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АНОТАЦІЯ 

 

Крикун С.О. Гетероциклічні електрон-збагачені редокс-активні 

самозбірні капсули  – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.03 «Органічна хімія». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2019. 

 

Дисертаційна робота присвячена створенню нових електронозбагачених 

редокс-активних гетероциклічних сполук на базі структурних фрагментів 

тетратіофульвалену (ТТФ), дитіофульвалену (ДТФ), π-розширеного 

тетратіофульвалену (рТТФ), вивченню їх електрохімічних властивостей, 

дизайну самозбірних структур на їх основі та дослідженню особливостей 

взаємодії одержаних капсул з молекулами-гостями. 

В роботі проведено дизайн та синтезовано 5 нових електронозбагачених 

редокс-активних гетероциклічних сполук, які придатні для створення 

самозбірних капсул, та охарактеризовано їх електрохімічну поведінку. 

Досліджено можливість заміни антрахінонового фрагменту на бензо[1,2-b:4,5-

b']дитіофеновий та показано суттєву роль 1,5-S···S взаємодій між атомами 

Сульфуру 1,3-дитіольних та тіофенових циклів, їх вплив на конформацію та 

електронні властивості молекули S-рТТФ.  

Отримані похідні на базі ТТФ, ДТФ, рТТФ було використано для 

створення 16 нових гетероциклічних електронозбагачених редокс-активних 

самозбірних капсул, будову яких встановлено методами 1Н, DOSY, 13С, COSY, 

NOESY, ROESY ЯМР, циклічної вольтаметрії, спектроелектрохімії, мас-

спектрометрії, елементного аналізу, квантово-хімічних розрахунків, а для 6 з них 

– за допомогою РСД. Показано ефективну взаємодію отриманих капсул як з 

планарними, так і з сферичними молекулами-гостями.  
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Особливу увагу було приділено дослідженню електрохімічної поведінки 

одержаних гетероциклів та відповідних самозбірних капсул методом циклічної 

вольтаметрії.  

В роботі вперше показано приклад трансформації дискретної капсули в 

супрамолекулярний 3D полімер при окисненні фрагменту рТТФ.  

 

Ключові слова: тетратіофульвален (ТТФ), дитіофульвален  (ДТФ), π-

розширений тетратіофульвален, реакція Хорнера-Водсворта-Еммонса, 

самозбірки, циклічна вольтаметрія. 

SUMMARY 

 

Krykun S.O. Heterocyclic electron-rich redox-active self-assembly cages. 

Thesis for a candidate degree in chemistry specialty 02.00.03 Organic Chemistry. 

Taras Shevchenko National University of Kyiv of MES of Ukraine, Kyiv, 2018. 

 

Current work “Heterocyclic electron-rich redox-active self-assembly cages” is 

devoted to the developing of new organic electron-rich redox-active ligands based on 

the tetrathiafulvalene (TTF), dithiafulvalene (DTF) and π-extended tetrathiafulvalene 

scaffolds, as well as their application in construction of new self-assembly cages.  

Within the work, 5 new electron-rich redox-active ligands were synthesized on the 

basis of TTF and DTF scaffold and fully characterized with a particular emphasis on 

their structural and redox properties. Electrochemical behavior of the TTF ligands 

demonstrates two characteristic reversible oxidation process with formation of radical 

cation and dication respectively. DTF ligands possess on oxidation process with 

formation of a radical cation, changing from irreversible in DMF to fully reversible in 

the mixture dichloromethane/acetonitrile.  

The usage of coordination-driven self-assembly strategy allowed to obtain wwith 

high yields 16 new self-assembly cages in combination with Palladium, Ruthenium 

and Silver acceptors. Formation and structure of corresponding cages were confirmed 
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by 1Н, DOSY, 13С, COSY, NOESY, ROESY NMR, cyclic voltammetry, high 

resolution mass-spectrometry, for 6 of them x-ray data was obtained.  

 M8L2 cages using TTF side walls first demonstrated close distance between TTF 

subunits within the cage, which was confirmed by cyclic voltammetry, 

spectroelectrochemistry and x-ray data. Ligands based on the DTF scaffold were first 

used for obtaining redox-active cages in combination with Palladium (resulting in 

M2L4 and M2L2 self-assemblies) or Ruthenium complexes (resulting in M4L2 self-

assemblies). M2L2 Palladium showed effective encapsulation of both large neutral 

(fullerene and its derivatives) or smaller electron-poor planar molecules. M4L2 

Ruthenium-based cages demonstrate dimerization upon increasing the size of bis-

ruthenium fragment. Association constant for the corresponding dimer was evaluated 

using 1H NMR data. Introduction of the electron-poor guest molecules also leads to the 

formation of a monomer*guest complex and complete dissociation of a dimer. 

Special attention was focused on the electrochemical behavior of obtained cages. 

TTF-based cages exhibit formation of a mix-valence species upon first oxidation to the 

radical-cation, which correlates well with close distance between TTF panels. 

Increasing the size of ruthenium sub-unit eliminates this effect. M2L4 lantern-shaped 

cages using DTF ligands in combination with square-planar palladium retain one 

distinct oxidation wave to the radical-cation, as well as changing the reversibility of 

oxidation depending on the solvent. Same behavior is shown for M2L2 cages. In 

addition, ferrocene sub-unit in M2L2 cages can be used as internal electrochemical 

reference to further study their behavior. In some M2L2 and in M4L2 formation of a 

mix-valence species is observed due to the closer distance between the DTF panels. 

Moreover, cyclic voltammetry using different concentrations allows to attribute it to 

either inter- or intramolecular processes depending on the structure, as well as to 

investigate influence of guest molecules. 

Continuation of the exTTF ligand led to the new extra-large M12L6 cages in 

combination with linear acceptors based on the trans-palladium and silver. Theoretical 

calculations shown both cages possessing big internal cavities of approximately 3658 

Å3 and 3954 Å3 respectively. Electrochemical behaviour suggests that palladium-
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based self-assembly retains its structure upon oxidation, while silver-based cage 

reversibly disassembles.   

The latter cage was used to show first transformation from a discrete cage into 

supramolecular polymer upon oxidation of the ligand. X-ray analysis also showed 

important role of the side chains in both oxidation mechanisms and the final structure. 

Further research into exTTF-based ligands led to the new compounds using 

benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene central fragment. It allowed fine control over the 

general geometry of the ligand, what was demonstrated by cyclic voltammetry and x-

ray studies of both neutral and oxidized forms. Obtained data was supported by the 

theoretical calculations on the B3LYP-D3/6-31G** level.    

 

Key words: tetratiafulvalene, TTF, dithiafulvalene, DTF, π-extended TTF, 

exTTF, self-assembly, cyclic voltametry 
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Список умовних скорочень 

∆ нагрівання при температурі кипіння 

Alk алкіл 

Ar арил 

D коефіцієнт дифузії 

DCTNF 9-диціанометилен-2,4,7-тринітрофлуорен 

DFT теорія функціоналу густини 

DMSO, ДМСО диметилсульфоксид 

dppf [1,1’-біс(дифенілфосфіно)фероцен] 

GC скловуглець, glassy carbon 

HRMS мас-спектрометрія високої роздільної здатності 

in situ без виділення 

J константа спін-спінової взаємодії, гц 

one-pot без виділення проміжних продуктів 

PC61BM метиловий естер феніл-С61-масляної кислоти 

Pddppf біс(дифенілфосфіно)фероценпаладій (ІІ) трифлат 

Ph феніл 

rt кімнатна температура 

Ru1 біс(трифлат (п-кумен)рутеній(ІІ)) оксалато-1,4-біс(олат) 

Ru2 біс(трифлат (п-кумен)рутеній(ІІ)) 5,8-діоксо-5,8-дигідробензен-

1,4-біс(олат) 

Ru3 біс(трифлат (п-кумен)рутеній(ІІ)) 5,8-діоксо-5,8-

дигідронафтален-1,4-біс(олат) 

Ru4 біс(трифлат (п-кумен)рутеній(ІІ)) 6,11-діоксо-6,11-

дигіротетрацен-5,12- біс(олат) 

TDAE тетракіс(диметиламіно)етилен 

TFA трифтороцтова кислота 

δ хімічний зсув, м.ч. (ямр-спектроскопія) 

DMF, ДМФА диметилформамід 
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ДТФ дитіофульвален 

екв. еквівалент 

ІЧ інфрачервоний 

кат. каталізатор, каталітичний 

м.ч. мільйонна частка 

Ме метил 

РСД рентгеноструктурне дослідження 

рТТФ π-розширений тетратіофульвален 

СЕХ спектроелектрохімія  

Тпл температура плавлення 

ТГФ тетрагідрофуран 

ТТФ тетратіофульвален 

ТШХ тонкошарова хроматографія 

ТШЦВ тонкошарова циклічна вольтаметрія 

УФ ультрафіолетовий 

ХВЕ реакція Хорнера-Водстворта-Еммонса 

ЦВ циклічна вольтаметрія 

ЯЕО ядерний ефект оверхаузера 

ЯМР ядерний магнітний резонанс 
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Вступ 

Актуальність теми. Сучасна наука тяжіє до інтеграції знань у різних 

аспектах діяльності, тому її актуальним напрямком є застосування підходів, 

методів та засобів наукових досліджень у міждисциплінарних сферах. Одним з 

основних завдань органічної хімії залишається синтез сполук для потреб 

суміжних галузей. З виникненням концепції сталого розвитку все більшу роль 

відіграє використання підходів органічного синтезу для створення нових 

матеріалів з широким діапазоном застосувань. За таких умов особливого 

значення набуває керований синтез речовин із заданими властивостями. 

 Відносно новим напрямком органічної хімії є дизайн металокаркасних 

структур типу “гість-господар” з редокс-контрольованим процесом зв’язування-

вивільнення сполуки-гостя молекулою хазяїна, що є шляхом для створення 

самозбірних капсул з широким спектром застосування, зокрема як молекулярні 

контейнери для доставки ліків або захоплення небезпечних речовин, а також при 

дослідженні каталітичних реакцій. Для забезпечення редокс-активних 

властивостей капсул необхідна наявність органічного структурного фрагменту, 

здатного оборотно утворювати стабільні форми радикал-катіону та дикатіону. В 

залежності від типу даного фрагменту – електронозбагачений або 

електронозбіднений – молекула господаря має афінітет до сполук-гостей 

протилежної електронної природи, переважна більшість відомих на сьогодні 

редокс-активних капсул є електронозбідненими та афінними до 

електронозбагачених молекул-гостей відповідно. У зв’язку з цим значний 

інтерес викликає пошук електронозбагачених редокс-активних органічних 

структурних фрагментів, що, окрім застосування в складі самозбірних капсул, 

також можуть бути використані самостійно як органічні напівпровідники та 

транзистори в галузі органічної електроніки. 

 Таким чином, розробка та синтез гетероциклічних електронозбагачених 

редокс-активних самозбірних капсул є сучасним, актуальним та перспективним 

напрямком органічної хімії. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі органічної хімії хімічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках 

наукових тем кафедри “Нові гетероциклічні сполуки – ефективні джерела 

біологічно-активних речовин, флуоресцентних зондів, модифікаторів 

супрамолекулярних об’єктів” (бюджетна тема № 11БФ037-02), “Дизайн, синтез 

та дослідження нових гетероциклічних сполук для створення перспективних 

лікарських засобів з широким спектром дії” (бюджетна тема № 16БФ037-02), 

“Селективність у реакціях карбо-, гетероциклізації і функціоналізації для 

медичної хімії та сталого розвитку” (бюджетна тема № 19БФ037-06) і в 

лабораторії MOLTECH-Anjou UMR 6200 Французького національного центру 

наукових досліджень (CNRS) в рамках аспірантури зі спільним керівництвом на 

основі діючої угоди про співробітництво та відповідних документів про спільну 

аспірантуру.  

Мета і завдання дослідження. Дисертаційна робота присвячена розробці 

та синтезу нових електронозбагачених редокс-активних гетероциклічних 

структурних фрагментів на базі тетратіофульвалену, дитіофульвалену, π-

розширеного тетратіофульвалену, вивченню їх електрохімічних властивостей, 

дизайну самозбірних структур на їх основі та дослідженню особливостей 

взаємодії одержаних капсул з молекулами-гостями. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: 

 знайти нові електронозбагачені редокс-активні гетероциклічні 

структурні фрагменти на базі тетратіофульвалену, дитіофульвалену, 

π-розширеного тетратіофульвалену, які придатні для створення 

самозбірних капсул на їх основі; 

 розробити методи синтезу цільових сполук; 
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 вивчити електрохімічну поведінку синтезованих органічних 

структурних фрагментів, звертаючи особливу увагу на здатність 

оборотно утворювати стабільні заряджені частки; 

 розробити та одержати електронозбагачені редокс-активні самозбірні 

капсули на основі вказаних структур, встановити їх будову, 

залежність стехіометричного співвідношення та, відповідно, розміру 

і форми порожнини утворених капсул від типу лінійних акцепторів на 

основі біс-рутенієвих комплексів, вільного Паладію, його цис- та 

транс-заблокованих комплексів, солі Аргентуму (І); 

 дослідити принципову можливість отриманих самозбірних капсул 

селективно взаємодіяти з електронозбідненими молекулами-гостями. 

Об’єкти дослідження: електронозбагачені редокс-активні гетероциклічні  

структурні фрагменти на базі тетратіофульвалену, дитіофульвалену, π-

розширеного тетратіофульвалену та самозбірні капсули на їх основі. 

Предмет дослідження: підходи до синтезу, будова, фізико-хімічні 

властивості електронозбагачених редокс-активних гетероциклічних 

структурних фрагментів на базі тетратіофульвалену, дитіофульвалену, π-

розширеного тетратіофульвалену та самозбірних капсул на їх основі. 

Методи дослідження: органічний синтез, спектроскопія ЯМР 1Н, DOSY, 

13С, 31P, 19F, двовимірні методики ЯМР (COSY, NOESY, ROESY), циклічна 

вольтаметрія, тонкошарова циклічна вольтаметрія, електрокристалізація, ІЧ-

спектроскопія, мас-спектрометрія, хроматографія, елементний аналіз, 

рентгеноструктурні дослідження, спектрофотометрія, квантово-хімічні 

розрахунки. 

Наукова новизна одержаних результатів. Розроблено та синтезовано 5 

нових електронозбагачених редокс-активних гетероциклічних структурних 

фрагментів на базі тетратіофульвалену та дитіофульвалену. 



18 
 

Досліджено електрохімічну поведінку одержаних гетероциклів методом 

циклічної вольтаметрії: сполуці ТТФ(4PyPh)4 притаманне оборотне окиснення 

до радикал-катіону та дикатіону, у випадку похідних ДТФ окиснення 

відбувається з утворенням радикал-катіону, а характер процесу залежить від 

розчинника і є оборотним у дихлорметані та необоротним у ДМФА. 

Створено 16 нових гетероциклічних електронозбагачених редокс-активних 

самозбірних капсул на основі тетратіофульвалену (ТТФ), дитіофульвалену 

(ДТФ), π-розширеного тетратіофульвалену (рТТФ) та досліджено залежність 

стехіометричного співвідношення та, відповідно, розміру і форми порожнини 

утворених капсул від типу лінійних акцепторів на основі біс-рутенієвих 

комплексів, вільного Паладію, його цис- та транс-заблокованих комплексів, солі 

Аргентуму (І). 

Показано утворення сендвічних капсул складу M8L2 для похідних ТТФ при 

координації з біс-рутенієвими акцепторами. Для них виявлена надзвичайно 

коротка відстань між фрагментами ТТФ, що було підтверджено методами 

циклічної вольтаметрії, спектроелектрохімії та рентгеноструктурними 

дослідженнями. 

Досліджено можливість використання похідних ДТФ у поєднанні з акцепторами 

на основі вільного та цис-заблокованого комплексу Паладію, а також біс-

рутенієвих комплексів: 

 взаємодія з вільним Паладієм приводить до утворення капсули типу M2L4,  

для якої зберігається залежність оборотності окиснення від розчинника 

аналогічно до вихідної похідної ДТФ; 

 взаємодія з цис-заблокованим фероценовмісним комплексом Паладію 

приводить до утворення капсул складу М2L2. Капсула зберігає 

електрохімічну поведінку похідної ДТФ, тоді як фрагмент фероцену 

можна використовувати як внутрішній електрохімічний стандарт. За 

допомогою методів  1H та DOSY ЯМР спектроскопії показано зв’язування 
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капсул як з планарними (2-(2,4,7-тринітро-9H-флуорен-9-

іліден)малононітрил), так із сферичними (фулерен, PC61BM) молекулами-

гостями; 

 взаємодія з біс-рутенієвими комплексами приводить до утворення капсул 

складу М4L2. Показано можливість димеризації капсул в розчині та в 

твердому стані в залежності від розміру акцептору. Досліджено вплив на 

стан рівноваги мономер-димер таких факторів як розчинник, концентрація 

та додавання конкурентної молекули-гостя. 

Вперше отримано капсули великого розміру типу M12L6 із використанням 

відомої похідної π-розширеного тетратіофульвалену у поєднанні з лінійними 

акцепторами на основі транс-заблокованого комплексу Паладію або солі 

Аргентуму (І). Методом циклічної вольтаметрії показано характерне псевдо-

оборотне окиснення для обох капсул. При цьому у випадку M=Pd процес 

відбувається із збереженням капсули, тоді як для M=Ag відбувається дисоціація 

самозбірки. 

Вперше показано перехід від дискретної капсули до металоорганічного 

тривимірного координаційного полімеру при окисненні капсули типу M12L6 

надлишком солі Аргентуму (І). Досліджено механізм окиснення та встановлено 

суттєву роль триетиленгліколівих ланцюгів до іонів Аргентуму в утвореному 

полімері, що було підтверджено рентгеноструктурними дослідженнями. 

Досліджено можливість заміни антрахінонового фрагменту на бензо[1,2-b:4,5-

b']дитіофеновий у похідних рТТФ з утворенням 4,8-біс(4,5-біс(метилтіо)-1,3-

дитіол-2-иліліден)-4,8-дигідробензо[1,2-b:4,5-b']дитіофену (S-рТТФ). Показано 

суттєву роль 1,5-S···S взаємодій між атомами Сульфуру 1,3-дитіольних та 

тіофенових циклів, їх вплив на конформацію та електронні властивості 

молекули. Отримана сполука є суттєво більш планарною порівняно з вихідним 

аналогом рТТФ. Їй притаманне оборотне окиснення до дикатіону, на відміну від 
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відомих похідних рТТФ, для яких більш характерний псевдооборотний характер 

окиснення. 

 Практичне значення отриманих результатів. Розроблено метод синтезу 

4,4',5,5'-тетракіс(4-(піридин-4-іл)феніл)-2,2'-біс(1,3-дитіолілідену) 

(ТТФ(4PyPh)4) каталітичною взаємодією ТТФ з 4-(4-бромфеніл)-піридином  у 

присутності Pd(OAc)2, t-Bu3P*HBF4, Cs2CO3; метод синтезу 3,3'-((9-(4,5-

біс(гексилтіо)-1,3-дитіол-2-іліден)-9H-флуорен-3,6-диіл)біс(етин-2,1-

диіл))дипіридину (3Py-ДТФ-SHex3), 3,3'-((9-(4,5-біс(пропілтіо)-1,3-дитіол-2-

іліден)-9H-флуорен-3,6-диіл)біс(етин-2,1-диіл))дипіридину (3Py-ДТФ-SPr3), 

4,4'-((9-(4,5-біс(гексилтіо)-1,3-дитіол-2-іліден)-9H-флуорен-3,6-диіл)біс(етин-

2,1-диіл))дипіридину (4Py-ДТФ-SHex) та 4,4'-((9-(4,5-біс(пропілтіо)-1,3-дитіол-

2-іліден)-9H-флуорен-3,6-диіл)біс(етин-2,1-диіл))дипіридину (4Py-ДТФ-SPr) 

шляхом синтетичної послідовності з використанням реакції Соногашира, 

мікрохвильове опромінення на цій стадії дозволило значно зменшити час реакції 

та збільшити загальний вихід продукту; метод синтезу S-рТТФ, при цьому 

встановлено, що диметил(4,5-біс(метилтіо)-1,3-дитіол-2-іл)фосфонат вступає в 

реакцію Хорнера-Водсворта-Еммонса з бензо[1,2-b:4,5-b']дитіофен-4,8-діоном з 

утворенням дизаміщенної похідної, тоді як диметил(4,5-біс(гексилтіо)-1,3-

дитіол-2-іл)фосфонат утворює лише монозаміщений продукт. 

Нові гетероциклічні електронозбагачені редокс-активні самозбірні 

капсули можуть бути використані у подальшому для інкапсуляції  

електронозбіднених молекул та їх подальшого транспорту. Зв’язування з 

фулереном та особливо PC61BM дозволяє використовувати утворений донорно-

акцепторний комплекс “гість-господар” у органічній електроніці та сонячних 

комірках. 

Дисульфідні взаємодії у молекулі S-рТТФ роблять цю сполуку 

перспективною для органічної електроніки та розробки нових органічних 

напівпровідників. 
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Трансформація дискретної капсули складу M12L6 у тривимірний 

супрамолекулярний полімер при окисненні надлишком солі Аргентуму (І) 

відкриває нові підходи до синтезу металоорганічних каркасних структур. 

Особистий внесок здобувача. Систематизація літературних та всіх 

отриманих експериментальним шляхом даних, а також даних квантово-хімічних 

розрахунків, основний обсяг експериментальної роботи, аналіз даних 

спектральних та електрохімічних досліджень, формування висновків щодо 

структури отриманих сполук, презентація результатів роботи на наукових 

конференціях різних рівнів здійснювалися здобувачем особисто. Постановка 

задачі та обговорення результатів проведені з науковими керівниками д.х.н., 

проф. З. В. Войтенко та габілітованим доктором М. Салле. Аналіз та 

інтерпретація отриманих результатів проводилися також за участі співавторів 

публікацій. Деякі спектральні дослідження методом ЯМР виконані у 

співробітництві з доктором Б. Сінглер. Рентгеноструктурні дослідження 

здійснено у співпраці з доктором М. Аллан (лабораторія MOLTECH-Anjou, 

CNRS, Анже, Франція). Спектроелектрохімічні дослідження були виконані у 

співробітництві з професорами Е. Манурі (університет Поля Сабатьє, Тулуза, 

Франція) та О. Алевек (лабораторія MOLTECH-Anjou, CNRS, Анже, Франція). 

Квантово-хімічні розрахунки були виконані у співробітництві із науковою 

групою професора Е. Орті (університет Валенсії, Іспанія). Дослідження масс-

спектроскопії високої роздільної здатності були виконані у співробітництві із 

докторами В. Карре та Ф. Абріті (університет Лотарингії, Франція).  

Апробація результатів дисертації. Результати дисертації було 

представлено на національних та міжнародних наукових конференціях: 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 5 статей у провідних 

міжнародних та вітчизняних фахових журналах та 7 тез доповідей на 

конференціях. 
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Структура та обсяг роботи. Робота складається із переліку умовних скорочень, 

вступу, літературного огляду (1 розділ), чотирьох розділів з обговоренням 

одержаних результатів (2, 3, 4, 5 розділи), одного розділу із експериментальними 

даними (6 розділ), висновків, списку використаних джерел (229 найменувань) та 

додатків. Роботу викладено на 197 сторінках друкованого тексту, що містить 18 

схем, 87 рисунків. 
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Розділ І. Метал-спрямована самозбірка (літературний огляд) 

1.1.  Основні поняття супрамолекулярної самозбірки 

Створення складних макроциклічних структур завжди приваблювало 

хіміків як в силу загальної краси таких сполук, так і завдяки широкому діапазону 

використання. І хоча перші спроби синтезу таких структур були зроблені ще 

декілька десятиліть тому на прикладі кубану [1] та карцеранду [2], отримання 

макроциклічних структур з традиційними ковалентнимизв’язками все ще 

вимагає багатостадійних синтезів із складними процедурами синтезу та очистки, 

і як результат – низьким кінцевим виходом. Альтернативою являється 

використання нековалентних слабких взаємодій, які лежать в основі 

супрамолекулярної хімії, найбільш поширені з яких приведено в таблиці 1.1.  

Тип взаємодії Енергія (кДж/моль) Приклад 

Іон-іон 100-350 Хлорид натрію 

Іон-диполь 50-200 Краун-етер – Na+ 

Диполь-диполь 5-50 Ацетон 

Водневий зв’язок 4-120 ДНК 

Катіон-π 5-80 К+ в бензені 

π-π 0-50 Бензен та графіт 

Ван дер Ваальс ≤5 Алкільні ланцюги 

Гідрофобні 
В залежності від енергії 

взаємодії розчинника 

Сполуки включення в 

циклодекстринах, 

самоорганізація білків 

Таблиця 1.1. Нековалентні взаємодії в супрамолекулярній хімії. 

Іншим типом відносно слабких взаємодій, що має енергію, проміжну між 

традиційними ковалентними зв’язками та більш слабкими супрамолекулярними 

взаємодіями, наведеними вище, є координаційний зв’язок [3]. Він утворюється 

між кислотою Льюїса (акцептором електронів) та основою Льюїса (донором 

електронів) та має енергію в діапазоні 50-200 кДж/моль. В даній роботі ми 
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використовуємо підхід «самозбірки» або «самоорганізації» за допомогою 

металів, що полягає у використанні атомів металу (нейтральних або заряджених) 

в ролі кислот Льюїса та різноманітних органічних лігандів в ролі основ Льюїса. 

За допомогою комбінації цих міжмолекулярних взаємодій ми можемо отримати 

різноманіття самозбірних структур, в тому числі – із властивостями 

інкапсулювати молекули-«гості» або ж молекулярного розпізнавання.  

1.2.  Огляд основних підходів та мотивів  

В основі концепції самозбірних структур лежить поєднання декількох 

компонентів, які далі самоорганізовуються в більш складну макроциклічну 

структуру за допомогою різноманітних факторів. Однією з ключових переваг 

даного підходу у порівнянні з синтезом макроциклічних структур через 

традиційну ковалентну хімію є можливість самокоррекції в ході збірки. Завдяки 

відносно невеликій порівняно з ковалентними зв’язками енергії, утворення 

супрамолекулярних зв’язків є оборотнім в межах умов проведення реакції. Це 

дозволяє зміщувати рівновагу реакції до утворення термодинамічного продукту 

замість кінетичного. Далі практичні підходи до реалізації цього принципу можна 

розділити на три основні категорії:  

а) нековалентна самозбірка, переважно з застосуванням водневих зв’язків;  

б) ковалентна самозбірка, в якій для вирішення проблеми селективності 

використовують оборотні реакції;  

в) самозбірка із застосуванням координаційних зв’язків з атомами або 

іонами металів, якій в даній роботі приділяється основна увага.        

1.2.1. Нековалентна самозбірка  

Одним із найбільш поширених варіантів самозбірки в природі є утворення 

структур за рахунок слабких нековалентних взаємодій. Мабуть найбільш 

відомим прикладом є подвійна спіраль ДНК, яка формується за рахунок 

водневих взаємодій (рис 1.2.1). 
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Рис. 1.2.1. Самоорганізація ДНК за рахунок водневих зв’язків 

Шляхом мімікування природних процесів було отримано в тому числі 

самозбірні капсули у вигляді гелікатів, фолдамерів та інші[4-7]. Доволі цікавими 

прикладами є утворення супрамолекулярних капсул на основі каліксаренів з 

інкапсуляцією невеликих планарних гостей (схема 1.2.1, а) та 

циклотривератрилену з 2-урейдо-4-[1H]пірімідоновими фрагментами з 

інкапсуляцією молекули фулерену C70 (схема 1.2.1, б). 

 

Схема 1.2.1. Приклади самозбірних капсул на основі водневих зв’язків та 
інкапсуляції молекул-гостей. Взято з роботи а) [8], б) [9]. 

Одним із обмежень даного підходу є складність прогнозування утвореної 

структури. Для подолання цієї проблеми при попередній розробці майбутнього 

макроциклу основний скелет, до якого «приєднані» групи, що утворюють 
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водневі зв’язки, вибирають із певною стабільною геометрією, як це можна 

помітити в прикладах із схеми 1.2.1. Тут варто відмітити цікавий приклад 

підходу поєднання преорганізації вихідних фрагментів майбутньої самозбірки за 

рахунок координації із біс-рутенієвим акцептором, які потім об’єднуються за 

рахунок водневих зв’язків в кінцеву сполуку (схема 1.2.2) 

 

Схема 1.2.2. Поєднання координаційних та водневих зв’язків для 

створення самозбірного металоциклу. Взято з роботи [10] 

1.2.2. Ковалентна самозбірка  

Ще одним із способів обійти проблеми традиційного синтезу 

макроциклічних структур із застосуванням ковалентних зв’язків є використання 

хімії динамічних ковалентних реакцій. 

 

Рис. 1.2.2. Еволюція органічних капсул та їх властивостей. Взято з 
роботи [11] 
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Використання цього методу для утворення самозбірних макроциклічних 

структур було вперше проілюстровано групою Купера із використанням реакцій 

утворення імінів [12]. В подальшому дана галузь була розширена використанням 

хімії боронових естерів [13], дисульфідних зв’язків [14], метатезису алкінів [11] 

та інших [11, 15] (рис. 1.2.2).  

Всі ці реакції об’єднує їх оборотність, що дозволяє використовувати 

можливості самокорекції в ході процесу самозбірки аналогічно до капсул на 

основі водневих зв’язків. Але при цьому зберігаються і певні обмеження, такі як 

доволі висока складність прогнозування кінцевої структури.  

1.3. Метал-спрямована самозбірка за допомогою координаційних зв’язків  

Метал-спрямована самозбірка залишається актуальною темою та є 

предметом численних нещодавніх оглядів [16-22]. В основі лежить утворення 

координаційного зв’язку між металами як акцепторами електронів та 

органічними лігандами з функціональними групами, що можуть виступати в ролі 

донорів електронів.  

 

Рис. 1.3.1. Умовна схема перебігу реакції самозбірки за допомогою 

металу. 

До основних переваг даного методу варто віднести високу прогнозованість 

перебігу реакції за рахунок чіткої направленості координаційного зв’язку. Разом 

із підбором геометрії органічного ліганду це дозволяє ефективно програмувати 

майбутню супрамолекулярну структуру. Оборотність же утворення 

координаційного зв’язку між основними компонентами дозволяє переходити від 
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невеликих кінетичних інтермедіатів до отримання більш термодинамічно 

вигідних макроциклічних дво- та тривимірних структур (рис. 1.3.1). Це 

зумовлено, в тому числі, тим фактом, що з точки зору ентропії більш вигідно 

утворення закритих систем з мінімумом компонентів порівняно з полімерними 

структурами. Все це дозволяє отримувати макроцикли з високим виходом та 

лише в одну стадію. 

 

Рис. 1.3.2. Високосиметричні полігони та поліедри у виді їх реалізації в 
самозбірних структурах. Взято з роботи [23]. 
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Для передбачення майбутніх супрамолекулярних координаційних 

комплексів застосовують моделі правильних багатогранників, де метали 

виступають у ролі вершин, а органічні ліганди – відповідно в ролі граней (така 

самозбірка носить назву «гране-направленої» (edge-directed)) або площин  

(відповідно «площино-направленої» (face-directed)). На рис. 1.3.2 наведено 

найбільш поширені дво- та тривимірні полігони та поліедри в проекції на 

співвідношення вершин (V, vertice) та граней (E, edges). Далі ми розглянемо 

найбільш поширені підходи до моделювання та прогнозування самозбірок. 

1.3.1. Моделювання за напрямком зв’язків  

Підхід моделювання за напрямком зв’язків (directional bonding approach) є 

одним із найбільш поширених та дозволяє створювати  комбінаторні бібліотеки 

структурних блоків для зручного ретросинтетичного аналізу найбільш 

оптимального шляху отримання цільового макроциклу. Вперше цей підхід було 

використано в ранніх роботах груп М.Фужити [24] та П.Станга [25] для 

отримання двовимірних металоциклів. Для цього методу є дві основні вимоги: а)  

використання лігандів з жорсткою геометрією та відповідним кутом 

координаційних зв’язків (bite angle); б) змішування компонентів у чіткому 

стехіометричному співвідношенні. Далі симетрія та стехіометрія компонентів 

визначають форму майбутньої структури.  

Для утворення двовимірних металоциклів застосовують поєднання 

компонентів з симетрією не вище осі другого порядку, тоді як утворення 

поліциклічних продуктів вимагає хоча б одного з компонентів із вищою 

симетрією (схема 1.3.3, а). Так, молекулярний прямокутник можна зібрати із 

двох донорів із кутом 00 та двох акцепторів із кутом 1800, або ж навпаки. Для 

молекулярного трикутника потрібно три 600 донори та три 1800 акцептори. 

Молекулярний квадрат вже можна зібрати в два способи: чотири дитопічних 900 

фрагменти та чотири лінійні 1800 фрагменти, або ж із використанням двох різних 

900 фрагментів у співвідношенні 2:2.  
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Рис. 1.3.3. Поєднання основних геометрії компонентів для утворення 
двовимірних (а) та тривимірних (б) структур. Взято з роботи [26] 

Для створення тривимірних поліедрів можна використати поєднання 

зігнутого та лінійного компонентів, які мають більше двох точок координації 

(рис. 1.3.3, б). Наприклад, усічений тетраедр можна отримати поєднанням 

чотирьох тридентантних компонентів з кутом 1200 з шістьма дитопічними 

компонентами з кутом 80-900. Тригональна біпіраміда може бути отриманою 

кількома способами:поєднанням двох тритопічних компонентів з 

ортогональною позицією точок координації з трьома дитопічними 

компонентами з кутом 80-900 або ж поєднанням двох тридентантних 600 

компонентів із трьома 900 компонентами. Аналогічно 8 тритопічних компонентів 

із кутом 900 та 12 лінійних дитопічних компонентів утворюють куб. 

Однією із умовностей даного методу є припущення що кути в компонентах 

не змінюються в ході процесу самозбірки, на практиці ж кути можуть 

спотворюватись на декілька градусів. Однак слабкий характер зв’язку метал-

ліганд порівняно з ковалентними приводить до того, що кінцева геометрія 

залишається відносно незмінною. 

1.3.2. Розрахунок за симетрією взаємодії  

Підхід розрахунку виходячи із симетрії компонентів (symmetry interaction 

approach) було розроблено для використання переважно із «вільними» металами. 
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Рушійною силою процесу виступають висока спорідненість зв’язування лігандів 

разом з природженою симетрією координації вільного іону металу. Як і в 

попередньому методі, критично важлива жорстка фіксація геометрії точок 

координації в лігандах для досягнення потрібної структури і уникнення 

утворення олігомерів та полімерів.  

Основні положення методу були сформульовані групою К. Реймонда [27-

28]. Вектор координації відповідає взаємодії між металом та лігандом. Площина, 

ортогональна до основної осі симетрії металу, називається хелатною площиною. 

(рис. 1.3.4, а). У випадку взаємодії з бідентантними хелаторами ця площина 

містить всі хелатуючі вектори. Таким чином, для створення високосиметричних 

координаційних кластерів мають значення орієнтація хелатної площини та 

організація точок хелатування.  

 

Рис. 1.3.4. Основні поняття (а) та приклад використання (б) 
моделювання за симетрією взаємодії. Взято з роботи [26] 

Наприклад, для створення потрійного гелікату типу М2L3, який має 

ідеалізовану симетрію D3h, потрібно забезпечити, щоб осі С2 та С3 були 

ортогональними відносно одна одної, що закладається в геометрію ліганду. В 

силу того, що обидва псевдо-октаедричні метали мають симетрію С3, хелатні 

площини мають бути паралельними. Схожий підхід можна використати для 

отримання тетраедричних структур (рис. 1.3.4, б). Для М4L6 тетраедру чотири 

атоми металу займають вершини і шість лігандів займають грані тетраедру. Для 
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цього С2 осі тетраедру мають бути в межах хелатної площини кожного металу, 

тоді як вектори координації мають бути під кутом 70.60. Іншим способом 

отримати тетраедр є використання стехіометрії М4L4, для чого як ліганд, так і 

метал повинні мати симетрію С3. 

 

Рис. 1.3.5. Гетерометальна самозбірка із використанням моделювання 

за симетрією взаємодії. Взято з роботи [29] 

В роботі [29] наведено приклад поступової збірки гетерометальних 

макроциклів виходячи із С3 симетричного атома Феруму та С2 симетричного цис-

заблокованого Паладію з утворенням тригональної біпіраміди або ж С4 

симетричного вільного Паладію із утворенням кубічного макроциклу.  
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1.3.3. Створення «панелей»  

 Підхід із створенням «панелей» 

(paneling approach) був вперше 

застосований групою М.Фужити для 

створення тривимірних поліедрів типу 

платонових тіл, включаючи  рівнобічні 

трикутники, квадрати і п'ятикутники 

[30-31]. На відміну від вищезгаданих 

методів тут органічний ліганд 

розглядається не у вигляді грані, а в 

ролі двовимірної площини або 

«панелі», тоді як метал знову ж таки 

відповідає вершинам фігури. Наприклад, тетраедр складається з чотирьох 

трикутних панелей або ж октаедр – з восьми (рис. 1.3.6). Аналогічним чином 

квадратні площини можна використати для створення кубів або призм.  

Відповідно, для даного методу ліганд має мати плоску геометрію та більше 

двох точок координації, розташованих по кутах та в межах площини молекули. 

В ролі металів тут переважно застосовують цис-заблоковані акцептори, які добре 

вкладаються в геометрію кінцевої структури та запобігають утворенню 

олігомерних продуктів. 

Так, використання «трикутних» лігандів із D3h симетрією веде до 

утворення усіченого тетраедру М6L4, тоді як зміна позиції донорних груп веде до 

організації в квадратно-пірамідальний конус М6L4  (рис 1.3.7, а). Аналогічно, 

тетратопічні квадратні панелі із симетрією D4h можуть давати різні продукти в 

залежності від положення точок координації – тригональну призму М6L3 у 

випадку зв’язуючих груп на краях площини [32] або ж гексагональну призму 

М12L6 для груп на краях площини [33] (рис 1.3.7, б).  

Рис. 1.3.6. Тетраедр та 
октаедр на основі «панелей». Взято з 

роботи [27]. 
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Однією із основних переваг даного підходу є утворення структур з 

великими і доступними порожнинами, однак часто молекула-гість має бути 

присутньою в процесі самозбірки як шаблон. 

