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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Гідразон- та гідразидвмісні ліганди є одними з 

найбільш структурно різноманітних та на сьогоднішній день найбільш активно 

досліджуваних лігандних систем. Відносна простота синтезу, можливість 

контролю геометрії ліганду в широких межах, а також різноманіття 

координаційно-хімічних властивостей обумовили широке застосування даного 

класу лігандів в аналітичній, біонеорганічній (модельні системи ферментів) та 

супрамолекулярній хімії, каталізі та магнетохімії. Крім того, сполуки цього 

типу проявляють біологічну активність і знаходять застосування в фармакології 

як антибіотики. 

В літературі гідразид- та гідразонвмісні сполуки представлені насамперед 

мононуклеативними лігандами, що містять в своєму складі лише один 

хелатуючий вузол. В той же час ліганди, що здатні зв’язувати два або більше 

йонів металів, представлені набагато меншою кількістю сполук. Однак аналіз 

літературних даних дозволяє стверджувати, що саме такі ліганди є найбільш 

перспективними для отримання поліядерних координаційних сполук, в тому 

числі і гетерометалічних. 

Використання лігандів, що містять в своєму складі декілька 

нееквівалентних донорних вузлів, не лише може значно полегшити отримання 

гетерометальних сполук, а й також призвести до появи супрамолекулярної 

ізомерії, що є передумовою для прояву більшого різноманіття структурних 

типів. Інша принципова можливість розширення коодинаційно-хімічних 

властивостей вказаних лігандів, що поки недостатньо висвітлена в літературі, 

полягає у введення до їх складу додаткових потенційно місткових донорних 

груп, зокрема оксимної, піразинової, тощо. 

Таким чином, одержання нових несиметричних полінуклеативних 

гідразид- та гідразонвмісних лігандів та вивчення їх координаційно-хімічних 

властивостей є актуальною задачею сучасної координаційної хімії, 

обумовленою необхідністю раціонального пояснення та кращого розуміння 

природи і механізму самоорганізації поліядерних координаційних сполук, а 

також одержання нових супрамолекулярних мотивів з корисними оптичними, 

каталітичними та магнітними властивостями. 

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 (бюджетна тема 

“Синтез неорганічних та координаційних сполук для створення нових 

функціоналізованих матеріалів” (номер держреєстрації 0111U005046)). 

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи було систематичне 

вивчення координаціно-хімічних властивостей несиметричних 

полінуклеативних гідразонвмісних лігандів, а також розробка зручних підходів 

для отримання олігоядерних координаційних сполук на їх основі. Досягнення 
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даної мети передбачає вирішення наступних задач: аналіз літературних даних 

за вказаною тематикою; дизайн нових несиметричних лігандних систем; синтез 

серії полінуклеативних гідразонвмісних лігандів, встановлення їх будови; 

дослідження комплексоутворення даних лігандів з іонами 3d-металів у 

розчинах; розробка методик синтезу цільових координаційних сполук; 

встановлення спектроскопічних характеристик одержаних металокомплексів; 

дослідження молекулярної та кристалічної будови зазначених координаційних 

сполук; вивчення магнетохімічної поведінки олігоядерних сполук. 

Об’єкт дослідження: полінуклеативні несиметричні гідразидвмісні 

ліганди та моно- і поліядерні комплекси 3d
5
−3d

10
-металів на їх основі. 

Предмет дослідження: комплексоутворення полінуклеативних 

несиметричних гідразидвмісних лігандів з солями 3d
5
−3d

10
-металів, будова, 

спектральні та магнітні властивості одержаних комплексів. 

Методи дослідження: потенціометричне та спектрофотометричне рН-

титрування, ЯМР-, ЕПР-, електронна та ІЧ-спектроскопія, ESI мас-

спектрометрія, рентгеноструктурний аналіз (РСтА), кріомагнетохімічні 

дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше систематично 

досліджено координаційно-хімічні властивості полінуклеативних 

несиметричних лігандів оксимно-гідразонового типу. Проведено всебічне 

дослідження особливостей комплексоутворення йонів 3d
5
−3d

10
-металів з 

даними лігандами у водних розчинах. Досліджено склад і будову утворених 

сполук, а для комплексів міді(ІІ) визначено константи стійкості. Встановлено 

оптимальні умови утворення дискретних поліядерних гомо- та гетерометальних 

комплексів шляхом програмованої самоорганізації у розчинах. 

Синтезовано 20 нових координаційних сполук, у тому числі 12 

поліядерних. Розроблено методики синтезу дискретних комплексів проміжної 

ядерності ряду топологій, зокрема топології молекулярної решітки, 

колапсованої молекулярної решітки та триядерні нікельвмісні комплекси 

трикутної форми. За допомогою рентгеноструктурного методу встановлено 

факт ізомеризації несиметричного гідразонвмісного ліганду в ході формування 

таких триядерних нікельвмісних комплексів. Досліджено спектральні та 

магнетохімічні характеристики синтезованих сполук, методом 

рентгеноструктурного аналізу встановлено молекулярну та кристалічну будову 

лігандів та 14 координаційних сполук.  

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено нові методики 

синтезу моно- та поліядерних сполук цинку, міді(ІІ), нікелю(ІІ) та мангану(ІІ). 

