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Kandidaatintyön tavoitteena oli tutkia 2-(aminometyyli)pyridiini ligandin 

kompleksoitumista nikkeli(II) ionin kanssa vesiliuoksissa ja eri orgaanisissa 

liuotinseoksissa. Työ tehtiin osana laajempaa tutkimusta, jossa pyritään 

määrittämään nikkelille spesifisiä erotusmateriaaleja ion imprinting tekniikkaa 

hyväksikäyttäen. 

Koesarjat sekä näihin liittyvä mittaukset suoritettiin kaikki huoneen lämmössä 

sekä normaalissa ilman paineessa. Koesarjojen liuosfaaseista määritettiin UV/Vis 

spektrofotometrisesti spektrit, joiden perusteella piirrettiin Job Plot kuvaajat. 

Kuvaajien havaittiin vastaavan aikaisemmissa tutkimuksissa määritettyjä kuvaajia 

sekä matemaattisesti laskettuja huippuarvoja.  

Saostuneiden kiintoaineiden koostumukset määritettiin XRD ja IR mittauksilla. 

Tuloksien perusteella todettiin 1:2 kompleksin saostuvan lähes poikkeuksetta 

kaikista saostuneista näytteistä. Mittaustuloksista johtopäätöksinä voidaan todeta 

liuotinseoksien ja veden määrän vaikuttavan muodostuneen kompleksin 

kiderakenteeseen, mutta ei saostuvaan kompleksiin.  

 

 



  

ABSTRACT 
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Name:  2-(aminomethyl)pyridine complex formation with nickel in aqueous 

and organic solvents 

Department:  Chemical Engineering 
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The object of this bachelor’s thesis was to study 2-(aminomethyl)pyridine 

complex formation with nickel(II) ions in water and various organic solvents. This 

bachelor’s work was done as a part of larger study to find nickel specific 

separation materials for ion imprinting technology.  

All samples and related measurement were made in room temperature and in 

normal pressure. UV/Vis analysis were made from samples liquid phase and from 

the results Job Plot figures were drawn. Figures from the results were similar to 

those from the earlier studies. Also the mathematic peaks from the figures were 

approximately correct. 

Precipitated complexes compositions were analyzed with XRD and IR equipment. 

In almost every precipitated sample were discovered to be 1:2 nickel - 2-

(aminomethyl)pyridine complex. As the result, can be stated that solvent 

composition and amount of water affected the complex formation 
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KIRJALLINEN OSA 

 

1 JOHDANTO 

Tämän työn tarkoituksena on tutkia nikkeli(II) ja 2-(aminometyyli)pyridiinin 

(amp) välistä kompleksoitumisreaktiota eri orgaanisissa liuottimissa ja niiden 

seoksissa. Työn kirjallisuusosassa keskitytään kompleksoitumisen teoriaan sekä 

kokeellisen osan kannalta olennaisiin kohtiin kuten: käytettyihin reagensseihin, 

muodostuneiden kompleksiyhdisteiden avaruusrakenteisiin sekä Jobin 

menetelmään. Kokeellisessa osassa tutkitaan miten eri liuottimet ja niiden seokset 

vaikuttavat nikkelin 2-(aminometyyli)pyridiinin väliseen kompleksien 

muodostumiseen. Työ toimii pohjana laajemmalle tutkimukselle, jossa 

valmistetaan amp funktionalisoituja polymeerejä ”ion imprinting” tekniikalla.  

Amp ligandin kompleksoituessa nikkeli(II) metalli-ionin kanssa muodostuu 

kompleksiyhdisteitä, joissa yhtä nikkeli(II) ionia kohti on kiinnittynyt 1 – 3 amp 

ligandia. Ligandit kiinnittyvät keskusioniin koordinaatiosidoksella eli 

kovalenttisen sidoksen erikoismuodolla, jossa ligandi luovuttaa kaksi 

valenssielektronia sidoksen muodostukseen. 

Amp ligandit voivat olla nikkeli(II)-ionin kanssa rengasrakenteen muodossa eli 

kelaattina, jolloin niiden stabiilisuus vakio on huomattavasti suurempi kuin 

vastaavassa kelatoitumattomassa kompleksiyhdisteessä. Muodostuneen 

kompleksiyhdisteen rakenteeseen vaikuttaa suuresti keskusatomina toimivan 

nikkeli(II) ominaisuudet. Yleisimmät avaruusrakenteet joita nikkeli(II) muodostaa 

ovat: tetraedri, tasoneliö ja oktaedri. Kompleksiyhdisteen muodostuessa ligandit 

pyrkivät järjestäytymään keskusionin ympärille siten, että ligandien keskinäiset 

sähköiset vuorovaikutusvoimat olisivat pienimmillä. 
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Yksi yleisimmistä kompleksiyhdisteiden stokiometristen kertoimien määritykseen 

käytetyistä menetelmistä on jatkuvan vaihtelun eli Jobin menetelmä. 

Menetelmään valmistetusta koesarjasta, joissa kaikkien näytteiden 

kokonaiskonsentraatio on sama, voidaan ratkaista graafisella esityksellä 

lähtöaineiden stokiometristen kertoimien suhde. Menetelmää käytetään erityisen 

paljon sen helppouden ja yksinkertaisuuden ansiosta.  

 

2 KOORDINAATIOKEMIA 

Koordinaatiokemia on kemian osa-alue, jossa tutkitaan siirtymämetallien ja niihin 

sitoutuvien ligandien muodostamien kompleksiyhdisteiden kemiaa. Alueeltaan 

koordinaatiokemia on erittäin laaja, sillä siinä yhdistetään monia kemian osa-

alueita, kuten epäorgaanisen ja orgaanisen kemian synteesejä, fysikaalista kemiaa 

ja katalyysiä. Tätä voidaan hyödyntää niin analyyttisen kemian titrauksissa kuin 

kaivosteollisuudessa arvometallien puhdistuksessa. Koordinaatiokemian 

perimmäisenä tarkoituksena on tuottaa toiminnallisia molekulaarisia 

koordinaatioyhdisteitä eli kompleksiyhdisteitä. (1) 

 

2.1 Kompleksiyhdisteen muodostuminen 

Kompleksiyhdisteet ovat molekyyliryhmiä, jotka muodostuvat, kun yksi tai 

useampi ligandi liittyy koordinaatiosidoksella metalli-ioniin tai atomiin. 

Esimerkiksi nikkeliin (Ni), kupariin (Cu), sinkkiin (Zn), kadmiumiin (Cd) tai 

kobolttiin (Co). Ligandin liittyessä metalliatomiin, yksi tai useampi ligandin 

luovuttaja-atomeista luovuttaa kaksi vapaata valenssielektroniaan sidoksen 

muodostukseen, jolloin metalli-ioni ei luovuta yhtään valenssielektroniaan 

sidoksen muodostukseen. Tällaisia kovalenttisen sidoksen erikoismuotoa 

kutsutaan koordinaatiosidokseksi. (2) Kuvan 2 reaktioyhtälössä on 
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havainnollistettu rauta(II)ionin ja vesimolekyylin välisen koordinaatiosidoksen 

muodostuminen sekä kompleksiyhdisteen syntyminen. (3) 

 

Kuva 1 Koordinaatiosidoksen muodostuminen rauta(II) ionin ja vesimolekyylin välille (4) 

 

Kompleksin muodostumisessa keskusionista käytetään myös nimitystä Lewis 

happo. Lewisin teorian mukaan Lewis-happo on metalli-ioni, joka kykenee 

vastaanottamaan elektroniparin, koska sen uloin elektronikuori eli 

valenssiorbitaali on vajaasti täyttynyt elektroneilla. Lewisin-emäs on puolestaan 

ligandi, jonka luovuttaja-atomit luovuttavat elektroniparin koordinaatiosidokselle. 

