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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

  

Актуальність теми. Дизайн, синтез і властивості функціональних 

молекулярних матеріалів на основі органічних і координаційних сполук 

знаходяться в авангарді досліджень сучасної хімії і фізики завдяки перспективі 

їх застосування в новій генерації технічних пристроїв. Сучасний етап досліджень 

позначений вираженою тенденцією до створення сполук із необхідними 

функціональними характеристиками і їх практичним застосуванням в реальних 

умовах. У цьому контексті одним з найбільш перспективних матеріалів для 

електронних і спінтронних молекулярних комутаторів, комірок пам'яті, 

оптичних індикаторів тощо являються комплексні сполуки металічних іонів з 

електронною конфігурацією 3d4–7, здатні проявляти спінові переходи (СП) між 

різними електронними станами при дії зовнішніх чинників.  

Серед значної кількості типів сполук з СП тільки незначна частина за своїми 

фізико-хімічними властивостями виявляється придатною для використання за 

звичайних умов експлуатації. Тому актуальним є виявлення факторів, що 

обумовлюють необхідний набір функціональних характеристик, а також 

визначення способів їх оптимізації та контролю. Серед відомих на сьогодні 

систем з СП гетероциклічні комплекси з 3d6-іоном FeII являються найбільш 

дослідженими завдяки структурній різноманітності сполук, достатній хімічній 

стійкості, синтетичній доступності лігандів, а також значній варіабельності 

магнітних, оптичних, діелектричних та інших властивостей, яка проявляється 

при перебігу СП.  

Створення функціональних сполук із прогнозованими і контрольованими 

властивостями СП може бути досягнуто завдяки впровадженню принципово 

нових методів хімічного і структурного дизайну. Один з таких підходів базується 

на використанні фундаментальної залежності характеристик СП від агрегатного 

стану речовини. Фазові переходи типу твердий–твердий, твердий–

рідкокристалічний і твердий–рідкий можуть виступати в якості вагомих 

чинників СП, визначати його температуру і гістерезис. Серед таких систем 

особливий інтерес представляють рідкокристалічні і плавкі моноядерні системи 

з периферійними аліфатичними групами, які моделюють будову низько-

молекулярних рідких кристалів, а також з замісниками, що несуть певне 

функціональне навантаження. Наявність аліфатичних замісників в складі 

речовини обумовлює її воскоподібну текстуру за звичайних умов, що дозволяє 

легко формувати шари необхідної товщини зі збереженням СП характеристик. 

Дотепер подібний підхід для розробки нових функціональних матеріалів з СП 

систематично не застосовувався.  

Іншою важливою актуальною задачею в контексті дизайну систем з 

контрольованими характеристиками СП є створення комплексів з 

хемосенсорною функціональністю. Пористі координаційні полімери типу 

клатратів Гофмана на основі поліціанідних полідентатних блоків і ароматичних 



2 

  

місткових лігандів здатні абсорбувати/вивільняти ароматичні молекули. 

Структурні перетворення, які виникають при взаємодій з низькомолекулярними 

субстратами, виступають в якості впливових факторів, здатних селективно та 

бажаним чином змінювати характеристики СП. 

Таким чином, дизайн і синтез лігандних систем, а також комплексів з СП на 

їх основі, визначення типів систем, для яких спостерігається взаємодія між 

спіновим і структурним фазовими переходами, виявлення кореляції структура–

властивості, а також пошук нових методів контролю СП є одними з нагальних 

задач сучасної координаційної і фізичної хімії, а також матеріалознавства. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційної роботи пов’язана з тематичним планом науково-дослідних робіт 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка: № 11БФ037-03 

«Фізико-хімія металовмісних та вуглецевих наноматеріалів для сучасних 

технологій та вирішення екологічних проблем», № 16БФ037-03 «Нові 

функціональні наноматеріали і нанокомпозити на основі гетерометалічних 

систем», № 19БФ037-04 «Нові функціональні металвмісні композити та 

наноматеріали для сенсорики газів, каталізу малих молекул та молекулярного 

перемикання». 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягала в синтезі та встановленні 

фундаментальних закономірностей між фазовими переходами і параметрами СП 

нових кристалічних, рідкокристалічних та плавких комплексних сполук FeII, а 

також пористих координаційних полімерів типу клатратів Гофмана на основі 

місткових гетероциклічних лігандів, здатних включати в ґратку 

низькомолекулярні субстрати.  

Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити наступні задачі: 

• Відібрати моноядерні і полімерні координаційні сполуки, придатні для 

подальшої функціоналізації. 

• Розробити і здійснити направлений синтез нових лігандних систем з 

рідкокристалічними замісниками. 

• Дослідити вплив заряду ліганду на силу створюваного поля ліганда і 

параметри СП. 

• Визначити вплив полімерної будови на рідкокристалічні властивості і СП 

в порівнянні з моноядерними системами. 

• Охарактеризувати СП одержаних систем, визначити їх термодинамічні 

параметри, температурні діапазони і параметри гістерезису. 

• Дослідити фазову поведінку рідкокристалічних систем, визначити типи 

мезофаз і температурні області їх існування. 

• Визначити і всебічно дослідити кристалічну будову комплексів всіх 

типів, структуру рідкокристалічних фаз, спектральні, оптичні і магнітні 

властивості сполук. 
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• Вивчити фотоіндуковані СП і їх кінетику при опроміненні, а також 

супутні структурні перетворення, вплив на релаксаційні процеси 

структурно-лабільних замісників. 

• Виявити кореляції структура–властивості для систем з синхронним 

перебігом фазових переходів і СП.  

Предмет дослідження. Спінові переходи, фазові переходи та кореляція між 

ними, синтез, фізико-хімічні властивості, молекулярна і кристалічна будова 

моноядерних та полімерних комплексних сполук. 

Об’єкт дослідження. Моноядерні та полімерні комплекси FeII на основі 

місткових і полідентатних хелатних нітроген-вмісних лігандів, які здатні 

проявляти спінові і фазові переходи, сорбцію/десорбцію гостьових молекул, 

фотоперетворення при опроміненні світлом.  

Методи дослідження. Політемпературний рентгеноструктурний аналіз, 

спектральні методи (ЯМР, ІЧ, мас-, XANES, EXAFS, 57Fe мессбауерівська 

спектроскопії), кріомагнетохімічний метод, дифрактометрія, оптична 

поляризаційна мікроскопія, калориметрія та термогравіметрія. 

Наукова новизна отриманих результатів. Запропоновано принципово 

новий підхід щодо регулювання параметрів спінових переходів через зміну 

супрамолекулярної будови речовини за допомогою керованих фазових 

переходів. Новий підхід дозволяє застосувати принципи хімічного дизайну для 

контролю температури високоенергетичних фазових переходів типу твердий–

твердий, твердий–рідкокристалічний або твердий–ізотропна рідина, 

синхронізованих зі СП.  

Продемонстровано можливість впливу переходів типу твердий–

рідкокристалічний і твердий–рідкий на напрямок перебігу СП і вперше показана 

можливість оберненого СП при зростанні температури для сполук FeII. Вперше 

показано, що кінетичний контроль фазових переходів типу твердий–твердий 

дозволяє виокремлювати різні канали СП однієї сполуки. Визначено, що 

повільна кінетика релаксації структурної перебудови може стабілізувати 

високотемпературний метастабільний стан, одержаний оптичним нагнітанням за 

допомогою лазерного опромінення. Вперше продемонстрована можливість 

селективної стабілізації різних каналів СП через контрольоване впорядкування 

структурно-лабільної ґратки за допомогою металічного або аніонного 

ізоморфного заміщення.  

Продемонстровано, що реалізація хіральних і рацемічних форм 

кристалічної ґратки може варіювати температуру СП і їх кооперативність.  

Систематично вивчено вплив розміру місткових лігандів на пористість 

поліціанометалатних каркасних сполук FeII (клатратів Гофмана), їх абсорбційні 

властивості, а також роль гостьових молекул у визначенні характеристик і 

кооперативності СП, а також їх ступінчастості, вивчено вплив гідростатичного 

тиску на перебіг СП. 
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Продемонстровано, що лігандне заміщення в сукупності із депротонизацією 

гетероциклічних лігандів може слугувати інструментом контролю спінового 

стану центрального іона і визначати структурну розмірність сполуки. 

Виявлено і описано механізм нової органічної реакції між похідними 

піразола і діоксиду селена з утворенням біспіразоліл селенідів, придатних для 

одержання полімерних комплексів FeII.  

Описано комплекс FeII, інтенсивність квадратичної гіперполяризованості 

якого змінюється в результаті температурозалежного СП.  

Практичне значення роботи. Запропонований новий метод регулювання 

параметрів СП через зміну агрегатного стану речовини може слугувати основою 

для створення принципово нових матеріалів для запису, зберігання і 

відображення інформації. Розроблені в роботі підходи дозволяють отримувати 

функціональні матеріали з СП, яким властива зміна сукупності оптичних, 

магнітних, структурних та інших фізичних властивостей зі значними 

гістерезисом, керованим за напрямком, локалізацією і шириною. Висока 

технологічність подібних матеріалів зумовлена воскоподібною природою 

сполук, що дозволяє одержувати тонкі шари заданої товщини зі збереженням 

функціональності.  

Можливість стабілізації метастабільного спінового стану при оптичному 

нагнітанні за рахунок уповільненої структурної перебудови може знайти 

використання в створенні оптично активних бістабільних матеріалів, а 

чутливість до зовнішнього тиску надає матеріалам п’єзосенсорну 

функціональність. 

Одержані тривимірні полімерні системи на основі поліціанідних металатів 

з містковим лігандами демонструють специфічний відгук СП при включенні 

гостьової молекули в ґратку, що може бути використано для створення 

хемосенсорів.  

Особистий внесок здобувача полягає у визначенні напрямку наукового 

дослідження, постановці задачі, мети та знаходження шляхів їх реалізації. 

Автором сформульовано основні принципи оптимальної молекулярної 

організації комплексних сполук для отримання систем із ефективним впливом 

фазових переходів або гостьових молекул на спіновий стан іону металу, 

сплановано та проведено систематичне дослідження синтезу нових серій 

лігандів, придатних для створення моноядерних і полімерних комплексів FeII. 

Планування основних етапів роботи, узагальнення і обговорення результатів 

проведено за участю наукового консультанта д.х.н., проф. І.О. Фрицького. Всі 

ключові експериментальні дані і їх обробка виконані здобувачем особисто. 