На основі результатів мас-спектрометричних досліджень показано, що деякі з 

синтезованих моноядерних комплексів на основі даних лігандів можуть 

виступати в якості конструкційних блоків для отримання координаційних 

сполук більшої ядерності. 
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Результати досліджень можуть бути використані при підготовці лекційних 

курсів та практикумів для студентів хімічних спеціальностей. 

Особистий внесок здобувача. Основні ідеї, реалізовані в дисертаційній 

роботі, були сформульовані науковим керівником д.х.н., проф. Фрицьким І.О. 

Постановка досліджень та інтерпретація одержаних результатів була проведена 

разом з д.х.н., проф. Лампекою Р.Д. Основний обсяг експериментальної роботи 

виконаний здобувачем особисто. Вся теоретична та синтетична робота 

проводилась на кафедрі неорганічної хімії Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Первинні експериментальні дані 

рентгеноструктурного аналізу, використані в роботі, були отримані в 

лабораторії рентгеноструктурного аналізу університету м. Йоенсуу (Фінляндія) 

проф. М. Хаукка та науково-технологічного комплексу «Інститут 

монокристалів» НАН України проф. О.В. Шишкіним. Мас-спектрометричні та 

кріомагнетохімічні дослідження, а також дослідження комплексоутворення у 

розчині виконано при участі співробітників Вроцлавського університету 

(Польща) під керівництвом проф. Х. Козловські. 

Апробація результатів дисертації. Результати представленої роботи 

доповідалися на XVIII Українській конференції з неорганічної хімії за участю 

закордонних учених (м. Харків, 2011 р.), конференції «Актуальные проблемы 

развития химической науки, технологии и образования в республике 

Каракалпакстан»  (м. Нукус, 2011 р.), ХІІІ та XIV Всеукраїнській конференції з 

міжнародною участю студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії” (м. Київ, 

2012 та 2013 рр.), XIII міжнародному симпозіумі з неорганічної біохімії (м. 

Карпач, Польща, 2015 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 6 статтей 

та тези 5 доповідей на національних і міжнародних конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 

розділів, висновків та списку використаних джерел (127 найменувань). 

Загальний обсяг дисертації становить 192 сторінки друкованого тексту, вона 

містить 44 таблиці, 6 схем і 96 рисунків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету та задачі 

дослідження, представлено наукову новизну та показано практичне значення 

одержаних результатів. 

У першому розділі проведено аналіз літературних даних стосовно 

полінуклеативних гідразон- та гідразидвмісних лігандів. Розглянуто 

координаційні сполуки на основі таких лігандів, методики їх синтезу та 

властивості (електрохімічні, спектральні та магнітні). Проаналізовано вплив 

наявності оксимної групи в складі гідразон- та гідразидвмісних лігандів на 

особливості синтезу та будову координаційних сполук на їх основі. 
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У другому розділі наведено експериментальні методики синтезу лігандів, 

що використані у роботі (рис. 1), та координаційних сполук 3d
5
-3d

10
-металів на 

їх основі. Всі ліганди синтезовані вперше. Також у розділі розглянуто фізико-

хімічні методи дослідження, що використовувались у роботі. 

 

HPOAP 

 

HPyOP 

 

HPOPyr 

 

H2SOP  

H2POASP 

 

Рис. 1. Ліганди, що досліджувалися у роботі 

 

У третьому розділі розглянуто комплексоутворення лігандів HPOAP та 

HPyOP з солями 3d
5
-3d

10
-металів, а також фізико-хімічні та спектральні 

властивості синтезованих комплексних сполук. Для встановлення оптимальних 

умов одержання цільових продуктів було досліджено комплексоутворення 

зазначених лігандів з солями міді(ІІ) в водно-метанольному розчині методами 

спектрофотометричного та рН-потенціометричного титрування, а також 

електронного парамагнітного резонансу (ЕПР). Крім того, були проведені ESI 

мас-спектрометричні дослідження продуктів взаємодії зазначених лігандів з 

солями 3d
5
-3d

10
-металів. 

В результаті взаємодії ліганду HPOAP з перхлоратами цинку(ІІ) та 

нікелю(ІІ) у молярному співвідношенні 2:1 були одержані моноядерні 

координаційні сполуки [Zn(POAP)(НPOAP)]ClO4·2CH3OH (К1) та 

[Ni(POAP)(HPOAP)]ClO4·2CH3OH (К2), відповідно. Характерною особливістю 

будови даних сполук є наявність в їхньому складі двох молекул ліганду, одна з 

яких є депротонованою по амідній групі (рис. 2). 

Шляхом повільного упарювання розчинів, що містять Zn(ClO4)2 або 

Ni(ClO4)2, ліганд та NaOH в молярних співвідношеннях 1:2:2 отримані подібні 

за будовою сполуки [Zn(POAP)2]·CH3OH (К3) та [Ni(POAP)2]·CH3OH (К4), 

відповідно, що відрізняються від вищезазначених К1 та К2 тим, що в їхньому 

складі обидві молекули ліганду є депротонованими. Цікаво, що аналогічна 
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мідьвмісна сполука [Cu(POAP)2]·CH3OH (К5) може бути одержана за 

відсутності лугу. 

 

Рис. 2. Будова комплексного катіону 

[Ni(POAP)(НPOAP)]
+
 в структурі сполуки К2. 