Kompleksiyhdisteen muodostumisessa Lewis-happona toimii aina positiivinen 

keskusioni ja Lewis-emäksenä neutraali tai negatiivisesti varautunut ligandi.   (2) 

 

2.2 Kompleksiyhdisteiden koordinaatioluku ja avaruusrakenne 

Kompleksiyhdisteisiin kuulu laajalti erilaisia metalli-ioneiden ja molekyylien 

muodostamia yhdisteitä, joiden rakenne ja ominaisuudet eroavat valtavasti 

toisistaan. Kompleksiyhdisteiden avaruusrakenne määräytyy keskusatomin 

koordinaatioluvun perusteella. Metalliatomin koordinaatioluku kertoo, kuinka 

monta atomia ioni voi ottaa välittömään läheisyyteensä. Yleisimmät 

koordinaatioluvut siirtymämetalleilla ovat 4 ja 6, mutta keskusatomin 

koordinaatioluku voi nousta jopa 16:een asti.  Kuvassa 1 on esitetty 

koordinaatiolukujen 4 ja 6 muodostamia avaruusrakenteita. (5) 
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A)  B) 

Kuva 2 A) Tetraedri, yksi mahdollinen koordinaatioluvun 4 avaruusrakenne. B) Oktaedri, 

koordinaatioluvun 6 avaruusrakenne. (6) 

 

Metalli-ioni, jonka koordinaatioluku on neljä, voi muodostaa 

koordinaatiosidoksen maksimissaan neljän ligandin kanssa. (5) Koordinaatioluvun 

neljä ionit muodostavat kahdenlaisia avaruusrakenteita, joko tetraedrejä tai 

tasomaisia neliöitä. Toisin kuin neljännen koordinaatioluvun siirtymämetallit, 

kuudennen koordinaatioluvun ionit puolestaan voivat muodostaa ainoastaan 

oktaedrisen avaruusrakenteen. (7) Keskusatomin koordinaatioluvusta riippumatta 

kompleksiyhdisteen ligandit pyrkivät aina järjestäytymään keskusatomin 

ympärille siten että, ne ovat fyysisesti mahdollisimman kaukana toisistaan. 

Tällöin useampien ligandien väliset magneettiset vuorovaikutusvoimat eli veto- ja 

hylkimisvoimat pysyvät pienimillään. (8)  

 

2.3 Ligandit 

Ligandi on keskusatomiin kiinnittyvät molekyyli, joka koostuu yksittäisestä 

ionista tai ionien ja atomien muodostamasta molekyyliryhmästä. Ligandit voidaan 

jakaa epäorgaanisiin tai orgaanisiin ligandeihin. Ne kuitenkin luokitellaan donor-

atomien lukumäärän mukaan monodentateiksi tai bidentateiksi tai polydentateiksi 

ligandeiksi.  
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Monodentate eli yksihampaiset ligandit ovat ligandeja, jonka rakenne sisältää 

yhden donor-atomin. (2) Donor-atomiksi kutsutaan atomia, joka luovuttaa kaksi 

valenssielektronia koordinaatiosidokselle. Bidentate ligandit sisältävät nimensä 

mukaan kaksi donor-atomia, kun taas polydentate ligandit ovat puolestaan 

monihampaisia ligandeja, joissa vähintään kolme donor-atomia. (9) 

Toisin kuin monodentate ligandit, bi- ja polydentate ligandit voivat muodostaa 

useamman koordinaatiosidoksen kompleksiyhdisteen keskusatomin kanssa, 

jolloin syntyy rengasrakenne eli kelaatti (chelate). (3) Kompleksiyhdiste, jossa on 

yksi, viisi tai kuusi kelatoitunutta rengasrakennetta on stabiilimpi kuin vastaava 

yhdiste, josta kelaatit puuttuvat. Syynä parempaan stabiilisuuteen on kelatoituneen 

kompleksiyhdisteen muodostumisvakion korkeampi arvo. Kuvassa 3 on esitetty 

nikkelin ja 2-(aminometyyli)pyridiinin kelatoitunut kompleksiyhdiste. (2) (9) 

 

Kuva 3 Kelatoitunut Ni-amp 1:1 kompleksiyhdiste  

 

2.4 Kompleksien tasapaino stabiilisuus 

Kompleksiyhdisteiden muodostuminen vesiliuoksissa on tärkeää etenkin 

epäorgaanisen kemian, biokemian ja analyyttisen kemian osa-alueilla. Tämän 

takia kompleksiyhdisteiden kemiaan kuuluu olennaisena osana myös kompleksien 

tasapaino ja stabiilisuus. (3) Koska kompleksiyhdisteet eivät normaalisti ole 

valmistettu kaasufaasissa, niiden stabiilisuus on verrannollinen lähtöaineiden 
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stabiilisuuteen. Kvantitatiivisten määritysten perusteella on päästy 

lopputulokseen, jossa metalli-ionin ja yksihampaisen ligandin tasapainoteoria 

voidaan esittää niin Cottonin ja Wilkinsonin kuin Greenwoodin ja Earnshawnin 

mukaan seuraavalla kaavalla 1. (8; 9) 

 

            
[   ]

[ ][ ]
 

             
[   ]

[ ][ ]
 

              
[   ]

[ ][ ]
 

 .  . 

 .  .   

 .  . 

                
[   ]

[      ][ ]
 (1) 

 

Jossa (N) esittää metalli-ionin (M) suurinta mahdollista koordinaatiolukua 

ligandille (L). Koordinaatioluku (N) voi kuitenkin vaihdella ligandista riippuen. 

Yhtälöiden symboli K on askelittainen muodostumis- eli stabiilisuusvakio. 

Askelittaisten muodostumisvakioiden avulla voidaan määrittää 

kompleksoitumiselle kokonaismuodostumisvakio    kaavalla 2, joka 

summalausekkeella seuraavasti. (3) 

 

               ∏   
   
      (2) 

 

Tutkimusten tuloksena on havaittu, että suuremman hapettumisluvun metalli-ionit 

ligandin kanssa omaavat korkeamman stabiilisuusvakion kuin matalamman 

hapettumisluvun metallit. (9) Tämän lisäksi ensimmäisen siirtymämetallijakson 

kahdenarvoiset metalli-ionit noudattavat Irving Williamsin sarjaa:      

                    (10). Irving Williamsin sarjan graafinen esitys on 

havainnollistettu kuvassa 4. (11) 
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Kuva 4 Graafinen esitys Irving Williamsin sarjasta (11) 

 

3 NIKKELI(II) JA 2- (AMINOMETYYLI)PYRIDIININ 

KOMPLEKSOITUMINEN 

Tässä kappaleessa käydään lyhyesti läpi teorian kannalta oleelliset perustiedot 

nikkeli(II) sekä 2-(aminometyyli)pyridiinistä. Lisäksi kappaleessa käydään myös 

läpi nikkeli(II) ja amp ligandin muodostamia mahdollisia avaruusrakenteita.  