Автором самостійно розроблено методи синтезу переважної більшості лігандів 

та координаційних сполук, представлених в даній роботи, проведено всебічне 

дослідження їх фізико-хімічних та спектральних властивостей, а також аналіз 

отриманих даних, зроблено узагальнення, виявлено кореляції структура–

властивості досліджених сполук. Окремі частини експериментальних 

досліджень виконано разом з К.О. Знов’як та Т.Ю. Сливою (КНУ), аспірантами 
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групи під кер. член-кореспондента НАНУ, д.ф.н. Г.Г. Левченко (Інститут фізики 

НАНУ/Лабораторія надтвердих матеріалів, Чангчун), С. Тереховим і Г. Букіним 

(Інститут фізики НАНУ) В. Ксенофонтовим, проф. Ф. Гютліхом (Університет 

Йоханеса Гутенберга, Майнц), А. Гаспар, Х. Вальверде-Муньйос, К. Бартуаль-

Мургі, Т. Ромеро-Морсійо, проф. Х.А. Реалем (Інститут молекулярної науки 

Валенсійського університету), М. Кастро, Х.А. Родрігес-Велемазаном 

(Арагонський інститут матеріалознавства, Сарагоса), П. Лакруа, Г. Мольнаром, 

А. Бусексу (Лабораторія координаційної хімії, Тулуза), Т. Дельгадо, С. Беснар, 

проф. А. Хаузером (Університет Женеви), А. Тісо (Інститут пористих матеріалів, 

Париж), С. Піле (Університет Лотарінгії), проф. Р. Кремером (Гейдельбергский 

університет), проф. Г. Козловські (Вроцлавський університет), проф. М. 

Хауккою (Університет Ювяскюля). Здобувач самостійно проводив вимірювання 

спектрів EXAFS та XANES в центрі DESY (Гамбург) та Європейському 

електронному синхротроні (Гренобль), їх інтерпретація проводилась разом з 

проф. M. Вердаге та Ф. Віла (Парижський інститут молекулярної хімії). 

Рентгеноструктурні дослідження, розв’язок та уточнення структур проводились 

спільно із лабораторією рентгеноструктурного аналізу Університету Сілезії у 

співробітництві з Г. Беднарек, М. Новак та др. І. Кушем, а також проф. 

М.К. Муньйос (Валенсійський політехнічний університет). Вивчення текстур 

рідкокристалічних фаз проведені у співавторстві з д.х.н., проф. Ю.Г. Галямет-

діновим (Казанський університет) у 2009-2014 рр.  

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

оприлюднено на V і VII міжнародних конференціях Київ-Тулуза (Київ, Україна, 

2009, 2013), VII симпозіумі молодих вчених (Валенсія, Іспанія, 2010), 

конференції «Електричні, транспортні і оптичні властивості низькорозмірних 

систем» (Валенсія, Іспанія, 2010), конференції «Від молекул до молекулярних 

пристроїв» (Калгарі, Італія, 2011), SWITCHMAT (Брест, Франція, 2011), конгресі 

MINILUBES (Віго, Іспанія, 2011), 1-му міжнародному семінарі по магнітним і 

наноматеріалам (Бумердес, Алжир, 2012), 40-й, 42-й і 43-й міжнародних 

конференціях по координаційній хімії (Валенсія, Іспанія, 2012; Брест, Франція, 

2016; Сендай, Японія, 2018), конференції Maria Sklodowska-Curie Action in 

Horizon 2020 (Нікосія, Кіпр, 2012), 6-й міжнародній конференції по фазовим 

переходам і динамічним властивостям спінкросоверних матеріалів (Гандія, 

Іспанія, 2016), 10-му європейскому семінарі по дослідженням молекулярних 

нанорозмірних матеріалів (Мадрид, Іспанія, 2017), 6-й європейській конференції 

по молекулярному магнетизму (Бухарест, Румунія, 2017), XVII національному 

воркшопі по молекулярним матеріалам (Торремолінос, Іспанія, 2018), 

Гордонівській конференції «Провідність і магнетизм молекулярних матеріалів» 

(Смітфілд, США, 2018).  

Публікації. Результати дисертації відображено у 50 публікаціях: 3 

оглядових статтях, 27 оригінальних статтях, 20 тезах доповідей на вітчизняних 

та міжнародних конференціях.  
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Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 6-ти розділів, 

висновків, списку цитованої літератури (552 найменування) та двох додатків. 

Робота викладена на 367 сторінках друкованого тексту і містить 134 рисунки та 

16 таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, визначено мету та задачі 

дослідження, показано наукову новизну та наведено практичне значення 

одержаних результатів, наведено інформацію про особистий внесок здобувача та 

апробацію результатів дисертації.  

Перший розділ присвячено аналізу наукової літератури за темою 

дисертаційної роботи. Зокрема, розглянуто теоретичні засади явища спінового 

переходу (СП), ефект оптичного нагнітання (ефект LIESST) і ефект тиску. 

Детально розглянуто виникнення кооперативності при СП і її структурні 

посередники, а також способи її підвищення. Показано, що одними з впливових 

факторів є структурні фазові переходи, які через зміну упаковки молекул в 

кристалічній ґратці призводять до зміни сили та типу міжмолекулярних 

взаємодій, завдяки чому можлива реалізація найбільш кооперативних СП 

відомих на даний час. Розглянуто явище рідкокристалічності, типи 

рідкокристалічних фаз та металвмісних рідких кристалів (металомезогенів) FeII, 

відомих з літератури, наведено їх систематизацію за типом взаємодії між 

фазовими переходами і СП. Розглянуто полімерні комплекси FeII типу клатратів 

Гофмана на основі поліціанометалатних аніонів і органічних гетероциклічних 

лігандів, а також ефекти, що виникають при включенні гостьових молекул і їх 

вплив на перебіг СП. 

У другому розділі наведено перелік використаних у роботі реактивів та 

матеріалів. Описано підготовку вихідних речовин, загальну методику експери-

менту та використані у роботі фізико-хімічні методи дослідження. Наведено 

методики одержання сполук і результати їх ідентифікації.  

У третьому розділі наведено дослідження будови та фізико-хімічних влас-

тивостей моноядерних комплексів на основі симетричних триподандних ліган-

дів, похідних симетричних триамінів і гетероциклічних альдегідів. 

 

Триамін tach  tame  tren 

Альдегід imd py  imd 6-Mepy  6-Mepy 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сполука 3.1 3.2  3.3 3.4  3.5/3.6 
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Одержану серію моноядерних комплексів 

FeII охарактеризовано за допомогою магнето-

хімічного методу і 57Fe мессбауерівської спектро-

скопії. Комплекси являються похідними гетеро-

циклічних альдегідів 4H-імідазол-5-

карбальдегіду (imd), 2-піколінальдегіду (py), або 

6-метил-2-піколінальдегіду (6-Mepy) і симетрич-

них триамінів tame (2,2,2-трис(амінометил)етан) 

або tach (1,3,5-цис,цис-циклогексантріамін). 

Згідно РСтА даних, молекулярна структура 

{Fe[tach(imd)3](BF4)2} (3.1) має рідкісний для 

комплексів FeII тригонально-призматичний коор-

динаційний поліедр FeN6. У випадку комплексів {Fe[tach(py)3](ClO4)2} (3.2), 

{Fe[tame(imd)3](ClO4)2} (3.3) і {Fe[tame(6-Mepy)3](ClO4)2} (3.4) реалізується гео-

метрія координаційного поліедру близька до октаедричної (рис. 1). Центральній 

іон FeII комплекса 3.1 знаходиться у високоспіновому (ВС) стані, в той час як 

сполуки 3.2–3.4 являються низькоспіновими (НС) в дослідженому темпе-

ратурному діапазоні (10–400 К). Показано, що введення метильних замісників в 

піридиновий фрагмент знижує напруженість поля ліганда і зсуває СП до нижчої 

температури. Оцінено роль жорсткості центрального триаміну і типу гетеро-

циклічних замісників в стабілізації електронного стану хелатованого іона FeII.

Методом гіперрелеївського 

розсіювання світла (ГРР) визначено 

температурну залежність квадра-

тичної гіперполяризації комплексів 

FeII (3.5) та ZnII (3.6) на основі 

триподандного ліганда з триаміном 

tren. Досліджені мікрокристали FeII 

демонструють термоіндукований 

СП при T1/2 = 233 K, який також 

відображається на зміні сигналу 

ГРР, помірна інтенсивність якого 

зумовлена центросиметричною упа-

ковкою хіральних молекул (рис. 2). 

Для діамагнітних мікрокристалів 

ZnII спостерігається температурно-

незалежна і значно менша (~400 

разів) інтенсивність ГРР. Одержані 

експериментальні дані дозволили пояснити зміну ГРР комплексу FeII двома

внесками, а саме зміною заселеності підрівнів d-орбіталей внаслідок СП, а також 

впливом орієнтації кристалів відносно збуджуючого випромінювання.

 
Рис. 1. Будова катіону 3.4. 

 
Рис. 2. Температурна залежність 

нормованої інтенсивності ГРР IГРР (у 

довільних одиницях) мікрокристалів 3.5 і 

3.6, а також для порівняння крива 

магнітної сприйнятливості 3.5 (■). 
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Досліджено вплив 

заряду і стеричної пе-

решкоди на спіновий 

стан іонів FeII в серії 

чотирьох моноядерних 

комплексів на основі 

тридентатних лігандів 

2-(1Н-бензоимидазол-

2-іл)-1,10-фенантро-

ліна (phenbiH/phenbi–)

та 2-(1Н-бензоимидазол-2-іл)-9-метил-1,10-фенантроліна (neobiH/neobi–). 

Введення стеричної перешкоди у вигляді метильної групи біля донорного атому 

фенантролінового залишку стабілізує ВС стан іона FeII в комплексі 

[Fe(neobiH)2](BF4)2 (3.7) в усьому температурному діапазоні. Накладання 

гідростатичного тиску до 0,43 гПа призводить до появи неповного 

термоіндукованого СП, при цьому нейтральний комплекс [Fе(neobi)2]·2CHCl3 

(3.8), отриманий депротонуванням ліганда, демонструє повний двоступеневий 

СП вже при звичайному тиску. На противагу, комплекс Fe(phenbiH)2](BF4)2-

·1,5phNO2·H2O (3.9) і його нейтральна форма [Fe(phenbi)2]
0·2CHCl3·H2O (3.10), 

утворені сильнопольним терпіридино-подібним лігандом, являються НС в 

усьому температурному діапазоні, як це визначено з даних РСтА і магнітних 

вимірювань.

