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АНОТАЦІЯ 

Кац С.В. Синтез макробіциклічних та псевдомакробіциклічних 

комплексів 3d-металів з піразолоксимним реберним фрагментом.-

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук (доктора 

філософії) за спеціальністю 02.00.01 «Неорганічна хімія» (02- хімія). – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2017. 

Дисертація присвячена синтезу макробіциклічних та псевдомакробіциклічних 

комплексів на основі 3-ацетилпіразолоксиму, дослідженню будови, спектральних 

та магнітних властивостей отриманих сполук. Визначені умови для синтезу 

гібридного макробіциклічного комплексу Fe (II)  клатрохелато-скорпіонатного 

типу, а також псевдоклатрохетних комплексів Fe(II), Co(II), Mn(II) та Zn(II)  з 

(NH)3…Cl трис-піразольним псевдоапікальним фрагментом. Синтезовані та 

охарактеризовані 5 нових лігандів та 10 координаційних сполук. 

Досліджена реакція  циклоприєднання 3-ацетилпіразол оксиму до плоско-

квадратного макроциклічного біс(α-бензилдіоксимату) феруму (ІІ) 

[Fe(Bd)2(BF2)2(CH3CN)2]. Встановлено, що  утворення скорпіонатного фрагменту, 

який входить до складу клатрохелатного каркасу, відбувається на  другій стадії 

реакції, після утворення оксимборатного. Це є першим випадком утворення 

піразоліл-боратного фрагменту вже після координації піразолу до атому металу. 

Отримані гібридний несиметричний макробіциклічний комплекс клатрохелатно-

скорпіонатного типу Fe(Bd)2(BF)2(PzOx) та його немакроциклічний інтермедіат 

Fe(Bd)2(BF2)(BF)(HPzOx), охарактеризовані такими фізико-хімічними методами, 

як мас-спектрометрія, ІЧ, ЯМР та електронна спектроскопія, РСтА. Показано, що 

введення піразольного фрагменту в клатрохелатний каркас викликає наближення 

геометрії координаційного поліедру до тригонально-призматичної в порівнянні з 

симетричним клатрохелатом [Fe(Bd)3(BF2)2].  
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В результаті одностадійного темплатного синтезу були отримані 

псевдоклатрохелатні трис-піразолоксимати [M(HPzOx)3(BC6H5)]Cl  (М —Fe(II), 

Co(II), Mn(II) та Zn(II)). Особливістю даних комплексів є те, що в процесі 

супрамолекулярної самозбірки три термінальні піразольні групи NH утворюють 

йон-рецепторну групу, яка, зв’язуючись короткими водневими зв’язками з аніоном 

хлору, утворює триподний трис-піразольний фрагмент.  

Отримані координаційні сполуки охарактеризовані методами мас-

спектрометрії, ІЧ, ЕПР, ЯМР та електронної спектроскопії, ЦВА, магнетохімічного 

та рентгеноструктурного аналізу. Проведено дослідження способів іонізації, 

фрагментації та асоціації комплексів в газовій фазі в умовах лазерної десорбції-

іонізації. Виявлено, що основним шляхом іонізації комплексів 

[M(HPzOx)3(BC6H5)]Cl є гетеролітична дисоціація цих іонних асоціатів з 

утворенням хлорид-іонів та боровмісних трис-піразолоксиматних катіонів [M-Cl–

]+. Останні являються термодинамічно нестійкими та зазнають подальшу 

фрагментацію, яка призводить до утворення фрагментарних та кластерних іонів.  

Згідно з даними РСтА, всі комплекси мають ізоструктурну молекулярну 

будову: центральний атом металу знаходиться в N6 координаційному оточенні, а 

геометрія MN6 координаційного поліедру близька до тригонально-призматичної з 

кутом викривлення φ ≈ 4°. Рентгеноструктурні та спектральні дослідження 

показали, що в псевдоклатрохелатних комплексах Fe(II), Co(II) та Mn(II) 

центральні йони знаходяться у високоспіновому стані. При аналізі температурних 

залежностей ефективних магнітних моментів парамагнітних псевдоклатрохелатів 

виявлено, що інкапсульований атом металу залишається у високоспіновому стані 

при температурі від 2 до 300К. Температурні залежності для псевдо-клатрохелатів 

[Mn(PzOx)3(BC6H5)]Cl та [Fe(PzOx)3(BC6H5)]Cl підкоряються закону Кюрі-Вейса, 

величини експериментальних констант Кюрі характерні для високоспінового стану 

центрального іону. Температурна залежність 1/χ для псевдоклатрохелату 

[Co(PzOx)3(BC6H5)]Cl підкорюється закону Кюрі-Вейса лише в температурному 

діапазоні 160-300 К, а значення константи Кюрі С = 2.67K· см3· моль–1характерне 
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для комплексів кобальту (ІІ) з орбітальним вкладом в магнітну сприйнятливість та 

g-фактором більше 2 

Електронна будова комплексу [Mn(PzOx)3(BC6H5)]Cl досліджена методом 

ЕПР спектроскопії надвисоких частот. Знайдене значення параметру розщеплення 

в нульовому полі D = −9.7 ГГц, є незвично високим для шестикоординованого йону 

Mn2+, що можна пояснити низькою симетрією координаційного оточення йону 

Mn(II), яке досягнуте тригональною деформацією. 

ЯМР дослідження високоспінових псевдоклатрохелатів Fe(II), Co(II) та Mn(II) 

показало, що вплив парамагнітного центру на ліганди викликає незвично високі 

значення хімічних зсувів. Незважаючи на подібну молекулярну будову, магнітні 

властивості трьох отриманих парамагнітних комплексів сильно залежать від 

природи інкапсульованого іону металу, що проявляється в ЯМР спектрах. 

При використанні гексадецилборатної кислоти в якості зшиваючого були 

синтезовані трис-піразолоксимати Fe(II), Co(II), Mn(II) та Zn(II) з аліфатичним 

гексадецильним апікальним замісником. Отримані координаційні сполуки 

охарактеризовані методами мас-спектрометрії, ІЧ,  ЯМР та електронної 

спектроскопії, ЦВА, магнетохімічного та рентгеноструктурного аналізу. 

Рентгеноструктурні дослідження показали, що, як і у випадку фенілборатних 

аналогів, геометрія координаційного поліедру близька до тригонально-

призматичної з кутом викривлення φ ≈ 1,5°, проте, наявність лабільного 

аліфатичного ланцюга викликала зміни в кристалічній будові. Встановлено, що,  

гексадецилборатний трис-піразолоксимат кобальту кристалізується у вигляді двох 

поліморфів (α-Co та β-Co), кристалічна будова яких відрізняється конформацією 

ліпофільного ланцюга відносно зшиваючого атому бору (вся транс – для  α-Co, та 

гош- навколо першого  C-C зв’язку для  β-Co.  

Рентгеноструктурні та спектральні дослідження підтвердили високоспіновий 

стан центральних іонів в  комплексах Fe(II), Co(II) та Mn(II). Дослідження 

температурної залежності добутку магнітної сприйнятливості на температуру в 

постійному магнітному полі в температурному діапазоні 50-300 К, показали, що 

значення χT для комплексів мангану(II) та феруму(II) добре узгоджуються з чисто 
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спіновими теоретичними значеннями. Для комплексу кобальту спостерігається 

градієнтне зниження χT при зниженні температури, а завищене значення χT 3.08 

см3моль–1K (300 K) в порівнянні з чисто спіновим теоретичним значенням 1.87 

см3моль–1K, що свідчить про значний орбітальний вклад в магнітний момент, та  

появу великої магнітної анізотропії. 

При дослідження  1Н ЯМР спектрів комплексу кобальту виявлено, що хімічні 

зсуви протонів аліфатичного ланцюга викликані переважно псевдоконтактними 

взаємодіями. При застосуванні теоретичних квантово-хімічних розрахунків,  були 

знайдені значення тензору магнітної сприйнятливості для комплексу  Δχax=26.9⋅10-

32 м3моль-1 та розщеплення в нульовому полі D = –87 см–1, які є найбільшими серед 

високоспінових комплексів кобальту. Доведено, що особливості будови комплексу, 

а саме, жорсткий макробіциклічний каркас та тригонально-призматична геометрія 

комплексу, разом з розрахованими магнітними параметрами дозволяють 

розглядати гексадецилборатний псевдоклатрохелат кобальту в якості 

перспективної магнітної мітки. 

Ключові слова: ацетилпіразолоксим, 3d метали, макробіциклічні комплекси, 

псевдоклатрохелати, високоспінові, магнітні властивості, ЕПР спектроскопія, ЯМР 

спектроскопія, магнітні мітки. 
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SUMMARY 

Kats S.V.. Synthesis of macrobicyclic and pseudomacrobicyclic complexes of 

3d metals with pyrazoloxime ribber fragment.- Qualification research paper 

published as the manuscript. 

Thesis for a candidate degree in chemistry (doctor of Philosophy)specialty 02.00.01 

(02-chemistry)  Inorganic Chemistry. Taras Shevchenko National Univercity of Ukraine, 

Kyiv, 2017. 

The dissertation is devoted to the synthesis of macrobicyclic and pseudomacrocyclic 

complexes based on 3-acetylpyrazoloxime, and to the study of the structure, spectral and 

magnetic properties of the obtained compounds. The conditions for the synthesis of the 

hybrid macrocyclic complex of Fe(II) clathrochelate -scorpionate type, and the 

pseudoclathrochelate complexes of Fe(II), Co(II), Mn(II) and Zn(II) with (NH)3 ... Cl 

trispyrazole-pseudoapical fragment were found. 5 new ligands and 10 coordination 

compounds were synthesized and characterized. 

The reaction of cyclization of 3-acetylpyrazole oxime to a flat-square macrocyclic 

bis (α-benzyldioximate) of Fe(II) [Fe(Bd)2(BF2)2(CH3CN)2] was investigated. It has been 

established that the formation of the scorpionate fragment, which is part of the 

clathrochelate framework, occurs at the second stage of the reaction, after the formation 

of oximeborate. This is the first case of the formation of a pyrazolyl borate fragment after 

coordination of pyrazole with a metal atom. The obtained hybrid asymmetric macrocyclic 

complex of clathrochelate -scorpionate type Fe(Bd)2(BF)2(PzOx) and its non-macrocyclic 

intermediate Fe(Bd)2(BF2)(BF)(HPzOx), was characterized by physico-chemical 

methods, spectrometry, IR, NMR and electron spectroscopy, X-ray structural analysis. It 

was shown that the introduction of the pyrazole fragment into the clathrochelate 

framework causes an increase in quadrupole splitting in the Moesbaur spectra and the 

approximation of the geometry of the coordination polyhedron to the trigonal-prismatic 

compared with the symmetric clathrochelate [Fe(Bd)3(BF2)2], due to the so-called 

"macrobicyclic effect" - an increase in the strength of the ligand field in the formation of 

the clathrochelate structure. 
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As a result of the one-stage template synthesis, pseudoclathrochelate 

trispirazoleoximates [M(HPzOx)3(BC6H5)]Cl (M-Fe(II), Co(II), Mn(II) and Zn(II)) were 

obtained. The peculiarity of these complexes is that in the process of supramolecular self-

assembly, the three terminal pyrazole groups NH act as ion-receptor groups, which give 

hydrogen bonds with the chlorine  anions and form a tripod  tris-pyrazole fragment. 

The resulting coordination compounds are characterized by mass spectrometry, IR, 

ESR, NMR and electron spectroscopy, CVA, magnetochemical and X-ray stuctural 

analysis. The methods of ionization, fragmentation and association of complexes in the 

gas phase are studied. It was found that the main ionization of [M(HPzOx)3(BC6H5)]Cl 

complexes under laser desorption-ionization conditions is heterolityc dissociation of 

these ionic associates with the formation of chloride ions and boron-containing tris-

pyrazoloximate cations [M-Cl-]+. The latter are thermodynamically unstable as a result 

of the destruction of the pseudomacrocyclic structure and undergo further fragmentation, 

which leads to the formation of fragmentary and cluster ions. 

According to the data of X-ray, all complexes are isostructural  molecules: the 

central metal atom is in the N6 coordinating environment, and the geometry of the MN6 

coordinate polyhedron is close to the trigonal-prismatic with the angle of curvature φ≈4°. 

X-ray diffraction and spectral studies have shown that central ions in the , 

pseudoclathrochelate complexes Fe(II), Co(II) and Mn(II) are in high-density state. 

Analyzing the temperature dependences of effective magnetic moments of paramagnetic  

pseudoclathrochelates, it was found that the encapsulated metal atom remains in a high-

spin state at a temperature from 2 to 300 K. The temperature dependences of the inverse 

magnetic susceptibility 1/χ for pseudoclathrochelates [Mn(PzOx)3(BC6H5)]Cl and 

[Fe(PzOx)3(BC6H5)] l obey the Curie-Weiss law; the values 1/χ of the experimental Curie 

constants are characteristic of the high-density state of the central ion. The temperature 

dependence of 1/χ for pseudoclathrochelates [Co(PzOx)3(BC6H5)]Cl obey the Curie-

Weiss law only in the temperature range of 160-300 K, and the Curie constant C = 2.67K 

cm3mol-1 is characteristic for cobalt (II) complexes  with an orbital contribution to 

magnetic susceptibility and a g-factor more than 2. 
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The electronic structure of [Mn(PzOx)3(BC6H5)]Cl has been investigated by EPR 

spectroscopy of ultrahigh frequencies. The calculated parameters of the zero field 

splitting is D = -9.7 GHz, the found value λ -0.0434 indicates a small distortion of the 

trigonal prismatic environment Mn (II) in the complex [Mn(PzOx)3(BC6H5)]Cl, and an 

unusually high value can be explained by low the symmetry of the coordination 

environment of the ion Mn (II), which is achieved by trigonal deformation. 

NMR study of high-spin pseudoclathrochelates Fe (II), Co (II) and Mn (II) showed 

that the influence of the paramagnetic center on the ligand causes unusually high values 

of chemical shifts. In spite of a similar molecular structure, the magnetic properties of the 

three paramagnetic complexes obtained depend heavily on the nature of the encapsulated 

metal ion, which is manifested in NMR spectra. 

With the use of hexadecylboronic acid, trispirazoloximates Fe (II), Co (II), Mn (II) 

and Zn (II) were synthesized with an aliphatic hexadecyl apical substituent as crosslinking 

agents. The obtained coordination compounds were characterized by mass spectrometry, 

infrared, NMR and electron spectroscopy, CVA, magnetochemical and X-ray diffraction 

analysis. X-ray diffraction studies have shown that, as in the case of phenylborate 

analogues, the geometry of the coordination polyhedron of the coordination polyhedron 

is close to the trigonal-prismatic with a distortion angle of φ≈1.5, however, the presence 

of a labile aliphatic chain causes changes in the crystalline structure. It was established 

that hexadecylborate tris-pyrazoloximate of cobalt crystallizes in the form of two 

polymorphs (α-Co and β-Co), whose crystalline structure differs by conformation of the 

lipophilic chain relative to the crosslinking boron atom (the whole trans - for α-Co, and 

around the first C-C bond for β-Co. 