3.1 Nikkeli(II) 

Nikkeli on siirtymämetalleihin kuuluva alkuaine. Luonnossa nikkeliä esiintyy 

pääasiassa arseenin, rikin ja antimonin kanssa milleriittinä, NiS, punaisena 

nikkelimalmina tai meteoriiteista raudan kanssa. Tässä kirjallisuusosassa 

keskitytään ainoastaan nikkeli(II), koska kokeellisen osan mittaukset on suoritettu 

liuoksilla, joissa nikkeli esiintyy ainoastaan kahden arvoisena kationina eli 

positiivisesti varautuneena ionina. (3) 
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Nikkeli(II) voi muodostaa laajalti erilaisia kompleksiyhdisteitä ja 

avaruusrakenteita koordinaatioluvuilla 4, 5 ja 6. Näistä koordinaatioluvuista 

yleisimpiä ovat neljä ja kuusi. Yleisimmät nikkeli(II) muodostamat 

avaruusrakenteet koordinaatioluvulla 4 ovat tetraedri ja tasoneliö. Luvulla kuusi 

ainoa mahdollinen avaruusrakenne on oktaedri. Koordinaatioluvulla 5, joka on 

huomattavasti 4 ja 6 harvinaisempi nikkeli voi muodostaa tasoneliöpohjaisen 

pyramidin ja kolmikantainen kaksoispyramidin. (8 s. 893) 

Normaalissa lämpötilassa nikkelillä on hyvä sietokyky vedelle ja ilmalle, minkä 

takia sitä hyödynnetään suojaavissa metallipinnoitteissa sekä metalliseoksissa, 

joita käytetään syövyttävien fluoridien käsittelyyn. Nikkeli kuitenkin liukenee 

hyvin laimeisiin mineraalihappoihin (3) 

3.2 2-(aminometyyli)pyridiini 

Työn kokeellisessa osassa tutkitaan nikkeli(II)-ionin ja 2-

(aminometyyli)pyridiinin (amp) välistä kompleksin muodostumista. Amp on 

huoneen lämmössä ja normaalissa ilmanpaineessa stabiilia kirkas kellertävä neste, 

jolla on syövyttäviä ominaisuuksia. Kokeellisten tulosten mukaan amp:lla on 

kiehumispiste 202–204
 o

C välillä ja leimahduspiste 90
 o
C. Amp tunnetaan yleisesti 

myös nimillä 2-picolylamine ja 2-(pyridyylimetyyli)amiini. (12) (13) 

Kuvasta 5 havaitaan amp molekyylin olevan kaksihampainen ligandi. 

kaksihampaisuuden ja typpi (N) donor-atomien ansiosta amp muodostaa helposti 

kelatoituneen rakenteen siirtymämetallien kanssa kompleksoituessa. Alla olevassa 

kuvassa 5 on esitettynä 2-(aminometyyli)pyridiinin rakennekaava.  

 

Kuva 5. 2-(aminometyyli)pyridiinin rakennekaava 
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3.3 1:1 – 1:3 Ni-amp kompleksien avaruusrakenteet 

Aikaisempien tutkimustuloksien perusteella on havaittu, että nikkeli pystyy 

muodostamaan amp:n kanssa 1:1, 1:2 ja 1:3 kompleksiyhdisteitä. 1:1 

kompleksoitumisella tarkoitetaan muodostunutta kompleksiyhdistettä, jossa 

yhteen nikkeli(II) keskusatomiin on liittynyt koordinaatiosidoksella yksi amp 

ligandi. 1:2 ja 1:3 kompleksiyhdisteillä tarkoitetaan puolestaan muodostuneita 

yhdisteitä, joissa yhtä nikkeli(II) ionia kohti on kaksi ja kolme ligandia 

liittyneenä. (10)  

Kuvassa 5 on mallinnettu kolmiulotteisesti yksi mahdollinen avaruusrakenne 

syntyneelle 1:1 kompleksiyhdisteelle. Kuvassa 6 nikkeli-ioni on värikoodattu 

vihreällä, typpi sinisellä, hiili harmaalla ja vety valkoisella. 

 

Kuva 6 Ni(amp) 1:1 kompleksiyhdiste  

Kuvasta 6 huomataan nikkelin muodostaneen kelaation amp ligandin 

typpiatomien kanssa. Kemiallisten yhdisteiden muodostuessa liittyvät molekyylit 

pyrkivät luontaisesti järjestymään siten, että ne ovat mahdollisimman kaukana 

toisistaan jolloin mm. niiden sähkömagneettiset vuorovaikutukset ovat 
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pienimmillään. Tästä syystä kuvassa 7 mallinnettu 1:3 kompleksiyhdiste 

muistuttaakin kolmiota.  

 

Kuva 7 Ni(amp) 1:3 kompleksiyhdiste. (14) 

Tris-(2-(aminometyyli)pyridiini)nikkeli(II) ionin havaittiin tutkimusten 

perusteella olevan magentan värinen kristallimainen kide. Tarkemmissa röntgen 

valokuvauksissa havaittiin kiteen olevan erittäin symmetrinen ja 

säännönmukainen. Havaintojen perusteella määritettiin 1:3 kompleksiyhdisteelle 

yllä olevan kuvan 7 mukainen rakennekaava, jossa ligandit ovat suuntautuneet 

kolmiulotteisessa koordinaatistossa kukin oman akselin suuntaisesti. (14) 

 

4 JOBIN MENETELMÄ 

Method of continuous variation eli Jobin menetelmä on yksi monista reaktioiden 

stokiometrian määrittämiseen käytetyistä menetelmistä. Jobin menetelmää 

hyödynnetään laajalti kemian instrumentaalisissa analyyseissä, jossa tutkitaan 

kompleksiyhdisteiden muodostumisessa metalli-ionin ja ligandin stokiometrisiä 
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suhteita. (15) Työssä Jobin menetelmää ja tästä saatava graafinen esitystä 

käytetään kokeellisen osan tulosten analysointiin.  

Kompleksiyhdisteiden muodostumisreaktioille voidaan määrittää yleinen kaava 

(3) (17), jossa A on metalli-ioni, B on ligandi sekä a ja b ovat reaktioon 

osallistuvien molekyylien stokiometriset kertoimet. 

