОН", ponowne zmniejszenie ładunku na

atomach donorowych i w konsekwencji skrócenie wiązań średnio o dalsze

ok. 5/4, zmniejszenie CN o 1 kosztem labilnej wody hydratacyjnej do 7-8,

a ładunku chelatu do -2. Tylko taki przebieg tłumaczy obserwowany efekt

"odwrócony" podwójnie-podwójny dla reakcji protonowania (29) i "prosty"

efekt dla reakcji przyłączania jonów ОН" (31) i (32).

Wykazany na podstawie dyskusji reakcji protonowania i przyłączania Jo-

nu OH" do chelatów Ln(DCTA)" wpływ zmiany ładunku na CN (zwiększenie

liczby hydratacji pierwotnej o 1 po podniesieniu ładunku w Ln(HDCTA)
a a q

i zmniejszenie o 2 po obniżeniu ładunku w (OH)Ln(DCTA) ) może mieć zna-

czenie ogólniejsze. Np. dla kompleksowania wewnątrzsferowego jonów Ln

jonami izotiocyjanianowymi (tj. rodankowymi, atakującymi azotowym końcem

dipola -NCS" "twarde" jony Ln *) dla kompleksów 1:3 i być może jeszcze 1:4,

każdy jon -NCS" wymienia prawdopodobnie jedną cząsteczkę wody w akwo-

jonach (Ln{OH ) ] *. Natomiast, jeśli analogia z monohydroksykompleksam1

(HO)Ln(DCTA) Jest zachowana, to piąty jon -NCS" wymieniałby Już dwie

cząsteczki wody. Wg tej koncepcji kompleksy 1:6 ciężkich lantanowców

[Ln(NCS) I3" nie zawierałyby wody w pierwszej sferze koordynacyjnej [87].
6 a<|

(Taka dehydratacja wyjątkowo sprzyja ekstrakcji par jonowych, np. z katio-

nami tetraalklloamoniowymi NR* które ze względu na duże rozmiary i liczbę

(trzy) obniżają entropie fazy wodnej, a dodatkowo hydrofobizują kompleksy

ekstrakcyjne).
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6.2.2. Mieszane kompleksy Ln(DCTAKGl)2"
aq

Stałe trwałości dla reakcji przyłączania anionu glicynianowego do

chelatów Ln(DCTA)" podane sa w Tablicy 3, a obliczone na Ich podstawie
aq

względne zmiany energii swobodnej Jako funkcji q lantanowcatIII) przedsta-

wiono na Rys.5. Kwestią do dyskusji, oprócz liczby hydratacji pierwotnej x

mieszanych kompleksów (H 0) Ln(DCTAHGł)2", jest sposób wiązania glicynia-

nów, a więc odpowiedź na pytanie, czy powstałe kompleksy są glicynia-

no-0,N-chelatami, czy też glicyniano-O-kompleksami. Inaczej mówiąc, czy

glicynian jest w stosunku do chelatów Ln(DCTA) ligandem chelatującym, tj.
aq

bidentnym z atomami tlenu i azotu jako ligatorami, czy też monodentnym

z tlenem grupy karboksylowej jako jedynym atomem wiążącym.

Podobnie jak poprzednio dla chelatów zasadowych, zmiany A(AG) jako

funkcji q rozbić można ze względu na kierunek na te same trzy przedziały:

La-Sm, Sm-Tb i Tb-Lu. Podział ten potwierdza hipotezę o zmianie hydratacji

wewnątrzsferowej chelatów Ln(DCTA)" w przedziale Sm-Tb. Analogicznie jak
aq

uprzednio dla jonów wodorotlenkowych, zaznaczono na Rys.5 "prosty" efekt

tetradowy w pierwszej i w czwartej tetradzie, tj. w przedziałach La-Nd

i Er-Lu, a nie zaznaczono w tetradzie II i III ze względu na maksimum

energii Gibbsa dla mieszanego kompleksu Tb(DCTAHGl) ~. Obniżenie ładunku
aq

chelatu z -1 do -2 przynosi, jak dla monohydroksychelatdw, generalne skró-

cenie wiązań Ln3*- atomy donorowe. Stosując takie samo rozumowanie jak po-

przednio, a także dodatkowo biorąc pod uwagę bardzo niską trwałość Miesza-

nych kompleksów Ln(DCTAHGL) " można przyjąć, że tylko na początku szeregu
aq

w przedziale La-Sm, tj. dla jonów największych, o najmniejszy» potencjale

jonowym, najsłabiej wiążących każdą z trzech cząsteczek wody wewnątrz-

sferowej, jon glicynianowy wymienia dwie cząsteczki wody i działa jako

ligand bidentny.

Ponieważ anion glicynianowy występuje w szeregu nefeloauksetycznym

ligandów za wodą i ze względu na obecność ligatora azotowego jest od niej

miększą zasadą Pearsona, zmiana CN nie jest konieczna do wywołania efektu

podwójnie-podwdjnego (szczególnie w pierwszej tetradzie). Efekt tetradowy

zostaje wywołany tym, że w kompleksie mieszanym z glicyną odległości między

jonem centralnym a atomami donorowyml tlenu i azotu stają się mniejsze na

skutek większego skrócenia kowalencyjnego wiązań z "miekszym" azotem niż

z tlenem. Poczynając od Eu dalsze skracanie wiązań w kompleksach mieszanych
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staje sie. niemożliwe z przyczyn energetycznych, gdyż średnio mniej niż
trzy cząsteczki wody wewnątrzsferowej w Ln(DCTA)" związane są Już zbyt
silnie dla podstawienia ich przez jon glicyny, a właściwie przez jego
azotowy ligator. Najprawdopodobniej w rejonie przejściowy», Sm-Tb, następu-
je wiec utrata właściwości chelatujących gllcynianu, spowodowana wzmocnie-
niem hydratacji wewnątrzsferowej Ln(DCTA)" , w związku ze zmniejszeniem

aq

liczby hydratacji pierwotnej, które występuje właśnie w tym rejonie.
W przedziale Tb-Lu glicynian reagowałby zatem jako ligand mono-

dentny, z tlenem jako atomem wiążącym, a azotem związanym zapewne za po-
mocą wiązania wodorowego z mostkową cząsteczką wody wewnątrzsferowej
[(H 0)(Gl)Ln(DCTA)l2". Tak wiec wg tej Interpretacji, kompleksy mieszanez aą
[(H20)Ln(DCTA)(Gl)r , chociaż od La do Lu zawierają jedną cząsteczkę wody
wewnatrzsferowej, nie są izostrukturalne.

Kleszczowość ligandu w stosunku do jonów Ln * zależy nie tylko od po-
tencjalnej liczby ligatorów, ale i od ładunku ligandu atakującego. W za-
leżności od wielkości tego ładunku aktywne są wszystkie "zęby", lub tylko
niektóre z nich. Liczba aktywnych ligatorów jest zawsze o 1 większa od
utworzonej liczby pierścieni chelatowych. Trwałość chelatu zależy nie tylko
od liczby potencjalnych i czynnych ligatorów (nawet niewiążący atom azotu
lub tlenu, umieszczony w drugiej sferze koordynacyjnej zwiększa trwałość
chelatu dzięki elektrostatycznemu przyciąganiu z jonem centralnym) i efektu
chelatowego, ale od eterycznych relacji między Ugandami a Jonem central-
nym, hydratacji wszystkich reagentów układu, rodzaju struktury oraz wiel-
kości i zwrotu efektu podwójnie-podwójnego.

Podsumowując dyskusję nad mieszanymi kompleksami [Ln(DCTAHGI)]2"
• 4

można stwierdzić, że absolutne wartości rozważanych stałych trwałości, trzy
zakresy zmian Д(ДО Jako funkcji q: La-Sm, Sm-Tb i Tb-Lu, a przede
wszystkim "prosty" zwrot efektu podwójnie-podwójnego można wyjaśnić przyj-
mując dla układu Ln(DCTA)" -Gl"- H 0 następujący przebieg reakcji chemicz-
nych:
- w przedziale La-Sm szeregu lantanowcowego, gdzie Jon glicynlanowy działa
Jako ligand bidentny:

I(H 0) Ln(DCTA))" + Gl" = I(H O)(Gl)Ln(DCTA))2" + 2H 0
г 3 ,„ г .q г ( 3 3 )

CN»9 CN~9
(słaba hydratacja dużego anionu Gl" jest do pominięcia dla bilansu wody)
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- w przedziale Dy-Lu, gdzie anion gilcyny jest ligandem monodentnyi», gdyż

zysk energetyczny, związany z efektem chelatowym, ze wzrostem entropii

i uwolnieniem drugiej cząsteczki wody wewnątrzsferowej Jest mniejszy niż

strata entalpowa wynikająca z zerwania wiązania Ln -ОН i zastąpienia go

słabym wiązanie* Ln *-N(Gl~) (w związku z niższa elektroujemnością azotu

w stosunku do "twardszego" tlenu):

l(H 0) Ln(DCTA)r + Gl" = [(H O)(G1)Ln(DCTA)]2~ + H O
2 2 *q 2 »q Z ( M )

CN=8 CN=8

Jak widać, w przeciwieństwie do reakcji (33), reakcja (34) nie jest

wyraźniej stabilizowana entropowo, a wymiana cząsteczki wody wewnątrzsfe-

rowej na Jon glicyny zachodzi głównie dzięki temu, że wiążący atom tlenu

glicynłanu nosi ładunek ok. -1 i to daje mu przewagę entalpowa nad tlenowym

biegunem dipola wody w oddziaływaniu z jonem Ln 3 4 (na drugiej "półkuli" jo-

nu "nie zajętej" przez DCTA).

W rejonie przejściowym, Eu-Tb, występują równowagi angażujące wszystkie

Indywidua z równań (33) i (34) 1 mówić tu można jedynie o zmiennym od Eu do

Tb prawdopodobieństwie statystycznym ich powstawania.

Warto zauważyć, że jeśli niniejsza interpretacja własnych wyników

doświadczalnych jest słuszna, wówczas kompleksy mieszane z glicyną wyste-

puja w dwóch odmianach izomerycznych o CN=9 i CN=8. Jon glicynianowy

dla największych jonów Ln(III), o najniższej gęstości ładunku na po-

wierzchni i najsłabszej hydratacji byłby ligandem bidentnym, podczas gdy

dla pozostałych jonów monodentnym. Podkreślenia wymaga fakt, że ze wzglę-

du na niemal sferyczną symetrie kompleksów lantanowców(III), duże i uwa-

runkowane prawie wyłącznie względami przestrzennymi CN (6,7,8,9,10,12)

oraz bardzo szybkie reakcje i wiązania głównie elektrostatyczne - izomerów

kompleksów lantanowców w zasadzie nie spotyka się. Z tego punktu wł-

dzenła izomeria monoakwa-glicyniano-0- i monoakwa-glicynlano-0, N-chelatów

Eu(III), Gd(III) 1 Tb(III) byłaby dosyć wyjątkowa. (Obecność w przedzia-

le Dy-Lu kompleksów o CN=7: (Gl)Ln(DCTA)2", z monodentnym anionem glicyny

Jest mało prawdopodobna z uwagi na zmniejszanie sle MAG) w tym przedzia-

le).
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6.2.3. Mieszane kompleksy Ln(DCTA)(IDA)3~

Wyniki dla mieszanych chelatów lantanowców(III) z kompleksonem heksa-
dentnym (DCTA*~) ł tridentnym (IDA2") przedstawione są w Tablicy 3 i na
Rys.5. Względna energia swobodna Gibbsa przyłączania IDA " do chelatów
LnCDCTA)" maleje w przedziale La-Sm, a następnie wzrasta do Lu. Wartości

aq
pK oraz generalny przebieg zmian Д(ДС) są bliskie odpowiednim wartościom
dla Ln(EDTA)(IDA)3", podanym przez Ceiera i Karlena [841.

aq

Postulowane wcześniej w niniejszej pracy zmiany hydratacji wewnątrz-
sferowej chelatów Ln(DCTA)" , wywołane kurczeniem się jonów Ln i zmniej-

aq

szaniem się ich sferycznej powierzchni koordynacyjnej, w miarę postępu
kontrakcji lantanowcowej, znajdują też odzwierciedlenie w reakcji przy-
łączania IDA2'. Podobnie jak dla kompleksów mieszanych z jonem ОН" i z jo-
nem glicynianowym, Sm i Tb zajmują szczególne miejsce na krzywej A(AG)
Jako funkcji q (Rys.5.). W przedziale Sm-Tb nachylenie tej krzywej jest
mniejsze niż w przedziale Tb-Lu. Tak jak w poprzednich przypadkach efekt
podwójnie-podwójny występuje w pierwszej i w czwartej tetradzie. Efekt
ten uwidacznia się też dla trzeciej tetrady. Jednak wobec zmian kierunku
przebiegu krzywej A(AG) vs q dla Tb i Sm, konsekwentnie omawianie efektu
w II i w III tetradzie zostaje pominięte, ponieważ może to budzić pewne
wątpliwości, a nie zmienia wyników dyskusji.

W przeciwieństwie do dwóch poprzednich grup kompleksów (z ОН" i Gl"),
tym razem efekt tetradowy w przedziale Er-Lu jest efektem "odwróconym", tj.
przejawia się stabilizacją kompleksów, w których lantanowce(III) mają
konfiguracje: f10. f n(Ho. Er) i f l ł(Lu).

Zmiany A(AG) jako funkcji q są zbliżone tym razem do zmian A(AG) obser-
wowanych dla współkrystalizacji i krystalizacji etylosiarczanów lanta-
nowców [76-80J.

Anion•iminodioctanowy, ze względu na ligator azotowy jest "większym",
bardziej kowalencyjnym ligandem niż woda i w nefeloauksetycznym szeregu
Hgandów występuje za wodą. Dlatego, podobnie Jak dla stałych protonowania
chelatów HLn(DCTA) i krystalizacji etylosiarczanów, "odwrócony" efekt
podwójnie-podwójny można wyjaśnić tylko przez wzrost CN lantanowców(III)
w produktach reakcji, tj. w kompleksach mieszanych w stosunku do substrato-
wych chelatów 1:1. Taki wzrost CN Jest możliwy, Jeśli kompleksy Ln(DCTA)"
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mają mniej niż trzy cząsteczki wody skoordynowane wewnatrzsferowo, co

potwierdza wcześniejszy wniosek, że w przedziale Dy-Lu badane cnelatу 1:1

zawierają tylko dwie cząsteczki wody.

2 drugiej strony "prosty" efekt podwójnie-podwójny w pierwszej tetra-

dzie wskazuje, że CN chelatów mieszanych jest niezmieniona lub niższa niż

w chełatach Ln(DCTA)" . Ta ostatnia możliwość nie wchodzi w grę, gdyż IDA2'
acj

jest ligandem tridentnym od La do Lu i wypiera wszystkie cząsteczki wody.