X-ray and spectral studies confirmed the high-spin state of central ions in Fe (II), Co 

(II) and Mn (II) complexes. Investigation of the temperature dependence of the product 

of magnetic susceptibility on the temperature in a constant magnetic field in the 

temperature range of 50-300 K showed that the values of χT for the manganese (II) and 

ferrum (II) complexes are well consistent with purely spin theoretical values. For the 

cobalt complex, a gradient decrease of χT is observed with a decrease in temperature, and 

an overestimated value of χT is 3.08 cm3mol-1K (300 K) in comparison with pure spin 
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theoretical value of 1.87 cm3mol-1K, which indicates a significant orbital contribution in 

the magnetic moment  and the large magnetic anisotropy. 

The study of 1H NMR spectra of the cobalt complex showed that chemical shifts in 

the aliphatic chain protons are due mainly to pseudo-contact interactions. The application 

of theoretical quantum-chemical calculations, gave the values of the magnetic 

susceptibility tensor for the complex Δχax = 26.9⋅10-32m3-1 and Zero Field Splitting  D = 

-87 cm-1, which were the highest among high-spin cobalt complexes. It was proved that 

the structural features of the complex, namely, the rigid macrobicyclic framework and the 

trigonal-prismatic geometry of the complex, together with the calculated magnetic 

parameters, allow us to consider hexadecylborate cobalt pseudoclotrochelate as a 

promising magnetic tag. 

Keywords: acetylpyrazoleoxime, 3d-metals, macrobicyclic complexes, 

pseudochlatrochelates, high-spin station, magnetic properties, EPR spectroscopy, NMR 

spectroscopy, magnetic tags. 
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ВСТУП 

 

Актуальність роботи. Макробіциклічні комплекси d-металів представляють 

особливий клас координаційних сполук, в яких іон металу знаходиться в 

порожнині тривимірного каркасного ліганду. Вони привертають увагу дослідників 

як в областях фундаментальних досліджень будови та властивостей 

координаційних сполук, так і у молекулярному дизайні, дослідженні редокс-

процесів, створенні молекулярних магнетиків та каталізаторів. Окремий інтерес 

викликають клатрохелати – клітинні комплекси з конформаційно-жорстким 

лігандним каркасом, що утворюється на темплаті з іону металу, який в результаті 

інкапсулюється в порожнину макробіциклу. Наявність металоцентру, майже 

повністю ізольованого від зовнішніх впливів, робить їх перспективними 

будівельними блоками в створенні функціональних матеріалів для нанотехнологій, 

фотоніки, біоміметики, електрохімічних та магнетохімічних досліджень. 

Реалізація самозбірки з простих попередників в досить м’яких умовах синтезу 

сприяє використанню клатрохелатів як «молекулярних платформ» для дизайну 

поліфункціональних та багатоцентрових супрамолекулярних систем. На даний час 

кількість структурних типів клатрохелатів залишається обмеженою і представлена, 

в основному, координаційними сполуками на основі α-диоксиматів та 

оксимгідразонатів Fe(II), Co(II,III) та Ru(II). Пошук нових лігандних систем, 

здатних утворювати макробіциклічні комплекси з більш широким набором металів, 

дасть можливість створити нові типи сполук даного ряду та розширити області 

застосування клатрохелатів. 

Серед хелатуючих лігандів особливий інтерес викликають похідні піразолу. 

Координаційні сполуки на їх основі знайшли застосування в аналітичній хімії, 

біокаталізі та дослідженні молекулярного магнетизму. Розглядаючи  похідні 

піразолу в якості координаційно-центрових аналогів α-диоксимів, можна очікувати 

утворення нових типів координаційних сполук клатрохелатної структури та 

розширення ряду іонів металів, здатних до інкапсулювання та отримання 
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комплексів у високоспіновому стані. Таким чином, дослідження  піразолоксимних 

лігандів в концепції дизайну макробіциклічних систем відкриває шлях для 

створення координаційних сполук з новими функціональними властивостями, що 

є актуальною задачею координаційної та супрамолекулярної хімії. 

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

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

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (бюджетна тема 

№06БФ037-01: “Синтез, просторова будова та функціональні властивості нових 

координаційних сполук та нанокомпозитів” (номер держреєстрації 0106U005889). 

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи був синтез нових лігандних 

систем на основі 3-ацилпіразолів, дослідження їх координаційних властивостей та 

можливостей використання в дизайні макробіциклічних та 

псевдомакробіциклічних систем, вивчення фізико-хімічних властивостей 

отриманих сполук з метою їх практичного застосування.  

Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити наступні задачі: 

проаналізувати літературні дані з метою вибору лігандних систем; синтезувати 

цільові ліганди; вибрати методики синтезу і виділення в індивідуальному стані 

клатрохелатних та псевдомакробіциклічних комплексів 3d металів; встановити 

молекулярну та кристалічну будову, спектральні, магнітні та аніон-рецепторні 

властивості синтезованих координаційних сполук. 

Об’єкт дослідження: азометинові похідні 3-ацетилпіразолу та синтезовані на 

їх основі скорпіонатно-клатрохелатні комплекси Fe (II) та псевдомакробіциклічні 

комплекси Co (II), Fe (II), Zn (II) та Mn (II). 

Предмет дослідження: умови синтезу, будова, структурні параметри, 

спектральні та магнітні властивості одержаних комплексів, іонізація комплексів в 

газовій фазі. 

Методи дослідження: спектральні (ІЧ, ЕПР, ЯМР, Uv-vis) методи, 

Месбауерівська спектроскопія, циклічна вольтамперометрія, мас-спектрометрія 

(MALDI-MS та LDI-MS), рентгеноструктурний аналіз (РСтА). 
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Наукова новизна отриманих результатів. Вперше синтезовано 

поліндентатні піразольні ліганди з азометиновими замісниками в 3-му положенні. 

Вперше отримано нову гібридну макробіциклічну систему, що містить 

скорпіонатний фрагмент у складі клатрохелатного комплексу, а також 

псевдомакробіциклічні піразолвмісні комплекси з іонами Co(II), Fe(II), Zn(II) та 

Mn(II), в яких галогенід-іон виступає в ролі псевдозшиваючого фрагменту. 

Досліджено спектральні характеристики синтезованих сполук, особливості 

іонізації комплексів в газовій фазі, отримано 15 нових сполук, з яких методом 

рентгеноструктурного аналізу встановлено молекулярну та кристалічну будову 10 

координаційних сполук та 2 лігандів  

Практичне значення роботи. Комплекси, досліджені в даній роботі, 

представляють новий тип гібридних клатрохелатно-скорпіонатних та 

псевдоклатрохелатних сполук, які до цього часу не були відомі. Особливості 

будови та магнетохімічні властивості дозволяють розглядати дані сполуки як 

молекулярні платформи для створення магнітних зондів та молекулярних магнітів. 

Особистий внесок здобувача. Основний об’єм експериментальної роботи, 

синтез вихідних речовин виконані здобувачем особисто. Постановку мети 

дослідження виконано спільно з науковим керівником д.х.н., проф. М.С 

Слобдяником. Постановка задач досліджень, розробка методик, обговорення та 

аналіз результатів, формування загальних висновків дисертації проводились 

спільно з науковим консультантом к.х.н., доц. Павленко В. О. та обговорювались з 

д.х.н. О.А. Варзацьким та к.х.н. Пєнковою Л.В.  

Автор щиро вдячний проф. Я.З. Волошину за допомогу в дослідженнях та 

обговоренні результатів роботи. Здобувач висловлює подяку за надану допомогу у  

проведенні ЯМР-спектроскопічних досліджень - к.х.н  В. Новікову, рентгено-

структурного аналізу - к.х.н. А.В. Вологожаніній  (ИНЕОС РАН), к.ф.-м.н. Е.В. 

Польшину за проведення ЯГР (57FeМесбауерівська) спектроскопічних досліджень 

(Інститут металофізики НАН України), к.х.н. О.В. Северинівській за проведення 

MALDI-TOF мас-спектрометричних досліджень (Інституті хімії поверхні НАН 

України) та к.х.н. М. Азарху за проведення ЕПР дослідження та обробку отриманих 
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результатів (Huygens-Kamerlingh Onnes Laboratory, Department of Physics, Leiden 

University) 

Апробація результатів дисертації. Результати представленої роботи 

доповідалися на Всеукраїнській конференції студентів та аспірантів "Хімічні 

Каразінські читання – 2012" (ХКЧ’12)  (м. Харків, 2012 р.), тези доповідей на 

Всеукраїнській конференції молодих вчених з міжнародною участю “Хімія, фізика 

та технологія поверхні” (травень 2012, Київ),  40th International Conference on 

Coordination Chemistry (ICCC-40), (Валенсія, 2012 р), 6th International Symposium 

«Supramolecular Systemsin Chemistry and Biology» (Strasbourg, 2012), XII 

International Symposium on Inorganic Biochemistry Collaboration and Beyond 

(Wrocław, 2013) XIX Украинская конференция по неорганической химии  с 

участием зарубежных ученых (Одеса, 2014), 22d Benelux EPR Society Meeting, 

(Maastricht, May 22nd, 2014). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 7 статей та 

тези 6 доповідей на національних і міжнародних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 6 розділів, 

висновків, списку використаних джерел (148 найменувань), та 2 додатків. 

Загальний об`єм дисертації складає  156 сторінок  друкованого тексту. Вона містить 

16 таблиць, 12 схем та 68 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

Пошук нових лігандних систем, які б дозволили розширити функціональні 

можливості комплексних сполук, залишається актуальною задачею 

координаційної хімії. Одним із напрямків у синтезі нових хелатуючих лігандів є 

функціоналізація вже відомих органічних сполук шляхом введення замісників з 

донорними атомами. Це дає можливість розширити координаційні властивості 

лігандів та додати нові незвичні властивоті комплексам на їх основі. 

Одними з представників таких сполук є піразол та його похідні, інтенсивне 

вивчення яких не зупиняється вже декілька десятків років. Не зважаючи на досить 

просту будову – п’ятичленний ароматичний гетероцикл з двома гетероатомами 

азоту, вже сам піразол є досить цікавим лігандом. Завдяки наявності двох донорних 

атомів – жорсткого пірольного та м’якого піридинового, піразол можна назвати 

«координаційним хамелеоном». Адже в залежності від умов він може утворювати 

сполуки як з жорсткими (Li+, Mn3+ та ін.), так і з м’якими (Ag+, Cu+, Co) кислотами 

Льюіса. 

Особливо цікаво така «двоїста» поведінка проявляється при функціоналізації 

пірольного атому азоту.  При його депротонуванні піразол може виконувати 

місткову функцію, завдяки чому можливе утворення поліядерних комплексів d-

металів, які широко використовуються в біонеорганічній хімії. Введення 

хелатуючих замісників в 3- та 5-те положення піразольного кільця призводить до 

полідентатних лігандів, комплексні сполуки з якими широко використовують в 

якості біоміметиків. Взаємодія пірольного атому азоту з елементами p-блоку (а 

саме B, C та ін.) веде до створення полідентатних аніонних лігандних систем – полі-

піразоліл боратів та метанів (скорпіонатів). Завдяки своїй будові, скорпіонати 

здатні координувати майже всі метали періодичної системи, утворюючи 

координаційні сполуки з широким спектром функціональних можливостей. 
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Діапазон використання полі-піразоліл боратів охоплює аналітичну хімію, 

органічний синтез, біомиметику, каталіз та матеріалознавство.  

Лінійне розташування донорних атомів в молекулі піразолу дозволяє 

порівнювати його з циклічними похідними гідразину, а при введенні оксимної 

групи в 3- та 5-те положення,  його можна назвати координаційно-центровим 

аналогом α-диоксимів. Як відомо, оксимна та гідразонна групи здатні зв’язуватись 

з p-елементами (B, Sb,Ge та ін.), утворюючи ще один клас координаційних сполук 

– клатрохелати - макробіциклічні комплекси з інкапсульованим іоном металу. До 

цього часу такі комплекси відомі лише для оксимгідразонатів та α-диоксиматів і 

обмежуються іонами Fe(II), Co(II, III), Ru(II). 

Враховуючи таке багатогранне різноманіття властивостей піразолу та його 

похідних, нам здалося цікавим використати піразолвмісні ліганди з м’якими та 

жорсткими донорними центрами для синтезу комплексів, в молекулі яких 

поєднувалися б фрагменти різних класів координаційних сполук. 

 

1.1 Особливості координаційної хімії піразолу та його азометинових похідних. 

 

 Піразол – п’ятичленний гетероцикл, який складається з трьох атомів карбону 

та двох атомів нітрогену в положеннях 1 та 2 (Рис. 1.1). 

Атоми нітрогену в молекулі піразолу відрізняються за 

своєю природою: один нітроген пірольного типу (N1H), 

інший – піридинового (N2). Пірольний атом азоту вносить в 

спряжену систему два π-електрона, а піридиновий – 1π-

електрон. Таким чином, кількість π-електронів в 

піразольному кільці дорівнює 6, що відповідає правилу 

Хюккеля, тому піразол можна вважати ароматичним 

гетероциклом[1]. 

Атом водню пірольного нітрогену N(1)-H має кислотний характер, величина 

pKA
-
 депротонування дорівнює 14,21 (для імідазолу вона дорівнює 17,5), в той час 

як піридиновий атом нітрогену N(2) має неподілену електронну пару на sp2-

 

Рис.1.1 

Молекула піразолу 
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орбіталі, що спричинює наявність основних властивостей  (pKBH
+ = 2,52), які 

набагато нижчі, ніж в імідазолі, через близьке розташування донорних атомів. 

Незаміщений в 1 та 2 положеннях піразол існує в двох таутомерних формах 

(рис.1.2), які в розчині знаходяться в рівновазі. У випадках, коли замісник не є 

метильною групою, рівновага зміщується в бік 3-заміщеного ізомеру (якщо R — 

СН3, 3- та 5- положення є рівноцінним).  

 

Рис.1.2 

Таутомерні форми піразолу 

Значення π-електронних густин та порядки π-зв’язків, визначені методом МО-

ЛКАО, представлені на рис 1.3. 

Згідно з теоретичними даними, піразол проявляє π-надлишкові властивості, 

внаслідок чого він є гіршим -акцептором та кращим -донором в порівнянні з 

шестичленними гетероциклами.  

