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REZUMAT. În lucrarea propusă este prezentat aspectul geometric al cationilor structurilor, descifrate prin metoda 
röntgenografică a 5 structuri coordinative ale metalelor tranzitive Co(III) şi Rh(III), care conţin liganzi simetrici TSC 
şi THIO. S-au calculat aspectul geometric al cationilor şi deosebirea lor, care sunt redate prin ciclurile 
conformative ale structurilor corespunzătoare. Numera unghiurilor (αi) corespunde numeraţiei metalociclului 
(MTSC). Pentru structura [Rh(TSC)2Cl2] Cl H2O, sunt indicate unghiurile βCl1Rh1Cl2 şi βCl3Rh2Cl4 between the 
coordinative axis and metalocycle’s plane. 

Cuvinte cheie: metale tranzitive, liganzi, structuri coordonative, structuri conformaţionale, metalocicluri. 

ABSTRACT. In the proposed work is presented the geometric aspect of the cationic structures, deciphered by the 
röntgenography method of 5 coordinative structures  of transitive metals Co (III) and Rh (III), containing TSC and 
THIO symmetrical ligands. It was calculated the geometric aspect of cations and their difference, shown by the 
conformetive cycles of appropriate structures. Angles’ numera (αi) corresponds to metalocycle’s numeracy 
(MTSC). For the structures [Rh(TSC)2Cl2]ClH2O are indicated the angles βCl1Rh1Cl2 and βCl3Rh2Cl4 of focus 
Coordination and metalociclului plan. 
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1. INTRODUCERE 

Substanţele chimice pot forma conformeri, care 
având acelaşi conţinut chimic pot avea structură 
geometrică diferită (conformaţii). 

Prin conformaţie se subînţelege forma geometrică 
a moleculei, care trecând de la o formă la alta se face 
fără modificarea parametrilor geometrici (unghiuri 
de valenţă, distanţe interatomice, rotaţii în jurul 
legăturii chimice simple. Fenomenul conformaţiei se 
foloseşte în stereochimie ca o metodă de studii a 
structurii spaţiale a moleculelor substanţelor orga-
nice şi anorganice, a structurilor coordonative, care 
influenţează asupra proprietăţilor fizico-chimice. 

Problema principală constă în studierea principiilor 
sistematicii cristalelor coordonative, compararea 
structurii conformaţionale, compararea cantitativă a 
parametrilor geometrici ai complecşilor nesimetrici, 
cât şi a influenţei supersimetriei geteromoleculare a 
substanţelor coordonative. 

Scopul acestei lucrări constă în studierea struc-
turilor cristalografice, în studierea deosebirilor 
conformaţionale a structurii cationilor metalelor 
tranzitive Co(III) şi Rh(III), având liganzi coordona-
tivi (TSC) şi (THIO), formând coordinata Lig-M-
Lig. 

2. DEOSEBIRILE CONFORMAŢIONALE 

Pentru substanţele coordonative pot fi următoare-
le deosebiri conformaţionale, care se referă la două 
sfere coordonative a metalului. 

1) deosebiri conformative a metalociclelor; 
2) deosebirea îmbinării atomilor metalociclelor; 
3) deosebirea la rotaţie a metaloligandului în jurul 

legăturilor chimice simple; 
4) deosebirea în distribuţia liganzilor poliedrelor 

coordinative; 
5) deosebirea în geometria poliedrelor coordinative. 
Vom analiza câteva deosebiri principale. 

3. DEOSEBIREA CONFORMAŢIILOLOR 
METALOCICLELOR 

Molecula TSC (tiosemicarbazid) are o structură 
plană şi există sub două forme sterioizomere -confi-
guraţii cis şi trans (fig.1). În dependenţă de rotaţia 
grupării NH2 în jurul legăturii C-NH molecula TSC 
în stare cristalină are trans-configuraţii. 

Conform analizei structurale roentgenografice efec-
tuate a structurilor cristaline 1-XI cationii au formă 
octoedrică. Analiza ecuaţiilor planelor, efectuată după 
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metoda celor mai mici pătrate, a metalociclelor 
coordonative a poliedrilor I-VI confirmă că metalo-
ciclurile au forma unui plic, iar orientaţia lor spaţială 
este diferită. În structura I, molecula MTCS-I şi 
MTCS-III plicurile triunghiulare sunt orientate în sus, 
iar MTCS-II - sunt orientate în jos. 

 

          

 a)                                       b) 
 

Fig. 1. Molecula TSC:  
a – cis-izomer; b – trans-izomer. 

4. DEOSEBIREA ÎMBINĂRII ATOMILOR 
METALOCICLELOR 

Astfel de conformaţie se realizează în complecşi 
cu liganzi polidentaţi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

α1 = 163,27º 
α2 = 165,55º 
α3 = 160,54º 

 
Ciclul conformativ în structura [Rh(TSC)3] Cl3 

 
 
 
 
 
 
 
 

α1 = 161,68º 
α2 = 170,43º 
α3 = 168,14º 

 
Ciclul conformativ al structurii [Rh(TSC)3] Cl3 3H2O 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

α1 = 166,34º 
α2 = 145,13º 
α3 = 178,15º 

 
Ciclul conformativ al structurii [Co(TSC)3] Cl3 3H2O  

(modificaţie violetă) 
 

 
 
 
 

 
α1 = 170,30º 
α2 = 159,55º 
α3 = 15I,57º 
 
 

 
Ciclul conformativ al structurii [Co(TSC)3] Cl3 3H2O  

(modificaţie verde):
 
 
 

α1 = 177,45º  
α2 = 178,54º 
α3 = 179,00º 
α4 = 176,41º 
 
 
 

 < Cl1 Rh1 Cl2 = 176,4º < Cl3 Rh2 Cl4 = 172,4º 
 

Ciclurile conformative ale structurii [Rh(TSC)2 Cl2] Cl H2O 
 

În toate figurile numeraţia unghiurilor corespunde 
numeraţiilor metalociclurilor. 

5. CONCLUZII 

S-a constatat existenţa izomerilor şi s-a studiat 
deosebirea dintre compuşii indicaţi. S-au studiat par-
ticularităţile apariţiei legăturilor de hidrogen dintre 
atomii care formează fragmentul ecuatorial al cationi-
lor. Prin metoda celor mai mici pătrate s-au calculat 
abaterile atomilor de la planele metalociclurior. 

Cu ajutorul difractiei razelor roentgen s-au deter-
minat structura şi distribuţia metalociclurilor în spaţiu. 
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