Taka wymiana jest szczególnie łatwa na początku szeregu. Dlatego IDA2" jako

bardziej kowalencyjny, "miekszy" Ugand niż woda (dzięki ligatorowl

azotowemu) wywołuje większy efekt powiększenia chmury elektronowej orbi-

tal i f w kompleksach mieszanych niż trzy cząsteczki wody w cheła-

tach f{H 0) Ln(DCTA)]" . Tłumaczy to obserwowany "prosty" efekt podwoj-

nie-podwójny w pierwszej tetradzie. Inaczej mówiąc, przebieg oddziaływań

w kompleksach [(IDA)Ln(DCTA)]3" dla przedziału La-Nd jest bardziej czuły

na kontrakcje lantanowcową wraz z q (Rys.2), czyli kontrakcja w tych

kompleksach zaznacza sie głębszym łukiem z uwagi na większe skróce-

nie kowalencyjne w porównaniu z odpowiednimi kompleksami substratowymi

[(H 0) Ln(DCTA)]" . W wyniku odejmowania łuku dla substratów od łuku dla

produktów otrzymujemy jako różnice dwóch efektów jednostkowych dla dwóch

szeregów kompleksów, tetradowy efekt różnicowy obserwowany na Rys.5, od-

niesiony już nie do promieni jonowych, a do zależnej od promienia energii

Gibbsa dla reakcji (35).

Mieszane chelaty [(IDA)Ln(DCTA)]3", to jedyny przypadek wśród badanych

układów kompleksów mieszanych, w którym wszystkie kompleksy od La do Lu

zostały uznane za izostrukturalne.

Wnioski dotyczące mieszanych chelatów Ln(DCTAHlDA)3" można zamknąć

równaniami dwóch reakcji (35) i (36):

- dla przedziału La-Sm:

I (HO) Ln(DCTA)]' + IDA2" = [(IDA)Ln(DCTA)I3" + 3H 0
2 з .„ a q 2 ( 3 5 )

CN=9 CN=9

- dla przedziału Dy-Lu:

f(H O) Ln(DCTA)]" + IDA2" = I(IDA)Ln(DCTA)]3" + 2H 0

8 2 ., « q a { 3 6 )

CN-8 CN*9
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(Zachowanie kompleksów Eu, Gd 1 Tb w omawianym układzie opisują obydwa

równania równowag chemicznych (35) i (36)).

6.2.4. Uwagi końcowe o chelatach Ln(DCTA)"
aq

Z Rys. 5. wynika, że dla wszystkich trzech Ugandów pomocniczych: ОН",

Gl" i IDA2", zmiana kierunku A(AG) występuje w tym samym rejonie: Sm-Tb.

Oprócz zwrotu efektu podwójnie-podwójnego, Jest to główny dowód, że w prze-

dziale Sm-Tb zachodzi zmiana w hydratacji wewnątrzsferowej chelatów

Ln(DCTA)" :
aq

[ (H,0) Ln(DCTA)]" + H O = [(H 0 ) , Ln(DCTA) J"
2 2 aq 2 2 3 aq .„_.

CN=8 CN=9

Tak więc niejasny "przełom gadolinowy" obserwowany w zmianach energii

swobodnej Gibbsa tworzenia chelatów 1:1 Ln(DCTA)" (a także Ln(EDTA)"
aq aq

i wielu innych kompleksów) jest wywołany trzema przyczynami: zmiana CN

w akwojonach lantanowców(III) w rejonie Pm-Gd, zmianą hydratacji kompleksów

1:1 w rejonie środkowym szeregu lantanowcowego i efektem wypełnionej w po-

i łowię podpowłoki dla Gd(III). Ten ostatni, wynikający z energii sparowania

spinowego, wyraża się dodatkową stabilizacją 1 "nad-kurczeniem" konfigu-

racji f oraz destabilizacją jonu Gd *, wywołaną nadmiernym rozszerzaniem

się słabiej przyciąganych przez lepiej ekranowany ładunek jądra, zew-

nętrznych orbital! 5s Sp , wyznaczających rozmiary jonu i jego potencjał

kulombowski.

Jest raczej zaskakującym fakt, że tylko na samym początku szeregu (La,

Ce) trwałość przyłączania ligandu pomocniczego odpowiada liczbie jego

ligatorów (Rys.5). Na końcu szeregu, dla Tm, Yb i Lu występuje inwersja

i najtrwalej przyłączane są Jony ОН", a najsłabiej trldentne i dwuujemne

lminodioctany. Prawdopodobnie decydującą rolę odgrywają tu z jednej strony

duży efekt entropowy związany z dehydratacją akwojonu ОН" , z drugiej zaś
aq

napięcia entalpowe związane z "wymuszaniem" liczby koordynacji 9 dla naj-

mniejszych Jonów Ln3* w f(IDA)Ln(DCTA)J3" i najwolniej zmieniające się z q
aq

; wartości AG dla tych kompleksów z wieloscianen koordynacyjnym i stałymi

• A i В dla CN~9 (AG dla przeniesienia jonu gazowego Ln * do kompleksu

I [(IDA)Ln(DCTA)]3").
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Inna, wymagającą krótkiego komentarza kwestią jest wyjątkowo duża

trwałość entropowa chelatów ОСТА, w porównaniu z innymi kompleksonaml,

a w szczególności z EDTA. Jedna z przyczyn tej trwałości Jest większy zysk

entropowy, wywołany pierścieniem cykloheksylowym DCTA. Pierścień ten

zakłóca strukturę wody i usuwa prawdopodobnie Jej cząsteczki z drugiej sfe-

ry koordynacyjnej, zmniejszając uporządkowanie układu. (Objętość chelatów

Ln(DCTA)" , związana bezpośrednio z trwałością entropowa, Jest większa niż

Ln(EDTA)' ).
aq

Zdaniem autora niniejszej pracy, ważniejsza przyczyną wysokiej trwa-

łości entropowej kompleksów Ln(DCTA)" , w porównaniu z odpowiednimi chela-
aq

tami Ln(EDTA)" , jest wiązanie jednej cząsteczki wody hydratacyjnej przez
aq

DCTA. Monohydrat DCTA jest wyjątkowym kompleksonem pod tym względem.

Cząsteczka wody w DCTA*H 0 jest silnie związana i, jak stwierdził autor,

monohydrat kwasu jest trwały nawet w 80°С pod próżnią. (Nie ma tu analogii

z Na H (EDTA)*2H 0). Dlatego wydaje się prawdopodobne, że nawet w roztworze

wodnym DCTA zachowuje tę cząsteczkę wody, a uwalnia ją dopiero po związaniu

jonu Ln *. Stąd w wyniku chelatowania uwalnia się nie 6 cząsteczek wody,
aq

jak dla heksadentnego EDTA, lecz 7, dając większą trwałość entropowa.

Zatem:

- dla przedziału La-Pra:[Ln(H 0 ) ] 3 + + [(DCTAHH 0 ) ] * " = [(H 0) Ln(DCTA)] " + 7H 0
2 9 aq 2 2 3 aq 2

CN=9 CN=9

- dla przedziału Dy-Lu:

[(DCTA)(HaO)]*" r 7H..0

CN=8 CN=8

Z punktu widzenia precyzji badań kompleksów Ln(DCTA)" i obliczeń sta-
aq

łych trwałości dla kompleksów mieszanych Istotne znaczenie ma określenie

przedziału pH, wyznaczonego niezależnie dla każdego Jonu Ln3*, w którymobecność niepożądanych indywiduów : Ln3 * LnCl13""! Ln(DCTA)0H2" Jest zni-
n« aq

, LnCl13""!
aq n,«q

koma i tym samym do pominięcia. W tym celu określono na nowo, jak naj-
DTPA) [71J.dokładniej, własności dysocjacyjne H4DCTA (a dodatkowo HEDP i
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Rys. 6. Krzywe miareczkowania potencjoraetrycznego; ц = 1,OM (KC1), 25°С

Wartości sukcesywnych -log К , czyli pK, dla protonowanla kolejno: DCTA4',

HDCTA3". H DCTA Z~, H DCTA " i H DCTA wynoszą odpowiednio w 2S°C (IM KC1):
aq 2 aq 3 aq 4 aq

12,13 ± 0,01; 5,99 ± 0,00; 3,21 ± 0,00; 2,41 ± 0,01 i 1,49 ± 0,05.

Na Rys. 6. przedstawiono krzywa miareczkowania DCTA oraz dodatkowo dla

porównania krzywe dla HEDP i DTPA. Suma 1ogarytmów stałych protonowania

dla pierwszych trzech protonów Jest przybliżona miara stałych trwałości

konpleksonów dla chelatowania Jonów lantanowcówfIII) i aktynowcdw(III).

Zgodnie z oczekiwaniami DCTA, Jako najmocniejszy kwas, z najwyżej położoną

krzywa miareczkowania daje najmniejszą sumę trzech pierwszych stałych

protonowanla i stosunkowo mniej trwałe cnelaty z Jonami Ln(III) i An(IIl)

niż DTPA i HEDP [81].

6.3. Liczb» koordynacji w «tawjonmch Ln(III), An(III) 1 Y(III)

Hydratacja Jonów lantanowców(III) Jest Jedną z najbardziej frapujących

i kontrowersyjnych kwestii w chemii tych pierwiastków. Wystarczy wspomnieć,

że akwoJonom lantanowców(III) przypisywano Już wszystkie CN od 6 do 12.
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Historia tych kontrowersji liczy kilkadziesiąt lat i tyleż publikacji,

a ze względu na powstałe rozbieżności zagadnienie pozostaje ciągle otwarte

i aktualne naukowo, o czym świadczą wciąż nowe publikacje. Odnoś* sie nawet

wrażenie, że niejednoznaczne czasem wyniki doświadczalne interpretowane są

wg kryterium nowości, tj. w przypadku wątpliwości wnioski odbiegają od

spotykanych w literaturze, tak jakby oryginalność była istotniejsza od

prawdy naukowej. (Wątpliwość agnostyczna zwalcza się zapominając o brzytwie

Ockhama, co przynosi skutki przeciwne do zamierzonych).

Nie miejsce tu na pełną krytyczną analizę przedmiotowej bibliografii.

Częściowo dokonano jej wcześniej [76,88]. Historie poglądów na akwokom-

pleksy ziem rzadkich(HI) do roku 1981 podaje np. Marcus [89 ] w Gaelinle.

W swej kompilacji zwraca on uwagę, że pierwsza opinia Speddinga i in. (90)

na temat zmiany CN w akwojonach lantanowców( III) z 9 na 8 w przedziale

miedzy Nd (CN=9) a Tb (CN=8) budzi wątpliwości, jako oparta na zmianach

cząstkowych molowych objętości jonów Ln * w roztworach wodnych uwodnionych

chlorków. Zmiany takie dadzą się bowiem wytłumaczyć zmianą struktury

akwojonów, przy zachowaniu w całym szeregu lantanowcowym(III) CN=9 zgodnie

z hipotezą Geiera i Karlena [91] , czy też CN=8 jak chce Wertz [92].

Inne rozwiązanie kontrowersji w sprawie CN akwojonów Ln(III) prezentuje

autor niniejszego opracowania. Sygnalizował je Już we wcześniejszych publi-

kacjach [76,77], w których podał też pierwsze dane dotyczące akwojonów

An(III). Wnioski wypływające z tych prac znalazły potwierdzenie w innych

laboratoriach i przez większość uznawane są dziś za najbliższe prawdy. Jest

tak dlatego, że w pracach nad tym zagadnieniem:

1) Zastosowano do oznaczania stosunków stężeń mikrollości Ln(III), Y(III)

i An(III) dokładną i czułą metodę radlometryczną. Poza wysoką precyzją.,

metoda ta umożliwiła zbadanie właściwości hydratacyjnych Pm(III), leżą-

cego w przypuszczalnej strefie zmiany CN, a nie badanego pod tym względem

do dziś przez innych autorów. Technika radiochemiczna umożliwiła też

zbadanie po raz pierwszy [76,77] właściwości hydratacyjnych aktynowców(III)

i przedstawienie ich na tle właściwości lantanowcówt111), zbadanych w ta-

kich samych warunkach dużo dokładniej i, mimo wszystko, znanych dużo

lepiej.

2) Wprowadzono do wyznaczania CN w akwokompleksach [Ln(OH )] 3* nową meto-

dę interpretacyjną, polegającą na wykorzystaniu miejsca występowania efek-

tu podwójnie-podwójnego i jego zwrotu w poszczególnych tetradach.
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Z uwagi na powyższe, a w szczególności punkt 2 i możliwie pełne uzasad-

nienie tytułowej tezy niniejszej pracy, zagadnienie wymaga rekapitulacji,

uaktualnienia i wyeksponowania na podstawie własnych wyników doświadczal-

nych i późniejszych doniesień literaturowych. Dla przejrzystości Metodycz-

nej i wyraźnego oddzielenia prac doświadczalnych od zamykającego niniejszą

prace krótkiego przeglądu bieżącej literatury o CM w akwojonach Ln(III),

Y(III) i An(III), niniejszy rozdział podzielono na 3 części:

- współkrystalizacja etylosiaczanów;

- rozpuszczalność etylosiarczanów;

- ważniejsze doniesienia literaturowe o akwojonach Ln(III) i An(III) z lat

osiemdziesiątych.

6.3.1. Wepółkrystalizacja etyloeiarczanów

Współkrystalizacje etyloslarczanów lantanowcówtlll), La(III), Y(III),

Pu(III), Am(III) 1 Cm(III) można przedstawić za pomocą heterofazowej re-

akcji wymiany jonowej danej równaniem (23). Podsumowanie wyników badań

współkrystalicacji etylosiarczanów zawiera Tablica 4, a ilustruje Je Rys.7.

Przeprowadzone doświadczenia wykazują brak różnic w kształcie krzywej

energii swobodnej współkrystalizacji M(III) Jako funkcji q (Rys.7.), bez

względu na stosowany makroskładnik (matrycą-gospodarzem były etylosiarczany

La, Nd, Eu, Er, a w mniejszym zakresie Sm 1 Gd), temperaturę procesu

(15-45°C) oraz przyjęty model współkrystalizacji (homogeniczny lub logaryt-

miczny).