 

Рис. 1.3.7. Розробка самозбірок шляхом молекулярних панелей: а) 
виходячи із трикутних панелей, б) виходячи із квадратних панелей.  Взято з 

роботи [26] 

1.3.4. Перегрупування слабких лігандів  

 

Схема 1.3.1. Механізм та приклади утворення двовимірного 
металоциклу шлязом перегрупування слабких зв’язків. Взято з роботи [26]  

Підхід із перегрупуванням слабких лігандів (weak link approach) було 

вперше продемонстровано групою Ч. Міркіна [34-36] для створення дво- та 

тривимірних структур з використанням напівлабільних лігандів та перехідних 
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металів. Напівлабільні та гнучкі ліганди бідентантно координуються до металу 

таким чином, що один із зв’язків метал-ліганд є слабшим за інший. Після 

утворення кінетичного продукту координації (схема 1.3.1) з металом, додають 

основний ліганд L з більшою спорідненістю до металу, який селективно заміщує 

більш слабкий ліганд і таким чином генерує термодинамічний продукт. Однією 

із основних вимог до ліганду є конформаційна гнучкість ліганду, на відміну від 

попередніх підходів, що використовують жорсткі ліганди. Також до переваг слід 

віднести той факт, що атом металу може і далі брати участь в координації без 

руйнування металоциклу, що дозволяє проводити подальші трансформації 

структури. 

1.3.5. De novo дизайн структур 

В силу певних необхідних спрощень вищезгадані моделі не завжди 

достатньо точно описують взаємодію основних компонентів процесу 

самозбірки, що призводить до неспівпадіння теоретичних результатів з 

експериментальними даними [23]. Це може бути пояснено симетричним 

спотворенням геометрії самозбірних структур в силу обертання вершин. На 

противагу цьому було запропоновано використання методології de novo дизайну. 

Такий підхід на даний момент є найбільш поширеним в галузі розробки 

медичних препаратів для розрахунку взаємодії біологічно активної молекули із 

активним сайтом. Але  цим використання даного методу не обмежується:його 

можна застосовувати для передбачення будь-яких взаємодій, які можливо 

виразити у вигляді відносної орієнтації декількох векторів. Так, для de novo 

розрахунку взаємодії ліганду та металічного центру групою було використано 

програму HostDesigner. Її спочатку було створено для передбачення взаємодії 

хостів, що можуть зв’язуватись з іонами металів [37-39], однак далі функціонал 

було розширено для використання будь-яких «гостей» [40-42] та застосовано в 

тому числі для розрахунку високосиметричних координаційних самозбірних 

структур. 
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Основною вимогою даного методу є створення відповідної стартової 

структури. Для цього необхідно вибрати два фрагменти основних компонентів, 

розташувати їх відповідно до обмежень в кутах і симетрії та визначити вектори 

координації шляхом визначення атомів Гідрогену, які можуть бути замінені 

фрагментами із можливістю зв’язування з металом. При цьому варто відмітити, 

що в даному методі поняття вектору координації має дещо інше значення – воно 

відповідає напрямку умовного «ковалентного зв’язку» з відповідних умовних 

фрагментів.  

 

Рис. 1.3.8. Використання de novo алгоритму на прикладі тритопічних 

лігандів. Взято з роботи [23]. 

Для прикладу проілюструємо даний метод на передбаченні самозбірки із 

застосуванням тритопічного ліганду та плоско-квадратного паладію. Комплекс 

[Pd(Py)4]2+ (Py = піридин) виступає в ролі вершини із симетрією C4 та бензен в 

якості центру площини із симетрією C3. На рис. 1.3.8 видно, що дані компоненти 

розташовуються так, що їх осі симетрії співпадають з відповідними C4 та C3 

структури V6F8. Вектори координації виражаються через пара- атоми Гідрогену 

в піридині та атоми Гідрогену в бензені. В даному прикладі в налаштуваннях 

геометрії програми дозволяють кожному компоненту повздовжню трансляцію 

або ж поворот навколо відповідних осей симетрії незалежно для кожного 

компоненту. Далі програма із застосуванням внутрішньої бази визначає ряд 

можливих додаткових елементів для завершення структури, включаючи відомий 
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експериментальний приклад із метиленовими лінкерами між піридинами та 

бензеном. 

Використання даного методу не обмежується створенням самих 

координаційних макроциклів, а може застосовуватись також для розрахунку 

подальшої взаємодії із молекулами-«гостями» [43]. В 2018 група Джелфса 

продемонструвала аналогічний підхід розробки in silico для капсул на основі 

динамічних ковалентних реакцій [44].  

1.4.  Основні підходи   

Метод синтезу самозбірок за допомогою координації дозволяє 

використання широкого ряду металів. В даній роботі ми зосередимось на роботах 

із використанням плоско-квадратних Паладію та Платини (як вільний солей, так 

і з цис- або транс-заміщеними лігандами), а також біс-рутенієвих комплексах. 

Одними із суттєвих переваг саме цих металів, окрім сумісності геометрії 

координації із методологією самозбірок, є можливість використання ЯМР 

спектроскопії для характеризації утворених структур.  

1.4.1. Використовуючи цис-заблоковані метали  

Як було згадано вище, цис-заблоковані акцептори представляють собою 

метали (катіони або нейтральні) із плоскоквадратною геометрією координації, в 

яких два сусідніх замісника в цис-положенні зайняті переважно органічним 

лігандом (частіше бідентантним, рідше - двома монодентантними), тоді як інші 

два зайняті хорошою відхідною групою (зазвичай нітрат або трифлат для 

катіонів та 1,5-циклооктадієн для нейтральних). Це дозволяє отримати зручний 

фрагмент із кутом координації 900, який використовують для створення дво- та 

тривимірних структур. На рис. 1.4.1 наведені найбільш поширені типи на основі 

Паладію та Платини, приклади більш екзотичних варіантів можна знайти в 

роботі [45]. 
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Рис. 1.4.1. Приклади найбільш поширених структурних мотивів для 
використання в ролі квадратно-планарних цис-заблокованих акцепторів.  

З точки вибору донорних лігандів, відповідно до рис. 1.3.3 оптимальною 

геометрією для утворення двовимірних металоциклів є кут в  900 або 1800. 

Найбільш поширеними мотивами є молекулярні трикутники (схема 1.4.1, а) та 

прямокутники (схема 1.4.1, б та в) 

 

Схема 1.4.1. Двовимірні металоцикли – трикутні (а) та квадратні (б). 

Взято з робіт а) [46], б) [47], в) [48]  

В деяких випадках, застосування лігандів із більш гнучкими кутами може 

призвести до рівноваги трикутник-прямокутник в розчині (рис. 1.4.2), як було 

показано на прикладі робіт [49-51]. 
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Рис. 1.4.2. Рівновага перетворення квадрат/трикутник. Взято з роботи 
[51] 

Далі, використовуючи тритопічні ліганди, ми можемо перейти до 

тривимірних структур. Так, групою Фужити було продемонстровано площино-

направлену збірку зі застосуванням плоского тритопічного ліганду із кутом 600 

та цис-заблокованого Паладію [52] (рис. 1.4.3, а). Дана капсула була використана 

для селективного каталізу реакції Дільса-Альдера, де зміна замісника при цис-

заблокованому Паладії змінювало розмір капсули та відповідно впливало на 

можливість інкапсулювати реагенти. Також тривимірну капсулу можна 

отримати шляхом поєднання дитопічного та тритопічного лігандів, що група 

Фужити показала на прикладі використання цього ж ліганду з лінійним 

заміщеним дипіридином з утворенням капсули сендвічного типу [53]. В даній 

роботі автори також показали інкапсуляції двох молекул тетратіофульвалену з 

подальшим окисненням з утворенням сполук змішаної валентності (рис. 1.4.3, б).      

 

Рис. 1.4.3. Приклади тривимірних капсул на основі цис-заблокованих 
металів та тритопічних лігандів. Взято з роботи а) [52], б) [53] 
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1.4.2. Використовуючи транс-заблоковані метали  

Транс-заблоковані акцептори є ізомерами по відношенню до вищезгаданих 

цис-заблокованих та представляють собою лінійні структурні компоненти з 

кутом координації в 1800. Найбільш поширеними є структурний мотив з 

фосфіновими замісниками з використанням аліфатичних ланцюгів R = етил або 

пропіл, рідше – фенільних фрагментів. Аліфатичні замісники зручні також 

відсутністю сигналів в області ароматичних протонів, де переважно знаходяться 

сигнали ліганду. 

Для створення дво- та тривимірних самозбірних структур транс-заміщені 

акцептори відповідно до рис. 1.3.3 можуть поєднуватись із широким колом 

лігандів, однак найбільш поширеними є утворення двовимірних прямокутників 

із застосуванням 00 лігандів (рис. 1.4.4, в)) та тривимірних тригональних призм 

у разі тритопічних лігандів (рис. 1.4.4, г). Цікавим прикладом є поєднання 

ліганду на основі оксокалікс[3]арену з транс-заблокованим Паладієм для 

розпізнавання хіральних молекул (рис. 1.4.4, д).       

 

Рис. 1.4.4. Приклади найбільш поширених структурних мотивів (а) та 
самозбірок (б, в, г, д) із використання в ролі квадратно-планарних транс-

заблокованих акцепторів. Взято з роботи б) [54], в) [55], г) [56], д) [57]  

Ще одним типом транс-заблокованих плоскоквадратних акцепторів є 

використання бідентантного ліганду аналогічно до цис-заблокованих акцепторів. 

Такі системи є більш вибагливими до просторової конфігурації ліганду і в деяких 

випадках схильні до зміни конформації на цис- або ж взагалі на повне заміщення 

ліганду, що було проілюстровано, наприклад, в роботі [58] (рис. 1.4.5). 
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Рис. 1.4.5. Приклади самозбірки із транс-заблокованим Паладієм із 

бідентантними лігандами. Взято з роботи [58] 

1.4.3. Використовуючи «вільні» катіонів 

Для отримання тетракоординованих структурних блоків зручними 

акцепторами є плоскоквадратні метали (переважно Pd(II) та Pt(II), рідше інші, 

такі як Cu(II)), в яких всі чотири координаційні позиції вільні або зайняті 

відхідними групами. Зазвичай використовують солі металів, найбільш 

поширеними є трифлати, нітрати та тетрафлуороборати. Подальша структура 

самозбірки знову ж таки задається геометрією ліганду, основні приклади 

наведені на рис. 1.4.6.  
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Рис. 1.4.6. Можливі структури для «вільних» катіонів із плоско-
квадратною координацією в залежності від геометрії бідентантного ліганду. 

Взято з роботи [16] 

Однією із найбільш поширених архітектур на цій основі є самозбірні 

структури стехіометрії М2L4 та їх вищі аналоги. Так, групою Клевера [59] було 

показано гнучкість цієї архітектури, в тому числі шляхом модифікації розміру 

внутрішньої порожнини капсули (рис. 1.4.7, а). Іншою можливістю є 

функціоналізація ліганду за рахунок введення карбоксильних груп в скелет 

ліганду з подальшою їх модифікацією (рис. 1.4.7, б)   
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Рис. 1.4.7. Умовно-позначена геометрія «вільного» катіону металу та 
самозбірки на її основі. Взято з роботи а) [59]; б) [60] 

Як видно із рис. 1.4.6, М2L4 є одним з найбільш поширених, однак не 

єдиним варіантом. За певних обставин при стехіометричному змішуванні 

можливе утворення самозбірок більшої кратності, як це було показано в роботі 

[61] з утворенням структури М4L8 (рис. 1.4.8, а). Також в роботі [62] було 

показано можливість таких самозбірок адаптувати свій розмір у діапазоні М3L6 

до М7L14 при додаванні зовнішнього шаблону, в даному випадку - аніонів різних 

розмірів (рис. 1.4.8, б). Продовжуючи приклади адаптивних розмірів, такі 

капсули можуть також втрачати один із металів з відповідним збільшенням 

розміру внутрішньої порожнини для інкапсуляції більш об’ємних «гостей», ніж 

це було б можливо(рис. 1.4.8, в) [63]. 

 

Рис. 1.4.8. Приклади адаптивних збірок на основі архітектури MnL2n. 
Взято з роботи а) [61]; б) [62]; в) [63]; 
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Окремою категорією капсул є надвеликі структури, такі як капсула М6L12 

в роботі [64] (рис. 1.4.9, а). Зазвичай такі капсули мають більш теоретичний 

інтерес, хоча, наприклад, для капсули Pd24L48 в роботі [65] було показано зміну 

будови при опроміненні аналогічно до менших капсул у попередніх роботах цієї 

ж групи. Також цікаві результати в цій сфері було показано групою Фужити, яка 

отримала за рахунок відносно невеликої різниці в куті ліганду[16] ряд капсул від 

М6L12 до їх недавніх результатів із капсулою М30L60 [66] (рис. 1.4.9, б). 

 

Рис. 1.4.9. Надвеликі капсули типу MnL2n. Взято з роботи а) [64]; б) 

[16]. 

При цьому групі вдалося отримати ряд функціоналізованих надвеликих 

капсул  типу М12L24 [67] шляхом додавання різних функціональних груп у центр 

капсули (рис. 1.4.10). 
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Рис. 1.4.10. Функціоналізовані капсули типу М12L24. Взято з роботи [67] 

 

1.4.4. Використовуючи біс-метальні акцептори 

Ще одним варіантом є попереднє включення декількох атомів металу в 

один структурний мотив. Це можна зробити як з використанням зв’язків метал-

метал [68] (рис. 1.4.11), так і з поєднанням декількох атомів металу через ще один 

органічний ліганд, що разом створює акцепторний структурний блок.  

 

Рис. 1.4.11. Приклад біс-паладієвих акцепторів (а) та самозбірної 

капсули на їх основі (б). Взято з роботи [69]. 

Більш поширеною є друга категорія, переважно із застосуванням Платини 

та Рутенію (а також рідше Іридію та Родію [70]). Рутенієві комплекси переважно 
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представляють собою біс-Рутеній, зв’язаний між собою дигідрокси-діоновими 

фрагментами різного розміру (рис 1.4.12). Дані акцептори часто 

використовуються разом з лінійними лігандами для створення як двовимірних 

металопрямокутників, так і для тривимірних сендвічних структур [71]. При 

цьому варто враховувати, що при відповідному співвідношенні розмірів завжди 

ще однією вірогідністю є утворення внутрішньомолекулярного комплексу двох 

точок зв’язування одного ліганду із біс-рутенієвим акцептором. У такому 

випадку зазвичай необхідна зміна (переважно в сторону збільшення) розміру 

лінкеру між атомами Рутенію. 

 

Рис. 1.4.12. Біс-рутенієві акцептори; б) приклади самозбірки на їх 
основі. Взято з роботи [72] 

Іншим типом акцепторів, які умовно можна назвати біметалічними, є 

платинові сполуки, в яких декілька атомів Платини (зазвичай два-три) 

ковалентно пов’язані з органічним лігандом, утворюючи таким чином акцептор. 

У поєднанні з органічними лігандами аналогічно до вищенаведених прикладів 

можливо отримати як двовимірні [73], так і тривимірні із різною формою 

платинового акцептору – як лінійного [74], так і під кутом [75].  
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Рис. 1.4.13. Приклади самозбірних капсул на основі біс-платинових 
акцепторів. Взято з роботи  а) [73], б) [74], в) [75]. 

 

1.4.5. Гетеролептичні монометальні самозбірки  

Ще одним варіантом модифікації процесу самозбірки є зміна природи не 

акцептору, а органічного ліганду. А саме в даному випадку – використання 

суміші декількох лігандів із їх самосортуванням. Загалом результат такого 

процесу можна поділити на дві групи – нарцистичне та соціальне 

самосортування (рис 1.4.14). При нарцистичному самосортуванні лігандів 

утворюються окремі гомолептичні самозбірки аналогічно змішуванню в окремих 

розчинах. Тоді як при соціальному самосортуванні відбувається більш цікавий 

процес самоорганізації декількох лігандів в одну гетеролептичну самозбірну 

структуру. Дані процеси можна проілюструвати на прикладі як ковалентних 

(рис. 1.4.14, а), так і метал-направлених самозбірок (рис. 1.4.14, б).  
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Рис. 1.4.14. Селективне «нарцистичне» та «соціальне» самосортування 
в ході процесу самозбірки на прикладі ковалентної (а) та координаційної (б) 

самозбірки. Взято з роботи а) [15], б) [76] 

Однією із груп, які активно займаються даною тематикою є група Клевера 

[76]. В їх нещодавній роботі вони показали приклад раціонального дизайну 

гетеролептичної капсули цис-[PdL1
2L2

2] [77]. За рахунок створення стеричних 

утруднень у лігандах в різних положеннях (направлених всередину або назовні 

капсули біля атому Паладію) утворення гомолептичної капсули стає невигідним 

і змішування дає лише суміш двовимірних металопрямокутників. Тоді як 

змішування двох лігандів із протилежними стеричними утрудненнями 

призводить до утворення гетеролептичної капсули [PdL1
2L2

2]. Також додавання 

ліганду протилежного типу до гомолептичного металоциклу призводить до 

перегрупування в соціальну самозбірку (рис. 1.4.15). При цьому теоретичними 

розрахунками було підтверджено, що саме цис-конформація є більш вигідною, 

ніж транс-.    
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Рис. 1.4.15. Раціональний дизайн селективного «соціального» 
самосортування для утворення гетеролептичної координаційної самозбірки. 

Взято з роботи [77] 

1.4.6. Сплетені самозбірки  

Одним із напрямків подальшого розвитку самоорганізованих металоциклів 

є синтез топологічно заплутаних структур. Такі мотиви привертають увагу 

вчених як в силу фундаментального інтересу до їх синтезу [78], так і в силу ряду 

можливих використань в молекулярних машинах та каталізі [79-81]. До основних 

типів варто віднести ротаксани, катенани, соломонові вузли, комплекси кільце-

в-кільці, кільця Борромео та молекулярні вузли. Аналогічно до утворення 

простих самозбірок, дані структури завжди є конкурентними до лінійних 

полімерних продуктів. Для запобігання цьому та для отримання заданої топології 

метали використовуються в двох найбільш поширених варіантах:в ролі шаблонів 

або ж як направляючі фрагменти в метал-координованій самозбірці. В першому 

випадку метал не є частиною фінальної сполуки і може бути видалений без 

руйнування структури [82-85]. В межах же даної роботи нас більш цікавлять 

системи другого типу, де метал є структурним фрагментом кінцевої самозбірки.  

Групою Курода [86-87] було показано утворення катенану шляхом 

використання нітрат-аніону із солі Паладію як внутрішній шаблон. При цьому 

додавання аніону більшого розміру, такого як тозил, веде до перетворення назад 

в мономерну капсулу (схема 1.4.2, а). Схожим чином група Клевера показала 

оборотну димеризацію капсули з утворенням катенану при додаванні аніону з 

відповідним розміром (у даному випадку - Cl-). При подальшому ж додаванні 
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надлишку аніон заміщує транс-положення плоскоквадратного Паладію, і 

металоцикл утворює потрійний катенан (схема 1.4.2, б).  

 

Схема 1.4.2. Утворення катенану відразу при координації (а) та 

перетворення капсули М2L4 із утворенням подвійного та потрійного катенану 
(б). Взято з роботи а) [87]; б) [88]. 

Іншим мотивом, який часто використовують для отримання топологічно 

заплутаних структур, є вищезгадані біметалічні сендвічні ліганди на основі 

Рутенію, а також Іридію та Родію. В силу своєї будови вони ідеально підходять 

для контролю над утворенням з’єднаних структур шляхом модифікації лінкеру 

між двома атомами металу. Так, група Чі [89] описує контрольоване утворення 

ряду [2]катенанів, виходячи із вигнутого ліганду та біс-рутенієвих акцепторів 

різного розміру (рис. 1.4.16, а). При цьому розчинник та концентрація також 

суттєво впливають на процес. Розведення очікувано зміщує рівновагу в бік 

утворення мономеру. Також при переході від метанолу до нітрометану 

спостерігається повне зміщення до мономеру, як і при синтезі відразу в 

нітрометані.  

Як приклад соломонового вузла варто привести роботу групи Чі [90] з 

лігандом на базі флуорену, для якого було показано утворення димеру в 

метанолі, а також можливість перетворення вже утвореного в нітрометані 

мономеру на димер шляхом заміни розчинника на метанол (рис. 1.4.16, б). При 

цьому в даному випадку система зберігала цілісність при додаванні молекули-
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«гостя» пірену. Також димер утворювався лише для найбільшого акцептору, тоді 

як три інші провокували утворення лише мономеру.  

 

Рис. 1.4.16. Рутенієві з’єднані самозбірні структури. Взято з роботи а) 

[89], б) [90] 

Схожим чином групою Ванга [91] з застосуванням лінійного ліганду було 

показано утворення кілець Борромео, які селективно дисоціювали при додаванні 

п-дигалогенбензенів та знову утворювались при осадженні «гостей» (рис. 1.4.17, 

а). Використання цього ж ліганду разом із більшим акцептором призвело до 

утворення вкладеної структури «кільце-в-кільці» [92]. При використанні пірену 

в ролі внутрішнього шаблону було показано утворення мономерного 

металоциклу, однак додавання пірену до вже утвореного димеру не приводить 

до перетворення в мономер, як це було показано в інших роботах (рис. 1.4.17, б). 
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Рис. 1.4.17. Рутенієві з’єднані самозбірні структури. Взято з роботи а) 
[91], б) [92]. 

Аналогічні результати було показано групою Чі [93] на основі біс-

ірідієвого акцептору з різними лігандами (рис. 1.4.18). При використанні 

найменшого лінійного ліганду було отримано суміш мономеру із димер типу 

«кільце-в-кільці», тоді як збільшення розмірів у випадку лігандів лінійних 

лігандів, а також злегка вигнутого ліганду призвело до утворення відповідних 

[2]катенану та кілець Борромео. При цьому була продемонстрована залежність 

від концентрації та розчинника, аналогічно до біс-рутенієвих похідних: всі 

складні структури було отримано в метанолі, тоді як нітрометан завжди 

призводив до утворення мономерних металоциклів, так як і сильне розведення 

до концентрації нижче 0,5 мМ.  
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Рис. 1.4.18. Ірідієві з’єднані самозбірні структури. Взято з роботи [93] 

1.5.  Властивості самозбірних структур  

Діапазон використання самозбірних архітектур визначається їх основними 

структурними характеристиками. Так, для тривимірних капсул це в першу чергу 

можливість інкапсуляції та розпізнавання аніонів [94], органічних [95] та 

неорганічних [96] молекул і газів [97]. При цьому дане використання може 

поширюватись і на деякі двовимірні архітектури без чітко вираженої закритої 

порожнини[48]. При цьому особливий інтерес притягують не просто можливість 

захоплення, а і контроль над наступним вивільненням[17, 98-99] (рис. 1.5.2). Це 

може досягатись за допомогою різноманітних стимулів як по відношенню до 

капсули (за рахунок часткової або повної зміни її структури або ж повного 

руйнування капсули), так і до гостю – найбільш поширеними є зміна рН 

середовища [100] або ж опромінення[101]. При цьому оптичні властивості 

капсул, окрім контролю над вивільненням [65, 102], можуть також 

використовуватись для стабілізації фоточутливих молекул всередині 

капсули[103] або ж навпаки в ролі фотосенсибілізаторів[104].  
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Рис. 1.5.1. Схема взаємодії з молекулою гостем. Взято з роботи [17]. 

Продовженням даного напрямку є використання самозбірних капсул в 

каталізі, при цьому каталізатор може виступати як частиною капсули, так 

інкапсулюватись в порожнині[105-106]. Основними перевагами при цьому 

виступають в першу чергу підвищення селективності по відношенню як до 

продукту [107-109], так і до субстрату [110-111]. Окремим, поки що доволі 

напрямком є використання капсул для проведення тандемних реакцій з 

використанням декількох каталізаторів, які зазвичай вимагають різних умов 

[112-113].  

Іншим логічним продовженням властивостей по інкапсуляції є 

дослідження їх використання для доставки біологічно-активних речовин [114]. 

Капсула при цьому має можливість захистити інкапсульовану молекулу від 

впливу фізіологічних умов організму без впливу на його структуру. Так, було 

показано інкапсуляцію противоракових препаратів, таких як цис-Платина[115-

116]. При цьому капсула ззовні може також бути модифікованою наприклад 

певними протеїнами, які можуть слугувати векторами доставки[117]. 

Окрім інкапсуляції препаратів, супрамолекулярні металоцикли та капсули 

можуть бути використані як біологічно-активні агенти самі по собі. Для 



55 
 

комплексів Рутенію було показано анти-ракову як самостійно [118], так і складі 

як планарних металоциклів [119-121], так і тривимірних капсул [122]. Схожі 

результати були продемонстровані також як для металоциклів на основі Паладію 

[123] та Платини [123-124], так і для супрамолекулярних капсул [125]. 

1.6. Редокс-активні окисно-відновні системи  

Ще одним можливим підходом до отримання керованих самозбірних 

структур є використання структурних мотивів, здатних до окисно-відновних 

перетворень з або без руйнування капсули. Саме даний аспект покладено в 

основу дисертаційної роботи. При цьому електро-активною (або редокс-

активною) частиною може бути виступати як ліганд, так і метал, а також їх 

поєднання. В залежності від цього відомі приклади можна розділити на декілька 

основних категорій.     

1.6.1. Використовуючи електрон-дефіцитні ліганди 

 Із даного огляду можна 

помітити, що більшість 

супрамолекулярних самозбірних 

структур утворені з використанням 

електрон-дефіцитних лігандів. Так, 

капсули із використанням 2,4,6-трис-(4-

піридил)-1,3,5-триазинів мають 

електрон-збіднене 1,3,5-триазонове 

ядро в силу наявності трьох піридинів з 

наступною координацією до металу. 

Групою Фужити було проведено 

циклічну вольтаметрію попередньо 

отриманої капсули [126], що 

демонструє оборотну хвилю 

відновлення при -1,02 В vs Ag/Ag+ та 

 Рис. 1.6.1. Електрон-збіднені 
капсули на основі триазину. Взято з 

роботи [126] 
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псевдо-оборотну хвилю в діапазоні від -1,4 В до -2,0 В, що відповідають сумарно 

трьом електронам (рис. 1.6.1).  При цьому чотири ліганди в капсулі 

відновлюються не одночасно, що свідчить про електрону взаємодію між ними в 

межах капсули. Можливість же даної капсули селективно інкапсулювати 

адамантан було далі використано групою Ліппарду [127] із застосуванням 

модифікованого Платиною адамантану, який утворює цис-Платину при 

хімічному або електро-хімічному відновленні.    

 

Рис. 1.6.2. Електроактивні самозбірки на базі Ренію та її циклічні 

вольтамограми. Взято з роботи [126] 

Пізніше даний мотив в поєднанні із лігандом на базі індиго було 

розширено із використанням Re(I) замість Платини групою Ліна та Лу із сильним 

поглинанням в ІЧ області [128]. Наявність двох електрон-збіднених лігандів 

призводить до легкого відновлення із утворенням декількох полі-аніонних станів 

(рис 1.6.2, а) в чотирьох оборотніх хвилях, що дозволяє ефективно керувати 

оптичними властивостями капсули. Подальші дослідження із використанням 

ЕПР та теоретичними розрахунками показали, що першим проходить одночасне 

відновлення всіх трьох лігандів індиго, після чого триазинові ліганди почергово 
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відновлюються, і остання хвиля відповідає другому відновленню індиго. Цікаво, 

що індиго можливо також оборотньо окислити. Інший приклад використання 

Ренію було показано в роботі групи Хаппа  [129] також із використанням біс-

ренієвих акцепторів, але із іншими електрон-збідненими лігандами лігандами. 

Дані циклічної вольтаметрії показали декілька оборотніх процесів відновлення 

ліганду без зміни металу, що було підтверджено спектроелектрохімічно. При 

цьому не було знайдено процесів окиснення (рис 1.6.2, б). 

Вищезгаданий триазиновий ліганд також було використано групою 

Терріена [130] в поєднанні з біс-рутенієвим акцептором для отримання 

електроактивної металопризми (рис 1.6.3). Циклічна вольтаметрія показала 

необоротнє окиснення при 0,27 В та  відновлення при -1,83 В та квазі-оборотнє 

відновлення при -2,33 В. При подальшій інкапсуляції коронену зберігається 

загальна форма сигналів з позитивним зсувом потенціалів. Також при збільшенні 

кількості циклів капсула з інкапсульованим короненом залишається більш 

стабільною порівняно з чистим комплексом. 

 

 

Рис. 1.6.3. Електроактивна капсула та її циклічна вольтамограма в 

чистому виді та при інкапсуляції молекули коронену. Взято з роботи [130] 

Перилен диімід є цікавим мотивом в силу своїх оптичних та електронних 

властивостей. Групою Вюртнера було отримано двовимірний металоцикл на 

основі похідних перилен диіміду в поєднанні із цис-заблокованим Паладієм [131] 

(рис. 1.6.4, а). Циклічна вольтаметрія показала два оборотні процеси відновлення 

при -1,01 В та -1,14 В vs Fc/Fc+, які є незначно зсунуті по відношенню до вільного 

перилену (-1,08 В та -1,23 В відповідно), та відповідають утворенню радикал-
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аніону та дианіону та процес окиснення при 0,93 В. Цікаво, що фосфіновий 

фрагмент паладієвого акцептору залишається інертним в даному потенціалі і всі 

окисно-відновні процеси проходять лише на лігандах, що було підтверджено 

даними спектроелектрохімії. Ще однією можливістю є додавання фероценових 

залишків до центру периленового ліганду [132]. Цікаво, що при цьому ми 

спостерігаємо роздвоєння оборотної хвилі окиснення Fc/Fc+, що пов’язано із 

електронною взаємодією фрагментів фероцену в такому обмеженому просторі. 

  

 

Рис. 1.6.4. Електро-активні металоцикли на основі перилену. Взято з 
роботи а) [133]; б) [134] 

Таким чином, була показана можливість контролювати заряд стінок 

капсули від 0 до +12, однак авторам, нажаль, не вдалося показати можливості 

інкапсуляції. Для цього цією ж групою було отримано тривимірну тетраедричну 

капсулу М4L6 із використанням аналогічного ліганду та Феруму [134] (рис. 1.6.4, 

б). Дана капсула має дві аналогічні хвилі відновлення перилину при -0,94 В та -

1,11 В vs Fc/Fc+, а також три послідновні оборотні відновлення біперидинових 

фрагментів, пов’язаних з атомами Феруму у вершинах капсули. Окиснення 

представлено двома послідовними оборотними хвилями при 0,73 В та 0,95 В vs 

Fc/Fc+, які відповідають окисненню Fe2+/Fe3+ та перилену відповідно. Таким 

чином, капсула є стабільною в доволі широкому діапазоні заряду – від -16 до +18, 

що автори пояснюють також високою пористістю капсули, що в свою чергу 
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дозволяю ефективне переміщення контр-іонів. Можливості інкапсуляції були 

продемонстровані на прикладі зв’язування молекули фулерену. 

Цікавий приклад використання взаємодії капсули з «гостем» для 

модифікації окисно-відновних властивостей останнього було показано групою 

Ничке [135]. Їх капсула на основі порфірину та Феруму здатна інкапсулювати від 

1 (в нітрометан) до 4 (в нітробензені) молекул фулерену (рис. 1.6.5).  

 

Рис. 1.6.5. Модифікація редокс-властивостей C60 за рахунок 
інкапсуляції. Взято з роботи [135] 

Вихідний комплекс має дві два необоротні процеси: окиснення при 0,17 В 

та відновлення при -1,73 В vs Fc/Fc+ та оборотне відновлення при -2,09 В vs 

Fc/Fc+, що відповідає відновленню піридил-імінів, зв’язаних із Fe2+. Процес 

окиснення Fe2+/Fe3+ знаходиться в потенціалу >2В і призводить до руйнування 

комплексу. При зниженні швидкості сканування із 500 мВ/с до 25 мВ/С широка 

хвиля відновлення порфірину розділяється на три чіткі процеси, що може 

пояснюватись електронною взаємодією між порфіринами або ж різною 

поведінкою діастереомерів капсули. Зв’язування одного еквіваленту фулерену 

призводить до появи відповідних піків відновлення фулерену в діапазоні від -0,8 

до -1,5 В vs Fc/Fc+ на додачу до зсуву потенціалу відновлення порфіринів 
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капсули. Подальше зв’язування фулерену до 3 та 4 інкапсульованих молекул 

призводить до зсуву потенціалу відновлення фулерену в діапазон від -1,7 В да -

2,1 В vs Fc/Fc+ і їх часткового перекривання з процесом відновлення порфірину. 

Таким чином, електронна взаємодія між фулеренами та стінками капсули 

впливає на електронні властивості фулерену та приводить до зменшення розриву 

між ВЗМО та НВМО. 

1.6.2. Використовуючи електрон-збагачені ліганди 

Одним із поширених електрон-збагачених структурних мотивів є фероцен 

та його похідні в силу його використання в електрохімії, асиметричному каталізі, 

функціональних біоматеріалах [136]. В самозбірних металоциклах фероцен може 

бути інкорпорований як у ліганд, так і акцепторну частину з металом [137]. 

Групами Станга та Янга було продемонстровано серію гексагональних та 

трикутних двовимірних металоциклів з фероценом в екзо-положенні [138-140]. 

Для цього було використано ліганди на базі Платини із кутом координації в 1200 

(для гексагонів) та 600 (для трикутників) у поєднанні з лінійним біпіридиновим 

лінкером. Всі гексагональні металоцикли мають один оборотні процес 

окиснення відповідно до даних циклічної вольтаметрії, в яких всі фрагменти 

фероцену окислюються незалежно (рис 1.6.6, а). Це дозволяє, в тому числі, 

розраховувати гідродинамічний радіус металоциклів, використовуючи рівняння 

Рендлеса-Севцика для визначення коефіцієнту дифузії,що дозволяє визначати 

розмір металоциклів в тих випадках, коли аналогічний метод DOSY ЯМР є 

недоступним. Однак для трикутної капсули спостерігається вже подвійна хвиля 

окиснення, що може бути пояснено електронною взаємодією фероценів в силу 

меншої відстані між ними. Для створення мультифункціональних матеріалів 

цією ж групою було поєднано даний мотив із лігандом на базі краун-етерів із 

утворенням двовимірного гексагону (рис 1.6.6, б) [141]. При подальшому 

додаванні солі дибензиламонію відбувається його зв’язування із утворенням 

псевдо-ротоксану, що було підтверджено розрахунками коефіцієнту дифузії D та 

циклічною вольтаметрією. Аналогічні результати були отримано для поєднання 
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даного структурного мотиву з лігандами, функціоналізованими дендримерами 

[142] (рис 1.6.6, в). І нарешті, поєднання цього мотиву з тритопічним лігандом 

дало змогу отримати тривимірну капсулу (рис 1.6.6, г), що зберігає окисно-

відновну поведінку та можливість характеризації [143]. Отриманий таким чином 

розмір капсули за рівнянням Стокса-Енштейну (6,7 нм) добре корелює із 

теоретичними розрахунками (6,9 нм). 

 

Рис. 1.6.6.  Самозбірні структури із використанням фероцену в 
структурі ліганду із екзо-положенням в металоциклі. Взято з роботи [137]. 

Іншою можливість є збірка металоциклу з фероценом в ендо-положенні 

утвореного металоциклу (рис. 1.6.7). Так, групою Янга було модифіковано ліганд 

шляхом зміни положення фероцену з утворенням трикутних та гексагональних 

двовимірних металоциклів [144]. Цікаво, що в даному випадку, не зважаючи на 

здавалось би близьку відстань між фрагментами фероцену, циклічна 

вольтаметрія як трикутного, так і гексагонального металоциклу демонструє 

лише одну оборотну хвилю окиснення, що в свою чергу свідчить про відсутність 

електронної взаємодії між ними. Також їх розташування всередині металоциклу 

робить їх фізично більш важкодоступними для окиснення, що виражається як у 

збільшенні потенціалу окиснення, так і в зменшенні величини струму.  
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Рис. 1.6.7. Самозбірні структури із використанням фероцену в 
структурі ліганду із ендо-положенням в металоциклі. Взято з роботи [137]. 

Окрім модифікації вже готового ліганду, фероцен в силу своєї відносно 

жорсткої геометрії може використовуватись як структурна частина металоциклу. 

Так, групою Ю з використанням син-заміщеного фероцену та дипаладієвих 

вершин було отримано двовимірні металоцикли (рис. 1.6.8, а) [145], які також 

демонструють розпізнавання аніонів Br-. Використанням ж анти-заміщеного 

фероцену в поєднанні із біс-платиновим акцептором групою Станга було 

отримано двовимірні ромбоїди та квадрати [146] в залежності від геометрії 

акцептору (рис. 1.6.8, б). Циклічна вольтаметрія даних металоциклів демонструє 

два одноелектронні оборотні процеси окиснення фероцену і антрацену. Для 

розпізнавання аніонів група Ю отримала схожий металоцикл з використанням 

цис-заблокованої Платини або Паладію [147]. Інкапсуляцію було досліджено 

методами квадратно-хвильової (SWV) та циклічної (CV) вольтаметрії, в 

результаті чого найбільшу селективність було показано по відношенню до 

аніону HSO4
-(рис. 1.6.8, в). 
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Рис. 1.6.8. Металоцикли на основі син (а) та анти (б, в) фероцену. 
Взято з роботи [137]. 

Для інкорпорації фероцену у вершини самозбірки найбільш зручним 

структурним фрагментом є цис-заблоковані Паладій чи Платина (рис. 1.6.9). Так, 

двовимірні металоцикли було отримано групою Станга із використанням 

лінійних 2,7-діазопірену [148] та транс-[(4-піридилетиніл)2] Платини [149]. При 

переході до тритопічних лігандів дані цис-заблоковані акцептори також здатні 

утворювати тривимірні капсули, що було використано групою Янга  [150]. У всіх 

випадках фероцен зберігає чітко виражений оборотній процес окиснення та може 

використовуватись для визначення радіуса самозбірки аналогічно двовимірним 

металоциклам, що приведені раніше. В цій роботі було також показано 

співпадіння розмірів, отриманих із циклічної вольтаметрії та даними атомно-

силового мікроскопу (AFM).  

 

Рис. 1.6.9. Металоцикли із фероценом в складі цис-заблокованих паладію 
та платини. Взято з роботи [137] 
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Групою Йошизави було продемонстровано використання 

дигідрофеназинових фрагментів в поєднанні із плоскоквадратним Паладієм для 

отримання капсули типу М2L4 [151]. Циклічна вольтаметрія ліганду демонструє 

два оборотні процеси окиснення із невеликою різницею в потенціалі, що 

відповідають утворенню моно- та дикатіонрадикалу (рис. 1.6.10). При переході 

до капсули перше окиснення із утворенням чотирьох катіон-радикалів 

залишається повністю оборотнім, тоді як після другого окиснення процес стає 

необоротнім. Оборотне окиснення капсули до тетрарадикалу та послідуюче 

відновлення було також підтверджене хімічно за допомогою спектроскопії ЯМР, 

УФ та ЕПР.  