 

Мас-спектри всіх зазначених моноядерних координаційних сполук є 

подібними і містять як патерни, що відповідають частинкам зі співвідношенням 

метал:ліганд = 1:2 ({[М(POAP)2]+H
+
}

+
, {[М(POAP)2]+Na

+
}

+
 та 

{[М(POAP)2]+K
+
}

+
, де М = Ni

2+
, Cu

2+
 та Zn

2+
), так і частинкам зі 

співвідношенням метал:ліганд = 2:3 ({[М2(POAP-H)(POAP)2]+H
+
}

+
). Наявність 

в мас-спектрах досліджуваних комплексів патернів, що відповідають 

поліядерним часткам, вказує на схильність даних комплексів до подальшої 

агрегації. 

 

 

Рис. 3. Будова комплексного катіону 

[Cu2(POAP)2(ДМФА)2]
2+

 в структурі сполуки К6. 

 

Взаємодія солей міді(ІІ) з HPOAP у молярному співвідношенні 1:1 в 

присутності лугу призводить до утворення біядерної сполуки 

[Cu2(POAP)2(ДМФА)2](ClO4)2·ДМФА (К6). Залишки ліганду в даному 

комплексі координовані в {(N,N',O);(N''')}-тридентатно-монодентатний спосіб, 
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причому атом азоту піразольного циклу бере участь у координації, в той час як 

оксимна група залишається некоординованою (рис. 3). 

На відміну від HPOAP, взаємодія солей цинку з лігандом HPyOP 

призводить до формування триядерних координаційних сполук. Так, при 

взаємодії перхлорату цинку з HPyOP та лугом у співвідношенні 1:2:2 було 

одержано кристалічний продукт [Zn2Na(PyOP)4(CH3OH)2]ClO4·4CH3OH (K7). 

Дані РСтА даної сполуки свідчать про те, що її будову можна розглядати як дві, 

подібні до вищеописаного комплексу К3, моноядерні субодиниці [Zn(PyOP)2], 

що сполучені між собою за допомогою іону натрію. Шляхом повільної дифузії 

парів діетилового ефіру в метанольний розчин, що містить еквімолярні 

кількості ліганду, хлориду цинку та лугу, може бути отримана сполука 

[Zn3(PyOP)4Cl2] (K8) в вигляді жовтих кристалів. Як у випадку цинквмісних 

комплексів на основі HPOAP, мас-спектрометричні дослідженя сполук К7 та 

К8 виявили патерни, що відповідають частинкам зі співвідношенням 

метал:ліганд = 1:1 ({[Zn(PyOP)2]+H
+
}

+
 і {[Zn(PyOP)2]+Na

+
}

+
) та 2:3 

({[Zn2(PyOP-H)(PyOP)2]+H
+
}

+
). Таким чином, можна зробити висновок про те, 

що в метанольному розчині сполуки К7 та К8 є нестійкими і зазнають 

перегрупування та/чи дисоціації до часток складу ML та M2L3. 

 

 

Рис. 4. Будова комплексного катіону [Zn2Na(PyOP)4(CH3OH)2]
+
 (ліворуч) та 

комплексної частинки [Zn3(PyOP)4Cl2] (праворуч) в структурах сполук К7 та 

К8. 

 

Взаємодія еквімолярних кількостей перхлорату нікелю, HPyOP та NaOH в 

суміші ДМФА-піридин призводить до утворення координаційної сполуки 

[Ni3(Z-PyOP-H)(Z-PyOP)Py8](ClO4)3·4Py·2ДМФА (К10). Було встановлено, що 

в процесі формування К10 ліганд зазнає ізомеризації (рис. 3.16). Як результат, 

металокомплекс К10 містить в своєму складі ліганд, названий Z-HPyOP, що 

відрізняється від вихідного HPyOP положенням оксимної групи: атом кисню 

оксимної групи та піридинове кільце в Z-HPyOP розміщені в Z-конфігурації, 

тоді як в випадку HPyOP вони знаходяться в E-конфігурації. 
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E-форма ліганду Z-форма ліганду  

Рис. 5. Ізомеризація ліганду HPyOP в процесі формування К10 та К11. 

 

Проведення експерименту без участі солей нікелю не призводить до 

ізомеризації HPyOP. Спроби заміни піридину на інші монодентатні ліганди 

(аміак, піразин, ацетат-іони) також не дали результатів. Таким чином, піридин 

та іони нікелю(ІІ), вочевидь, відіграють ключову роль в процесі ізомеризації 

ліганду. В той же час, присутність лугу та ДМФА не є обов’язковою умовою 

перебігу даного процесу. Так, шляхом повільної дифузії парів діетилового 

ефіру із системи, що містить лише ліганд, піридин та перхлорат нікелю(ІІ), 

може бути отримано металокомплекс [Ni3(Z-PyOP-H)(Z-

PyOP)Py8](ClO4)3·5Py·H2O (К11), що також містить в своєму складі 

ізомеризований ліганд Z-HPyOP. Будова сполук К10 та К11 є близькою (рис. 

6). 

 

Рис. 6. Будова комплексного катіону [Ni3(Z-PyOP-H)(Z-

PyOP)Py8]
3+

 сполук К10 та К11. 

 

У четвертому розділі наведено результати досліджень координаційно-

хімічних властивостей ліганду HPOPyr. За допомогою рН-потенціометричного 

титрування вичено комплексоутворення ліганду з солями міді(ІІ) в водно-

метанольному розчині. 