Spostrzeżenie to potwierdza prawdziwie izomorficzny charakter współ-

krystalizacji i osiągnięcie równowagi termodynamicznej między fazą sta-

łą a wodną oraz słuszność założenia (26) i przyjęcia zmian In D za dobrą

miarę względnych zmian energii swobodnej współkrystalizacji etylosiar-

czanów. W każdym przypadku po prostoliniowym obniżeniu energii swobod-

nej w przedziale La-Pm następuje jej łagodny wzrost do Gd, po którym

A(AG) rośnie szybciej do Lu, z wyraźnym efektem podwójnie-podwójnym w trze-

ciej 1 w czwartej tetradzie w wysokości 100-180 cal/mol. Pomimo nie-

wielkiej dokładności, Jaką daje oszacowanie zmian entalpii i entropii

współkrystalizacji metoda współczynnika temperaturowego, ze względu na

niewielką zależność D od temperatury, wydaje się, że zbliżony przebieg

z minimum poprzedzającym środek szeregu wykazują obie pozostałe funkcje
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Tablica 4

Względne zmiany energii swobodnej współkrystalizacji etylosiarczanów

Ln.Pu, Am, Cm i Y w 25°C w odniesieniu do La (A(AGD)La=O;

Mikro-
M(III)

Се

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Pu

Am

Cm

Y

teJcro-

Ln(III)

La
Nd
La
Nd
La
Nd
La
Nd
La
Nd
La
Nd
La
Nd
Er
Er
Er
Er
Er
Er
Er
La
Eu
La
Eu
La
Eu
Er

Energia

K° a aD
A(AG D)|

|
-168.
-193*
-387.
-398*
-S56.
-558*
-715}

-75б'
-625.
-607*
-524.
-563*
-438
-435'
167
560
800
1208
1585
1799
2006
-450.
-434*
-675.
-683*
-751.
-752*
1062

swobodna współkrystalizacji względem La

; A(AG
A(AG D

D) (cal/mol)

)1 Precyzja

Średnio 1(0=95*/.)

-180

-393

-557

-736

-617

-544

-437

167
560
800
1208
1585
1799
2006

-442

-679

-751

1062

± 72

± 130

± 79

± 100

± 94

± 52

± 88

± 69
± 44
± 73
± 105
± 170
± 69

± 118

± 124

± 154

± 153

± 120

K° as ЬА А(ДСЛ] (cal/mol)

A(AGA)|A(AGA)[Precyzja
Średnio i

-141.
-188*
-345.
-386*
-493.
-532*
-635.
-703*
-560.
-572*
-491.
-538*
-389.
-415*
58

359
578
940
1306
1515
1714
-418.
-418*
-601,
-646
-658.
-696*
803

-164

-365

-513

-669

-566

-515

-402

58
359
578
940
1306
1C1S
1714

-418

-623

-677

803

(/3=9550

± 94

± 135

± 79

± 123

± 75

+ 57

± 79

± 80
± 40
± 67

± 109
± 210
± 96

± 149

± 128

+ 109

± 134

+ 130

wspołkrystalizacji - entalpia i entropia (wniosek ten zdają się potwierdzać;

badania rozpuszczalności etylosiarczanów lantanowców - vide podrozdział b).

Na podstawie rozważań przedstawionych wyżej, w części dotyczącej pomia-

rów potencjometrycznych, a także pewnych szacunków teoretycznych, można

sądzić, że przyczyną wyróżnienia Pm i Gd na Rys.7. jest zmiana CN akwojonów

mikroskładnika M(III), tj. zmiana w hydratacji koordynacyjnej (kowalen-

cyjnej), gdyż struktura krystalicznego "ekstrahenta": [Ln(0H ) ](C H S0 ) ,
2 9 2 5 4 3

pozostaje niezmieniona od La do Lu.
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Rys.7. Zmiany względnej energii swobodnej Gibbsa Jako funkcji q dla
współkrystalizacji w 25° С etylosiarczanów lantanowców i aktynowców.
• - na podstawie wartości D; o - na podstawie wartości A

Prostoliniowe zmniejszanie si« energii swobodnej współkrystalizacji
w przedziale La-Pm przemawia za niezmiennością składu 1 struktury akwojonów
do Pm(III) włącznie. Brak efektu podwójnle-podwójnego w pierwszej tetra-
dzie, w której jest on największy np. dla ekstrahentów fosforoorganicznych
(przypuszczalnie w związku z obniżeniem CN z 9 dla jonów Ln(III) w fazie
wodnej do 6 w kompleksach ekstrahowanych do fazy organicznej) świadczy

0 tym, że otoczenie jonów pierwszych pięciu lantanowców(III) w fazie wodnej

1 w fazie stałej, [(Ln,M)(0H2)g](C2HgS04)3 > f jest takie samo. Efekt "róż-
nicowy" nie wystąpił, gdyż skompensował sie w zmianach energii swobodnej
hydratacji i sieci krystalicznej. Otoczenie Jonów Ln3* w sieci krysta-
licznej etylosiarczanów jest dokładnie zbadane [72,73] 1 stanowi Je zawsze
9 cząsteczek wody, z których 6 znajduje sie w narożach pryzmatu trygonal-
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nego, a 3 pozostałe obok ścian bocznych graniastosłupa (układ heksagonalny

P6 /m,C ) [73,93]). Biorąc to pod uwagę można wywnioskować na podsta-
3 3h

wie wyników niniejszej pracy i teorii efektu podwójnie-podwójnego, że

podobne usytuowanie cząsteczek wody najlepiej oddaje strukturę, akwojonów

Ln3* [Ln(OH ) ] 3 + w przedziale La-Pm.
aą 2 9 aq

Izomorficzne w stosunku do etylosiarczanów są heksagonalne

[Ln(0H2)g](CF3S03)3. P63/m,C3h [94,95]). W grę wchodzi tu Jednak raczej

wyższa grupa symetrii D (asymetria С , wywołana w sieci wiązaniem wodo-
3h 3

rowym etylosiarczanów 1 lekkim obrotem ekwatorialnego trójkąta równo-

bocznego z 3H 0, powinna sie wyrównać w roztworze pod wpływem dynamicznego

pulsowania nonaakwaedru) występująca u bromianów krystalizujących w t.zw.

strukturze Hel mho Iza [Ln(OH ) KBrO ) [73], niż nieco niższa symetria np.

C 2 v > jak u [Sm(0H2)g]Br3(C4He02) [96], lub [Ln(0H2)eJl3 [97]. Punktowe gru-

py symetrii D , С i С [93] są często podawane zamiennie, Jako trudne
3n 3n 3v

do odróżnienia. Warto zwrócić uwagę, *e bez względu na spodziewane'pod-

wyższenie symetrii do 0 w akwojonach [Ln(OH ) ] * (w każdej z tych trzech

grup symetrii wielościanem koordynacyjnym jest pryzmat trygonalny z 6.

cząsteczkami w narożach i 3. obok ścian bocznych), skoordynowane cząste-

czki wody nie muszą w nich bye równocenne. Np. w etyloslarczanach lanta-

nowców (oprócz największych jonów Ln 3 +), 6 cząsteczek wody znajduje się

bliżej jonu centralnego niż 3 pozostałe, co energetycznie zbliża CN=9 nawet

do CN=6 i sprzyja zmniejszeniu CN w samych akwojonach, lub w wyniku reakcji

wymiany wody na inny lłgand. (Np. [Ln(OH ) MC10 ) i CN*6 w kryształach
2 6 4 3, ш

najsłabiej kompleksujących nadchloranów).

Posługując się nazewnictwem Joergensena [33] można powiedzieć, że

w przedziale La-Pm efekt tetradowy nie wystąpił, gdyż względny parametr

nefeloauksetyczny Э = E 3/E 3 dla cząsteczek wody Jest taki sam w nasyconym

wodnym roztworze etylosiarczanów (0,75-1,80 M w 15-45°С dla przedziału

La-Pm), jak w sieci krystalicznej nonahydratów (względny parametr Э jest

bliski 1, a bezwzględny bliski 0,93). Niewielka różnica w długości wiązań

Ln *- ОН "przy takim samym otoczeniu ligandowym [LntOH ) ] 3 * jonów z prze-
2 2 9

działu La-Pm w obydwu fazach sprawia, że efekt, jako różnicowy, ulega kom-

pensacji .

Obserwowana poczynając od Sm zmiana kierunku przebiegu względnej

energii swobodnej współkrystalizacjl świadczyć może o naruszeniu struktury

akwojonów [Ln(OH ) J 3 ł dla Sm3* i mniejszych Jonów Ln3*. Jednakże znikomy,
2 9 *4
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a nawet wątpliwy (występuje w przypadku współkrystalizacji Sm(III) z etylo-
siarczanem neodymu) efekt podwójnie-podwójny w II tetradzle, tj. w prze-
dziale Pm-Gd, wydaje sie wskazywać na zachowanie w zasadzie symetrii
akwo jonów zbliżonej do tej w kryształach enneahydratów (C /C ). W swoim

3n 3 v

czasie [76,77], w związku z aktualna wtedy hipotezą Gelera i Karlena [91],
postulującą niezmienność CN=9 w akwojonach od La(III) do Lu(III) i wskazu-
jącą na brak doświadczalnych dowodów równowagi miedzy nona- a oktaakuajo-
nami dla Eu(III), autor niniejszej pracy zaproponował ułamkową CN zawartą
miedzy 9 a 8 dla Sm(III). Eu(III) i Gd(III) (chociaż badanie równowag nie
może dostarczyć żadnych dowodów w tej kwestii). Wg tej koncepcji, naj-
bliższe sąsiedztwo tych przejściowych (pod względem zmiany CN w akwojo-
nach) jonów stanowiłoby nadal 9 cząsteczek wody z tym, że Jedna z nich
byłaby wyróżniona największą odległością od jonu centralnego. W takich
anizotropowych akwojonach o zakłóconej symetrii, oddziaływania jon central-
ny-woda rosłyby szybciej z postępującą kontrakcją lantanowcową w fazie
wodnej niż w fazie krystalicznej [Ln(OH ) ](C H SO ) , powodując wzrost
A(AG) współkrystalizacji i wzrost rozpuszczalności poczynając od Sm. Można
przypuszczać, że w związku z jonowym charakterem reakcji jonów Ln3* ustala
sie szybko pewna najniższa energetycznie struktura typu: * [Sm(OH } ]

2 »~

lub as [Gd(OH ) +J *, która statystycznie dominuje w roztworze, mimo dyna-
micznej wymiany cząsteczek wody labilnych pod względem kinetycznym akwo-
jonów. Jeszcze lepiej wymagania stawiane CN zawartej między 9 a 8 speł-
niałby jednopodstawiony sześcian Archimedesa (grupa symetrii С ), w którym
podstawnik przy Jednej ze ścian antypryzmatu oddalony jest bardziej niż 8
równocennych cząsteczek wody w narożach.

Występujący w przedziale Gd-Lu szybszy wzrost energii swobodnej współ-
krystalizacji, w porównaniu z tym dla przedziału Pm-Gd, oraz "odwrócony"
efekt podwójnie-podwójny w III i w IV tetradzle, wyrażający sie dodatkową
stabilizacją mikroskładników Gd3*, Lu3* oraz Ho3* i Er3* w sieci krysta-
licznej makroskładnika o 100-180 cal/mol Interpretować można tylko zmniej-
szeniem CN w akwojonach ciężkich lantanowców z przedziału Tb-Lu do 8. NaJ-

Э +

lepszym modelem akwojonów (Ln(OH) ] z przedziału Tb-Lu byłby antypryzmat
kwadratowy (sześcian Archimedesa, punktowa grupa symetrii D ). Z pewnością

4d
odrzucić tu można sześcian zwykły dla którego krytyczny stosunek proalenl
(0,732) jest taki sam Jak dla rozbudowanego przy trzech ścianach bocznych
pryzmatu trygonalnego (CN«9); tj. sześcian nie przynosi żadnego zysku
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energetycznego i skokowego skrócenia odległości Ln-0 o ok. 554. Wchodzą tu

natomiast w grę wszelkie możliwe nieregularności i odchylenia od sześcianu

Archiroedesa (krytyczny stosunek promieni 0,645), aż do struktury bliskiej

dodekaedrowi (D ), zbliżonemu do pryzmy trygonalnej z dwoma podstawnikami

przy dwóch ścianach pryzmy (C ). Wszystkie te trzy struktury dla CN=8 sa

sobie bliskie pod względem energetyczno-przestrzennym. Jeśli wziąć pod

uwagę odchylenia od postaci regularnej to czasem trudno je wyraźnie rozgra-

niczyć, przechodzą bowiem płynnie jedna w druga. Punktowe grupy symetrii

D i С spotyka się najczęściej u chelatów lantanowców, gdy realizacja

symetrii D jest ze względu na zawadę przestrzenną niemożliwa. Dla

uproszczenia w powyższych rozważaniach pominięto mniej prawdopodobne wielo-

ściany koordynacyjne dla CN=8, jak np. bipiramida heksagonalna D i dwu-
6n

podstawiony antypryzmat trygonalny D . Pozostańmy przeto przy regularnym
3d

sześcianie Archimedesa (D ). Wszystkie cząsteczki wody sa tu równocenne
4cł

i każda z nich z racji krótszej odległości Ln-O, w stosunku do rozbudo-

wanego pryzmatu trygonalnego (CN=9) może silniej oddziaływać orbita-

lowo z elektronami f. Prowadzi to do "powiększenia chmury" elektronów f

i w konsekwencji redukcji wymiarów jonów (wg symetrii efektu tetradowego),

większej dla akwojonów lantanowców ciężkich w fazie wodnej niż w fazie sta-

łej. Jak wskazano w rozdziale 2. o promieniach jonowych, obniżeniu CN z 9

do 8 towarzyszy zmniejszenie efektywnego promienia jonów Ln(III) i An(III)

o ok. 5'/., tj. tyle ile przynosi kontrakcja lantanowcowa np. dla CN=8 od Gd

do Er (odpowiednio od 1,053 A do 1,004 A 122]).

Zatem dla mikroskładników lantanowców(lll) z przedziału Tb-Lu woda

w nasyconym roztworze wodnym etylosiarczanów jest bardziej kowalencyjnym,

"miększym" ligandem niż woda w sieci krystalicznej makroskładnika i ta dru-

ga wyprzedza tę pierwszą w szeregu nefeloauksetycznym ligandów, gdyż

względny stosunek nefeloauksetyczny 0 = E 3/E 3 jest tu większy od 1
г s aq

(etylosiarczany ciężkich lantanowców winny wykazywać przesunięcie w stro-

nę krótszych fal widm absorpcyjnych, w stosunku do pasm rejestrowanych dla

akwojonów). Fakt, że akwojony lantanowców ciężkich są kompleksami o wyższej

kowalencyjności w porównaniu z Pr +, ГЦ * i Sm 3 + powoduje nagminne błę-
aq aq aq

'. dy w ocenie względnej kowalencyjności w kompleksach Ln(III) i An(III)

f na podstawie rejestracji przesunięć pasm absorpcyjnych, jeśli punktem
t

i: odniesienia są, jak to zwykle bywa, akwojony [30]. Dla pewnych ligan-
ł 3 + 3 +

\ dów Pr i Nd dają przesunięcia pasm absorpcyjnych zgodne z oczeki-
i
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waniami, ŁJ. w stronę fal dłuższych, podczas gdy dla Ho3* i Er3* obser-

wuje si<? dla tych samych llgandów przesunięcie niebieskie. Obniżenie CN dla

akwojonów lantanowców ciężkich dobrze tłumaczy te komplikacje. (Struktury

[Nd(OH )„]3*<D > i [Er(OH )J 3*(D } były później postulowane przez in-

nych autorów (98)}.

wnioskowana zmiana CN w akwojonach Ln(III) z 9 w przedziale La-Pm

do 8 w przedziale Tb-Lu oraz postulowane struktury akwojonów są analo-

giczne do obserwowanych w szeregu 24-wodnych dekawanadanów: Ln V 0 *24H 0

[99,100], gdzie w przedziale La-Sm występują grupy nonaakwakompleksowe:

[Ln(0H )g]
3*(PZ /6), natomiast dla lantanowców cięższych hydraty te krysta-

lizują w układzie trójskośnym (Pl), ze zniekształconym antypryzmatem kwa-

dratowym Archimedesa, Jako wielościanem koordynacyjnym dla cząsteczek wody

hydratасуjnej: [Ln(0H ) ] 3 * . Podobną zmianę CN z 9 w przedziale La-Pr na 8
Z о Ш

(zniekształcone D ) w przedziale Nd-Lu obserwuje się np. dla uwodnionych

chlorków lantanowców, w połączeniu ze zmianą liczby hydratowej z 7 na 6.