Не зважаючи на те, що піразол, на відміну від імідазолу, рідко зустрічається в 

природі, він виявився дуже цікавим полідентатним лігандом для координаційної 

хімії. Завдяки своїй геометричній будові, а саме наявності спряжених донорних 

центрів двох типів, піразоли проявляють різноманітні способи координації. В 

залежності від умов, вони можуть поводити себе як монодентатні ліганди, 

координуючись через піридиновий атом нітрогену N(2) за допомогою донорно-

акцепторного зв’язку, так і бі- та полідентатні ліганди, за умови наявності 

а) б) 

Рис.1.3 Розподіл π-електронної густини (а) та порядки  

π-зв’язків (б) в молекулі піразолу 
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додаткових донорних груп, приєднаних до піразольного кільця. В останньому 

випадку місткова координація гетероциклу супроводжується депротонуванням 

пірольного атома нітрогену N(1)-H з утворенням піразолат-аніону (pz-). Кислотні 

властивості піразольного N–H протону дають можливість не тільки отримати 

комплекси, в яких даний протон заміщується іоном металу, але й проводити 

органічні реакції заміщення даного протону на різні функціональні групи, що 

широко використовується для структурних варіацій в синтезі хелатуючих 

піразолвмісних лігандів (рис.1.4). 

 

Рис.1.4 Приклади піразолвмісних хелатуючих лігандів 

Окрім цього, ще однією важливою особливістю пірольного атому нітрогену є 

можливість його участі в утворенні водневих зв’язків та формуванні 

супрамолекулярних ансамблів. 

Сам піразолат-аніон може виступати як монодентатний (а), або як ендо- (η2) 

(b) чи екзо- (η1−η1) (c, d) містковий ліганд (рис.1.5).  

 

Рис.1.5 Можливі способи координації металу піразолат-аніоном 

Така координаційна здатність або нуклеативність контролюється природою 

металу та замісників в піразольному кільці. Замісники в 3-му та 5-му положеннях 

модифікують стеричні властивості, в той час як замісники в 4-положенні головним 

чином можуть впливати на електронні властивості комплексів.  

Вивчення координаційної хімії піразольних лігандів почалося в 1889 році з 

повідомлення про комплекс срібла з піразолом [Ag(pz)]n [2]. Набагато пізніше, 
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Трофименко та співробітники повідомили про синтез лігандних систем нового типу 

— полі(піразоліл)-боратних хелатуючих лігандів [3]. Після цього відкриття була 

написана велика кількість статей та оглядів, які ілюструють багату координаційну 

хімію піразолвмісних лігандів [4].  

Для піразолатних лігандів з некоординуючими замісниками (наприклад Br, 

NO2, Me, Mes (2,4,6-триметилфеніл)) характерним є утворення як моно-, так і 

поліядерних фрагментів, в яких метали поєднуються за рахунок місткової функції 

піразолу.  

Моноядерні координаційні сполуки відомі для багатьох металів, найбільш 

дослідженими з яких є комплекси Mn, Fe, Ni, Zn, Co, Cu та Cd. В залежності від 

аніона, сполуки можуть мати різний склад: M(Pz)6(аніон)2 , де аніон ─ BF4
─  та 

ClO4
─, та M(Pz)4(аніон)2 для нітратів, галогенідів, тіоцианатів та сульфатів 

відповідних металів. Для міді відомі комплекси складу Cu(Pz)4(аніон)2, де аніоном 

є BF4
─ , ClO4

─ та NO3
─, якщо замісники в піразолі знаходяться в 4 положенні, та 

Cu(Pz)2(аніон)2, де аніон ─ галоген або NO3
─, якщо замісники в піразольному кільці 

знаходяться в 3, 5 положеннях [5]. 

Триядерні комплекси є найбільш поширеними серед кластерів з піразольним 

лігандом або з похідними піразолу з нехелатуючими замісниками. Причому 

найчастіше утворюються структури двох типів: лінійна та трикутна (Рис. 1.6). 

Лінійна структура може утворюватися у випадку, коли піразол депротонований та 

містково зв’язує атоми металу (Рис.1.6а), в той час, як інші ліганди знаходяться в 

термінальних положеннях (наприклад, галогени, ацетилацетонат, не 

депротонований піразол або циклопентадієніл).  

 

Рис. 1.6. Лінійна (а) та трикутна (b,c) структури триядерних піразол-місткових 

комплексів. 
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Деякі приклади таких сполук відомі з нікелем (ІІ) [6,7], кобальтом (ІІ) [8,9], 

паладієм (ІІ) [9] та сумішшю палладія (ІІ) та кобальта (ІІ) [9]. У всіх сполуках 

спостерігаються слабкі антиферомагнітні взаємодії між парамагнітними йонами 

металів. 

Моно─ та триядерні комплекси з піразольним лігандом були використані в 

якості будівельних блоків для отримання сполук більшої нуклеативності з 

додаванням таких місткових лігандів, як карбоксилат, пірідазін та нітрат [10-13]. 

Крім того, ліганди на основі піразолу використовували для місткового зв’язування 

моноядерних сполук з утворенням тетраядерних сполук міді(ІІ) [14], або для 

з’єднання двох триядерних частинок з утворенням гексаядерних сполук міді (ІІ) 

[15].   

Комплекси, які містять в якості ліганду піразол з некоординуючими 

замісниками, представляють інтерес з точки зору вивчення їх магнітних 

властивостей та створення кластерних сполук.  

Введення замісників з донорними атомами суттєво збільшує координаційні 

можливості піразольного ліганду, що веде до створення поліядерних комплексів. 

Особливо привабливими виявилися 3,5-заміщені 1Н-піразоли, які, при наявності 

замісників з N- та O- донорними атомами, утворюють  поліядерні 

металокомплекси, здатні приймати участь в дизайні синтетичних аналогів 

активних центрів металоферментів [16]. Завдяки містковій координації 

піразольного кільця та утворенню хелатних циклів з донорними атомами 

замісників, можливо утворення біядерних комплексів з заданим значенням відстані 

метал-метал. Варіюючи довжину та функціоналізацію “бокового” замісника, 

можна контролювати будову та фізико-хімічні властивості комплексних сполук з 

різними іонами металів. Можливо також утворення моно- і поліядерних 

фрагментів, проте, як правило, найчастіше утворюються біядерні комплексні 

часточки, в яких метали поєднуються за рахунок місткової функції піразолу. 

На кафедрі неорганічної хімії КНУ імені Тараса Шевченка та в групі 

Фрицького І. О. останні декілька років систематично вивчаються комплекси на 

основі 3,5 – заміщених азометинових похідних ацилпіразолу. Інтерес до таких 
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лігандів зумовлений легкістю утворення стійких біядерних (в тому числі 

гетерометальних) комплексів з містково-координованими групами. Останні 

характеризуються вираженою здатністю до ефективної передачі електронних 

ефектів між двома йонами металів, а також до зміни своєї кутової конформації в 

залежності від геометричних вимог аксіальних лігандів, забезпечуючи, таким 

чином, широкий діапазон доступних міжметальних відстаней [17]. Ще однією 

причиною є утворення спряжених хелатних циклів при координації з металом, що 

дає можливість стабілізувати незвичні ступені окиснення металів. Це є дуже 

важливим для створення моделей ензимів[19]. Завдяки введенню хелатуючих груп 

у 3 та 5 положення гетероциклу, такі ліганди здатні ефективно координувати один, 

два і три іони металу, які можуть взаємно розташовуватися у певному заданому 

діапазоні міжметалічних відстаней та бути зв’язаними через піразольний місток 

(рис.1.7).  

N N

NN

M M

 

2:2 3:2 
 

2:1 

1:2 

Рис.1.7 Можливі способи зв’язування металів лігандами, 

що містять хелатуючі групи у 3 і 5 положеннях гетероциклу 

Якщо не використовувати додаткові ліганди, найчастіше реалізується спосіб 

зв’язування 2:2 з іонами Ni(II) [18], Zn(II) [19], Cu(II) [20] i Fe(II) [21] (Рис.1.7). При 

введенні додаткових замісників, що будуть стерично ускладнювати розміщення 

двох піразольних кілець в одній площині (наприклад, похідні піридину) для Cu(II) 

і Ni(II) реалізуються комплекси типу 2:1 [22,23]. 

Зазвичай комплекси складу 2:1 стабілізуються, коли два координовані метали 

додатково зв’язуються містковою нітратною або нітритною групами, як, 

наприклад, у випадку біядерних комплексів Ru(II) [18,22], або атомами хлору та 

брому, наприклад, в біядерних комплексах Pd(II) та Ni(II) [24]. 

Дуже цікавою з точки зору координаційних можливостей виявилася 3,5-

дикарбонова кислота 1Н-піразолу. Завдяки наявності двох атомів нітрогену в 

піразольному фрагменті та чотирьох карбоксильних атомів оксигену, сама кислота 
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та її аніони (COOH)2Pz-, H(COO)2Pz2-, та (COO)2Pz3- можуть виступати як моно, так 

і шестидентатний ліганд, а також як містковий метал – метал ліганд, який може 

утворювати ди-, оліго- або поліядерні комплекси. (Рис.1.8) 

 

Рис. 1.8 Можливі способи координації 3,5- дикарбонової 

кислоти 1Н піразолу 

Біядерні комплекси типу 2:2 утворюються з Pt (ІІ), Pd (ІІ), Ni (ІІ) та Cu (ІІ) [25], 

в яких тричі депротонований ліганд (COO)2Pz3- координується до йонів металу двічі 

містковим піразольним способом, утворюючи площинно-планарну координаційну 

сферу навколо кожного йону металу. Хоча і при відсутності додаткового 

співліганду, існує слабка взаємодія між піразольним азотом та карбоксильним 

оксигеном сусідньої біядерної частинки. В 2004 та 2005 роках були виділені схожі 

комплекси типу 2:2 Cu(II) та (COO)3Pz3-: cis-(Et3NH)2[CuII
2((COO)2Pz)2(H2O)2] [26] 

та (Me2NH2)2[CuII
2((COO)2Pz)2(H2O)2]

 [27]. Головною відмінністю між цими 

комплексами та попередніми є координаційне оточення атома міді, яке є 

площинно-пірамідальним (вода в якості співліганду). Також був синтезований 

аналогічний цинковий комплекс [ZnII
2((COO)2Pz)2(H2O)4](Him)2 (Him-імідазольний 

катіон) з октаедрично  координованим  йоном металу (вода – співліганд) [28]. 
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 Описані також комплекси (COO)2Pz3- з платиновими металами в низьких 

ступенях окиснення типу 2:1, які утворюються лише в присутності хелатуючого 

співліганду. Перші комплекси такого типу для Ir(I) та Rh(I) складу 

(R4N)[MI
2(COO)2Pz (COD)2] (COD= 1,5-циклооктадієн) (R =Me, Pr,Bu) були 

опубліковані в 1991 році Байоном та Расмуссеном [29]. Цікавим є те, що при заміні 

співліганду COD на CO утворюється сполука, яка, у випадку з родієм, при 

електрохімічному або хімічному окисненні в ацетонітрилі дає комплекс зі 

змішаною валентністю [RhIIRhI(COO)2Pz (CO)4], в той час як в аналогічних умовах 

комплекс Ir (I) (Bu4N)[IrI
2(COO)2Pz (CO)4] перетворюється на проміжну сполуку 

складу (Bu4N)0.5[Ir
1.25

2(CO)4(COO)2Pz], яка є продуктом часткового окиснення [30]. 

Схожі сполуки типу 2:1 відомі також для Cr(III) Na[CrIII
2(COO)2Pz(acac)4], 

Na[CrIII
2(COO)2Pz(eddp)2]·6H2O [31,32], Ru(II) [RuII

2(COO)2Pz(bpy)4](ClO4)·H2O [33] 

та Os(II) [OsII
2(COO)2Pz(bpy)4](ClO4)·H2O [34], які, завдяки наявності кооперованих 

металоцентрів, представляють значний інтерес для гомогенного гідрування зв’язку 

в молекулі N2 та інших каталітичних та електрохімічних процесів. 

Серед комплексів типу 3:2 H3((СОО)2Pz та будь яких аніонів цього ліганду 

були виділені лише сполуки міді полімерного типу. Це пояснюється тим, що такі 

метали як Cu(II), Zn(II) та Ni(II) схильні утворювати базову площину двома 

піразольними фрагментами, тому при надлишку металу в системі утворюються 

сполуки полімерного типу  [CuII
3((СОО)2Pz)2(H2O)4]∞ [26,35]. Проте, при  

застосуванні додаткових блокуючи 

лігандів або при гідролізі більш 

складного фрагменту вдалося виділити 

триядерні сполуки типу 3:2 (рис.1.9) 

[36]. 

В роботі [37] проведено 

дослідження координаційних 

властивостей несиметричних похідних 

на основі 5-іміно-1Н-піразол-3-

заміщених карбонових кислот (рис.1.10).  

 

Рис.1.9 Молекулярна будова 

комплексу типу 3:2 

[CuII
3((СОО)2Pz)2(Me2en)2(H2O)2]·8H2O
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Рис.1.10 Хелатуючі ліганди на основі 5-іміно-1Н-піразол-3-заміщених 

карбонових кислот 

Було показано, що похідні 3,5-1Н-піразолу формують комплексні сполуки з 

Cu(II), Ni(II), Mn(III) і Zn(II) типу 2:2, і лише у випадку міді(ІІ) в сильно лужному 

середовищі відбувається перекоординація ліганду і утворення триядерного 

фрагменту типу 3:2, який вдалося виділити при використанні піридину в якості 

додаткового ліганду (рис. 1.11). Всі комплекси мають молекулярну будову з 

планарним розташуванням піразолатних лігандів та йонів металів, що є проявом 

правила мінімуму енергії, при цьому для міді(ІІ) координаційний поліедр –

квадратна піраміда, а для Ni(II), Mn(III) і Zn(II) – октаедр. 

 В усіх сполуках реалізується сильний 

антиферомагнітний обмін між іонами 

металів, що зумовлено ефективною 

передачею взаємодії по механізму над обміну 

через місткові оксимні групи та орбітальні 

системи піразольних циклів, а біядерні 

комплекси цинку(ІІ) з PzDCA, PzOxCA, 

PzDHn та PzDOx виявилися каталізаторами 

гідролізу пестициду параоксонетилу (РОЕ) та 

внутрішньомолекулярної трансестерифікації активованого фосфодіестеру– 

синтетичного аналога РНК 2-(оксипропіл)-п-нітрофеніл фосфату (HPNP). 

Дослідження поліядерних комплексів на основі 3,5-заміщених піразолів 

 

Рис. 1.11. Будова 

комплексної часточки в структурі 

[Cu3(PzOxCA–3Н)2(Py)5] 
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вивчалися в роботі [38]. В якості лігандів використовували асиметричні піразоли з 

азометиновими замісниками, які можуть утворювати декілька хелатних вузлів 

(рис.1.12). 

