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11. Summary of the finding of the thesis:
I have been synthesized pyridin-2,6-bis(dietylthioure) ligand and 13 complexes of
pyridin-2,6-bis(dietylthioure) with manganese and rare earth metals: 6 LnMn2L2
complexes, 6 LnMn2L3 (Ln = Ce, Pr, Gd, Dy, La, Nd) and BaMn2L3 complex.
Ligand and complexes were studied by infrared spectroscopy , nuclear magnetic
resonance spectrum , mass spectrometry. Results obtained with high uniformity and
complement each other allows making predictions about the composition of the
product . Have determined the structure of the 5 complexes by X-ray diffraction and
single crystal clearly shows the spatial structure of the product is complex three .
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