 

Рис. 1.6.10. Редокс-активна капсула із лігандами на основі 

дигідрофеназинових лігандів та її циклічна вольтаметрія. Взято з роботи 
[151] 
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1.6.3. Структури на базі тетратіофульвалену (ТТФ) 

Тетратіофульвален або ТТФ було 

відкрито в 1970 році одночасно Хюнігом 

[152], Коффеном [153] та Вудлом [154]. 

Інтерес до цього структурного мотиву 

було підсилено подальшим відкриттям 

високої провідності солі ТТФ*+Cl- та відкриттям 

перших органічних провідників у вигляді 

комплексу із акцепторним 

тетраціанохінодиметаном (ТЦНХ) 

ТТФ*ТЦНХ[155-156]. ТТФ [157] являє собою 

неароматичну молекулу із 14π електронами, яка 

має два оборотні процеси окиснення із утворенням 

катіон-радикалу та дикатіону при 0,35 В та 0,70 В 

vs Ag/AgCl відповідно (схема 1.6.1). Цей мотив та 

його похідні являються одними із найбільш 

широко розповсюджених органічних донорів, 

покриваючих самі різноманітні галузі 

застосування (рис. 1.6.11) [158-161]. 

В рамках даної роботи найбільш цікавим є використання структурного 

мотиву тетратіофульвалену для редокс-контролю супрамолекулярних систем. 

Так, групою Жуо [162] було отримано нейтральні металоцикли виходячи із 

суміші цис- та транс-ізомерів лігандів на біс(піразол)ТТФ в поєднанні із Ренієм 

(рис. 1.6.12, а). Однак  в силу геометричних обмежень система втрачає чітко 

виражені піки окиснення ТТФ. Схожий результат на основі аналогу ТТФ – 

вінілозний тетратіофульвален (ТТФВ) в поєднанні із молібденом було 

продемонстровано групою Лорки [163] (рис. 1.6.12, б). Дана система має два 

послідовні процеси окиснення при 0,48 В та 0,74 В vs SCE. Перше окиснення 

відповідає утворенню катіон-радикалу, тоді як друга хвиля відповідає 

Схема 1.6.1. Оборотне 

окиснення ТТФ 

Рис. 1.6.11 

Використання 

тетратіофульфалену (ТТФ) 
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накладанню процесів окиснення ліганду до дикатіону та окиснення металічного 

центру. 

 

Рис. 1.6.12. Металоцикли на основі ТТФ. Взято з роботи [164] 

Скелет ТТФ може бути далі модифіковано в декількох напрямках:як 

шляхом заміни атому Сульфуру на інші халкогени, так і шляхом розширення π-

системи (рис. 1.6.2) [165-166]. При цьому розширення системи, таке як у випадку 

рТТФ або труксен-ТТФ призводить до зміни геометрії молекули та втрати 

планарності в силу стеричних перешкод. В результаті отримані молекули мають 

форму «метелика» у випадку рТТФ або ж увігнуту форму для труксен-ТТФ, які 

в свою чергу надають їм цікаві переваги при застосуванні в супрамолекулярній 

хімії [167-168]. 

 

Схема 1.6.2. Модифіковані мотиви на основі ТТФ 
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1.6.4. Попередні роботи наукової групи  

Перші двовимірні металоцикли були отримані в нашій лабораторії на 

основі модифікації біс-піроло-ТТФ шляхом N,N’-функціоналізації фрагментом 

піридину, що дозволило отримано лінійний ліганд. При його координації з цис-

заблокованою Платиною було отримано суміш трикутних М3L3 та квадратних 

М4L4 металоциклів (рис. 1.6.13, а) [169]   з співвідношенням близько 0,8 згідно 

до DOSY ЯМР. Дані циклічної вольтаметрії показали зберігання двох оборотних 

хвиль окиснення із потенціалами 0,3 В та 0,63 В vs Fc/Fc+.  

 

Рис. 1.6.13. Металоцикли на основі біспіроло-ТТФ (а), їх деконвольова 
циклічна вольтамограма (б) та  графік Джоба для зв’язування металоциклу 

М3L3 із С60 (в). Взято з роботи [169] 
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Дані деконвольованої циклічної вольтамограми (рис. 1.6.13, б) з 

використання фероцену в ролі внутрішнього стандарту підтверджують кількість 

електронів для кожного процесу, яка відповідає незалежному окисненню 

кожного із лігандів. Відповідно, внутрішня порожнина може контрольовано 

змінювати свій заряд від 0 до +4 та +8. Разом із електроно-донорними 

властивостями ліганду це було використано для зв’язування молекул С60 та С70. 

При цьому трикутний металоцикл М3L3 показав добру спорідненість до обох 

молекул (рис. 1.6.13, в), на відміну від квадратного металоциклу М4L4. Це 

демонструє високу комплементарність порожнини в М3L3 саме до цих молекул. 

 

Рис. 1.6.14. Капсула на основі біспіроло-ТТФ (а) та її циклічна 
вольтамограма (б). Взято з роботи [170] 

Подальшим продовженням було отримання тривимірної металокапсули. 

Для цього мотив біспіроло-ТТФ було модифікавано піридином за положеннями 

2,5 піролу. В результаті координації із цис-заблокованою Платиною було 

отримано призматичну капсулу М6L3 (рис. 1.6.14) [170-171]. Цікаво, що даний 

металоцикл має два необоротні процеси окиснення, зсунуті в сторону 
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збільшення потенціалу 0,43 В та 0,62 В vs Fc/Fc+. Це може пояснюватись більш 

плоскою будовою ліганду, що покращує π-делокалізацію, та близькістю 

Платини. Також було продемонстровано можливість інкапсулювати Флуор-

заміщений тетраціанохінодиметан (ТЦНХ-Ф4) у співвідношенні 1:1. 

 

Схема 1.6.3. Металоцикли та капсула на основі ТТФ. Взято з роботи 

[172] 

Іншою можливістю є додавання піридинових груп безпосередньо до 

скелету ТТФ. Для отримання тетразаміщеного ТТФ було використано Паладій-

каталізовану C-H активацію, яку було вперше продемонстровано на 

тетратіофульфалені групою Мітамури з арил-похідними [173]. Таким чином 

було отримано ліганди з піридином в положенні 4 та 3 (схема 1.6.3). Подальша 

координація з Рутенієвими акцепторами з лігандом в положенні 4 утворення 

металокубу М8L2, тоді як в решті випадків було отримано лише  двовимірні 

структури [172]. Цікаво, що для металоциклів  зберігається характерна редокс- 

поведінка ТТФ із двома оборотними процесами окиснення, тоді як 

металокапсула має лише один оборотній процес окиснення при 0,44 В vs Fc/Fc+. 

Це імовірно зумовлено жорсткою будовою металоциклу, що блокує 

конформаційні зміни. 
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 Використання цього ліганду в 

комбінації із цис-заблокованими Паладієм 

чи Платиною приводить до утворення 

капсул типу М8L4 [137]. На відміну від 

вищеприведеної капсули із Рутенієм, 

обидва металоцикли зберігають два 

оборотні процеси окиснення ТТФ (рис. 

1.6.15). При цьому фероцен в складі 

Платини чи Паладію може бути використаним в якості внутрішнього стандарту. 

Порівняння кількості електронів для кожного процесу підтверджує незалежне 

окиснення всіх чотирьох лігандів в складі капсули.     

Також нашою групою було використано ліганди на базі рТТФ для 

отримання електроактивних металокапсул. На відміну від чистого ТТФ, рТТФ 

має один дво-електронний квазі-оборотній процес окиснення що 

супроводжується зміною геометрії із вигнутої на плоску (рис. 1.6.16).   

 

Рис. 1.6.16 Зміна геометрії π-розширеного ТТФ (рТТФ) та відповідна 

циклічна вольтамограма. 

Шляхом додавання чотирьох піридинових груп до скелету рТТФ було 

отримано ліганд, який має одну псевдо-оборотній процес окиснення при 0,30 В 

vs Fc/Fc+ (рис. 1.6.17). При подальшій координації із цис-заблокованими 

Паладієм чи Платиною було отримано металокапсули типу М4L2 [174]. Обидві 

капсули мають необоротну хвилю окиснення ліганду при 0,57 В та 0,65 В vs 

Fc/Fc+ відповідно, що скоріш за все зумовлено жорсткою будовою капсули, та 

хвилю окиснення фероцену при 0,80 В (рис. 1.6.17, б). Цікаво, що повторні цикли 

Рис. 1.6.15. Капсула типу 
М8L4 та її циклічна вольтамограма. 

Взято з роботи [174] 
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не призводять до змін вольтамограми, що свідчить про жорсткість капсул. 

Порожнина капсули також була використана для зв’язування молекули 

перилену, тоді як для пірену та коронену інкапсуляція було відсутньою.   

 

Рис. 1.6.17. Капсули на основі рТТФ (а) та їх циклічна вольтамограма 

(б). Взято з роботи [174] 

Одним із обмежень даного структурного мотиву є його розчинність. Для 

цього було отримано модифікований ліганд рТТФ-ТЕГ із додаванням чотирьох 

фрагментів триетиленгліколю до ядра антрацену (схема 1.6.4).      

 

Схема 1.6.4. Самозбірки на основі рТТФ-ТЕГ. Взято з роботи [175] 

Цей ліганд було використано як для отримання аналогічної капсули із 

Pddppf та Ptdppf, так і нової нейтральної капсули із використанням 

нейтрального акцептору PdAr2. При цьому капсула М4L2 на основі Pddppf при 

хімічному окиснені  руйнується із утворенням плоского окисненого ліганду та 
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знову утворюється при подальшому відновленні. Це було використано для 

зв’язування молекули K2B12F12 та її контрольованому та оборотному 

вивільненні/зв’язуванні при хімічному окисненні/відновленні [175]. 

Використання нейтральних комплексів металів замість їх солей дозволило 

підвищити здатність капсули до зв’язування нейтральних «гостей». Так, капсула 

з Паладієм здатна утворювати комплекс з короненом у свіввідношенні 1/1 [176]. 

При цьому спостерігається аналогічне руйнування капсули при окисненні з 

вивільненням молекули-«гостя» та зворотна самозбірка та інкапсуляція при 

відновленні. Цікаво, що аналогічна капсула з використанням Платини 

зберігається при окисненні, що, імовірно, пояснюється більшою енергією зв’язку 

піридин-Платина, що компенсує конформаційні зміни [177]. При цьому 

можливості по інкапсуляції коронену та його вивільненню залишаються. 

Вивільнення коронену забезпечується в тому числі рухом контр-іонів в процесі 

хімічного окиснення. 

1.7. Висновки до розділу І 

За неповних тридцять років, які пройшли із першої публікації структурних 

мотивів, було розробленно як численні методики дизайну комбінації ліганду та 

металу для отримання макроциклічних архітектур, так і показано актуальні 

сфери використання отриманих самозбірних структур. Основні структурні 

поєднання включають в себе ліганди різної геометрії із піридиновими 

фрагментами для зв’язування із металом. В ролі останнього переважно 

виступають Паладій і Платина, а також біс-метальні комплекси на основі 

Рутенію, рідше Іридію та Родію. Вибір саме цих металів дозволяє в тому числі 

проводити як моніторинг ходу реакції, так і наступне дослідження властивостей 

утворених комплексів за допомогою ЯМР спектроскопії. 

Чутливість капсул до зовнішньго впливу значно розширує можливості їх 

використання в хімії “гість-господар”. Окрім таких поширених стимулів як зміна 

рН середовища або ж опромінення, електрохімічний редокс імпульс є доволі 
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слабко освітленим в літературі. В тих же роботах, де представлені 

електрохімічно-активні ліганди та відповідно капсули, вони переважно являють 

собою електрон-збіднені мотиви, які здатні до електрохімічного відновлнггя. 

Серед електрон-збагачених лігандів відносно поширеним структурним 

фрагментом являються лише похідні фероцену. 

Для подолання даного виклику є доцільним використанням структурного 

мотиву тетратіофульвалену (ТТФ), який здатний оборотно окиснюватись із 

утворенням стабільних радикал-катіону та дикатіону. В той же час, електрон-

збагачений характер фрагменту ТТФ та його похідних дозволяє ефективно 

взаємодіяти з елетрон-збідненими молекулами. Попередні результати групи 

показали ефективність фрагменту ТТФ та його похідних в створенні самозбірних 

редокс-активних капсул. Таким чином, дана робота фокусується на дизайні 

нових лігандів на основі ядра ТТФ та синтезу відповідних редокс-активних 

капсул, а також пошуку нових самозбірних капсул на основі попередньо 

отриманих лігандів. 
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2. Розділ ІІ. Сполуки на основі тетратіофульвалену (ТТФ)  

2.1.  Ліганди на базі тетратіофульвалену  

2.1.1. Розробка та синтез ліганду ТТФ(4PyPh)4  

Перші ліганди на базі вихідного скелету ТТФ було приведено  в розділі 

1.6.4. (рис. 1.6.2). Однак в ході попередніх робіт групи було знайдено декілька 

значних недоліків. Так, окиснення мотиву тетратіофульвалену проходить із 

зміною геометрії молекули. З іншої сторони, більшість самозбірних капсул 

мають відносно жорстку геометрію. В результаті це часто призводить до втрати 

оборотності окиснення капсули. Можливим вирішенням даної проблеми є 

використання більш гнучких лінкерів, які дозволили б збільшити конформаційну 

свободу ліганду в межах капсули. Однак при цьому потрібно враховувати вимоги 

до методу координаційної самозбірки, в межах якого використання занадто 

гнучких мотивів часто призводить до утворення суміші структур. Для 

збереження цього балансу було вирішено додати фенільний лінкер між 

піридином та ТТФ. Це дозволило не тільки збільшити конформаційну гнучкість 

системи, але й зменшити електронну взаємодію між ТТФ та металом. Ще однією 

мотивацією до збільшення розміру лігандів було збільшення розміру кінцевої 

капсули для покращення можливостей по інкапсуляції планарних електрон-

акцепторних молекул. 
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Схема 2.1.1. Синтез ТТФ(PhPy)4 

Синтез ліганду було проведено у два етапи, починаючи із комерційно 

доступного ТТФ та (4-бром-феніл)піридину (схема 2.1.1). Останній було 

отримано за Паладій-каталізованою реакцією Сузукі із пара-бромйодо-бензену 

та піридин-4-іл боронової кислоти. Це дозволило отримати цільовий ліганд з 

виходом в 86% за Паладій-каталізованим тетраарилюванням з С-Н активацією. 

Аналогічно до отримання ТТФ(4-Py)4, даний синтез має доволі високий вихід 

для реакції з одночасним утворенням 4 зв’язків С–С.  

2.1.2. Характеризація ліганду 

Ліганд було охарактеризовано методами 1Н та 13С ЯМР та масс-

спектроскопією. Монокристал було отримано повільним упарюванням з суміші 

дихлорметан/етанол,  рентгеноструктурний аналіз було проведено при T = 250 

K. Варто відміти, що проміжні феніли мають декілька імовірних позицій (про це 

свідчить суттєва розупорядкованість при рентгеноструктурному аналізі), що 

підтверджує конформаційну гнучкість системи (рис. 2.1.1).  

 

Рис.  2.1.1. Рентгеноструктурна будова ліганду ТТФ(4PyPh)4. 
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Молекула має прямокутну форму із розміром 12,8 x 19,3 Å (рис. 2.1.1). Як 

і очікувано, відстань між атомами Нітрогену в кінцевих піридинах суттєво 

збільшена в порівнянні із вихідним лігандом ТТФ(4-Py)4 - 12.8 Å та 6,7 Å 

відповідно. Дана геометрія є сумісною із утворенням металоциклів типу М4L2 

при координації із біс-рутенієвими акцепторами та має запобігти утворенню 

мономерних металоциклів, що спостерігалось в попередніх роботах. 

2.1.3. Електрохімічні властивості  

Електрохімічна поведінка ліганду ТТФ(PhPy)4 була досліджена в розчині 

ацетонітрил/дихлорметан 1/1.   

 

Рис.  2.1.2. Циклічна вольтамограма ТТФ(PhPy)4 та ТТФ(4-Py)4 

(CH3CN/CH2Cl2 (C = 1 mM, n-Bu4NPF6 (0,1 M)), 100 мВ.с-1, скловуглець, vs 

Fc/Fc+) 

 

Аналогічно до попереднього ліганду ТТФ(4-Py)4, спостерігаються два 

оборотні процеси окиснення (Eox
1 = 0,06 В; Eox

2 = 0,46 В vs. Fc/Fc+), що 

відповідають утворенню радикал-катіону та дикатіону (рис. 2.1.2). При цьому 

окиснення проходить при суттєво меншому потенціалі в порівнянні із вихідним 

лігандом (Eox
1 = 0,20 В; Eox

2 = 0,55 В vs. Fc/Fc+), що пояснюється меншим впливом 

піридинових фрагментів за рахунок фенільних лінкерних груп. 
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2.2. Електроактивні самозбірки на основі ТТФ(4PyPh)4 

2.2.1. M8L2 самозбірка із Рутенієм: AA1 та AA2  

У випадку вищезгаданої капсули на основі відносно невеликого ліганду 

ТТФ(4-Py)4 не вдалося продемонструвати явище інкапсуляції гостей. Це може 

пояснюватись відносно невеликим розміром вільного простору між двома 

панелями ТТФ. На додачу до збільшення розміру ліганду, було вирішено також 

розширити ряд Рутенієвих акцепторів Ru1 та Ru2 сполуками Ru3 та Ru4. При 

цьому при перемішування в суміші метанол/нітрометан 1/1 протягом трьох днів 

при 500С  лише у випадку акцептору Ru3 було отримано самозбірну капсулу АА1 

типу М8L2 (схема 2.2.1).  

 

Схема 2.2.1 Синтез самозбірок АА1 та АА2 

В подальшому шляхом оптимізації методики заміною розчинника на 

ацетон було отримано капсули АА1 та АА2 виходячи із акцепторів Ru3 та Ru4. 

Це також дозволило зменшити час реакції до перемішування при 500С протягом 

ночі. Утворення металоциклів було підтверджено 1Н та DOSY ЯМР. В ході 

реакції спостерігається характерне зміщення ɑ та β протонів піридину в силу 

координації із металом (рис. 2.2.1). 

Дані DOSY ЯМР підтвердили утворення однієї дискретної сполуки. 

Гідродинамічний радіус молекули rH було розраховано з використанням 

рівняння Стокса-Ейнштейна,  він становить близько 16 Å (для значення 

коефіцієнту дифузії D = 2,51 10-10 m².s-1) для АА1 та 17 Å для АА2 (для значення 

коефіцієнту дифузії D = 4,34 10-11 m².s-1, ацетон-d6), що відповідає утворенню 
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тривимірної капсули. Схожий коефіцієнт дифузії для акцепторів між АА1 та АА2 

пояснюється тим, що Ru3 та Ru4 відрізняються суттєво в поперечній до 

самозбірки площині, але відстань Ru-Ru є близькою для обох комплексів.   

  

 

Рис.  2.2.1 1Н (а, б) та DOSY (в)  ЯМР для ліганду (а) та АА1 (б,в) 

Масс-спектр ESI-FTICR було отримано в співробітництві із д-р Ф. Абріті 

та В. Карре із університету Лотарингії. В результаті було підтверджено 

стехіометрію М8L2, що відповідає двом лігандам та чотирьом біс-рутенієвим 

комплексам, із наявністю характерних йонів [(ТТФ(PhPy)4)2(Ru3)4, 5TfO-]3+ (m/z 

= 1671,4093) та [(ТТФ(PhPy)4)2(Ru3)4, 4TfO-]4+ (m/z = 1216,3185) (рис. 2.2.2, а). 

Ізотопний розподіл також добре корелює із теоретичними розрахунками (рис. 

2.2.2, б) 
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Рис.  2.2.2. а) Масс-спектр АА1 б) Теоретичний та експериментальний 

ізотопний розподіл 

2.2.2.  Структурні властивості та спроби по інтеркаляції гостей 

Для даної капсули теоретично найбільш вдалими гостями виступають 

плоскі електрон-збіднені «гості». Однак, не зважаючи на збільшений розмір 

капсули, всі спроби інтеркаляції «гостей» виявились невдалими. Це вдалося 

пояснити на основі детального вивчення будови капсули після отримання даних 

рентгеноструктурного аналізу.  

 

Рис.  2.2.3. Дані рентгеноструктурного аналізу АА1. Контр-аніони, 

молекули розчинника та атоми Гідрогену усунуті для ясності.  

Монокристал, придатний для аналізу, було отримано дифузією пару 

метил-трет-бутил етеру в ацетон. Металопризма АА1 має діагональ близько 33Å, 

що добре корелює як з попередніми теоретичними розрахунками, так і з 

радіусом, отриманим із DOSY ЯМР. Кут між атомами Нітрогену в піридинах 

(рис. 2.2.3) складає 640 в порівнянні із 84,70 у вихідному ліганді, що вказує на 
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геометрично більш обмежену структуру. І найбільш цікавою особливістю є 

відстань між двома площинами ТТФ, що складає 3,93 Å та є суттєво меншою за 

відстань Ru-Ru (8,4 Å). Це ілюструє гнучкість використаної системи та вказує на 

сильну взаємодію між вдома фрагментами ТТФ. Найбільш їмовірно, це є і 

причиною відсутності інтеркаляції «гостей» даною капсулою. Для капсули АА2 

не вдалося отримати монокристал, придатний для аналізу, однак розрахунки 

вказують на аналогічну структуру. 

2.2.3. Електрохімічні властивості  

Електрохімічна поведінка була досліджена в системі розчинників 

ацетонітрил/дихлорметан 1:1 з калібруванням по фероцену. Для капсули АА1 

спостерігається подвоєння (-0,025 В та 0,2 В vs Fc/Fc+) першої хвилі окиснення 

ліганду до катіон-радикалу порівняно з вихідним лігандом (0,06 В vs Fc/Fc+) (рис. 

2.2.4, а). 

 

Рис.  2.2.4. Циклічна вольтамограма для АА1 (а) та АА2 (б) 

(CH3CN/CH2Cl2 (C = 1 mM, n-Bu4NPF6 (0,1 M)), 100 мВ.с-1, Pt, vs Fc/Fc+)  

Це є характерним для утворення сполук із змішаною валентністю типу 

ТТФ*ТТФ*+ [178-179]. Така поведінка є очікуваною, виходячи із близької 

відстані між двома лігандами в складі капсули. Далі спостерігається друге 

оборотне окиснення до дикатіону (0,53 В vs Fc/Fc+) та оборотне окиснення 

Рутенієвого акцептору (0,8 В vs Fc/Fc+). Капсула залишається стабільною при 
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повторних циклах в даному діапазоні потенціалів, однак далі відбувається 

необоротне окиснення акцептору. Капсула має також оборотне відновлення 

антрахінону в складі акцептору при -0,87 В vs Fc/Fc+. 

На відміну від АА1, капсула АА2 має два стандартні процеси окиснення 

при 0,17 В та 0,45 В vs Fc/Fc+, що відповідають утворенню катіон-радикалу та 

дикатіону ТТФ (рис. 2.2.4, б). Відсутність подвоєння першої хвилі у випадку 

капсули АА2 ймовірно зумовлено більшим розміром акептору Ru4. Після цього 

відбувається оборотне окиснення акцептору при 0,66 В, відразу за яким слідує 

необоротне окиснення при 0,85 В vs Fc/Fc+. Вище 1,2 В спостерігається ще одне 

необоротне окиснення, яке призводить до спотворення форми циклічної 

вольтамограми при повторних циклах.  

2.2.4. Спектроелектрохімічні дослідження 

Близьке розташування панелей ТТФ та відповідна їх взаємодія між собою 

представляють інтерес для подальшого дослідження. Для цього було обрано 

метод спектроелектрохімії (додаток 1), який дозволяє спостерігати в реальному 

часі за зміною спектру поглинання в процесі окиснення та відновлення в межах 

методу циклічної вольтаметрії. Дослідження було проведено в співробітництві із 

О. Алевек та Е. Левілан групи ERDySS лабораторії MOLTECH-Anjou.  

 

 

Схема 2.2.2. Синтез ТТФ(Me-4PyPh)4 

Попередньо було досліджено спектри поглинання для вихідних ліганду та 

комплексів. Однак ліганд ТТФ(4PyPh)4 в силу низької розчинності в системі 

ацетонітрил/дихлорметан було модифіковано шляхом утворенням солі. Для 
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цього ліганд спочатку алкільовано метил іодидом в ДМФА, після чого аніон було 

замінено шляхом перемішування із Калій гексафторфосфатом (схема 2.2.2). 

Таким чином було отримано спектри поглинання ліганду (2,5*10-5 М), 

акцептору (2,5*10-5 М) та утвореної капсули (1,5*10-5 М) (рис. 2.2.5). Ліганд ТТФ 

має два характерні максимуми при λmax = 325 нм (ε = 41110  л*мол-1*см-1) та λmax 

= 460 нм (ε = 4220  л*мол-1*см-1). Комплекс біс-Рутенію має основні максимуми 

при λmax = 320 нм (ε = 12600 л*мол-1*см-1) та λmax = 430 нм (ε = 9100 л*мол-1*см-

1), із більш слабкими піками при λmax = 630 нм (ε =  3300 л*мол-1*см-1) та λmax = 

682 нм (ε = 4250 л*мол-1*см-1), що ймовірно відповідають координації із 

куменом. Оптичний спектр капсули в цілому відповідає очікуваній сумі вихідних 

компонентів, із основним максимумом при λmax = 305 нм (ε = 96200  л*мол-1*см-

1) та менш інтенсивними піками при λmax = 435 нм (ε = 26200 л*мол-1*см-1), λmax 

= 645 нм (ε = 7900 л*мол-1*см-1) та λmax = 695 нм (ε = 7500 л*мол-1*см-1).  

 

Рис.  2.2.5. Електронні спектри поглинання метильованого ліганду, 
акцептору та капсули АА1. 

Дослідження методом спектроелектрохімії було проведено 

використовуючи систему ацетонітрил/дихлорметан для метильованого ліганду, 

комплексу металу та кінцевої капсули в діапазоні 380-1700 нм (додатки 1.1 – 1.3). 
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2.3. Висновки до розділу ІІ 

На базі ядра тетратіофульвалену (ТТФ) було отримано збільшений ліганд 

ТТФ(4PyPh)4. Для даного ліганду зберігається характерний електрохімічний 

профіль мотиву ТТФ у вигляді двох оборотних процесів окиснення із зміщенням 

в сторону меншого потенціалу в порівнянні з попередніс лігандом ТТФ(4Py)4 за 

рахунок наявності фенільних фрагментів. Для подальших досліджень методом 

спектроелектрохімії було синтезовано метильовану похідну ТТФ(Ме-4PyPh)4.   

При реакції ліганду ТТФ(4PyPh)4 з біс-рутенієвими акцепторами Ru3 та 

Ru4 було отримано відповідні самозбірки АА1 та АА2 сендвічного типу, які 

були охарактеризовані методами 1Н та DOSY ЯМР спектроскопії і масс-

спектроскопії високої роздільності здатності. Для АА1 отримано 

рентгеноструктурну будову та показано близьку відстань між фрагментами ТТФ, 

що підтверджується даними циклічної вольтаметрії та спектроелектрохімії.  
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3. Розділ ІІІ. Сполуки на основі дитіофульвалену (ДТФ) 

3.1.  Ліганди на базі дитіофульвалену 

3.1.1. Вступ в ліганди на базі ядра дитіофульвалену 

Для отримання комплексів типу М2L4  найбільш оптимальною геометріє є 

ліганди вигнутої форми (розділ 1.4.3). Одним із шляхом досягнення цієї геометрії 

є заміщення однієї із «половин» мотиву ТТФ на інший ароматичний фрагмент. В 

межах даної роботи було вирішено використати мотив дитіофульвалену на базі 

заміщення одного із п’ятичленних циклів фульвалену флуореном (рис. 3.1.1). 

Сполуки на основі даного скелету зберігають цікаві електрохімічні властивості 

[179-181].  

 

Рис.  3.1.1. Дизайн лігандів на основі мотиву дитіофульвалену (ДТФ). 

Для утворення самозбірних капсул на базі скелету ДТФ було розроблено 

ліганди 3Py-ДТФ та 4Py-ДТФ (рис. 3.1.1). З метою ефективної координації було 

додано піридин разом із етинільним лінкером в положення 2 та 7 флуорену. При 

використанні піридину в положенні 3 структурний мотив 3Py-ДТФ разом із 

вільними катіонами може бути використаним для отримання капсул типу М2L4  

[48, 88, 182]. Заміщення ж піридином в положенні 4 дозволяє отримувати 

надвеликі капсули типу М6L12, що було продемонстровано групою Фужити [182]. 

Протилежна частина ліганду може бути модифікованою алкільними групами для 

підвищення розчинності ліганду, в даній роботі було вибрано гексильний та 

пропільний замісники. 
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3.1.2. Синтез 

Ядро флуорену було отримано в два етапи починаючи із комерційно 

доступного фенантрен-9,10-діону (схема 3.1.1). Першою стадією є радикальне 

бромування з утворенням дибромзаміщеного діону 21 із виходом в 86  %, який 

далі окислюється перманганатом Калію в лужних умовах до флуоренону 22 з 

виходом в 60%.  

 

Схема 3.1.1. Синтез лігандів на базі ДТФ 

Перша спроба синтезу полягала в проведенні реакції Хорнера-Водсворта-

Еммонса (ХВЕ) із фосфонатом 16 ї дала продукт із високим виходом, однак 

подальша стадія реакції Соногашири мала вихід лише 12% для 25 та слідові 

кількості для 26. Для покращення методики було вирішено спочатку провести 

реакцію Соногашири в модифікованих умовах та з застосуванням каталізу 

мікрохвильовим опроміненням. Це дозволило отримати сполуки 23 та 24 з 

виходом  75% та 59% відповідно, а також суттєво зменшити час реакції з 

перемішування протягом ночі до 30 хв. Обмеженням проведення реакції в 

мікрохвильовому реакторі є максимальна оптимальна кількість вихідного 

флуоренону 22, що складає близько 100-150 мг, тому для отримання більших 

кількостей проводилась серія реакцій, після чого продукти реакцій змішувались 

та разом очищались хроматографією. Наступна стадія реакції ХВЕ дала цільові 
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ліганди 25 та 26 із помірним виходом 57% та 55% відповідно. В подальшому 

було отримано також ліганди 27 (для піридину в позиції 3) та 28 (для піридину в 

позиції 4) із пропільним замісником замість гексильного із використанням 

фосфонату 17 за аналогічною методикою. 

3.1.3. Властивості 

Ліганди 25, 27 на основі мотиву 3Py-ДТФ та 26, 28 на основі мотиву 4Py-

ДТФ було охарактеризовано за 1H, 13С ЯМР та мас-спектрами високої роздільної 

здатності. Цікаво, що довгі алкільні ланцюги не завадили отриманню 

монокристала, придатного до аналізу, для лігандів 25 та 27 (додатки 6.3 та 6.4) 

для мотиву 3Py-ДТФ та ліганду 26 для мотиву 4Py-ДТФ (додаток 6.6) шляхом 

повільного упарювання суміші дихлорметан/метанол (рис. 3.1.2). Тим не менш, 

алкільні ланцюги є злегка невпорядкованими. Обидва ліганди мають майже 

плоску геометрію із незначним викривленням дитіольних кілець (3.6 та 6° 

вздовж S --- S вектору для лігандів 25 та 26 відповідно).  

 

Рис.  3.1.2. Дані рентгеноструктурного аналізу лігандів 25 (а) та 26 (б) 
на основі мотиву 3Py-ДТФ та 4Py-ДТФ відповідно. Атоми Гідрогену та 

молекули розчинника усунуті для ясності. 

Піридинові фрагменти є менш викривленими по відношенню до 

центрального флуоренового фрагменту у випадку ліганду 26 в порівнянні з 

лігандом 25 (кути ca. 5 and 13° відповідно). Екзоциклічний подвійний зв’язок є 
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трохи довшим (1.36 Å) порівняно із стандарним значенням олефінового зв’язку 

(R2C=CR2)[181]. Як і очікувано, кут між етинільними фрагментами є близьким 

до 900. В результаті, для мотиву 3Py-ДТФ обидва атоми Нітрогену орієнтовані в 

одне положення із відхиленням в 250 в порівнянні з ідеальним паралельним 

положення. Це забезпечує ідеальну геомітрію для отримання самозбіроку типу 

M2L4. 

3.1.4. Електрохімічні властивості 

Теоретично для мотиву ДТФ можуть спостерігатися два піки окиснення до 

катіон-радикалу та дикатіону [181], аналогічно до мотиву ТТФ. Однак при 

проведенні експерименту в ДМФА спостерігається лише один необоротний пік 

окиснення при 0,54 В та 0,57 В vs Fc/Fc+ для лігандів 25 та 26 відповідно (рис. 

3.1.3, а). Сканування при більших потенціалах обмежується окисненням 

розчиннику. 

 

Рис.  3.1.3. Циклічна вольтаметрія лігандів 25 та 26 в ДМФА (а) та 

суміші дихлорметан/ацетонітрил (б). 

Шляхом заміни системи розчинників на суміш дихлорметан/ацетонітрил 

1:1 циклічна вольтамограма змінюється на оборотне окиснення при 0,49 В та 0,53 

В vs Fc/Fc+ відповідно (рис. 3.1.3, б). При скануванні при більших потенціалах не 

вдалося знайти чітку хвилю окиснення до дикатіону, однак перша хвиля стає 

необоротною. Схожі результати були показані для ізомерного біспіридин-ДТФ 
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[181].  Заміщення алкільних груп на пропільні в лігандах 27 та 28 практично не 

змінює потенціали окиснення, як і варто очікувати.  

3.2.  Електроактивні самозбірки із «вільним» паладієм 

3.2.1. M2L4 самозбірка із 3Py-ДТФ: AA3 

Процес самозбірки ліганду 25 із вільним Паладієм Pd(BF4)2(CH3CN)4 було 

проведено в ДМСО-d6 в силу недостатньої розчинності. При нагріванні протягом 

10 хв при 100 0С ліганд повністю розчиняється та суміш змінює колір на 

помаранчевий. Утворення самозбірки було підтверджено даними 1Н та DOSY 

ЯМР спектрів. В 1Н ЯМР спостерігається характерне зміщення сигналів протонів 

піридинів в більш слабке поле (рис. 3.2.1, а та б). DOSY ЯМР підтверджує 

утворення дискретної самозбірки з гідродинамічним радіусом rH близько 14Å, 

що відповідає тривимірній капсулі (рис. 3.2.1, в).   

 

Рис.  3.2.1. 1H та DOSY ЯМР ліганду 25 (а) та АА3 (б, в) в ДМСО-d6. 

Однією з проблем даної капсули є відносно низька розчинність в інших 

розчинниках, крім ДМСО та ДМФА. Таким чином, було вирішено використати 
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заміну аніону на більш розчинний, а саме BArF-, шляхом перемішування 

нерозчинної капсули АА3 в дихлорметані з надлишком NaBArF. Це також 

дозволило отримати масс-спектр ESI-FTICR в співробітництві із д-р Ф. Абріті та 

В. Карре із університету Лотарингії. Експериментальні дані підтверджують 

стехіометрію М2L4 із характерним сигналом m/z = 1293.2367, що відповідає йону 

[[Pd2L4]4+,4BArF-
 – 3BArF-]3+ (рис. 3.2.2). Ізотопний розподіл також добре 

корелює із теоретичним розрахунком.   

 

Рис.  3.2.2. Масс-спектр самозбірки АА3. 

  Монокристал, придатний для аналізу, було отримано дифузією пари 

етилацетату в розчин капсули в ДМСО. Рентгеноструктурний аналіз було 

виконано в співробітництві із П. Ферті і С. Рамі (Синхротрон Soleil – лінія 

CRISTAL). 

 

Рис.  3.2.3. Дані рентгеноструктурного аналізу капсули АА3. Контр-

аніони, молекули розчинника та атоми Гідрогену усунуті для ясності. 

Внутрішня порожнина зображена сірим.  
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Отримані дані підтверджують те, що обидва атоми Паладію мають 

плоскоквадратну геометрію та дистанцію між собою в 13,5 Å, що співпадає з 

даними DOSY ЯМР. Разом із чотирма лігандами вони утворюють капсулу з 

внутрішньою порожниною овальною порожниною об’ємом близько 600 Å3 (рис 

3.2.3). Фрагменти лігандів мають практично не змінені структурні 

характеристики (довжини та кути зв’язків) порівняно з вихідним лігандом, що 

підтверджує вдалий підбір геометрії ліганду для даної структури самозбірки. 

3.2.2. Електрохімічні властивості 

В силу обмеженої розчинності електрохімія капсули спочатку була 

вивчена в ДМФА. Аналогічно до вихідного ліганду, в даних умовах капсула має 

один необоротній процес окиснення при 0.62 В vs Fc/Fc+ (рис. 3.2.4, а), що 

відповідає незалежному окисненню всіх чотирьох лігандів в складі капсули до 

катіон-радикалу при одному потенціалі. Таким чином, при координації 

потенціал окиснення капсули є трохи зсунутим в порівняні із вихідним лігандом 

(0,55 В vs Fc/Fc+). 

 

Рис.  3.2.4. Циклічна вольтаметрія капсули АА3 в ДМФ (а) та 

дихлорметані/ацетонітрилі (б) 

Враховуючи той факт, що використання хлорованих розчинників 

дозволило отримати оборотне окиснення для вихідного ліганду та, імовірно, є 

критичним для цього типу процесів[183], було цікаво знайти аналогічні умови 

для капсули АА3. Проведення експерименту в дихлорметані із 0.05 М NaBArF 

дозволило одночасно розчинити капсулу шляхом обміну аніону на BArF- та 
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забезпечити достатню провідність розчину. В результаті було отримано 

оборотній процес окиснення при 0,5 В vs Fc/Fc+ (рис. 3.2.4, б). Така поведінка 

вказує на незалежне окиснення всіх чотирьох лігандів в складі капсули при 

одному потенціалі та відсутність електронної взаємодії між сусідніми 

фрагментами ДТФ.  

3.2.3. Спроби самозбірки M6L12 із 4Py-DTF 

Використання лігандів із геометрією, схожою до мотиву 4Py-ДТФ, було 

продемонстровано групою Фужити[182]. Таким чином нами було цікаво 

отримати схожу капсулу, яка при цьому також зберігала б електроактивні 

властивості мотиву 4Py-ДТФ (схема 3.2.1).   