 

 Симетрія  Симетрія 

[FeL(NCS)2] орто 3.11 [NiL(NCS)2] орто 3.15 

[FeL(NCSe)2] орто 3.12 [NiL(NCSe)2] орто 3.16 

[FeL(NCS)2] тригон 3.13 [NiL(NCS)2] тригон 3.17 

[FeL(NCSe)2] тригон 3.14 [NiL(NCSe)2] тригон 3.18 

У світлі можливого технологічного застосування явища СП першорядним 

завданням є з’ясування причин появи кооперативності СП і факторів, які 

впливають на критичну температуру переходу, а також регулювання цих 

параметрів. Одним з практичних підходів для вирішення проблеми являється 

явище поліморфізму, вивчення якого поглибило уявлення про вплив 

супрамолекулярної організації на СП поведінку сполуки. В цьому контексті 

досліджено нові моноядерні октаедричні комплекси FeII з формулою цис-

[Fe(bqen)(NCX)2], де bqen = хелатуючий тетрадентатний ліганд N,N'-біс(8-

хіноліл)етан-1,2-діамін; X = S, Se (3.11-3.14).  

Залежно від способу отримання ці сполуки кристалізуються в 

орторомбічній або тригональній кристалічних ґратках. Якщо орторомбічна фаза 

складається з рацемічної суміші моноядерних комплексів (поліморф I), то 

тригональна фаза містить тільки один з двох можливих енантіомерів (Λ або Δ) 

(поліморф II). Чотири охарактеризовані похідні зазнають СП з добре 

диференційованими значеннями T1/2 в інтервалі 90–233 К. Для похідних з NCS 

  
[Fe(neobiH)2](BF4)2   (3.7) 

[Fe(phenbiH)2](BF4)2· 

·1,5C6H5NO2·H2O      (3.9) 

[Fe(neobi)2]·2CHCl3  (3.8)  

[Fe(phenbi)2]
0· 

·2CHCl3·H2O           (3.10)  
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аніоном (3.11, 3.13) значення Т1/2 

приблизно на 110 К (поліморф I) і 87 К 

(поліморф II) нижче в порівнянні з NCSe-

аналогами (3.12, 3.14) (рис. 3). Ці 

відмінності віднесені не тільки до 

сильнішого поля лігандів аніонів NCSe, 

але і до значної відмінності в амплітуді 

структурної перебудови під час СП. 

Аналогічно, більш висока 

кооперативність NCS-похідних пов’язана 

з сильнішими міжмолекулярними 

взаємодіями в кристалічній ґратці. З 

іншого боку, значення Т1/2 тригонального 

поліморфа II вище на 53 К (NCS) і 29 К 

(NCSe) в порівнянні з орторомбічним 

поліморфом I відповідно. Ця різниця і 

невеликі зміни в кооперативності викликані відмінностями гетеро- і 

гомохіральних кристалічних упаковок, які впливають на міжмолекулярні 

контакти і геометричні параметри СП центрів. Проведено порівняння РСтА 

даних з аналогами на основі NiII (3.15-3.18). 

Комплексна сполука {Fe[C4H9B(pz)3]2} (3.19) утворена двома 

негативно зарядженими лігандними молекулами 1-бутилтриc(1Н-

піразоліл)борату, які координуються до іону FeII через N-атоми 

піразольних груп. Координаційна сфера атома феруму 

знаходиться в злегка деформованому октаедричному оточенні 

атомів нітрогену. Кристалічна упаковка утворена двома 

кристалографічно незалежними комплексними молекулами, які 

відрізняються конформацією бутильних замісників. Молекули 

взаємодіють між собою через слабкі міжмолекулярні контакти C–H···C, що 

призводить до утворення тривимірної супрамолекулярної мережі. При 120 К 

середня відстань зв'язку <Fe–N> = 1,969 Å вказує на НС стан іона FeII, який не 

змінюється при нагріванні, на що вказують високотемпературні вимірювання 

магнітної сприйнятливості і стале забарвлення сполуки.  

 

% As, x = 0 Сполука % As, x = 0 Сполука 

0% = 100% P 3.20   71% 3.27 

12% 3.21 86% 3.28 

22% 3.22 100% 3.29 

38% 3.23 % MII, y = 0  

46% 3.24 21% Zn  3.30 

56% 3.25 17% Ni 3.31 

63% 3.26 100% Ni 3.32 

 
Рис. 3. Магнітна поведінка сполук 

3.11 (1), 3.13 (1'), 3.12 (2), і 3.14 (2'). 
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Досліджено комплексну сполуку 

FeII на основі триподандного ліганду, 

похідної трис(2-аміноетил)аміну 

(tren) і імідазолальдегіду з 

бутильними замісниками (3.20), яка 

демонструє два добре 

диференційовані канали СП зі 

значним гістерезисом (канали пам’яті 

А і В), реалізація яких критично 

залежить від швидкості зміни 

температури під час експерименту. 

При швидкості 4 К хв–1 СП 

характеризується критичною темпера-

турою <Tc
av> = 122 К з петлею гістерезису шириною 14 К (канал А), для

швидкостей нижче 0,1 К хв–1 СП відбувається при <Tc> = 156 К з петлею 

гістерезису 41 К (канал B) (рис. 4), а при проміжних швидкостях спостерігається 

їх коалесценція.

Визначена порогова швидкість зміни температури пов’язана з кінетикою 

структурного фазового перетворення двох НС фаз (позначених НС1 і НС2), які 

поділяють одну й ту саму ВС фазу (ВС1). З даних РСтА визначено, що структурні 

зміни супроводжуються значною перебудовою міжмолекулярних контактів, 

різних для кожного з каналів СП. Проведені магнітні, фотомагнітні, 

калориметричні дослідження послідовно підтверджують цей висновок.

Сполука 3.20 демонструє LIESST-ефект (Light Induced Excited Spin State 

Trapping) при 80 К з нетипово тривалим часом релаксації, що складає ~20 год, що 

в ~40 разів перевищує відповідне значення в аналогічних умовах після 

опромінення при 10 К. Для охарактеризування та пояснення різних шляхів 

релаксації при опроміненні нижче і вище 70 К використано методи оптичної 

абсорбційної спектроскопії, магнітометрії та РСтА на синхротронному 

випромінюванні. Визначено, що причиною повільної релаксації при 

фотозбудженні вище 70 К являється конформаційна перебудова аліфатичних 

замісників ліганда, яка впливає на кінетику релаксації в основний НС стан. 

Кількісно релаксацію ВС1*2→НС1 досліджено за допомогою РСтА при 90 К 

після фотозбудження при цій же температурі:

γВС(t) =
(<Fe–N>(t) – <Fe–N>НС1 90 K)

(<Fe–N>ВС*1 90 K – <Fe–N>НС1 90 K) 
. 

Синтезовано та охарактеризовано серію мультистабільних ізоморфних СП 

сполук [Fe1-xMx(nBu-im)3(tren)](P1-yAsyF6)2 (M = ZnII, NiII; (nBu-im)3(tren) = 

трис(n-бутил-імідазол(2-етиламіно))амін)) (3.21–3.32). Варіюючи склад сполук 

ізоморфного ряду, можливо цілеспрямовано обирати один з двох кооперативних 

термічно зумовлених переходів СП, які відрізняються за критичною 

температурою (Тс) та шириною гістерезису (∆Th). У випадку незаміщеної 

сполуки 3.29 (x = 0, y = 1) спостерігається кооперативний двоступінчастий СП і 

 
Рис. 4. Залежність χMT від T сполуки 

3.20 при швидкостях сканування 

4 К хв–1 (■) та 0,1 К хв–1 (●). 
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два структурно-фазові переходи. Низькотемпературні фазовий перехід і СП 

відбуваються синхронно, включаючи конформаційні зміни n-бутильних 

замісників ліганду та зміну просторового розміщення аніонів AsF6
– відносно 

комплексних катіонів [Tc
1 = 174 K (ΔTc

1 = 17 K), Tc
2 = 191 K (ΔTc

2 = 23 K) 

(швидкість сканування 2 К хв–1)]. Для ВС стану сполуки спостерігається високо-

температурний фазовий перехід, зумовлений перегрупування AsF6
– аніонів [Tc

PT 

= 275 K (ΔTc
PT = 16 K)]. Це поведінка контрастує з гомологом 3.20 (x = 0, y = 0), 

для якого при звичайному тиску можливо селективно обрати один з двох 

кооперативних одноступінчатих СП шляхом контролю кінетики фазового 

переходу синхронізованого з СП. При накладанні гідростатичного тиску 

(близько 0,1 гПа) на сполуку 3.20 спостерігається зворотна коалесценція двох СП 

переходів з формуванням одного двосту-

пінчастого переходу аналогічного спосте-

режуваному для 3.29, що означає подіб-

ність впливу зовнішнього та внутрішнього 

хімічного тисків на поведінку в даному 

типі сполук (рис. 5). Точний контроль за 

співвідношенням AsF6
– та PF6

–, а отже і 

кінтетикою фазового переходу, дозволяє 

селективно виокремлювати канал B 

сполуки 3.20 при х = 0, у = 0,7.  В той же 

час, заміщення FeII на металічні йони ZnІІ 

чи NiII (х = 0.2, у = 0) сприяє реалізації 

низькотемпературного СП каналу А неза-

лежно від швидкості сканування. Взаємний 

вплив фазового і спінового переходів при 

ізоморфному заміщенні досліджено за 

допомогою РСтА, порошкової рентгенівсь-

кої дифрактометрії, магнітних і калориметричних вимірювань.

Розділ 4 присвячено дослідження нових моноядерних систем із мезоген-

ними лігандами. Синтезовано та охарактеризовано нові моноядерні рідко-

кристалічні комплекси FeII, похідні мезогенних лігандів трис[3-аза-4-((5-Cn)(6-R-

2-піридил))бута-3-еніл]аміна, де R = водень або метил, 1,3,5-цис,цис-трис[1-аза-

2-((5-алкілоксі)(2-піридил)вініл]циклогексан або 2,2,2-трис(2-аза-3-((5-алкілок-

си)(2-піридил))проп-2-еніл)етан (4.1–4.8).

Сполуки 4.1–4.8 отримували конденсацією стехіометричних кількостей 

триаміну і аліфатичного альдегіду в присутності відповідної солі FeII в 

етанольному розчині. Згідно магнітних вимірювань, 4.1, 4.3 і 4.7 являються НС 

сполуками в діапазоні температур 10–400 K. Для щойно одержаних зразків 4.4, 

4.5 і 4.6 спостерігається часткове зниження сприйнятливості з T1/2 в діапазоні 

100–120 К. Ця зміна пов'язана з поступовим і неповним СП процесом, що 

призводить до високого відсотка ВС молекул при низькій температурі.