  

 

Н2КА Н2КАen Н2КАpn 

  
 

Н4КАpoh Н3DKpoh Н3КАgly 

Рис. 1.12 Піразольні ліганди, що використовувались в синтезі поліядерних 

комплексів 

Виявлено, що взаємодія солей Cu(II) з лігандами Н2КА, H2КАen та H2KApn 

призводить до утворення тетраядерних комплексів з топологією типу [2×2] МР  

 (рис. 1.13), в якій реалізується конформація човна, 

а атоми Cu(II) знаходяться у викривленому квадратно-

пірамідальному оточенні. Значення відстаней М···М' 

лежать у діапазоні 3,8 – 4,1 Å. Для [2×2] МР міді(ІІ) 

реалізується антиферомагнітний обмін між іонами 

міді(ІІ), що обумовлено передачею обмінної взаємодії 

за механізмом над обміну через σ-орбітальні системи 

місткових піразолатних груп. 

 На відміну від міді(ІІ), взаємодія Ni(II) та Zn(II) з Н2КАen веде до утворення 

моноядерних, а з Н2КАрn  - біядерних комплексних сполук складу МL2 і М2L2, 

відповідно. Взаємодія солей Ni(II) з H3DKpoh призводить до утворення 

тетраядерних сполук, які, ймовірно, відносяться до комплексів з топологією МР, а 

для Zn(II) – моноядерних або полімерних комплексів з некоординованою 

ацетильною групою. Також були проведені спроби отримати гетерометалічні МР 

 

Рис.1.13 Комплекс 

[Cu4(KA)4 (H2O)4]∙2H2O 
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типу [2×2], в яких один або два іони міді (ІІ) заміщені на іони нікелю (наприклад, 

Cu3Ni(KAen)4]]∙4MeOH). 

Таким чином, використання дизаміщених піразолів в якості лігандів відкриває 

можливості для створення поліядерних координаційних сполук, в яких піразол 

виконує місткову функцію завдяки депротонуванню пірольного атома азоту. Але 

наявність пірольного атому дає можливість зв’язуватись не тільки з 3d-елементами, 

але і з p-елементами, які виступають кислотами Льіса. Прикладів таких сполук є 

дуже багато і всі вони об’єднані в новий клас полідентатних лігандів –

полі(піразоліл)боратів. 

 

1.2 Основні відомості про полі(піразоліл)борати (скорпіонати). 

 

Полі(піразоліл)-борати – аніонні лігандні системи, які містять від двох до 

чотирьох піразольних циклів, з’єднаних між собою тетраедричним атомом бору 

через атоми нітрогену, є надзвичайно важливими хелатуючими лігандами, 

здатними утворювати комплекси з більшістю перехідних металів [39]. 

Перші представники  даного класу лігандів були синтезовані американським 

хіміком українського походження Святославом 

Трофіменко в 1966 р. В одному із своїх оглядів для 

позначення лігандів такого типу Трофіменко ввів 

термін «скорпіонати» - завдяки їх властивості 

координувати атом металу бідентатно (захоплюючи 

його тільки клешнями), або тридентатно 

(утворюючи додатковий зв’язок над площиною 

циклу за допомогою хвоста) (рис.1.14) [40]. За 

електронною будовою, скорпіонати можна порівняти з β-дикетонатами у випадку 

бідентатної координації (Рис.1.15,1) та циклопендадієнільним аніоном у випадку 

тридентатної координації (Рис.1.15,2).  

 

Рис.1.14 Загальний 

вигляд скорпіонатів 
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Рис.1.15 Ізоелектронні аналоги полі(піразоліл)боратів 

Електронні та стеричні властивості цих лігандів можна контролювати, 

змінюючи кількість піразольних груп та замісники в 3,4,5 положеннях піразольного 

кільця або біля центрального атому бору. 

Зазвичай для синтезу полі-піразоліл боратів використовують стандартну 

методику – нагрівання тетрагідроборатного аніону в розплавленому піразолі 

(Рис.1.16). 

 

Рис.1.16 Загальна схема синтезу полі-піразоліл боратів 

При ретельному температурному контролі реакцію можна зупинити на будь-

якому етапі та отримати біс-, трис- або тетракіс(піразоліл)борати. Для синтезу 

лігандів за даною методикою можна використовувати велику кількість похідних 

1Н-піразолу, за винятком тих, що містять функціональні групи, здатні реагувати з 

тетрагідроборатом. 

Більшість з полі(піразоліл)боратів RR'B(µ-pz*)2M (де М може містити 

додаткові ліганди, а R, R' може бути H, алкіл, аріл, NR2, ArS, або pz* (pz* =1-

піразоліл або заміщений 1-піразоліл)). мають чітку ознаку: шестичленне кільце 

B(μ-pz*)2M, в основному у конформації човна, псевдо-екваторіальна група R', 

направлена від металу приблизно вздовж осі В-М та псевдоаксіальна група R, 

направлена на метал, яка може зв`язуватись з ним, взаємодіяти з ним або просто 
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його екранувати (рис.1.17). Замісник R виступає в просторі за металом, охоплюючи 

його та створюючи захисну кишеню різного розміру та форми.  

Виділяють дві основні групи 

скорпіонатних лігандів. Перша –  

гомоскорпіонати, в яких 

псевдоаксіальна група R- це інша 

піразольна група pzx, ідентична до двох 

місткових pzx груп. В цьому випадку 

ліганд є тридентатним та має С3v 

локальну симетрію. Гомоскорпіонати 

зазвичай координують метал 

тридентатним способом, що дає можливість порівнювати Тр системи з 

циклопентадієнілом Ср або Срx. Друга група це гетероскорпіонати, в яких 

псевдоаксіальна група R інша від піразольної pzx. До гетероскорпіонатів також 

відносять ліганди, в яких R є іншою піразольною групою pzy, яка відрізняється від 

pzx. Гетероскорпіонати можуть координувати метал тридентатно не тільки у 

випадках, коли R – інший pzy або гетероатом, але і тоді, коли R - гідроген або алкіл 

(рис.1.18) [41]. 

 

Рис.1.18 Можливі способи координації полі-піразоліл-боратів 

Вже «перше покоління» скорпіонатів, яке складалося лише зі сполук одного 

виду [H2B(Rpz)2]
-, [HB(Rpz)3]

-, та [RpzB(Rpz)3]
-, що містили піразол-1-іл або 3,5-

диметилпіразол-1-іл донорні групи, викликало величезний інтерес [42]. Але, через 

 

Рис.1.17  Загальний вигляд 

комплексів з полі(піразоліл)боратними 

лігандами 
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координаційну хімію першого покоління цих лігандів, які, переважно, утворюють 

нереакційноздатні ML2 (замість ML(X)) комплекси, діапазон застосування таких 

лігандів в гомогенному каталізі виявився обмеженим. Для того, щоб стабілізувати 

комплекси типу ML(X) та надати можливість впливати на конус і клин ліганду, 

почало розвиватися та зараз широко використовується «друге покоління» 

скорпіонатів з великими замісниками (напр. Ph, tBu) в третьому положенні 

піразольного кільця[42]. І, нарешті, «третім поколінням» скорпіонатів називають 

полі(піразол-1-іл)борати (та метани), які специфічно функціоналізовані в 

некоординуючому, задньому положенні. Такі модифікації можуть допомогти, 

наприклад, при впливі на кристалічну упаковку скорпіонатних комплексів, таким 

чином, щоб досягти кооперативної твердотільної поведінки, або для створення 

оліготопних скорпіонатних лігандів в якості прекурсорів для синтезу олігоядерних 

комплексів металів [43,44]. 

Стеричні властивості трис(піразоліл)боратів дозволили вперше синтезувати та 

виділити тетраедричні мономерні гідроксидні комплекси цинку типу [TpRRʹ]ZnOH, 

які були використані в якості аналогів карбон ангідрази.  [Tpt-Bu,Me]ZnOH став 

першим комплексом, який був досліджений в якості синтетичного аналогу цього 

ензиму (рис.1.19) [45]. 

 

Рис.1.19 Комплекс [Tpt-Bu,Me]ZnOH – аналог карбон ангідрази 

Гідроксидний комплекс [TpCum,Me]ZnOH здатен розщеплювати активовані 

аміди та ефіри стехіометричним чином [46,47]. Тому він був використаний для 

синтезу аналога інгібітора ензиму. У зв`язку з наявністю трьох гістидинових 

залишків як в активному центрі, трис(піразоліл)борати також були використані в 

якості моделей дигідрооротрази. Ацетатний комплекс [Tpt-Bu,Me]-ZnO2CMe був 
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запропонований для моделювання зв`язування  N-карбаміл-L-аспартату з 

цинковим центром в дигідрооротразі [48].  

Успіх та різноманітність трис(піразоліл)боратів надихнули на розвиток нових 

скорпіонатних лігандів, в яких піразольні донорні атоми або атом бору змінені. 

Заміна піразольних груп на інші донорні групи є дуже привабливою, тому що це 

призводить до більшої різноманітності електронних властивостей скорпіонатних 

лігандів, зберігаючи при цьому негативний заряд трис(піразоліл)боратів. 

В останні 15 років синтезовані нові скорпіонати, основані на сульфо, селено, 

фосфор та карбонвмісних донорних групах, які утворюють нові ліганди з більшими 

донорними властивостями, ніж початкові трис-піразоліл-борати(Рис 1.20) [49].  

 

Рис.1.20 Скорпіонатні ліганди з іншими донорними 

групами 

Полі(піразоліл)алкани складають сімейство стабільних і гнучких 

полідентатних лігандів, ізоелектронних та ізотеричних до полі(піразоліл)боратів. 

Ці ліганди можна легко приготувати, причому заміщення кожного атому гідрогену 

на різні замісники дає можливість змінювати електронні та стеричні властивості 

цих лігандів. Такі молекули містять азольні кільця, які є дуже стійкими до хімічних 

атак, наприклад, до окислення та відновлення [50]. На відміну від 

полі(піразоліл)боратів, синтез та координаційна здатність їх нейтральних та 

ізотеричних карбон-центрованих аналогів, полі(піразоліл)метанів, значно менш 

розвинені. RC(pz)3 підходять для вивчення таких йонів металів, які 

характеризуються утворенням плоско-квадратних комплексів, але можуть 

розширити координаційне оточення до квадратно-пірамідального або 

октаедричного через аксіальні взаємодії (наприклад, Rh(І) та Ir(І)) [51]. Триподний 

ліганд HC(pz)3 характеризується досить сильним полем ліганду відповідно до 



 37 

досить короткого зв`язку метал-нітроген в комплексі. Піразольні групи ведуть себе 

як відносно сильні σ- донори та слабкі позаплощинні π-донори, із взаємодією в 

площині амінних лігандів близької до нуля [52]. 

 

Рис.1.21 Полі(піразоліл)метани 

Найбільш поширені способи координації представлені на рис.1.21 та 

включають тридентатний (а), бідентатний з третьою некоординованою донорною 

групою, яка знаходиться над металоцентром (b) або направлена в бік від металу (с). 

Наприклад, взаємодія RC(pz)3 з тетрахлорпалладатом та видалення йонів хлору дає 

[Pd(L2)]
++[X-]2, в якому ліганд RC(pz)3 виступає як бідентатний та дає плоско-

квадратну геометрію PdN4 [53]. Металювання (d) HC(pz)3 може відбуватися у 

випадку комплексів з Me2Pt(II) [54] та Ir(III) [55]. Трофіменко показав, що, як 

аналоги трис(піразоліл)боратів, такі ліганди зв`язуються як з ранніми, так і з 

пізніми перехідними металлами [56]. Канті та співроб., які розвивали хімію важких 

металів 10 та 11 груп, показали, що ліганд RC(pz)3 здатен стабілізувати 

органометалічні комплекси паладію у високих ступенях окиснення [57,58]. 

Енемарк повідомив про декілька комплексів молібдену, виготовлених з HC(Me2pz)3 

[59], в той час, як хімія комплексів рутенію була досліджена Мейером [60] та 

Маккіоні [61]. Аквакомплекси рутенію з трис(піразоліл)метаном зазнають два рН-

залежних, хімічно оборотних одноелектронних окиснення для зв`язаних пар 

Ru(IV)/Ru(III) та Ru(III)/Ru(II) [60]. Регер використовував RC(pz)3 для синтезу 

катіонних комплексів Na [62], Fe [63], Cd [64], Pb [65], Ag [66], Cu [67] та Tl [68], 

які є ізоелектронними до відомих нейтральних трис(піразоліл)боратних 

комплексів. Комплекси Sn(IV) [69], Ag(I) [70], та Cu(II) [71] також були описані 
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Петтінарі та співроб. В сполуках зі сріблом ліганд поводить себе як містковий. 

Також були описані чотирьох- та п`яти-координовані комплекси металів з 

трис(піразоліл)метаном, багато з яких є стерично нежорсткими [72]. РСтА 

структури [Au(Me2)(HC(pz)3)]NO3 показав цис-площинну координацію, в якій одна 

піразольна група залучена в слабку аксіальну взаємодію Au···N [73]. Застосування 

цих лігандів було запропоновано в роботах Наказави та ін., які знайшли, що 

титановий комплекс з трис(піразоліл)метаном є високоактивним каталізатором 

полімеризації олефінів, а комплекс цього ліганду з цинком є біоміметиком цинк-

вмісних ензимів, таких як дигідрооктаза та карбонангідраза [74]. Структура 

вільного ліганду HC(Me2pz)3 також була описана в роботі [75]. Метиновий протон 

трис(піразоліл)метану є достатньо кислим і може бути заміщений n-BuLi, при чому 

карбаніонний інтермедіат реагує з багатьма електрофільними реагентами. Клауі 

синтезував два нових триподних нітрогенвмісних водорозчинних ліганда (літієві 

солі трис(піразоліл)- та трис(третбутилпіразол)метан сульфатів, Tpms та TmpstBu 

відповідно) [76]. На відміну від трис(піразоліл)метанів, Tpms майже завжди добре 

розчиняється у воді та дуже погано в метанолі. Ліганд Tpms залишається 

стабільним в широкому діапазоні рН у водному розчині. Попередні експерименти 

показали, що ліганд TmpstBu утворює тетраедричні комплекси з С3v симетрією з 

перехідними металами. Ліганд Tpms утворює з Rh комплекс 

[(Tpms)Rh(CO)(PMe3)], який є першим відомим серед триподних лігандів, що 

активує каталітичне карбонилювання бензолу. 