Дослідження комплексоутворення HPOPyr з солями 3d
5
-3d

10
-металів в 

метанолі методом ESI мас-спектрометрії дозволило зафіксувати утворення серії 

тетраядерних частинок складу {[М(POPyr-H)]4+H
+
}

+
, де М = Mn

2+
, Co

2+
, Ni

2+
, 

Cu
2+

 та Zn
2+

. Спроби виділення досліджуваних комплексів в індивідуальному 



 8 

стані привели до одержання тетраядерних координаційних сполук 

[Zn4(POPyr)4(H2O)4](ClO4)4 (K12), [Cu4(POPyr)4(H2O)4](ClO4)4 (K13), 

[Ni4(POPyr)4(H2O)4](ClO4)4 (К14) та [Mn4(POPyr)4(H2O)4](ClO4)4 (K15). 

На основі аналізу геометрії ліганду, мас-спектрометричних досліджень та 

літературних даних з високим ступенем ймовірності можна говорити про 

реалізацію структурного мотиву [2 × 2] молекулярної решітки для сполук K12-

K15. Так, в ІЧ-спектрах усіх зазначених комплексів спостерігаються 

низькочастотні зсуви смуг ν(С=О)амід І (Δν = 27-45 см
-1

) та високочастотні зсуви 

смуг ν(N-O) (Δν = 50-115 см
-1

) оксимних груп в порівнянні з їх положеннями в 

спектрах «вільного» ліганду, що свідчить про участь в координації як амідної, 

так і оксимної функцій HPOPyr. Крім того, реалізація структурного мотиву [2 × 

2] молекулярної решітки для сполуки К14 була доведена за допомогою 

рентгеноструктурного аналізу (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Будова комплексного катіону 

[Ni4(POPyr)4(H2O)4]
4+

 сполуки K14. 

 

Оскільки реалізація структурного мотиву [2 × 2] молекулярної решітки з 

лігандами даного типу передбачає наявність місць в координаційній сфері йонів 

металу, що займаються молекулами розчинника, актуальними є дослідження 

можливості заміщення останніх при координації монодентатних лігандів до 

вищеописаних тетраядерних комплексів. З даною метою було проведено серію 

ESI мас-спектрометричних досліджень систем M(CH3COO)2-HPOPyr-NaOH (M 

= Zn
2+

, Cu
2+

, Ni
2+

 та Mn
2+

). 

Результати ESI мас-спектрометричного контролю даних систем 

передбачувано продемонстрували наявність паттернів від тетраядерних 

частинок складу {[M(POPyr-H)]4+H
+
}

+
, що є характерним і для систем без 

присутності ацетат-аніонів. Однак, крім того, були зареєстровані паттерни від 

тетраядерних частинок, що містять в своєму складі ацетат-аніони та/чи 

молекули оцтової кислоти. Так, в системі Mn(CH3COO)2-HPOPyr-NaOH 
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зафіксовано патерн, що відповідає частинці {[Mn(POPyr-H)]4+CH3COOH+H
+
}

+
 

(Мрозр = 1157,08), а в системі на основі ацетату міді(ІІ) – 

{[CuPOPyr]4
4+

+4CH3COOH+3е}
+
 (Мрозр = 1374,14). У випадку системи 

Ni(CH3COO)2-HPOPyr-NaOH були зареєстровані дві такі частинки: 

{[Ni(POPyr-H)]4+2CH3COOH+H
+
}

+
 (Мрозр = 1231,09) та {[Ni(POPyr-

H)]4+3CH3COOH+H
+
}

+
 (Мрозр = 1291,11). В цинквмісній системі також було 

зареєстровано ряд паттернів від подібних асоціатів: {[Zn(POPyr-

H)]4+CH3COOH+H
+
}

+
, {[Zn(POPyr-H)]4+CH3COOH+Na

+
}

+
, {[Zn(POPyr-

H)]4+2CH3COOH+H
+
}

+
 та {[Zn(POPyr-H)]4+2CH3COOH+Na

+
}

+
. Таким чином, 

методом мас-спектрометрії було підтверджено можливість утворення асоціатів 

тетраядерних комплексних часток на основі HPOPyr з ацетат-аніоном. 

Шляхом повільного упарювання із водно-спиртового розчину системи 

Mn(CH3COO)2-HPOPyr-NaOH може бути отримана координаційна сполука 

[Mn4(POPyr)4(CH3COO)4]·H2O (K16), що виявляє структуру [2 × 2] 

молекулярної решітки з типом координації лігандів “голова до хвоста”, в якій 

до кожного атому мангану(ІІ) координований ацетат-аніон (рис. 8). Така будова 

K16 є додатковим аргументом на користь припущення про реалізацію 

структурного мотиву [2 × 2] молекулярної решітки для сполуки K15. 

 

 

Рис. 8. Будова комплексної частинки 

[Mn4(POPyr)4(CH3COO)4] сполуки K16. 