Jednakże oprócz wszystkich cząsteczek wody hydratасуjnej, wewnątrzsferowo

od La do Lu koordynowane są tu również 2 jony Cl" (73} i sole te są akwo-

kompleksami "mieszanymi".

Ponieważ istnienie szeregów izomorficznych akwokompleksów "czystych":

(Ln(0H )„HC H SO ) i [Ln(0H ) ](BrO ) dostarcza argumentów nielicznym
2 в 2 5 4 3 2 9 Э З

dziś zwolennikom niezmienności CN*9 w akwojonach Ln(III) [91] (podczas gdy

inni za Wertzem [92] zupełnie wyjątkowo utrzymują, że ta niezmienna CN

wynosi 8), należy pokrótce omówić tę kwestię.

W sieci krystalicznej nonahydratów CN»9 Jest stabilizowana dla ciężkich

Ln(III) za pomocą 3 dużych, jednoujemnych, znacznie słabiej od wody

kompleksujących anionów С H_S0" 1 BrO" i wiązań wodorowych. 0 ile dla

największych Jonów Ln(III) z przedziału La-Pm, 9 cząsteczek wody może być

ułożone równocennie, zgodnie z punktową grupą symetrii, odpowiednio а С ,
С , lub D , o tyle dla Jonów Ln3* mniejszych od P*3*, Э cząsteczki wo-
3h 3h

dy znajdujące się obok środków ścian bocznych pryzmatu trygonalnego

położone są nieco dalej niż 6 cząsteczek z naroży. Np. w kryształach

[Er(OH ) К С H SO ) dla 6. cząsteczek wody odległość Er-0 wynosi 2,37 A,
2 8 * o 4 Э

a dla 3. pozostałych aż 2,52 A. W roztworze wodnym, w związku z dysocja-

cją i brakiem trzech "wspierających" anionów, struktury akwojonów Ln(III)

cięższych od Pm są inne niż w sieci krystalicznej enneahydratów. Hy-

razem trudności w realizacji izostrukturalności etylosiarczanów i bro-
74



mianow Jest różnica nachylenia, obserwowana dla przedziałów La-Tb i
Tb-Lu na wykresie parametru komórki elementarnej a Jako funkcji г з*

O Ln

[93,101].
U świetle powyższej dyskusji, główny wniosek w sprawie CN w akwojonach

Ln(III), płynący z badań współkrystalizacji etylosiarczanów, można zatem
sprowadzić do stwierdzenia, źe równowaga (40):

[Ln(0H ) I3* + H O = [Ln(0H ) J 3 *
2 8 aq 2 2 9 aq ( 4 Q )

S D4d r a C 2 e J * D3h n l Ż C3v / C3h

w przedziale La-Pm przesunięta Jest praktycznie całkowicie w prawo,
a w przedziale Tb-Lu w lewo. Ze statystycznego punktu widzenia nigdy nie
można całkowicie wykluczyć obecności ilości śladowych obydwu akwokom-
pleksów, a nawet nietrwałych akwojonów o innych CN niź 8 i 9. W przedziale
przejściowym, dla Sm3+, Eu i Gd *, utrzymuje sie. równowaga miedzy okta-
akwalantanowcem(III) a nonaakwalantanowcem(III). Alternatywnie, jak propo-
nuje autor niniejszej pracy, akwojonom Sm(III), Eu(III) i Gd(III) należy
przypisać ułamkową CN zawarta miedzy 8 a 9, gdyż odszczepiana cząsteczka
wody w równaniu (40) przynajmniej częściowo należy jednak do pierwszej
sfery koordynacyjnej, chociaż oddalona jest od jonu centralnego nieco dalej
niż 8 pozostałych. Takie niestechiometryczne Indywidua sa szczególnie
prawdopodobne w akwokompleksach dużych jonów, jakimi są jony lantanowców
i dla oddziaływań w zasadzie elektrostatycznych, przy braku ładunku na
Ugandzie i braku wymagań odnośnie elektroobojętnoścl, CN, czy symetrii
(oprócz sferycznej).

6.3.1.1. Współkrystalizacja Pu3*, Am3* i Cm3*
aq' aq aq

Współkrystalizacja Pu3*, Am3* i Cm3* w "twardym" układzie (z woda. Jako
aq «q aq

Jedynym Iigandem wewnątrzsferowym w obydwu fazach) z etylosiarczanaml Eu
i La (76,77) wskazuje na jej prawdziwie izomorficzny, homogeniczny i równo-
wagowy charakter. Nie ulega wątpliwości, źe aktynowce(III) tworzą z etylo-
siarczanami lantanowców związki izomorficzne: [An(OH ) ](C H SO ) , chociaż
brak jest doniesień literaturowych o jakichkolwiek badaniach etyloslarcza-
nów aktynowców. Zachowanie wspołkrystaliżacyjne Pu3*, Am3* 1 Cm3* ścisłe

aq aq aq

odpowiada zatem ich promieniom jonowym wg Shannona, podanym w Tablicy 1,
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z Cm3*(0,97A) zajmującym takie samo położenie na Rys.7. jak Pm3+(О.Э7А);

tj. dla Pm i Cm występuje minimum względnej energii swobodnej współkrysta-

lizacji etylosiarczanów w wymiarze ok. -750 cal/mol. "Wyskalowanie" hydra-

tacyjnych właściwości jonów An * na podstawie współkrystalizacji Pu *, Am

3 + «Я aq aq
i Cm z etylosiarczanami Eu i La, wobec wszechstronnie zbadanego zacho-

a q 3* 3*
wania jonów Ln , uzasadnia ekstrapolacje dla pozostałych jonów An , przy-

a q 3 +

najmniej w zakresie promieni jonowych odpowiadających Ln . W pracach

radiochemicznych często korzysta sie z jonów Ln(III), jako modelowych

względem niebezpiecznych i trudnodostępnych aktynowców(III). Pierwiastki

transuranowe jako emitery promieniowania a wymagają specjalnych środków

ostrożności [10] i pracy w podciśnieniowych komorach rękawicowych la-

boratorium plutonowego. (Autor eksperymentował z Pu, Am i Cm zanim wyko-

nano jakiekolwiek zabezpieczenia). Dlatego, tak jak szczegółowo uzasadniony

wyżej wniosek o równowadze opisanej równaniem (40) dla szeregu Ln(III),

równie prawdziwy jest wniosek o zmianie CN w akwojonach An(III) z 9

w przedziale U-Cm do 8 w przedziale Fm-Lr, oraz struktury akwojonów

przejściowych Bk(III), Cf(III) i Es(III), odpowiadających strukturą odpo-

wiednio akwojonom Sm(III), Eu(III) i Gd(III):

ш D 4 d raczej . D^ niż C 3 / C 3 h

Chociaż Tablica 1 podaje wielkości promieni jonowych An do Cf włącz-

nie, ekstrapolacja do Lr wykonana przez Davida f31] i przedstawiona na

Rys.2, w zestawieniu z promieniami Ln3* i zaznaczonym przaz Davida efektem

tetradowym w obydwu szeregach pierwiastków wewnątrzprzejściowych wydaje się

szczególnie udana. Tak więc we wspołkrystalizacji etylosiarczanów uczestni-

czą: [Pu(0H ) ] 3 + , [Am(0H ) ] 3 * i tCm(OH ) ] 3 + . Zapewne analogiczną struk-
2 9 aq 2 9 aq 2 9 aq

turę mają też nietrwałe na trzecim stopniu utlenienia akwojony [1Д0Н ) ]

i [Np(OH ) ] +, dla których skrócenie kowalencyjne w układzie współkrysta-
2 9 ЛЦ

lizacji etylosiarczanowej czyni je analogami La(III) i Ce(III). Zgodnie

z wielkościami efektywnych promieni jonowych, decydującymi o CN w akwo-

jonach, ostatnia tetrada szeregu An(III): [Fm(0H ) ] 3 + , [Md(OH ) ] 3 + ,
2 8 aq 2 8 aq

lNo(OH ) 1 * (nietrwały w roztworze wodnym i redukujący s ię do No2 )
a q 3 + a ą

i [Lr(0H ) ] , to akwokompleksy o większym skróceniu kowalencyjnym i spo-
2 8 ft <J

dzlewanym w związku z tym "odwróconym" efektem podwójnie-podwójnym dla
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termodynamicznych funkcji współkrystalizacji etylosiarczanów. (Obserwowa-

nej na Rys. 7 nieliniowości dla triady : Pu, Am, Cm nie można traktować

jako efektu podwójnie-podwujnego ze względu na duża aktywność właściwą

An , połączona z emisja wysokoenergetycznych cząstek a, nietrwałość Pu
aq

i w związku z tym dodawanie do roztworu hydroksyloaminy, a także możliwą

względną nietrwałość akwojonu ICm(OH ) ] 3 + , wynikającą z krytycznej war-

tości stosunku promieni г з+ /г г-).
Cm O

Так więc dla An(III) względna energia swobodna współkrystalizacji

etylosiarczanów po przejściu minimum (-750 cal/mol) przy Cm, winna rosnąć

wolno wraz z q do Es(III) i szybciej w przedziale Es-Lr, ze stabilizacją

jonów o CN zmniejszonej o 1 i wyróżnionymi w związku z tym konfiguracjami:

5f 1 0, 5f 1 1 i 5f 1 4 (Es 3 +, Fm3* i Lr 3*). Stabilizacja ta powinna być większa

wobec lepszej dostępności orbitali 5f niż (100-180 cal/mol) przedstawiona

na Rys.7 dla ciężkich Ln(III) o konfiguracjach 4f 1 0, 4f J 1 i 4f 1 4 (Ho3*,

Er * i Lu 3*). Z powyższego wynika, że minimum w rozpuszczalności etylo-

siarczanów aktynowców występuje dla kiuru. (O ile wiadomo powyższe wnioski

dotyczące zmiany CN w akwojonach An(III) były pierwsze [76-771 w przedmio-

towej literaturze). Na zakończenie warto zauważyć, że z Rys.2 i z Tablicy 1

wynika, iż akwojon Ac3* (Th i Pa nie mają akwojonów na +3 stopniu utle-

nienia) zawiera co najmniej 10 cząsteczek wody: [Ac(OH ) ] (CN=10 wyka-
2 10 aq

żują np. dyskutowane w tej pracy protonowane chelaty (H 0) Ln(HDCTA)
2 4 Aq

i (H20)4Ln(HEDTA)a dla największych jonów lantanowców(III)). Nie ulega

wątpliwości, że -termodynamiczne funkcje hydratacji Ln(III) i An(III), np.

entalpia hydratacji, wykazują efekt podwójnie-podwójny, tak jak występuje

on w przebiegu kontrakcji promieni jonowych Ln * i An3*, pokazanej przez

Davida [31J (Rys.2).
6.3.3.2. Współkrystalizacja У3*

aq
Współkrystalizacja Y 3* z etylosiarczanem erbu miała, zgodnie z oczekiwa-

aq

niami, również prawdziwie izomorficzny, homogenny i równowagowy charakter

[80]. Zachowanie współkrystalizacyjne itru(III) w układzie heterofazowym

z wodą jako jedynym ligandem wewnątrzsferowym (Tablica 4) jest pośrednie

; między zachowaniem Ho(lII) a Er(III). Inaczej mówiąc efektywny promień
i jonowy Y 3* w akwojonach jest mniejszy od odpowiedniego promienia Ho3*,
, ач о a9
t a większy niż dla Er *. Stąd, per analogia/n, nie ulega wątpliwości, że Y
> aq aq
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w warunkach doświadczeń [80] występuje Jako oktaakwaitr(III): ^

z antygraniastosłupem kwadratowym Archimedesa (D ), Jako przypuszczalnym
4o

wielośćłanem koordynacyjnym. Wnioskowane w niniejszej pracy zachowanie hy-

dratacyjne itru(III) stoi w niewielkiej sprzeczności z podanym w Tablicy 1

efektywnym promieniem Jonowym Y3* dla CN*8, zawartym miedzy r„ з* а г з*

zarówno wg danych Shannona [22], Jak i Grelsa 1 Petzela (23]. Zgodne Jest

ono natomiast z położeniem Y3* dla standardowej CH*6 miedzy Ho i Er, wg da-

nych zarówno Shannona [221, Jak i Templetona i Daubena [21]. "Twardy" układ

((Ln,Y)(0H ) )(C H SO ) - Я 0 nie Jest najodpowiedniejszy do rozważania
2 9 2 S 4 3 2

"nomadycznego" zachowania Y(III). Pionierska role w wyjaśnieniu tego nie-

zwykle ważnego dla chemii pierwiastków bloku f zjawiska odegrały prace

Sieklerskiego [48-50]. Wykazał on, że "wędrówka" Y3*, np. na krzywej AG(q)

w różnych układach т */Ln */An * Jest przesuwaniem sie szeregu lantanowco-

wego(III) i w większym stopniu aktynowcowego(III), w stosunku do nie posia-

dającego elektronów f Jonu r * 1 wynika z różnego, w układach o różnym

stopniu "twardości", skrócenia kowalencyjnego dla pierwiastków bloku f. Nie

ulega wątpliwości, że przyczyna zmian pozornej liczby atomowej (lub pozor-

nej q) Y w stosunku do Ln i An (stanowiąca wyraz zmian efektywnych promieni

Jonowych Ln 1 An *) Jest podobna do przyczyny "różnicowego" efektu po-

dwójnle-podwójnego (choc elektroujemnmośc -pierwiastka donorowego może od-

grywać tu nieco większa role). W świetle niniejszej pracy Jest nltt zatem

przede wszystkim zmienna CN i zmienne w związku z tym nakładanie orbi-

talowe (•,!•,. ) w kompleksach Ln(IIl) i An(IIl). Relacje Y3*-Ln3*-An3*
Ul 119

w układach o zmiennej CN i różnym w związku z tym stopniu kowalencyjności

(twardości, polaryzowalności, redukowałności, efektu nefeloauksetycznego)

maja istotne znaczenie z punktu widzenia teorii 1 praktyki oczyszczania

grupowego. Szkoda Jedynie, że praktykę te, np. w zakresie oczyszczania Y od

Ho, Er 1 Dy, czy transplutonowych An(III) od zanieczyszczeń Ln(III) wprowa-

dzono metodą prób i błędów, zanim zrozumiano role orbital i 4f i 5f w tych

procesach.