 

 
Рис. 5. Температурна залежність 

χMT від T сполуки 3.20 при різних 

значеннях зовнішнього тиску. 
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Триамін R Аніон s Alk Сполука 

tren H BF4
– 0,5 C18 4.1 

  SO4
2– 4 C18 4.2 

  C18TOS– 1 C18 4.3 

 Me BF4
– 0 C18 4.4 

  SiF6
2– 0 C18 4.5 

  SO4
2– 3 C20 4.6 

tame H C18TOS– 1 C18 4.7 

tach H C18TOS– 2 C18 4.8 

tren Me PF6
– 0 C20 4.9 

 

Дифрактограми сполук 4.1–4.8 знімали в діапазоні 2θ = 1–30°. Виявлено, що 

при високій температурі спостерігається уширення і зсув аліфатичного гало до 

нижчих кутових значень в порівнянні з низькотемпературними вимірюваннями, 

що підтверджує перехід ланцюгів у квазі-рідкий стан.

Досліджено новий рідкокристалічний комплекс [FeIIL](PF6)2 на основі 

симетричного триподанда з С20-алкільними замісниками, похідної трис(2-

аміноетил)аміну (tren), методами магнетохімії, 57Fe месбауерівської спектро-

скопії та ренгенофазового аналізу (4.9). Встановлено, що комплекс проявляє 

неповний СП нижче 100 К, а при нагріванні плавиться з утворенням смектичної 

рідкокристалічної фази.

 Alk   Alk

 

C8 

C18 

4.10 

4.11 

 

C4 

 

C16 

C18 

C20 

C22 

 

 

 

 

 

 

4.12 

4.12*(ClO4
–) 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

 

C6 

C14 

C16 

C18 

C20 

4.17 

4.18 

4.19 

4.20 

4.21 

 

C18 

 

 

 

4.22 

Досліджено три нових типи радіально-заміщених металомезогенів FeII з СП 

на основі симетричних триподандних лігандів, їх магнітні та структурні 

властивості (4.10–4.22). Комплекси отримано конденсацією трис(2-

аміноетил)аміна (tren) і 3-алкокси-6-метилпіридинальдегіда (n  = 8, 18), 1-алкіл-

1Н-імідазолальдегіда (n = 4, 16, 18, 20, 22), або 1-алкіл-1Н-бензімідазолальдегіда 

(n = 6, 14, 16, 18, 20) із подальшою взаємодією із сіллю FeII (рис. 6). Комплекс 

4.22, отриманий з 1-октадецил-1Н-нафто[2,3-d]імідазолальдегіду, зберігає ВС 

стан в усьому температурному діапазоні.
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4.10 4.12 4.17 

Рис. 6.  Будова моноядерних катіонних комплексів [FeIIL]2+. 

 

Коротколанцюгові комплекси досліджено комбінацією методу РСтА, 

магнітних вимірювань і 57Fe мессбауерівської спектроскопії. Всі довголанцюгові 

комплекси проявляють поступовий СП і зазнають фазовий перехід твердий-

рідкокристалічний, що відбивається на магнітних властивостях   сполук. 

Охарактеризування методом рентгенівської порошкової дифрактометрії та 

диференціальної калориметрії вище температури плавлення виявило утворення 

смектичної мезофази SX.

Ліганд 2,2,2-трис(2-аза-3-((5-аклокси-6-метил-2-пиридил)проп-2-енил)-

етан (Cn-tameMe) утворює з солями Fe(X)2·sH2O ряд металломезогенів з СП 

із загальною формулою [Fe(Cn-tameMe)](X)2, Alk = C6–16, X = ClO4
– або BF4

– 

(4.23–4.27). РСтА аналіз комплексу 4.23 при 100 K виявляє просторову групу

Pbca. Визначено, що іон FeII 

знаходиться в псевдо-Oh 

оточенні, сформованому трь-

ома іміновими групами і трь-

ома піридиновими групами 

ліганду. Середня відстань 

зв’язку Fe–Nim та Fe–Npy ста-

новить 1,918(2) Å та 2,084(2) Å відповідно, які характерні для  іонів FeII в НС 

стані. Сусідні молекули упаковані “голова до голови”, утворюючи шарувату 

мікросегреговану структуру з іонних шарів, утворених катіонними групами і 

аніонами, і алкільних замісників, упакованих в неполярні шари (рис. 7). Всі 

сполуки серії показують термічно індукований СП і мезоморфізм вище 300 К, 

який залежить від довжини аліфатичних ланцюгів. Загальною особливістю 

гомологів 4.25–4.27 є утворення при плавленні смектичної мезофази SX в 

діапазоні температур 350–375 К внаслідок плавлення ланцюгів без 

перегрупування іонних шарів, оскільки між комплексними катіонами та 

аніонами BF4
– або ClO4

– зберігаються сильні іонні взаємодії. В утвореній 

мезофазі аліфатичні ланцюги являються динамічно розупорядкованими і 

обмежено мобільними. Досліджені сполуки проявляють термохромізм, 

змінюючи забарвлення з темно-фіолетового в НС стані (<275 K, Cr) на червоне в 

ВС стані (>275 K, Cr, SX).

 

Аніон  Alk Сполука 

ClO4
– С6 4.23 

BF4
– С10 

С12 

С14 

С16 

4.24 

4.25 

4.26 

4.27 
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Рис. 7. а) Проекція катіону 4.23; б) Проекція молекулярної упаковки.  

 

Синтезовано серію нейтраль-

них комплексів [FeL(NCS)2] (4.28– 

4.34), охарактеризованих методами 

вимірювання магнітної сприйнят-

ливості, дифрактометрії, ІЧ, 57Fe 

мессбауерівської спектроскопії і 

калориметрії (L = N,N'-біс((3-алкокси-

піридин-2-іл)метилен)-пропан-1,3-ді-

амін, ланцюги С4–20). Комплекс з 

найкоротшими ланцюгами 4.28

показує плавний СП при нагріванні. Подовження аліфатичних замісників до С12 

і С14 призводить до втрати кристалічного порядку і погіршення магнітних 

властивостей. Фазовий перехід сполук з ланцюгами вище порогової довжини 

С16 змінює форму магнітної кривої і призводить до появи гістерезису. Для 

сполуки з С20 (4.34) петля гістерезису є найбільш вираженою (рис. 8). З 

положеннь смуг поглинання νanti та νsym груп C–H при кімнатній температурі 

сполуки 4.34 зроблено висновок, що більшість С–С зв'язків аліфатичних 

ланцюгів сполуки знаходяться в транс-конформації з незначною або відсутньою 

частко гош-конформерів. З іншого боку, для коротколанцюгових 4.30 і 4.31 

виявлено значну гош частку, що спостерігається для розплавлених або 

невпорядкованих аліфатичних ланцюгів, тоді як проміжна ситуація характерна 

для 4.32 і 4.33. Визначено, що зростаюче впорядкування алкільних ланцюгів при 

їх подовженні добре корелює з даними дифрактометрії, згідно з якими 

кристалічність зростає в тому ж порядку, тобто збільшення довжини ланцюгів 

підвищує ступінь впорядкованості структури сполук. Привертає увагу і той факт, 

що частка залишкової ВС фракції також зменшується в тому ж порядку. У роботі

 

R 

Alk 

H Me 

C4 4.28 4.29 

C12 4.30  

C14 4.31  

C16 4.32  

C18 4.33  

C20 4.34  

(a) 

іонний шар   

d = 10,027(5) Å 

 

d = 18,087(7) Å 

 

(б) 
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показана важливість оптимізації 

довжини ланцюга для ефективного 

впливу фазового переходу на  СП. 

В результаті проведеної роботи, а 

також аналізу літературних даних по 

суміжним тематикам, сформульовано 

критерії відбору систем, для яких 

можливе проявлення сильного вза-

ємного впливу спінового і фазового 

переходів, а саме: 1) здатність комплек-

су утворювати мікросегреговану супра-

молекулярну структуру з бішаровою 

організацією координаційних груп; 2) 

наявність в складі ліганду груп, 

схильних до сильних міжмолекулярних 

взаємодій, стекінгових чи водневих; 3) створення лігандом помірного поля 

ліганду для спостереження СП в області фазових перетворень, бажано кімнатної 

температури. Остаточний вибір було зроблено на користь систем, потенційно 

здатних реалізувати сильні стекінгові міжмолекулярні взаємодії при упаковці в 

кристалічну гратку, що наклало додаткові вимоги щодо природи, дентатності і 

симетрії лігандів. Важливим фактором відбору виступала присутність іоногенної 

групи в молекулі ліганду. В результаті було досліджено серію плавких 

комплексів ароїлгідразонового типу 4.35–4.49, похідних піримідину або 

піридину, які в залежності від довжини периферійних аліфатичних ланцюгів 

демонструють звичайний прямий СП між НС і ВС станами або обернений СП 

між ВС і НС станами при підвищенні температури.  

 n  pm2-n:   N n  pyN-n 

 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

4.35 

4.36 

4.37 

4.38 

4.39 

4.40 

 

 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

5 

1 

4 

8 

12 

14 

16 

14 

14 

14 

4.41 

4.42 

4.43 

4.44 

4.45 

4.46 

4.47 

4.48 

4.49 

Плавкі нейтральні сполуки pm2-n та pyN-n отримували реакцією між сіллю 

FeII і лігандами, отриманих конденсацією відповідних кетонів і гідразидів, із 

послідуючою депротонізацією за допомогою основи. Магнітні властивості 

pm2-n представлені у вигляді залежності χMT від Т (рис. 9). При плавленні обидві 

сполуки 4.36 і 4.37 показують різкий СП від діамагнітного НС стану (χMT = 0) в 

парамагнітний, причому χМТ сягає ~2,7 см3 К моль-1 при 400 К. При охолодженні 

відбувається різке падіння χМТ до нуля в точці кристалізації. Петля гістерезису 

 
Рис. 8. Температурна залежність χMT  

від T для зазначених комплексів. У 

вставці 57Fe мессбауерівський спектр 

4.33 при 80 К. 
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має середню температуру Tc
П = 

366 K з шириною ΔTh
П = 28 К у 

випадку 4.36, і ТC
П = 352 K і ΔTh

П 

= 29 K у випадку 4.37 (П відповідає 

прямому СП). Сполука 4.35 

залишається НС до 400 К. При 

нагріванні 4.38 значення χМТ 

поступово збільшується з двома 

різкими падіннями. Охолодження 

відновлює початкову поведінку з 

петлями гістерезису при Tc
О = 

287 K, ΔTh
О = 12 K і Tc

О = 346 K, 

ΔTh
О = 26 K (О означає обернений 

СП). Значення TLIESST фото-

збудженого метастабільного стану 

ВС* сполуки дорівнює 64 K. 