 

Схема 3.2.1. Приклад 
отримання самозбірки типу M6L12. 

Аналогічно до капсули АА3, 

спроба координації ліганду 25 із 

Pd(NO3)2 була проведена в ДМСО 

відповідно до розчинності вихідних 

компонентів. Нагрівання протягом 10 

хв привело до утворення прозорого помаранчевого розчину. Спектр 1Н ЯМР 

показує характерний зсув сигналів ɑ та 

β протонів піридину по мірі координації 

до Паладію (рис. 3.2.5). Однак кінцева 

капсула виявилась малорозчинною, в 

 
Рис.  3.2.5. ЯМР спектри 

вихідного ліганду 25 (а) та реакційної 

суміші ліганду із Pd(NO3)2 (б) в ДМСО-

d6.  
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силу чого не вдалося отримати DOSY ЯМР достатньої якості, як і інші методи 

характеризації. Спроби підвищити розчинність шляхом обміну аніону із NaBArF, 

як і спроби отримати монокристал, придатний для аналізу, не були вдалими.  

3.3. Самозбірки на основі «цис-блокованого» Паладію 

Координація із цис-заблокованим Паладієм із лігандами на базі ДТФ дає 

можливість утворення двовимірних металоциклів. Найбільш оптимальною 

геометрію мають ліганди типу 4Py-ДТФ із кутом координації в 900, що дає 

металоцикли типу М2L2. При цьому використання акцепторів типу  Pddppf або 

Ptdppf дозволяє також ввести в систему фрагмент фероцену, який дозволяє 

розширити дослідження електрохімічної поведінки самозбірного металоциклу.     

3.3.1. M2L2 самозбірка із 4Py-ДТФ: AA4 (SHex) та AA5 (SPr) 

Однією із переваг використання акцептору Pddppf є можливість 

проведення самозбірки в більш м’яких умовах. Так, капсули АА4 та АА5 типу 

М2L2 були отримані, виходячи із лігандів 26 та 28 відповідно, шляхом 

перемішування протягом 10 хв в дихлорметані при кімнатній температурі (схема 

3.3.1).  

 

Схема 3.3.1. Умовна схема утворення металоциклу на основі мотиву 
4Py-ДТФ та цис-заблокованого паладію. 

При необхідності капсула може бути виділеною осадженням шляхом 

додавання діетилового етеру та подальшого центрифугування. Однак в більшості 
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випадків було використано приготування капсули безпосередньо перед 

експериментом. 

 Утворення капсули було підтверджено 1Н та DOSY ЯМР та масс-

спектрометрією. На відміну від капсули АА3, при координації із цис-блокованим 

Паладієм не спостерігається суттєвого зміщення сигналів ɑ-протонів піридинів. 

При цьому має місце зсув ɑ та особливо β протонів за рахунок взаємодій із 

фенільними групами фрагменту dppf (рис. 3.3.1). DOSY ЯМР підтверджує 

утворення дискретної структури із rH ~ 10 Å, що добре корелює із потенційним 

радіусом самозбірки.  

 

Рис.  3.3.1. 1H та DOSY ЯМР ліганду 26 та відповідної самозбірки АА4. 

Для підтвердження стехіометрії було отримано масс-спектр ESI-FTICR в 

співробітництві із д-р Ф. Абріті та В. Карре із університету Лотарингії. Цікаво, 

що при варіюванні умов іонізації та детекції, концентрації (від 10-3 до 10-5 М) та 

розчинника, на додачу до основного очікуваного сигналу стехіометрії М2L2 

([Pd2(26)2(OTf)4] - 2OTf]2+; m/z = 1510.1598) також спостерігалися піки вищої 

молекулярної маси. Серед інших варто відмітити сигнали типу М4L4 

([[Pd4(26)4(OTf)8] - 3OTf]3+; m/z = 2064.1986) та іноді М6L6 (рис. 3.2.2). При цьому 

вищезгаданий DOSY ЯМР вказує на наявність металоциклів тільки одного 

розміру, який добре корелює із стехіометрією М2L2. Таким чином, масс-спектр 
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вказує на утворення димерів та тримерів в процесі іонізації ESI, що іноді 

характерно для високих концентрацій та м'яких умов [184]. Спроби 

використання спектроскопії IRMPD також не дали результату. 

 

Рис.  3.3.2. Масс-спектр самозбірки АА4, реальний (чорним) та 

теоретичний (синім) ізотопний розподіл сигналів. 

3.3.2. Структурні властивості  

Монокристал самозбірки АА4 було отримано повільною дифузією метил-

трет-бутилетеру в розчин капсули в дихлорметані в ЯМР-ампулі. 

Рентгеноструктурні дані однозначно підтвердили утворення стехіометрії М2L2 

(рис. 3.3.3). Пакування кристали показує дві дискретні структури (рис. 3.3.3, а). 

Вони мають схожу конфігурацію, однак відрізняються значенням двогранного 

кута між площинами ДТФ (88,70 та 58,10 для зеленої та помаранчевої структур 

відповідно). Дві форми взаємодіють між собою шляхом π-π взаємодій фрагментів 

площин ДТФ із відстанню між площинами в 3,45 Å, а також СН-π взаємодій з 

ДТФ та аліфатичними ланцюгами. Геометричні характеристики вихідного 

ліганду 25 залишаються переважно не змінними, за виключенням збільшення 

скручування між піридинами та центральним фрагментом ДТФ до 12,50. 
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Рис.  3.3.3. Дані рентгеноструктурного аналізу самозбірки АА4 – 

упаковка в кристалі (а), вид зверху (б) та збоку (в) металоциклу. 

3.3.3. Дослідження із C60  

В літературі відомі приклади інкапсуляції схожими структурами молекул 

С60 за рахунок взаємодії з панелями ліганду. Так, група Мукерджі показала 

ефективне зв’язування фулерену з схожим металоциклом на основі карбазолу 

(рис. 3.3.4) [48].   

 

Рис.  3.3.4. Приклад зв’язування самозбірки типу М2L2 із фулереном С60. 
Взято з роботи [48]  
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Дослідження зв’язування були виконані шляхом УФ-титрування суміші 

АА4 та С60. Однак спочатку було досліджено електронні спектри вихідних 

компонентів в дихлорметані (рис 3.3.5). Ліганд 26 має основні піки поглинання 

при 290 нм та 350 нм, що відповідають -* переходам ДТФ та піридинів 

відповідно. Наступний же пік поглинання при 460 нм ( = 46 000 M-1 см-1), що 

відповідає внутрішньо-молекулярному переносу заряду (ICT) із ВЗМО ДТФ на 

НВМО електрон-акцепторних піридинів [185]. Спектр капсули АА4 має 

аналогічну форму із зсувом максимуму до макс = 483 нм, як і варто очікувати при 

координації із металом, та подвоєнням  ( = 102 000 M-1 см-1) від двох лігандів в 

складі капсули. 

 

Рис.  3.3.5. УФ спектри ліганду 26 та самозбірки АА4. 

Однак подальші експерименти по УФ-титруванні капсули АА4 фулереном 

дали суперечливі результати. При детальному дослідженні на 1Н ЯМР в 

тетрахлороетані-d2 спектрі суміші по мірі опромінення видимим світлом 

протягом декількох годин було помічено появу нових сигналів разом і повне 

руйнування сигналів капсули протягом дня (рис. 3.3.6, а).   
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Рис.  3.3.6. 1Н ЯМР капсули АА4 (а) та вихідного ліганду 26 (б) із 

фулереном після опромінення видимим світлом. 

Ці дані припускають фото-руйнування капсули. Для підтвердження було 

проведено аналогічний експеримент із сумішшю вихідного ліганду та фулерену 

(рис. 3.3.6, б). При цьому сигнали протонів піридину залишаються практично 

незмінними, однак нові сигнали з’являються в області сигналів флуорену. 

Відповідно, найбільш ймовірним механізмом є фото-окиснення подвійного 

зв’язку киснем повітря із утворенням вихідного кетону 24. Це було далі 

підтверджено масс-спектром суміші після опромінення, в якій було знайдено 

сигнал кетону 24 як для суміші з лігандом, так і для капсули. При цьому 

дегазована Аргоном суміш або ж за відсутності світла залишається повністю 

стабільною. В силу цього дослідження зв’язування із фулереном методом 

електронної спектроскопії виявилось неможливим.    

  



98 
 

3.3.4. Дослідження із використанням PC61BM 

Одним із шляхів подолання вищезгаданої проблеми із 

фулереном є використання більш розчинних похідних 

фулерену для оцінки взаємодії капсули із гостем методом 

ЯМР-титрування. В нашій роботі ми використали 

метиловий естер феніл-С61-масляної кислоти (PC61BM, рис. 

3.3.7). Дана похідна фулерену в тому числі активно 

використовується у виробництві сонячних комірок або 

гнучкій органічній електроніці в ролі акцептору електронів 

[186].    

 

Рис.  3.3.8. 1Н ЯМР а) PC61BM; б) капсула АА4; в) капсула + 2 

еквіваленти PC61BM; г) після 2 годин опромінення. 

ЯМР-титрування було проведено в дейтерованому хлороформі. 1Н ЯМР не 

вказує на суттєве зміщенні сигналів капсули (рис. 3.3.8, б та в). При цьому після 

опромінення суміші видимим світлом протягом 2 годин спостерігається розклад 

Рис.  3.3.7. 

метиловий естер 
феніл-С61-

масляної кислоти 

(PC61BM) 
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капсули із появою нових сигналів, аналогічно до взаємодії із фулереном (рис. 

3.3.8, г). Дані DOSY ЯМР показують зміну коефіцієнту дифузії D для PC61BM 

(від 4,23*10-10 м2с-1 до 1,85*10-10 м2с-1), що відповідає збільшенню 

гідродинамічного радіусу rH із 9 до 21 Å. Це вказує на суттєве зв’язування 

фулерену із даною самозбіркою, однак в силу фоточутливості суміші нам не 

вдалося оцінити константу зв’язування. 

3.3.5. Електрохімічні властивості 

Електрохімічні властивості капсули АА4 в порівнянні з лігандом 26 було 

досліджено методом циклічної вольтаметрії в системі дихлорметан/ацетонітрил. 

В порівнянні із лігандом, капсула має два оборотні процеси окиснення (рис. 

3.3.9).  

 

Рис.  3.3.9. Нормалізовані циклічні вольтамограми ліганду 26 та 
самозбірки АА4 (C = 10−3 M, CH3CN/CH2Cl2, 0.1 M nBu4NPF6, 100 mВ∙с−1, Pt). 

Перший процес відповідає окисненню фрагменту ДТФ ліганду 26 до 

радикал-катіону при 0,59 В vs Fc/Fc+, що є зсунуто на 20 мВ в порівнянні із 

вихідним лігандом внаслідок координації до паладію. Друга хвиля відповідає 

окисненню фероцену в складі Pddppf при 0,83 В vs Fc/Fc+. Порівняння 

інтенсивності хвиль підтверджує незалежний характер окиснення обох 
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фрагментів ДТФ до радикал-катіону та відсутність електронної взаємодії між 

ними або між ними і фероценом. Електрохімічний профіль самозбірки АА5 є 

аналогічним в силу слабкого впливу аліфатичних груп на електрохімічне ядро 

ліганду. Таким чином, заряд самозбірки може бути оборотньо зміненим між +4 

та +12. 

3.3.6. M2L2 самозбірка із 3Py-DTF: AA6 (SHex) та AA7 (SPr) 

Враховуючи схожу геометрію мотиву 3Py-ДТФ було цікаво порівняти її 

можливості по координації із цис-заблокованим Паладієм. Синтез було 

проведено за аналогічною методикою перемішуванням вихідних компонентів в 

дихлорметані протягом 10 хв. При необхідності самозбірки АА6 та АА7 можна 

виділити осадженням діетиловим етером із подальшим центрифугуванням.  

 

Рис.  3.3.10. 1Н та DOSY ЯМР АА6 в порівнянні з лігандом 25. 

Утворення металоциклу було доведено методами 1Н та  DOSY ЯМР (рис. 

3.3.10). В силу менш симетричного фрагменту 3-піридину було отримано COSY 

ЯМР для присвоєння всіх протонів (додаток 3.8). Сигнали протонів піридинів 

зміщені в сильне поле за винятком протону 6, що вказує на відсутність взаємодії 

останнього із фенільними групами акцептору dppf. Коефіцієнт дифузії D згідно 

даним DOSY ЯМР підтверджує утворення самозбірки (рис. 3.3.10) та 

гідродинамічний радіус rH із рівняння Стокса-Ейнштейна в 10 Å є близьким до 
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значення для самозбірок АА4 та АА5 відповідно, що вказує на схожу будову та 

стехіометрію. 

Для підтвердження стехіометрії було отримано ESI-FTICR в 

співробітництві із д-р Ф. Абріті та В. Карре із університету Лотарингії. 

Аналогічно до вищеприведених самозбірок АА4 та АА5, самозбірки АА6 та АА7 

в при варіюванні умов іонізації та детекції, концентрації (від 10-3 до 10-5 М) та 

розчинника, на додачу до основного очікуваного сигналу стехіометрії М2L2 

([Pd2(25)2(OTf)4]-2OTf]2+; m/z = 1510.1598) також спостерігалися піки вищої 

молекулярної маси. Серед інших, варто відмітити сигнали типу М4L4 

(([[Pd4(25)4(OTf)8]  -3OTf]3+; m/z = 2064.1986) та іноді М6L6. При цьому DOSY 

ЯМР вказує на наявність металоциклів тільки одного розміру, який добре 

корелює із стехіометрією М2L2. Таким чином, масс-спектр вказує на утворення 

димерів та тримерів в процесі іонізації ESI, що іноді характерно для високих 

концентрацій та м'яких умов [184]. Спроби використання спектроскопії IRMPD 

також не дали результату. 

3.3.1. Електрохімічні властивості 

Електрохімічні властивості було досліджено методом циклічної 

вольтаметрії використовуючи систему розчинників дихлорметан/ацетонітрил 

1/1 (рис. 3.3.11).  

Загалом варто було б очікувати аналогічної поведінки до самозбірок на 

основі 4Py-ДТФ. Однак для самозбірок АА6 та АА7 спостерігається подвоєння 

хвилі окиснення фрагменту дитіофульвалену. Це, ймовірно, зумовлено 

утворенням проміжної форми із змішаною валентністю, аналогічно до поведінки 

ТТФ у самозбірці АА1.  
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Рис.  3.3.11. Нормалізовані циклічні вольтамограми ліганду 25 та 

самозбірки АА6 (C = 10−3 M, CH3CN/CH2Cl2, 0.1 M nBu4NPF6, 100 mВ∙с−1, Pt).  

При цьому даний процес може бути як міжмолекулярним [178], так і 

внутрішньомолекулярним. Для перевірки цього було проведено циклічну 

вольтаметрію при різних концентраціях (рис. 3.3.12). По мірі розведення від 10-3 

М до 10-5 М спостерігається очікуване падіння сили струму.  

 

Рис.  3.3.12. Циклічні вольтамограми самозбірки АА6 при різних 

концентраціях (CH3CN/CH2Cl2, 0.1 M nBu4NPF6, 100 mВ∙с−1, Pt).  

При зменшенні концентрації добре помітно збереження подвійної 

структури хвилі окиснення ДТФ, хоча при низьких концентраціях роздільна 

здатність є не ідеальною. Подальше розведення обмежується як чутливістю 

методу, так і дисоціацією комплексу при низьких концентраціях. Аналогічний 
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експеримент по розведенню було проведено також методом 1Н ЯМР, однак не 

було знайдено жодних помітних змін в структурі спектру. Таким чином, даний 

процес відбувається саме внутрішньомолекулярно. Після подвійної хвилі ДТФ 

спостерігається окиснення фероцену в складі акцептору Pddppf, аналогічне до 

такого в самозбірках із 3Py-ДТФ. 

3.3.1. Структурні властивості  

Для даних самозбірок отримати кристал, придатний до аналізу, не вдалося. 

Тому було проведено розрахунки можливої будови для стехіометрії M2L2. При 

цьому дані моделювання ММ+ вказують на більш близьке розташування панелей 

ДТФ в порівнянні із самозбірками для ліганду 4Py-ДТФ із найкоротшою 

дистанцією між атомами сірки в фрагментах ДТФ в 3.55 Å (рис. 3.3.13). Це вказує 

на суттєву взаємодію між лігандами, аналогічно до самозбірки АА1. Також дана 

особливість добре пояснює електрохімічну поведінку самозбірки та появи 

додаткової хвилі окиснення. Отримання рентгеноструктурних даних є 

необхідним для подальшого підтвердження даних розрахунків.   

 

Рис.  3.3.13. ММ+ моделювання будови самозбірки АА6. 
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3.3.2. Спроби інтеркаляції та дослідження із DCTNF 

Виходячи із розрахунків будови самозбірок АА6 та АА7, дана структура 

не підходить для зв’язування із фулереном С60, як це було для АА4 та АА5. Однак 

перспективним кандидатом є використання планарних нейтральних молекул, 

особливо із електрон-збідненим ароматичним мотивом. Із серії планарних 

нейтральних та електрон-збіднених «гостей» (рис. 3.3.14) найбільш ефективним 

виявився тринітродиціанофлуоренон (DCTNF).  

 

Рис.  3.3.14. Молекули-гості. 

В даному випадку редокс-активна поведінка ліганду дає зручну 

можливість дослідити процес взаємодії молекули-«гостя» із металоциклом 

методом циклічної вольтаметрії. При інкапсуляції «гостя» між фрагментами 

ДТФ він заважає утворенню сполук із змішаною валентністю або π-димеру. 

Відповідно, це приводить до зникнення подвійної структури першого процесу та 

відновлення чітко вираженої однієї хвилі окиснення до радикал-катіону (рис. 

3.3.15, а). Паралельно було порівняно поведінку із металоциклами АА4 та АА5 

на основі 4Py-ДТФ (рис. 3.3.15, б). Як і очікувано, в силу більшої відстані між 

панелями ДТФ, DCTNF приводить лише до слабкого збільшення потенціалу 

окиснення ДТФ до радикал-катіону і не впливає на процес окиснення 

внутрішнього фероцену.    
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Рис.  3.3.15. Циклічні вольтамограми самозбірок АА7 (а) та АА5 (б) при 

додавання молекули-гостю DCTNF (CH3CN/CH2Cl2, 0.1 M nBu4NPF6, 100 
mВ∙с−1, Pt) 

Даний процес було далі досліджено методом 1Н та DOSY ЯМР 

спектроскопії. 1Н ЯМР показує зміщення сигналів «гостя» DCTNF, однак 

накладання сигналів та складна структура вихідного спектру капсули роблять 

неможливим більш точну ідентифікацію (рис. 3.3.16). При цьому DOSY ЯМР 

показує відсутність суттєвий змін коефіцієнту дифузії для капсули, але значення 

D «гостя» вказує на зв’язування з металоциклом.  

 

Рис.  3.3.16. 1Н та DOSY ЯМР спектр самозбірки АА7 (а), гостю 

DCTNF (г) та їх еквівалетнтної суміші (б) та (в)   
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У випадку самозбірок АА4 та АА5 більш простий спектр вихідної 

самозбірки дозволяє дослідити взаємодію із молекулою-«гостем». 1Н ЯМР в 

хлороформі (рис. 3.3.17) показує суттєве зміщення сигналів як «гостя», так і 

протонів флуорену. При цьому сигнали протонів піридину залишаються 

практично незмінними, що добре корелює із взаємодією «гостя» лише з 

фрагментом флуорену. Значення DOSY ЯМР вказує на зв’язування «гостя» з 

металоциклом.    

 

Рис.  3.3.17. 1Н та DOSY ЯМР спектри самозбірки АА5 (а), гостю 

DCTNF (в) та їх еквівалетнтної суміші (б). 

Подальше 1Н ЯМР-титрування для розрахунку графіка Джоба вказує на 

рівновагу 1:2, виходячи із зміщення сигналів протонів 2 та 3 флуорену (рис. 

3.3.18). Враховуючи відносно велику відстань між лігандами в порівнянні із 

АА6-7, найбільш імовірним є взаємодія кожного ліганду самостійно із однією 

молекулою «гостя».  
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Рис.  3.3.18. 1Н ЯМР графік суміші АА5/DCTNF (а) та відповідний 

графік Джоба використовуючи зміщення сигналів Н2 (б) та Н3 (в).     

3.4. Самозбірки на основі Рутенію 

На додачу до цис-заблокованого Паладію, іншим цікавим типом 

акцепторів є біс-рутенієві комплекси, вже згадані в розділах 1.4.4 та 2.2. Окрім 

сумісної геометрії, дана комбінація дозволяє гнучко регулювати розмір 

металоциклу шляхом підбору адекватних лінкерів в біс-рутенієвих акцепторах. 

При цьому як Рутеній, так і деякі лінкери дають змогу розширити електрохімічні 

властивості самозбірки.      

3.4.1. M4L2 самозбірка із 4Py-ДТФ та Ru1-4 

Лише ліганди мотиву 4Py-ДТФ дали дискретні структури при взаємодії із 

біс-рутенієвими акцепторами. Самозбірки було отримано шляхом 

перемішування в метанолі протягом доби еквівалентних кількостей при 50 0С. 

Реакція супроводжується зміною кольору, однак при даних концентраціях 

реакційна суміш має насичений темний колір. При необхідності самозбірки 

можуть бути виділені осадженням надлишком діетилового етеру, в більшості 

випадків подальші дослідження проводилися без попереднього виділення. 
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Утворення самозбірок було підтверджено спектрами 1Н та DOSY ЯМР. У 

випадку самозбірок АА8 та АА9 з використанням найменшого акцептору Ru1 1Н 

ЯМР має відносно просту структуру (рис. 3.4.1). В силу низької розчинності 

вихідного ліганду в метанолі немає можливості порівняти значення зсуву 

сигналів протонів піридину, однак чітка структура кінцевого продукту вказує 

саме на дискретну структуру. DOSY ЯМР підтверджує, що всі сигнали належать 

до однієї молекули, тоді як коефіцієнт дифузії D дає гідродинамічний радіус rH = 

13,2 Å для АА8 та 10,5 Å для АА9, що добре корелює з очікуваними розмірами 

для самозбірки типу М4L2 (рис. 3.4.1, а). Було показано, що при розчинені 

попередньо виділеної  самозбірки в ДМСО-d6 зберігається будова, це було 

підтверджено методами 1Н та DOSY ЯМР (рис. 3.4.1, б). 

 

Рис. 3.4.1. 1Н та DOSY ЯМР для самозбірки АА9 в метанолі-d4(а) та 

ДМСО-d6 (б) 

При переході до Рутенієвого акцептору більшого розміру Ru3 

спостерігається більш складна структура сигналів. Незважаючи на складність 1Н 
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ЯМР спектру, DOSY ЯМР підтверджує отримання дискретної структури з 

пропорційно збільшеними розміри в rH = 16,4 Å та 14 Å для АА10 та АА11 

відповідно (рис. 3.4.2, а та б). Цікаво, що в порівнянні із іншими самозбірками з 

лігандами на основі мотиву 4Py-ДТФ, ліганди з пропільними та гексильними 

фрагментами дають трохи різну картину при зберіганні загальної структури.  

 

Рис. 3.4.2. 1Н та DOSY ЯМР самозбірок АА11 (а), АА10 (б) в метанолі-
d4 та АА11 в ДМСО-d6 (в).     

Детальний аналіз із використанням даних COSY та ROESY ЯМР (додатки 

3.15-3.25) вказує на роздвоєння сигналів ліганду та акцептору. Дане явище більш 

чітко спостерігається в самозбірці АА11, де COSY ЯМР показує чітке розділення 

сигналів на дві групи. Це підтверджується каплінгом як двух груп ɑ та β протонів 

піридинів між собою, так і сигналів флуоренового фрагменту на COSY та ROESY 

ЯМР. Аналогічно куменові сигнали Рутенієвого акцептору розділяються на дві 

групи (додаток 3.21). Для самозбірки АА10 в цілому спостерігається аналогічна 

картина (додаток 3.18), однак більш близьке розташування сигналів ускладнює 

точну ідентифікацію сигналів. 
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Використання інших двох акцепторів Ru2 та Ru4 дозволило також 

отримати відповідні самозбірки. Однак для самозбірок на основі Ru2 1Н ЯМР є 

менш чітким, що може вказувати на неідеальне поєднання розмірів ліганду та 

акцептору. Тому дана комбінація не досліджувалась далі. При переході до ще 

більшого Рутенієвого акцептору Ru4 1Н ЯМР спектр самозбірок АА12 і АА13  є 

схожим до самозбірок на основі Ru3, при цьому наявність сигналів 

тетраценового ядра в тому ж діапазоні, що і решта сигналів, разом з аналогічним 

подвоєнням сигналів значно ускладнює ідентифікацію та використання даної 

самозбірки при зберіганні схожих розмірів до попереднього акцептору. 

Утворення та стехіометрія отриманих самозбірок була підтверджена 

методом масс-спектроскопії високої роздільної здатності (додатки 5.2-5.4). При 

цьому спостерігається ймовірно агрегування із утворенням сигналів вищої 

кратності, аналогічно до самозбірок із Паладієм.  

3.4.2. Структурні властивості  

Спроби отримати кристал, придатний для рентгеноструктурного аналізу, 

для самозбірок на основі гексильного фрагменту виявились невдалими. Однак 

заміна алкільного ланцюгу на пропільний фрагмент дозволило отримати 

структуру самозбірок АА9 та АА11 шляхом повільної дифузії метил терт-

бутилового або диізопропілового етеру в розчин самозбірки в метанолі в ЯМР 

ампулі. Це в свою чергу дозволило пояснити природу різниці в ЯМР спектрах. 

Для самозбірки АА9 було показано утворення очікуваної структури M4L2, при 

цьому відстань між флуореновими фрагментами вказує на певну π-π взаємодію 

між ними (додаток 6.7). Кут між піридиновими фрагментами в 86,50 вказує на 

вдале поєднання геометрії ліганду та акцептору. 
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Рис. 3.4.3. Рентгеноструктурна будова самозбірки АА9 та її 

схематичне зображення. Контр-аніони, молекули розчинника та атоми 
Гідрогену усунуті для ясності.  

Для самозбірки АА11 дані рентгеноструктурного аналізу показують також 

стехіометрію M4L2. Однак при цьому збільшена відстань в Рутенієвому 

акцепторі Ru3 та відповідно більша відстань між флуореновими фрагментами 

дозволяє утворення з’єднаної самозбірки (рис. 3.4.4, а). На відміну від більш 

складних сплетених структур, приведених в розділі 1.4.6, АА11 не утворює 

замкнутої геометричної фігури. Натомість воно має форму димеру із двох 

вкладених фрагментів (рис. 3.4.4, б). Це дозволяє в тому числі пояснити ЯМР 

спектр самозбірки – найбільш вірогідно одна група сигналів відповідає за 

фрагменти, що знаходяться всередині димеру, а друга група – ззовні.  

 

Рис. 3.4.4. Рентгеноструктурна будова самозбірки АА11 (а) та її 

схематичне зображення (б). Контр-аніони, молекули розчинника та атоми 
Гідрогену усунуті для ясності. 
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3.4.3. Електрохімічні властивості 

Електрохімічна поведінка самозбірок АА8-АА13 була досліджена в 

системі дихлорметан-ацетонітрил. Для самозбірок АА8 та АА9 на основі 

акцептору Ru1 спостерігається подвоєння хвилі окиснення фрагменту ДТФ 

ліганду до радикал-катіону (рис. 3.4.5). При аналізі рентгеноструктурних даних, 

даний процес скоріш за все являється внутрішньомолекулярним та зумовлений 

близьким розташуванням флуоренових фрагментів за рахунок невеликого 

розміру біс-рутенієвого акцептору. При цьому потенціал окиснення залишається 

практично незмінним у порівнянні із вихідним лігандом.  

 

Рис. 3.4.5. Циклічна вольтамограма ліганду 26 та відповідної самозбірки 

АА8. (C = 10−3 M, CH3CN/CH2Cl2, 0.1 M nBu4NPF6, 100 mВ∙с−1, Pt) 

При переході до самозбірок більшого розміру АА10-11 зберігається 

роздвоєння хвилі окиснення фрагменту ДТФ (рис. 3.4.6, а). При збільшенні 

діапазону сканування спостерігається також спотворення хвилі окиснення 

Рутенію, що пояснюється димеризацією в розчині та відсутнє для меншої 

самозбірки (рис. 3.4.6, б). 
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Рис. 3.4.6. Циклічна вольтамограма ліганду 26 та відповідної самозбірки 
АА10. (C = 10−3 M, CH3CN/CH2Cl2, 0.1 M nBu4NPF6, 100 mВ∙с−1, Pt) 

Враховуючи деяку різницю в ЯМР спектрах самозбірок АА10 та АА11 

було цікаво також порівняти їх електрохімічну поведінку. Так, сканування в 

діапазоні першого процесу окиснення дає дещо більш виражену форму 

роздвоєної хвилі (рис. 3.4.7, а), тоді як розширення діапазону дає аналогічне 

роздвоєння окиснення Рутенію (рис. 3.4.7, б).  

 

Рис. 3.4.7. Циклічна вольтамограма ліганду 28 та відповідної самозбірки 
АА11. (C = 10−3 M, CH3CN/CH2Cl2, 0.1 M nBu4NPF6, 100 mВ∙с−1, Pt) 

При цьому, аналогічно до самозбірки АА11, при збільшенні діапазону 

сканування зменшується чіткість сигналу. Подальше сканування в обох випадках 

веде до другого необоротного окиснення Рутенію із відповідним руйнуванням 
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самозбірки. Циклічна вольтамограма самозбірок із акцептором Ru4 показує 

аналогічну картину до Ru3. 

3.4.4. Перетворення мономер-димер  

В рамках даної роботи було вирішено дослідити рівновагу мономер-димер 

для самозбірок АА10-11. Відповідно було досліджено вплив таких факторів як 

концентрація, розчинник або ж додавання «гостя» (рис. 3.4.8). Так, синтез в 

метанолі завжди приводить до утворення саме димерної структури. Як було 

показано на рис. 3.4.2, виділення самозбірки із наступним розчиненням в ДМСО 

приводить до утворення мономеру, тоді як у ряді інших полярних розчинників 

такі як ацетонітрил, ацетон, нітрометан зберігається форма димеру (додаток 

3.26). Це скоріш за все пояснюється більш конкурентною природою ДМСО як 

розчинника. 

 

Рис. 3.4.8. Умовна схема синтезу самозбірки та її подальшого 

перетворення. 

Дослідження поведінки при різних концентраціях було проведено з метою 

підтвердити явище димеризації в розчині. Так, 1Н ЯМР в діапазоні концентрацій 

самозбірки 10-3 – 10-5 М показує лише сигнали димеру при концентрації більше 

10-3 М, тоді як при поступовому розбавленні починають з’являтись сигнали 

мономеру (рис. 3.4.9). При концентраціях нижче 5*10-5 М має місце лише 
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мономер. Подальше розведення обмежується як чутливістю методу, так і 

дисоціацією самого комплексу. Аналіз співвідношення мономер-димер на основі 

інтегрування сигналів ɑ протонів піридинового фрагменту дозволило 

розрахувати константу асоціації димеру в Ka = 4006 ± 160 (додаток 3.27).  

 

Рис. 3.4.9. 1Н ЯМР самозбірки АА11 в метанолі-d4 при концентрації 10-3 

– 10-5 М. 

Дана рівновага була також досліджена методом циклічної вольтаметрії в 

діапазоні концентрацій 10-3 – 10-5 М. В розділі 3.3.1 було показано роздвоєння 

хвилі окиснення дитіофульвалену у формі димеру для самозбірок АА6-7 і 

вказано, що така поведінка може пояснюватись як міжмолекулярними 

взаємодіями, так і внутрішньомолекулярними. У випадку самозбірок АА10-11 

експеримент із циклічною вольтаметрію в діапазоні концентрацій 10-3 М до 10-5 

М показує зникнення подвійної структури хвилі окиснення ДТФ (рис. 3.3.20). 

Відповідно це підтверджує дані ЯМР-титрування та рентгеноструктурних 

досліджень про міжмолекулярний характер взаємодії фрагментів ДТФ в 

димерній структурі.  
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Рис. 3.4.10. Циклічна вольтамограма (звичайна (а) та нормалізована (б)) 
при розведенні для АА10. (C = 10−3 M - 10-5 М, CH3CN/CH2Cl2, 0.1 M nBu4NPF6, 

100 mВ∙с−1, Pt) 

Ще одним способом переходу від димеру до мономеру є додавання 

конкурентної молекули. Так було випробувано ряд планарних молекул (рис. 

3.3.14), і найкращий результат було показано при використанні акцепторної 

молекули DCTNF. Методом 1Н ЯМР спектроскопії було показано зникнення 

сигналів димеру при додаванні 1 еквіваленту «гостя» (рис. 3.4.11). При цьому 

зсув сигналів сигналів ліганду не є ідентичним до сигналів мономеру при 

низьких концентраціях, що підтверджує взаємодію «гостя» з лігандом. 

 

Рис. 3.4.11. 1Н та DOSY ЯМР гостю DCTNF (а), самозбірки АА11 (б, е) 

та їх суміші (в, г, д) в метанолі-d4.   
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Взаємодія «гостя» DCTNF з самозбіркою АА11 також була досліджена 

методом циклічної вольтаметрії. Додавання еквівалентної кількості «гостя» 

дозволяє повністю відновити одну оборотну хвилю окиснення дитіофульвалену 

(рис. 3.4.11).   

 

Рис. 3.4.12. Циклічна вольтамограма самозбірки АА11 (червоним) та її 

суміші із гостем DCTNF (синім). (C = 10−3 M, CH3CN/CH2Cl2, 0.1 M nBu4NPF6, 

100 mВ∙с−1, Pt) 

3.5.  Висновки до розділу ІІІ 

Проведено дизайн та синтезовано чотири ліганди на основі 

дитіафульвалену (ДТФ) (3Py-ДТФ-SHex 25, 3Py-ДТФ-SPr 27, 4Py-ДТФ-SHex 26 

та 4Py-ДТФ-SPr 28). Показана зміна характеру процесу окиснення із 

необоротного на оборотний в залежності від розчинника (від ДМФА до 

дихлорметану) методом циклічної вольтаметрії.  

З використанням мотиву 3Py-ДТФ в поєднанні із плоскоквадратним 

Паладієм  отримано та повністю охарактеризовано першу редокс-активну 

капсулу АА3 типу M2L4 із порожниною в 600 Å3. Для капсули зберігається 

залежність оборотності окиснення в залежності від розчинника аналогічно до 

ліганду. 

Показана принципова можливість координації ліганду типу 4Py-ДТФ із 

плоско-квадратним паладієм з утворенням самозбірки типу M6L8. 
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На прикладі взаємодії 4Py-ДТФ із цис-заблокованим паладієм (Pddppf) 

досліджено самозбірки АА4 та АА5 типу M2L2 та показана можливість 

використання акцептору Pddppf в ролі внутрішнього електрохімічного 

стандарту. При зв’язуванні із фулереном виявлено фотосенсибілізацію утвореної 

суміші та ідентифіковано кетон 24 в результаті руйнування ліганду. Методом 

DOSY ЯМР показано зв’язування похідного фулерену PC61BM. Показано, що 

взаємодія з гостем DCTNF відбувається у співвідношенні 2:1. 

Доведено, що взаємодія ліганду типу 3Py-ДТФ із цис-заблокованим 

Паладієм (Pddppf) приводить до аналогічних самозбірок АА6 та АА7 типу M2L2, 

при цьому зменшення дистанції між флуореновими фрагментами лігандів 

спричиняє роздвоєння хвилі окиснення до радикал-катіону із утворенням 

комплексу із змішаною валентністю, аналогічно до самозбірки АА1. Додавання 

гостя DCTNF приводить до зникнення додаткової хвилі. 

При взаємодії мотиву 4Py-ДТФ із біс-рутенієвими акцепторами різного 

розміру Ru1-4 було отримано самозбірки AA8-13 типу M4L2. В залежності від 

розміру лінкеру в складі біс-рутенієвого комплексу було показано утворення 

мономеру (для Ru1) та димеру (для Ru3-4). Для димеру показано можливість 

контролю над рівновагою мономер-димер шляхом зміни концентрації (в 

діапазоні 10-3 – 10-5 М), розчинника або ж додавання молекули-гостя DCTNF. 
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4. Розділ IV. Сполуки на основі -розширеного тетратіофульвалену (рТТФ) 

4.1.  Ліганди на базі -розширеного тетратіофульвалену (рТТФ) 

4.1.1. Вступ  

Як було показано в розділі 1.6.4 літературного огляду, мотив ТТФ може 

бути модифікованим додаванням ароматичного фрагменту між двома 

п’ятичленними циклами. В межах даної роботи буде розглянуто використання 

мотиву із антраценовим лінкером рТТФ (рис. 4.1.1, а). Основна структурна 

особливість даної архітектури полягає в вигнутій геометрії «метелика» в 

нейтральній формі, яка при окисненні переходить в планарну форму із 

поворотом 1,3-дитіольних циклів перпендикулярно площині центрального 

фрагменту (рис. 4.1.1, б).  

 

Рис. 4.1.1. Структурний мотив -розширеного тетратіофульвалену 
(рТТФ) (а) та зміна конформації при окисненні (б). 

При подальшій модифікації молекули піридиновими лінкерами в 

положенні R (рис. 4.1.1, а) було отримано ліганд рТТФ(4Py)4 в межах 

дисертаційних робіт попередніх аспірантів С. Бівау та В. Круа наукової групи 

професора Марка Сале (розділ 1.6.4). Одним із наслідком конформаційної 

гнучкості даного ліганду його характерна електрохімічна поведінка, яка 

виражається в наявності однієї псевдо-оборотної хвилі окисненні із феноменом 

інвертованого потенціалу (рис. 1.6.16). 
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4.1.2. Ліганд рТТФ-ТЕГ 

Одним із недоліком попереднього ліганду рТТФ(4Py)4 є його відносно 

низька розчинність, для подолання чого було проведену його подальшу 

модифікацію. Так, додавання чотирьох триетилглікольних фрагментів до ядра 

антрацену дозволили отримати більш розчинний модифікований ліганд рТТФ-

ТЕГ в межах дисертаційної роботи В. Круа [175]. 

 

Рис. 4.1.2. Ліганд рТТФ-ТЕГ (а) та його циклічна вольтамограма в 
порівнянні із вихідним лігандом рТТФ(4Py)4 (б). 