 

Температурну залежність магнітної сприйнятливості K16 було досліджено 

в інтервалі температур 1,8−300 К. При обробці експериментальних даних було 

використано процедуру наближення згідно спін-гамільтоніану Гейзенберга-

Дірака-ван-Флека для ізотропних обмінних взаємодій за умови Зеєманівського 

розщеплення (рівняння 1): 

 

Ĥ = –2J1 ΣŜj∙Ŝi + gμBΣ Ŝi   (1) 
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Внесок парамагнітних домішок (ρ) було враховано відповідно до рівняння 

2: 

 

 = (1  )∙ + ·моно   (2) 

 

Характер температурної залежності молярної магнітної сприйнятливості (

M) та добутку MТ сполуки K16 (рис. 9) свідчить про те, що в даному 

металокомплексі реалізується антиферомагнітний обмін між іонами 

мангану(ІІ). 
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Рис. 9. Температурні залежності молярної магнітної 

сприйнятливості (M) (■) та добутку MТ (●) K16. Розраховані 

величини представлені суцільними лініями. 

 

В рамках вищезазначеної моделі для сполуки K16 були розраховані 

наступні параметри: J = –1,1 см
–1

, g = 2,023 та  = 5,4%. Величина параметра J 

добре узгоджується з відповідними значеннями для раніше повідомлених 

[2 × 2] молекулярних решіток на основі мангану(ІІ) та гідразонових лігандів. 

П’ятий розділ присвячено досліджень координаційно-хімічних 

властивостей лігандів H2SOP та H2POАSP. Дослідження комплексоутворення 

ліганду H2SOP з іонами нікелю(ІІ), міді(ІІ) та цинку(ІІ) проводились за 

допомогою методу спектрофотометричного титрування. Крім того, характер 

комплексоутворення даних лігандів з іонами 3d
5
-3d

10
-металів вивчався за 

допомогою ESI мас-спектрометрії. 

Взаємодія ліганду H2POАSP з перхлоратами нікелю(ІІ) та заліза(ІІ) в 

присутності основи (NaOH або піридин) призводить до утворення моноядерних 

сполук [Ni(HPOASP)2]·2CH3OH·0,5H2O (К17) та 

[Fe(HPOASP)2]·CH3OH·0,5H2O (К18), відповідно (рис. 10).  

Мас-спектрометричний контроль сполуки К17 дозволяє зареєструвати 

паттерн лише від моноядерної частинки [Ni(HPOASP)]
+
 (Мтеор. = 358,05). В той 
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же час в мас-спектрі сполуки К18 зареєстровано ряд паттернів, що 

відповідають як моноядерним частинкам складу ML2, так і олігоядерним 

частинкам складу M2L3 та M3L4. Останнє може бути свідченням схильності 

комплексу К18 до подальшої агрегації з утворенням комплексів більшої 

ядерності. 

 

   

Рис. 10. Будова комплексних частинок [Ni(HPOASP)2] (ліворуч) та 

[Fe(HPOASP)2] (праворуч) в структкрах сполук К17 та К18. 

 

На противагу до H2POАSP, ліганд H2SOP виявився не схильним до 

формування моноядерних координаційних сполук. Так, взаємодія ліганду з 

перхлоратом мангану(ІІ) призводить до формування сполуки К19. На основі 

даних елементного аналізу, ESI мас-спектрометрії та мас-спектрометрії з 

індуктивно-звязаною плазмою (ICP-MS) можна з певною вірогідністю говорити 

про реалізацію десятиядерного манганвмісного комплексу зі співвідношенням 

метал:ліганд = 5:3. Таким чином, для К19 була запропонована брутто-формула 

Mn10(SOP-H)6(OH)10·15H2O. 

Враховуючи наявність в складі ліганду H2SOP двох принципово різних 

донорних вузлів, було проведено дослідження з отримання гетерометальних 

комплексів на його основі. Принципова можливість отримання таких сполук 

досліджувалась за допомогою ESI мас-спектрметрії. В ході досліджень 

використовувались метанольні розчини систем 0,5Fe(ClO2)3-0,5M(ClO2)4-

H2SOP-4NaOH, де M = Zn
2+

, Cu
2+

, Ni
2+

, Co
2+

 та Mn
2+

. 

Результати мас-спектометричних досліджень дозволили зареєструвати як 

очікувані паттерни від гомометальних частинок, так і паттерни, що 

відповідають гетерометальним залізовмісним комплексним частинкам (табл. 1). 

Так, для всіх досліджуваних систем характерним є формування комплексних 

частинок складу FeМ2L3 (М = Zn
2+

, Cu
2+

, Ni
2+

, Co
2+

 та Mn
2+

). Таким чином, 

методом мас-спектрометрії було підтверджено можливість формування 

гетерометальних залізо(ІІІ)-вмісних поліядерних комплексів на основі ліганду 

H2SOP. 
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Таблиця 1.  

Результати ESI мас-спектрометричних досліджень системи 0,5Fe(ClO4)3-

0,5M(ClO4)2-H2SOP-4NaOH (розчинник – метанол). 

Метал Зареєстровані частинки складу m/z Mтеор. 