Сполука 4.39 поводиться анало-

гічно і показує обернений СП з 

гістерезисом при більш високому 

Tc
О = 351 K, ΔTh

О = 21 K. Нарешті, 

для 4.38 параметри Tc
О = 355 K, 

ΔTh
О = 17 K, тоді як повний 

плавний СП 4.40 з T1/2
тв = 275 К в твердому стані має гістерезис шириною 1 К. В 

табл. 1 наведено термодинамічні калориметричні дані при конверсії іонів FeII між 

спіновими станами внаслідок фазового переходу.  

 

Табл. 1. Параметри СП згідно магнітних і калориметричних даних. 

Сполука ΔH/кДж моль-1  ΔS/Дж К-1 моль-1  Тип СП Tc, K ΔTh, K 

4.36 47 128 прямий 366 28 

4.37 47 132 прямий 352 29 

4.38 54 156 обернений 346 26 

4.39 65 184 обернений 351 21 

4.40 66 187 обернений 355 17 

 

Магнітні криві всіх pm2-n в рідкій фазі близько збігаються і відповідають 

плавному СП з рівноважною температурою T1/2
рід = 354 К. Параметризація кривої 

4.38 за моделлю Сліхтера-Дрікамера очікувано вказує на нульове значення  

параметру кооперативності Г. Навпаки, СП в твердій фазі 4.40 відбувається з 

Г ≈ 3 кДж моль–1, що відображає помірно кооперативні взаємодії центрів FeII в 

гратці. 

Як прямий, так і обернений СП добре відтворюються при ціклічному 

нагріванні, при цьому не спостерігається погіршення властивостей, оскільки в 

даному випадку СП не є звичайним твердотільним процесом, а результатом 

 
Рис. 9. Температурна залежність χМТ від Т 

зазначених сполук. У вставці відповідні 57Fe 

месcбауерівські спектри при 80 К. 

4.36 

4.37 

4.40 

4.39 

4.38 

4.35 
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плавлення/кристалізації, які можуть повторюватися нескінченно за умови 

сталості хімічного розкладу. ТГА дані підтверджують стабільність pm2-n до 

550 К, що набагато вище температурного діапазону прямого або оберненого СП. 

ДСК вимірювання виявили екзотермічні/ендотермічні піки при охолод-

женні/нагріванні відповідно, при цьому положення піків співпадає з 

температурами СП переходів з магнітних даних (табл. 1). Зміна ентальпії (ΔH) і 

ентропії (ΔS) значно перевищує відповідні типові значення для сильно-

кооперативних переходів в твердому стані (тобто ΔH ≈ 20 кДж моль–1 і ΔS ≈ 100 

Дж К–1 моль–1). Це підтверджує проходження високоенергетичного процесу 

плавлення, синхронного зі СП. Визначено, що ΔH і ΔS змінюються нелінійно з 

ростом n і є більшими для сполук з оберненим переходом.  

Дифрактограми 4.36 і 4.37 містять 

широкий пік з центром при 2θ = 11,5°, 

d ≈ 8 Å, приблизно відповідний пері-

одичності укладання головних груп (рис. 

10). Визначене з даних РСтА колінеарне 

вирівнювання Fe···Fe···Fe в 4.36 збе-

рігається і в плавленій фазі, але через 

часткову аморфізацію зразка пік роз-

ширюється і зміщується. На відміну від 

коротколанцюгових сполук, для 4.38, 

4.39 і 4.40 з оберненим СП аналогічний 

пік знаходиться при 2θ = 8,1°, d ≈ 11 Å, 

що вказує на зміну впорядкування головних груп. Це спостереження також 

узгоджується з іншою спільною рисою дифрактограм, а саме аліфатичним гало, 

центр якого при 2θ = 21,5°, d = 4,12 Å для 4.36 і 4.37, зміщується до 2θ = 21°, 

d = 4,21 Å у випадку 4.38, 4.39, 4.40.  

Фізичні зміни під час плавлення і синхронного СП сполук були охаракте-

ризовані за допомогою оптичної мікроскопії, оскільки тверді фази сполук з 

прямим і оберненим СП чітко відрізняються за зовнішнім виглядом і 

забарвленням. Наприклад, 

при нагріванні 4.36 

плавиться і формує тонкий 

шар однорідного зеленого 

кольору, який містить 

комплексні молекули в НС і 

ВС станах (рис. 11). При 

охолодженні сполука криста-

лізується з одночасним пере-

ходом всіх молекул в НС 

фазу з темно-зелено-фіолетовим забарвленням. Сполука 4.38 при плавленні ут-

ворює подібну рідку фазу зеленого кольору, але при кристалізації і оберненому 

СП утворюється блискуча жовто-зеленувата кристалічна речовина з комплекс-

Рис. 10. Дифрактограми pm2-n при 

кімнатній температурі. 

 
 

Рис. 11. Зміна термохромізму cполук pm2-n при 

зміні довжини замісників. 

4.36 
4.37 

4.38 
4.39 
4.40 

рідина 

4.38 

тв. речовина 

4.36 



18 

ними молекулами в ВС стані (рис. 11). Спостережувана фазова поведінка і 

термохромізм відтворюються при циклічній зміні температури.

Синхронізація фазового переходу і СП зумовлена тим, що при плавленні 

руйнуються всі статичні міжмолекулярні контакти. У випадку СП сполук роль 

цих контактів добре відома – вона має першорядне значення для визначення 

характеристик, таких як температура, різкість і гістерезис. У ізотропній рідкій 

фазі СП стає плавним, типовим для рівноважної системи, поведінка якої 

описується розподілом Больцмана між двома станами, а при поверненні в 

твердий стан внаслідок кристалізації комплексні молекули стають НС або ВС в 

залежності від сформованої кристалічної упаковки. Оскільки в двох фазах 

(рідкій і твердій) комплексні молекули поводяться по-різному, криві СП 

виявляють стрибкоподібну зміну в точці фазового переходу. Зміни, які 

спостерігаються  при фазових перетвореннях плавких сполук, схематично 

зображено на рис. 12.

 

Рис. 12. Схема, 

яка пояснює 

механізм прямого 

і оберненого СП 

сполук pm2-n та 

pyN-n при плав-

ленні/криста-

лізаціїї. «1» і «3» 

відповідають 

твердим фазам, 

«2» розплавленій. 

 

Метою роботи представленої в п’ятому розділі  було дослідження коорди-

наційних полімерів FeII з СП з двовимірною (2D) шаруватою будовою, моно-

дентатні ліганди яких розташовані перепендикулярно до полімерних шарів, 

завдяки чому вони є придатними для введення аліфатичних замісників (рис. 13).  

 

Ліганди NiII PdII PtII AgI AuI 

4PhPy 5.2 5.1 5.3 5.4 5.5 

4-C6 5.6 (1)a    5.23 (1) 

4-C18 5.7 (1)  5.11 (1)  5.15 (1) 5.19 (0,5) 5.24 (0,5) 

4-C12 5.8 (0,5) 5.12 (1) 5.16 (1) 5.20 (0,5) 5.25 (0) 

34-C12 5.9 (2) 5.13 (0,5) 5.17 (1) 5.21 (1) 5.26 (2) 

345-C12 5.10 (2) 5.14 (3) 5.18 (2) 5.22 (2) 5.27 (0,5) 
a Число молекул води на мономерну ланку. 
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Рис. 13. Схематична будова полімерних шарів з [MII(CN)4]
2– (зліва) та 

[MI(CN)2]
– (справа) сполук 5.1–5.27 (R1–3 = водень або алкокси-група).

 

Перший етап дослідження полягав в дослідженні комплексів з нефункціо-

налізованим лігандом 4-фенілпіридином (4PhPy). Синтезовано п'ять нових дво-

мірних координаційних полімерів із загальною формулою {Fe(4PhPy)2-

[MII(CN)4]}·sH2O (MII = Pd, s = 0; MII = Ni, s = 0; MII = Pt, s = 1) та {Fe(4PhPy)2-

[MI(CN)2]2}·sH2O (MI = Ag, s = 1; MI = Au, s = 0,5), охарактеризованих при змінній 

температурі методами спектроскопії EXAFS, порошкової дифрактометрії, 

калориметрії і магнетохімії. Виявлений СП з гістерезисом локалізований при 

критичних температурах Tc
↓/↑ = 163/203 К (5.1), 135/158 K (5.2), 172/221 К (5.3) і 

менш кооперативний без гістерезису при Tc = 188 К (5.4) і 225 К (5.5). Сполуки

5.1–5.5 проявляють різку і зворотну зміну 

забарвлення від жовтого у ВС стані до 

червоного в НС стані. Десольватація 

сполук змінює тип переходу, роблячи його 

більш різким і зміщує критичну 

температуру до більш високих температур.

EXAFS дослідження сполук 5.1 та 5.2 

надали інформацію щодо перетворення 

координаційної сфери [FeN6] при СП (рис. 

14), яка узгоджується з магнітними даними. 

Криві залежності довжини зв'язку Fe–N 

від температури близькі до залежності 

магнітної сприйнятливості. Дифракто-

метричні дослідження 5.1 при зміні

температури свідчать про різкий фазовий перехід зі значним гістерезисом, який 

відбувається синхронно зі СП. Релаксація фотозбудженого ВС* спінового стану 

(ефект LIESST) спостерігається для сполук 5.1–5.5 нижче 70 К.

 
Рис. 14. Фур’є-перетворення 

спектрів EXAFS сполуки 5.1  

на K-лінії Fe. 
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Синтезовано і охарактеризовано 2D 

металорганічні каркасні сполуки FeII на 

основі тетрадентатних та бідентатних 

поліціанометалатних аніонів із загальною 

формулою {FeL2[M
II(CN)4]}·sH2O і 

{FeL2[M
I(CN)2]2}·sH2O, (L = 4-(4-алкоксифе-

ніл)піридин (4-С6, 4-C12, 4-C18), 4-(3,4-

дидодецилоксифеніл)піридин (34-C12) або 

4-(3,4,5-трисдодецилоксифеніл)піридин

(345-C12)); MII = NiII, PdII, PtII; MI = AgI, AuI) 

(5.6–5.27), які демонструють співіснування 

СП та рідкокристалічних властивостей. 

Охарактеризування сполук проводилось за допомогою спектроскопії EXAFS,

рентгенівської порошкової дифрактометрії, вимірювання магнітної 

сприйнятливості, ДСК, ТГА і 57Fe мессбауерівської спектроскопії. Одержані 

металомезогени виявляють неповний і плавний термоіндукований СП з 

T1/2 ≈ 170 K (рис. 15), а також фазовий перехід типу кристал–смектик вище 

370 K.

В шостому розділі описано сполуки, утворені бісмонодентатними чи 

полідентатними органічними лігандами, здатними виступати в якості містків. 