Próby sprowadzenia "wędrówki" itru i efektu podwójnie-podwójnego do

Jednego spójnego wytłumaczenia na podstawie analizy całego dostępne-

go materiału literaturowego napotykają na pewne zrozumiałe przeszkody,

w związku z licznymi błędami warsztatowymi 1 Innymi w danych ekspery-

mentalnych. (Np. Jeśli oznacza sle Y na podstawie pomiarów promieniowania

hamowania, to Istnieje obawa, że mimo użycia spektralnie czystego Y 0 do
78



napromlenienia, zawarte w nie Siady Ho ł Er dadzą promieniowanie 7 po-
równywalne pod względem liczby zliczanych impulsów z promieniowaniem ha-
mowania e o Y ) .

Powyższą dyskusje nad współkrystallzacją etylosiarczanow prowadzono
na podstawie dokładnie wyznaczonych względnych energii swobodnych wspoł-
krystal izacjl etylosiarczanow w kilkudziesięciu układach z sześcioma
makroskładnikami 1 dziewletnastoma mlkroskładnikaml M(III).

Chociaż kardynalna zasada, wymagająca wyznaczenia dla każdej reakcji
oprócz AG także АН i AS, była przestrzegana dla tych układów, to war-
tości ДН wspołkrystalizacji oszacowane z równania van't Hoffa (76] są
zbyt mało dokładne, aby na ich podstawie dyskutować szczegóły budowy
akwojonów M(III). W szczególności wartości te nie pozwalają, co wynika ze
statystycznej analizy błędu, rzetelnie rozważyć interesującej kwestii
ewentualnych różnic w entalpii 1 entropii wspołkrystalIzacji (i hydra-
tacji) miedzy Y(III), Ln(III) i An(III). Ten brak dostatecznej precyzji
w wartościach АН i AS wynika z nieczułości współczynników współkrysta-
1izacji w badanych układach na zmiany temperatury, w związku z niewielkim
efektem cieplnym towarzyszącym wspołkrystalizacji. Niski współczynnik
temperaturowy współkrystalizacji wynika w zasadzie z niewielkiej różnicy
miedzy entalpiami rozpuszczania etylosiarczanow mikro- i makroskładni-
ka (801.

6.3.2. Rozpuszczalność etylosiarczanoM

Z uwagi na przyjęta konwencje umieszczania akwojonów Ln3*, An3* 1 У3*
• Ч «4 »q

z lewej strony równania, Jako substratów, bieg reakcji w prawo odnosi sie
nie do rozpuszczalności a do krystalizacji:

Ln3* • 3C H SO + 9 H 0 » [Ln(OH ) ](C H SO > (42)
mą 2 8 4 , aq 2 2 0 2 S 4 3 . S

Na podstawie doświadczalnie wyznaczonych rozpuszczalności 14 etylo-
siarczanow lantanowców (z wyjątkiem Pm) w 7 temperaturach, co 5°, od IS do
45°C (76,77] obliczono komputerowo równania rozpuszczalności tych komplek-
sowych soli [80]. U przypadku etylosiarczanow lantanowców ogólne równanie
rozpuszczalności w Jednostkach molarnoścl:
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In 27m4»y**a^ = A + B/T + C»ln T + D*T (43)

redukuje sie do prostej postaci:

lg m = A + B/T (44)

(gdzie m oznacza molarność roztworu nasyconego, tj. liczbę moli bezwodnego

Ln(C H SO } /lkg Н О , у i a odpowiadające tej molarności, to średni
2 5 4 3 2 X aq

jonowy molarny współczynnik aktywności I aktywność wody, a T temperatura

bezwzględna). Równania w postaci (44) zamieszczono w Tablicy 5 obok równań

rozpuszczalności etylosiarczanów Pm, У, Pu, Ara i Cm, wyznaczonych metodą

"z matrycy". Metoda ta, o ile wiadomo nigdzie wcześniej nie stosowana, po-

lega na wykorzystaniu wyników współkrystalizacji mikroskładników Pm, Y, Pu,

Am i Cm z etylosiarczanami Ln i doświadczalnie wyznaczonego związku miedzy

współkrystalizacją a rozpuszczalnością etylosiarczanów Ln [80]. Założono,

że wyznaczona doświadczalnie zależność:

D = m* /m4 (45)
Ln,aq M,aq

miedzy współczynnikami współkrystalizacji D a rozpuszczalnością etylosiar-

czanów lantanowców w układzie: U L n . M M O H ) ](C H SO ) - H O obowiązuje

również, kiedy M stanowią: Pu, Am, Cm, i Pm, o efektywnych promieniach
3 +

jonowych w układzie etylosiarczanowym zbliżonych do promieni jonów Ln

makroskładnika.

Tablica S zawiera również stechiometryczne entalpie krystalizacji osza-

cowane z równania van* t Hoffa, wprost proporcjonalne do parametrów В równań

rozpuszczalności etylosiarczanów (parametry С i 0 są dla etylosiarczanów Ln

bliskie zeru, lub składniki C*ln T i D*T równania (43) kompensują sie). En-

talpie te dla reakcji (42) maleją od La do rejonu Pm-Sm, a następnie rosną

do Yb [78]. Podane w "Mature" [102] kalorymetryczne wartości entalpii krys-

talizacji etylosiarczanów sa niższe o 300-400 cal/mol i dokładniejsze - wy-

kazują bowiem efekt podwójnie-podwójny w III i w IV tetradzie. Z bliskości

entalpii stechlometrycznych i kalorymetrycznych [76,78] wynika stałość ilo-

czynu y* *a 9 dla każdego lantanowca w badanym przedziale temperaturowym:

.15 - 45°C. Ta kompensacja średnich jonowych molarnych współczynników aktyw-

ności z aktywnością wody wynika prawdopodobnie z faktu, że w otoczeniu
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Tablica 5

Równania rozpuszczalności etylosiarczanów Ln, Pu, Am, Cm i У w wodzie [80]

w 15-45 C° w przybliżeniu liniowym2': lg m = A + B/T (m - liczba Boli

M(C H SO ) /lkg H 0; T - temperatura w K)
2 S 4 3 2

м
Y

Pu

Am

Cm

La

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

Równanie

rozpuszczałnośc i

lg m = 1,90 - 536/T

lg m = 2,10 - 636/T

Ig m = 2,16 - 687/T

lg m = 2,19 - 680/T

lg m = 2,13 - 622/T

lg m = 2,15 - 638/T

lg m = 2,09 - 633/T

lg m = 2,11 - 646/T

lg m = 2,19 - 678/T

lg m = 2,18 - 670/T

lg ra = 2,16 - 663/T

lg m = 2,13 - 650/T

lg m = 2,03 - 609/T

lg m = 1,99 - 580/T

lg m = 1,89 - 539/T

lg m = 1,92 - 533/T

lg m = 1,18 - 508/T

lg m = 1,90 - 503/T

lg m = 1,87 - 500/T

Entalpia krystalizacji

kcal/mol

-9,80

-11,65

-12,30

-12.45

-11,38

-11,68

-11,59

-11,83

-12,40

-12,27

-12,14

-11,90

-11,13

-10,61

-9,85

-9.76

-9,30

-9,20

-9,15

3/

Ekstrapolacja równań rozpuszczalności poza sprawdzony doświadczalnie
przedział 15-45°С wymaga ostrożności i wzięcia pod uwagę np. temperatury
topnienia nonahydratów, tj. temperatury w której rozpuszczalność ich
wszystkich we własnej wodzie hydratacyjnej wynosi 6,17 mol*kg~ .
2/Precyzja na poziomie ufności 95У. wynosi ± 2-3'/.; np. dla La: So=l,27»10"?
SA=2,36»10"* SB=7,14*10 . A=2,13+0,05, B=-622±14, a dla Yb: So=l,99M0'S,
SA=2,97«10~ 1 SB=8,40*10 , A=l,90+0,60, a B=-503±17. Tak więc błąd wno-
szony przez aproksymację liniową: lg m = A + B/T jest mniejszy niż rozrzut
bezpośrednich pomiarów rozpuszczalności [80].

Entalpie krystalizacji (ze znakiem przeciwnym w stosunku do endoter-
mlcznych entalpii rozpuszczania) wyznaczone na podstawie wartości para-
metrów В w równaniach rozpuszczalności, nie odbiegają zbytnio od wartości
kalorymetrycznych [102].
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jonów centralnych ze zmianą stężenia nie następują większe zmiany, gdyż

aniony С H S0~ nawet przy najwyższych stężeniach w 45°C nie wchodzą do

pierwszej sfery koordynacyjnej, a CN w akwojonach nie zależy wyraźniej od

stężenia w badanym zakresie stężeń.
4 Э

Stałość iloczynu y + • a czyni względną stechiometryczną energie swo-

bodną krystalizacji: A(AG) = -4RT In m /m, [76,77] miarodajnym para-
cr Ln La

metrem termodynamicznym reakcji (42).

o
£

3
§

F H I I H F S F H I I H F S

La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Rys.8. Zmiany względnej energił swobodnej Gibbsa jako funkcji q

dla krystalizacji i współkrystalizacji etylosiarczanów

lantanowców w 25°С

Względne zalany stechior&crycznej energii swobodnej krystalizacji

etylosiarczanów lantanowców jako funkcji q przedstawiono na Rys.8, w zesta-

wieniu z wcześniej dyskutowanymi zmianami tej funkcji dla współkrysta-

lizacji. Jak widać przebieg obydwu funkcji jest analogiczny - z

82



dla Pm, zmianą nachylenia przy Gd i efektem podwójnie-podwójnym w III

i w IV tetradzie. Taka sama jest też interpretacja przebiegu A(AG ) jak

Д(ДС ), i jako taka nie wymaga powtórzenia.
coc г

Tak wiec badania rozpuszczalności etylosiarczanów lantanowców potwier-

dzają zmianę CN w akwojonach Ln(III) (równanie (40)) z 9 dla Ln * z prze-
aq

działu La-Pm do 8 dla jonów z przedziału Tb-Lu, z pośrednimi wartościami

dla jonów przejściowych: Sm3*, Eu3* i Gd3*.
aq aq aq

Wniosek ten w przypadku rozpuszczalności etylosiarczanów jest dodatkowo

wzmocniony podobnym do A(AG) (i tak samo interpretowanym) przebiegiem
cocrysŁ

entalpii krystalizacji, wyznaczonym zarówno w tej pracy jak i kalorymetry-

cznie przez Staveley'a i in. [102]. Uwzględnienie zmian w hydratacji w re-

jonie środka szeregu wyjaśnia minima w tym rejonie w przebiegu termo-

dynamicznych funkcji kompleksowania dla kompleksów, których struktura nie

zmienia się od La do Lu i które, jako nasycone koordynacyjnie (np.

tris-dipikoliniany), nie zawierają wody hydratacji pierwotnej t78]. Usunię-

cie wpływu zmiany CN w akwojonach za pomocą prostego cyklu termodynamiczne-

go, z wykorzystaniem AG, ДН i AS krystalizacji etylosiarczanów lantanowców,

tj. kompleksowanie Ln(III) w niezmiennej od La do Lu sieci krystalicznej

etylosiarczanów:
[Ln(OH ) K C H S O ) + aLn" = LnL(an'3) + 9H O + 3C H SO" (46)

2 9 2 S 4 3,s aq a,aq 2 2 S 4, aq

prowadzi do "wyprostowania" przebiegów AG, AS i АН dla reakcji (46).

Pokazano to dla najdokładniej wyznaczonych wartości AG na Rys. 9

i Lnl/" n" 3 ) oznaczającego: LnCDIPIC)*', Ln(DTPA)a", Ln(EDTA)UDA)3"

i Ln(EDTAHNTA)4".

Zatem jedno ekstremum w przebiegu funkcji termodynamicznych koeplekso-

wanla jako funkcji q dla jonów Ln3* (An3*) w rejonie środka szeregu (dla
3+ 3+ 3* a q a q

Jonów An w rejonie Bk - Es ) wskazuje na izostrukturalność powstałych

kompleksów w całym szeregu, tak jak ma to miejsce w przypadku tych funkcji

dla reakcji krystalizacji etylosiarczanów (42). Brak ekstremum, przegięcia,

; esowatość itp. termodynamicznych funkcji kompleksowania Ln3*(An3*) wska-
НО до

żują na zmiany w strukturze powstałych kompleksów LnL * n~ , a najczęściej

; na zmiany ich liczby hydratacji pierwotnej (wewnątrzsferowej) wzdłuż sze-

regu, nakładające się na zmiany w hydratacji prostych jonów Ln3* i An3*.
. aq aq
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Rys. 9. Zmiany energii swobodnej Gibbsa jako funkcji q dla kompleksowania
3 +•

jonów Ln w sieci krystalicznej etylosiarczanów, tj. po wyelimi-

nowaniu zmian CH w akwojonach Ln3*
aq

Zmiany CN w akwojonach Ln(III) i An(III) muszą znaleźć swe odbicie

w przebiegu termodynamicznych funkcji hydratacji ze zmiana q.

Wartości AG, AH i AS oszacowane dla reakcji krystalizacji etylosiarczanów

(42) stanowią niewielką różnicę (rzędu Ш miedzy odpowiednimi wartościami

funkcji termodynamicznych sieci krystalicznej i hydratacji etylosiarczanów.

Stwierdzone minimum entalpii krystalizacji etylosiarczanów w rejonie

Pm(Cm) wskazuje пр., że dvie rozbieżne krzywe entalpii: hydratacji i sieci

krystalicznej (entalpie rz-sdu 800-900 kcal/mol). począwszy od Sm(Bk) zbie-

gają się. Oznacza to, że przebieg entalpii hydratacji Ln3*i An3* jako

funkcji q, oprócz efektu podwójnie-podwójnego podobnego do tego wykaza-
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nego przez Davida (Rys. 2) dla promieni Jonowych Lu3* i An 3 + (z najwięk-

szym w III i w IV tetradzie dla Ln i w IV tetradzie dia An w związku
aq aq

z "miekszymi" oddziaływaniami w oktaakwajonach(III)), wykazuje niewielkie

zmiany w nachyleniu. Inaczej mówiąc, gdyby przebieg zmian entalpii hydra-

tacji jonów Ln * wykreślić w zależności od odwrotności rzeczywistego

efektywnego promienia jonowego w akwojonach, to otrzymalibyśmy prostolinio-

wy w zasadzie wzrost ДН od l/r 3+ do l/r 3+ (bez efektu tetradowego,
hydr La Lu

gdyż pojecie faktycznego, efektywnego promienia jonowego w akwojonach odno-

si sie do rzeczywistej odległości Ln3*- ОН i uwzględnia CN oraz skrócenie

kowalencyjne) z nieco wyróżnionymi wartościami odciętych dla l/r 3+

i l/r 3+, od których nachylenie prostej nieznacznie by podniosło sie,
Gd

w związku z szybciej rosnącymi oddziaływaniami w oktaakwajonach niż w nona-

akwajonach (dla jonów An3* tymi wyróżnionymi punktami byłyby l/r 3+
aq C M

i l/r a*). Tylko taki przebieg entalpii hydratacji, będący Jak sie wydaje

poza zasięgiem obecnej precyzji wyznaczania bezwzględnych wartości tej

funkcji, tłumaczy ekstremum w entalpii rozpuszczania etyloslarczanów lanta-

nowców(III) dla Pm (Cm dla An * ) , wnioskowane przez autora niniejszej pracy.