              (3) 

Jobin menetelmää hyödynnettäessä valmistetaan koesarja, jossa A ja B 

molekyylien konsentraatioiden summa [ ]  [ ]   , pidetään vakiona kaikissa 

samalla muuttaen [ ] [ ] suhdetta systemaattisesti pienin askelin. Tämä voidaan 

toteuttaa sekoittamalla eri määrät A ja B komponentteja sarjan näytteisiin. (16) 

Koesarjasta määritetään lopputuotteen konsentraatio tai siihen verrannollinen 

fysikaalinen ominaisuus esimerkiksi UV/Vis-absorbanssi, IR-absorbanssi, 

gravimetrinen titraus, sulamispisteen alenema, kalorimetrinen määritys, 

sähkönjohtavuus tai permittiivisyys. Tutkimusten perusteella on osoitettu, että A 

ja B komponenttien mooliosuuksien suhde on yhtä suuri kuin stokiometristen 

kertoimien   ⁄  suhde. Näytesarjasta piirretyn kuvaajan avulla pystytään 

kompleksoituneen lopputuotteen konsentraation maksimista määrittämään 

lähtöaineiden mooliosuuksien suhteet ja edelleen stokiometristen kertoimien 

suhde. (17) 

Määrittämällä kuvaajan x-akselille kompleksiyhdisteen keskusatomien ja 

ligandien mooliosuuksien suhde ja y-akselille esimerkiksi: UV/Vis absorbanssi, 

saadaan piirrettyä tulosten pohjalta kuvaa 8 (A tai B) vastaava käyrä. 
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Kuva 8A 1:1 Job plot kuvaaja & 8B 1:2 tai 2:1 Job plot kuvaaja.  (18) 

Jobin kuvaajan x-akselille määritetään mooliosuuksien suhde kaavalla (4). 

[      ]   

[     ]    [       ]   
   (4) 

X-akselilta tarkastellaan A ja B komponenttien mooliosuuksien suhdetta kohdasta, 

josta lopputuotteen maksimikonsentraatio sijaitsee. X-akselilta luettu arvo kertoo 

mooliosuuksien suhteen eli stokiometristen kertoimien suhteen, jolla lopputuote 

saavuttaa suurimman mahdollisen konsentraation. (17) 

Kuvasta 8A havaitaan fysikaalisen ominaisuuden huipun olevan        

mooliosuuden kohdalle, jolloin saadaan metalli-ionin ja ligandin stokiometriseksi 

suhteeksi 1:1. Vastaavasti kuvan B kohdassa mooliosuus on         kohdalla, 

jolloin stokiometriseksi suhteeksi tulee 1:2 tai 2:1 riippuen kumman lähtöaineen 

mooliosuutta kuvaajan X-akselilla on käytetty. 
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KOKEELLINEN OSA 

Työn kokeellinen osa koostuu työn suorittamisesta, tuloksista, yhteenvedosta ja 

johtopäätöksistä. Työn suorittamisessa käydään läpi Saostettujen 

kompleksiyhdisteiden sekä näytesarjojen valmistus sekä näihin liittyviä neste ja 

kuiva-aine analyysejä. Tulokset osiossa UV/Vis, IR ja XRD laitteistoilta saadut 

tulokset esitellään ja verrataan niitä aikaisempiin tutkimuksiin. Lopuksi 

yhteenvedossa ja johtopäätöksissä tiivistetään kokeellisen osan tulokset, joiden 

perusteelta pohditaan mahdollisia jatkotutkimuksia aiheeseen liittyen. 

5 KOEJÄRJESTELYT 

Työn kokeellinen osa koostuu nikkeli(II):n ja 2-(aminometyyli)pyridiinin (amp) 

eri kompleksien saostamisesta ja niiden analysoinnista sekä kompleksijakaumien 

muodostumista vesiliuoksissa sekä eri liuotinseoksissa. Näytteistä mitattiin niin 

neste analyysit sekä kuiva-aine analyysit saostuneiden ja liuenneiden kompleksien 

määrittämiseksi. Kaikki kokeisiin liittyvät mittaukset ja analyysiajot suoritettiin 

huoneen lämmössä ja normaalissa ilman paineessa. 

5.1 Työssä käytetyt kemikaalit  

Taulukossa I on esiteltynä käytettyjen kemikaalien nimet, molekyylikaavat sekä 

CAS-numero eli Chemical Abstract Service numero, jota käytetään muun muassa 

kemikaalien tunnistukseen.  
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Taulukko I. Työn kokeellisessa osassa käytetyt kemikaalit. 

Nimi Molekyylikaava CAS-numero 

2-(aminometyyli)pyridiini C6H8N2 3731-51-9 

2-Metoksietanoli C3H8O2 109-86-4 

Kaliumnitraatti KNO3 7757-79-1 

Metanoli CH3OH 67-56-1 

Natriumhydroksidi NaOH 1310-73-2 

Natriumperkloraatti NaClO4 7601-89-0 

Natriumsulfaatti Na2SO4 7757-82-6 

Nikelinitraatti Ni(NO3)2 13138-45-9 

Nikkeliperkloraatti Ni(ClO4)2 + 6H2O 13520-61-1 

Nikkelisulfaatti NiSO4 + 6H2O 10101-97-0 

perkloorihappo HClO4 7601-90-3 

rikkihappo H2SO4 7664-93-9 

typpihappo HNO3 7697-37-2 

Vesi (puhdas) H2O 7732-18-5 

 

5.2 Kompleksien saostaminen 

Kompleksien saostus osiossa pyrittiin kirjallisuudesta löytyvien ohjeiden mukaan 

saostamaan Ni-amp kompleksit yksinään. Nikkelinitraattia ja nikkelikloridia 

käytettäessä saatiin 1:2 ja 1:3 kompleksiyhdisteet saostumaan. 1:1 kompleksia ei 

pystytty saostamaan yksinään. Seuraavissa kappaleissa kuvataan saostettujen 

kompleksien valmistus.  

5.2.1  [Ni(amp)2(H2O)2](NO3)2 kompleksi 

[Ni(amp)2(H2O)2](NO3)2 kompleksia saatiin saostumaan etanolissa Brudan et al. 

(19) ohjeen mukaan, kun 2.91g (10 mmol) of Ni(NO3)2*6H2O sekoitettiin 2.06 

mL 2-(aminometyyli)pyridiinin kanssa (20 mmol). Liuokseen lisättiin etanolia, 
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siten että kokonaistilavuudeksi saatiin 200mL. Tasapainotilan saavutettua 

liuokseen oli saostunut violettia kidettä 3,157 g (saanto = 62 %) verran. Näytteen 

annettiin seisoa valmistuksen jälkeen vuorokauden verran, jotta liuos oli varmasti 

tasapainossa. (19) 

5.2.2 [Ni(amp)3](ClO4)2 kompleksi 

1:3 [Ni(AMP)3](ClO4)2 saatiin saostettua liuoksessa jossa vettä 10mL ja etanolia 

10mL. Liuokseen lisättiin 0.366g (1 mmol) Ni(ClO4)2*6H2O sekä 0.206 mL 

amp:ä (20). Näin saatiin aikaiseksi punainen kide, jonka saanto oli 0,120 g (saanto 

= 21 %). 

