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[]
La versatilitat dels complexos de metalls de transició coordinats amb certs lligands derivats del pirazol és un
dels seus principals atractius, doncs es troben presents en la síntesi de nous materials sòlids i en el terreny de la
química mediambiental, actuant com a extractors dels contaminants metalls pesants. Un equip d'investigadors de la
Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona ha sintetitzat i caracteritzat diversos complexos de
níquel, pal·ladi i platí coordinats al lligand µ-med.

[]

Difracció de Raigs-X en monocristall.

[]

[]
La química de coordinació dels tiolats, seleniats i telurats amb metalls de transició ha estat àmpliament estudiada en els últims
anys, degut principalment a la gran diversitat d'enllaços que poden presentar [i, ii, iii], pel seu us com a precursors de nous
materials en estat sòlid [iv] i per la importància d'alguns dels seus complexes en la química del medi ambient, en particular
com extractors de metalls pesats [v, vi]. Quant a més, aquests grups  formen part de lligands híbrids que contenen grups
pirazols en la seva estructura; el seu ús s'està assajant, en l'actualitat, com a catalitzadors en diferents tipus de reaccions, en
quimioterapia, reduccions electroquímiques, acoblaments magnètics, i química supramolecular, i en aquests moments comença
el seu estudi com a lligands útils en la síntesi i estabilització de nanopartícules.
[]
Lligands dinuclears que contenen com a unitats amino-tiolats han estat descrits amb anterioritat a la bibliografia. En aquest
treball es presenten els estudis basats en la coordinació de un lligand que té com a àtoms donadors N,S, en particular es tracta
del lligand, N-2-(mercaptoetil)-3,5-dimetilpyrazole (Hmed). Recentment, hem estudiat la coordinació d'aquest lligand amb sals
metàl·liques del Grup 10 de la Taula Periòdica, i hem obtingut complexes amb fórmula [MCl(µ-med)]2 (M = Ni(II), Pd(II) i Pt(II))
[vii, viii]. Continuant amb aquest estudi, aquí es presenta la reactivitat del complex [PdCl(µ-med)]2 enfront NaCN, NaSCN y

NaN3 en presència de AgBF4, i s'han obtingut els complexes amb fórmula [Pd(X)(µ-med)]2 (X = CN-, SCN- y N3
-).

[]
Aquests complexes han estat caracteritzats per anàlisis elemental, mesures de conductivitat, i espectroscòpies de IR i RMN.

S'han resolt per difracció de Raigs-X en monocristall les estructures cristal·lines dels complexes [Pd(X)(µ-med)]2 (X = SCN- y

N3
-) (veure Figura). En aquests complexes cada àtom de Pd(II) està coordinat a un nitrogen del anell de pirazol, a dos sofres

pont i acaben la seva coordinació amb un tiocianat o bé una azida.
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