Цікавою є функціоналізація метинового атому карбону групами, іншими від 

гідрогену, що дозволяє розширити координаційні властивості ліганду та відкрити 

їх для різних областей застосування. Були синтезовані N4-мультидентатні піридин-

функціоналізовані 4-((трис-2,2,2-(піразол-1-іл)етокси)метил)-піридин (TpmPy) та  

4-((трис-2,2,2-(3-фенілпіразол-1-іл)етокси)метил)-піридин (TpmPyPh) та вивчена їх 

координаційна поведінка з такими металами, як Fe(II), Ni(II), Zn(II), Cu(II), Pd(II) 

та V(III) [49]. 

Не зважаючи на те, що координаційна хімія полі-піразоліл боратів досить 

різноманітна та детально вивчена, їх кількість обмежується методом синтезу. Це 
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пов’язане з тим, що такі привабливі хелатуючі групи як оксимна, гідразонна, та 

інші електроноакцепторні групи зазнають відновлення в реакції з 

тетрагідроборатним аніоном. Хоча в більш м’яких умовах оксимні та гідразонні 

групи реагують з борвмісними аніонами, утворюючи так званий триподний 

апікальний фрагмент. Це дало шлях до конструювання ще одного класу 

макробіциклічних сполук – клатрохелатів. 

 

1.3 Загальні відомості про клатрохелати та основні методи синтезу.  

 

Клатрохелатами або клітинними комплексами називають полімакроциклічні 

сполуки із визначеною тривимірною структурою, в яких не менше ніж два 

макроцикли з`єднані між собою за допомогою двох спільних атомів. Концепція 

«клатрохелати» та їх назва була вперше запропонована Д. Бушем [77] та 

реалізована Д.Р. Бостоном та Н. Роузом [78] для макроциклічного кобальт (ІІІ) 

трис-діоксимата. До клатрохелатів відносять криптанди, саркофагінати, 

сепулкрати, трис-діоксимати та ін.  

Конформаційно-жорстка структура, існування лише у вигляді комплексів, 

особливості синтезу та специфіка хімічної поведінки дозволили виділити 

макробіциклічні трис-диоксимати в окрему групу серед макроциклічних сполук 

(рис.1.22). 

 

Рис. 1.22. Будова макробіциклічних трис-диоксиматів 

Особливості будови макробіциклічних трис-диоксиматів полягають у 

конформаційно-жорсткому лігандному остові, який, за рахунок комплементарності 
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геометричних параметрів утвореної порожнини та центрального іону, інкапсулює 

іон металу та екранує його від впливу зовнішніх факторів. 

Атоми, які належать всім фрагментам макроциклічного ліганду називаються 

зшиваючими або апікальними, замісники в хелатуючих фрагментах називаються 

реберними (рис.1.21). Йон металу, інкапсульований в тривимірну порожнину 

ліганду, є акцептором, пов`язаним з донорними групами всіх макроциклів, які 

утворюють  клітинний каркас.  

 

1.3.1. Способи одержання трис-диоксиматних клатрохелатів. 

 

1.3.1.1. Темплатний синтез. 

 

Сполуки з інкапсульованим іоном металу зазвичай отримують прямим 

темплатним синтезом на іоні металу або зшиттям початкових немакроциклічних 

трис-диоксиматів (рис.1.23). 

 

Рис.1.23 Темплатний синтез клатрохелатів 

В процесі синтезу клатрохелату відбувається формування та стабілізація 

молекули комплексу, а також делокалізація заряду йона металу на 

макробіциклічному клатрохелатному остові. Слід зазначити, що утворення 

конформаційно жорсткої клатрохелатної порожнини встановлює високі вимоги до 

відповідних розмірів капсульованого йону металу та його електронної будови, що 

істотно обмежує круг йонів, здатних до інкапсулювання [79-82].  
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Вперше трис-диоксиматні комплекси кобальту були синтезовані в 1968 році 

Бостоном та Роузом [78] та, незалежно від них, Умландом та співроб[83]. З цього 

часу відома велика кількість сполук такого типу з інкапсульованими атомами 

Fe(II), Co(I), Co (II), Co (III), Ru(II) з  бор-, олово-, стибій-, хром- ферум- та манган-

вмісними зшиваючими групами [84]. Більшість структур такого типу відома для 

комплексів заліза (ІІ), яке є найбільш ефективним темплатом, та тригональних 

сполук бору, які є найбільш активними зшиваючими агентами (акцептори 

електронних пар, а саме кислоти Льюіса). Для бор-вмісних трис-диоксиматів заліза 

відомі та досліджені за допомогою РСтА структури комплексів з аліфатичними 

ациклічними [86-88] та аліциклічними [85,87,89,90], а також з ароматичними 

[88,91] диоксимами та з різними апікальними замісниками біля зшиваючого атому 

бору (алліл, гексадецил, фтор, феніл, н-бутил, н-пропіл, гідроксил, ферроценіл, о-

метоксифеніл та феніл-етиніл). Для інших типів зшиваючих атомів (сурма, олово 

та хром) також описано декілька структур з інкапсульованим атомом заліза (ІІ) 

[92,93,94]. Декілька комплексів з бутилборатними зшиваючими групами відомі для 

рутенію(ІІ) [95]. Для борвмісних клатрохелатів кобальту відомі структури двох 

комплексів з однакового складу але з різними ступенями окиснення 

інкапсульованого атома металу (Со(ІІ) та Со(ІІІ)) [96,97]. Макробіциклічні трис-

диметилгліоксимати та трис-ніоксимати кобальту (ІІІ), утворені тетрахлоридом та 

тетрабромідом олова також були детально охарактеризовані [98-100]. 

 

1.3.1.2. Синтез клатрохелатів з нееквівалентними апікальними фрагментами 

(«Направлений синтез» несиметричних клатрохелатів).  

 

Клатрохелати з несиметричними апікальними фрагментами можна отримати 

декількома способами:  

— Використання елементоксидних матриць в якості носія для твердофазного 

синтезу та топохімічної захисної групи.  

Було запропоновано метод направленого синтезу шляхом постадійної збірки 

на поверхні оксидів кремнію, алюмінію та титану(рис.1.24) [101]. 
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Рис 1.24. Синтез апікально-несиметричних клатрохелатів 

Напівклатрохелатний (лакунарний) комплекс 4, який утворюється в результаті 

деструкції матриці в лужному середовищі, є досить стійким та легко утворює 

несиметричні клатрохелати 5 під дією різних зшиваючих агентів в м`яких умовах. 

Лакунарні комплекси такого типу не вдається отримати прямим синтезом через їх 

лабільність та високу схильність до диспропорціювання під час реакції. Таким 

способом був синтезований ряд клатрохелатів заліза з нееквівалентними 

апікальними групами: FeNx3(BC6H5)(BF), FeDm3(BC6H5)(BF), FeBd3(BF)(Bn-C4H9), 

((Bн-C4H9)4N)[FeNx3(BC6H5)(SnCl3)] [102].  

— Синтез апікально-несиметричних клатрохелатів шляхом переметалювання 

лабільних апікальних груп. 

Було досліджено, що клатрохелати зі стибійвмісними апікальними групами є 

більш лабільними в реакціях переметалювання, ніж їх бор- та олововмісні аналоги. 

Крім того, стибійвмісні клатрохелати виявились єдиними з відомих на 

сьогоднішній день клатрохелатних комплексів, здатних на постадійний обмін 

апікальних груп (рис.1.25) [103-105].  
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 Рис.1.25 Синтез несиметричних клатрохелатів шляхом переметалювання 

лабільних апікальних фрагментів  

 Слід зазначити, що такий синтез нееквівалентних клатрохелатів можна 

проводити шляхом почергового додавання зшиваючих агентів в досить м`яких 

умовах (кімнатна температура, розчинник – суміш метанолу та дихлорметану), що 

дає можливість використовувати даний метод для синтезу поліфункціональних 

комплексів з реакційноздатними групами. Зокрема, таким чином отримали 

клатрохелат з гідроксиборатним замісником в апікальному фрагменті [106]. 

Симетричні клатрохелати заліза (ІІ) з лабільними стибійвмісними апікальними 

фрагментами вступають в реакції переметалювання лише в присутності диоксиду 

кремнію в якості каталізатора [107].  

Напівклатрохелатний (лакунарний) комплекс [Fe(NxH)3(Sb(C6H5)3)](ClO4), 

використовували в якості будівельного блоку в реакціях з моно- та 

біфункціональними зшиваючими агентами – кислотами Льюіса. В результаті цього 

отримали моно- та біс-клатрохелати з нееквівалентними апікальними фрагментами 

[108]. 

Взаємодія фталоціанінів дихлорцирконію(IV) та дихлоргафнію(IV), які 

проявляють Льюісовську кислотність з бор-стибій-зшитими клатрохелатами заліза 

(ІІ) дозволила отримати перші гібридні фталоціаніноклатрохелати, які містять 

фталоцініновий фрагмент у складі апікальної групи [109]. Причому, отримані 

гібридні комплекси проявляють властивості як клатрохелатів, так і фталоціанінів 

(рис.1.26).  
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Рис.1.26 Синтез гібридних фталоціаноклатрохелатів 

 

1.3.1.3 Синтез реберно-несиметричних клатрохелатів. 

 

Для синтезу реберно-несиметричних клатрохелатів складу FeD2D′Y2 

використовують метод постадійного направленого синтезу з використанням 

макроциклічного планарного біс-диоксимату FeD2(BR)2L2 в якості попередника 

(рис.1.27) [110]. 

 

Рис.1.27 Синтез реберно-несиметричних клатрохелатів 

Використовуючи комплекси трифториду бору з третинними аліфатичними 

амінами, які виконують роль акцептора фторид іонів та протонів та активують 

бордифторидні апікальні групи планарного макроциклу та гідрокси-групи 

диоксиму, в середовищі полярних слабкодонорних розчинників (нітрометан) 

вдалося отримати ряд нееквівалентних клатрохелатів заліза: FeDm2Bd(BF)2, 

FeBd2Gm(BF)2, FeDm2Gm(BF)2, FeBd2Dm(BF)2, FeBd2Nx(BF)2 [111]. 
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Іншим методом синтезу несиметричних макробіциклічних сполук є 

модифікація симетричних та несиметричних клатрохелатів атомами галогенів, які 

легко вступають в реакції нуклеофільного заміщення під дією S,N,O- нуклеофілів. 

Регіоселективність реакції нуклеофільного заміщення визначається природою 

інкапсульованого іону металу, нуклеофіла та розчинника[112]. 

Для всіх галоген-вмісних клатрохелатів (моно-, ди-, три- та гексахлоридні 

комплекси заліза, кобальта та рутенія (ІІ)) найбільш легко протікають реакції 

заміщення з м`якими S-нуклеофілами: моно-, три- и гексагалоген – вмісні 

клатрохелати утворюють продукти повного заміщення [113]. 

Кисневмісні клатрохелати, такі як фенолят-іони, поводять себе аналогічно 

сірковмісним нуклеофілам, але реакції з ними проходять з меншими виходами 

[114].  

Реакцією нуклеофільного заміщення ди- та гексагалогенідних трис-

диоксиматів були отримані політопні краун- та тіокраун-вмісні клатрохелати, які 

можна використовувати для конструювання молекулярних рецепторів [115]. 

  

1.3.1.4 «Примусовий» синтез клатрохелатів зі слабкодонорними 

галогеноксимними фрагментами.  

 

Під поняттям «примусовий» синтез розуміють можливість управляти 

реакцією темплатного синтезу макробіциклу шляхом підбирання потрібних умов, 

донорно-акцепторних властивостей 

розчинника, використовування 

активуючих або блокуючих реагентів, а 

також зв`язування та видалення частинок, 

які виділяються, та маленьких молекул в 

ході рівноважної стадії реакції (рис.1.28). 

Синтезувати макроциклічні комплекси з 

галогеноксимними фрагментами досить 

важко через їх слабкі донорні властивості, 
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Рис.1.28 «Примусовий» синтез 

клатрохелатів 
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але, використовуючи слабкодонорні або акцепторні розчинники в нерівноважних 

умовах, в середовищі CF3COOH, BF3·O(C2H5)2, SbCl3 та CH3NO2, з досить високими 

виходами синтезували ряд гексахлоридних клатрохелатів заліза з різними бор- та 

олововмісними зшиваючими агентами. Сполуки складу Fe(Cl2Gm)3(Bн-C4H9)2, 

Fe(Cl2Gm)3(BC6H5)2 и Fe(Cl2Gm)3(BF)2 2TГФ вдалося виділити у вигляді 

монокристалів та вивчити за допомогою РСтА [116]. Таким же способом були 

синтезовані гексахлоридні клатрохелати кобальта (ІІ) Co(Cl2Gm)3(Bн-C4H9)2 та 

Со(Cl2Gm)3(BC6H5)2, але зі значно меншими виходами.  

При синтезі трис-дихлоргліоксиматного олововмісного клатрохелату феруму 

(((CH3)2N)4P)2[Fe(Cl2Gm)3(SnCl3)2] в якості зшиваючого агента використовували  

((CH3)4N)2SnCl6, причому, спочатку виділяли макробіциклічний комплекс у вигляді 

тетраетиламонійної солі, а потім, заради більшого очищення, отримували 

тетра(диметиламідо)фосфонієві солі [117].  

Синтез гексахлоридних клатрохелатів рутенію (II) проводили в жорстких 

умовах в середовищі акцепторних розчинників (кипляча CF3COOH, BF3·O(C2H5)2 

або суміш SbCl3-нітрометан) [118], причому комплекс рутенію (II), стабілізований 

координацією SbCl3, вдалося отримати шляхом відновлення [RuCl5(H2O)]2– 

металічним свинцем безпосередньо в реакційному середовищі. В результаті, даним 

способом вдалося отримати клатрохелати складу Ru(Cl2Gm)3(BF)2 та 

Ru(Cl2Gm)3(B н-C4H9)2. 

Таким чином, було досліджено, що, підбираючи розчинник та донорно-

акцепторні агенти, можна «примусово» направляти реакції утворення 

клатрохелатів та контролювати процес самозбірки макробіциклічних комплексів.   

 

1.3.1.5 Синтез оксимгідразонатних та дигідразонатних клатрохелатів. 

 

В 1973 році Гоедкен та Пенг в результаті конденсації бутандіон-2,3-

дигідразону с формальдегідом на матриці з йону металу (Fe2+, Co2+ та 

Ni2+)отримали клатрохелатні комплекси типу [M(thz)](BF4)2 (рис.1.29) [119].  
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Рис.1.29 Конденсація гідразонних груп з формальдегідом 

на матриці з іону металу з утворенням дигідразонатів 

 Використовуючи α-оксимгідразони в якості хелатуючих агентів, дослідники 

досягли значних успіхів у синтезі моно- та біс-клатрохелатних оксимгідразонатів 

ферума та кобальта(ІІ) [120-122]. 