Zn
2+

 

{[FeZn2(SOP-H)3]
2-

+2H
+
+Na

+
}

+
 864,61 864,97 

{[FeZn2(SOP-H)3]
2-

+H
+
+2Na

+
}

+
 886,65 886,95 

{[FeZn2(SOP-H)3]
2-

+H
+
}

-
 840,62 840,97 

{[FeZn2(SOP-H)3]
2-

+Na
+
}

-
 862,62 862,95 

{[Fe3Zn(SOP-H)3(O)]+CH3O
-
}

-
 932,62 932,92 

Cu
2+

 

{[Fe2Cu(SOP-H)2(O)]+CH3O
-
}

-
 657,81 657,93 

[Fe2Cu(SOP-H)3]
-
 828,68 828,97 

{[Fe2Cu(SOP-H)4]
3-

+2H
+
}

-
 1049,75 1050,05 

Ni
2+

 
{[Fe2Ni(SOP-H)2(O)]+CH3O

-
}

-
 652,75 652,93 

{[FeNi2(SOP-H)3]
2-

+H
+
}

-
 826,63 826,98 

Co
2+

 [FeCo
III

Co
II
(SOP-H)3]

-
 827,63 827,97 

Mn
2+

 
{[FeMn

III
2(SOP-H)3]+OH

-
}

-
 836,80 836,98 

{[Fe3Mn
II
(SOP-H)3]

2+
+3CH3O

-
}

-
 969,62 969,97 

 

Спроби виділення гетерометалічних комплексів в індивідуальному стані 

були успішними лише у випадку системи Fe(ClO2)3-Mn(ClO2)4-H2SOP-4NaOH. 

Так, внаслідок перебування метанольного розчину даної системи в закритій 

ємності протягом двох діб може бути отимана гетерометальна змішановалена 

координаційна сполука [Mn
ІІІ

4Mn
ІІ

2Fe
ІІІ

4(SOP-H)6(CH3OH)6(CH3O)6(O)2]·4H2O 

(К20). Результати досліджень даної сполуки за допомогою 

рентгенофлюоресцентного аналізу (РФлА) та ICP-MS підтверджують наявність 

в її складі атомів обох металів в молярному співвідношенні ν(Mn): ν(Fe) = 3:2. 

За результатами РСтА, комплексна молекула [Mn
ІІІ

4Mn
ІІ

2Fe
ІІІ

4(SOP-

H)6(CH3OH)6(CH3O)6(O)2] сполуки К20 має гантелевидну форму (рис. 11). Вона 

складається з двох однакових субодиниць Mn
ІІІ

2Mn
ІІ
Fe

ІІІ
2(SOP-

H)3(CH3OH)3(CH3O)2(O) трикутно-пірамідальної форми, зв’язаних між собою за 

допомогою двох містково координованих метилат-аніонів. Кожна з таких 

субодиниць містить три майже плоскі тричі депротоновані залишки ліганду, 

кожний з яких координується до окремого йону металу через тридентатний 

донорний вузол. Крім того, всі три молекули ліганду координуються до одного 

йону мангану(ІІ) через бідентатний донорний вузол, а атоми кисню оксимних 

груп лігандів утворюють додатковий О3-донорний вузол, що координується до 

іншого йону мангану. Таким чином, в даній сполуці ліганд є координованим у 

{(O,N,O');(O',N');(O'')}- тридентатно-бідентатно-монодентатний спосіб. 

Структура кожної з субодиниць стабілізована наявністю місткового оксид-

аніону, що зв’язаний одночасно з трьома металічними центрами (рис. 11). 

Кожна з субодиниць містить в своєму складі три типи металічних центрів: два 

атоми заліза(ІІІ), два атоми мангану(ІІІ) та один атом мангану(ІІ). 
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Рис. 11. Будова комплексної частинки 

[Mn
ІІІ

4Mn
ІІ

2Fe
ІІІ

4(SOP-H)6(CH3OH)6(CH3O)6(O)2] 

сполуки К20. 

 

Характер температурної залежності магнітної сприйнятливості даної 

сполуки свідчить про реалізацію антиферомагнітної взаємодії (рис. 12). Як 

видно з графіку на рис. 12, при пониженні температури добуток MТ повільно 

зменшується від 11,99 см
3
Кмоль

-1
 при 300 К до 1,60 см

3 
К моль

-1
 при 1,8 К. 
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Рис. 12. Температурні залежності молярної магнітної 

сприйнятливості (M) (■) та добутку MТ (●) (на обмінний 

Mn3Fe2-кластер) К20. Розраховані величини представлені 

суцільними лініями. 

 

Розрахунок точних значень параметрів обмінної взаємодії в межах 

десятиядерного обмінного кластеру є нетривіальною задачею, розв’язання якої 

супроводжувалося би невиправданою надпараметризацією. Саме тому в 
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процесі апроксимації експериментальних даних було допущено ряд суттєвих 

спрощень. Так, розрахунок параметрів обмінної взаємодії вівся для половини 

молекули комплексу. Такий підхід є цілком прийнятним, оскільки комплексна 

молекула К20 складається з двох однакових відносно відособлених 

п’ятиядерних Mn3Fe2 обмінних кластерів, сполучених двома містковими 

метилат-аніонами. При цьому магнітний обмін між окремими кластерами 

можна врахувати шляхом введення у розрахунок константи Вейса (θ). Крім 

того, в розрахунок було введено лише один усереднений g-фактор та одна 

усереднена константа обмінної взаємодії J (рис. 13). Таким чином, обмінний 

спіновий гамільтоніан набуває вигляду: 

 

Ĥобм. = -J(Ŝ1∙Ŝ2 + Ŝ2∙Ŝ3 + Ŝ2∙Ŝ4 + Ŝ2∙Ŝ5 + Ŝ3∙Ŝ4 + Ŝ3∙Ŝ5 +Ŝ4∙Ŝ5)    (3) 

 

Внесок парамагнітних домішок (ρ) було враховано відповідно до 

наведеного раніше рівняння 2. 