Так, самозбірка флуоропіразину (pzF), іонів FeII, і поліціанідних металатів 

[MII(CN)4]
2– (MII = Ni, Pd, Pt) або [AuI(CN)2]

– призводить до утворення серії 

двомірних (2D) і тривимірних (3D) координаційних полімерів із 

сильнокооперативним СП.

 
 

pzF naphty 

{Fe(L2)[NiII(CN)4]} (6.1) 

{Fe(L2)[PdII(CN)4]} (6.2) 

{Fe(L2)[PtII(CN)4]} (6.3) 

{Fe(L)[PtII(CN)4]}·H2O (6.4) 

{Fe(L)[AuI(CN)2]2} (6.5) 

{Fe(L)[Au(CN)2]2}·0,5PhNO2 (6.6) 

 

3,8phen 

{FeII(L)[Au(CN)2]2} (6.7)   

              
Рис. 15. Залежність χMT від T 

сполук 5.6–5.10. 
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bpb  

{Fe(L)[AgI(CN)2]2} (6.8) 

{Fe(L)[PtII(CN)4]}   (6.9) 

{Fe(L)[PdII(CN)4]}  (6.10) 

{Fe(L)[NiII(CN)4]}  (6.11)

Сполуки 6.1–6.3 кристалізуються в орторомбічній просторовій групі. Іони 

FeII знаходяться на центрах інверсії кристалічної гратки в деформованому 

октаедричному оточенні з екваторіальною площиною, утвореною чотирма 

еквівалентними центросиметричними групами 4-[M
II(CN)4]

2–. Аксіальні поло-

ження октаедрів займають термінальні ліганди pzF, що призводить до гофру-

вання 2D шарів {Fe(pzF)2([M
II(CN)4]}n.

 
Рис. 16. а) Фрагмент структури 6.5; б) Упаковка вздовж вісі b; в) Подвійне 

взаємопереплетіння полімерних 3D каркасів сполуки. 

 

Похідні PtII і PdII демонструють термоіндукований СП, що характеризується 

T1/2 = 156 і 116 К відповідно і шириною петлі гістерезису 22 К, в той час як 

похідна NiII є ВС в усьому температурному інтервалі під тиском до 0,7 гПа. 

Значна стабільність ВС стану в похідній NiII пояснюється щільною упаковкою 

полімерних шарів, що контрастує зі структурою похідних PtII і PdII в ВС і НС 

станах. Описано синтез і структуру 3D каркасних сполук з формулами 

{Fe(pzF)([PtII(CN)4]}·0,5H2O (6.4) і {Fe(pzF)([AuI(CN)2]2} (6.5) (рис. 16), де pzF 

виступає в якості місткового ліганду. Перша сполука є ВС в усьому 

температурному діапазоні, друга демонструє СП з центром при 243 К і 

гістерезисом шириною 43 К. Порівняння значеннь ∆S і ∆H, визначених з даних 

молярної питомої теплоємності ∆Cp як функції від T при охолодженні і 

нагріванні 6.3 і 6.5 (рис. 17), з літературними даними вказує на 

сильнокооперативний характер СП цих сполук. 

 
Рис. 17. Аномальна теплоємність (ДСК)  (6.3 (зліва) і  (6.5 (справа). 

a)  б)  в) 
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Синтезовано і охарактеризовано новий 3D координаційний полімер з СП 

типу клатрату Гофмана із формулою {Fe(naphthy)[Au(CN)2]2}·0,5PhNO2 (naphthy 

= 2,6-нафтіридин). Ґратка сполуки утворена двовимірними полімерними шарами 

{Fe[Au(CN)2]2}, містково з'єднаними

молекулами naphthy через аксіальні позицій 

іонів FeII. Спостерігається двократне вза-

ємопереплетіння полімерних каркасів зав-

дяки малій їх щільності, при цьому утворю-

ються достатньо великі порожнечі для 

включення молекул нітробензену із реаліза-

цією сильних міжмолекулярних взаємодії 

між окремими фрагментами каркасів. 

Сполука проявляє неповний одноступінча-

стий СП з гістерезисом, T1/2 = 166 К (рис. 

18).

Тривимірний координаційній полімер 

{FeII(3,8phen)[Au(CN)2]2}·xphNO2 (3,8phen = 

3,8-фенантролін, phNO2 = нітробензен) показує зміну поведінки між повним

одноступеневим СП з гістерезисом 15 К центрованим при 290 К і 

низькотемпературним багатоступеневим СП з послідовністю ВС1НС0 (фаза 1) ↔ 

ВС2/3НС1/3 (фаза 2) ↔ ВС1/2НС1/2 (фаза 3) ↔ ВС1/3НС2/3 (фаза 4) ↔ ВС0НС1 (фаза 

5). Гостьова молекула phNO2 (x = 1, 6.7·phNO2) діє як “молекулярний клин” між 

двома взаємопереплетеними 3D-каркасами, що посилює міжмолекулярні 

взаємодії і перешкоджає структурному перетворенню під час СП, який 

стає багатоступінчастим.

 
Рис. 19. Теплова залежність магнітної сприйнятливості і питомої теплоємності 

сполук 6.7·phNO₂ (зліва) і 6.7 (справа). 

 

Чотириступінчастий СП підтверджено даними ДСК (рис. 19). Критичні 

температури, відповідні максимумам/мінімумам, становлять 253,0, 234,5, 207,0 і 

194,0 К. Відповідна варіація ентальпії ∆Нi складає = 5,27, 4,82, 2,82 і 5,74 кДж 

моль–1 і ентропії ∆Si = ∆Hi/Tсi = 20,8, 20,5, 13,6 і 29,6 Дж К–1 моль–1 відповідно. 

 
Рис. 18. Магнітна поведінка 

сполуки 6.6. 
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Багатоступінчастість відповідає послідовній зміні молярної фракції γВС = 1 (фаза 

1), ≈ 2/3 (фаза 2), = 1/2 (фаза 3), ≈ 1/3 (фаза 4) і = 0 (фаза 5). Сумарні значення 

∆HТ і ∆ST рівні 18,6 кДж моль–1 і 84,6 Дж К–1 моль–1.  

Магнітні властивості 6.7 вказують на повний одноступінчастий СП, який 

проявляється у вигляді майже квадратного термогістерезису шириною 15 К при 

Tc
↓/↑ = 290/305 K, підтвердженого ДСК даними (рис. 19). Середні значення ∆H і 

∆S рівні 21,7 кДж моль–1 і 74,1 Дж К–1 моль–1 відповідно. Вихідний 

чотириступінчастий СП повністю відновлюється при реабсорбції phNO2 

протягом тижня. Релаксація фотозбудженої фази ВС* відбувається при ТLIESST = 

48 K.  

 
Рис. 20. Проекція частини взаємопереплетених каркасів: а) Внутрішня 

поверхня з каналами вздовж [101]; б) Молекули phNO2 в каналах 6.7·phNO₂;  

в) Міжмолекулярні взаємодії C(3,8phen)···C(phNO₂) і C(Au(CN)₂)···C(phNO₂) менше 

відповідної суми ван-дер-ваальсових радіусів при 228 К. 

 

Детальний РСтА аналіз (рис. 20) виявив конкуренцію між просторовою 

періодичністю структурно нерівноцінних ВС і НС центрів, впорядкованих 

шахоподібно ···ВС–НC··· (фаза 3), і появою просторової структурної модуляції, 

неспіврозмірною з вихідною елементарною коміркою, про що свідчить 

стабілізація аперіодично упорядкованих змішаноспінових станів ···ВС–ВС–

НС··· і ···НС–НС–ВС··· для фаз 2 і 4 при нагріванні чи охолодженні відповідно. 

РСтА і магнетохімічні виміри ВС* стану, одержаного опроміненням сполуки 

при 15 К, дозволили ідентифікувати і охарактеризувати фазу 6. Після 

десольватації системи (x = 0, 6.7) спостерігається одноступінчатий СП з 

гістерезисом при кімнатній температурі, який повертається до 

чотириступінчастого при реабсорбції phNO2. Обидва типи СП, властиві одній й 

тій же сполуці, роблять можливим їх порівняння в рамках уявлень про антиферо- 

і фероеластичні структурні взаємодії. 

Синтезовано серію пористих координаційних полімерів типу клатратів 

Гофмана з СП на основі FeII і ди- та тетраціанометалатів AgI і NiII/PdII/PtII та біс(4-

піридил)бутадіїну (6.8-6.11) в якості місткового ліганду і проведено їх вичерпне 

охарактеризування методами РСтА, ТГА, ДСК та рентгенівської дифрактометрії 

(a) (б) (в) 
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(рис. 21, 22), а також досліджено їх 

клатрати з гостьовими молекулами 

нафталену, нітробензену і трифлуо-

ротолуену (6.9·2naph, 6.9·2phNO2, 6.9-

·1,5CF3ph). Критична температура СП 

насичених клатратів змінюється в 

залежності від природи гостьових 

молекул. Відповідне середнє значення Tс,av 

зростає в ряді Tc,av
naph < Tc,av

phCF₃ < Tc,av
phNO₂. 

Оскільки показано, що всі клатрати 6.9·G 

мають подібні структури, їх різна 

поведінка під час СП може бути пов’язана 

з різним розміром гостьових молекул, яка для phNO2/phCF3/naph змінюється як 

152/164/177 Å3 відповідно. Враховуючи це спостереження, при описі зміни СП в 

даній серії клатратних сполук враховано стеричну перешкоду, зумовлену цими 

молекулами. Очевидно, що більші за об’ємом молекули сильніше 

перешкоджають стисненню каркасу і при інших рівних умовах дестабілізують 

компактніший НС стан на користь більш об’ємного ВС стану.  

    
Рис. 22. Магнітні і калориметричні криві сполук 6.9·2naph (зліва), 6.9·2phNO2 

(справа). 

 

Депротонізація іоногенного тетрадентатного ліганду 

6,6'-біс(1Н-тетразол-5-іл)-2,2'-біпіридину [H2bipy(ttr)2] в 

присутності FeII призводить до утворення аніонного 

моноядерного комплекса або нейтрального двовимірного 

координаційного полімера з формулами NEt3H{Fe[bipy(ttr)2]-

[Hbipy(ttr)2]}·3MeOH (6.13) і {Fe[bipy(ttr)2]}n  (6.14) відповідно. У першому 

випадку аніони [Hbipy(ttr)2]
– і [bipy(ttr)2]

2– зв'язуються з іонами FeII з утворенням 

моноядерних комплексних молекул 6.13 зі спотвореним бісдисфеноїдним 

додекаедричним поліедром (рис. 23), рідкісним прикладом координаційного 

оточення з КЧ = 8.  
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Рис. 21. Проекція кристалічної 

структури 6.9·2naph. 
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Рис. 23. Проекція 

комплексної молекули 

6.13. Координаційний 

поліедр FeN8 з 

геометрією деформо-

ваного бісдисфено-

їдного додекаедра. 