5.3 Kompleksien muodostuminen liuoksissa 

Kompleksien muodostus vesiliuoksiin aloitettiin valmistamalla 100 mL 

kantaliuokset amp:lle ja nikkelille.  0,4M amp-liuos valmistettiin ionivaihdettuun 

veteen sekä koesarjasta riippuen käytettiin: 0,4 M NiSO4, 0,4M Ni(NO3)2 tai 0,4M 

Ni(ClO4)2 liuosta. Nikkelisulfaattia valmistettiin poikkeuksellisesti kaksi 

koesarjaa, jotka olivat eri ionivahvuuksilla. Ensimmäinen sarja valmistettiin siten, 

että amp ja NiSO4 seokseen lisättiin 23,485mL 1.42 M Na2SO4 liuosta 

(ionivahvuus 0.1 mol/L). Toiseen sarjaan puolestaan lisättiin 1,175mL 1.42 M 

Na2SO4 liuosta (ionivahvuus 0.1 mol/L). Nikkelinitraattia käytettäessä näytteisiin 

lisättiin 10mL KNO3 (ionivahvuus 0.1 mol/L) ja nikkeliperkloraattia 10mL 

NaClO4 (ionivahvuus 0.1 mol/L). 

Kukin näyte valmistettiin systemaattisesti vähentämällä amp kokonaismäärää 

sarjan edetessä samalla lisäten nikkelin määrää liuoksissa. Näytteisiin lisättiin 

amp ja nikkelin jälkeen NaSO4, KNO3 tai NaClO4 riippuen käytetystä 

nikkeliliuoksesta. Tämän jälkeen pH säädettiin arvoon      . Nikkelisulfaattia 

sisältävissä liuoksissa pH:n säätöön käytettiin 1 M rikkihappoa, nikkelinitraattia 

sisältävissä liuoksissa 1 M typpihappoa sekä nikkeliperkloraattia sisältävissä 



22 

 

 

liuoksissa 0.5 M perkloorihappoa. Kaikissa koesarjoissa pH emäksenä käytettiin 

0,1 M NaOH liuosta. pH säädön jälkeen näytteet täytettiin 50mL asti 

ionivaihdetulla vedellä. 

Kompleksin muodostus liuottimiin toteutettiin muutamia poikkeuksia lukuun 

ottamatta samalla tavalla. Nikkeli ja amp kantaliuokset valmistettiin käytettyyn 

liuotinseokseen sekä näytteiden pH:ta ei tarvittu säätää. Lisäksi näytteissä ei 

käytetty NaSO4, KNO3 tai NaClO4 liuoksia ionivahvuuden säätämiseksi. Yksi 

liuotinsarja valmistettiin koemielessä siten että kantaliuokset valmistettiin veteen, 

mutta näytteet täytettiin 50mL asti metanoli/metoksietanoli 50/50 liuotinseoksella, 

jolloin koesarjan liuos sisälsi metanoli/metoksietanoli/vesi = 38/38/24 

liuotinsuhteen.  

Näytteiden nestefaasista määritettiin (Jasco V670) UV/Vis spektrofotometrillä 

spektrit, joiden pohjalta tuloksissa esitetyt Jobin kuvaajat on piirretty. Osa 

näytteistä saostui ja sakat erotettiin suodattamalla. Suodatuksesta saadut 

kiintoaineet punnittiin ja analysoitiin PerkinElmer Frontier FT-IR 

spektrofotometrillä sekä Bruder D8 Advance XRD-laitteistolla. 

 

6 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

Tulokset kappaleessa tarkastellaan UV/Vis ja IR- spektrofotometrisistä 

mittauksista sekä XRD mittauksista saatuja tuloksia ja verrataan näitä 

aikaisempiin mittauksiin.  

6.1 Kompleksien saostaminen 

Saostetuista komplekseista määritettiin IR-spektrit 1:2 ja 1:3 nikkeli-amp 

komplekseille, jota verrattiin kirjallisuudesta saatuihin spektreihin ja huippujen 
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pisteisiin. Kuvassa 9 on esitettynä 1:2 kompleksin eli [Ni(amp)2(H2O)2](NO3)2 

sekä 1:3 eli [Ni(amp)3](ClO4)2 kompleksiyhdisteen IR-spektrit. 

 
Kuva 9.  1:2 ja 1:3 kompleksiyhdisteiden IR-spektrit  

1:2 ja 1:3 kompleksit varmistettiin kirjallisuuden avulla. Taulukossa II on esitetty 

kirjallisuudesta löytyvien (21) kompleksien eri sidosten aaltoluvut sekä tässä 

työssä mitatut aaltoluvut 

Taulukko II IR spektrien huiput 1:2 ja 1:3 komplekseille.  

  NH3 rock δ(py)
a
 v(CCN)

b
 v(Ni-NH2) v(Ni-py) δ(AMP-Ni-amp) v(Ni-NO3) 

1:2 kirjallisuus 647 631 477 450 291 175 291 

1:2 mitattu 657 640 487 456 - - - 

1:3 kirjallisuus 676 620 480 445 274 201 - 

1:3 mitattu 676 625 481 449 - - - 
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[Ni(amp)2(H2O)2](NO3)2 kompleksille ei löytynyt kirjallisuudesta suoraan 

aaltolukuja, vaan kirjallisuudesta otetut arvot (21) on mitattu [Ni(amp)2(H2O)2]Cl2 

kompleksille. Kuvasta 9 havaitaan, että 1:2 kompleksin huiput osuvat tarkasti 

taulukon II 1:2 kloridi kompleksin arvoihin. Tämän perusteella voidaan todeta IR-

spektrin olevan luotettava. 

[Ni(amp)3](ClO4)2 kompleksiyhdisteelle kirjallisuudesta (21) puolestaan löydettiin 

IR-huippujen aallonpituudet. Taulukossa II esitettyjä arvoja verrattiin kuvan 9 1:3 

kompleksin eri sidosten huippuihin, joista todettiin yhtäläisyyden olevan 

täsmälleen sama. Yhtäläisyyden perusteella voidaan todeta mitatun IR-spektrin 

olevan tutkittu Ni-amp 1:3 kompleksiyhdiste. 

Saostetuista 1:2 ja 1:3 kompleksiyhdisteistä määritettiin XDR-kuvaajat 

referensseiksi näytesarjoihin saostuneille komplekseille. IR ja XRD spektrien 

perusteella myös varmistettiin saostettujen kompleksien laatu. Kuvassa 10 on 

esitetty Ni-amp 1:2 ja 1:3 kompleksiyhdisteiden XRD-kuvaajat. 

 
Kuva 10.  1:2 ja 1:3 kompleksiyhdisteiden XRD kuvaajat 
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6.2 Kompleksien liukeneminen 

Työn kokeellisessa osassa tutkittiin myös saostettujen referenssikompleksien 

liukenemista eri liuotinseoksiin. UV/Vis laitteistolla määritetiin pohjaviiva 

näytteissä käytetyllä liuotinseoksella, jolloin saatiin määritettyä liuotettavan 

kompleksiyhdisteen liukenevuus kuvaajista absorbanssin nollatason poikkeamana. 

Kuvassa 11A on esitetty saostetun nikkeli-amp 1:2 kompleksin liuotuskokeiden 

UV/Vis spektrit eri liuotinseoksissa ja kuvassa 11B on esitetty 1:3 kompleksin 

spektrit.  