Апікально функціоналізовані оксимгідразонати отримали шляхом Н+-

каталітичної конденсації напівклатрохелатних прекурсорів з надлишком 

формальдегіда або ТОФ (ТОФ-триетилортоформіат) [123]. Наприклад, стибій-

зшитий оксимгідразонатний клатрохелат отримали конденсацією FeCl2·4H2O та 

диацетилмонооксимгідразона з (C6H5)3Sb(OH)2 в суміші ацетонітрил/етанол. В 

результаті Н+-каталітичної реакції напівклатрохелата в ацетонітрилі з 

п`ятикратним надлишком ТОФ отримали  стибій-зшитий клатрохелат (рис.1.30, а) 

[124].Також був синтезований апікально функціоналізований оксимгідразонат 

заліза (ІІ) з піридилом та комплексом [Co(H2Nx)(HNx)]Br2 (рис.1.30, б) [125]. 

а)

 

б)  

Рис.1.30 Апікально-функціоналізовані 

оксимгідразонати 
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Ключову роль в утворенні псевдомакроциклічної структури 

оксимгідразонатного комплексу відіграють водневі зв’язки, які стабілізують 

комплекс, визначають його реакційну здатність та забезпечують неможливість 

координації по NH2 групі. Саме через сильне водневе зв’язування, утворення 

другого триподного фрагменту досить ускладнене. Повністю макробіциклічну 

сполуку вдалося отримати лише постадійно, через утворення проміжного 

лакунарного комплексу, в якому атоми водню біля NH2 груп заміщені на ефірні 

групи, з подальшим деформілюванням в присутності похідних тіофенолу та 

сильної кислоти (Рис.1.31) [126].  

N

N

Fe2+

N

NN

OOO

N

Y

NN N

H

R

H H

R
R

HC(OC2H5)3

Y = Bí-C4H9, BC6H5, BAllyl, BHd

C
6 H

5 SHCF
3 CO

O
H

H
C(O

C 2
H 5

) 3

CH 2
O

Cl 3
CCH

O
R = H, CCl3, OC2H5

H
C(O

C
2 H

5 )
3

CH
2 OCl

3 CCH
O Y = SnCl3, Ge(CF3)3, Sb(C6H5)3

R = H, CCl3, OC2H5

C 6
H 5

SH

CF 3
CO

O
H

N

N

Fe2+

N

NN

OOO

N

Y

NN N

H

N

N

Fe2+

N

NN

OOO

N

Y

NN N

R

H

R R

H
H

N

N

Fe2+

N

NN

OOO

N

Y

H

NN N

H H

 

Рис.1.31 Синтез макробіциклічних оксимгідразонатів 

Використовуючи попередньо синтезовані тетрадентатні ліганди з різними 

замісниками, були синтезовані біядерні комплекси заліза (ІІ) загального складу 

[Fe2L3]
4+ з різними апікальними групами, причому утворення поліядерних 

макробіциклів краще відбувається у випадку олово- та германій-вмісних 

зшиваючих агентів, тоді як для моноядерних трис-диоксиматних комплеків більш 

характерне утворення клатрохелатів з жорсткою борвмісною групою 

(рис.1.32)[127]. 
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Рис.1.32 Синтез біядерних клатрохелатів 

Таким чином, макробіциклічні сполуки на основі оксимвмісних та 

гідразонвмісних лігандів представляють великий інтерес для теоретичної 

координаційної та супрамолекулярної хімії. Але, суворі вимоги до 

комплементарності всіх складових обмежують дані сполуки лише комплексами 

заліза, кобальту та рутенію. Тому наступним кроком в розвитку клатрохелатів є 

розширення ряду інкапсульованих металів та пошук нових лігандів, здатних 

утворювати каркасні структури такого типу. 
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1.4. Висновки з огляду літератури 

 

На підставі аналізу літературних даних можна зробити висновок, що ліганди 

на основі піразолу можна використовувати для синтезу великої кількості 

координаційних сполук, як поліядерних гомо- та гетерометалічних комплексів, так 

і для конструювання макроциклічних систем. Діапазон використання 

піразолвмісних комплексів охоплює такі області як магнетохімія, кінетика, 

біоміметика, супрамолекулярна хімія та багато інших. 

Наявність двох донорних атомів нітрогену різного характеру (пірольний – 

кислий, піридиновий – основний) визначають двоїсту поведінку піразолу в 

реакціях з м’якими та жорсткими кислотами Льюїса. Завдяки неспареній 

електронній парі, піридиновий атом нітрогену схильний до координації з 

перехідними d-металами. Пірольний атом нітрогену більш реакційноздатний і при 

депротонуванні утворює піразолат-аніон, який може утворювати зв’язок як з 

перехідними d-елементами, так і елементами p-блоку. Таким чином, 

функціоналізація пірольного атому нітрогену в піразолі призвела до розвитку двох 

напрямків в координаційній хімії, перший – синтез багатоядерних 

металокомплексів, другий – синтез аніонних лігандних систем полі(піразоліл)-

боратів. Останні утворюють велику кількість координаційних сполук з більшістю 

металів періодичної системи. При введенні функціональних електроноакцепторних 

замісників (а саме азометинових) в 3–тє положення гетероциклу, будову ліганду 

можна порівняти з будовою α-диоксимів та оксимгідразонів, які використовують 

для синтезу клатрохелатів. Таке порівняння дозволяє зробити припущення, що 

гідразонну групу можна замінити на піразольний фрагмент і використати похідні 

піразолу для синтезу макробіциклічних структур. До початку наших досліджень 

макробіциклічні трис-діоксимати були відомі лише для Fe, Co та Ru.  

У цьому контексті ми виділили дві важливі задачі: перша – розширення ряду 

металів, здатних до інкапсулювання, шляхом підбору відповідних хелатуючих 

лігандів;  друга – розробка синтетичних методів, які б дозволили отримати трис-

піразол-боратний фрагмент у вже координованому трис-піразольному фрагменті. 
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Такий синтетичний шлях є дуже привабливим для утворення трис-піразол-боратів 

з реакційноздатними замісниками. Проаналізувавши літературні дані щодо 

вихідних речовин, ми зупинилися на монозаміщених похідних 1Н-піразолу з 

азометиновими замісниками, а саме оксимі 3-ацетилпірозолу. Такий вибір можна 

аргументувати наступними доказами: 

- Даний ліганд не перевантажений донорними атомами, а лінійне 

розташування донорних центрів дозволяє легко контролювати необхідну 

координацію металу. 

- Оксимна група в 3-ому положенні здатна зв’язуватись з бор-вмісними 

аніонами, що веде до утворення триподного фрагменту, характерного для 

клатрохелатної структури.  

- Завдяки спряженій системі подвійних зв’язків, молекулу 3-ацетилпіразол 

оксиму можна назвати «координаційно-центровим» аналогом α-диоксимів та 

оксимгідразонів, які здатні утворювати макробіциклічні комплекси. 

- Наявність некоординованого пірольного атому азоту  робить даний ліганд 

придатним для утворення трис-піразол-боратного (скорпіонатного) фрагменту.  

Отже, використовуючи 3-ацетипіразол оксим в якості ліганду для синтезу 

макробіциклічних сполук ми очікували поєднати властивості клатрохелатів та 

скорпіонатів в одному комплексі. 

У даній роботі було важливим розв’язати наступні задачі: 

1) Синтезувати та ідентифікувати нові хелатуючі ліганди на основі 

монозаміщених ацилпіразолів з оксимною або гідразонною групами. 

2) Дослідити особливості синтезу, спектральні та координаційні 

властивості даних лігандів. 

3) Розробити методики синтезу гібридних комплексів та макроциклічних 

сполук скорпіонато-клатрохелатного типу, дослідити їх спектральні, фізико-

хімічні властивості, молекулярну та кристалічну будову. 

4) На основі 3-ацетилпіразол оксиму синтезувати  псевдоклатрохелатні 

комплекси, дослідити їх спектральні та фізико-хімічні властивості, особливості їх 

будови, а також аніон-рецепторні властивості.  
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РОЗДІЛ 2 

СИНТЕЗ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛІГАНДІВ І КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК 

ТА МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Вихідні речовини 

 

При синтезі лігандів використовували наступні реактиви:3-ацетилпіразол 

гідрогенхлорид, гідроксиламонію гідрогенхлорид, тригідрат ацетату натрію, 

дигідрогенхлорид гідразину, моногідрат гідразину (64-65% гідразину), етилат 

натрію, оцтову кислоту, формілгідразин, метилгідразин карбоксилат кваліфікації 

“ч” або “чда”фірм “SAF” та “EnamineLTD”. 

Для синтезу координаційних сполук як вихідні речовини використовували 

СоCl2·6H2O, ZnCl2, MnCl2·4H2O фірми “Fluka”, комерційну фенілборатну кислоту 

(C6H5)B(ОН)2, гексадецилборатну кислоту (C16H33)B(ОН)2, синтезовану за 

методикою [128]. Для депротонування лігандів як основи використовували 

гідрогенкарбонат натрію та карбонат кальцію.  

Комерційний ефірат трифтористого бору фірми “Aldrich”, додатково 

переганяли над CaH2 при зниженому тиску. 

Розчинники: етанол, метанол, метил-трет-бутиловий етер, нітрометан, 

дихлорметан, петролейний ефір, діетиловий етер, гексан, хлороформ та етилацетат 

використовували комерційні без додаткової очистки. 

Вихідні речовини Fe(CH3CN)4Cl2 та [FeBd2(BF2)2(CH3CN)2] (Bd-

бензилдиоксим) були синтезовані за раніше описаними методиками[129]. 

Для очистки лігандів та синтезованих комплексів використовували рідинний 

хроматограф Combiflash Companion (Teledyne -ISCO) низького тиску (3 атм) 

насилікагелі 60 (Merck). Тонкошарову хроматографію проводили на пластинах 

MerckSilicaGelF254,візуалізаціяздійснювалась ультрафіолетовим світлом (254 

нм).Синтезовані ліганди були досліджені на газовому хроматографіHP-5890 (серія 

II),обладнаному мас-селективним детектором MSD-5972 (електронна іонізація), та 

капілярною колонкоюHP-1 MS30 m·0.25 mm·ID 0.25 µm (газ носій: гелій). 



 63 

 

2.2. Методи дослідження синтезованих сполук. 

 

2.2.1. Елементний аналіз 

 

Для ідентифікації отриманих лігандів та координаційних сполук проводили 

аналіз на вміст карбону, нітрогену та гідрогену з використанням аналізатора Carlo 

Erba 1106. 

 

2.2.2. Мас-спектрометрія 

 

Мас-спектри синтезованих лігандів записували на спектрометрі Agilent 1100 

LC/MSDSL з хімічною іонізацією (CI–MS) 

LDI_TOF спектри синтезованих комплексів записували на мас-спектрометрі 

AutoflexII (BrukerDaltonicsInc., Германія) з лазерною іонізацією (λ = 336 нм) для 

позитивних і негативних іонів в масовому діапазоні 0–1000 Да (дальтон) в 

лінійному та рефлекторному режимах. Зразки для мас-спектрометричних 

експериментів наносили на стандартну нікелеву пластину. Точність виміру складає 

0,1%.  

 

2.2.3. ІЧ спектроскопія 

 

ІЧ спектри синтезованих сполук записували на Фур’є ІЧ спектрометрі Perkin-

Elmer ВХ (400-4000 см-1) в таблетках KBr. Віднесення коливальних частот 

виконано на підставі порівняльного аналізу ІЧ спектрів лігандів і відповідних 

комплексів та довідників [130,131]. 

 

2.2.4.UV-vis спектроскопія 
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UV-vis спектри розчинів в дихлорметані та метанолі були записані в діапазоні 

190 – 900 нм на спектрофотометрі Lambda 9 PerkinElmer. Індивідуальні Гаусові 

компоненти спектрів розраховували у програмі SPECTRA. Видимі спектри 

ближнього інфрачервоного діапазону (vis−NIR) розчинів в хлороформі записували 

в діапазоні 700−2500 нм на спектрометрах  Tensor 37 BrukerFT- andJascoV-670. 

 

2.2.5. ЯМР спектроскопія 

Спектри ЯМР на ядрах 1Н, 13С 11B,19Fпри їх природному вмісті реєстрували 

при 293 К на BrukerAvance 600 та Avance 400 FT-спектрометрах. Для запису спек-

трів використовували розчини сполук в DMSO-d6, CD2Cl2таCDCl3, внутрішні 

стандарти – ТМС (1Н,13С), NaB(С6Н5)4 (
11B), CFCl3(

19F).Хімічні зсуви вимірювали в 

шкалі .  

 

2.2.5.1. DFT розрахунки сигналів в ЯМР спектрах парамагнітних комплексів. 

DFT розрахунки сигналів в ЯМР спектрах парамагнітних комплексів 

проводили за допомогою програмного пакету ORCA,версія 2.9.1. Дані РСтА для 

псевдоклатрохелатних комплексів використали в якості вихідної структури для 

оптимізації геометрії, яку виконали за допомогою негібридного PBE функціоналу, 

використовуючи базисні набори def2-TZVP. Ефект сольватації розраховували за 

методом COSMO (COnductor-likescreeningmodel).Оскільки для всіх енергетично 

мінімізованих структур не спостерігались уявні частоти, вони були використані для 

подальших розрахунків. Після оптимізації геометрії, тензори надтонкої взаємодії 

для ядер гідрогену та карбону розраховували, використовуючи гібридний PBE0 

функціонал та такі ж базисні набори з додаванням примітивів з експонентою 

вищого порядку для кращого опису електронної густини навколо ядер. 

Парамагнітні зсуви для ядер гідрогену та карбону розраховували за формулою: 

 

 

2.2.6. Месбауерівська спектроскопія 
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Месбауерівські спектри 57Fe були отримані на спектрометріNP-255 (Hungary) 

при кімнатній температурі та постійному режимі прискорення. Вимірювання 

проводились з накопиченням в 256 каналах аналізатора. Для месбауерівских 

57Feекспериментів як джерело -випромінювання використовували 57Со в матриці 

з родію. Калібровка спектрометра проводилась по -Fe2O3. Ізомерні зсуви 

визначались відносно нітропрусиду натрію з точністю0.01мм/с. Мінімальна 

ширина лінії поглинання спектру стандартного зразка нітропрусиду натрію 

складала 0.24мм/с. 

 

2.2.7. Циклічна вольтамперометрія 

 

Електрохімічні вимірювання розчинів комплексів у дихлорметані проводили в 

анаеробних умовах (атмосфера аргону). Фоновою сіллю служив тетрафтороборат 

тетрабутиламонію з концентрацією 0.15 моль/л. Робочим електродом був 

платиновий мікроелектрод з активною площею поверхні 0,125 см2.Хлорсрібний 

електрод порівняння з’єднували з досліджуваним розчином містком із фоновим 

електролітом. Потенціал задавали за допомогою потенціостата Parstat 2273 

(PrinstonAppliedResearch, USA) зі звичайною та однокамерною трьохелектродною 

коміркою (10 мл розчину). 