Ogólnie biorąc, brak jest bezpośredniego związku miedzy rozpuszczalno-

ścią a współkrystalizacją, poza czysto formalnym wyrażonym wzorem Ratnera.

Współkrystalizacja etylosiarczanów lantanowców lekkich, a także jak należy

przypuszczać Pu3*, Am i Cm *, stanowi wyjątek od reguły. Jak stwierdzono

[80], współczynniki współkrystalizacji D równe są dla tych jonów wg równa-

nia (45) stosunkom rozpuszczalności etylosiarczanów makro- do mikroskładni-

ka w czwartej potędze z dokładnością ± 10"/.. Ma to miejsce dla wszystkich

trzech makroskładników (La, Nd, Gd) zastosowanych dla lantanowców(III)

lekkich jako mikroskładników. Ta prosta relacja (45) pozwoliła wyznaczyć "z

matrycy" równania rozpuszczalności etylosiarczanów Pu, Лю, Cm i Pm za-

mieszczone w Tablicy S [80]. Dla ciężkich lantanowców jako mikroskładników

i etylosiarczanu erbu jako makroskładnika relacja (45) nie jest zachowana

i D"(m /m, ) nie wynosi 1 + 0 , 1 , jak dla lekkich Ln, lecz zmienia się od
И Ln

4 dla Gd 'do 0,8 dla Yb [79].

Prawie całkowita kompensacje współczynników aktywności we wzorze

Ratnera, wiążącym rozpuszczalności mikro- i makroskładnika ze współczyn-

nikiem współkrystalizacji D, wytłumaczyć można analogicznym otoczeniem II-

gandowym jonów Ln3* i M3* w fazie stałej i wodnej. Natomiast brak takiej

kompensacji dla ciężkich lantanowców pozostaje w zgodności ze stwierdzo-
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nym zmniejszeniem CN do 8 w akwojonach z przedziału: Tb 3 < - Lu3*. w sto-
aq aq

sunku dc stałej krystalograficznej liczby koordynacji 9 w makroskładni-

ku - etylosiarczanie nonaakwaerbufIII).

г. równań rozpuszczalności podanych w Tablicy S wynika, że ze wzrostem

temperatury minimum krzywej rozpuszczalności etylosiarczanów jako funkcji q

lekko spłaszcza sie i poszerza w stronę jonów większych, tj. Nd(III)

i Pr(III). W temperaturze 373K ekstrapolowana rozpuszczalność etylosiar-

czanów Nd, Sm i Eu wynosi 2,40 mol*kg~ , a rozpuszczalność dla Pr i Gd

2,45 mol'kg'1 (2,75 i 2,63 mol "kg"1 odpowiednio dla Ce i Tb). Może to

oznaczać, że zmiana CN w akwojonach zależy w pewnym stopniu od stężenia. Ze

wzrostem stężenia i spadkiem aktywności wody w roztworze, początek zmian

w strukturze akwojonów przesuwa sie z Pm do Nd, a być może nawet do Pr, ko-

niec zas pozostaje wciąż przy Gd. Takie zachowanie można wytłumaczyć prawem

dziełania mas i regułą przekory Le Chateliera oraz generalnym przesunięciem

równowagi (40) w lewo, w związku ze zmniejszeniem stężenia wody w roztwo-

rze, będącej substratem w reakcji (40). Wniosek ten należy jednak traktować

z umiarkowanym zaufaniem, gdyż nie jest wykluczone, że wzrost stężenia soli

1 wzrost temperatury wpływała w przeciwnym kierunku na CN w akwojonach

Ln(III) i An(III), albo efekt wynika wyłącznie ze wzrostu temperatury.

6.3.3. Ważniejsze doniesienia literaturowe o akwojonach Ln(III) i An(III)

w ostatnich dwunastu latach

Kontrowersje w sprawie CN w akwojonach Ln nie dadzą sie sprowadzić do
aq

trzech poglądów: 1) CN stała i równa 9 dla wszystkich Ln 3* [91J.

2) CN stała i równa 8 dla wszystkich Ln 3 + (92], 3) Zmiana CN z 9 na 8 w re-

jonie poprzedzającym środek szeregu [15,76].

W 1979г. Horrocks i Sudnick [103] w USA na podstawie spektroskopii

luminescencyjnej deekscytacji, po wzbudzeniu laserowym elektronów 4f

w Eu(III) i Tb(III) w roztworach H 0 i D O , oraz po porównaniu rezultatów

dla struktur krystalicznych zawierających od 0 do 9 cząsteczek wody

wewnątrzsferowej, określili CN w akwojonach Eu3* i Tb 3 + na, odpowiednio,

9,6 i 9. Nie negując zatem zmiany CN w akwojonach Ln i miejsca jej
aq

występowania sugerują oni, że CN zmienia sie nie z 9 na 8, lecz z 10 na 9.

Wydawało sie, że sprawę definitywnie zamknie praca Habenschussa i Sped-

dinga [121 nad CN w akwojonach Ln *, dotycząca jonów przejściowych Sm'*
aq aq
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i Eu 3 +. Na podstawie dyfrakcji promieni X w 3,23M roztworze EuCl i SmCl
aq 3 3

w 25° С doszli oni do wniosku, potwierdzającego wcześniejsze ustalenia (90]

0 CN=9 w przedziale La-Nd i 8 dla jonów z przedziału Tb-Lu. Stwierdzili

bowiem, że przedmiotowa CN wynosi średnio 8,8 dla Sm3* i 8,3 dla Eu3*, przy
aq aq

precyzji ocenianej na ± 0,4. Habenschuss i Spedding [12] pozytywnie ocenili

koncepcje, ułamkowych CN dla jonów przejściowych autora tej pracy [76,77]

1 uznali ja za w pełni alternatywna w stosunku do swych równowag Miedzy

stechiometrycznym okta- i nonaakwalantanowcem(III). Podobnie tą oryginalna

sugestie o ułamkowej CN dla Eu3* potraktował Rard [104].
aq

Okazuje się jednak, że nawet pomiary rentgenograficzne nłe dają. Jedno-

znacznych wyników dla roztworów. Świadczy o tym rozbieżność miedzy wnioska-

mi Brady'ego [105] ([Er(0H2)6 ]
3 +). Smitha i Wertza [92J oraz Habenschussa

i Speddinga [12]. Podział na piki zależnej od promienia funkcji rozkła-

du, uzyskanej z dyfrakcji promieni X jest dosyć arbitralny i jako taki

nigdy nie jest jednoznaczny. Poza tym wymowę pracy Habenschussa i Speddinga

[12] obniża nieco fakt, iż potwierdza ona wcześniejsze wnioski Speddinga

i in. [90].

Tananajewa i in. [106] badali CN w akwojonach Lu * w zależności od

stężenia (1, 2 i 3 mol'dnf ) i temperatury (10, 20, 30. 40, SO i ВО С).

Stwierdzili oni, że średnia CN w akwojonie Lu * wynosi 8 ± 0,3 dla badanych
aq

zakresów stężenia i temperatury. Ze wzrostem stężenia od 1 do 3M, CN

w akwojonach Lu 3 + ma obniżać sie od 0,2 w 10° do 1,6 w 60°C. CN w akwojonie
aq

Lu * rośnie ze wzrostem temperatury z 10° do 60°C o 0,6, co potwierdzałoby
aq

wcześniejsze wnioski autora niniejszej pracy, podobnie jak potwierdza Je

generalna sugestia Tananajewej i In. [106], że CN w i

sza sie z 9 do 8 na skutek kontrakcji lantanowcowej.

И Japonii Karino i in. 1107-109) w cyklu prac nad CN w akwojonach Ln 3 +

aq

również potwierdzili zmniejszenie CN z 9 do S w przedziale miedzy Nd a Tb.

Wyznaczali oni metodą różnicowej analizy termicznej (DTA) temperatury

przejść szklistych wodnych roztworów LnL (L = Cl", N0~ , C10" , CF C00"),
3 3 4 3

o stężeniu 24 mole wody /mol soli, przy szybkości ogrzewania 5K/min po-

cząwszy od temperatury ciekłego azotu. Do analogicznego wniosku doprowa-

dziła ich interpretacja widm Ramana roztworów wodnych LnCl [107] zeszklo-

nych w temperaturze ciekłego azotu. W przedziale miedzy Sm a Gd obserwowali

bowiem ostra zmianę w pełni symetrycznych drgań rozciągających dla akwo-

jonów [Ln(OH ) J3*. Ramanowskie pasmo wibracyjne wytłumaczyli zmniejszaniem
87

generalna sugestia Tananajewej i In. [106], że CN w akwojonach Ln * zmniej-
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CN i wynikającym z niego spolaryzowaniem wiązań Ln-OH i ich skróceniem.
Sugerują oni [107], że w badanych roztworach wodnych EuCl stosunek okta-
do nonaakwaeuropu(III) Jest bliski 1. Oprócz potwierdzenia na podstawie
widm ramanowskich kowalencyjności w akwojonach Ln 3 +, wnioskowanej wcześniej

aq

przez autora tej pracy [76,77], wnioskują oni, podobnie jak autor wcześniej
[76,77], zmianę CN w akwojonach An * w rejonie Bk-Es. Odrzucają natomiast
koncepcję ułamkowych CN dla Sm3*, Eu3* i Gd3*, interpretując swe dane na

a<| aq aq

korzyść równowag miedzy nona- a oktaakwajonami(III) i konwencjonalnej
stechiometrii. W niskich temperaturach rejon zmiany CM przesuwa się z prze-
działu Nd-Tb miedzy Eu a Tb [108], co zdaje sie potwierdzać wnioski autora
tej pracy.

Kanno i in. [108] postulują odwrotny wpływ stężenia roztworu na CN
w akwojonach w stosunku do wynikającego z prawa działania mas dla reakcji
(40). Swe wyniki dla Eu * wyjaśniają wzrostem procentowego udziału

3* a q

[Eu(0H ) ] w zeszklonych wodnych roztworach EuCl , ze wzrostem stężenia
Eu. Wzrost CN dla tego jonu przejściowego tłumaczą niedostatkiem cząste-
czek wody, umożliwiających utworzenie drugiej sfery hydratacyjnej dla wyso-
kich stężeń Eu *. Chociaż tłumaczenie to jest niezbyt przekonujące, to byc

aq

może wnioski Kanno i in. [108] o wpływie temperatury i stężenia na CN są
słuszne. Zmniejszenie aktywności wody i jej siły kompleksujacej dla wyso-
kich stężeń może prowadzić do zwiększenia odległości Eu-OH, i nieznacznego
zwiększenia CN wbrew prawu działania mas. Oprócz wpływu stężenia i tempe-
ratury na CN, Kanno i in. [109] sugerują wpływ przeciwjonu utrzymując, że
w roztworach chlorkowych występuje przewaga (Gd(OH ) ] 3 * , a w nadchlora-
nowych [Gd(0Ha)8l

3ł .
Wnioskowaną wcześniej przez autora [76,77], punktową grupę symetrii D

i CN=9 dla [Nd(0H2)gJ
3* potwierdzili Rajnak i Couture (98) na podstawie

parametrycznej analizy poziomów energii jonów Nd3* w zamrożonych, rozcień-
aq

czonych roztworach NdCl . Nieco później ci sami autorzy [98] za pomocą tej
Э

samej techniki doświadczalnej potwierdzili inny wniosek autora [76,77]
o CN=8 \ kwadratowym antypry^macie Archimedesa (D ), jako wielościanie

4d

koordynacyjnym dla [Er(0HJ J +.
Lundqvist i in. [110] w USA, na podstawie pomiarów elektromigracji jo-

nów An3* i wyznaczenia tą metoda promieni migrujących hydratowanych indywi-
duów An * i ogólnych liczb hydratacji, stwierdzili zmianę w hydratacji

e q 4* a»
An(III) w rejonie Cf i Es . Chociaż ogólna liczba hydratacji obejmuje,

aq aq
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oprócz СИ w akwojonach, także cząsteczek! wody w drugiej sferze koordyna-

cyjnej poruszające się wraz z jonem w roztworze, to zaobserwowana zmiana

stopnia hydratacji An w rejonie Cf i Es z pewnością pozostaje w blis-
«q eq aq

kim związku z wnioskowana przez autora niniejszej pracy [76,771 pośrednia
CN między 9 a 8 dla Bk3*, Cf3* i Es 3 +.

aq aq aq

We Francji Fourest i in. [1111 porównując współczynniki dyfuzji i pro-
mienie jonów hydratowanych zmierzone w tych samych warunkach dla n*, gdzie

aq

M to: Am, Cm, Cf. Es, Ce, Eu, Gd, Tb, Tm i Yb, stwierdzili, źe ogólna

liczba hydratacji skokowo rośnie z 12,7 dla największych jonów do 14,1 dla

najmniejszych. Rejon zmiany ogólnej liczby hydratacji obejmuje Eu (Nd,
aq

Pm, Sm nie były badane) oraz Cm 3* i C f 3 + . Fourest i in. 11111 sugerują, że
aą aq

szybciej migrujące jony, o niższej ogólnej liczbie hydratacji (12,7)
i mniejszym promieniu hydratowanych indywiduów z przedziału Ce-Nd wykazują
w akwojonach CN=9, podczas gdy te z przedziału Tb-Yb (14,1) mają w nich 8
cząsteczek wody. Zwiększenie ogólnej liczby hydratacji z 12,7 do 14,1
występować ma po przekroczeniu krytycznej wartości promienia jonowego dla
CN=6 - 1,06 A (wg Shannona [22]), tj. dla Eu3* i odpowiadającego mu promie-

3* a q

niem Cf (są to jony centralne triad akwojonów przejściowych proponowanychaq
przez autora niniejszej pracy[76,77]). Fourest i in. [Ill] nie stwierdzili

żadnych zmian w strukturze jonów hydratowanych wraz ze zmianą temperatury

od 9 do 30°C. Autorzy ci [31,111) interpretują swe wyniki przyjmując

"skrócenie kowalencyjne" w akwojonach An(III) i powołują się tu na pracę

Sieklerskiego [SOJ. Skrócenie kowalencyjne towarzyszy efektowi podwój-

ni e-podwójnemu i ma jego symetrię [76,77).