Моделювання магнетохімічної поведінки сполуки К20 в рамках моделі, 

вказаної на схемі 5.2., було успішним за наступних параметрів: спін атомів 

заліза(ІІІ) та мангану(ІІ) = 5/2, а спін атомів мангану(ІІІ) = 1, g = 2,02, J = −7,9 

см
−1

,  % та θ = −14 К. Зазначимо, що наявність високоспінового заліза(ІІІ) 

в К20 була підтверджена за допомогою Мессбауерівської спектроскопії (ІЗ = 

0,45 мм/с, KP = 0,72 мм/с). Значення параметру обмінної взаємодії J вказує на 

антиферомагнітний характер обмінної взаємодії в межах Mn3Fe2-кластеру. Крім 

того, значення константи θ свідчить про реалізацію антиферомагнітного обміну 

між двома такими кластерами в комплексній молекулі. Величини J і θ добре 

корелюють з раніше повідомленими даними для манганвмісного поліядерного 

комплексу зі схожими структурними мотивами. 

 

 
Рис. 13. Обмінна схема для Mn3Fe2-кластеру в сполуці 

К20 (S = ½). 

 

Також слід відмітити, що навіть за умови реалізації глобального 

антиферомагнітного обміну всередині комплексної молекули, як показано на 

схемі 5.2, сумарний спін Mn3Fe2-кластеру в сполуці К20 є ненульовим та 

становить ½. 



 15 

ВИСНОВКИ 

 

1. Розроблено методики синтезу та виділено в індивідуальному стані п’ять 

нових несиметричних полінуклеативних гідразонвмісних лігандів. 

2. Досліджено комплексоутворення даних лігандів з іонами 3d-металів за 

допомогою спектрофотометричного та потенціометричного рН-титрування, 

ЕПР-спектроскопії та ESI мас-спектрометрії. Встановлено, що для всіх 

досліджуваних лігандів характерним є формування моно-, бі- та триядерних, в 

той час як для HPOAP, HPyOP та HPOPyr – також і тетраядерних комплексних 

частинок. Ліганд H2SOP виявляє схильність до формування гетерометальних 

комплексних частинок складу FeМ2L3 (М = Zn
2+

, Cu
2+

, Ni
2+

, Co
2+

 та Mn
2+

). 

3. Розроблено методики синтезу, за якими отримано в індивідуальному 

стані 20 нових координаційних сполук 3d-металів. За допомогою ІЧ-

спектроскопічних досліджень встановлено, що в усіх синтезованих комплексах 

амідна група ліганда бере участь у координації. 

4. Методом рентгеноструктурного аналізу досліджено будову 15 

координаційних сполук, зокрема 7 моноядерних та 8 поліядерних. Встановлено, 

що: 

 в складі моноядерних сполук досліджувані ліганди координуються через 

тридентатний хелатуючий вузол ({N,N',O}-вузол в випадку HPOAP, 

HPyOP і HPOPyr та {N,O,О'}-вузол в випадку H2POASP); 

 одержані моноядерні координаційні сполуки містять в своєму складі 

вакантні донорні вузли і тому можуть бути використані як конструкційні 

блоки для отримання олігоядерних сполук більш високої ядерності; 

 в процесі формування триядерних нікельвмісних комплексів [Ni3(Z-PyOP-

H)(Z-PyOP)Py8](ClO4)3·4Py·2ДМФА (К10) та [Ni3(Z-PyOP-H)(Z-

PyOP)Py8](ClO4)3·5Py·H2O (К11) ліганд HPyOP зазнає ізомеризації, 

внаслідок якої змінюється конформація оксимної групи ліганду (E → Z); 

 тетраядерні сполуки [Ni4(POPyr)4(H2O)4](ClO4)4 (К14) та 

[Mn4(POPyr)4(CH3COO)4]·H2O (K16) виявляють топологію [2 × 2] 

молекулярні решітки, причому в комплексі К14 реалізується взаємне 

розміщення лігандів по типу «голова до голови» та «хвіст до хвоста», в той 

час як у випадку K16 – «голова до хвоста»; 

 декаядерний гетерометалічний змішановалентний комплекс 

[Mn
ІІІ

4Mn
ІІ

2Fe
ІІІ

4(SOP-H)6(CH3OH)6(CH3O)6(O)2]·4H2O (К20) має 

гантелеподібну будову і складається з двох однакових пентаядерних 

субодиниць, зв’язаних між собою за допомогою двох містково 

координованих метилат-аніонів; оксимна група в складі комплексу 

координована в µ2-(N,O)-містковий спосіб. 

5. За результатами проведення магнетохімічних досліджень встановлено, 

що: 
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 в тетраядерному комплексі [Mn4(POPyr)4(CH3COO)4]·H2O (K16) 

реалізується антиферомагнітна взаємодія між парамагнітними центрами; 

 в декаядерній сполуці [Mn
ІІІ

4Mn
ІІ

2Fe
ІІІ

4(SOP-H)6(CH3OH)6(CH3O)6(O)2] 

·4H2O (К20) реалізується антиферомагнітна обмінна взаємодія в межах 

пентаядерного Mn3Fe2 обмінного кластеру, а також між Mn3Fe2-кластерами 

в межах десятиядерної молекули; іони Fe(III) та Mn(II) знаходяться у 

високоспіновому стані, а Mn(III) – у низькоспіновому стані. 
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АНОТАЦІЯ 

Плутенко М. О. Координаційні сполуки 3d-металів на основі 

полінуклеативних лігандів оксимно-гідразонового типу. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2015. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню координаційно-хімічних 

властивостей полінуклеативних лігандів оксимно-гідразонового типу, 

одержання на їх основі моно- та поліядерних координаційних сполук та 

вивченню будови та фізико-хімічних властивостей отриманих сполук. За 

допомогою спектрофотометричного та рН-потенціометричного титрування 

досліджено комплексоутворення даних лігандів з іонами Cu(II) у розчинах. 