 

Kuva 11.  A 1:2 kompleksien liukoisuuskäyrät; B 1:3 kompleksien liukoisuuskäyrät  
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Tuloksista havaittiin, että 1:2 kompleksi liukeni vain osittain metoksietanoliin ja 

metanoliin sekä näiden seoksiin. Muihin kuvassa 11A esitettyihin liuotinseoksiin 

1:2 kompleksi liukeni täysin. Liukenemisesta huolimatta 1:2 kompleksin voidaan 

olettaa säilyttävän sille ominaisen kemiallisen rakenteensa, koska Kuvassa 11A 

esiintyvä huippu on 560 nm kohdalla, joka on 1:2 kompleksille ominainen 

aallonpituus. Mikäli kompleksi hajoaisi tasapainotilaan, jossa esiintyy kaikkia 

kolmea kompleksiyhdistettä, syntyvän spektrin huippu ei olisi 560 nm kohdalla 

(22).  

Toisin kuin 1:2 kompleksien liuotuksessa, 1:3 kompleksit liukenivat täysin 

kaikkiin käytettyihin liuotinseoksiin. Kuvassa 11B havaitaan terävä huippu 533 

nm kohdalla, joka vastaa kirjallisuuden 1:3 kompleksin aallonpituuden arvoa. 

Kuvista 11 A ja B perusteella voidaan todeta, että käytetyillä liuottimilla ei ole 

vaikutusta kompleksin muodostaman UV/Vis spektrin huipun aallonpituuteen, eli 

kompleksi ei hajoa eri liuottimiin ja niiden seoksiin takaisin liuotuksessa. Käytetyt 

liuottimet kuitenkin vaikuttavat mitattujen spektrien intensiteettiin. Tämä voidaan 

todeta yksinkertaisesti siten, että kaikkiin näytteisiin käytettiin sama määrä 

saostunutta kompleksia sekä liuotinseosta 

 

6.3 Kompleksien muodostuminen vesiliuoksissa 

Valmistettujen koesarjojen nestefaaseista määritettiin UV/Vis- 

spektrofotometrisesti spektrit jokaiselle koesarjan näytteelle. Näiden UV/Vis 

spektrien perusteella määritettiin vesiliuoksien ja liuotinseoksien Job Plot kuvaajat 

1:1 – 1:3 komplekseille kirjallisuuden aallonpituuksien arvoilla.  

Kuvassa 12A ja B on esitettynä NiSO4 ja amp muodostamien 

kompleksiyhdisteiden Job Plot kuvaajat eri ionivahvuuksissa komplekseille 
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ominaisilla aallonpituuksilla: 636 nm 1:1 kompleksille, 562 nm 1:2 kompleksille 

sekä 533 nm 1:3 kompleksille(22). Kuvassa 13 A ja B on puolestaan 

havainnollistettu nikkeliliuoksen anionin vaikutusta kompleksien Job Plot 

kuvaajiin. Kuvassa 13A käytetty nikkeliliuos on valmistettu Ni(NO3)2 ja kuvassa 

13B käytetty nikkeliliuos on valmistettu Ni(ClO4)2.  

  

Kuva 12.  NiSO4-amp kompleksin Job Plot kuvaajat matalassa ionivahvuudessa (A) 

sekä korkeassa ionivahvuudessa (B). 

 

 

Kuva 13. A: NiNO3-amp kompleksi sekä B: Ni(ClO4)2 kompleksi. 
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Kuten työn teoriaosassa esitettiin, Jobin Plotin huipun mooliosuudesta selviää 

kompleksin stokiometristen kertoimien suhde. Kuitenkaan stokiometrisiä 

kertoimia ei kuvaajista pystytä määrittämään. Kuvasta 12 A ja B havaitaan, että 

liuoksen ionivahvuudella ei ole vaikutusta kompleksiyhdisteiden muodostumiseen 

liuoksissa. Matemaattisesti laskettuna Job Plot kuvaajien huiput vastaavat niille 

määritettäviä mooliosuuksien arvoja.  

Valmistettaessa koesarjaa Ni(ClO4)2 nikkeliliuoksesta (Kuva 13B) havaittiin 

korkeammissa 2-(aminometyyli)pyridiinin mooliosuuksissa tapahtuvan 

kompleksin saostumista. Saostuminen oli poikkeavaa muihin vesiliuoksiin 

verrattuna, joissa kompleksien saostumista ei tapahtunut lainkaan. Saostunut 

kiintoaine erotettiin ja analysoitiin XRD laitteistolla. Kuvassa 14 on esitettynä 

erotetun kiintoaineen XRD spektri, jota verrattiin aikaisemmin määritettyihin 

kompleksiyhdisteiden referenssispektreihin 

 

Kuva 14 Ni(ClO4)2 vedessä sarjan sakka verrattuna referenssikuvaajaan. 

Kuvan 14 saostuneen sakan XRD spektrin perusteella voidaan luotettavasti todeta, 

että kyseessä on 1:3 kompleksin saostunut muoto. Saostuneen kompleksin 

piikkien intensiteetti eroaa referenssistä kohdittain jonkin verran, mutta piikit 
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osuvat täsmälleen samalle kohdalle referenssiin verrattuna. Tulosten perusteella 

voidaan todeta 1:3 kompleksin saostuvan olosuhteissa, jossa käytetään 

nikkeliliuoksena Ni(ClO4)2 ja liuottimena vettä kun Ni/amp suhde oli 0.72–0.86. 

6.4 Kompleksien muodostuminen liuotinseoksissa 

Vesiliuoksien lisäksi koesarjoissa valmistettiin puhtaisiin metanoliin ja 

metoksietanoliin sekä näiden seoksiin. Osassa koesarjoista käytettiin vettä 

lähtöaineiden valmistukseen, kuitenkin siten että liuottimena oli metanolin ja 

metoksietanolin sekoitus. Taulukossa III on esitettynä kooste kaikista 

valmistetuista koesarjoista sekä näissä köytetyistä liuotinseoksista, nikkelin ja 

amp:in liuottimista sekä sarjassa saostuvista komplekseista. 

Taulukko III. Kooste valmistetuista koesarjoista, jossa esitettynä käytetyt liuottimet, 

lähtöaineiden liuottimet, saostuvat kompleksit ja nöytteiden tilavuudet. 

Koesarja Liuotin Nikkeli amp 
liuotin 

lähtöaineissa 
saostuva 

kompleksi 
Tilavuus 

1 Vesi 
NiSO4 
(low) 

amp vesi - 50 mL 

2 Vesi 
NiSO4 
(high) 

amp vesi - 50 mL 

3 Vesi Ni(NO3)2 amp vesi - 50 mL 

4 Vesi Ni(ClO4)2 amp vesi 1:3 50 mL 

5 Metanoli Ni(NO3)2 amp Metanoli 1:2 50 mL 

7 75/25 Ni(NO3)2 amp 75/25 1:2 50 mL 

8 50/50 Ni(NO3)2 amp vesi - 2,5 mL 

9 50/50 Ni(ClO4)2 amp vesi - 50 mL 

10 50/50 Ni(NO3)2 amp 50/50 1:2 50 mL 

11 50/50 Ni(NO3)2 amp 50/50 1:2 2,5 mL 

12 50/50 Ni(ClO4)2 amp 50/50 1:3 50 mL 

 

Liuotinseoksia analysoitaessa näytteiden nestefaasista analysoitiin UV/Vis 

spektrofotometrisesti spektri, jonka mukaan Job plot kuvaajat on piirretty 
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aallonpituuksille: 636 nm 1:1 kompleksille, 562 nm 1:2 kompleksille sekä 533 nm 

1:3 kompleksille (22). 