W pracach grupy Nartena [112-115] z USA poświęconych wyznaczaniu CN

w akwojonach Ln +, autorzy generalnie zgodzili się ze zmianą CN z 9 na 8,
•4

wnioskowaną przez autora niniejszej pracy [76,77] oraz Habenschussa i Sped-
dinga [12], chociaż ich wartości CN są niższe średnio o ok. 0,5 (przy
precyzji t 0,5). Poddali oni roztwory 2.85M NdCl i 2.38M DyCl w ciężkiej

Э 3

wodzie pomiarom dyfrakcji neutronowej, dostarczającej informacji nie tylko
o odległościach Ln-0, lecz także Ln-D. W tym sensie badania neutronogra-
ficzne roztworów są bardziej miarodajne niż rengenograftczne. Sądząc z od-
ległości Nd-O, CN w Nd3* wynosi 8,6. a z odległości Nd-D - 8,35, tj. śred-

*4 a*nio 8,5. Podobnie wyznaczona CN dla Dy wynosić ma 7,4 ± 0,5. (Zdaniem
aq

autorów precyzja może byc nawet gorsza). Autorzy szacują czas istnienia

tych akwojonów na 10"6s (raczej 10"8s dla La-Pm i 10"7s dla ТЬ-Lu i Y).
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Zastrzegają sie oni, że badania prowadzone przez nich w dosyć stężonych

roztworach mogą nie być miarodajne dla małych stężeń. Nie jest też pewne

założenie autorów [112-115] o identycznym zachowaniu D O i H O , gdyż D O

hydratuje chyba słabiej i może dawać nieco wyższa CM w akwojonach.

Tarasów i in. [116] wyznaczali CN w akwojonach * SSc 3* i ł 3 9 L a 3 * za

pomocą NMR. Przyjmując za Shannonem [22] г з+ równy 0,75 A, przypisują oni

akwojonowi Sc3* CN=6. CN w akwojonach La(III) ma wynosić 9 i nie zależeć od

stężenia ani od przeciwjonu aż do stężenia 0,3 rool*dm"3. W stężonych roz-

tworach chlorkowych autorzy sugerują możliwość zmniejszenia CN w akwojonie

LadII) do 8.

W Szwajcarii Marcantonatos i in. [27,28] stwierdzili, że optyczne wzbu-

dzenie przejściowego (z punktu widzenia CN w akwojonach) jonu Eu * w roz-
aq

tworach EuBr prowadzi do zwiększenia zasięgu radialnego maksymalnej gę-

stości elektronowej orbitali 4f i zmniejszenia orbital i 5p i całego jonu

Eu3*. W konsekwencji stosunek [Eu(OH ) ]3V[Eu(0H ) ] 3 + , wynoszący przed
2 8 a q 2 9 a q

wzbudzeniem 10 zwiększa sie. tj. wzbudzenie optyczne powoduje wzrost stęże-

nia oktaakwaeuropudll). (Równowaga w reakcji (40) przesuwa sie w lewo).

Tak wiec rozróżnianie przez Shannona [22] promieni jonów wysokospinowych

i niskospinowych dla pierwiastków d-elektronowych znajduje pewien odpo-

wiednik i dla jonów bloku f.

Podobnie w Japonii Kajzu i in. [26] stwierdzili, że wzbudzenie 4f*Sd

prowadzi dla Ce 3* do zmniejszenia jonu Ce 3* i do odszczepienia Jednej
3 +

cząsteczki wody w [Ce(0H ) ] . Rejestrowane widmo emisyjne ma pochodzić

tylko od [Ce(0H ) ] , o strukturze pośredniej miedzy dodekaedrero, anty-

pryzmatem Archimedesa i sześcianem.

W Szwecji Johansson i Wakita Ц17] określali CN w akwojonach Ln 3* dla
aq

La, Sm, Er, Tb i Y za pomocą dyfrakcji promieni X w 1-3M roztworach wodnych

nadchloranów i selenianów. Potwierdzili oni wnioski Sroitha i Wertza [92]

o CN=8 w akwojonach wszystkich badanych Jonów, bez względu na stężenie roz-

tworu. Przyjmując, że badane roztwory są izomorficzne, zastosowali metodę

podstawlertia izomorficznego badanych jonów Ln3* w roztworze itrem(III).

Mieli na celu wyznaczenie różnicy miedzy zależną od promienia funkcją roz-

kładu dla roztworów soli Er lub Tb i roztworu Y o tym samym składzie.

Zabieg ten miał wyeliminować z rentgenogramu wszystkie uboczne oddziały-

wania, poza oddziaływaniami jonów Ln3* Cnp. H O 1 0 i L"-H O).



Później w Japonii grupa Yamaguchi wraz z Wakitą [118], na podstawie

badań stężonych roztworów nadchloranów lantanowców w temperaturze pokojowej

i w temperaturze ciekłego azotu za pomocą ulepszonej techniki podstawienia

izomorficznego EXAFS (extended X-ray absorption fine structure) doszli do

wniosku, że CN w Ln 3 + zmienia się z ок. 9 dla lekkich Ln na ok. 8 dla
aq

ciężkich Ln, przy wartościach pośrednich dla jonów z przedziału Sm-Gd. War-

tości te maja bye niece wyższe dla roztworów w temperaturze pokojowej niż

dla zamrożonych roztworów w stanie szklistym, gdzie CN dla ciężkich Ln + ma
aq

wynosić 7-8.

W roku 1990 Meier z niemiecko-amerykariskim zespołem [119] obliczyli sy-

mulacyjna technika dynamiki cząsteczkowej (MD) CN w akwojonach La . Ich
3* а ч

obliczenia przyniosły dla tego największego jonu Ln CN=12 i regularny

ikosaedr, jako wielościan koordynacyjny dla rozcieńczenia nieskończenie

wielkiego, CN=10,2 dla roztworu 2M i ok. 9 dla steżeri badanych przez

Habenschussa i Speddinga [12]. Tak więc prawo działania nas dla reakcji

(40) ma powodować obniżenie CN w akwojonach Ln3*. Ze wzrostem stężenia dwu-
aq

dziestościan ma ulegać tylko takiej zmianie, że niektóre jego wierzchołki

przestają być obsadzane. Wg Meiera i in. [119] wpływ temperatury na budowę

akwojonów La * jest niewielki.
aq

Prawdopodobnie pod wpływem obliczeń symulacyjnych Meiera i in. [119],

Yamaguchi i in.[120] poddali w roku 1991 swe poprzednie wyniki [117,118]

rewizji, wykonując pomiary techniką dyfrakcji neutronowej. Analiza uzyska-

nych wyników dla 2M roztworów nadchloranów Pr, Nd, Tb, Dy, Tm i Yb w D 0

w temperaturze pokojowej doprowadziła ich do wniosku, że CN w akwojonach

maleje z ok. 10 dla większych jonów Ln * do ok. 8 w drugiej połowie szere-

gu. Jest to Jednak pogląd odosobniony, a w świetle wyników przedstawionych

w niniejszej pracy da sle. go niemal całkowicie wykluczyć (CN=10 dla Jonów

z przedziału La-Pm, CN=9 dla Sm, Eu i Gd oraz CN=8 dla Tb-Lu wymagałoby

"prostego" efektu podwójnie-podwojnego w pierwszej tetradzie w energiach

Glbbsa współkrystalizacji i krystalizacji etylosiarcz&nów, a żadnego efektu

w przedziale La-Pm autor niniejszej pracy n; ь stwierdził).

Wczesne wnioski autora [76,77] dotyczące zmiany CN w akwojonach z 9

w przedziale La-Pm do 8 w przedziale Tb-Lu, z wielościanami koordynacyjnym

o punktowych grupach symetrii * D (CN*9) i D (CN=8) oraz analogicznej
3* 3* 3* 3*zmiany w szeregu jonów An z Bk , Cf i Es o ułamkowych CN, zawartych
aq »q aq *q

miedzy 9 a 8 należy uznać, jeśli nie za całkowicie potwierdzone, to przy-
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najmniej za nlepodważone. Napotykane trudności i kontrowersje sprawiają, że

temat jest ciągle aktualny naukowo i podejmowany przez duże zespoły, z wy-

korzystaniem coraz to doskonalszych technik eksperymentalnych w różnych

krajach, jak USA, Japonia, RFN, Szwecja, Szwajcaria i Francja.

Warto na zakończenie wspomnieć, że w Szwajcarii Cossy i in. [121,122]

również za pomocą, dyfrakcji neutronowej w 0,3M roztworze Dy(C10 ) i 1,OM
4 3

roztworze Yb(C10 ) w D 0 potwierdzili CN=8 dla Dy3* i Yb oraz wniosko-
4 3 2 aq aq

wana wcześniej przez autora tej pracy [76.77J symetrie D antypryzmatu
4h

Archimedesa dla akwojonów ciężkich lantanowców [Ln(OH ) 1 *. Autorzy ci

utrzymują, że CN w akwojonach Ln3+ zmienia sie z 9 dla najlżejszych lanta-

nowców do 8 dla ciężkich i nie zależy od przeciwjonu. ani od stężenia.

7. PODSUMOWANIE

Omówiono wyniki własnych badań nad termodynamika protonowania chela-

tów 1:1 lantanowcówtIII) z anionem kwasu diaminocykloheksanotetraoctowe-

go (ОСТА ), a także nad termodynamika tworzenia kompleksów mieszanych:

LLn(DCTA) , gdzie ligandem pomocniczym L był jon wodorotlenkowy, gli-
а ч - 2-

cynianowy (Gl ) i iminodioctanowy (IDA ).

Na podstawie miejsca występowania efektu podwójnie-podwójnego i jego

zwrotu w zmianach względnej energii Cibbsa, w zależności od liczby elektro-

nów q Jonów Ln3* ustalono liczbę koordynacji (CN) i liczbę hydratacji pier-

wotnej w kilkudziesięciu badanych kompleksach lantanowcówtIII).

Wyniki pomiarów potencjometrycznych dla podanych rejonów szeregu lanta-

nowcowego prowadzą do sformułowania następujących równowag reakcyjnych:

La-Sm: (H 0) Ln(DCTA)" + H(OH ) ł = (H O) Ln(DCTA)H + 3H 0
2 3 aq 2 4 2 4 aq 2

CN=9 CN=10

Dy-Lu: (H O) Ln(DCTA)" + H(OH )* = (H 0) Ln(DCTA)H + 3H 0
2 2 aq 24 2 3 aq 2

CN=8 CN=9

La-Sm: (K 0) Ln(DCTA)" + (OHXOH )' = H 0{H0)Ln(DCTA)2' + 5H 0
2 3 aą 2 3 2 aq 2

CN=8
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Dy-lu: (H O) Ln(DCTA)~ + (ОН)(ОН )" = (HO)Ln(DCTA)2' + SH O
2 2 aq 2 3 aą Z

CN=8 CN=7

La-Sm: (H O) Ln(DCTA)" + Gl" = (H O)(G1)Ln(DCTA)2" + 2H 0
2 3 aq 2 aq 2

CN=9 CN=9

Dy-Lu: (H O) Ln(DCTA)" + Gl" = (H O)(G1)Ln(DCTA)2" + H 0
2 2 aq 2 aq г

CH=8 CN=8

La-Sm: (H 0) Ln(DCTA)" + IDA2" = (IDA)Ln(DCTA)3" + ЭН 0
2 3 aq aq 2

CN=9 CN=9

Dy-Lu: (H 0) Ln(DCTA)" + IDA3" = (IDA)Ln(DCTA)3" + 2H 0
* 2 2 aq aq 2

CN=8 CN=9

(H 0) Ln(DCTA)" + H 0 = (H O) Ln(DCTA)"
2 2 aq 2 2 3 aq

CN=8 CN=9

W tym ostatnim układzie równowaga przesunięta jest całkowicie w prawo
w przedziale La-Sm. a całkowicie w lewo w przedziale Dy-Lu. Dla Eu, Gd i Tb
ukł&d zawiera mieszaninę obydwu chelatów o różnej liczbie hydratacji pier-
wotnej (wewnatrzsferowej). Wysoka trwałość entropowa chelatów Ln(DCTA)"

aą

wynika z równań:

La-Pn: [Ln(0H ) \ Э * * (DCTA)(H O)*" = (H 0) Ln(DCTA)" + 7H 0
2 9 aą г aą 2 3 aq 2

CN=9 CN=9

Dy-Lu: [Ln(OH ) ] 3 * + (DCTA)(H O ) 4 " = Ш 0) Ln(DCTA)" + 7H 0
2 8 aq 2 aq 2 2 aq 2

CN=8 CN=8

Dla pełniejszego uzasadnienia tytułowej tezy pracy przedstawiono
w skrócie uaktualnione i rozbudowane teoretycznie wnioski z badań własnych '
nad termodynamiką współkrystalizacji i rozpuszczalności etylosiarczanow ,
nonaakwalantanowców(III) 1 itru(III) oraz plutonu(III), ameryku(lll) i kiu- ;
ru(III). Badania te prowadzono za pomocą techniki radiochemicznej. '

Główne wnioski tej części pracy, wraz z sugestiami w sprawie symetrii
poliakwaedrów. ilustruje równanie równowagi chemicznej:
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[Ln(OH, ) J3* + Н О = [Ln(OH ) 1 Э +

2 8 aq 3 2 9 aq

CN=8 (D ) CN=9 (raczej D niż С /С )
4cl 3h 3v 3n

2 przebiegu zmian względnej energii Gibbsa współkrystalizacji i roz-

puszczalności etylosiarczanów jako funkcji q, a w szczególności z miejsca

występowania i ze zwrotu efektu podwójnie-podwójnego wynika, że powyższa

równowaga jest przesunięta całkowicie w prawo dla Jonów Ln 3* z przedziału

La-Pm, a całkowicie w lewo dla jonów z przedziału Tb-Lu. Akwojony Sm *,
aq

Eu3* i Gd 3 + maja w świetle tych badań CN pośrednia miedzy 8 a 9.
aq aq

Dla aktynowców An ,"wyskalowanych" na podstawie zachowania hydrata-

cyjnego Pu , Ara i Cm i odniesionego w tych samych warunkach do zna-
aq aq aq

nych właściwości hydratacyjnych wszystkich lantanowcówdll) i itru(III)

zaproponowano analogiczne równanie:
[An(OH ) ] 3 + + H 0 = [An(OH ) ] 3 +

2 8 aq 2 2 9 aq

CN=8 (D ) CN=9 (raczej D Ł niż С /С )
4d 3n 3h 3v

z Bk3*, Cf 3* i Es 3 +, jako jonami przejściowymi o ułamkowej CM zawartej mie-
aq aq aq

dzy 8 a 9, akwojonami z przedziału IT - Cm o CN=9 i akwojonarai z prze-

działu Fm * - Lr * o CN=8 (dla Ac *, największego Kr* układu okresowego,
aq aq aq

ekstrapolowana CN wynosi nie mniej niż 10, co tłumaczy anomalne zachowanie

Ac w pewnych układach).
aq

Z przedstawionego przy końcu pracy przeglądu li taraturowego wynika, że

wnioski autora 176-80), dotyczące zmiany CN w akwojonach Ln 3* i An 3* zosta-
aq aq

ły w zasadzie potwierdzone w najlepiej na świecie wyposażonych labora-

toriach za pomocą rentgeno- i neutronografii oraz innych technik ekspery-

mentalnych. Zatem, związaną z teza pracy i przedstawioną w całości orygi-

nalną metodykę, interpretacyjną, która autor ceni sobie wyżej niż wnioski

szczegółowe, uznać można za uzasadnioną.