Даний ліганд було отримано та повністю охарактеризовано, включаючи 

рентгеноструктурний аналіз. В межах даної роботи варто відмітити його 

електрохімічну поведінку. Так, для рТТФ-ТЕГ очікувано зберігається псевдо-

оборотній процес окиснення, характерний для мотиву рТТФ (Eox = 0,05 V та Ered 

= -0,20 V vs. Fc/Fc+). Однак в порівнянні із вихідним лігандом рТТФ(4Py)4 (Eox = 

0,30 V vs. Fc/Fc+) потенціал окиснення є суттєво меншим. Даний зсув на 250 мВ 

пояснюється наявністю чотирьох атомів Оксигену біля ядра антрацену, що 

збільшує його електронодонорні властивості. 
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4.2. Електроактивні самозбірки на основі рТТФ-ТЕГ 

4.2.1. Попередні роботи на основі рТТФ-ТЕГ 

В попередніх роботах групи ліганди на базі рТТФ – рТТФ(4Py)4 та рТТФ-

ТЕГ були використані переважно в поєднанні із цис-заблокованими плоска-

квадратними Паладієм і Платиною з різними замісниками. Так, для рТТФ(4Py)4 

було показано ефективну координацію з добре розчинними солями Паладію та 

Платини із дифенілфероценом (dppf) в цис-положенні (рис. 1.6.7) із утворенням 

капсул стехіометрії М4L2 та подальшу інкапсуляцію перилену. 

Подальше використання більш розчинного ліганду рТТФ-ТЕГ дозволило 

використати нейтральний акцептор PdAr2, який давав нерозчинний осад в разі 

використання рТТФ(4Py)4 (схема 1.6.4). Отримана нейтральна капсула 

аналогічної стехіометрії М4L2 показала високу здатність до інкапсуляції  

нейтральних молекул, таких як коронен. Тоді як заряджена капсула із 

використанням Pddppf добре зв’язує K2B12F12.  

При цьому конформаційна гнучкість даного мотиву зумовлює також 

утворення домішки капсули більшого розміру типу М6L4 в певних умовах. 

4.3. Самозбірні капсули типу M12L6 AA14 та AA15  

Цілю використання даного ліганду в поточній роботі є дослідження 

можливості використання акцепторів інших типів в поєднанні із лігандом рТТФ-

ТЕГ. Так, окрім цис-заблокованих акцепторів із кутом координації в 900, даний 

ліганд є також сумісним для координації із лінійними комплексами. Одним із 

зручних акцепторів даного типу є транс-заміщений Паладій (розділ 1.4.2), в 

даному випадку було використано його комплекс транс-PdCl2(CH3CN)2. Іншим 

зручним металом, який має лінійну геометрію координації без додавання 

додаткових замісників є солі Аргентуму (I). При цьому варто враховувати, що 

вони можуть виступати в ролі окисника для ліганду рТТФ-ТЕГ.   
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4.3.1. Синтез та ідентифікація  

Самозбірку АА14 було отримано шляхом нагрівання суміші ліганду 

рТТФ-ТЕГ та комплексу транс-PdCl2(CH3CN)2 в ДМСО при 100 0С. Після 

закінчення реакції та охолодження самозбірку типу M12L6 було виділено 

осадженням етил ацетатом та ресолюбілізовано в хлороформі. Утворення 

капсули були підтверджено методами 1Н та ЯМР спектроскопії (рис. 4.3.1). Для 

утвореної самозбірки спостерігається характерний зсув сигналів ɑ та β протонів 

піридинових фрагментів, а також загалом більш широка форма сигналів у 

порівнянні із вихідним лігандом. Дана поведінка є характеристичною для 

великих дискретних самозбірних структур.  

 

Рис. 4.3.1. 1Н та DOSY ЯМР вихідного ліганду рТТФ-ТЕГ (а) та 

утвореної самозбірки АА14 (б) в хлороформі. 

Утворення дискретної структури було далі підтверджено за допомогою 

DOSY ЯМР спектроскопії, яка показує що всі сигнали мають одне значення 

коефіцієнту дифузії D в 1.94 * 10-10 м2с-1 (рис. 4.3.1, б). Подальше використання 

рівняння Стокса-Ейнштейна дає гідродинамічний радіус в rH  = 21 Å, що добре 

узгоджується із самозбірною архітектурою великого розміру.  

Подальше підтвердження стехіометрії із використанням масс-

спектроскопії високої роздільної здатності часто є доволі складним для 

нейтральних самозбірних структур великого розміру. В даній роботі для 

покращення розчинності капсули в умовах, ефективних для масс-спектроскопії, 



123 
 

було використано здатність ТЕГ ланцюгів координувати катіони, в даному 

випаду KOTf. Таким чином було  підтверджено стехіометрію M12L6 та 

ідентифіковано характеристичні іони [Pd12(рТТФ-ТЕГ)6 + (KOTf)9-12 – 7OTf]7+ 

та [Pd12(рТТФ-ТЕГ)6 + (KOTf)7-11 – 6OTf]6+ (рис. 4.3.2).  

 

Рис. 4.3.2. Масс-спектр високої роздільної здатності для суміші АА14 із 

24 екв KOTf в CH2Cl2/CH3NO2 (C = 5 x 10-4 M). Чорним вказано експериментальні 
сигнали і синім – теоретичні.  

Самозбірку АА15 було отримано виходячи із суміші ліганду рТТФ-ТЕГ із 

2 екв AgBF4 в CDCl3/CD3NO2 (1/1). В даному випадку реакція проходить 

практично миттєво, що було підтверджено по 1Н та DOSY ЯМР (рис. 4.3.3). При 

цьому варто відмітити, що аналогічна суміш в чистому CH3CN не привела до 

утворення самозбірної архітектури, що вказує на критичну роль розчинника в 

процесі координації. Також варто відмітити, що 2 екв солі AgBF4 достатньо для 

утворення самозбірки за участі лише піридинових фрагментів. Відсутність участі 

ТЕГ ланцюгів також підтверджується 1Н ЯМР спектром, оскільки відсутні 

суттєві зміни їх хімічного зсуву.   
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Рис. 4.3.3. 1Н та DOSY ЯМР вихідного ліганду рТТФ-ТЕГ (а) та 
утвореної самозбірки АА15 (б) в суміші CDCl3/CD3NO2 (1/1). 

Утворення дискретної структури було далі підтверджено за допомогою 

DOSY ЯМР спектроскопії, яка показує що всі сигнали мають одне значення 

коефіцієнту дифузії D в 2.19 * 10-10 м2с-1 (рис. 4.3.3, б). Подальше використання 

рівняння Стокса-Ейнштейна дає гідродинамічний радіус в rH  = 20,5 Å, що добре 

узгоджується із самозбірною архітектурою великого розміру.  

 

Рис. 4.3.4. Масс-спектр високої роздільної здатності для суміші АА15 із 

12 екв AgBF4 в CH2Cl2/CH3NO2 (C = 5 x 10-4 M). Чорним вказано 

експериментальні сигнали і синім – теоретичні. 
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Стехіометрію M12L6 було далі підтверджено із використанням масс-

спектроскопії високої роздільної здатності та ідентифіковано характерні сигнали 

[Ag12(рТТФ-ТЕГ)6 + (AgBF4)9-15 - 6BF4]6+ та [Ag12(рТТФ-ТЕГ)6 + (AgBF4)8-12 - 

5BF4]5+. Аналогічно до АА14, при зйомці самозбірки АА15 було додано 12 екв 

солі AgBF4 для стабілізації ТЕГ ланцюгів. 

4.3.2. Структурні властивості  

В силу неможливості отримати монокристал, придатний для аналізу, було 

проведено оптимізацію із використання методу ММ+.  

 

Рис. 4.3.5. ММ+ оптимізація самозбірки АА14 (а) та візуалізація 

внутрішньої порожнини (б). Атоми водню усунуті для ясності. 

Для обох капсул симуляції неухильно сходяться із утворенням квадратної-

пірамідальної геометрії, в яких атоми Паладію (рис. 4.3.5, а) чи Аргентуму (рис. 

4.3.6, а) мають геометрію, близьку до лінійної (∟Pyr-Ag-Pyr: ca. 175°). При 
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цьому вигин ліганду, охарактеризований внутрішньомолекулярним кутом між 

обома 1,3-дитіольними циклами, складає  89° (рис. 4.3.5, а) та 87° (рис. 4.3.6, а), 

що є близьким до значень для вільного ліганду. Дані значення ілюструють 

добру геометричну сумісність обох структурних частин - ліганду та металу 

та відсутність енергетичних затрат на зміну конформації в ході процесу 

самозбірки.  

Для самозбірок також прогнозовано наявність внутрішньої 

порожнини об’ємом в 3658 Å3 для АА14 (рис. 4.3.5, б)  та 3954 Å3 для АА15  

(рис. 4.3.6, б).   

 

Рис. 4.3.6. ММ+ оптимізація самозбірки АА15 (а) та візуалізація 

внутрішньої порожнини (б). Атоми водню усунуті для ясності. 
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4.3.3. Електрохімічні властивості 

Електрохімічні властивості ліганду та отриманих самозбірок було 

досліджено методом циклічної вольтаметрії. Вибір розчинників був 

обумовлений обмеженнями по розчинності сполук. Для капсули АА14 потенціал 

окиснення E1
ox = +0.35 В vs Fc/Fc+ збільшений порівняно з вихідним лігандом 

(E1
ox = +0.05 В vs Fc/Fc+), що є очікуваним наслідком координації із металом. 

Також зберігається псевдо-оборотний характер окиснення, що вказує на 

збереження цілісності капсули при окисненні. Аналогічна поведінка була раніше 

показана для капсули меншого розміру Pt4(рТТФ-ТЕГ)2 [187]. 

 

Рис. 4.3.7. Циклічна вольтамограма вихідного ліганду рТТФ-ТЕГ  (C = 
10-3 M, CH3CN) та отриманих самозбірок АА14 (C = 5 x 10-4 M, CH3CN/CH2Cl2 

(1/1)) та АА15 (C = 5 x 10-4 M, CH3NO2/CH2Cl2 (1/1)). (0.1 M nBu4NPF6, 100 

мВ.с-1, GC, В vs Fc/Fc+)  

В той же час, для самозбірки АА15 спостерігається суттєво відмінна 

поведінка. Потенціал окиснення є близьким до АА14 (E1
ox = +0.45 В vs Fc/Fc+), 

однак при цьому процес відновлення відбувається при значно меншому значенні 

E1
red = -0.36 В. При цьому значення відновлення є близьким до попередньо 
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отриманої самозбірки Pd4(рТТФ-ТЕГ)2, для якого було однозначно показано 

руйнування капсули в процесі окиснення[175].  

4.4. Супрамолекулярна трансформація AA15 в АА16 

На основі вищеприведених даних було цікаво дослідити поведінку 

самозбірки АА15 в умовах хімічного окиснення та ідентифікувати відповідні 

продукту руйнування капсули. Перебіг процесу було відслідковано за 

допомогою 1Н та DOSY ЯМР спектроскопії (рис. 4.4.1). Так, при додаванні 24 

еквівалентів AgBF4 до розчину самозбірки в суміші CDCl3/CD3NO2 було 

зафіксовано незначний зсув протонів антраценового циклу На, однак при цьому 

значно зміна була показана для сигналів протонів ТЕГ фрагментів. При цьому 

значення коефіцієнту дифузії залишалось практично незмінним (рис. 4.4.1, б).  

 

Рис. 4.4.1. 1Н та DOSY ЯМР самозбірки АА15 (а) та утвореного 

комплексу [Ag12(Ag2(рТТФ-ТЕГ)6]24+ (б) в суміші CDCl3/CD3NO2 (1/1). 

Найбільш імовірним поясненням є зв’язування катіонів Аргентуму 

периферійними ланцюгами ТЕГ груп із утворенням полікатіоного комплексу 

[Agn(Ag12(рТТФ-ТЕГ)6](n+12)+. Таким чином, на відміну від попередніх 

експериментів по використанню солей Аргентуму для окиснення рТТФ, в 

даному випадку окиснення повністю відсутнє через зв’язування іонів Аргентуму 

з ТЕГ ланцюгами. Також варто відмітити, що додавання надлишку AgBF4 до 30 

еквівалентів не призвело до змін в 1Н ЯМР спектрі.  

Тим не менш, тоді як вихідна капсула АА15 є стабільною в розчині 

протягом тривалого часу (як мінімум один місяць),  у випадку суміші із 
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надлишком Аргентуму при витримуванні протягом тижню спочатку з’являється 

сірий осад та далі утворюються нерозчинні кристали світло-зеленого кольору, 

які було виділено фільтруванням із виходом в 66%.  

Рентгеноструктурний аналіз отриманих кристалів дозволив їх 

ідентифікувати як продукт перетворення вихідного поліаніоного комплексу 

[Agn(Ag12(рТТФ-ТЕГ)6](n+12)+ в тривимірний метал-органічний 

супрамолекулярний полімер [(Ag2(рТТФ-ТЕГ)2+)2+]x, в якому ліганд окиснений 

до стану дикатіону (рис. 4.4.2).    

 

Рис. 4.4.2. Рентгеноструктурна будова тривимірного 
супрамолекулярного полімеру [(Ag2(рТТФ-ТЕГ)2+)2+]x , аніони BF4

- розташовані 

у вільному простору. 

Найбільш імовірно даний процес проходять за рахунок кінетично 

відкладеного процесу окиснення за участю катіонів Аргентуму, пов’язаних із 

ТЕГ ланцюгами. Це є унікальним прикладом супрамолекулярної трансформації 

дискретної капсули в метал-органічний тривимірний супрамолекулярний 

полімер. При цьому при подальшому додаванні відновника (TDAE) у тій же 

суміші розчинників CD3NO2/CDCl3 відбувається практично миттєве відновлення 

ліганду до нейтрального стану без відновлення капсули. 
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Будова полімеру складається із мотивів [(Ag2(рТТФ-ТЕГ)2+)2+, що 

регулярно повторюються (рис. 4.4.3, а), в якому скелет рТТФ ліганду окиснено 

до стану дикатіону рТТФ-ТЕГ2+. Це підтверджується довжиною зв’язку C-C між 

1,3-дитіольним та антраценовим фрагментами в 1.47 Å та відповідним кутом в 

83.4°. ТЕГ ланцюги є важливим елементом утвореної структури, так як вони, на 

додачу до піридильних груп (N-Ag-N = 157°), координують катіони срібла (рис. 

4.4.3, б). В результаті три незалежні молекули ліганду рТТФ-ТЕГ беруть участь 

в координації із сріблом.     

 

Рис. 4.4.3. Фрагменти рентгеноструктурної будови [(Ag2(рТТФ-

ТЕГ)2+)2+]x , ілюструючи регулярний мотив [(Ag2(рТТФ-ТЕГ)2+)2+ (а) та 

координаційна сфера срібла (б). Аніони BF4
- усунуті для ясності.   
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4.5. Висновки до розділу 4 

На основі ліганду рТТФ-ТЕГ було розроблено надвеликі самозбірки із 

транс-заблокованим Паладієм (АА14) та Аргентумом (АА15) типу M12L6. Для 

даних капсул показано наявність внутрішніх порожнин близько 4000 Å3. 

Показана різниця в електрохімічній поведінці. У випадку АА14 має місце 

псевдо-оборотне окиснення ліганду рТТФ-ТЕГ без руйнування капсули. Тоді як 

для АА15 показане псевдо-оборотне окиснення із значною різницею між 

потенціалами окиснення та відновлення. Це вказує на вірогідне руйнування 

капсули в процесі окиснення та її зворотню збірки по відновленню.  

 Встановлено, що при додаванні надлишку солі Аргентуму не відбувається 

прямого хімічного окиснення, натомість йони Аргентуму(І) координуються із 

ланцюшами ТЕГ груп. При подальшому зберіганні розчину за відсутності світла 

відбувається окиснення ліганду до форми радикал-катіону. Наслідком цього є 

перетворення самозбірної капсули в метал-органічну каркасну структуру АА16 

(МОКС, MOF), що було доведено рентгеноструктурними дослідженнями. 

Показано, що ТЕГ ланцюги грають важливу роль в структурі АА16 за рахунок 

координації атомів Аргентуму. При хімічному відновленні за допомогою TDAE 

отримується вихідний ліганд рТТФ-ТЕГ без утворення вихідної капсули. Це є 

першим прикладом трансформації дискретної самозбірної метал-органічної 

капсули в тривимірний координаційний полімер 
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5. Розділ 5. Сполуки на основі -розширеного дитієно-тетратіофульвалену 

(S-рТТФ)  

5.1.  Вступ 

Подальшим продовженням розвитку мотиву рТТФ є дослідження 

використання інших ароматичних фрагментів. Одним із варіантів є додавання 

збільшених молекул[165-166], в результаті чого було отримано молекули 

труксен-ТТФ та супер-рТФФ (схема 1.6.2). Серед інших планарних прикладів 

варто відмітити використання таких фрагментів як інденофлуорен[188], 

диінденотієноцен[189], індацен[190] та інших поліциклічних ароматичних 

вугловоднів[191-192].  В даній роботі було вирішено дослідити можливість 

конформаційного контролю шляхом модифікації центрального фрагменту. Так, 

в більшості відомих похідних типу рТТФ має місце суттєве стеричне 

відштовхування між протонами центрального фрагменту та атомами Сульфуру 

в п’ятичленних циклах. Відповідно, було вирішено розробити ліганд із 

мінімізацією даних стеричних утруднень.  

В межах даної дисертації було вирішено використати фрагмент бензо[1,2-

b:4,5-b']дитіофену в якості центральної частини (S-рТТФ, схема 5.1.1). Так, 

заміна шестичленного циклу в антрацені для рТТФ на п’ятичленний цикл 

тіофену суттєво зменшувало стеричні взаємодії, тоді як подальше введення 

атому Сульфуру в тіофені дозволило б додати додаткові S-S взаємодії. Далі в 

периферійних п’ятичленних фрагментах було вирішено додати алкільні 

фрагменти для покращення розчинності із подальшим введенням піридинових 

фрагментів в бензодитіофенове ядро для подальшого зв’язування із металом. 

Альтернативно можливо додати піридинові фрагменти до зовнішнього 

п’ятичленового циклу, аналогічно до структури лігандів рТТФ(4Py)4 та рТТФ-

ТЕГ (розділ 1.6.4). 
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Схема 5.1.1. Дизайн ліганду на базі S-рТТФ. 

При цьому діапазон використання даного ліганду не обмежується 

самозбірними архітектурами. ТТФ та особливо рТТФ є предметом активного 

інтересу в ролі структурного блоку в різноманітних підрозділах органічної 

електроніки[193-199].  

5.2.  Синтез 

Синтез ліганду було проведено виходячи із комерційно-доступного 

бензо[1,2-b:4,5-b']дитіофену-4,8-діону (схема 5.2.1). Цільові сполуки типу S-

рТТФ було отримано у дві стадії реакцією Хорнера-Водсворта-Еммонса (ХВЕ) 

із використанням попередньо отриманих фосфонатів 16 та 18. Цікаво, що 

алкільний замісник у фосфонаті значно впливає на вихід реакції. Так, для 

фосфонату 18 із меншим метильним замісником вдалося отримати цільову 

сполуку 30 із помірною ефективністю, при цьому відносно низький вихід 

останньої стадії компенсується легким виділенням вихідного інтермедіату 29 в 

чистому вигляді при очищені реакційної суміші колонковою хроматографією та 

його повторного використання. Спроби провести аналогічну реакцію в одну 

стадію є відомими в літературі, однак часто вимагають дуже великого надлишку 

фосфонату та виявилися нераціональними. При цьому для фосфонату 16 з 

більшим гексильним замісником вже на першій стадії реакція має дуже низький 

вихід монозаміщеної сполуки 31 (лише  20%), тоді як кінцевий продукт взагалі 

не було зафіксовано навіть у слідових кількостях.  
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Схема 5.2.1. Синтез сполук на базі S-рТТФ. 

Варто відмітити доволі високу чутливість отриманого кінцевого продукту 

30 до кислих умов. В силу цього очищення проводилось із використанням 

колонкової хроматографії із основним оксидом Алюмінію в якості твердої фази 

на відміну від стандартного силікагелю. Всі продукти було охарактеризовані 

спектрально, при цьому в хлороформі внаслідок його легкої кислотності сполука 

також виявилась нестійкою і спектр було знято в присутності декількох крапель 

триетиламіну.     

5.3.  Структурні особливості нейтральної форми 

Будову молекули 30 (далі S-рТТФ) було підтверджено 

рентгеноструктурним аналізом. Монокристал було отримано повільною 

дифузією пари метанолу в розчин сполуки в дихлорметані. Як видно із рис. 5.3.1, 

молекула S-рТТФ зберігає вигнуту форму «метелика», аналогічно до вихідної 

молекули рТТФ.   

 

Рис. 5.3.1. Будова молекули 30 (S-рТТФ) визначена 

рентгеноструктурним аналізом. Молекули розчинника усунуті для ясності.  

Для подальшого аналізу впливу введення бензодитіофенового фрагменту 

структурні параметри було порівняно із двома молекулами – рТТФ-1 та рТТФ-
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2 (рис. 5.3.2). Це дозволяє врахувати вплив як центрального фрагменту, так і 

бічних ланцюгів. 

 

Рис. 5.3.2. Будова молекул рТТФ-1 та рТТФ-2, використаних в ролі 

стандарту. 

При цьому ступінь деформації можна виразити через декілька параметрів 

(рис. 5.3.2). Кут ɑ відповідає складному куту в центральному хіноїдному циклі. 

Кут β є кутом нахилу між 1,3-дитіоліденовими фрагментами по відношенню до 

площини, утвореної чотирма атомами Карбону хіноїдного фрагменту. І кут γ 

відповідає складному куту вздовж осі S···S.  

 

Рис. 5.3.3. Схематичне зображення вибраних кутів, які характеризують 
форму «метелика» для рТТФ та її похідних. Атоми водню усунуті для ясності. 

Для молекули S-рТТФ дані рентгеноструктурного аналізу дають наступні 

параметри: α = 22.6°, β = 17.1° та γ = 11.6°. При подальшому порівнянні із 

літературними даними для рТТФ-1 (α = 36.6°, β = 30.6° та γ = 14.0°)[200] та 

рТТФ-2 (α ~38°, β ~31° та γ ~8–12°)[201] відразу помітно, що дані значення є 

суттєво меншими в разі S-рТТФ. Для рТТФ спотворення геометрії зумовлене 

сильним стеричним відштовхуванням між атомами Сульфуру та 

перипланарними атомами Гідрогену в антраценовому фрагменті. Тоді як для S-
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рТТФ дані стеричні взаємодії ослаблені за рахунок декількох факторів: а) заміна 

шестичленного циклу на п’ятичленний, що дає більше простору для 

перипланарних воднів; б) притягуючі 1,5-S···S внутрішньомолекулярні взаємодії 

в діапазоні 3.01–3.04 Å, що є суттєво меншим за суму Ван-дер-Ваальсових 

радіусів Сульфуру (1.80 Å). Незважаючи на різницю в конформації, довжина 

подвійного зв’язку C=C між 1,3-дитіоліденовим та центральним фрагментами є 

схожою (1.36–1.37 Å). 

5.3.1. Електронна будова 

Для подальшого дослідження структурних, електронних та оптичних 

властивостей в розчині було проведено теоретичні розрахунки S-рТТФ та 

найближчого аналогу рТТФ-2 з використанням теорії функціонала густини 

(DFT) в умовах B3LYP-D3/6-31G** в присутності дихлорметану. Як видно з  рис. 

5.3.4, для обох структур передбачена вигнута конфігурація. Центральні хіноїдні 

фрагменти вигнуті в конформацію човна та 1,3-дитіоліденові цикли загнуті 

вверх, що добре корелює з експериментальними даними. Спотворення для S-

рТТФ є суттєво меншим в порівнянні із рТТФ-2, що погоджується із даними 

рентгеноструктурного аналізу в твердому стані. Розраховані кути для S-рТТФ 

(24.6°, 18.9° та 6.7°) також менші за відповідні теоретичні значення для рТТФ-2 

(38.1°, 32.1° та 20.7°) і добре співвідносяться з експериментальними даними.  

 

Рис. 5.3.4. Розраховані кути для молекул S-рТТФ (а) та рТТФ-2 (б). 

Розраховані довжини зв’язків для обох сполук є близькими, що також 

добре співпадає з даними рентгеноструктурного аналізу (рис. 5.3.5). Наприклад, 
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теоретична довжина екзоциклічного зв’язку C=C складає 1.371 Å для S-рТТФ та 

1.361 Å для рТТФ-2. 

 

Рис. 5.3.5. Розраховані довжини зв’язків для молекул S-рТТФ (а) та 

рТТФ-2 (б). 

На додачу до найбільш енергетично-вигідної конформації вище, 

розрахунки також були проведені для повністю планарної конформації S-рТТФ 

(симетрія C2h) та рТТФ-2 (симетрія D2h в умовах the B3LYP-D3/6-31G** в 

дихлорметані (рис. 5.3.6). Для S-рТТФ різниця енергії в порівнянні із планарною 

формою складає 13.03 ккал/моль, тоді як аналогічна різниця для рТТФ-2 складає 

46.36 ккал/моль. Причиною суттєвої дестабілізації планарної форми для рТТФ-

2 полягає в інтрамолекулярних контактах S···H між атомами Сульфуру та 

періпланарними атомами Гідрогену, які є суттєво коротшими в порівнянні в 

рТТФ-2 (1.981 Å) в порівнянні із S-рТТФ (2.247 Å).   

 

Рис. 5.3.6. Порівняння енергій оптимізованих вигнутих та плоских 
конформацій для S-рТТФ (а) та рТТФ-2 (б).    
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Також були проведені розрахунки енергії молекулярних орбіталей для 

обох речовин в найбільш оптимальній конформації (рис. 5.3.7). Заміна 

бензенових кілець на тіофенові приводить до суттєвої дестабілізації енергії 

ВЗМО та стабілізації енергії НВМО при переході від рТТФ до S-рТТФ на 

0.44/0.09 еВ відповідно. Це в свою чергу призводить до суттєвого зменшення 

бар’єру ВЗМО/НВМО від 3.41 еВ для рТТФ до 2.89 еВ для S-рТТФ. Таким 

чином, наша похідна має проявляти значно сильніший електронодонорний 

характер в порівнянні із вихідною рТТФ. Покращена електронодонорна 

поведінка найбільш ймовірно зумовлена більш плоскою структурою молекули 

та більш сильною поляризацією атомів Сульфуру. Це в свою чергу призводить 

до більш ефективної делокалізації заряду.  

 

Рис. 5.3.7. Енергетична діаграма молекулярних орбіталей для рТТФ-2 
та S-рТТФ відповідно, розрахована в умовах B3LYP-D3/6-31G** в 

дихлорметані. 

Електронний спектр речовини S-рТТФ та інтермедіату 29 було досліджено 

в дихлорметані (рис. 5.3.8). Для обох речовин було показано чіткі, добре 
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розділені та відносно гострі піки, що підтверджує відносно жорстку будову. S-

рТТФ має широкий пік поглинання з піком при 495 нм (ε = 55000 M−1 см−1) із 

плечем при 467 нм (ε = 35000 M−1 см−1), тоді як 29 має менш інтенсивне 

поглинання при 486 нм (ε = 35000 M−1 см−1).  

 

Рис. 5.3.8. Електронний спектр для S-рТТФ та інтермедіату 29, CH2Cl2 

(C = 1.38 × 10−5 M).  

Було проведено розрахунки із використанням теорії функціоналу густини 

із кореляцією в часі (Time-dependent DFT, TDDFT) для мінімальних по енергії 

синглетних збуджених електронних станів (Sn) для речовин S-рТТФ, 29 та 

рТТФ-2 в умовах B3LYP/6-31G**  дихлорметані. Експериментальні смуги, що 

спостерігається для обох S-рТТФ та 29, були присвоєні інтенсивним переходам 

S0 → S1 передбачені при 483 and 445 нм відповідно (рис. 5.3.9, а). Дані електронні 

переходи відносяться переважно до π → π* та передбачаються одноелектронне 

збудження ВЗМО → НВМО (рис. 5.3.9, б). Для рТТФ-2 має місце інтенсивний 

перехід S0 → S1 із переважаючим  ВЗМО → НВМО характером, передбачений 

при 423 нм. Червоний зсув отриманий для S-рТТФ та 29 в порівнянні з рТТФ-2 

добре корелює із меншою різницею ВЗМО/НВМО та меншим відхиленням від 

плоскої будови.  
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Рис. 5.3.9. Розрахована енергія  переходів (а) та візуалізація 
молекулярних орбіталей (б) для S-рТТФ, інтермедіату 30 та рТТФ-2. 

5.3.2. Електрохімічні властивості 

Електрохімічна поведінка сполуки S-рТТФ була оцінена методом 

циклічної вольтаметрії в дихлорметані (рис. 5.3.10, а). В ході експерименту має 

місце один оборотний процес окиснення при E1/2 = −0.18 V vs Fc/Fc+. Далі є 

логічним порівняти редокс-поведінку із аналогом рТТФ-2 (рис. 5.3.10, б). Для 

сполук типу рТТФ є характерним один дво-електронний процес окиснення із 

феноменом інвертованого потенціалу (E1
ox > E2

ox) [202-203]. Процес є 

електрохімічно необоротним, при цьому відстань між піками (Ep = Epa − Epc) 

також є доволі значною і становить більше 200 мВ[204].  

 

Рис. 5.3.10. Циклічна вольтамограма S-рТТФ (а) та рТТФ (б). (CH2Cl2, 

C = 1 mM, Bu4NPF6 (0.1 M), 100mВ.с-1, Pt) 

Таким чином, S-рТТФ проявляє суттєво відмінну редокс поведінку у 

порівнянні із близьким аналогом рТТФ. Оборотний характер окиснення вказує 
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на відсутність сильних конформаційних змін молекули порівняно з рТТФ[201]. 

Також більш виражений π-донорний характер S-рТТФ приводить до зменшення 

потенціалу окиснення в порівнянні із рТТФ (Epa= +58 мВ vs Fc/Fc+ для рТТФ-

2). Це добре корелює із суттєво більшою енергією ВЗМО для S-рТТФ, 

розрахованими вище. Як вже було сказано вище, покращена це π-донорна 

поведінка зумовлена важливою роллю S···S внутрішьномолекулярних 

взаємодій, які в свою чергу приводять до більш плоскою будови та покращення 

π-делокалізації. 

 

Рис. 5.3.11. Тонкошарова циклічна вольтаметрія S-рТТФ із 

використанням 2,3-дихлоронафтохінону в якості стандарту. (CH2Cl2/CH3CN, 

2/1 (v/v), nBu4NPF6 (0.1 M), 5mВ.с-1, Pt) 

Для подальшого аналізу редокс поведінки S-рТТФ була проведена 

тонкошарова циклічна вольтаметрія (ТШЦВ, TLCV) (рис. 5.3.11). Даний метод 

дозволяє локалізувати всіх учасників окисно-відновного процесу в межах 

тонкого шару, що в свою чергу дозволяє точно визначити перенесені 

заряди[205]. В даній роботі в ролі стандарту із відомою електрохімічною 

поведінкою було використано 2,3-дихлоробензохінон. На рис 5.3.11 ми бачимо 

два окисно-відновні процеси, один з яких належить відновленню нафтохінону 

(NQ, негативний потенціал, злів), тоді як другий відноситься до окиснення S-

рТТФ (справа). Порівняння переданих зарядів (QNQ/QS-рТТФ = 1.01 при мольному 
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співвідношенні v/v = 2/1) підтверджує двоелектронний характер процесу 

окиснення S-рТТФ.  

5.4. Будова окисненої форми 

Блискучий, темно-червоний монокристал окисненої форми на 

платиновому електроді було отримано методом електрокристалізації при 

повільному окисненні струмом низької густини (0.5 A см−2) розчину S-рТТФ в 

ТГФ із використанням Bu4NPF6 в якості підтримуючого електроліту. Отриманий 

кристал було досліджено методом рентгеноструктурної дифракції та було 

ідентифіковано як сіль катіон радикалу [S-рТТФ][PF6]·ТГФ (рис. 5.4.1, додаток 

6.12). Варто відміти, що дана сіль відрізняється від звичайних продуктів 

електрокристалізації сполук типу рТТФ, для яких зазвичай отримуються солі 

дикатіону[194, 206-207]. Утворення солі радикал-катіону в даному випадку 

скоріш за все є результатом реакції компропорціонування за участю нейтральної 

молекули S-рТТФ та дикатіону.  

 

Рис. 5.4.1. Будова солі радикал-катіону [S-рТТФ][PF6]∙ТГФ, отриманої 

методом електрокристалізації та визначена рентгеноструктурним аналізом. 
Молекули розчинника та контр-аніону усунуті для ясності. 

Як видно із рис. 5.4.1, протилежно до будови нейтральної форми, 

розширена π-система окисненої форми має повністю плоску будову та лише 

метильні замісники виходять за площину. Також експериментальні довжини 
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зв’язків добре корелюються із значеннями, характерними для окисненої форми. 

Так, характерним параметром є довжина екзоциклічного зв’язку C‒C, яка 

становить 1.42 Å в порівнянні із значенням в 1.37 Å для C=C в нейтральному S-

рТТФ. При цьому плоска будова радикал-катіону S-рТТФ*+ також відрізняється 

від будови дикатіону рТТФ2+
,  для якої обидва 1,3-дитіольні цикли знаходяться 

перпендикулярно до площини центрального антраценового фрагменту. 

Внаслідок цього, для S-рТТФ*+ показано надзвичайно коротку 

внутрішньомолекулярну  відстань S···S в 2.82‒2.89 Å (рис. 5.4.1), що є 

проміжним значенням між сумою Ван-дер-Ваальсових радіусів Сульфуру (3.60 

Å) та дисульфідним зв’язком (2.06 Å). Дане явище є доволі рідкісним в 

літературі. Було проведено пошук по Кембріджській кристалографічній базі 

(Cambridge Crystallographic Data base, CCDC) для конформаційно гнучких 

молекул із двовалентними атомами Сульфуру. В результаті було знайдено лише 

структури із довжиною зв’язку S···S меншою за 2.90 Å. При цьому всі результати 

відносяться до позитивно-заряджений молекул[208-211]. Одним із шляхів 

утворенням такого короткого зв’язку S···S може бути наслідком скорочення 

неподіленої sp2 пари Сульфуру при окисненні[208]. Також варто відмітити, що 

після окиснення більшість електронної густини відтягується із атомів Сульфуру 

дитіольних фрагментів. Дане скорочення неподіленої sp2 пари Сульфуру при 

окисненні призводить в свою чергу до зменшення обмінного відштовхування 

Паулі для взаємодії S···S. Це далі призводить до перетворення відштовхуючої 

взаємодії S···S на притягуючу, що підтверджується планаризацією радикал-

катіону S-рТТФ*+ (рис. 5.4.1, а).           
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Схема 5.4.1. Будова радикал-катіону S-рТТФ*+ (а) та інтермедіату 29 

(б). 

Також було отримано монокристал інтермедіатів пуш-пульного (push-pull) 

типу 29 (рис. 5.4.2) та 31 (додаток 6.11) шляхом повільної дифузії пари метанолу 

в розчин речовини в дихлорметані. Аналогічно до S-рТТФ*+, будова 

інтермедіатів 29 та 32 є практично планарною та як наслідок має також доволі 

короткі контакти S···S в діапазоні 2.84‒2.87 Å. Незважаючи на нейтральну 

форму, структура пуш-пульних інтермедіатів є схожою до S-рТТФ*+. Це 

зумовлено високим вкладом мезомерної форми (рис. 5.4.1, б), яка є результатом 

-делокалізації між донорним 1,3-дитіольним фрагментом та акцепторним 

хіноновим фрагментов із утворенням двох ароматичних густин (1,3-дитіольне та 

бензенові кільця) 

 

Рис. 5.4.2. Будова інтермедіату 29, визначена рентгеноструктурним 

аналізом. Молекули розчинника усунуті для ясності. 
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5.4.1. Теоретичні розрахунки окисненої форми 

Для детального аналізу структурних та окисно-відновних властивостей 

мотиву S-рТТФ, було проведено теоретичні розрахунки окиснених форм S-

рТТФ*+, S-рТТФ2+ та рТТФ2+ методом B3LYP-D3/6-31G** в дихлорметані. 

Після окиснення, форма «метелика» для нейтрального S-рТТФ планаризується. 

Це в свою чергу супроводжується суттєвим зменшенням кутів для S-рТТФ*+ (α 

= 16.7°, β = 13.1°, γ = 0.9°) в порівнянні із S-рТТФ (α = 24.6°, β = 18.9°, γ = 6.7°). 

При цьому викривлення 1,3-дитіольних кілець у формі «метелика» відбувається 

в сторону максимізації притягуючих взаємодій S···S із короткою відстанню (3.01 

Å) та мінімізації відштовхуючих взаємодій S···H. Також були розраховані 

параметри повністю планарної структури S-рТТФ*+ із симетрією C2h, енергія 

якої вище на 7.76 ккал/моль (рис. 5.4.3, а). Різниця енергії частково зумовлена 

електронним відштовхуванням неподілених електронних пар атом Сульфуру 

тіометильньних груп, які встановлені в загальній площині. При видаленні цих 

груп різниця енергії складає лише 3.82 ккал/моль (рис. 5.4.3, б) 

 

Рис. 5.4.3. Оптимізована в B3LYP-D3/6-31G** (зліва) та вимушена 
плоска (справа) конформації для радикал-катіону S-рТТФ*+ (а) та похідної 

молекули без тіометильних груп (б) в дихлорметані. 
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При цьому, розрахована дистанція зв’язків S···S в 2.87 Å добре 

узгоджується із експериментальним значенням  в 2.82‒2.89 Å. Таким чином, 

розрахунки припускають, що окиснена форма радикал-катіону S-рТТФ*+ може 

легко приймати планарну конформацію, тоді як експериментальне положення 

тіометильних груп зумовлене ефектами пакування.  

 

Рис. 5.4.4. Оптимізована в B3LYP-D3/6-31G** конформація для 
дикатіонів S-рТТФ2+ (а) та рТТФ2+ (б) в дихлорметані. 

При подальшому окисненні до S-рТТФ2+ центральне ядро стає повністю 

планарним та дитіольні цикли нахилені на ~50° по відношенню до ядра (рис. 