Liuotinseoksista piirretyissä Job Plot kuvaajissa kompleksien saostuminen aiheutti 

ongelmia. Saostuminen tapahtui pääsääntöisesti matemaattisesti laskettujen 

huippujen kohdalla tai niiden lähistöllä, jolloin kuvaajien piirrossa oli haastavaa 

määrittää tarkka huipun kohta. Saostuneissa näytteissä nestefaasin lähtötilan 

mooliosuuksien suhde ei pysy vakiona, jolloin kyseiset datapisteet on jätetty 

huomioimatta kuvaajissa (16). 

Kuvassa 15 on esitetty Job Plot kuvaajat puhtaassa metanolissa ja 

metoksietanolissa. Kummassakin tapauksessa nikkeliliuos valmistettiin 

käyttämällä Ni(NO3)2 sekä molemmat kompleksinmuodostumiseen osallistuvat 

lähtöaineet valmistettiin käytettyyn liuottimeen. Kuvaajista on saostumisen takia 

poistettu datapisteet, joissa näytteeseen muodostui sakkaa.  

 

Kuva 15A Ni(amp) kompleksit metanolissa; B Ni(amp) kompleksit metoksietanolissa 

Kuvan 15 havaitaan, että näytteiden saostumista on tapahtunut mooliosuuksien 

alueella, jossa Job Plot kuvaajien huippujen tulisi olla. Tästä syystä kuvaajista on 

erittäin vaikea todeta tarkasti huippujen paikat. Sama ongelma havaittiin myös 

muiden koesarjojen kuvaajien osalla. 
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Puhdasta liuotinta vaihdettaessa suurin eroavaisuus kuvaajien välillä havaittiin 1:1 

kompleksin kohdalla. Metanolisarjassa 1:1 kompleksin intensiteetti on 

huomattavasti matalampi kuin metoksietanolisarjassa. Kuitenkin 1:2 ja 1:3 

kompleksien kuvaajat osoittautuvat päinvastaisiksi 1:1 kuvaajiin verrattuna. 

metoksietanolisarjassa olevat 1:2 ja 1:3 kompleksien absorbanssit ovat hieman 

metanolisarjan vastaavia kompleksien absorbansseja matalammat, mutta ero ei 

kuitenkaan ole yhtä suuri kuin 1:1 kompleksien vertailussa. Tämä todennäköisesti 

tarkoittaa sitä, että metanolissa 1:1 kompleksin määrä metoksietanoliin verrattuna 

on pienempi, mutta 1:2 muodostuu enemmän. Tulos on kuitenkin vain suuntaa 

antava, koska kuten on jo aikaisemmin todettu, Job:n menetelmällä kompleksien 

konsentraatioita eri mittauspisteissä ei pystytä määrittämään. 

Kuvassa 16 tutkittiin nikkeliliuoksen anionin vaikutusta 50/50 liuotinseokseen 

valmistetuissa liuoksissa. Kuvan koesarjat sekä lähtöaineet valmistettiin 

käytettyyn 50/50 liuotinseokseen  

 

Kuva 16 A: koesarja 50/50 liuotinseoksessa, jossa nikkeliliuoksena Ni(NO3)2; B: 50/50 

liuotinseoksessa, jossa nikkeliliuos oli Ni(ClO4)2 

Käytetyillä anioneilla havaittiin kuvan 16 A ja B perusteella olevan suuri vaikutus 

saostuviin komplekseihin sekä muodostuneiden kompleksien Job Plot kuvaajiin. 

Taulukossa III esitetyistä koesarjoista havaitaan, että kuvan 16 A Job Plot 

kuvaajassa saostuu 1:2 kompleksi, kun taas kuvan 16 B kohdassa saostuva 
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kompleksi on 1:3 Ni(amp) kompleksi. Kuvan 16 koesarjojen ainoana erona on 

käytetty nikkeliliuoksen anioni. Tämän perusteella voidaan todeta, että käytetyllä 

anionilla on vaikutusta koesarjassa saostuvaan kompleksiin.  

Nikkeliliuoksen anionin nähdään selvästi vaikuttavan saostuvan kompleksin 

lisäksi myös muihin muodostuviin komplekseihin. 1:1 kompleksien kohdalla 

voidaan havaita suuri intensiteetti ero, joka viittaisi muodostuneen kompleksin 

määrän muuttumiseen. Kuitenkaan tätä ei voida varmuudella todeta, Jobin 

menetelmän puutteellisuuden takia. 

Kuvan 16 kuvaajista havaitaan saostuvan kompleksin lisäksi eroavaisuutta 

mooliosuuksien alueissa, joissa saostumista tapahtui. Kuvan 16 A kohdassa 

saostuminen tapahtui amp mooliosuuksien 0.4-0.73 välillä, kun taas kuvassa 16 B 

saostumista havaittiin amp mooliosuuksilla 0.7 - 0.83. Tämän lisäksi kuvaajista 

havaitaan 1:2 ja 1:3 kompleksien kohdilla selkeitä eroavaisuuksia 

absorbansseissa. Absorbanssien huippujen todelliset erot ovat kuitenkin 

poistettujen datapisteiden takia kuvaajien perusteella mahdotonta määrittää. 

Kuvan 16 koesarjojen Job Plot kuvaajien perusteella käytetyn nikkeliliuoksen 

anionilla havaittiin siis olevan vaikutusta koesarjassa saostuvaan kompleksiin. 

Ni(NO3)2 liuosta käytettäessä saostui 1:2 Ni(amp) kompleksi, kun taas Ni(ClO4)2 

liuosta käytettäessä saostui 1:3 kompleksi.  

Kuvassa 17 puolestaan tutkittiin veden määrän vaikutusta 

kompleksinmuodostukseen. Koesarja valmistettiin liuotinseokseen, jonka 

metanoli/metoksietanoli/vesi suhteena oli 38/38/24. Kuvan 17 A näytteiden 

valmistuksessa käytettiin 0,4M Ni(NO3)2 liuosta ja kuvan 17 B näytteissä 

nikkeliliuoksena käytettiin 0,4M Ni(ClO4)2. 
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Kuva 17. A. 38/38/24 liuotin, Ni(NO3)2; 17 B. 38/38/24 liuotin, Ni(ClO4)2 

Kuvan 17 A ja B kuvaajien perusteella nähdään selvästi, että vedellä on suuri 

vaikutus kompleksien Job Plot kuvaajiin. Kuvassa 17 A amp mooliosuuksilla 0-

0.5 tapahtui saostumista, mutta saostunut kiintoaine ei vastannut minkään 

kompleksin XRD tai IR spektrejä. Myös saostuneen kiintoaineen väri oli 

poikkeava (sinertävä/turkoosi). Saostunen kiintoaineen oletettiin olevan pelkkää 

nikkeliä, koska sille ei löytynyt vertailukohtaa kompleksien kuiva-aine 

määrityksistä. Kuvassa 17 B kompleksien tai nikkelin saostumista ei tapahtunut 

lainkaan, joka oli poikkeavaa liuottimiin valmistetuissa koesarjoissa. Profiileiltaan 

Kuvan 17 A ja B Job Plot kuvaajien muodot sekä absorbanssit vastaavat toisiaan. 