 

2.2.8. Магнетохімічні вимірювання. 

 

Магнітну сприйнятливість дрібнокристалічних зразків вимірювали в інтервалі 

температур 2–300 К на автоматичному магнетометрі QuantumDesignMPMS-5 

SQUID при напруженості зовнішнього поля 5 кОе. Поправки на діамагнетизм 

робили, використовуючи константи Паскаля. Ефективний магнітний момент 

розраховували за формулою׃ 

μeff(T) = [(3k/NAμB2)χT]1/2≈ (8χT)1/2. 
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Інтеграційна обробка результатів магнетохімічних вимірювань проводилася з 

використанням програми Origin7.0. 

 

2.2.9. ЕПР дослідження 

 

X- діапазон 

Безперервний спектр ЕПР в Х-діапазоні записували на спектрометрі Bruker 

ElexSys E680, оснащеному прямокутною TE102 порожниною. Температурний 

контроль здійснювали за допомогою гелієво-потокового кріостату ESR900. 

Налаштування експерименту ׃ часова константа = 1.28 мс, ширина розгортки = 600 

мT, кількість точок = 4096, час перетворення= 40.96 ms, MW сила = 20мВ, 

амплітуда модуляції= 5 Г, MW частота = 9.478 ГГц, частота модуляції = 100 кГц. 

Всі вимірювання  проводились при 40 K, зразок розміщували в кварцевих трубках 

із зовнішнім діаметром 3 мм. Розчин в хлороформі мав концентрацію 1 мМоль.  

J -діапазон  

Безперервний спектр в J –діапазоні записували на вдосконаленому 

спектрометрі, оснащеному одномодульною порожниною. В цій конфігурації, MW 

частота була постійною на рівні 275.7 ГГц , а настройку підтримували за рахунок 

зміни довжини порожнини. Зразок розміщували в кварцовому капілярі (150/250 µм 

(внутрішній діаметр/зовнішній діаметр)) та пресували в таблетки для уникнення 

орієнтації парамагнітного зразка в сильному магнітному полі. Налаштування 

експерименту: діапазон розгортки = 3 Т, амплітуда модуляції = 14 Г, частота 

модуляції = 1,2 кГц, часова константа = 3 мс, швидкість розгортки 2 мТ/с, кількість 

точок = 8192. 

Моделювання ЕПР спектрів. 

Всі розрахунки проводилися шляхом багаточисельної діагоналізації спін-

гамільтоніану за допомогою інструментарію EasySpin4[132] в Matlab. D- та E- 

елементи визначили як розподіл на ПШПВ (повна ширина на половині висоти). 

Лінійну комбінацію двох елементів рахували за допомогою двох спектрів 
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(змодельованих з різними елементами), нормалізації їх площин до відповідного 

спектру поглинання, та додавання в потрібному співвідношенні. 

 

2.2.10. Рентгеноструктурний аналіз (РСтА). 

 

 Основні кристалографічні характеристики досліджуваних комплексів 

наведені в Додатку Б. Рентгеноструктурний аналіз проводили на автоматичному 

дифрактометрі BrukerApexIICCD використовуючи графітове монохроматичне 

MoК-випромінювання при температурі 120 К. Структури були розшифровані 

прямим методом з використанням програми SHELXS-97 i уточнені в 

анізотропному наближенні для неводневих атомів за допомогою програми 

SHELXL-PLUS 5 . 

Атоми водню у більшості випадків було визначено об’єктивно за результатами 

диференційних Фур’є-синтезів, їх позиційні та ізотропні термальні параметри 

враховувалися на подальших стадіях розв’язку кристалічної структури комплексів. 

В деяких випадках атоми водню було локалізовано, але не включено до подальшого 

уточнення. Особливості локалізації атомів водню та результати уточнення їх 

параметрів, а також наявність розупорядкованих позицій атомів наведено у 

відповідних публікаціях та в CIF-файлах відповідних структур, що депоновано до 

Кембріджського банку даних. 

 

2.3 Синтез лігандів. 

 

Синтез 3-ацетилпіразол оксиму H2PzOx (L1). 

 

Гідрогенхлорид гідроксиламіну (5.67 г, 81.6 ммоль), 3-ацетилпіразол 

гідрогенхлорид(10г, 68 ммоль) та тригідрат ацетату натрію (23.12 г, 170 ммоль) 

розчиняли в 100 мл етанолу. Реакційну суміш перемішували за температури  70°C 
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протягом 12г, потім охолоджували  до кімнатної температури та відфільтровували. 

Фільтрат випарювали досуха, твердий залишок, що утворився, розчиняли в 

абсолютному етанолі. Етанольний розчин відфільтровували, випарювали досуха та 

висушували в вакуумі. Вихід: 7.65г (75 %). Елем. аналіз для C5H7N3O (125.13) 

розраховано: C 47.99, H 5.64, N 33.58; знайдено: C 47.84, H 5.59, N 33.52. GC–MS: 

m/z= 125 [M]+. 1H ЯМР (400.13 MHz, [D6]DMSO): δ= 2.14 (с, 3 H, CH3), 6.46 (с, 1 H, 

CH=N), 7.71 (с, 1 H, CHCH=N), 10.9 (с, 1 H, NH), 12.83 (с, 1 H, OH) м.ч. 13C{1H} 

ЯМР (100.61 MHz, DMSO-d6): δ= 11.52(с, CH3), 101.59, 129.98 (2 с, 2 CH, Pz), 150.10 

(с C=N,Pz), 149.32 (с, C=NOH) м.ч. UV/Vis (CH3OH): λмакс(ε-10–3m–1cm–1) = 231 

(9.2), 249 (5.0) нм. ІЧ (KBr): ν˜ = 992, 1014, 1064, 1153 ν(N–O), 1539 [ν(C=N) + 

ν(C=C), піразол], 1573[ν(C=N), оксим], 1646 [ν(C=N) + ν(C=C), піразол] см–1. 

 

Синтез 3-ацетилпіразол гідразону (L2).  

І спосіб 

. 

Гідрогенхлорид гідразину (1,44 г , 13.6 ммоль) розчиняли  в 25 мл метанолу. 

Додавали етилат натрію (0,466 г, 7.15 ммоль) при перемішуванні без нагрівання. 

Потім додавали 3-ацетилпиразол гідрогенхлорид (1 г, 6.8 ммоль), та ще етилат 

натрію (1.864г, 27.4ммоль). Реакційну суміш перемішували протягом 8 г при 

температурі 45°С. Через два дні відфільтровували осад NaCl, жовто-коричневий 

фільтрат випарювали досуха. Жовтий порошок, що утворився, промивали 

охолодженим метанолом (10 мл), метил трет-бутиловим етером та 

перекристалізовували з 5 мл гарячого метанолу. Температура плавлення: 162-

163°С. Вихід світло-жовтого продукту склав 0.226 г (26.8 %). 

ІІ спосіб 
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Гідрогенхлорид 3-ацетилпіразолу (1г, 6.8ммоль) розчиняли в 4 мл гідразин 

гідрату. Реакційну суміш нагрівали протягом 4г при температурі 130°C, потім 

охолоджували до 40°C, розчин декантували від жовтого маслянистого продукту, 

який залишили на ніч при температурі 4°C. Потім осад, що утворився, 

відфільтровували, промивали невеликою кількістю води, метил трет-бутиловим 

етером та висушували в вакуумі. Вихід: 0.63г (75%). Температура плавлення: 162-

163°С. 

1H ЯМР (DMSO-d6) δ 2.03 (с, 3H, Me), 5.95 (ш. с, 2H, NH2), 6.33 (д, 1H, Pz-H4), 

7.46 (д, 1H, Pz-H5), 12.51–12.63 (ш. с, 1H, NH). LC-MS: m/z: 125.1 [M+H+]+. ІЧ (KBr) 

/см–1: 1098 ν(N–N) (Hz), 1052 ν(N–N) (Pz), 1531, 1643 ν(C=N) + ν (C=C), 3137 ν(N–

H) (Pz), 3352 ν (N–H) (Hz). 

 

Синтез біс-піразоліл азину (L3) 

 

3-ацетилпіразол (0.5г, 3.4ммоль) та 3-ацетилпіразол гідразон розчиняли в 4 мл 

етанолу та додавали 50 мкл оцтової кислоти. Реакційну суміш кип'ятили протягом 

4 г, потім випарювали до мінімального об'єму (приблизно 2 мл) та залишали на ніч. 

Продукт промивали метил трет-бутиловим етером, відфільтровували та 

висушували в вакуумі. Вихід: 0,661г (90%). 1H ЯМР (DMSO-d6) δ 2.20 (с, 6H, Me), 

6.72 (д, 2H, Pz-H4), 7.76 (д, 2H, Pz-H5), 13.05 (ш. с, 2H, NH). 13C{1H} ЯМР (100.61 

MHz, DMSO-d6): δ 14.36 (с, Me), 102.31, 129.66 (два с, CH (Pz)), 150.10 (с, C=N (Pz)), 

146.30 (с, C=N–NH2). LC-MS m/z: 217.2 [M+H+]+. IЧ (KBr) /см–1: 1051 ν(N–

N)(Pz),1085 ν(N–N) (азин), 1536, 1688 ν(C=N) + ν(C=C), 3131 ν(N–H) (Pz). 

 

Синтез 3-ацетилпіразол формілгідразону (L4) 
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 3-ацетилпіразол гідрогенхлорид (0.733г, 5ммоль), форміл гідразин (0.33г, 

5.5ммоль) та NaHCO3 (1.26г, 15ммоль) розчиняли в 15% водному метанолі (20мл), 

розчин підкислювали мурашиною кислотою до pH 7. Реакційну суміш 

перемішували та кип'ятили протягом 30 хв. Темно-коричневий осад, що утворився, 

відфільтровували та перекристалізовували з етанолу. Вихід світло-жовтого 

кристалічного продукту склав 0.57г (75%). 

1H ЯМР (400 MHz, DMSO-d6) δ 2.27 (с, 3H, Me), 6.56 (ш. с, H, Pz-H4), 7.74 (ш. 

с, H, Pz-H5), 8.69 (д, J = 9.5 Hz, 1H, HC=O), 12.93 (ш. с, H, NH). 13C ЯМР (101 MHz, 

DMSO-d6) δ 13.85 (с, Me), 102.20 (с, Pz-C4), 130.34 (с, Pz-C5), 146.85 (с, MeC), 

150.60 (с, Pz-C3), 166.11 (с, HC=O). LC-MS m/z:153.1 [M + H+ ]+. IЧ (KBr) /см–

1:1039 ν(N–N)(Pz), 1077 ν(N–N)(Hz), 1230, 1309 ν(C–N), 1553, 1688 ν(C=N) + ν(C=C) 

+ ν(C=O), 3200 ν(N–H)(Pz). 

Синтез 3-ацетилпіразол карбоксиметилгідразону (L5) 

 

 

3-ацетилпіразол гідрогенхлорид (0.5г, 3.4ммоль) та метил 

гідразинкарбоксилат (0.612г, 6.8ммоль) розчиняли при перемішуванні в 6 мл 

суміші метанол – вода 1:1. Реакційну суміш перемішували протягом 2 г при 

температурі 70°C,жовто-коричневий осад, що утворився, відфільтровували та 

перекристалізовували з етанолу. Вихід: 0.334г (54%). 1H ЯМР (DMSO-d6) δ 2.27 (с, 

3H, Me), 3.71 (с, 3H, OMe), 6.51 (д, 1H, Pz-H4), 7.80 (д, 1H, Pz-H5), 12.20 (ш. с, 1H, 

HNCOO), 13.49 (ш. с, 1H, HN(Pz)). LC-MS m/z: 183.1 [M+H+]+. IЧ (KBr) /см–1: 1045 

ν(N–N)(Pz), 1099 ν (N–N)(Hz), 1057, 1289 ν(C–OMe), 1536, 1681 ν (C=C) + 

(C=N)(Pz), 1615 ν(C=N)(Hz), 1722 ν(C=O), 3130 ν(N–H)(Pz). 

 

2.4. Синтез координаційних сполук 
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Синтез комплексів [FeBd2(BF2)(BF)(HPzOx)] (К1) та [FeBd2(BF)2(PzOx)] 

(К2) 

Комлекс [FeBd2(BF2)2(CH3CN)2] (0.71г,1 ммоль) та ліганд H2PzOx (0.14 г,1ммоль) 

суспендували в 10 мл нітрометану. Потім по краплям в атмосфері аргону до 

реакційної суміші додавали розчин BF3·(i-C3H7)2-NC2H5 (0.5 мл, 3 ммоль) та 

BF3·O(C2H5)2 (0.5 мл, 4 ммоль) в дихлорметані (5 мл). Реакційну суміш 

перемішували при температурі 105°C протягом 1 години в атмосфері аргону. 

Протікання реакції контролювали за допомогою ТСХ (хлороформ-гексан 4:1). 

Потім реакційну суміш випарювали досуха, твердий залишок суспендували в 15 мл 

метанолу та додавали до суспензії 5 мл води. Осад, що утворився, відфільтровували 

та висушували на повітрі. Отриманий продукт розчиняли в дихлорметані та 

розділяли за допомогою flash-хроматографії на силікагелі 60 Merck (етилацетат-

дихлорметан 3:7 та 10:1). Обидві фракції випарювали досуха, промивали гексаном 

та висушували у вакуумі. У випадку довшого нагрівання реакційної суміші 

(близько 1,5 г) продуктом реакції є лише К2. 

[FeBd2(BF)2(PzOx)] (К2)(перша фракція):Вихід: 0.38 г (53 %). 