Магнітні вимірювання 6.13 виявляють ВС стан FeII, а мессбауерівський 

спектр характеризується великим квадрупольним розщепленням, ∆EQ = 3,42 

мм с–1. Для полімерного комплексу 6.14 властиве сильне спотворення поліедра, 

в якому жорсткий аніон [bipy(ttr)2]
2– займає 

екваторіальне положення центрального 

іона FeII, в той час як його аксіальні 

положення зайняті екзодонорними N-

атомами тетразольних груп сусідніх 

фрагментів {Fe[bipy(ttr)2]}
0, тим самим 

формуючі двовимірні полімерні шари. 

Сполуці 6.14 властивий майже повний СП 

з T1/2 = 221 К з параметрами ∆HСП = 8,27 

кДж моль–1, ∆SСП = 37,5 Дж К–1 моль–1 

згідно даних ДСК (рис. 24). Фотомагнітні 

вимірювання 6.14 вказують на 

фотоіндуковану конверсію близьку до 

кількісної з TLIESST = 52 K. Проведено 

політемпературне РСтА дослідження 

кристалічної структури 6.14 для вивчення 

температурної залежності структурних параметрів, які за характером змін 

близькі до магнітнітної кривої.  

Вивчено нову реакцію 3-моно- і 3,5-дизаміщених піразолів з діоксидом 

селену і на її основі розроблено ефективну процедуру для синтезу біс(3R,5R'-1H-

піразол-4-іл)селенідів з високим виходом. У разі незаміщеного піразолу отри-

мано відповідний селенонієвий катіон. Визначено, що перша стадія реакції 

включає подвійну нуклеофільну атаку піразольним вуглецем С-4 атому селену з 

утворенням селеноксиду (i) (рис. 25). Подальше перетворення оксиду включає 

реакцію з піразолом або піридином з утворенням іонів селенонію R2XSe+ [R, X = 

3,5-дизаміщений-1Н-піразол-4-іл (ii') або X = піридил (ii")], стабільних лише в 

розчині. При десольватації реакційних сумішей утворюються органічний селенід 

(iii), біспіразоліл (iv'), піразолілпіридин (iv") і піразолілселанол (v) як побічні 

продукти, ідентифіковані за мас-спектрами або методом РСтА.  

 
Рис. 24. Залежність магнітної 

сприйнятливості χMT від Т сполук 

6.13 і 6.14. 
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Рис. 25. Запропонований механізм реакції з утворенням  

біс(3R,5R'-1H-піразол-4-іл)селеніду. 

 

Ідентичність і структура виділених селенопохідних підтверджено 

спектральними методами (1H, 13C, 77Se ЯМР, мас-спектроскопія), а їх 

молекулярні структури досліджені методом РСтА. Комплексоутворення між 

іонами FeII, біс(3,5-диметил-1Н-піразоліл)селеніду та місткових діціаноауратних 

аніонів призвело до синтезу одновимірного полімерного ВС комплексу 

{Fe(L)2(H2O)2[Au(CN)2]2} (6.15), охарактеризованого методом РСтА, 

магнітохімічно та cпектроскопічно. 

 

ВИСНОВКИ  

Дисертаційна робота присвячена науковій проблемі, пов’язаної з 

дослідженням принципово нового підходу щодо регулювання параметрів 

спінового переходу (СП) через структурні фазові переходи типу твердий–

твердий, твердий–рідкокристалічний і твердий–рідкий. Продемонстровано 

вплив молекулярної будови, природи і розмірності систем на параметри СП. 

Розроблено методи синтезу і одержано 129 нових моноядерних і полімерних 

координаційних сполук FeII; досліджено їх фізико-хімічні властивості за 

допомогою методів мас-спектрометрії, ІЧ, ЯМР, магнетохімії, 57Fe 

мессбауерівської спектроскопії, порошкової дифрактометрії, спектроскопії 

EXAFS, XANES, EDXS. Методом рентгеноструктурного аналізу встановлено 

будову органічних і комплексних сполук FeII в різних спінових станах, загалом 

94 структури.          

1. Показано, що введення стеричної перешкоди біля донорних атомів 

триподандних гетероциклічних лігандів на основі триамінів, або пласких 

тридентатних гетероциклічних лігандів, а також депротонізація гетероциклічних 

груп впливають на спіновий стан центрального іона FeII в утворених 

моноядерних псевдо-октаедричних комплексах. Продемонстровано, що 
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зовнішній гідростатичний тиск впливає на повноту спінового перетворення і 

його локалізацію за температурою.  

2. Продемонстровано вплив хімічної природи і кристалічної ґратки на 

параметри СП для систематично досліджених серій моноядерних тіо- і 

селеноціанатних комплексів з тетрадентатним хелатуючим лігандом, одержаних 

у вигляді рацемічних орторомбічних і хіральних тригональних поліморфів. 

Згідно РСтА досліджень, відмінності в кристалічній упаковці впливають на 

геометрію поліедра [FeIIN6] і також відбиваються на амплітуді зміни кутових 

деформацій при СП, яка пропорційна амплітуді просторових перетворень 

комплексної молекули і ґратки. Показано, що відмінності в кооперативності 

досліджених сполук пов'язані зі зміною характеру міжмолекулярних взаємодій в 

поліморфних модифікаціях.  

3. Вперше продемонстровано можливість спостереження двох диферен-

ційованих каналів СП зі значним гістерезисом (канали пам’яті А і В), що 

реалізуються в одній сполуці в залежності від швидкості зміни температури під 

час експерименту. Встановлено порогову швидкість зміни температури, яка 

корелює з кінетикою структурного фазового перетворення двох низькоспінових 

фаз (НС1 і НС2). Виявлено, що кінетично контрольований перехід включає в 

себе значну перебудову міжмолекулярних контактів, які визначають різну 

кооперативність кожного з каналів СП. Показано, що лазерне опромінення НС1 

фази при температурі вище 70 К призводить до нетипово довгого часу релаксації 

фотогенерованої високоспінової фази, що згідно РСтА зумовлено підвищеною 

кінетичною стабільністю аліфатичних замісників під час конформаційної 

перебудови внаслідок СП. Продемонстровано, що розсинхронування явищ СП 

та структурного фазового переходу шляхом введення ізоморфних замісників в 

кристалічну ґратку призводить до селективної стабілізації каналів пам’яті.  

4. Продемонстровано виникнення рідкокристалічних властивостей для 

катіонних комплексів FeII з дископодібною або паличко-подібною молекулярною 

будовою на основі симетричних триамінів і похідних піридину, імідазолу і 

бензімідазолу, функціоналізованих аліфатичними замісниками. Встановлено, що 

комплекси проявляють СП і фазовий перехід кристал–смектик, який змінює 

повноту і кооперативність спінового перетворення.  

5. При систематичному досліджені серії нейтральних тіоціанатних моно-

ядерних комплексів FeII на основі тетрадентатного ліганда виявлено вплив дов-

жини аліфатичних замісників на ефективність взаємодії фазових і спінових 

переходів під час фазового переходу кристал−рідкий кристал. Показано, що 

гістерезис СП довголанцюгових сполук серії виникає внаслідок синхронізації з 

фазовим переходом.  

6. Показано, що для плавких комплексів FeII з лігандами ароїлгідразонового 

типу можливий контроль розташування за температурою і ширини гістерезису 

СП, а також безпрецедентна можливість обирати між прямим і оберненим 

напрямком СП. Виявлено, що причиною ефективної взаємодії фазових і спінових 
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переходів є повне руйнування кристалічної ґратки при плавленні в ізотропний 

рідкий стан і її відновлення при кристалізації.  

7. Продемонстровано виникнення сильнокооперативного термоіндукова-

ного СП з шириною гістерезису близько 40 К в новій серії двовимірних 

координаційних полімерів на основі тетраціанометалатних аніонів [Ni/Pd/Pt-

(CN)4]
2– та 4-фенілпіридину. Виявлено структурний фазовий перехід першого 

роду, синхронний з СП. Введення до трьох аліфатичних замісників в ліганд 

призводить до неповного і плавного СП при низькій температурі, а при 

нагріванні виявлено фазовий перехід сполук типу кристал–смектик.  

8. Систематично досліджено вплив розміру бісмонодентантного місткового 

ліганду на СП тривимірних полімерних поліціанідних гетерометалічних 

координаційних сполук FeII:  

● Показано, що флуоропіразин може утворювати двовимірні і тривимірні 

координаційні полімери з поліціанометалатними аніонами [NiII/PdII/PtII-

(CN)4]
2– і [AuI(CN)2]

–, при цьому характер зміни параметрів СП вказує на 

зростаючу стабілізацію низькоспінового стану в порядку Pt > Pd > Ni. 

Cполука з Au, яка складається з двох ідентичних взаємопереплетених 

тривимірних підграток, демонструє сильнокооперативний СП зі 

стабільним гістерезисом більше 40 К в області кімнатної температури.  

● Показано, що містковий бісмонодентатний ліганд 2,6-нафтіридин також 

призводить до конкатенації двох полімерних каркасів, кожен з яких 

утворений шарами {Fe[Au(CN)2]2}∞, містково з’єднаними молекулами 

ліганду через аксіальні позиції координаційної сфери іонів FeII. 

Включення гостьової молекули нітробензену в ґратку призводить до СП 

з асиметричним термічним гістерезисом. 

● Продемонстровано, що пористий полімер на основі 3,8-фенантроліна 

може зворотно перемикатись між двома типами СП, кооперативним з 

гістерезисом і повним чотириступінчастим, при включенні/вивільненні 

готьової молекули нітробензену, яка породжує структурну фрустрацію і 

стабілізує далекосяжні структурні "феро-" і "антифероподібні" взаємодії. 

При десольватації утворюється сполука, яка демонструє одноступінчас-

тий гістерезис шириною 15 К при кімнатній температурі.  

● У разі подовженого місткового ліганду біс(4-піридил)бутадіїну виявлено 

високу пористість утвореної ґратки, що дозволяє включати до двох 

гостьових молекул нафталену, нітробензену або трифлуоротолуену на 

мономерну ланку. На основі магнітних даних виявлено залежність 

проходження СП зі значним гістерезисом від типу адсорбованих гостьо-

вих молекул. Встановлено кореляцію між зростаючим розміром гостьо-

вих молекул і стабілізацією об’ємної ґратки з високоспіновими іонами FeII. 