Z niniejszej pracy wynika, że główną przyczyna efektu podwójnie-podwój-

nego w termodynamicznych funkcjach protonowania, kompleksowania, współ-

krystalizacji, rozpuszczalności, wymiany jonowej, ekstrakcji itp. jest

zmiana CN ji;r.v pierwiastka f-elektronowego w produkcie w stosunku do kom-

pleksu substratowego. Zmniejszeniu CN towarzyszy skokowe zmniejszenie odle-

głości M*1ł-L, oraz zwiększenie nakładania orbitałowego ł - ł , i zwiększę-
nf L

nie zasięgu radialnego orbitali f (tj. chmury), osłabienie ekranowania Ją-
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dra elektronami f, i w konsekwencji dodatkowe zmniejszenie jonów pier-

wiastków bloku f, tj. pogłębienie kontrakcji lantanowcowej lub aktynowcowej

w wyniku skrócenia kowalencyjnego. Wielkość skrócenia kowalencyjnego ma

symetrie efektu podwójnie-podwójnego. Efekt podwójnie-podwójny ma dwa zwro-

ty: "prosty" i "odwrócony". Efekt "prosty" wyraża się tym, że jony o stabi-

lizowanych konfiguracjach: f°, f3'4, f7, f 1 0 > 1 1 i f 1 4 (tj. o zmniej-

szonych zasięgach radialnych w stosunku do interpolacji liniowej dla jo-

nów sąsiadujących w szeregu) są destabilizowane i wykazują rzeczywisty

promień jonowy większy od wynikającego z interpolacji liniowej. Z reguły

efekt "prosty" występuje, gdy CN w kompleksie z prawej strony równania

(produkcie) jest mniejsza niż w kompleksie substratowym pierwiastka

f-elektronowego. Efekt tetradowy "prosty" występuje również jako efekt

pierwotny dla jonów gazowych i jako efekt różnicowy w stosunku do jonów

wolnych np. dla krystalograficznych promieni jonowych i parametrów siecio-

wych. Dla efektu "odwróconego" CN w kompleksie substratowym jest mniejsza

niż w produkcie. (Obowiązuje tu konwencja, ogólnie przyjęta w chemii koor-

dynacyjnej [81], pisania równowag reakcyjnych, w której z lewej strony

równania umieszcza sie prostsze indywidua np. akwojony, kompleksy o niższej

liczbie ligandowej itp.). Elektroujemność pierwiastka donorowego (zwykle

tlen, rzadziej azot; wyjątkowo inne pierwiastki) ma znaczenie drugorzędne

i decyduje zwykle o zwrocie efektu tylko wtedy, gdy CN jonu centralnego

w toku procesu, którego funkcje termodynamiczne wyznaczamy, nie ulega

zmianie. Tak wiec, jak wykazano w niniejszej pracy, ścisła zależność miedzy

różnicowym efektem podwójnie-podwójnym a CN pierwiastków wewnątrz-

przejściowych czyni z efektu użyteczne narzędzie badawcze. Miejsce

występowania efektu podwójnie-podwójnego i jego zwrot dostarcza infor-

macji o CN w kompleksach tym cenniejszych, że dotyczących roztworów,

gdzie nawet metody neutrono- i rentgenograf iczne dają i. i e jednoznaczne

wyniki. We wprowadzającej części teoretycznej szerzej wykazano współ-

zależności miedzy wielkością promienia jonowego vs CN, jako podstawowego

wyróżnika jonów Ln(III) i An(III), a efektem nefeloauksetycznym o sy-

metrii podwójnie-podwójnej, stanowiącym niewielkie zaburzenie kowalen-

cyjne wpływające na efektywne promienie jonowe i rzeczywiste odległości

M(III)-L w kompleksach. Tyir. samym podano teoretyczne podstawy zapropono-

wanej metodyki interpretacyjnej. Metodyka ta wraz z jej podstawami teore-

\ tyrznymi pozostają w pełnej zgodności ?. przedstaw}onym własnym materia-
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łem doświadczalnym. Z literatury [32] zaś wynika implicite, że w "miękkiej"

sieci krystalicznej odmiany С-Рг О (CN=6) "twardy" wg skali elektro-

ujemności ligand O2" Jest bardziej kowalencyjny ("miekszy") niż "miękki" Г

w PrI3(CN=8).

Zaproponowana kompleksowo w niniejszej pracy metoda interpretacyjna,

wykorzystująca efekt podwójnie-podwójny do wyznaczania CN w kompleksach

pierwiastków bloku f w roztworach, stanowi oryginalny wkład autora w me-

todykę badań pierwiastków bloku f.

Efekt podwójnie-podwójny w przebiegu energii swobodnej jako funkcji q

dla danej reakcji chemicznej z udziałem Ln(III) lub AndII) najczęściej ma

zwrot "prosty" 1 odpowiada mu zmniejszanie CN w produkcie reakcji w sto-

sunku do kompleksu substratowego i zmniejszanie ДС wraz z q. Ten wzrost

trwałości kompleksów z kontrakcja promienia wynika z szybszych zmiar

energii Gibbsa, jako funkcji q i potencjału jonowego, dla Ugandowania jom

w produkcie z wielość i anent koordynacyjnym o mniejszej CN w porównani»

z kompleksem substratowym (często są to akwojony) o większej CN.

W pewnych przypadkach (np. współkrystalizacja i rozpuszczalność etylo-

siarczanów lantanowców z przedziału Gd-Lu oraz kompleksowanie Ln(DCTA)"

za pomocą IDA ~ dla ciężkich lantanowców) efekt w wartościach АС га
aq

zwrot "odwrotny". Odpowiada mu zwiększenie CN w produktach i wywoła

ne nim wolniejsze zmiany AG dla przeniesienia jonu z fazy gazowej d

otoczenia ligandowego produktu (w porównaniu z kompleksem substratowym)

Wynika to z większych odległości Ln-L w wielościanie koordynacyjni

produktu i powoduje malejącą wraz z q trwałość produktu reakcji. "

malejąca z postępem kontrakcji trwałość może byc w pewnym stopniu wywołaj

rosnącymi z l/r przeszkodami przestrzennymi i niejako "wymuszaniei

wysokiej CN oraz rosnącym nieliniowo odpychaniem między atoniami don

rowymi.

Do wyjątków należy efekt "prosty", któremu towarzyszy nieznaczne obn

źanie trwałości z q (efekt taki zaobserwowali ostatnio we wszystki.

tetradach Sawada i in.[85].), obserwowane w przedziale Er-Lu dla bit

przyłączania jonów ОН* do chelatu Ln(DCTA>~ . Wydaje sie, że wpływ na
»q

zmniejszanie trwałości ma rosnące z kontrakcją i obniżeniem ładunku do

odpychanie miedzy ligatorami w kompleksie (OH)Ln(DCTA)2", a w pewi

stopniu zmniejszenie CN z 8 w kompleksach substratowych do C*

(energetycznie ze względu na niską symetrię w pewnym stopniu defawo
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zowanej) w kompleksach z prawej strony równania. Sprawia to, że oddzia-

ływania w hydroksokompleksach z CN=7, wyjątkowo w przedziale Dy-Lu, rosną

nieco wolniej niż oddziaływania dla chelatów (H 0) Ln(DCTA)" .

Efekt podwójnie-podwójny pierwiastków bloku f jest odpowiednikiem

efektu pola krystalicznego dla pierwiastków bloku d w tym sensie, że oba

efekty wyrażają sie destabilizacja, tj. zwiększeniem jonów o połowicznie

wypełnionej powłoce np. Gd3*(4f7) i Fe 3 +(3d S). Destabilizacja ta ma jednak

inne przyczyny. Dla pierwiastków bloku d wynika ona ze stabilizacji w polu

ligandów, tj. z rozszczepienia w oktaedrycznym polu krystalicznym orbital i

innych niż d na orbitale t i e , (i stabilizacji odpowiadających in
2ą g

jonów). Sprawia to, że wysokospinowe promienie Jonowe dla pierwiastków blo-

ku d i zależne od promienia właściwości. Jak np. entalpia hydratacji lub

energia sieci krystalicznej Jako funkcje q, tworzą dwugarbne krzywe z de-

stabilizowanym jonem o konfiguracji d5 (np. Fe3* dla szeregu przejściowego

3d). Dla pierwiastków bloku f zaś, destabilizacja jonu Gd3*(4f7) wynika ze

stabilizacji i "nad-kurczenia" orbitali f wywołanego energia sparowania

spinowego, jako zależnego od parametru Racah E składnika energii stabi-

lizacji, tłumaczącego efekt w połowie wypełnionej podpowłoki f. Ta sta-

bilizacja konfiguracji f oznacza lepsze ekranowanie zewnętrznych orbitali

s i p od wpływu dodatnio naładowanego jądra. Stad "nad-kurczeniu" podpowło-

ki f wypełnionej w połowie towarzyszy zwiększenie zewnętrznych orbitali s

i p i całego Jonu o konfiguracji f7. Chociaż dla pierwiastków bloku d

dwugarbny efekt pola krystalicznego ma ten sam zwrot, co cztero łukowy efekt

tetradowy dla pierwiastków bloku f (Rys.2), to efekty te działają w prze-

ciwnym kierunku dla pierwiastka f- i d-elektronowego o podpowłoce wypeł-

nionej w połowie. (Zwrot ten byłby zgodny, gdyby efekt pola krystalicznego

dotyczył nie podpowłoki f, a zewnętrznej podpowłoki d°). Ok. 20-krotnie

słabszy od efektu nefeloauksetycznego (o symetrii podwójnie-podwójnej),

wpływ pola krystalicznego na jony pierwiastków bloku f, względnie osłabia

wielkość efektu w połowie wypełnionej powłoki. Pole to (np. dla punktowych

grup symetrii: D , С , D . 0 ) stabilizuje konfiguracje inne niż: f°.
3h 3h 6n n

f . f . z maksimum stabilizacji dla: f , f , f i f , wzmacniając efekt

podpowłoki wypełnionej w 1/4 i w 3/4 , a tym samym względnie osłabiając

efekt podpowłoki wypełnionej w 0/4, 2/4 i w 4/4.

Wszystkie te rozważania komplikują się znacznie dla dyskusji ilościowej

efektu różnicowego, gdzie asymetryczne zmiany (ok. czterokrotnie większe)
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dziesięciokrotnie mniejszych parametrów Racah E 3 vr stosunku do parametrów
E 1, wywołują, (przy możliwym współudziale efektu pola ligandów, szczególnie
dla An), efekt podpowłoki wypełnionej w 1/4 i w 3/4.

Pewnym ograniczeniem efektu tetradowego, jako wskaźnika zmian CN w sze-
regach pierwiastków wewnątrzprzejsciowych, jest wymagana duża precyzja
pomiarów i wysokie w związku z tym wymagania aparaturowe.
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SKRÓTY, SYMBOLE I JEDNOSTKI STOSOWANE W PRACY

Substancje, Ugandy, Jony

acac - anion Hacac, ŁJ. acetyloacetonian
An - aktynowce i Ac
ОСТА4'- dcta4", anion kwasu H dcta, tj. diaainocykloheksanotetraoctan
DIGLYC - diglyc, kwas dlglycyno-N,N-dloctowy
DIPIC - dipic, kwas dlpikollnowy
DTPAB~- dtpe>5~, anion kwasu H dtpa, tj. dietylenotrinltrylopentaoctan
EDTA4"- edta4", anion kwasu H edta, tj. etylenodiaminotetraoctan
Gl" - gl~, gllcynian, anion kwasu aminooctowego
HEDP - hedp, kwas hydroksyetylłdenodifosfonowy
IDA2"- Ida2", anion kwasu H2ida, tj. lmlnodioetan
L - Ugand
Ln - lantanowce 1 La
M - An, Ln. Sc. Y
№TA3"- nta3", anlo
NTMP - kwas nltrylotrls(aetylenofosfonowy)
№TA3"- nta3", anion kwasu H nta, tj. nitrylotrioctan

Wielkości, stałe, skróty

a, A - stała; parametr; aktywnose
aq - faza wodna
a - rodzaj promieniowania Jonizującego
b, В - stała; parametr
В - parametr Racah dla bloku d
n

Э - rodzaj promieniowania Jonizującego; stosunek nefeloauksetyczny
e,C - stała: parametr
CN - liczba koordynacji (liczba koordynacyjna)
0 - stała; współczynnik wspołkrystallzacji homogenicznej
d, в - przyrost; parametr kowalencyjnoscl
e - ładunek elektronu
E - energia
E* - parametr Racah dla bloku f
с największy molowy współczynnik ekstynkcjł
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i) - paranetr kowalencyjności

f - współczynnik aktywności jonu w fazie stałej

F - całki Slatera-Condona
n

С - energia Gibbsa

у - współczynnik aktywności jonu w fazie wodnej; rodzaj promieniowania

H - entalpia

H - operator Hamiltona

h - stała Plancka; п=п/2П

h(lig) - udział Ugandu w efekcie nefeloauksetycznym

К - stała równowagi

k{ jon centr. ) - miara udziału jonu centralnego w efekcie nefsloauksetycznyin

к - elektroujemność

€.nt - współczynnik sprzężenia spin-orbita

A - współczynnik Doernera-Hoskinsa

m - molarność(molalność) w molach bezwodnej soli/lkg wody; masa

M - molowoSć; mol M m " 3

MO - orbital molekularny

fi - potencjał chemiczny

n - wykładnik odpychania Borna; liczba atomów; liczba ligandów; nf - 4f lub Sf

N - ogólna liczba elektronów

ł - funkcja falowa

q - liczba elektronów f

<r> - średni ważony zasięg radialny orbitalu

R - stała gazowa; odległość M-llgator

s - faza stała

S - entropia; precyzja

T - temperatura bezwzględna

x,y,z - poszukiwana liczba cząsteczek ligandu

Jednostki

Wbrew SI pozostawiono A, cal i °C

1 A = 10"łom = 100 pm

1 cal = 4,184 J

R = 1,98717(8) саИГ'тоГ1 = 8,31434(35) ЛГ'тоГ 1

T/K = (t/ °C + 273.15Ж
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