5.4.4, а). Дана структурна трансформація є аналогічною до перетворень, 

розрахованих для рТТФ-12+ (рис. 4.1.1) та рТТФ-22+ (рис. 5.4.4, б), для яких 

дитіольні кільця приймають перпендикулярне положення по відношенню до 

площини центрального фрагменту, утворюючи таким чином симетрію D2h. Тим 

не менша, варто відмітити, що в S-рТТФ2+довжина контактів S···S складає 3.30 

Å, що все ще менш за суму Ван-дер-Ваальсових радіусів Сульфуру (3.60 Å). Це 

підкреслює притягуючих характер взаємодій S···S навіть у формі дикатіону, що 

обґрунтовує конформаційну різницю по відношенню до рТТФ2+.  

Аналіз атомних зарядів Маллікена, розрахований для S-рТТФ, S-рТТФ*+ 

та S-рТТФ2+, чітко показує, що при окисненні заряд переважно локалізований в 

дитіольних кільцях із помітним внеском тіометильних фрагментів (рис. 5.4.5, а).      
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Рис. 5.4.5. Атомні заряди Маллікена для S-рТТФ, S-рТТФ*+ та 29 в 

індивідуальних молекулах (а) та при переході між ними (б), розраховані в 

умовах B3LYP-D3/6-31G** в CH2Cl2 

При переході від S-рТТФ до S-рТТФ*+ 0,75 е відтягується із дитіольних 

кілець та тіометильних груп, особливо із атомів Сульфуру в дитіольних кільцях 

– загалом 0,51 е (рис. 5.4.5, б). Дане відтягування заряду добре узгоджується із 

скороченням sp2 неподіленої пари електронів атомів Сульфуру і тим чиним 

ослаблюючи обмінне відштовхування Паулі, таким чином віддаючи перевагу 

коротким контактам S···S знайденим в S-рТТФ*+. Цікаво, що дитіольні атоми 

Сульфуру в інтермедіаті 29 (рис. 5.4.5, а) мають позитивний заряд (+0,37 е), 

ближчий до значення для S-рТТФ*+ (+0,42 е) в порівнянні із S-рТТФ  (+0,29 е). 

Це підтверджує запропонований вище внесок мезомерної зарядженої форми в 

нейтральну молекулу 29 та аналогічне скороченням sp2 неподіленої пари 

електронів атомів Сульфуру із утворенням коротких S···S контактів.     

Рис. 5.4.6 узагальнює найбільш важливі структурні перетворення при 

окисненні для S-рТТФ та рТТФ-2. Екзоциклічний С=С зв’язок подовжується із 

1.371 Å (S-рТТФ) до 1.413 (S-рТТФ*+) та до 1.461 Å (S-рТТФ2+) (рис. 5.4.7, а), 

що добре узгоджується із експериментальними значення переходу нейтрального 

S-рТТФ (1.37 Å) до радикал-катіону S-рТТФ*+ (1.42 Å). Дане подовження 

екзоциклічного зв’язку від подвійного зв’язку карбон-карбон С=С в нейтральній 

молекул до одинарного зв’язку С – С в окисненій формі відповідає за обертання 

дитіольних кілець в S-рТТФ2+ (рис. 5.4.6, а) 
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Рис. 5.4.6. Узагальнені структурні перетворення S-рТТФ (а) та рТТФ-2 
(б) при окисненні, розраховані при B3LYP-D3/6-31G** в CH2Cl2. Тіометильні 
групи усунуті для ясності. 

Аналогічна зміна довжини зв’язків С=С від  1.361 to 1.476 Å передбачена 

для окиснення рТТФ до дикатіону (рис. 5.4.7, б). Подальші деталі про зміну 

довжин інших зв'язків показано на рис. 5.4.7. На додачу до структурних 

перетворень, варто вказати на електронне перегрупування в дитіольних кільцях 

по окисненню. Як видно із рис. 5.4.6, генерація форми дикатіону для обох S-

рТТФ та рТТФ є бажаною за рахунок утворення ароматичних 1,3-дитіолієвих 

(6 π електронів) та ароматичних плоских бензодитіофен/антраценових 

фрагментів (14 π електронів). Рис. 5.4.6 також ілюструє, що структурні 

перетворення в S-рТТФ є суттєво меншими в порівнянні із рТТФ. Це в свою 

чергу пояснює оборотній характер дво-електронного окиснення для S-рТТФ, на 

відміну від необоротного двоелектронного окиснення для рТТФ.  

 

Рис. 5.4.7. Оптимізовані довжини зв’язків для S-рТТФ (а) та рТТФ-2 (б) 
при окисненні, розраховані при B3LYP-D3/6-31G** в CH2Cl2.   
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5.5. Висновки до розділу V 

Проведено дизайн та синтезовано ліганд S-рТТФ. Показано суттєву зміну 

виходу реакції в залежност від тіоалкільного фрагменту фосфонату та відповідно 

його реакційної здатності. Для інтермедіатів пуш-пульного типу дані 

рентгеноструктурних досліджень в поєднанні із теоретичними розрахунками на 

рівні B3LYP-D3/6-31G** теорії вказують на суттєвий вклад зарядженого 

мезомеру 

Показано збільшення планарності молекули при заміщенні 

антрахінонового лінкеру на бензо[1,2-b:4,5-b']дитіофеновий, що було 

підтверджено методами циклічної вольтаметрії та ренгеноструктурного аналізу 

нейтральної та окисненої форми. Циклічна вольтаметрія ліганду S-рТТФ 

показує одну оборотну хвилю окиснення порівняно із псевдо-оборотним 

окисненням аналогу рТТФ, що вказує на відсутність сильних конформаційних 

змін в ході окиснення. Заміщення центрального фрагменту також призводить до 

дестабілізації ВНМО (+0,44 еВ), що  в свою чергу збільшує π-донорний характер 

S-рТТФ, що підтверджується значенням потенціалу окиснення у порівнянні із 

рТТФ (E1/2 = −180 мВ та Epa= +58 мВ vs Fc/Fc+ відповідно).    

Теоретичні розрахунки на рівні B3LYP-D3/6-31G** теорії для нейтральної 

та окисненої форми вказуються на суттєвим вплив 1,5-S···S взаємодій на 

конформацію молекули. Це підтверджується експериментальним значенням 

відстані між атомами Сульфуру як в нейтральній, так і особливо в окисненній 

формі (2.82‒2.89 Å). Дане явище ймовірно зумовлено скороченням неподіленої 

пари Сульфуру при окисненні, що в свою чергу ослаблює обмінне 

відштовхування Паулі, що підтверджується теоретичними розрахунками на рівні 

B3LYP-D3/6-31G** теорії. 

Для окисненої форми було отримано методом електрокристалізації сіль 

радикал-катіону супереч більш поширеній солі дикатіону для аналогічних 

сполук.   
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6. Експериментальна частина 

У цьому розділі наводяться методики синтезів, які були здійснені в процесі 

виконання роботи, умови вимірювання спектральних характеристик 

синтезованих сполук та аналізу отриманих зразків. 

6.1. Матеріали та устаткування 

Розчинники та комерційно доступні реагенти було отримано від Sigma-

Aldrich, TCI, Alfa-Aesar та Combi blocks та використано без додаткової очистки 

якщо не наведено інакше. Для хроматографічної очистки використовувався 

силікагель SIGMA Aldrich Chemistry SiO2 (розмір пор 60 Å, 40-63 μм) або ж 

нейтральний оксид алюмінію Al2O3. Для тонкошарової хроматографії було 

використано пластини ALUGRAM® Xtra SIL G UV254 від MACHEREY-

NAGEL. Сполуки було ідентифіковано за допомогою УФ-лампи (Bioblock 

Scientific). Деякі синтези було проведено із використанням осушеного 

нагріванням у вакуумі посуду Шленка під атмосферою аргону.  

ЯМР спектри було записано за допомогою Bruker AVANCE III 300 (1H, 300 

МГц, 13C, 75 МГц, 31P, 126 МГц, 19F, 282 МГц) and a Bruker AVANCE DRX 500 

(1H, 500 МГц, 13C, 125 МГц, 19F, 470 МГц). Хімічні зсуви виражені за шкалою δ 

в м.ч. відносно TMS, із використанням сигналів залишкових розчинників як 

вторинних стандартів. Константи спін-спінової взаємодії (КССВ) вказано в Гц. 

Мультиплетність сигналів позначена наступними абревіатурами: с = синглет, уш 

с – уширений синглет,  д = дублет, т = триплет, к = квартет, п = пентет, дд = 

дублет дублетів, ддд = дублет дублетів дублетів, дт = дублет триплетів, м = 

мультиплет. Спектри поглинання в УФ-видимому діапазоні знято за кімнатної 

температури в дихлорметані або метанолі за допомогою Shimadzu UV-1800 

спектрофотометру. Масс-спектри було знято за допомогою методу MALDI-TOF 

MS BIFLEX III Bruker Daltonics спектрометру із використанням дитранолу, 

DCTB або α-тертіофену в якості матриці. ESI-FTICR масс-спектри заряджених 

сполук, таких як самозбірні капсули або солі було знято за допомогою  IonSpec 
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(Agilent), 9,4 T hybride ESI q-Q-q (Університет Лотарингії). Точки плавлення було 

виміряно за допомогою BUCHI 510.  

Циклічні вольтамограми було виміряно за допомогою ALS 660 

електрохімічного аналізатору з використанням наступних умов (якщо не 

зазначено інше): 0.1М nBu4NPF6 в суміші дихлометан/ацетонітрил 1/1, робочий 

електрод – скловуглець або Pt, швидкість сканування 100 мВ/с, калібрування 

було виконано відносно окиснення фероцену Fc/Fc+. Елементний аналіз було 

виконано за допомогою Thermo Electron аналізатору.  

Рентгеноструктурні аналізи монокристалів здійснено за допомогою а) при 

температурі 120 К на лінії Cristal при синхротроні SOLEIL (Saint-Aubin-France) 

із дифрактометром Agilent із детектором Atlas CCD; б) при температурі 150 К на 

дифрактометрі Agilent SuperNova із детектором Atlas CCD та дзеркально 

монохроматичним джерелом із мікрофосуванням Cu-Kα випромінювання (λ = 

1.54184 Å). Структури було вирішено прямими методами, розширено та 

упорядковано із використанням  програм SHELXS97 (G.M. Sheldrick, 1998) та 

SHEXL-2013 (G. M. Sheldrick 1993-2013, Версія 2013/4). Всі атоми окрім 

Гідрогену було оптимізовано в анізотропному наближенні та емпіричну 

абсорбції сканування було відкореговано за допомогою програми CrysAlisPro 

(CrysAlisPro, Agilent Technologies, V1.171.37.35g, 2014). Атоми Гідрогену були 

включенні без оптимізації.   

6.2. Електрокристалізація 

Для проведення експерименту було використано U-подібну комірку із 

двома відділеннями (10мл кожен) із платиновими електродами. Комірки було 

заповнено 0.1 M розчином Bu4NPF6 в ТГФ. Речовину S-рТТФ (5 мг, 8.7 ммоль) 

було додано в анодне відділення у вигляді червоного розчину. Обидва відділення 

було дегазовано аргоном протягом ~5 хв та герметично зачинено разом із 

електродами. Комірка підтримувалась в сталій температурі (10 °C) та постійній 

силі струму в 0.5 μA. Перші кристали було помічено через 3 дні та після 1 тижню 
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розчин став прозорого світло-жовтого кольору та темні голчаті кристали були 

утворені на електроді та використані для подальшого рентгеноструктурного 

аналізу. 

6.3. Теоретичні розрахунки 

Розрахунки із використанням Теорії Функціоналу Густини (Density 

functional Theory (DFT)) було проведено із використанням  D.01 модифікації 

програми Gaussian 09 [212] із використанням B3LYP функціоналу[213-214] із D3 

коррекцією[215] та в поєднанні із 6-31G** базовим набором[216]. Розчинник 

було враховано в межах SCRF теорії із використанням моделі поляризованого 

контініуму (PCM)[217-218]. При оптимізації було накладено обмеження по 

симетрії C2 та C2v для речовин S-рТТФ та рТТФ-2 відповідно. Для інтермедіату 

29 обмеження по симетрії не накладалися. Енергія електронних переходів до 

найнижчих по енергії синглетних збуджених станів S-рТТФ, 29 та рТТФ-2 було 

розраховано із використанням Теорії Функціоналу Густини, залежного від часу 

(time-dependent DFT (TDDFT))[219-221]. Найнижчі 30 синглетних збуджених 

станів було розраховано на рівні B3LYP-D3/6-31G** теорії із використанням 

геометрії, оптимізованої для базового стану. Для електрохімічних властивостей, 

радикал-катіони (S-рТТФ•+ and рТТФ-2•+) було розглянуто як системи із 

відкритою оболонкою (open-shell systems) та розраховано із використанням спін-

необмеженого DFT приближення на рівні UB3LYP-D3/6-31G** теорії в 

присутності CH2Cl2, тоді дикатіони (S-рТТФ2+ and рТТФ-22+) було розраховано 

як закриті (closed-shell) синглетні системи. Молекулярні орбіталі було 

побудовано із використанням програми Chemcraft 1.6 із універсальною 

конфігурацією ±0.03 a.u.[222] 
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6.4. Синтез цільових сполук 

6.4.1. Комплекси металів  

6.4.1.1. Біс(дифенілфосфіно)фероценпаладій (II) трифлат 1 [148] 

Fe

P

P

Pd

OTf

OTf

 

До дегазованого розчину комерційно доступного 

біс(дифенілфосфіно)фероцендихлорпаладію (ІІ) (300 мг, 0.37 ммоль) в 

дихлометані (50 мл) було додано трифлат срібла (220 мн, 0,85 ммоль). 

Отриманий розчин перемішують при кімнатній температурі протягом 15 годин. 

Отриману суспензію фільтрують із допомогою Hyflosupersel для видалення 

хлориду срібла. Отриманий розчин упарюють до 20 мл та додають діетиловий 

етер до утворення осад, після чого колбу залишають в морозильній камері для 

повного осадження. Сполуку 1 отримано у вигляді темно фіолетових кристалів 

(285 мг, 80 %).  

1H ЯМР (300 МГц, CD3CN): 7.80 (м, 12H), 7.58 (м, 8H), 4.76 (, 4H), 4.58 (с, 

4H). 31P ЯМР (122 МГц, CD3CN): 42.82. 1H ЯМР (300 МГц, CD3OD): 7.95 (м, 8H), 

7.83 (м, 4H), 7.69 (м, 8H), 4.82 (с, 4H), 4.70 (с, 4H). 31P ЯМР (122 МГц, CD3OD): 

48.21. 1H ЯМР (300 МГц, CD3NO2): 7.92 (м, 8H), 7.78 (м, 4H), 7.60 (м, 8H), 4.81 

(с, 4H), 4.69 (с, 4H). 31P ЯМР (122 МГц, CD3NO2): 47.31. 
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6.4.1.2. Біс(хлоро (п-кумен)Рутеній(II)) оксалато-1,4-біс(олат) 2 [223]  

До розчину [(RuCl2(6-p-PriC6H4Me))2] (306 мг, 0.5 ммоль) в суміші CHCl3–

MeOH (1:1, 30 мл) було додано (NH4)2C2O4*H2O (71 мг, 0.5 ммоль). Суміш 

кип’ятять протягом 6 годин, після чого розчинник випаровують. Залишок 

розчиняють в дихлорметані та отриману суспензію фільтрують для видалення 

солей. Фільтрат упарюють із отриманням сполуки 2 у виді помаранчевих 

кристалів (280 мг, 89%).  

1H ЯМР (CDCl3)  5.57 (д, J = 6.4 Гц, 4H), 5.33 (д, J = 6.4 Гц, 4H), 2.88 (м, 

2H), 2.22 (с, 6H), 1.33 (с, 6H), 1.29 (с, 6H).  

 

6.4.1.3. Біс(трифлат (п-кумен)Рутеній(II)) оксалато-1,4-біс(олат) Ru1 

[223] 

Твердий трифлат срібла (102.8 мг, 0.40 ммоль) було додано до рочину 

сполуки 2 (126 мг, 0.2 ммоль) в метанолі (20 мл). Суміш перемішували без 

доступу світла при кімнатній температурі протягом 2 годин, після чого 

відфільтрували. Відповідний фільтрат було упарено з отриманням сполуки Ru1 

у виді жовтого порошку (184 мг,  100%).  
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1H ЯМР (метанол-d4):  5.97 (д, J = 6.2, 4H), 5.77 (д, J = 6.2 Гц, 4H), 2.88 (м, 

2H), 2.27 (с, 6H), 1.39 (с, 6H), 1.36 (с, 6H). 

 

6.4.1.4. Біс(хлоро (п-кумен)Рутеній(II)) 5,8-діоксо-5,8-дигідронафтален-1,4-

біс(олат) 3 [224] 

До розчину дихлоро(п-кумен)Рутенію (150 мг, 0.25 ммоль) у безводному 

етанолі (20 мл), було додано 5,8-дигідроксинафтален-1,4-діон (47 мг, 0.25 ммоль) 

та ацетат натрію (40 мг, 0.49 ммоль). Розчин перемішувався при 90°C протягом 

ночі, після чого суспензію було відфільтровано і твердий залишок було 

почергово промито: етанолом, водою, ацетоном, діетиловим етером та пентаном. 

Сполуку 3 було отримано у виді зеленого порошку (136 мг, 76 %). 

 1H ЯМР (300 МГц, CDCl3): 6.95 (с, 4H), 5.49 (д, J = 6.0 Гц, 4H), 5.23 (д, J = 

6.0 Гц, 4H), 2.86 (м, 2H), 2.22 (с, 6H), 1.31 (д, J = 6.9 Гц, 12H). 
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6.4.1.5. Біс(трифлат (п-кумен)Рутеній(II)) 5,8-діоксо-5,8-дигідронафтален-

1,4-біс(олат) Ru3 [224] 

До розчину 3 (100 мг, 0.14 ммоль) в дихлорметані (10 мл) було додано 

трифлат срібла (70 мг, 0.28 ммоль). Отриманий розчин перемішували без доступу 

світла протягом ночі, після чого отриману суспензію було відфільтровано через 

hyflosupersel для видалення хлориду срібла. Фільтрат було частково упарено до 

~10 мл та додано діетиловий етер (20 мл), після чого суміш було залишено в 

морозильній камері на ніч для повного осадження. Утворений осад було 

відфільтровано, промито діетиловим етером та висушено. Сполуку Ru3 було 

отримано у виді темно-зеленого порошку (84 mg, 64 %).  

1H ЯМР (300 МГц, Метанол-d4): 7.39 (с, 4H), 5.92 (д, J = 5.7 Гц, 4H), 5.67 

(д, J = 5.7 Гц, 4H), 2.93 (м, 2H), 2.30 (с, 6H), 1.42 (д, J = 6.9 Гц, 12H). 

6.4.1.6. Біс(хлоро (п-кумен)Рутеній(II)) 6,11-діоксо-6,11-дигіротетрацен-

5,12- біс(олат) 4 [224] 

 

До розчину дихлоро(п-кумен)Рутенію (410 mg, 0.70 mmol) у безводному 

етанолі (20 мл) було додано 6,11-дигідрокситетрацен-5,12-діон (194.3 мг, 0.70 

ммоль) та ацетат натрію (109.8 мг, 1.33 ммоль). Розчин перемішували при 80°C 

протягом ночі, після чого суспензію було відфільтровано і твердий залишок було 

почергово промито: етанолом, водою, ацетоном, діетиловим етером та пентаном. 

Сполуку 4 було отримано у виді темно зеленого порошку (445.2 мг, 80.1 %).  
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1H-ЯМР (400 МГц, CDCl3): 8.50 (д, J= 8.1 Гц, 4H); 7.72 (д, J = 8.1 Гц, 4H); 

5.68 (д, J = 5.4, 4H); 5.33 (д, J = 5.4Гц, 4H); 3.06 (септ., J = 3.0 Гц, 2H); 2.42 (с, 6H); 

1.57 (д, 12H). 

 

6.4.1.7. Біс(трифлат (п-кумен)Рутеній(II)) 6,11-діоксо-6,11- 

дигіротетрацен-5,12-біс(олат) Ru4  [224] 

 До розчину 4 (100 мг, 0.12 ммоль) в дихлорметані (10 мл) було додано 

трифлат срібла (62 мг, 0.24 ммоль). Отриманий розчин перемішували без доступу 

світла протягом ночі, після чого отриману суспензію було відфільтровано через 

hyflosupersel для видалення хлориду срібла. Фільтрат було частково упарено до 

~10 мл та додано діетиловий етер (20 мл), після чого суміш було залишено в 

морозильній камері на ніч для повного осадження. Утворений осад було 

відфільтровано, промито діетиловим етером та висушено. Сполуку Ru4 було 

отримано у виді темно-зеленого порошку (82 mg, 61 %). 

1H ЯМР (300 МГц, Метанол-d4) δ 8.72 (дд, J = 6.0, 3.3 Гц, 4H), 7.95 (дд, J = 

6.1, 3.3 Гц, 4H), 6.03 (д, J = 6.1 Гц, 4H), 5.77 (д, J = 6.1 Гц, 4H), 3.04 (дт, J = 13.8, 

6.9 Гц, 2H), 2.40 (с, 6H), 1.46 (д, J = 6.9 Гц, 12H). 
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6.4.2.  Похідні тетратіофульвалену 

N

Br

 

6.4.2.1. 4-(4-бромофеніл)піридин 5 [225] 

Розчин піридин-4-ілборонової кислоти (250 мг, 2.03 ммоль), 1-бромо-4-

йодобензену (863 мг, 3.05 ммоль) та карбонату калію (843 мг, 6.10 ммоль) в 

свіжоперегнаному діокасані (20 mL) та воді (2 mL) було дегазовано аргоном в 

колбі Шленка та додано тетракіс(трифенілфосфін) паладій (II) (117 мг, 0.10 

ммоль). Суміш перемішували при 110°C протягом ночі, після чого розчинник 

було упарено під вакуумом. Залишок обробили водою та екстрагували 

дихлорметаном. Органічну фазу промили водою та висушили над безводним 

сульфатом магнію. Після концентрування під зниженим тиском залишок 

очищають хроматографією на силікагелі з градієнтом: дихлорметан – 

дихлорметан/метанол (99/1). Речовину 5 було отримано у виді білого порошку ( 

340 мг, 72 %). 

1H ЯМР (300 МГц, CDCl3): 8.67 (д, J = 6.2 Гц, 2H), 7.63 (д, J = 8.6 Гц, 2H), 

7.51 (д, J = 8.6 Гц, 2H), 7.47 (д, J = 6.2 Гц, 2H). 

 

S

S

S

S

N

N

N

N  

6.4.2.2. 4,4',5,5'-тетракіс(4-(піридин-4-іл)феніл)-2,2'-біс(1,3-дитіоліліден) 6 

Суспензію ацетату паладію (32 мг, 0.143 ммоль), три-трет-бутилфосфоній 

третрафлуороборату (104 мг, 0.358 ммоль) та карбонату цезію (812 мг, 2.49 
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ммоль) в свіжоперегнаному діоксану (3 мл) було дегазовано аргоном в колбі 

Шленка та перемішували при 110°C протягом години. Після чого через канюлю 

було додано дегазований розчин тетратіофульвалену (100 мг, 0.489 ммоль) та 4-

(4-бромфеніл)піридину 5 (420 мг, 1.790 ммоль) в свіжоперегнаному діоксані (3 

мл). Отриману суміш перемішували в закритій системі при 110°C протягом 48 

годин. Після реакції розчинник було упарено та додано дихлорметан (20 мл). 

Отриману суспензію відфільтрували та осад промили водою. Органічну фазу 

було осушено безводним сульфатом магнію та профільтровано через вату. Після 

концентрування під зниженим тиском залишок очищають хроматографією на 

силікагелі з градієнтом: дихлорметан/метанол (99/1) – дихлорметан/метанол 

(98/1) із постійним додаванням 0,5 % триетиламіну. Речовину 6 (ТТФ(PhPy)4) 

було отримано у виді малорозчинного червоного порошку (251 мг, 86%). 

 1H ЯМР (300МГц, CDCl3): 8.65 (д, J =  5.7 Гц, 8H), 7.55 (д, J =  8.4 Гц, 2H), 

7.47 (д, J =  5.7 Гц, 2H), 7.38 (д, J =  8.4 Гц, 2H). 13C ЯМР (76 МГц, CDCl3): 150.41, 

147.14, 138.21, 133.30, 129.88, 129.23, 127.35, 121.36, 108.54. MS MALDI m/z 

знайдено 817.6, m/z розраховано 817.1. Тпл = 360 0С. 

 

6.4.2.3. 4,4',4'',4'''-([2,2'-біс(1,3-дитіоліліден)]-4,4',5,5'-тетраілтетракіс 

(бензен-4,1-дііл))тетракіс(1-метилпіридин-1-іум) гексафлуорофосфат 

(V) 7 

До суспензії ТТФ(PhPy)4 (40 мг, 0.049 ммоль) в 4 мл сухого ДМФ було 

додано надлишок йодометану (0,120 мл, 278 мг, 1.96 ммоль, d = 2.28). Суміш 

перемішували протягом ночі при кімнатній температурі до утворення прозорого 
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червоного розчину. Після реакції суміш висадили діетиловим етером з 

отриманням темного порошку. Обмін аніону було проведено шляхом 

додаванням надлишку концентрованого водного розчину гексафлуорофосфату 

калію протягом 2 годин. Отриманий осад було відцентрифуговано, промито 

мінімумом метанолу, етером та висушено у вакуумі із отриманням 7 

(ТТФ(PhPy-Me)4 )у виді темного порошку (25 мг, 35 %).  

1H ЯМР (300 МГц, CD3CN-d3): 8.61 (д, J = 6.9 Гц, 8H), 8.20 (д, J = 7.0 Гц, 

8H), 7.86 (д, J = 8.6 Гц, 8H), 7.53 (д, J = 8.5 Гц, 8H), 4.28 (с, 12H). 13C ЯМР (76 

МГц, CD3CN-d3): 251.21, 155.63, 146.27, 136.57, 135.11, 131.33, 130.66, 129.56, 

125.71, 108.52, 48.53, 2.08, 1.80, 1.53, 1.25, 0.98, 0.70. 31P ЯМР (122 МГц, CD3CN 

-d3): -130.72 – -157.80 (м). 19F ЯМР (283 МГц, CD3CN-d3) : -72.84 (д, J = 706.6 Гц). 

HRMS – m/z [ТТФ(Me-4PyPh)4
4+(PF6

-)4 – 2(PF6
-)]2+ знайдено 583.0842, 

розраховано 583,0860. [ТТФ(Me-4PyPh)4
4+(PF6

-)4 – 3(PF6
-)]3+ знайдено 340.4006, 

розраховано 340,4024; Тпл = 250 0С розклад. 
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6.4.3. Самозбірні металоцикли на основі тетратіофульвалену 

6.4.3.1. Самозбірка AA1  

O

O

O

O

Ru

Ru

S

S
S

SN

N

N

N

S

S
S

SN

N

N

N

O

O

O

O

Ru

Ru
O

O

O

O

Ru

Ru

O

O

O

O

Ru

Ru

 

АА1 було отримано в два способи. Рутенієвий комплекс Ru3 (10. 63 мг, 11 

ммоль) та ліганд 7 (ТТФ(PhPy)4) (4.51 мг, 5.5 ммоль) було розчинено в a) 

дейтерованому метанолі (0.5 мл) та розчин перемішували при 50°C протягом 3 

днів  б) дейтерованому ацетоні (0.5 мл) та розчин перемішували при 50°C 

протягом ночі. В обох методиках реакція пройшла кількісно відповідно 1H ЯМР 

та 1H DOSY ЯМР. 

 1H ЯМР (300 МГц, MeOD): 8.40 (д, J = 6.7 Гц, 16H), 7.62 (д, J = 6.7 Гц, 

16H), 7.49 (д, J = 8.5 Гц, 16H), 7.28 (с, 8H), 7.23 (с, 8H), 7.17 (д, J = 8.5 Гц, 16H), 

5.88 (д, J = 6.0 Гц, 16H), 5.65 (д, J = 6.0 Гц, 16H), 2.87 (м, 4H), 2.16 (с, 24H), 1.37 

(д, J = 6.9 Гц, 48H). 1H ЯМР (300 МГц, MeOD/MeNO2 50/50): 8.39 (д, J = 6.6 Гц, 

16H), 7.57 (д, J = 6.6 Гц, 16H), 7.47 (д, J = 8.0 Гц, 16H), 7.22 (м, 32H), 5.83 (м, 

16H), 5.61 (д, J = 6.5 Гц, 16H), 2.89 (м, 8H), 2.16 (с, 24H), 1.37 (д, J = 6.9 Гц, 48H). 

1H DOSY ЯМР (MeOD/MeNO2 50/50): D = 3.16 10-10 м²с-1. HRMS-ESI-FTICR: 

m/z розраховано: [Ru8TTF2, 5OTf-]3
+: 1671.4091; [Ru8TTF2, 4OTf-]4

+ 1216.3187; m/z 

знайдено: [Ru8TTF2, 5OTf-]3
+: 1671.4093, [Ru8TTF2, 4OTf-]4

+: 1216.3185. 
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6.4.3.2. Самозбірка AA2  

 

Рутенієвий комплекс Ru4 (10. 63 мг, 11 ммоль) та ліганд 7 (ТТФ(PhPy)4) 

(4.51 мг, 5.5 ммоль) було розчинено в дейтерованому ацетоні (0.5 мл) та розчин 

перемішували при 50°C протягом ночі. Реакція пройшла кількісно відповідно 1H 

ЯМР та 1H DOSY ЯМР. 

1H ЯМР (300 МГц, ацетон-d6): 8.80 – 8.65 (м, 16H), 8.50 (д, J = 6.2 Гц, 8H), 

7.89 (дт, J = 5.9, 4.1 Гц, 16H), 7.38 (д, J = 6.1 Гц, 8H), 7.26 (д, J = 8.1 Гц, 8H), 6.87 

(д, J = 7.9 Гц, 8H), 6.10 (дд, J = 12.5, 6.1 Гц, 16H), 5.84 (т, J = 5.8 Гц, 16H), 2.94 

(м, 8H), 2.12 (с, 24H), 1.37 (д, J = 6.9 Гц, 48H). 
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6.4.4. Загальна методика синтезу фосфонатів 16-20:  

Фосфонати 16-18 було отримано за наступною схемою: 

S
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NaBH4R1 = C6H13 

R2 = C3H7 
R3 = Me

1)HBF4*Et2O

2) (MeO) 3P, NaI
 

Фосфонат 20 було отримано за аналогічною схемою [226-228] виходячи із 

комерційно доступного вінілен трикарбонату: 

S

S

S
CF3SO2OMe

S

S

S

OTf-

S

S

S
1)HBF4*Et2O

S

S

P

O

O

O
NaBH4

2) (MeO) 3P, NaI  

S

S

S

S

S

2-Zn

S

S S

S

S (Et4N
+)2

 
6.4.4.1. Біс(тетраетиламоній) біс(1,3-дитіол-2-тіон-4,5-дитіол) цинкат 8 

ДМФА (480 мл) та дисульфід карбону (240 мл, 4 моль, d = 1.266) було 

попередньо дегазовано аргоном та охолоджено до 0°C. У тригорлу колбі із 

механічним перемішуванням було поміщено металічний натрій у вигляді 

дрібних шматочків (23 г, 1.0 моль) у ксилені (80 мл) під аргоном. Суспензію 

нагрівають до точки плавлення натрію, після чого дуже активно перемішують до 

отримання маленьких кульок. Далі суміш охолоджують до кімнатної 

температури та декантують ксилен. Натрій охолоджують до 0°C та обережно 

додають суміш ДМФ/дисульфід карбону. Отриману суміш перемішують 

протягом ночі при кімнатній температурі. Наступного ранку охолоджують до 

0°C та обережно додають метанол (50 мл) для нейтралізації залишків натрію. До 
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утвореного розчину додають хлорид цинку (21.3 г, 0.156 моль) в аміаку (35 %, 

360 мл) та воді (100 мл). Потім повільно додають тетраетил аммоній бромід (66 

г, 314 ммоль) у воді (500 мл) через крапельна лійку. Після цього систему 

перемішують при кімнатній температурі протягом ночі до повного осадження. 

Отриману червоний осад фільтрують, промивають водою, метанолом та 

діетиловим етером та сушать під вакуумом. Цинкат 8 було отримано у вигляді 

червоного порошку (99.12 г, 88%). 

6.4.5. Загальна методика синтезу сполук 9-11 

До розчину цинкату 8 (10 г, 13.91 ммоль) в ацетонітрилі (80млL) було 

додано відповідний алкіл галогенід (4,5 екв, 61.23 ммоль). Отриманий розчин 

перемішували при кипінні протягом 2 годин для гексил йодиду або при кімнатній 

температурі протягом ночі для пропіл йодиду або метил йодиду. Після 

охолодження до кімнатної температури розчин упарили, частково розчинили у 

дихлорметані та відфільтрували неорганічний залишок. Далі органічна фаза була 

промита водою і просушена безводним сульфатом магнію. Після 

концентрування під зниженим тиском залишок очистили хроматографією на 

силікагелі із системою: дихлорметан/петролейний етер (2/8). 

S

S
S

S

S

C6H13

C6H13  
6.4.5.1. 4,5-біс(гексилтіо)-1,3-дитіол-2-тіон 9 

Для хроматографії використовувалась система дихлорметан/петролейний 

етер (2/8). Речовину 9 було отримано у виді помаранчевого масла. (8.91 г, 87 %).  

1H ЯМР (300 МГц, CDCl3): 2.86 (т, J = 7.2 Гц, 4 H), 1.65 (м, 4H), 1.41 (м, 

4H), 1.29 (м, 8H), 0.88 (м, 6H). 
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S

S
S

S

S

C3H7

C3H7  
6.4.5.2. 4,5-біс(пропілтіо)-1,3-дитіол-2-тіон 10 

Для хроматографії використовувалась система дихлорметан/петролейний 

етер (1/9). Речовину 10 було отримано у виді помаранчевого масла (14.47 g, 92 

%). 

 1H ЯМР (300 МГц, CDCl3) δ 2.85 (дд, J = 7.6, 6.9 Гц, 4H), 1.70 (г, J = 7.3 Гц, 

4H), 1.03 (т, J = 7.3 Гц, 6H). 

S

SS

S

S

 
6.4.5.3. 4,5-біс(метилтіо)-1,3-дитіол-2-тіон 11 

Для хроматографії використовувалась система дихлорметан/петролейний 

етер (1/1). Речовину 11 було отримано у виді жовтих голчатих кристалів (11.5 г, 

91 %). 
1H ЯМР (300 МГц, CDCl3): 2.49 (с, 6H). 

6.4.6. Загальна методика синтезу сполук 12-15 

До розчину сполук  9-11 або ж комерційно доступного вінілен 

трикарбонату (24.27 ммоль) у дихлорметані (50 мл) було додано під аргоном 

метил трифлуорометансульфонат (2.9 мл, 24.48 ммоль, d = 1.05). Після 

перемішуванням протягом 1,5 годин при кімнатній температурі розчинник було 

видалено при пониженому тиску із отриманням масла для 9-10 або ж порошку 

для 10 та для вінілен трикарбонату. Далі залишок було розчино в ацетонітрилі 

(55 мл) та ізопропанолі (25 мл) (для 9-10) або в безводному етанолі при 0°C. 

Борогідрид натрію (477 мг, 12.6 ммоль) було додано невеликими порціями до 

зупинення виділення газу при додаванні чергової порції. Після перемішування 

протягом 2 годин розчинник було видалено від пониженим тиском та залишок 

був розчинений в дихлорметані, промитий водою та висушений над безводним 

сульфатом магнію. Після концентрування залишок було використано в 
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наступній стадії без додаткової очистки. При необхідності можливо провести 

очищення хроматографією на силікагелі в системі дихлорметан/петролейний 

етер (20/80). 

 
6.4.6.1. 4,5-біс(гексилтіо)-2-(метилтіо)-1,3-дитіол 12  

Сполуку 12 було отримано у вигляді помаранчевої олії (4.15 г, 91%). 

 1H ЯМР (300 МГц, CDCl3): 5.73 (с, 1H), 2.81 (м, 4H), 2.25 (с, 3H), 1.65 (м, 

4H), 1.44 – 1.22 (м, 12H), 0.88 (м, 6H). 

 
6.4.6.2. 4,5-біс(пропілтіо)-2-(метилтіо)-1,3-дитіол 13 

Сполуку 13 було отримано у вигляді помаранчевої олії (14.85 г, 97.10%)  

1H ЯМР (300 МГц, CDCl3): 5.78 (с, 1H), 3.02 – 2.65 (м, 4H), 2.29 (с, 3H), 1.86 

– 1.60 (м, 4H), 1.05 (т, J = 7.3 Гц, 6H) 

 
6.4.6.3. 4,5-біс(метилтіо)-2-(метилтіо)-1,3-дитіол 14 

Сполуку 14 було отримано у вигляді безбарвного масла (1.55 g, 98%).  

1H ЯМР (300 МГц, CDCl3): 5.83 (с, 1H), 2.46 (с, 6H), 2.31 (с, 3H). 

 
6.4.6.4. 2-(метилтіо)-1,3-дитіол 15 

Сполуку 15 було отримано у вигляді безбарвного масла (1.55 g, 98%).  

1H ЯМР (300 МГц, CDCl3): 6.07 (с, 2H), 3.15 (с, 1H), 2.39 (с, 3H). 
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6.4.7. Загальна методика синтезу сполук 16-19 

До розчину 12-15 (10.87 ммоль) в оцтовому ангідриді (10 мл) при 0°C під 

аргоном було обережно додано тетрафторборонову кислоту в діетиловому етері 

(1.78 мл, 13.04 ммоль, d = 1.18). Після перемішування протягом 1 години при 

кімнатній температурі розчинник було видалено при пониженому тискі. 

Отриманий залишок було розчинено в ацетонітрилі (70 мл) та було додано 

натрію йодид (1.79 г, 11.95 ммоль) та триметилфосфіт (1.54 мл, 13.04 ммоль, d = 

1.05). Суміш перемішували протягом 4 годин під аргоном, після чого розчинник 

було видалено під пониженим тиском. Залишок було частково розчинено в 

дихлорметані, промито водою та осушено безводним сульфатом магнію. Після 

концентрування під зниженим тиском залишок було очищено хроматографією 

на силікагелі. 
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6.4.7.1. Диметил (4,5-біс(гексилтіо)-1,3-дитіол-2-іл)фосфонат 16 

Для хроматографії використовувалась система етил ацетат/петролейний 

етер (4/6). Речовину 16 було отримано у виді помаранчевого масла (2.99 г, 62 %).  