Методом ESI мас-спектрометрії встановлено оптимальні умови формування 

поліядерних комплексних частинок, в тому числі і гетерометальних. Одержано 

20 нових координаційних сполук, у тому числі 12 поліядерних, досліджено їх 

спектральні характеристики. Методом рентгеноструктурного аналізу 

встановлено молекулярну та кристалічну будову лігандів та 14 координаційних 

сполук. 

Ключові слова: комплекси 3d-металів, гетерометалічні комплекси, 

змішановалентні комплекси, [2 × 2] молекулярні решітки, магнітні властивості. 
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АННОТАЦИЯ 

Плутенко М. О. Координационные соединения 3d-металлов на основе 

полинуклеативных лигандов оксимно-гидразонового типа. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.01 – неорганическая химия. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2015. 

Диссертационная работа посвящена исследованию координационно-

химических свойств полинуклеативных лигандов оксимно-гидразонового типа, 

получению на их основе моно- и полиядерных координационных соединений и 

изучению строения и физико-химических свойств полученных соединений. С 

помощью спектрофотометрического и рН-потенциометрического титрования 

исследовано комплексообразование данных лигандов с  ионами Cu(II) в 

растворах. Методом ESI масс-спектрометрии установлено оптимальные 

условия формирования полиядерных комплексных частиц, в том числе и 

гетерометальных. Получено 20 новых координационных соединений, в том 

числе и 12 полиядерных, исследовано их спектральные характеристики. 

Методом рентгеноструктурного анализа установлено молекулярное и 

кристаллическое строение лигандов и 14 координационных соединений. 

Ключевые слова: комплексы 3d-металлов, гетерометаллические 

комплексы, смешановалентные комплексы, [2 × 2] молекулярные решетки, 

магнитные свойства. 

 

SUMMARY 

Plutenko M. O. Coordination compounds of 3d-metals based on polinucleative 

oxime-hydrazonic ligands. – Manuscript. 

Thesis for candidate's degree by specialty 02.00.01 – inorganic chemistry. – 

Kyiv National Taras Shevchenko University of MES of Ukraine, Kyiv, 2015. 

The thesis is devoted to the investigation of the coordination properties of the 

polinucleative oxime-hydrazonic ligands, the synthesis of mono- and polynuclear 

complexes based on them and the study of the structure and the physicochemical 

properties of synthesized compounds. The complexation of these ligands with Cu(II) 

ions in solution is studied with spectrophotometric and pH-potentiometric titration. 

The optimal conditions for the polynuclear homo- and heterometallic complex 

species formation are found with ESI mass-spectroscopy. 

20 new coordination compounds including 12 polynuclear have been 

synthesized and their spectral characteristics were studied. The molecular and crystal 

structures of the ligands and 14 coordination compounds were determined with X-ray 

single crystal analysis. It was shown that in all the obtained mononuclear complexes 

only one donor set of the ligand is involved in coordination to metal ion. Thus, there 

are one or two vacant donor sets in these complexes which are available for 

coordination of extra metal ions. Therefore such complexes can be regarded as 
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promising building blocks for obtaining of coordination compounds of higher 

nuclearity. 

It was detected that the formation of the trinuclear nickel(II)-containing 

complexes [Ni3(Z-PyOP-H)(Z-PyOP)Py8](ClO4)3·4Py·DMF and [Ni3(Z-PyOP-H)(Z-

PyOP)Py8](ClO4)3·5Py·H2O is accompanied with the transformation of HPyOP 

ligand into its isomer Z-HPyOP. The difference between the ligands is due to the 

conformation of the oxime group (E in HPyOP and Z in Z-HPyOP).  

The tetranuclear manganese(II)- and nickel(II) containing complexes were 

observed to reveal [2 × 2] molecular grid topology. These compounds have different 

disposition of ligand molecules: «head to head» and «tale to tale» mode in the 

complex [Ni4(POPyr)4(H2O)4](ClO4)4 and «head to tail» mode in the complex 

[Mn4(POPyr)4(CH3COO)4]·H2O. At the same time the decanuclear heterometallic 

mixed valence compound [Mn
ІІІ

4Mn
ІІ

2Fe
ІІІ

4(SOP-H)6(CH3OH)6(CH3O)6(O)2]·4H2O 

has a dumbbell-like structure. 

The magnetochemical measurements of [Mn4(POPyr)4(CH3COO)4]·H2O and 

[Mn
ІІІ

4Mn
ІІ

2Fe
ІІІ

4(SOP-H)6(CH3OH)6(CH3O)6(O)2]·4H2O demonstrate the presence of 

the antiferromagnetic interactions between paramagnetic centers in these compounds. 

Keywords: complexes of 3d-metals, heterometallic complexes, mixed valence 

complexes, [2 × 2] molecular grids, magnetic properties. 

 