9. Показана можливість використання іоногенного тетрадентатного ліганду 

6,6'-біс(1Н-тетразол-5-іл)-2,2'-біпіридина для утворення гомолептичних комп-

лексів FeII різної розмірності. Варіюючи синтетичні умови одержано або високо-

спіновий моноядерний комплексний аніон із співвідношенням FeII : ліганд = 1 : 2 
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з рідкісною геометрію координаційного оточення центрального атома 

(бісдисфеноїдним додекаедром), або нейтральний октаедричний комплекс із 

співвідношенням FeII : ліганд = 1 : 1 і з СП з гістерезисом. В цьому випадку 

тетразольні групи комплексних часток виступають у якості екзодонорних груп 

для сусідніх фрагментів, об’єднуючи їх в двовимірний координаційний полімер.  

10. Знайдено і досліджено нову органічну реакцію 1Н-піразолу і його 3-

монозаміщених і 3,5-дизамещенних піразолів з діоксидом селену з утворенням 

біс(3R,5R'-1Н-піразол-4-іл)селенідів в якості основних продуктів реакції, що 

розширює спектр доступних синтетичних методів для даного класу сполук і 

може знайти застосування в органічному синтезі та координаційній хімії. 

Показано, що сполуки можуть виступати в якості моно- або бісмонодентатних 

лігандів для синтезу полімерних координаційних сполук 3d-металів. Описано 

одновимірний координаційний полімер FeII на основі діціаноауратного аніону, 

вивчено його магнітні і спектральні властивості.  
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АНОТАЦІЯ  

Середюк М.Л. Координаційні сполуки феруму(ІІ) з п’яти- і 

шестичленними N-гетероциклічними лігандами: будова, спінові і фазові 

переходи. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за 

спеціальностями 02.00.01 – неорганічна хімія, 02.00.04 – фізична хімія. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, 

Київ, 2021.  

Дисертаційна робота присвячена розробці нового підходу для регулювання 

параметрів спінових переходів (СП) в координаційних сполуках 3d6-іонів FeІІ за 

допомогою керованих фазових переходів. Підхід базується на використанні 

фундаментальної залежності характеристик СП від агрегатного стану речовини, 

яка виникає внаслідок впливу супрамолекулярної будови на силу поля ліганда 

комплексних молекул. Серед таких систем особливий інтерес представляють 

рідкокристалічні і плавкі моноядерні системи з групами, які моделюють будову 

низькомолекулярних рідких кристалів, а також пористі системи, здатні до 

сорбції/десорбції низькомолекулярних субстратів. Контрольовані фазові перехо-

ди типу твердий–твердий, твердий–рідкокристалічний і твердий–рідкий можуть 

виступати в якості основоположних чинників СП, визначати його температуру і 

гістерезис. За розробленими методиками синтезовано органічні ліганди з п’яти- 

і шестичленними N-гетероциклічними замісниками і на їх основі одержано 129 

нові координаційні сполуки, досліджено їх будову і фізико-хімічні властивості. 

Кореляція будова–властивості одержаних систем різних типів, а також аналіз 

літературних даних, дозволили встановити особливості молекулярної організації 

сполук, які призводять до ефективного впливу фазових перетворень на спіновий 

стан іона FeII.  

Ключові слова: спіновий перехід, металомезогени, комплекси феруму(ІІ), 

координаційні полімери, клатрати Гофмана, магнітні властивості, 57Fe 

месcбауерівська спектроскопія, спектроскопія EXAFS, калориметрія. 
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АННОТАЦИЯ  

Середюк М.Л. Координационные соединения железа(II) с пяти- и 

шестичленными N-гетероциклическими лигандами: строение, спиновые 

и фазовые переходы. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора химических наук по 

специальностям 02.00.01 – неорганическая химия, 02.00.04 – физическая химия. 

– Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, 

Киев, 2021. 

Диссертация посвящена разработке нового подхода для регулирования 

параметров спиновых переходов (СП) в координационных соединениях 3d6-

ионов FeII с помощью управляемых фазовых переходов. Подход базируется на 

использовании фундаментальной зависимости характеристик СП от агрегатного 

состояния вещества, возникающей вследствие влияния супрамолекулярного 

строения на силу поля лиганда комплексных молекул. Среди таких систем 

особый интерес представляют жидкокристаллические и плавкие моноядерные 

системы с группами, моделирующих строение низкомолекулярных жидких 

кристаллов, а также пористые системы, способные к сорбции/десорбции 

низкомолекулярных субстратов. Контролируемые фазовые переходы типа твер-

дый–твердый, твердый–жидкокристаллический и твердый–жидкий могут высту-

пать в качестве основополагающих факторов СП, определять его температуру и 

гистерезис. По разработанным методикам синтезированы органические лиганды 

с пяти- и шестичленными N-гетероциклическими заместителями и на их основе 

получены 129 новых координационных соединения, исследовано их строение и 

физико-химические свойства. Корреляция строение–свойства полученных 

систем различных типов, а также анализ литературных данных, позволили 

установить особенности молекулярной организации комплексных соединений, 

которые приводят к эффективному влиянию фазовых переходов на спиновое 

состояние иона FeII. 

Ключевые слова: спиновый переход, металломезогены, комплексные 

соединения железа(II), координационные полимеры, клатраты Хофмана, 

магнитные свойства, 57Fe месcбауэровская спектроскопия, спектроскопия 

EXAFS, калориметрия.   

 

SUMMARY  

Seredyuk M.L. Coordination compounds of iron(II) with five- and six-

membered N-heterocyclic ligands: structure, spin and phase transitions. – 

Manuscript.  

Thesis for the degree of Doctor of chemical sciences in the specialties 02.00.01 – 

inorganic chemistry, 02.00.04 – Physical chemistry. – Kyiv National Taras 

Shevchenko University, MES of Ukraine, Kyiv, 2021.  

The central topic of the thesis is the development of a new approach for tuning 

the spin transitions (ST) parameters in coordination compounds of 3d6 FeII ions by 
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means of controlled phase transitions. The approach is based on the exploitation of the 

fundamental dependence of the ST characteristics on the aggregate state of the 

substance, arising from the influence of the supramolecular structure on the ligand field 

strength of complex molecules. Among such systems, of particular interest are liquid 

crystalline and fusible mononuclear systems with groups modeling the structure of low 

molecular weight liquid crystals, as well as porous systems capable of sorption/ 

desorption of low molecular weight substrates. Controlled solid-solid, solid-liquid-

crystalline and solid-liquid phase transitions can act as fundamental factors of the ST, 

govern its temperature and hysteresis. Ligands with five- and six-membered 

heterocycles were synthesized using the developed methods and 129 new coordination 

compounds were derived on their basis, whose structure and physico-chemical 

properties were investigated. A structure-property correlation of the obtained systems 

of various types and an analysis of the literature data made it possible to establish the 

specific features of the molecular structure for the effective interpay of the phase 

transitions and the ST of the FeII ions. 

The first investigation line concerns the study of mononuclear and polymeric FeII 

complexes without substituents as well as similar systems functionalized with aliphatic 

substituents, in particular, mononuclear compounds based on symmetric tripodands 

with heterocyclic donor groups. Magnetic, structural and spectroscopic studies have 

revealed a diamagnetic low-spin state of the central ion, while comparative structural 

analysis led to the conclusion that the ligand field is close to the value favoring ST. 

The change of the quadratic hyperpolarizability during the ST was also demonstrated 

for the first time for a FeII tripodand complex of the series. 

It was revealed that introducing short-chain aliphatic substituents into the ligand 

molecules does not affect the ability of complex compounds to form a highly organized 

crystal lattice. Based on the results of X-ray diffraction analysis of single crystal 

samples of FeII complex cations with the ligand containing n-butylimidazole 

fragments, the thermally induced structural and spin lability was discovered that can 

occur either synchronously or independently. Two different STs with significant 

hysteresis (memory channels A and B) were revealed for the first time.  

A series of neutral mononuclear thiocyanate FeII complexes with aliphatic 

substituents of various lengths was obtained and characterized, as well as a new class 

of fusible neutral FeII complexes based on the ionogenic tridentate ligands of the 

aroylhydrazone type with asymmetrically grafted aliphatic substituents. The phase 

transitions of these compounds cause the appearance of a sharp ST with the possibility 

of controlling their localization by temperature, hysteresis width and direction of the 

ST, which can be conventional “forward” or rare “reversed” ones.  

It was demonstrated that the grafing one, two or three aliphatic chains to the 4-

phenyl-pyridine ligand leads to the formation of two-dimensional polymeric 

polycyanometallate FeII metallomezogens, exhibiting incomplete and gradual ST and 

a crystal–smectic type phase transition above room temperature. 

The second part of the study is devoted to a systematic investigation of the 

bridging ligands and infuence of low molecular weight complounds included in the 
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lattice of three-dimensional polycyanomethalate ST FeII complexes. To this end, the 

structural and physicochemical properties of a series of complexes with 

bismonodentate ligands of various lengths were studied. It was determined that the 

fluoropyrazine, 2,6-naphthyridine and 3,8-phenanthroline form framework compounds 

with a high cooperativity of ST. Influence of three types of guest molecules on the ST 

of compounds with the longest ligand bis(4-pyridyl)butadiyn has been systematically 

investigated. Magnetic data indicate a ST process with significant hysteresis, whose 

localization by temperature depends on the nature of the adsorbed guest molecules, and 

has a pronounced chemosensory functionality. This behavior is explained assuming the 

molecular volume and the number of guest molecules, which while increasing stabilize 

the lattice with high-spin FeII ions. 

The synthesis and properties of two FeII complexes based on the ionogenic 

tetradentate ligand 6,6'-bis(1H-tetrazol-5-yl)-2,2'-bipyridine are described. By 

changing the synthesis conditions, it is possible to obtain a mononuclear anionic 

complex with a rare coordination sphere [FeN8] of the central atom as well as a neutral 

polymeric pseudo-Oh complex with cooperative ST exhibiting LIESST effect at low 

temperatures. 

The reaction of pyrazole and its derivatives with selenium dioxide, leading to the 

formation of bis(pyrazol-4-yl)selenides in high yields, was studied in details. The 

possibility of using these compounds as ligands for the synthesis of coordination 

polymers with FeII ions is demonstrated. 

Keywords: spin transition, metallomesogens, iron(II) complexes, coordination 

polymers, Hoffman clathrates, magnetic properties, 57Fe Mössbauer spectroscopy, 

EXAFS spectroscopy, calorimetry.  