1H ЯМР (300 МГц, CDCl3): 4.74 (д, J = 5.4 Гц, 1H), 3.88 (д, J = 10.6 Гц, 6H), 

2.81 (м, 4H), 1.66 (м, 4H), 1.51 – 1.14 (м, 12H), 0.89 (т, J = 6.8 Гц, 6H).  
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SS
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6.4.7.2. Диметил (4,5-біс(пропілтіо)-1,3-дитіол-2-іл)фосфонат 17 

Для хроматографії використовувалась система етил ацетат/петролейний 

етер (1/1). Речовину 17 було отримано у виді коричневого масла (3,08 г, 78.6 %).  

1H ЯМР (300 МГц, CDCl3) δ 4.71 (д, J = 5.5 Гц, 1H), 3.88 (д, J = 10.6 Гц, 6H), 

2.98 – 2.62 (м, 4H), 1.85 – 1.58 (м, 5H), 1.01 (т, J = 7.3 Гц, 7H). 
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6.4.7.3. Диметил (4,5-біс(метилтіо)-1,3-дитіол-2-іл)фосфонат 18 

Для хроматографії використовувалась система етил ацетат/петролейний 

етер (1/1). Речовину 18 було отримано у виді жовтуватої олії, яка затверділа в 

морозильній камері (4.14 г, 69 %). 

1H ЯМР (300 МГц, CDCl3): 4.73 (д, J = 5.6 Гц, 1H), 3.88 (д, J = 10.6 Гц, 6H), 

2.41 (с, 6H). 

 

6.4.7.4. 1,3-дитіол-2-иліум тетрафлуороборат 19 

Сполуку 19 було отримано у вигляді білого порошку (1.71 г, 87 %). 

1H NMR (300 МГц, DMSO-d6): 11.64 (т, J = 2.0 Гц, 1H), 9.40 (д, J = 2.0 Гц, 

2H) 

 

6.4.7.5. Диметил (1,3-дитіол-2-ил)фосфонат 20 

 Для хроматографії використовувалась система етил ацетат/петролейний 

етер (1/1). Речовину 20 було отримано у виді безбарвного масла (1.41 г, 80 %). 

 1H ЯМР(300 МГц, CDCl3): 5.97 (с, 2H), 5.03 (д, J = 3.9 Гц, 1H), 3.89 (д, J = 

10.5 Гц, 6H). 31P NMR (122 МГц, CDCl3): 19.99 
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6.4.8. Похідні дитіофульвалену 

 

O O

Br Br  
6.4.8.1. 3,6-дибромофенантрен-9,10-діон 21 [229] 

До суспензії фенантрен-9,10-діону (5 г, 25.0 ммоль) та бензоїн пероксиду 

(0.29 г, 0.9 ммоль, 0.75 екв.) в нітробензені (25 мл) було повільно додано 

елементний бром (із використанням пастки із розчином тіосульфату натрію)  

(1.86 г, 0.6 мл, 11.6 ммоль, d = 3,10) через септу. Після нагрівання до 120°C, решта 

брому (6.9 г, 2.24 мл, 13.2 ммоль, 2.2 екв.) було обережно додано по краплі. 

Отриману суміш нагрівали при 120°C протягом години, після чого темно-

помаранчевий розчин було охолоджено до кімнатної температури та додано 

етанол (25 мл). Утворений осад було відфільтровано та промито етанол до 

знебарвлення нової порції фільтрату. Сполуку 21 було отримано у вигляді 

блискучих помаранчевих кристалів (9.15 г, 20.2 ммоль, 81 %). 

 1H ЯМР (300 МГц, CDCl3): 8.12 (д, 4J = 1.8 Гц, 2H), 8.07 (д, J = 8.1 Гц, 2H), 

7.66 (дд, 4J = 1.8 Гц, J = 8.1 Гц, 2H). 

Br Br

O

 

6.4.8.2. 3,6-дибромо-9H-флуорен-9-он 22  [229]  

До розчину гідроксиду калію (12.34 г, 220 ммоль) у воді (15 мл) при 130°C 

було додано діон 21 (6.00 г, 16.4 ммоль). Після 30 хв було додано перманганат 

калію (14.15 г, 89.5 ммоль) невеликими порціями протягом 1,5 годин. Розчин 

перемішували ще 1 годину, після чого охолодили до кімнатної температури. 

Отриману суспензію було нейтралізовано сульфатною кислотою до 

нейтрального рН, а потім бісульфітом натрію до утворенням білої суспензії. 
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Утворений осад було відфільтровано та висушено під вакуумом для отримання 

22 у вигляді білого порошку (3.34 г, 60 %). 

1H ЯМР (300 МГц, CDCl3): 7.67 (д, J = 1.4 Гц, 2H), 7.55 (д, J = 7.9 Гц, 2H), 

7.49 (дд, J = 7.9, J = 1.4 Гц, 2H). 

 

6.4.8.3. 3,6-біс(піридин-3-ілетинил)-9H-флуорен-9-он 23 

Реакцію було проведено в мікрохвильовому реакторі у відповідній ампулі. 

Суспензію флуорену 22 (100 мг, 0.295 ммоль) та 3-етинилпіридину (122 мг, 1.18 

ммоль, 4 екв) в суміші диізопропіламін/толуен 2/2 мл було дегазовано аргоном, 

після чого додано Pd(PPh3)4 (68.3 мг, 0.059 ммоль, 0.2 екв) та CuI (11.3 мг, 0.059 

ммоль, 0.2 екв) під аргоном. Ампулу було опромінено протягом 30 хв при 

потужності 250 Вт. Розчинник було видалено під пониженим тиском, після чого 

залишок було розчинено в дихлорметані (50 мл), промито водою та висушено 

над безводним сульфатом магнію. Після концентрування залишок було очищено 

хроматографією на силікагелі із градієнтом: дихлорметан/петролейний етер – 

дихлорметан/метанол 98/2. Сполуку 23 було отримано у вигляді жовтого 

порошку (85 мг, 75 %). 

1H ЯМР (300 МГц, CDCl3): 8.80 (с, 1H), 8.59 (с, 1H), 7.84 (д, J = 7.9 Гц, 1H), 

7.74 – 7.64 (м, 2H), 7.51 (д, J = 7.7 Гц, 1H), 7.37 – 7.29 (м, 1H); 13C ЯМР (76 МГц, 

CDCl3): 191.77, 152.08, 152.08, 148.88, 148.88, 143.71, 138.97, 134.09, 133.00, 

128.99, 124.54, 123.56, 123.35, 119.95, 92.21, 89.45; FAB-HRMS: знайдено: 

382.1104, розраховано: 382.1106. Тпл = 270 0С. 
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N N

O

 
6.4.8.4. 3,6-біс(піридин-4-ілетинил)-9H-флуорен-9-он 24 

Реакцію було проведено в мікрохвильовому реакторі у відповідній ампулі. 

Суспензію флуорену 22 (100 мг, 0.295 ммоль) та 4-етинилпіридину (122 мг, 1.18 

ммоль, 4 екв) в суміші диізопропіламін/толуен 2/2 мл було дегазовано аргоном, 

після чого додано Pd(PPh3)4 (68.3 мг, 0.059 ммоль, 0.2 екв) and CuI (11.3 мг, 0.059 

ммоль, 0.2 екв) під аргоном. Ампулу було опромінено протягом 30 хв при 

потужності 250 Вт. Розчинник було видалено під пониженим тиском, після чого 

залишок було розчинено в дихлорметані (50 мл), промито водою та висушено 

над безводним сульфатом магнію. Після концентрування залишок було очищено 

хроматографією на силікагелі із градієнтом: дихлорметан/петролейний етер – 

дихлорметан/метанол 98/2. Сполуку 24 було отримано у вигляді жовтого 

порошку (67 мг, 59 %). 

1H ЯМР (300 МГц, CDCl3): 8.64 (д, J = 5.8 Гц, 2H), 7.73 – 7.67 (м, 2H), 7.51 

(дд, J = 7.6, 1.1 Гц, 1H), 7.40 (дд, J = 4.6, 1.4 Гц, 2H).; 13C ЯМР (76 МГц, CDCl3): 

191.64, 149.95, 143.65, 134.30, 133.28, 130.67, 128.62, 125.59, 124.57, 123.71, 92.93, 

90.05; FAB-HRMS: знайдено: 382.1099, розраховано: 382.1106. Тпл = 257 0С. 

6.4.9. Загальна методика для отримання лігандів 25-28 

До розчину фосфонату 16 або 17 (0.37 ммоль, 1.5 екв) у безводному ТГФ 

(10 мл) при -78°C було повільно додану н-бутил літій (0.149 мл, 0.37 ммоль, 1.6 

M, 1.5 екв). Суміш перемішували одну годину при -78°C, після чого суспензію 

відповідного флуорену 23 або 24 (0.25 ммоль, 1 екв) у безводному ТГФ (10 мл) 

при -78°C було додано через канюлу. Суміш перемішували 1 годину при -78°C 

та протягом ночі при кімнатній температурі. Розчинник було видалено при 

пониженому тиску, оброблено водою та екстраговано дихлорметаном. 
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Органічну фазу було промито водою та осушено безводним сульфатом магнію. 

Після концентрування залишок було очищено хроматографією на силікагелі із 

градієнтом: дихлорметан/петролейний етер – дихлорметан/метанол 98/2 із 

постійним додаванням 1% триетиламіну. При необхідності можливо 

перекристалізувати із суміші дихлорметан/етанол із отриманням червоних 

кристалів. 

 

 

6.4.9.1. 3,3'-((9-(4,5-біс(гексилтіо)-1,3-дитіол-2-іліден)-9H-флуорен-3,6-

диіл)біс(етин-2,1-диіл))дипіридин 25 

Сполуку 25 було отримано після перекристалізації у вигляді червоних 

кристалів (94 мг, 54 %).  

1H ЯМР (300 МГц, CDCl3): 8.82 (д, J = 1.8 Гц, 2H), 8.57 (дд, J = 4.9, J = 1.8 

Гц, 2H), 8.06 (д, J = 1.6 Гц, 2H), 7.86 (ддд, J = 7.9, J = 1.8, J = 1.8 Гц, 2H), 7.76 (д, 

J = 8.2 Гц, 2H), 7.62 (дд, J = 8.2, J= 1.6 Гц, 2H), 7.31 (дд, J = 7.9, 4.9 Гц, 2H), 2.99 

(м, 4H), 1.71 (м, 4H), 1.48 (м, 4H), 1.33 (м, 8H), 0.90 (т, J = 6.8 Гц, 6H); 13C ЯМР 

(76 МГц, CDCl3): 152.27, 148.43, 141.61, 138.38, 137.04, 136.80, 130.49, 129.22, 

123.08, 123.04, 122.57,120.70, 119.55, 119.04, 93.64, 86.37, 36.67, 31.37, 29.74, 

28.29, 22.57, 14.08; FAB-HRMS: знайдено: 700.2067, розраховано: 700.2074. Тпл 

= 134 0С. 
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6.4.9.2. 4,4'-((9-(4,5-біс(гексилтіо)-1,3-дитіол-2-іліден)-9H-флуорен-3,6-

диіл)біс(етин-2,1-диіл))дипіридин 26  

Сполуку 26 було отримано після перекристалізації у вигляді червоних 

кристалів (84 мг, 75 %). 

1H ЯМР (300 МГц, CDCl3): 8.82 (д, J = 1.4 Гц, 4H), 8.57 (дд, J = 4.7, 1.4 Гц, 

4H), 8.06 (д, J = 0.9 Гц, 2H), 7.86 (дт, J = 7.9, 1.8 Гц, 3H), 7.76 (д, J = 8.2 Гц, 2H), 

7.62 (дд, J = 8.2, 1.6 Гц, 2H), 7.42 – 7.30 (м, 2H), 3.13 – 2.84 (м, 4H), 1.71 (dd, J = 

15.0, 7.6 Гц, 8H), 1.48 (s, 8H), 1.38 – 1.16 (m, 16H), 0.90 (t, J = 6.8 Гц, 6H); 13C ЯМР 

(76 МГц, CDCl3): 149.58, 142.70, 137.52, 136.81, 131.86, 130.92, 129.64, 125.63, 

123.39, 122.70, 119.49, 118.64, 95.12, 87.17, 36.78, 31.35, 30.96, 28.26, 22.56, 14.05; 

FAB-HRMS: знайдемо: 700.2082, розраховано: 700.2074. Тпл = 125 0С. 

SS
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C3H 7 C3H7

N N  

6.4.9.3. 3,3'-((9-(4,5-біс(пропілтіо)-1,3-дитіол-2-іліден)-9H-флуорен-3,6-

диіл)біс(етин-2,1-диіл))дипіридин 27 
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Сполуку 27 було отримано після перекристалізації у вигляді червоних 

кристалів  (132 мг, 46 %). 

1H ЯМР (300 МГц, CDCl3): 8.83 (шс, 2H), 8.57 (шс, 2H), 8.05 (д, J = 1.6, 0.7 

Гц, 2H), 7.86 (д, J = 8.0 Гц, 4H), 7.76 (дд, J = 8.2, 0.7 Гц, 2H), 7.61 (дд, J = 8.2, 1.6 

Гц, 2H), 7.35 – 7.27 (м, 2H), 3.03 – 2.92 (м, 4H), 1.77 (г, J = 7.3 Гц, 4H), 1.09 (т, J = 

7.3 Гц, 6H). 13C ЯМР (76 МГц, CDCl3): 152.29, 148.50, 141.62, 138.39, 137.16, 

136.93, 130.63, 129.49, 123.16, 122.69, 119.69, 119.20, 93.49, 86.46, 77.47, 77.05, 

76.63, 38.68, 23.18, 13.26. FAB-HRMS: знайдено: 616.1136, розраховано: 

616.1135. Тпл = 170 0С. 

 

 

6.4.9.4. 4,4'-((9-(4,5-біс(пропілтіо)-1,3-дитіол-2-іліден)-9H-флуорен-3,6-

диіл)біс(етин-2,1-диіл))дипіридин 28  

Сполуку 28 було отримано після перекристалізації у вигляді червоних 

кристалів   (105 мг, 40 %). 

 1H ЯМР (300 МГц, CDCl3): 8.63 (шс, 4H), 8.03 (дд, J = 1.6, 0.7 Гц, 2H), 7.74 

(дд, J = 8.2, 0.7 Гц, 2H), 7.61 (дд, J = 8.2, 1.5 Гц, 2H), 7.45 – 7.39 (м, 6H), 2.97 (т, J 

= 7.2 Гц, 4H), 1.75 (г, J = 7.3 Гц, 4H), 1.09 (т, J = 7.3 Гц, 6H). 13C ЯМР (76 МГц, 

CDCl3): 149.78, 142.49, 137.44, 136.80, 130.87, 129.62, 123.35, 122.69, 119.51, 

118.68, 94.83, 87.26, 77.48, 77.26, 77.06, 76.64, 38.70, 23.18, 13.26. FAB-HRMS: 

знайдено: 616.1129, розраховано: 616.1135. Тпл = 153 0С.  

  



175 
 

S

S
HexS

HexS

N

N

Pd

Pd

S

S
HexS

HexS

N

N

N

N

 
6.4.1. Самозбірні металоцикли на основі дитіофульвалену 

6.4.1.1. Самозбірна капсула AA3  

Суміш ліганду 25 (3.15 мг, 4.5 ммол) та Pd(BF4)2(CH3CN)4 в ДМСО (0.5 мл) 

нагрівали при 50°C протягом 5 хв до повного розчинення із утворенням 

прозорого червоного розчину. Після охолодження до кімнатної температури 

було додано етил ацетат ( 3 мл) та утворений осад було центрифуговано, промито 

діетиловим етером та висушено під вакуумом із отриманням самозбірки АА3 у 

виді темно червоного порошку. Кристали для рентгеноструктурного аналізу 

було отримано дифузією пари етил ацетату в ДМСО. 

Для проведення циклічної вольтаметрії та отримання масс-спектру було 

проведено обмін аніону на BArF- шляхом перемішування суспензії АА3 в 2 мл 

дихлорметану із надлишком NaBArF.    

1H ЯМР (300 МГц, DMSO-d6): 9.17 (д, J = 6.7 Гц, 4H), 8.43 (д, J = 8.1 Гц, 

2H), 8.23 (с, 2H), 7.98 – 7.70 (м, 6H), 3.06 (т, J = 7.0 Гц, 4H), 1.69 – 1.52 (м, 4H), 

1.40 (с, 4H), 1.32 – 1.16 (м, 8H), 0.83 (т, J = 6.7 Гц, 6H); FTICR-HRMS: знайдено 

[[Pd2L4]4+, 4BArF-- 3BArF-]3+: 1293.2362, розраховано: 1293.2350. 
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6.4.2. Загальна методика синтезу самозбірок АА4-6 

Стехіометрична суміш відповідного ліганду 25-28 (0,01 моль) та акцептору 

Pddppf (9.57 мг, 0.01 моль) перемішували при кімнатній температурі в 2 мл 

дихлорметану протягом 2 годин із утворенням прозорого червоного розчину. 

Після реакції було додано 8 мл діетилового етеру, утворений осад було 

центрифуговано та висушено під вакуумом із отриманням відповідної 

самозбірки.  
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6.4.2.1. Самозбірка AA4  

Самозбірку АА4 було отримано у вигляді червоного порошку (14.25 мг, 

86%). Кристали для рентгеноструктурного аналізу було отримано дифузією трет-

бутил-метилового етеру в дихлорметан в ЯМР ампулі. 

  1H ЯМР (300 МГц, дихлорметан-d2): 8.64 (дд, J = 6.6, 3.0 Гц, 8H), 8.04 – 

7.82 (м, 20H), 7.77 – 7.57 (м, 28H), 7.51 (дд, J = 8.2, 1.6 Гц, 4H), 7.10 (д, J = 5.4 Гц, 

8H), 4.83 (д, J = 1.9 Гц, 8H), 4.65 (с, 8H), 2.96 (т, J = 7.3 Гц, 8H), 1.68 (п, J = 7.3 Гц, 

8H), 1.43 (п, J = 7.2, 6.6 Гц, 8H), 1.29 (дд, J = 7.3, 3.9 Гц, 16H), 0.86 (т, J = 7.8, 7.0 

Гц, 12H). 13C ЯМР (126 МГц, CDCl3): 150.06, 144.93, 137.79, 136.21, 134.89, 

134.15, 134.05, 132.84, 130.76, 129.79, 129.70, 127.78, 127.50, 127.04, 123.96, 

122.43, 122.33, 119.77, 118.64, 117.22, 99.73, 85.66, 76.83, 76.77, 76.73, 75.35, 

75.29, 70.10, 70.06, 69.58, 69.54, 36.55, 31.14, 29.59, 28.02, 22.38, 13.63; FTICR-

HRMS (m/z), [[Pd2L2]4+ - 2TfO-]2+: знайдено: 1510.1598, розраховано 1510.1660.  
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6.4.2.2. Самозбірка AA5  

Самозбірку АА5 було отримано у вигляді червоного порошку (11.5 мг, 

86%). Кристали для рентгеноструктурного аналізу було отримано дифузією трет-

бутил-метилового етеру в хлороформ в ЯМР ампулі. 

 1H ЯМР (300 МГц, CDCl3): 8.74 (дд, J = 6.6, 3.1 Гц, 8H), 7.97 – 7.85 (м, 

20H), 7.64 (т, J = 6.4 Гц, 28H), 7.46 (дд, J = 8.3, 1.6 Гц, 4H), 7.07 (д, J = 5.7 Гц, 8H), 

4.86 (д, J = 2.0 Гц, 8H), 4.61 (с, 8H), 2.93 (т, J = 7.2 Гц, 8H), 1.71 (г, J = 7.3 Гц, 8H), 

1.04 (т, J = 7.3 Гц, 12H). FTICR-HRMS (m/z), [[Pd2L2]4+ - 2TfO-]2+: знайдено: 

1427.0588, розраховано 1427,0857. 

 

6.4.2.3. Самозбірка AA6  

Самозбірку АА6 було отримано у вигляді червоного порошку (15.10 мг, 

89%).  
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1H ЯМР (499 МГц, дихлорметан-d2): 8.86 (с, 4H), 8.71 (с, 4H), 8.31 (с, 4H), 

8.18 – 8.07 (м, 8H), 7.97 (дд, J = 12.9, 7.6 Гц, 8H), 7.91 (с, 4H), 7.71 (дд, J = 15.6, 

7.7 Гц, 20H), 7.64 (д, J = 8.0 Гц, 4H), 7.52 (дд, J = 20.9, 8.2 Гц, 8H), 7.12 (т, J = 6.9 

Гц, 4H), 4.92 (с, 4H), 4.79 (с, 4H), 4.56 (с, 4H), 4.31 (с, 4H), 2.96 (т, J = 7.3 Гц, 8H), 

1.68 (п, J = 7.3 Гц, 8H), 1.43 (п, J = 7.2, 6.6 Гц, 8H), 1.29 (дд, J = 7.3, 3.9 Гц, 16H), 

0.86 (т, J = 7.8, 7.0 Гц, 12H). FTICR-HRMS (m/z), [[Pd2L2]4+ - 2TfO-]2+: знайдено: 

1510.1518, розраховано 1510.1660. 
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6.4.2.4. Самозбірка AA7  

Самозбірку АА7 було отримано у вигляді червоного порошку (12.15 мг, 

91%). 

 1H ЯМР (300 МГц, дихлорметан-d2): 8.86 (с, 4H), 8.65 (с, 4H), 8.30 (с, 4H), 

8.11 (т, J = 10.2 Гц, 8H), 7.95 (д, J = 27.4 Гц, 16H), 7.71 (шс, 20H), 7.63 (д, J = 8.1 

Гц, 4H), 7.53 (д, J = 8.4 Гц, 8H), 7.19 – 7.03 (м, 4H), 4.94 (с, 4H), 4.77 (с, 5H), 4.57 

(с, 7H), 4.33 (с, 4H), 2.95 (т, J = 7.2 Гц, 8H), 1.72 (кв, J = 7.2 Гц, 8H), 1.04 (т, J = 

7.3 Гц, 12H). FTICR-HRMS (m/z), [[Pd2L2]4+ - 2TfO-]2+: знайдено: 1427.0558, 

розраховано 1427,0857. 

6.4.3. Загальна методика синтезу самозбірок АА8-12 

Стехіометрична суміш відповідного ліганду 26 або 28 (0,01 моль) та 

відповідного акцептору Ru1, Ru3 або Ru4 (0.01 моль) перемішують в 2 мл 

метанолу при 50 0С протягом ночі. Після охолодження до кімнатної температури 
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додають 8 мл діетилового етеру, утворений осад центрифугують та висушують 

під вакуумом. 

 

 

 

6.4.3.1. Самозбірка AA8  

Самозбірку АА8 було отримано у вигляді червоного порошку (9,55 мг, 

86%). Кристали для рентгеноструктурного аналізу було отримано дифузією трет-

бутил-метилового етеру в ацетон в ЯМР ампулі. 

 1H ЯМР (300 МГц, Метанол-d4): 8.04 (д, 8H), 7.74 (с, 4H), 7.47 (д, J = 2.0 

Гц, 8H), 7.40 – 7.28 (м, 8H), 5.95 (д, J = 4.5 Гц, 8H), 5.78 (д, J = 4.4 Гц, 8H), 3.23 – 

2.94 (м, 8H), 2.91 – 2.81 (м, 4H), 2.23 (с, 12H), 1.82 – 1.67 (м, 8H), 1.59 – 1.45 (м, 

8H), 1.43 – 1.31 (м, 40H), 0.94 (т, J = 6.5, 2.6 Гц, 12H). 
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6.4.3.2. Самозбірка AA9  

Самозбірку АА9 було отримано у вигляді червоного порошку (9,23 мг, 

82%). Кристали для рентгеноструктурного аналізу було отримано дифузією трет-

бутил-метилового етеру в ацетон в ЯМР ампулі. 

1H ЯМР (300 МГц, Метанол-d4): 8.04 (д, J = 6.7 Гц, 8H), 7.71 (д, J = 1.5 Гц, 

4H), 7.47 (д, J = 6.7 Гц, 8H), 7.36 – 7.26 (м, 8H), 5.95 (д, J = 6.2 Гц, 8H), 5.78 (д, J 

= 6.2 Гц, 8H), 3.17 – 2.92 (м, 8H), 2.86 (п, J = 6.9 Гц, 4H), 2.24 (с, 12H), 1.77 (гд, J 

= 7.1, 1.8 Гц, 8H), 1.39 (д, J = 6.9 Гц, 24H), 1.11 (т, J = 7.3 Гц, 12H). 
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6.4.3.3. Самозбірка AA10  

Самозбірку АА10 було отримано у вигляді темно-зеленого порошку (9,69 

мг, 83%). Кристали для рентгеноструктурного аналізу було отримано дифузією 

трет-бутил-метилового етеру в ацетон в ЯМР ампулі. 

1H ЯМР (499 МГц, Метанол-d4): 8.44 (дд, J = 11.3, 6.2 Гц, 8H), 7.45 – 7.40 

(м, 4H), 7.40 – 7.34 (м, 8H), 7.30 (д, J = 5.7 Гц, 4H), 7.26 – 7.21 (м, 2H), 7.11 (д, J = 

7.9 Гц, 2H), 7.03 (д, J = 7.9 Гц, 2H), 6.90 (с, 2H), 6.58 (д, J = 8.0 Гц, 2H), 5.93 (т, J 

= 6.7 Гц, 4H), 5.88 (т, J = 5.1 Гц, 4H), 5.73 – 5.68 (м, 4H), 5.65 (дд, J = 6.1, 2.6 Гц, 

4H), 2.85 (тдд, J = 36.2, 13.6, 6.7 Гц, 8H), 2.31 (д, J = 7.6 Гц, 4H), 2.20 (с, 6H), 2.12 

(с, 6H), 1.56 (п, J = 7.7 Гц, 4H), 1.40 (дд, J = 6.9, 4.4 Гц, 12H), 1.36 (дд, J = 7.0, 5.0 

Гц, 12H), 1.27 (дд, J = 9.8, 5.1 Гц, 8H), 1.11 (дд, J = 23.9, 7.6 Гц, 8H), 0.84 (т, J = 

6.9 Гц, 12H), 0.61 (д, J = 8.2 Гц, 6H), 0.42 (т, J = 7.3 Гц, 6H). 
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6.4.3.4. Самозбірка AA11  

Самозбірку АА11 було отримано у вигляді темно-зеленого порошку (9,58 

мг, 82%). Кристали для рентгеноструктурного аналізу було отримано дифузією 

диізопропілового етеру в ацетон в ЯМР ампулі. 

1H ЯМР (499 МГц, Метанол-d4): 8.44 – 8.41 (м, 4H), 8.38 – 8.34 (м, 4H), 7.47 

– 7.40 (м, 4H), 7.39 (с, 4H), 7.36 (д, J = 6.4 Гц, 4H), 7.15 (дд, J = 8.0, 1.5 Гц, 2H), 

7.14 – 7.11 (м, 4H), 7.06 (д, J = 8.0 Гц, 2H), 7.02 (д, J = 1.6 Гц, 2H), 6.82 (дд, J = 

8.0, 1.5 Гц, 2H), 6.50 (д, J = 7.9 Гц, 2H), 6.20 (д, J = 1.6 Гц, 2H), 5.96 (дд, J = 10.5, 

6.1 Гц, 4H), 5.89 (дд, J = 6.1, 4.6 Гц, 4H), 5.77 – 5.70 (м, 4H), 5.69 – 5.62 (м, 4H), 

3.06 – 2.92 (м, 4H), 2.87 (дт, J = 14.0, 7.2 Гц, 4H), 2.50 (т, J = 7.4 Гц, 4H), 2.24 (с, 

6H), 2.12 (с, 6H), 1.65 (ддт, J = 19.7, 14.1, 7.1 Гц, 4H), 1.43 (дд, J = 7.0, 4.8 Гц, 

12H), 1.36 (дд, J = 6.9, 5.2 Гц, 12H), 1.04 (т, J = 7.3 Гц, 6H), 0.86 (т, J = 7.3 Гц, 6H). 
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6.4.3.5. Самозбірка AA12  

 

Самозбірку АА12 було отримано у вигляді темно-зеленого порошку (9.53 

мг, 76%).  

1H ЯМР (499 MГц, ацетонітрид-d3): 8.81 (дд, J = 10.8, 7.1 Hz, 8H), 8.46 (дд, 

J = 14.2, 5.8 Hz, 8H), 8.14 – 7.97 (м, 8H), 7.30 – 7.06 (м, 8H), 6.97 – 6.82 (м, 4H), 

6.60 – 6.53 (м, 4H), 6.21 (д, J = 8.0 Hz, 2H), 5.96 – 5.87 (м, 8H), 5.76 – 5.66 (м, 8H), 

2.98 (дт, J = 9.4, 6.8 Hz, 4H), 2.82 (ддт, J = 40.4, 13.7, 7.3 Hz, 4H), 2.09 (с, 6H), 1.59 

– 1.51 (м, 6H), 1.40 – 1.31 (м, 12H), 1.26 – 1.20 (м, 6H), 1.12 (т, J = 7.0 Hz, 6H). 
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6.4.3.6. Самозбірка AA13  

 

Самозбірку АА13 було отримано у вигляді темно-зеленого порошку (9.21 

мг, 79%).  

1H ЯМР (300 MHz, метанол-d4): 8.99 – 8.77 (м, 8H), 8.62 (кв, J = 5.9 Hz, 8H), 

8.07 (д, J = 30.1 Hz, 18H), 7.35 – 6.85 (м, 8H), 6.32 – 6.04 (м, 8H), 6.02 – 5.73 (м, 

8H), 3.06 – 2.92 (м, 4H), 2.87 (дт, J = 14.0, 7.2 Гц, 4H), 2.50 (т, J = 7.4 Гц, 4H), 2.24 

(с, 6H), 2.12 (с, 6H), 1.65 (ддт, J = 19.7, 14.1, 7.1 Гц, 4H), 1.43 (дд, J = 7.0, 4.8 Гц, 

12H), 1.36 (дд, J = 6.9, 5.2 Гц, 12H), 1.04 (т, J = 7.3 Гц, 6H), 0.86 (т, J = 7.3 Гц, 6H). 
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6.4.4. Самозбірки на основі ліганду рТТФ-ТЕГ 

6.4.4.1. Самозбірка АА14 

Ліганд рТТФ-ТЕГ (100 мг, 0.075 ммоль) та PdCl2(CH3CN)2 (39 мг, 0.150 

ммоль, 2 екв.) нагрівали в DMSO (10 мл) при 100 0С протягом години. Після 

закінчення реакції суміш було охолоджено до кімнатної температури та додано 

EtOAc. Отриману суміш було центрифуговано, осад тричі промитий EtOAc та 

висушено під вакуумом. Самозбірка Pd12(рТТФ-ТЕГ)6 АА14 була отримана у 

вигляді темно-червоного порошку (103 мг, 82%). 

1H ЯМР (300 МГц, CDCl3): 8.72 (шс, 48H), 7.04 (м, 72H), 4.23 (шс, 48H), 

3.90 (шс, 48H), 3.74 – 3.55 (м, 192H), 3.37 (с, 72H); 13C ЯМР (300 МГц, CDCl3): 

154.16, 147.24, 141.42, 128.25, 127.53, 126.04, 125.05, 124.17, 123.89, 112.66, 71.96, 

70.92, 70.71, 70.60, 69.71, 69.33, 59.10.; ESI-FTICR (CH2Cl2/CH3NO2) m/z 

розраховано: [Pd12(рТТФ-ТЕГ)6 + (KOTf)n = 9-12 – 7OTf]7+ n = 9: 1543.334, n = 10: 

1570.179, n = 11: 1597.025, n = 12: 1624.012; [Pd12(рТТФ-ТЕГ)6 + (KOTf)n = 7-11 – 

6OTf]6+ n = 7: 1762.577, n = 8: 1794.063, n = 9: 1825.382, n = 10: 1856.701, n = 11: 

1888.021; знайдено: [Pd12(рТТФ-ТЕГ)6 + (KOTf)n = 9-12 – 7OTf]7+ n = 9: 1543.329, 

n = 10: 1570.183, n = 11: 1597.027, n = 12: 1624.037; [Pd12(рТТФ-ТЕГ)6 + (KOTf)n 

= 7-11 – 6OTf]6+ n = 7: 1762.583, n = 8: 1794.065, n = 9: 1825.379, n = 10: 1856.701, n 

= 11: 1888.042. 

6.4.4.2. Самозбірка АА15 

Ліганд рТТФ-ТЕГ (100 мг, 0.075 ммоль) та AgBF4 (30.6 мг, 0.157 ммоль, 

2.1 екв.) перемішували в CHCl3/CH3NO2 (15 мл) протягом години. Після 

закінчення реакції було додано Et2O. Отриману суміш було центрифуговано, 

осад тричі промитий Et2O та висушено під вакуумом. Самозбірка [Ag12(рТТФ-

ТЕГ)6]12+
 АА15 була отримана у вигляді темно-коричневого порошку (99 мг, 

76%).  

1H NMR (300 МГц, CDCl3/CD3NO2): 8.35 (шс, 48H), 7.20 (д, J = 5.9 Hz, 48H), 

7.03 (с, 48H), 4.13 (шс, 48H, разом із сигналом розчинника), (3.73 шс, 48H), 3.56 
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- 3.42 (м, 192H), 3.14 (с, 72H); 13C ЯМР (300 МГц, CDCl3/CD3NO2): 207.42, 152.50, 

146.82, 142.19, 128.36, 127.96, 126.78, 125.37, 125.14, 124.29, 111.96, 71.64, 70.48, 

70.17, 69.40, 69.08, 68.19, 58.49. ESI-FTICR (CH2Cl2/CH3CN) m/z розраховано: 

[[Ag12(рТТФ-ТЕГ)6]12+ + (AgBF4)9-15 – 6BF4]6+ n = 9: 1932.123, n = 10: 1964.607, n 

= 11: 1997.092, n = 12: 2029.577, n = 13: 2061.895, n = 14: 2094.380, n = 15: 

2126.865; [[Ag12(рТТФ-ТЕГ)6]12+ + (AgBF4)8-12 – 5BF4]5+ n = 8: 2296.967, n = 9: 

2335.948, n = 10: 2374.930, n = 11: 2416.912, n = 12: 2452.693; знайдено: 

[[Ag12(рТТФ-ТЕГ)6]12+ + (AgBF4)9-15 – 6BF4]6+ n = 9: 1932.138, n = 10: 1964.612, n 

= 11: 1997.084, n = 12: 2029.564, n = 13: 2061.880, n = 14: 2094.382, n = 15: 

2126.867; [[Ag12(рТТФ-ТЕГ)6]12+ + (AgBF4)8-12 – 5BF4]5+ n = 8: 2296.980, n = 9: 

2335.956, n = 10: 2374.919, n = 11: 2416.888, n = 12: 2452.659. 

6.4.4.3. Полімер АА16 

Ліганд рТТФ-ТЕГ (7.1 мг, 0.005 ммоль) таAgBF4 (4.1 мг, 0.021 ммоль, 4.1 

екв.)  в дегазовані аргоном розчині CHCl3/CH3NO2 (0.5 мл) було залишено за 

відсутності світла протягом 5 днів в ЯМР ампулі. Отриманий темний осад було 

центрифуговано, промито CHCl3, Et2O та висушено під вакуумом для отримання 

полімеру [Ag2(LTEG2+)2+]x АА16 (6.2 мг, 66.2 %) у вигляді темно-зеленуватих 

кристалів. 
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6.4.5.  S π-розширений ТТФ 

S

SS

S
S

S

O

 

6.4.5.1. 8-(4,5-біс(метилтіо)-1,3-дитіол-2-иліліден)бензо[1,2-b:4,5-

b']дитіофен-4(8H)-он 29  

До розчину фосфонату 18 (276 мг, 0.90 ммоль) у безводному ТГФ (10 мл) 

при -78°C було повільно додано н-бутил літій (0,570 мл, 0.90 ммоль, 1.6 M). 

Розчин перемішували при -78°C протягом години, після чого було додано 

попередньо охолоджену суспензію бензо[1,2-b:4,5-b']дитіофен-4,8-діону (100 мг, 

0.45 ммоль) у безводному ТГФ при -78°C через канюлу. Отриману суміш 

перемішували протягом години при -78°C та протягом ночі при кімнатні 

температурі. Після реакції розчинник було видалено при пониженому тиску, 

оброблено водою та екстраговано дихлорметаном. Органічну фазу було промито 

водою та осушено безводним сульфатом магнію. Після концентрування залишок 

було очищено хроматографією на силікагелі із градієнтом: дихлорметан – 

дихлорметан/метанол 98/2. Сполуку 29 було отримано у вигляді червоного 

порошку (180 мг, 99 %). 

 1H ЯМР (300 МГц, CDCl3): 7.95 (д, J = 5.4 Гц, 1H), 7.87 (д, J = 5.4 Гц, 1H), 

7.78 (д, J = 5.4 Гц, 1H), 7.43 (д, J = 5.4 Гц, 1H), 2.62 (с, 3H), 2.60 (с, 3H); 13C ЯМР 

(76 МГц, CDCl3): 173.21, 149.06, 144.71, 140.23, 137.06, 133.99, 131.85, 131.45, 

130.98, 126.06, 125.05, 123.76, 113.23, 19.55. EI-HRMS: знайдено: 397.9045, 

розраховано: 397.9056. Тпл = 240 0С. 

S

SS

S
S

S

S

S
S

S
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6.4.5.2. 4,8-біс(4,5-бісs(метилтіо)-1,3-дитіол-2-иліліден)-4,8-

дигідробензо[1,2-b:4,5-b']дитіофен 30 

До розчину фосфонату 18 (1145,72 мг, 3.75 ммоль) у безводному ТГФ (10 

мл) при -78°C було повільно додано н-бутил літій (2.35 мл, 3.75 ммоль, 1.6 M). 

Розчин перемішували при -78°C протягом години, після чого було додано 

попередньо охолоджену суспензію 17 (300 мг, 0.75 ммоль) у безводному ТГФ 

при -78°C через канюлу. Отриману суміш перемішували протягом години при -

78°C та протягом ночі при кімнатні температурі. Після реакції розчинник було 

видалено при пониженому тиску, оброблено водою та екстраговано 

дихлорметаном. Органічну фазу було промито водою та осушено безводним 

сульфатом магнію. Після концентрування залишок було очищено 

хроматографією на основному оксиді алюмінію (речовина розкладається на 

силікагелі!) із елюентом: дихлорметан/петролейний етер 25/75 із постійним 

додаванням 1% триетиламіну. Сполуку 30 було отримано у вигляді червоного 

порошку (145 мг, 33 %). (В ході хроматографії залишок вихідної речовини 29 

можна виділити майже кількісно та повторно використати для підвищення 

виходу) 

 1H ЯМР (300 МГц, CDCl3): 7.61 (д, J = 5.4 Гц, 2H), 7.39 (д, J = 5.4 Гц, 2H), 

2.61 (с, 12H). 13C ЯМР (76 МГц, CDCl3): 136.16, 133.76, 127.74, 127.65, 124.99, 

124.22, 116.43, 19.34. EI-HRMS: знайдено: 575.8456, розраховано 575.8459. Тпл = 

205 0С (розклад). 