Koesarjasta voidaan todeta veden sekä käytetyn nikkeliliuoksen anionin 

vaikuttavan saostumiseen sekä Job Plot kuvaajien profiileihin. 

Koesarjassa saostuneista komplekseista ajettiin XRD laitteistolla spektrit, joita 

vertailtiin aikaisemmin ajettuihin referenssikuvaajiin. Kuvissa 19 ja 20 on 

esitettynä koesarjoissa saostuneiden kompleksien XRD spektrejä. kuvan 19 

spektri on analysoitu metoksietanolisarjasta, kun taas kuvan 20 spektrit 75/25 

liuotinseos sarjasta. Kummassakin kuvaajassa koesarjan nikkeliliuoksena on 

käytetty 0,4M Ni(NO3)2 liuosta. 
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Kuva 18. Metoksietanolisarjan saostuneiden näytteiden XRD spektrit. 

 

Kuva 19. 75/25 metanoli-metoksietanolissa saostuneiden 1:2 kompleksien XRD 

spektrit.  

Koesarjojen sisäisessä vertailussa havaitaan kuvien 19 ja 20 perusteella, ettei 

saostuvan kompleksin XRD spektri muutu lähtöaineiden moooliosuuksien 

muuttuessa. Sama ilmiö havaittiin kaikissa koesarjoissa, joten voidaan 

luotettavasti todeta että saostuva kompleksi vaihdu vaikka näytteiden 

lähtöaineiden mooliosuuksia muutettaisiin. Tämän lisäksi koesarjoja vertailtiin 

myös keskenään. Kuvista 19 ja 20 havaitaan, että koesarjojen XRD spektrit 

eroavat huomattavasti toisistaan. Kuvassa 21 on esitetty eri koesarjojen 6. 
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näytteiden XRD spektrit sekä vertailukohtana aikaisemmin analysoidut 1:2 ja 1:3 

kompleksien referenssispektrit. 

 

Kuva 20. Liuotinsarjojen 6. näytteiden saostuneiden kompleksien XRD spektrit. 

Kuvan 21 perusteella liuotinseos sarjojen spektrit vastaavat täysin saostetun 1:2 

kompleksin spektriä, mutta puhtaissa liuottimissa saostuneet kompleksien spektri 

eivät vastaa kumpaakaan referenssiä. Puhtaissa liuottimissa saostuneiden 

kompleksien XRD spektrien eroavaisuuden takia näytteistä määritettiin IR 

spektrit. Kuvassa 22 on esitettynä metanoli ja metoksietanolisarjojen sakkojen IR 

spektrit sekä 1:2 kompleksin referenssi. 

 

Kuva 21. Liuotinsarjojen ja 1:2 referenssikompleksin IR spektrit. 
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Kuvan 22 IR tuloksien perusteella voidaan todeta, että puhtaissa liuottimissa 

valmistetuissa koesarjoissa saostuu 1:2 kompleksi, vaikka XRD spektrit 

eroavatkin muista liuotinsarjoista huomattavasti. XRD spektrien eroavaisuuden 

voidaan olettaa johtuvan muodostuneen kompleksiyhdisteen erilaisesta 

kiderakenteesta, jota XRD mittauksilla tutkitaan. Kuitenkin IR spektrien 

vastaavuuden perusteella voidaan luotettavasti todeta, että puhtaassa metanolissa 

ja metoksietanolissa saostuneet kompleksit ovat 1:2 kompleksiyhdistettä eri 

kiderakenteella. 

Vertailtaessa kaikkia liuotinseoksiin valmistettuja koesarjoja keskenään,  

havaittiin ettei käytetty liuotin vaikuta saostuvaan kompleksiin, vaan sen 

kiderakenteeseen. Myös koesarjoissa saostuneiden kompleksiyhdisteiden rakenne 

on samanlainen, eli lähtöaineiden mooliosuuksien suhde ei vaikuta saostuvaan 

kompleksiin. Saostuvaan kompleksiin vaikuttaa tulosten perusteella ainoastaan 

käytetty nikkeliliuoksen anioni. 

 

7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työssä tutkittiin nikkeli(II) kompleksoitumista 2-(aminometyyli)pyridiinin kanssa 

vesiliuoksissa ja eri orgaanisissa liuottimissa ja näiden seoksissa. Kokeet 

koostuivat pääasiassa valmistettujen kompleksiyhdisteiden nestefaasien UV/Vis 

mittauksista sekä saostuneiden kompleksien erotuksesta ja XRD mittauksista. 

Saostuneiden kompleksien koostumuksen tarkistamiseksi osasta määritettiin 

spektrit FT-IR laitteistolla.  

Tuloksiksi saaduista UV/Vis spektreistä piirrettiin Job Plot kuvaajat 

kirjallisuudesta haettujen aallonpituuksien. Kuvaajista ilmeni saatujen huippujen 

sijoittuvan matemaattisesti oikeille kohdille niin vesi kuin liuotinseoksissa. 

Saostuneista komplekseista XRD määrityksen jälkeen piirrettiin kuvaajat, joita 

verrattiin niin toisiinsa kuin referenssikuvaajiin. Koesarjoissa saostunut 1:2 
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kompleksi antoi liuotinsarjasta riippuen hieman erilaisia spektrejä. IR 

määrityksillä varmistettiin kompleksin koostumuksen olevan 1:2 Ni-amp 

kompleksiyhdiste. XRD ja IR spektrien avulla päästiin johtopäätökseen, ettei 

nikkelin ja amp mooliosuuksien suhde vaikuta muodostuneeseen 

kompleksiyhdisteeseen. Se, mikä kompleksi missäkin tapauksessa saostuu, 

määräytyy anionin perusteella. Nikkeli-amp kompleksien tapauksessa 1:2 

kompleksi saostuu nitraatissa ja 1:3 perkloraatissa.  Lisäksi tärkeänä havaintona 

oli liuottimen vaikutus muodostuneeseen kompleksiyhdisteen kideranteeseen. 

Vaikka IR määritysten mukaan kompleksien spektrit olivat samanlaiset, niiden 

XRD spektrit erosivat suhteellisen paljon.  

Tulosten perusteella olisi hyödyllistä tutkia myös kompleksin muodostumista 

tarkemmin DMSO ja Akrylonitriili liuoksissa, joita käytettiin tässä työssä 

ainoastaan kompleksien liuotuskokeissa. 
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