 

6.4.5.3. 8-(4,5-біс(гексилтіо)-1,3-дитіол-2-иліден)бензо[1,2-b:4,5-

b']дитіофен-4(8H)-он 31 

До розчину фосфонату 16 (970 мг, 2.18 ммоль) у безводному ТГФ (10 мл) 

при -78°C було повільно додано н-бутил літій (1.4 мл, 2.18 ммоль, 1.6 M). Розчин 
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перемішували при -78°C протягом години, після чого було додано попередньо 

охолоджену суспензію бензо[1,2-b:4,5-b']дитіофен-4,8-діону (400 мг, 1.81 ммоль) 

у безводному ТГФ при -78°C через канюлу. Отриману суміш перемішували 

протягом години при -78°C та протягом ночі при кімнатні температурі. Після 

реакції розчинник було видалено при пониженому тиску, оброблено водою та 

екстраговано дихлорметаном. Органічну фазу було промито водою та осушено 

безводним сульфатом магнію. Після концентрування залишок було очищено 

хроматографією на силікагелі із градієнтом: дихлорметан – 

дихлорметан/метанол 99/1. Сполуку 21 було отримано у вигляді червоного 

порошку (240 мг, 24.5 %). 

 1H ЯМР (300 МГц, CDCl3): 8.00 (д, J = 5.4 Гц, 1H), 7.93 (д, J = 5.4 Гц, 1H), 

7.81 (д, J = 5.4 Гц, 1H), 7.45 (д, J = 5.3 Гц, 1H), 3.01 (т, J = 7.3 Гц, 4H), 1.72 (п, J = 

7.3 Гц, 4H), 1.48 (д, J = 7.6 Гц, 4H), 1.38 – 1.27 (м, 8H), 0.97 – 0.83 (т, J = 6.4 Гц, 

6H). 13C ЯМР (76 МГц, CDCl3): 173.31, 149.24, 144.84, 140.43, 137.17, 134.12, 

131.91, 131.70, 131.48, 126.10, 125.16, 123.74, 113.24, 37.05, 31.32, 29.75, 29.71, 

28.24, 22.55, 14.04. EI-HRMS: знайдено: 538.8510, розраховано: 538.8740.  
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7. ВИСНОВКИ 

Створено нові електронозбагачені редокс-активні гетероциклічні структурні 

фрагменти на базі тетратіофульвалену (ТТФ), дитіофульвалену (ДТФ), π-

розширеного тетратіофульвалену (рТТФ), вивчено їх електрохімічні властивості, 

проведено дизайн самозбірних структур на їх основі та досліджено особливості 

взаємодії одержаних капсул з молекулами-гостями. 

1. Проведено дизайн та синтезовано 5 нових електронозбагачених редокс-

активних гетероциклічних структурних фрагментів, які придатні для створення 

самозбірних капсул. Для їх одержання розроблено метод синтезу ТТФ(4PyPh)4 

каталітичною взаємодією ТТФ з 4-(4-бромфеніл)-піридином у присутності 

Pd(OAc)2, t-Bu3P*HBF4, Cs2CO3; метод синтезу 3Py-ДТФ-SHex3, 3Py-ДТФ-SPr3, 

4Py-ДТФ-SHex та 4Py-ДТФ-SPr шляхом синтетичної послідовності з 

використанням реакції Соногашира, мікрохвильове опромінення на цій стадії 

дозволило значно зменшити час реакції та збільшити загальний вихід продукту. 

2. Досліджено можливість заміни антрахінонового фрагменту на бензо[1,2-b:4,5-

b']дитіофеновий у похідних π-розширеного тетратіофульвалену (рТТФ). 

Розроблено метод синтезу 4,8-біс(4,5-біс(метилтіо)-1,3-дитіол-2-иліліден)-4,8-

дигідробензо[1,2-b:4,5-b']дитіофену (S-рТТФ), при цьому встановлено, що 

диметил(4,5-біс(метилтіо)-1,3-дитіол-2-іл)фосфонат вступає в реакцію Хорнера-

Водсворта-Еммонса з бензо[1,2-b:4,5-b']дитіофен-4,8-діоном з утворенням 

дизаміщенної похідної, тоді як диметил(4,5-біс(гексилтіо)-1,3-дитіол-2-

іл)фосфонат утворює лише монозаміщений продукт. Показано суттєву роль 1,5-

S···S взаємодій між атомами Сульфуру 1,3-дитіольних та тіофенових циклів, їх 

вплив на конформацію та електронні властивості молекули S-рТТФ. Отримана 

сполука є суттєво більш планарною, ніж похідна рТТФ 9,10-біс(4,5-

біс(метилтіо)-1,3-дитіол-2-іліден)-9,10-дигідроантрацен, що містить 

антрахіноновий фрагмент. 
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3. Вивчено електрохімічну поведінку одержаних гетероциклів методом 

циклічної вольтаметрії: сполуці ТТФ(4PyPh)4 притаманне оборотне окиснення 

до радикал-катіону та дикатіону, S-рТТФ – оборотне окиснення до дикатіону, у 

випадку похідних ДТФ окиснення відбувається з утворенням радикал-катіону, а 

характер процесу залежить від розчинника і є оборотним у дихлорметані та 

необоротним у ДМФА. 

4. На базі похідних ТТФ, ДТФ, рТТФ створено 16 нових гетероциклічних 

електронозбагачених редокс-активних самозбірних капсул, будову яких 

встановлено методами ЯМР 1Н, DOSY, 13С, COSY, NOESY, ROESY, циклічної 

вольтаметрії, спектроелектрохімії, мас-спектрометрії, елементного аналізу, 

квантово-хімічних розрахунків, а для 6 з них – за допомогою 

рентгеноструктурних досліджень. 

5. Досліджено залежність стехіометричного співвідношення та, відповідно, 

розміру і форми порожнини утворених капсул від типу лінійних акцепторів: 

 ТТФ(4PyPh)4 з біс-рутенієвими комплексами утворює капсули 

сендвічевого типу складу M8L2, де M – метал, L – електронозбагачений 

редокс-активний гетероциклічний структурний фрагмент; 

 похідні ДТФ з вільним Паладієм утворюють капсули сферичного типу 

складу M2L4 та M6L12, з цис-заблокованим фероценовмісним комплексом 

Паладію – капсули пінцетного типу складу M2L2, з біс-рутенієвими 

комплексами – капсули пінцетного типу складу M4L2; 

 похідні рТТФ з транс-заблокованим комплексом Паладію або сіллю 

Аргентуму (І) утворюють капсули сферичного типу великого розміру 

складу M12L6, при окисненні капсули M12L6 надлишком солі Аргентуму (І) 

відбувається перехід від дискретної капсули до металоорганічного 

тривимірного координаційного полімеру. Досліджено механізм 

окиснення, встановлено суттєву роль координації тетраетиленгліколівих 

ланцюгів до іонів Аргентуму в утвореному полімері. 
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6. На прикладі капсул M2L2, показано принципову можливість селективно 

взаємодіяти як з планарними (2-(2,4,7-тринітро-9H-флуорен-9-

іліден)малононітрил), так і з сферичними (фулерен, PC61BM) 

електронозбідненими молекулами-гостями. Афінітет до 2-(2,4,7-тринітро-9H-

флуорен-9-іліден)малононітрилу продемонстровано також на прикладі капсули 

M4L2. 
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Додаток 1. Методика спектроелектрохімії 

Спектроелектрохімія являє собою поєднання електрохімічного 

експерименту із спектроскопічним вимірюванням. Дана методика є доповненням 

до класичної електрохімії. В ході проведення експерименту, основною задачею 

є отримання електронного спектру поглинання або флуоресценції речовини, 

одночасно із проведенням в даному випадку циклічної вольтаметрії. Це в свою 

чергу дозволяє ідентифікувати характерні спектроскопічні сигнали речовин, що 

утворюються в ході електрохімічного перетворення. Таким чином, метод дає 

можливість отримати додаткову інформацію про структурну або ж електронну 

будову молекули.  

 

В нашому випадку використовується комірка, виготовлена із тефлону (рис. 

. Це забезпечує стійкість до більшості органічних розчинників. Електрохімічні 

вимірювання проводяться із застосуванням стандартного набору із трьох 

електродів. При цьому робочий електрод має мікрометричне налаштування для 

роботи в семі-безкінечному шарі (аналогічно до тонкошарової вольтаметрії). 

Джерело світла забезпечується оптичними волокнами від спектрофотометру. 

Світло відображується від поверхні електроду із платини чи скловуглецю та далі 

по оптичним волокнам потрапляє в аналізатор.  
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Додаток 1.1. Спектроелектрохімія акцептору Ru3  

 

Додаток 1.2. Спектроелектрохімія сполуки 7  
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Додаток 1.3. Спектроелектрохімія самозбірки АА1 

 

Додаток 2. Методика електрокристалізації  

Для експерименту використовується стандартна U-подібна електролітична 

комірка. Пориста скляна перегородка розділяє два відділення та не дає 

змішуватись продуктам, що утворюються на аноді та катоді, при цьому 

зберігаючи електричне коло. Це дозволяє уникнути забруднення цільових 

кристалів домішками інших продуктів відновлення, якщо такі є. Особливо 

важливою є чистота комірки, в нашому випадки перед кожним експериментом 

використовувалась баня із суміші H2SO4/H2O2 із наступною промивкою водою, 

метанолом, ацетоном та сушкою в печі.  
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В якості електродів використовуються платиновий дріт діаметром 1 мм та 

довжиною ~2 см. Якість поверхні електроду також є надзвичайно важливою, 

тому перед експериментом електроди спочатку механічно поліруються 

наждачним папером, після чого піддаються електролізу в 1М H2SO4. 

Таблиця 1. Експериментальні умови електрокристалізації для S-рТТФ 

Розчинник Аніон Температура  Сила 
струму 

Результат 

CH2Cl2 nBu4NPF6 20 0С 0,5 µA Декілька кристалів, не 
вдалось отримати 
структуру 

CH2Cl2 nBu4NPF6 20 0С 0,5 µA Фіолетовий осад 

CH2Cl2 nBu4NClO4 20 0С 0,5 µA Фіолетовий осад 

CH2Cl2 nBu4NPF6 10 0С 0,5 µA Фіолетовий розчин і осад 

ТГФ nBu4NPF6 10 0С 0,5 µA Темні голчаті кристали 

 

  



217 
 

Додаток 3. ЯМР спектри 
Додаток 3.1. 1Н ЯМР спектр сполуки 23 в CDCl3 

 

Додаток 3.2. 13C ЯМР спектр сполуки 23 в CDCl3 
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Додаток 3.3. 1Н ЯМР спектр ліганду 25 в CDCl3 

 

Додаток 3.4. 13C ЯМР спектр ліганду 25 в CDCl3 
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Додаток 3.5. 1Н ЯМР спектр самозбірки АА3 в DMSO-d6 

 

Додаток 3.6. 1Н ЯМР спектр самозбірки АА6  
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Додаток 3.7. COSY ЯМР спектр самозбірки АА6  

 

Додаток 3.8. COSY ЯМР спектр самозбірки АА6 – ароматична область 
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Додаток 3.9. 1Н ЯМР спектр сполуки 24 в CDCl3 

 

Додаток 3.10. 13C ЯМР спектр сполуки 24 в CDCl3 
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Додаток 3.11. 1Н ЯМР спектр ліганду 26 в CDCl3 

 

Додаток 3.12. 13C ЯМР спектр ліганду 26 в CDCl3 
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Додаток 3.13. 1Н ЯМР спектр самозбірки АА4 в CD2Cl2 

 

Додаток 3.14. 13C ЯМР спектр самозбірки АА4 в CD2Cl2 
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Додаток 3.15. 1Н ЯМР спектр самозбірки АА8 в CD3OD 

 

Додаток 3.16. COSY ЯМР спектр самозбірки АА8 в CD3OD 
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Додаток 3.17. 1Н ЯМР спектр самозбірки АА10 в CD3OD 

 

Додаток 3.18. COSY ЯМР спектр самозбірки АА10 в CD3OD  
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Додаток 3.19. ROESY ЯМР спектр самозбірки АА10 в CD3OD 

 

Додаток 3.20. 1Н ЯМР спектр самозбірки АА11 в CD3OD 
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Додаток 3.21. COSY ЯМР спектр самозбірки АА11 в CD3OD 

 

Додаток 3.22. ROESY ЯМР спектр самозбірки АА11 в CD3OD 
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Додаток 3.23. 1Н ЯМР спектр самозбірки АА12 в CD3CN 

 

Додаток 3.24. COSY ЯМР спектр самозбірки АА12 в CD3CN  
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Додаток 3.25. ROESY ЯМР спектр самозбірки АА12 в CD3CN 

 

Додаток 3.26. 1Н ЯМР самозбірки АА10 в різних розчинниках 
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Додаток 3.27. Графік визначення константи дисоціації на основі ЯМР-титрування 
самозбірки АА11 

 

Додаток 3.28.  1Н ЯМР спектр ліганду 25 (а), гостю DCTNF (в) та їх еквівалетнтної 

суміші (б). 
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Додаток 3.29. 1Н ЯМР спектр самозбірки АА14 в CDCl3 

 

Додаток 3.30. COSY ЯМР спектр самозбірки АА14 в CDCl3 
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Додаток 3.31. NOESY ЯМР спектр самозбірки АА14 в CDCl3 

 

Додаток 3.32. 1Н ЯМР спектр самозбірки АА15 в CDCl3 
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Додаток 3.33. COSY ЯМР спектр самозбірки АА15 в CDCl3 

 

Додаток 3.34. NOESY ЯМР спектр самозбірки АА15 в CDCl3 
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Додаток 3.35. 1Н ЯМР спектр ліганду рТТФ-ТЕГ із 4 екв. AgBF4 в CD3CN 

 

Додаток 3.36. DOSY ЯМР спектр ліганду рТТФ-ТЕГ із 4 екв. AgBF4 в CD3CN 
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Додаток 3.37. 1Н ЯМР спектр сполуки 29 

 

Додаток 3.38. 13С ЯМР спектр сполуки 29 
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Додаток 3.39. 1Н ЯМР спектр сполуки 29 

 

Додаток 3.40. 13С ЯМР спектр сполуки 29 
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Додаток 4. ІЧ спектри  
Додаток 4.1. ІЧ спектр ліганду ТТФ(4PyPh)4 

 

Додаток 4.2. ІЧ спектр ліганду 25 
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Додаток 4.3. ІЧ спектр полімеру АА16 

 

Додаток 4.4. ІЧ спектр полімеру АА16 – область 800-1300 см-1 
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Додаток 5. HRMS 
Додаток 5.1. ESI-FTCIR самозбірки АА7 в дихлорметані. 

 

Додаток 5.1. ESI-FTCIR самозбірки АА8 в метанолі. 
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Додаток 5.2. ESI-FTCIR самозбірки АА10 в метанолі. 

 

Додаток 5.3. ESI-FTCIR самозбірки АА12 в метанолі. 
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Додаток 6. РСД 
Додаток 6.1. Результати РСД самозбірки AA1 

Молекулярна формула C234H216F24N8O46Ru8S16 

Молекулярна маса, mr 5653.66 
Температура 150.0(1) K 

Радіація 1.54184 Å 
Сингонія, просторова група Триклинна,  P -1 

Параметри комірки 

a = 20.4033(18) Å 

ɑ= 77.017(5)0 

b = 25.5763(15) Å 

β= 69.854(7)0 

c = 26.2645(15) Å 

γ= 77.969(6)0 

Об'єм елементарної комірки, V 12409.1(16) Å3 
Число молекул в комірці, z 2 

Густина, ρ 1.513 мг/м3 
Коефіцієнт абсорбції 5.867 мм-1 

F(000) 5736 
Розмір кристалу 0.352 x 0.094 x 0.044 мм 

Межі кута θ 2.729 to 74.8870 

Межі індексів 
-25<=h<=24, -31<=k<=31, 

-32<=l<=27 

Зібрані відображення/унікальні 
90746 / 46952 [R(int) = 

0.1461] 
Завершеність до θ = 67.684 98.5 % 

Корекція абсорбції Семі-емпірична із еквівалентів 
Мін. та макс. пропускання 1.00000 та 0.62323 

Метод оптимізації 
Full-matrix least-squares on 

F² 
Дані/ступені 

обмеження/параметри 
46952 / 139 / 1963 

Коефіцієнт відповідності, F2 0.967 

Кінцеві R індекси [I>2σ(I)] 
R1 = 0.1562, wR2 = 0.3888  

[12655 Fo] 
R індекси для всіх даних R1 = 0.2618, wR2 = 0.4467 
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Дифракційні екстремуми 2.803 and -1.229 e.Å-3 
 

a

b

c

C
H
N
O
Ru
S

 

 
Додаток 6.2. Результати РСД ліганду 25 (3Py-ДТФ-SHex) 

Молекулярна формула C42H40N2S4 

Молекулярна маса, mr 701.00 
Температура 293.0(1) K 

Радіація 1.54184 Å 
Сингонія, просторова група Тетрагональна , P 4/n 

Параметри комірки 

a = 37.5699(7) Å  α = 90 ° 

b = 37.5699(7) Å  β = 90 ° 

c = 5.3064(1) Å   = 90 ° 

Об'єм елементарної комірки, V 7490.0(2) Å3 
Число молекул в комірці, z 8 

Густина, ρ 1.243 мг/м3 
Коефіціент абсорбції 2.566 м-1 

F(000) 2960 
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Розмір кристалу 
0.3043 x 0.0726 x 0.0565 

mm 
Межі кута θ 3.33 to 75.35 ° 

Межі індексів 
-27<=h<=36, -46<=k<=44, 

-4<=l<=6 

Зібрані відображення/унікальні 
15624 / 7536 [R(int) = 

0.0293] 
Завершенність до θ = 73.00 98.5 % 

Корекція абсорбції Семі-емпірична із еквівалентів 
Мін. та макс. пропускання 1.00000 та 0.65930 

Метод оптимізації 
Full-matrix least-squares on 

F² 
Дані/ступені 

обмеження/параметри 
7536 / 13 / 435 

Коефіцієнт відповідності, F2 1.057 

Кінцеві R індекси [I>2σ(I)] 
R1 = 0.0727, wR2 = 0.2050 

[5562 Fo] 
R індекси для всіх даних R1 = 0.0944, wR2 = 0.2286 
Дифракційні екстремуми 0.517 and -0.471 e. Å-3 

 

Додаток 6.3. Результати РСД ліганду 27 (3Py-ДТФ-SPr) 

Молекулярна формула 
C145H114Cl2N8S16  або  

4 (C36H28N2S4), CH2Cl2 

 

N1

H35

H32

C35

H15A

C32

H15B

H13A

C34

C15

C31

H42

H34

H41

C42

C33

C41

C30

N2

H15C

H11A

H13B

C40

C13

H33

C39

H40

C29

H21

H39

C38

C14
H24

H14A

C21

C37

C20

H11B

C36

C24
C11

H8A

C22

C25

C19

C23

H19

C12

H12A

H14B

C17

C18

C26
H10B

H6A

H9A

C28

H26

H8B

C27

C8

H18

C16

C10

H12B

H10A

H4A

H27

C1

C9

C6

H9B

H6B S1

S2

C7

H7A

C2

C3

C4

H9C

S3

H5A

C5

S4

H4B
H7B

H5B
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Молекулярна маса, mr 2552.30 
Температура 149.3(4) K 

Радіація 1.54184 Å 
Сингонія, просторова група Моноклінна, I 2/a 

Параметри комірки 

a = 27.9519(10) Å   ɑ = 900 
b = 5.3827(2) Å    β = 105.354(4)0  
c = 44.054(2) Å   γ = 900 

Об'єм елементарної комірки, V 6391.7(5) Å3 
Число молекул в комірці, z 2 

Густина, ρ 1.326 мг/м3 
Коефіціент абсорбції 3.332 мм-1 

F(000) 2660 
Розмір кристалу 0.434 x 0.214 x 0.052 мм 

Межі кута θ 3.279 до 73.1470 

Межі індексів 
-31<=h<=34, -6<=k<=6, -

54<=l<=54 

Зібрані відображення/унікальні 
23074 / 6302 [R(int) = 

0.0367] 
Завершенність до θ = 73.147 98.3 % 

Корекція абсорбції Семі-емпірична із еквівалентів 
Мін. та макс. пропускання 1.00000 та 0.55620 

Метод оптимізації 
Full-matrix least-squares on 

F² 
Дані/ступені 

обмеження/параметри 
6302 / 0 / 403 

Коефіцієнт відповідності, F2 1.052 

Кінцеві R індекси [I>2σ(I)] 
R1 = 0.0445, wR2 = 0.1242  

[5807 Fo] 
R індекси для всіх даних R1 = 0.0475, wR2 = 0.1281 
Дифракційні екстремуми 0.423 and -0.391 e.Å-3 

H17

H18

C17
C18

H16
C16

N1

N2

H27

H29

C27

C15

C29

C19

H19

C14C26

C28
H28

C13
C30

C25

H12H23
C24

H30

C12
C11

C23C22

C7
C6

C10 H10
C21

H21

C8 C9C5C20

H9

C4

H36A

H20

H36B

H33B

C36A

H35D

C1

H35B

H33C

H36C

S1

H32A

H35C

H34A
C33A

H32D

C35

H32C

S2

H33E

H36E

C32

H33A

C34

H32B

C36B

H35A

H33D

C33B

H36D

C2

H34B

C3
H31B

H36F

C31

H33F

S4
S3

H31A

 

Рівень зайнятості 
розупорядкуванних атомів: 
-τ C33A, H33A, H33B, H33C, 
H32A, H32B =0.52 
-τ C33B, H33D, H33E, H33F, 
H32C, H32D = 0.48 
-τ C36A, H36A, H36B, H36C, 
H35A, H35B = 0.69 
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-τ C36B, H36D, H36E, H36F, 
H35C, H35D = 0.31 

 

 
Додаток 6.4. Результати РСД самозбірки АА3  

Молекулярна формула 
C100H128B2F8N4O8PdS16 

або C84H80N4PdS8, 2(BF4), 
8(C2H6SO) 

Молекулярна маса, mr 2307.04 
Температура 120(1) K 

Радіація 0.67221 Å 
Сингонія, просторова група Триклінна, P -1 

Параметри комірки 

a = 17.4676(7) Å ɑ = 74.016(4)0 
b = 17.8158(6) Å β = 67.644(4)0 
c = 20.0640(10) Å γ = 89.049(3)0 

Об'єм елементарної комірки, V 5524.0(4) Å3 
Число молекул в комірці, z 2 

Густина, ρ 1.387 мг/м3 
Коефіціент абсорбції 0.412 мм-1 

F(000) 2408 
Розмір кристалу 0.12 x 0.10 x 0.06 мм 

Межі кута θ 1.558 до 32.3040 

Межі індексів 
-27<=h<=27, -27<=k<=26, 

-31<=l<=31 

Зібрані відображення/унікальні 
68110 / 68110 [R(int) = 

0.0000] 
Завершенність до θ = 23.786 96.1 % 

Корекція абсорбції Семі-емпірична із еквівалентів 
Мін. та макс. пропускання 1.00000 та 0.96692 

Метод оптимізації 
Full-matrix least-squares on 

F² 
Дані/ступені 

обмеження/параметри 
68110 / 25 / 969 

Коефіцієнт відповідності, F2 0.708 

Кінцеві R індекси [I>2σ(I)] 
R1 = 0.0908, wR2 = 0.2262 

[12796 Fo] 
R індекси для всіх даних R1 = 0.2912, wR2 = 0.2725 
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Дифракційні екстремуми 1.100 and -1.052 e.Å-3 
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N
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B

 

 

Додаток 6.5. Результати РСД ліганду 26 (4Py-ДТФ-SHex) 

Молекулярна формула C42 H40 N2 S4 

Молекулярна маса, mr 
701.00 

 

Температура 150.0(1) K 

Радіація 1.54184 Å 

Сингонія, просторова група Орторомбічна, P 21 21 21 

Параметри комірки 

a = 4.9286(1) Å   ɑ = 900 

b = 24.5232(3) Å    β = 900 

c = 30.1230(4) Å   γ = 900 

Об'єм елементарної комірки, V 3640.8(1) Å3 

Число молекул в комірці, z 4 
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Густина, ρ 1.279 мг/м3 

Коефіціент абсорбції 2.640 мм-1 

F(000) 1480 

Розмір кристалу 0.272 x 0.099 x 0.054 мм 

Межі кута θ 2.323 до 76.6810 

Межі індексів 
-6<=h<=6, -27<=k<=30, 

-37<=l<=34 

Зібрані відображення/унікальні 
14570 / 7383 [R(int) = 

0.0223] 

Завершенність до θ = 73.147 99.0 % 

Корекція абсорбції 
Семі-емпірична із 

еквівалентів 

Мін. та макс. пропускання 1.00000 та 0.60501 

Метод оптимізації 
Full-matrix least-squares on 

F² 

Дані/ступені 
обмеження/параметри 

7383 / 0 / 435 

Коефіцієнт відповідності, F2 1.052 

Кінцеві R індекси [I>2σ(I)] 
R1 = 0.0253, wR2 = 0.0652  

[6964 Fo] 

R індекси для всіх даних R1 = 0.0292, wR2 = 0.0679 

Дифракційні екстремуми 0.238 and -0.212 e.Å-3 
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Додаток 6.6. Результати РСД самозбірки АА4 

Молекулярна формула 
C352H368F24Fe4N8O32P8Pd4S24 
або 2(C152H136Fe2N4P4Pd2S8), 

8(CF3O3S), 8(C5H12O) 
Молекулярна маса, mr 7344.72 

Температура 150.0(1) K 
Радіація 1.54184 Å 

Сингонія, просторова група Триклінна, P -1 

Параметри комірки 

a = 20.4323(8) Å   ɑ = 74.192(3)0  
b = 27.8575(11) Å β = 88.216(3)0 
c = 32.2485(11) Å γ = 87.829(3)0 

Об'єм елементарної комірки, V 17644.6(12) Å3 
Число молекул в комірці, z 2 

Густина, ρ 1.382 мг/м3 
Коефіціент абсорбції 5.192 мм-1 

F(000) 7600 
Розмір кристалу 0.226 x 0.139 x 0.076 мм 

Межі кута θ 2.454 до 72.9900 

Межі індексів 
-24<=h<=21, -25<=k<=33, 

-39<=l<=39 

Зібрані відображення/унікальні 
123021 / 66698 [R(int) = 

0.1446] 
Завершенність до θ = 67.684 98.6 % 

Корекція абсорбції Семі-емпірична із еквівалентів 
Мін. та макс. пропускання 1.00000 та 0.61562 

Метод оптимізації 
Full-matrix least-squares on 

F² 
Дані/ступені 

обмеження/параметри 
66698 / 97 / 3061 

Коефіцієнт відповідності, F2 0.914 

Кінцеві R індекси [I>2σ(I)] 
R1 = 0.1257, wR2 = 0.3112  

[22013 Fo] 
R індекси для всіх даних R1 = 0.2092, wR2 = 0.3734 
Дифракційні екстремуми 2.867 та -1.988 e.Å-3 

 
 
 



249 
 

 

C
H
N

P
S
Fe

Pd

C
H
N
P
S
Fe
Pd

 

Додаток 6.7. Результати РСД самозбірки АА9 

Молекулярна формула 

C255H260F24N8O43Ru8S24 
або 4(C36H28N2S4), 4(C22H28O4 

Ru2), 8(CF3O3S), 3(C5H12O) 

Молекулярна маса, mr 6158.69 
Температура 150.0(5) K 

Радіація 1.54184 Å 
Сингонія, просторова група Триклинна, P -1 

Параметри комірки 

a = 13.7219(7) Å   ɑ = 84.292(3)0 
b = 24.6967(11) Å β = 83.089(4)0

 

c = 43.7717(15) Å γ = 86.483(4)0 

Об'єм елементарної комірки, V 14634.5(11) Å3 
Число молекул в комірці, z 2 

Густина, ρ 1.398 мг/м3 
Коефіціент абсорбції 5.532 мм-1 

F(000) 6284 
Розмір кристалу 0.238 x 0.061 x 0.034 мм 

Межі кута θ 2.594 до 63.3460 

Межі індексів 
-15<=h<=15, -27<=k<=28, 

-35<=l<=48 

Зібрані відображення/унікальні 
71642 / 45102 [R(int) = 

0.0542] 
Завершенність до θ = 63.346 94.4 % 
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Корекція абсорбції Семі-емпірична із еквівалентів 
Мін. та макс. пропускання 1.00000 та 0.52267 

Метод оптимізації 
Full-matrix least-squares on 

F² 
Дані/ступені 

обмеження/параметри 
45102 / 196 / 2461 

Коефіцієнт відповідності, F2 1.114 

Кінцеві R індекси [I>2σ(I)] 
R1 = 0.1336, wR2 = 0.3497 

[19740 Fo] 
R індекси для всіх даних R1 = 0.1995, wR2 = 0.4124 
Дифракційні екстремуми 2.388 та -1.037 e.Å-3 
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Додаток 6.8. Результати РСД самозбірки АА11 

Молекулярна формула 
C142H132F12N4O22Ru4S12  

або 2 (C66H60N2O4Ru2S4),  
4(CF3SO3), 2(С3H6O) 

Молекулярна маса, mr 3263.51 
Температура 130.0(1) K 

Радіація 1.54184 Å 
Сингонія, просторова група Триклинна, P -1 
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Параметри комірки 

a = 15.7252(5) Å ɑ = 85.029(4)0 
b = 18.9126(7) Å β = 74.925(4)0  
c = 25.2381(13) Å   γ = 68.488(3)0 

Об'єм елементарної комірки, V 6742.4(5) Å3 
Число молекул в комірці, z 2 

Густина, ρ 1.607 мг/м3 
Коефіціент абсорбції 6.047 мм-1 

F(000) 3328 
Розмір кристалу 0.210 x 0.133 x 0.050 мм 

Межі кута θ 2.511 до 73.9190 

Межі індексів 
-19<=h<=18, -23<=k<=22, 

-25<=l<=31 

Зібрані відображення/унікальні 
49174 / 25663 [R(int) = 

0.0832] 
Завершенність до θ = 73.00 98.2 % 

Корекція абсорбції Семі-емпірична із еквівалентів 
Мін. та макс. пропускання 1.00000 та 0.59078 

Метод оптимізації 
Full-matrix least-squares on 

F² 
Дані/ступені 

обмеження/параметри 
25663 / 185 / 1682 

Коефіцієнт відповідності, F2 1.423 

Кінцеві R індекси [I>2σ(I)] 
R1 = 0.1517, wR2 = 0.3939 

[16811 Fo] 
R індекси для всіх даних R1 = 0.1855, wR2 = 0.4344 
Дифракційні екстремуми 2.855 та -2.585 e.Å-3 
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Додаток 6.9. Результати РСД полімеру AA16 

Молекулярна формула C297H345Ag8B16Cl75F64N16O64S16 

Молекулярна маса, mr 10586.5 
Температура 130.00 K 

Радіація 1.506 Å 
Сингонія, просторова група тетрагональна, I 41/a 

Параметри комірки 
a = b = 21.416(1) Å, 

c = 50.908(6) Å 

Об'єм елементарної комірки, V 23349(4) Å3 
Число молекул в комірці, z 2 

Густина, ρ 1.506 мг/м3 
Коефіціент абсорбції 8.007 мм-1 

F(000) 10628 
Розмір кристалу 0.158 x 0.141 x 0.081 мм 

Межі кута θ 2.238° та 72.5640 

Межі індексів 
-25<=h<=26, -26<=k<=21, 

-62<=l<=58 
Зібрані відображення/унікальні 37450 / 11243 [R(int) = 0.050] 

Завершенність до θ = 72.561 0.969 
Корекція абсорбції Семі-емпірична із еквівалентів 
Метод оптимізації Full-matrix least-squares on F² 

Коефіцієнт відповідності, F2 0.975 
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Кінцеві R індекси [I>2σ(I)] 
R1 = 0.1229, wR2 = 0.3570 

[3516 Fo] 
R індекси для всіх даних R1 = 0.1926, wR2 = 0.4123 
Дифракційні екстремуми -0.676 < Δρ < 0.515 e.Å-3 

 
Додаток 6.10. Результати РСД сполуки 29  

Молекулярна формула C15H10OS6 

Молекулярна маса, mr 398.59 
Температура 150.0(1) K 

Радіація 1.54184 Å 
Сингонія, просторова група орторомбічна, ,  P b c a 

Параметри комірки 

a = 7.4384(3) Å   ɑ = 900 
b = 17.5671(6) Å β = 900 
c = 24.0601(8) Å γ = 900 

Об'єм елементарної комірки, V 3144.0(2) Å3 
Число молекул в комірці, z 8 

Густина, ρ 1.684 мг/м3 
Коефіціент абсорбції 8.010 мм-1 

F(000) 1632 
Розмір кристалу 0.266 x 0.049 x 0.023  мм 

Межі кута θ 3.67 до 76.290 

Межі індексів 
-7<=h<=9, -21<=k<=20, -

26<=l<=29 

Зібрані відображення/унікальні 
7920 / 3216 

[R(int) = 0.0299] 
Завершенність до θ = 75.00 98.4 % 

Корекція абсорбції Семі-емпірична із еквівалентів 
Мін. та макс. пропускання 1.00000 та 0.64906 

Метод оптимізації 
Full-matrix least-squares on 

F² 
Дані/ступені 

обмеження/параметри 
3216 / 24 / 239 

Коефіцієнт відповідності, F2 1.137 

Кінцеві R індекси [I>2σ(I)] 
R1 = 0.0686, wR2 = 0.1823  

[ 2938 Fo] 
R індекси для всіх даних R1 = 0.0749, wR2 = 0.1880 
Дифракційні екстремуми 1.634 та -0.601 e.Å-3 
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Рівень зайнятості 
розупорядкуванних атомів: 

τ C7A, H7A, S3A = 0.576 
τ C7B, H7B, S3B = 0.424 
τ C9A, H9A, S4A = 0.433 
τ C9B, H9B, S4B = 0.567 

 

Додаток 6.11. Результати РСД сполуки 31  

Молекулярна формула C25H30OS6 

Молекулярна маса, mr 538.85 
Температура 150.0(1) K 

Радіація 1.54184 Å 
Сингонія, просторова група моноклінна, P 21/c 

Параметри комірки 

a = 18.9180(4) Å   ɑ = 900 
b = 7.3987(2) Å     β = 
95.334(2)0 
c = 18.6770(4) Å   γ = 900 

Об'єм елементарної комірки, V 2602.87(11) Å3 
Число молекул в комірці, z 4 

Густина, ρ 1.375 мг/м3 
Коефіціент абсорбції 4.978 мм-1 

F(000) 1136 

Розмір кристалу 
0.321 x 0.127 x 0.078 

мм 
Межі кута θ 4.70 до 72.680 

Межі індексів 
-23<=h<=22, -9<=k<=6, 

-22<=l<=21 

Зібрані відображення/унікальні 
10077 / 4987  

[R(int) = 0.0303] 
Завершенність до θ = 71.00 98.2 % 

Корекція абсорбції 
Семі-емпірична із 
еквівалентів 

Мін. та макс. пропускання 1.00000 та 0.28614 

Метод оптимізації 
Full-matrix least-squares 

on F² 
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Дані/ступені обмеження/параметри 4987 / 12 / 328 
Коефіцієнт відповідності, F2 1.051 

Кінцеві R індекси [I>2σ(I)] 
R1 = 0.0343, wR2 = 

0.0871  [4535 Fo] 

R індекси для всіх даних 
R1 = 0.0400, wR2 = 

0.0905 
Дифракційні екстремуми 0.285 та -0.314 e.Å-3 
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Рівень зайнятості 
розупорядкуванних атомів: 

τ C8A, H8A, S1A, C9A, H9A, 
S2A = 0.776 

τ C8B, H8B, S1B, C9B, H9B, 
S2B = 0.224 

 
Додаток 6.12. Результати РСД сполуки 30*+ 

Молекулярна формула C48H48F12O2P2S20 або 
2(C20H16S10), 2(PF6), 2(C4H8O) 

Молекулярна маса, mr 1588.00 
Температура 200.0(1) 

Радіація 1.54184 Å 
Сингонія, просторова група триклинна, P -1 

Параметри комірки 

a = 10.1850(6) Å ɑ = 
104.200(4)0 

b = 13.7241(6) Å β = 90.154(4)0 
c = 24.2742(11) Å  γ = 

111.727(5)0 

Об'єм елементарної комірки, V 3039.2(3) Å3 
Число молекул в комірці, z 2 

Густина, ρ 1.735 мг/м3 
Коефіціент абсорбції 7.771 мм-1 

F(000) 1620 
Розмір кристалу 0.359 x 0.041 x 0.030 мм 

Межі кута θ 3.60 до 72.810 

Межі індексів 
-11<=h<=12, -

15<=k<=16, -26<=l<=29 
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Зібрані відображення/унікальні 
22499 / 11585 

[R(int) = 0.0573] 
Завершенність до θ = 70.00 98.1 % 

Корекція абсорбції 
Семі-емпірична із 

еквівалентів 
Мін. та макс. пропускання 1.00000 та 0.62684 

Метод оптимізації 
Full-matrix least-squares 

on F² 
Дані/ступені обмеження/параметри 11585 / 48 / 842 

Коефіцієнт відповідності, F2 1.006 

Кінцеві R індекси [I>2σ(I)] 
R1 = 0.0554, wR2 = 

0.1207  [8320 Fo] 

R індекси для всіх даних 
R1 = 0.0802, wR2 = 

0.1383 
Дифракційні екстремуми 0.763 and -0.428 e.Å-3 
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Рівень зайнятості 
розупорядкуванних атомів: 
τ C13A, H13A, S9A = 0.441 
τ C13B, H13B, S9B = 0.559 

τ C15A, H15A, S10A = 0.571 
τ C15B, H15B, S10B = 0.429 
τ C33A, H33A, S19A = 0.479 
τ C33B, H33B, S19B = 0.521 
τ C35A, H35A, S20A = 0.532 
τ C35B,H35B, S20B = 0.468 

 