C33H25B2F2FeN7O5(715.07): елем. аналіз, розраховано: C 55.43, H 3.52, N 13.71; 

знайдено: C 55.32, H 3.48,N 13.84. 1HЯМР (400.13 MHz, CD2Cl2): δ= 2.55 (с, CH3), 

6.82,7.86 (2 д, J= 2.4 Hz, 2 H, Pz), 7.20 (с, 20 H, Ph) м.ч. 13C{1H}ЯМР (100.61 MHz, 

CD2Cl2): δ= 15.84 (с, CH3), 109.38, 139.47[2 с, CH(Pz)], 129.87, 129.91, 131.52, 131.66, 

131.71, 131.77,132.55 (усі с, Ph), 153.45 (с, CH3C=N), 154.22 (с, Pz),157.58, 157.69 (2 

с, PhC=N), 158.73 (с, Pz) м.ч. 11BЯМР(128.38 MHz, CD2Cl2): δ= 2.82 (д, 1JBF ≈ 4 Hz, 

O2NBF), 3.92 (д,1JBF = 15.1 Hz, O3BF) м.ч. 19FЯМР (376.59 MHz, CD2Cl2): δ= –89.92 

[m (1:1:1:1), 1JBF = 14.6 Hz, O3BF], –97.55 (д, 1JBF ≈ 4 Hz, O2NBF) м.ч. MS (MALDI-
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TOF): m/z(%) = 669 (100)[M – OBF]+, 696 (40) [M – F]+, 715 (45) [M]+·, 738 (65)[M 

+ Na+]+, 754 (50) [M + K+]+, 772 (30) [M + K+ + H2O]+. ІЧ(KBr): ν˜ = 924 (m), 1063, 

1099 ν(N–O), 1193 [mν(B–O) + ν(B–F)], 1530 [ν(C=N) + ν(C=C), піразол], 1553 

ν(MeC=N), 1598ν(PhC=N),1674 [ν(C=N) + ν(C=C),піразол] см–1. UV/Vis(CH2Cl2): 

λмакс(ε-10–3 m–1см–1) = 256 (9.1), 289 (6.3), 309 (2.0),331 (1.4), 373 (1.8), 419 (2.1), 

449 (2.3), 491 (5.8), 521 (3.2) нм.57FeМесбауер: ІЗ = 0.34 mms–1; КР = 0.55 mms–1. 

 

[FeBd2(BF2)(BF)(HPzOx)] (К1)(друга фракція):Вихід: 0.16 г (22 %). 

C33H26B2F3FeN7O5(735.07): елем. аналіз розраховано: C 53.92, H 3.57, N 13.34; 

знайдено: C 53.75, H 3.72, N 13.17. 1HЯМР (400.13 MHz, CD2Cl2): δ= 2.51 (ш. с, 3 H, 

CH3), 6.76, 7.66 (2 шс, 2 H, Pz), 7.20 (ш. с, 20 H, Ph), 11.28 (ш.с, NH, Pz) м.ч.;  13C{1H} 

ЯМР (100.61 MHz, CD2Cl2): δ= 15.61(с,CH3), 107.63, 135.54 [2 с, CH(Pz)], 129.84, 

129.86, 131.21, 131.76, 131.88, 132.43 (усі с, Ph), 151.76 (с, CH3C=N), 155.46 (с, Pz), 

160.94, 166.75 (2 с, PhC=N) м.ч. 11BЯМР (128.38 MHz, CD2Cl2): δ= 1.51 (дд, 1JBF' = 

21.6 Hz, 1JBF" 2BF'F"), 3.57 (д, 1JBF'= 14.3 Hz, O3BF) м.ч. 19F (376.59 MHz, 

CD2Cl2):δ = –93.20 [дм (1:1:1:1), 2JF'F"= 57.3 Hz, 1JBF'= 21.2 Hz, B2–F2], –102.20 [дм 

(1:1:1:1), 2JF'F"= 57.7 Hz, 1JBF' –F3], –109.70 [м (1:1:1:1), 1JBF = 14.4 Hz, 

B1–F1] м.ч. MS (MALDI-TOF): m/z= 654 (35)[M–O2BF2
–]+, 670 (80)[M–OBF2

–]+, 686 

(100)[M – BF2]
+, 715 (20) [M – HF]+, 735 (25) [M]+. ІЧ (KBr): ν˜= 915 (с), 1008, 1059, 

1111 ν(N–O), 1205 [сν(B–O) + ν(B–F)], 1531[ν(C=N) + ν(C=C), піразол], 1552 

ν(MeC=N), 1588 ν(PhC=N), 1666 [ν(C=N) + ν(C=C), піразол]. UV/Vis (CH2Cl2):λмакс 

(ε×10–3m–1см–1) = 244 (17), 268 (17), 297 (10), 331 (5.9),376 (4.1), 423 (3.4), 444 (1.2), 

468 (4.3), 514 (7.7), 526 (1.9) нм.57FeМессбауер: ІЗ = 0.41 ммс–1; КР = 0.87 ммс–1. 

Синтез [Zn(PzOx)3(BC6H5)]Cl (К3).  
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3-Ацетилпіразол оксим H2PzOx (2.5 г, 20 ммоль) та фенілборатну кислоту (1.17 

г, 7.3 ммоль) розчиняли в 20 мл сухого етанолу при інтенсивному перемішуванні, 

потім додавали безводний ZnCl2 (0.92г, 6.7 ммоль)та NaHCO3 (0.57 г, 6.7 ммоль). 

Реакційну суміш кип'ятили протягом 30 хв, потім охолоджували до кімнатної 

температури. Білий осад  відфільтровували, промивали етанолом, діетиловим 

етером, гексаном та висушували в вакуумі. Білий порошок, що утворився, 

розчиняли в дихлорметані, розчин відфільтровували та випарювали досуха. Вихід 

кристалічного порошку білого кольору склав 2.63г  (75%). Елементний аналіз 

дляC21H23N9O3BClZn (%), розраховано: C, 44.95; H, 4.13; N, 22.47; знайдено (%): C, 

44.85; H, 3.95; N, 22.34. 1HЯМР (CDCl3) δ: 14.71 (с, 3H, NH), 7.79 (м, 2H, орто-Ph), 

7.79 (с, 3H, 5-Pz), 7.33 (м, 2H, мета-Ph), 7.33 (м, 1H, пара-Ph), 6.51 (с, 3H, 4-Pz), 

2.31 (с, 9H, CH3). 
13CЯМР (CDCl3) δ: 147.79 (с, CH3−C＝N), 147.15 (с,3-Pz), 140.00 

(ш. с, Ph), 132.30 (с, орто-Ph), 132.20 (с, 5-Pz), 127.43 (с, мета-Ph), 127.24 (с, пара-

Ph), 103.56 (с, 4-Pz), 11.72 (с, CH3). MS(MALDI-TOF) m/z (I, %): 437 [M−PzOx]+, 

525(5) [M−Cl−] +. ІЧ (KBr) ν/см−1: 945,977, 1071, 1092, 1113, 1165 ν(N−O), 1215−1235 

мν(B−O), 1541 {ν(C＝N) + ν(C＝C), Pz}, 1560, 1577 {ν(C＝N), Ox}, 1653 {ν(C＝N) 

+ ν(C＝C), Pz}. UV−vis (CH2Cl2): λмакс/нм (ε × 10−3моль−1лсм−1) 246 (16), 254 (14), 

268 (7.2), 289 (7.0), 303 (1.6). 

Синтез [Fe(PzOx)3(BC6H5)]Cl (К4). 
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Комплекс отримали за методикою, аналогічною для [Zn(PzOx)3(BC6H5)]Cl, 

тільки замість хлориду кобальту використовували комплекс Fe(CH3CN)4Cl2  (1.95 

г, 6,7 ммоль), синтез проводили в атмосфері аргону. Вихід кристалічного порошку 

світло-жовтого кольору склав 2.12 г (64%). Елемен. аналіз для C21H23N9O3BClFe 

(%): розраховано: C,  45.73; H, 4.20; N, 22.85; знайдено (%): C, 45.65; H, 4.07; N, 

22.74. 1H ЯМР (CDCl3) δ: 49.91 (ш. с, 9H, CH3), 42.71 (ш. с, 3H, HC＝CH), 27.33 (ш. 

с, 3H, NH), 23.73 (ш. с, 3H, HC＝CH), 6.88, 6.41 (усі ш. с, 5H, Ph). 13C ЯМР (CD2Cl2) 

δ: 784.80 (с, 5-Pz), 326.15 (с, 3,5-Pz), 380 (с, 4-Pz), 152.83 (с, CH3), 145.17 (с, орто-

Ph), 130.42(с, мета-Ph), 125.38 (с, пара-Ph), 69.36 (ш. с, Ph), −310.32 (с, CH3−C＝

N). MS (MALDI-TOF) m/z (I, %): 392(100) [M−PzOx−Cl−]+, 516(75) [M−Cl−] +. IЧ 

(KBr) ν/см−1: 939, 974, 1068, 1086, 1115, 1163; ν(N−O), 1215 мν(B−O), 1533 {ν(C＝

N) + ν(C＝C), Pz}, 1568 {ν(C＝N), Ox}, 1649 {ν(C＝N) + ν(C＝C), Pz}. 

UV−vis(CH2Cl2): λмакс/нм (ε × 10−3моль−1лсм−1) 247 (19), 260 (5.2), 264 (1.5), 296 

(5.4), 326 (0.7), 369 (0.4). NIR (CHCl3) λмакс/нм (ε × 10−3моль−1лсм−1) 905 (0.005). 

57Fe Мессбауер (ммс−1): ІЗ = 1.232, КР = 3.447 (298 K); ІЗ = 1.351, КР = 4.141 (77 K). 

 

 

 

Синтез [Co(PzOx)3(BC6H5)]Cl (К5). 
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3-Ацетилпіразол оксим H2PzOx (2.5 г, 20 ммоль) та фенілборатну кислоту (1.17 

г, 7.3 ммоль) розчиняли в 20 мл сухого етанолу при інтенсивному перемішуванні, 

потім додавали CoCl2·6H2O (1.58 г, 6.7 ммоль) та NaHCO3 (0.57 г, 6.7 ммоль). 

Реакційну суміш кип'ятили протягом 30 хв, потім охолоджували до кімнатної 

температури. Темно-оранжевий осад  відфільтровували, промивали етанолом, 

діетиловим етером, гексаном та висушували в вакуумі. Оранжевий порошок, що 

утворився, розчиняли в дихлорметані, розчин відфільтровували та випарювали 

досуха. Вихід: 3.9 г (75%).Елем. аналіз: розраховано для C21H23N9O3BClCo (%): C, 

45.47; H, 4.18; N, 22.73.Знайдено (%): C, 45.32; H, 4.07; N, 22.54. 1H ЯМР (CD2Cl2) 

δ: 268.75 (ш. с, 3H, NH), 85.08 (ш. с, 3H, 5-Pz), 75.56 (br, с, 2H, орто-Ph), 33.06 (ш. 

с, 2H, мета-Ph), 28.26 (шr. с, 1H, пара-Ph), −7.46 (br. с, 3H, 4-Pz), −14.25 (ш. с, 9H, 

CH3). 
13C ЯМР (CD2Cl2) δ: 827.4 (br.с, 5-Pz), 291.3 (с, CH3), 288.7 (br.с, 4-Pz), 218.9 

(с, орто-Ph), 210.2 (с. Pz), 188.7 (ш. с, пара-Ph), 169.6 (с, мета-Ph), 159.1 (с, пара-

Ph), −436.2 (с, CH3−C＝N). MS (MALDI-TOF) m/z (I, %): 395(100) [M−PzOx−Cl−]+, 

519(40) [M−Cl−] +. IЧ (KBr) ν/см−1: 915, 936, 977, 1069, 1090, 1115, 1165 ν(N−O), 

1217−1238с ν(B−O), 1530 {ν(C=N) + ν(C=C), Pz}, 1563, 1571 {ν(C＝N), Ox}, 1645с 

{ν(C＝N) + ν(C＝C), Pz}. UV−vis (CH2Cl2): λмакс/нм (ε × 10−3моль−1лсм−1) 247 (17), 

261 (11), 283 (6.7), 317 (2.6), 346 (0.4), 434 (0.2), 486 (0.01). NIR (CHCl3) λмакс/нм 

(ε, моль−1лсм−1) 1081(7.1). 

 

 

 

Синтез [Mn(PzOx)3(BC6H5)]Cl (К6). 
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Комплекс отримали за подібною з [Co(PzOx)3(BC6H5)]Cl методикою, 

використовуючиMnCl2·4H2O (1.33г, 6.7 ммоль). Вихід дрібно-кристалічного 

порошку жовтого кольору 2.83г (82%). Елементний аналіз для C21H23N9O3BClMn, 

розраховано (%): C, 45.75; H, 4.18; N, 22.87. Знайдено (%): C, 45.64; H, 4.34; N, 

22.69. 1HЯМР (CDCl3) δ: 67.32 (ш. с, 3H, NH), 40.29 (ш. с, 3H, Pz), 27.50 (ш. с, 3H, 

Pz), 7.36 (ш. с, 5H, Ph), 2.15 (ш. с, 9H, CH3). 
13CЯМР (CDCl3) δ: 207.09 (с, Pz), 144.89 

(с, Pz), 130.93, 128.04, 127.32 (усі с, Ph), 31.01 (с, CH3). MS (MALDI-TOF) m/z: 515 

[M−Cl−] +. ІЧ (KBr) ν/см−1: 935, 947, 974, 1069, 1085,1113, 1161 ν(N−O), 

1212−1229мν(B−O), 1526 {ν(C＝N) + ν(C＝C), Pz}, 1562, 1580 {ν(C＝N), Ox}, 1654 

{ν(C＝N) + ν(C＝C), Pz}. UV−vis (CH2Cl2): λмакс/нм (ε × 10−3моль−1лсм−1) 246 (12), 

261 (18), 280 (9.9), 296 (5.4), 307 (3.3), 371 (0.028), 419 (0.025), 476 (0.009). 

 

 Синтез комплексу [Zn(HPzOx)3B(C16H33)]Cl (К7) 

 

3-Ацетилпіразол оксим H2PzOx (2.5 г, 20 ммоль) та гексадецилборатну 

кислоту (1.97 г, 7.3 ммоль) розчиняли в 20 мл сухого етанолу при інтенсивному 

перемішуванні, потім додавали безводний  ZnCl2 (0.92г, 6.7 ммоль) та СаCO3 (0.67 

г, 6.7 ммоль). Реакційну суміш кип'ятили протягом 30 хв, потім охолоджували до 
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кімнатної температури. Осад білого кольору відфільтровували, промивали 

етанолом, діетиловим етером, гексаном та висушували в вакуумі. Білий порошок, 

що утворився, перерозчиняли в дихлорметані, розчин відфільтровували та 

випарювали досуха. Вихід кристалічного порошку білого кольору склав 1,18г 

(25%). Елементний аналіз для C31H51N9O3BClZn (%), розраховано: C, 52.48; H, 7,25; 

N, 17,77; знайдено (%): C, 52,05; H, 7,77; N, 18.07. 1HЯМР (CDCl3) δ: 14.48 (с, 3H, 

NH), 7.703 (с, 3H, 5-Pz),), 6.4 (с, 3H, 4-Pz), 2.27 (с, 9H, CH3),1,16-1,232(м, 16Н, С1-

С16). MS(MALDI-TOF) m/z (I, %): 586 [M−PzOx-]+. ІЧ (KBr) ν/см−1: 914,961, 

1160ν(N−O), 1101ν(B−O), 1535 {ν(C＝N) + ν(C＝C), Pz}, 1563, {ν(C＝N), Ox}, 1629 

{ν(C＝N) + ν(C＝C), Pz},2851ν(C−H), 1469δ(C-H).  

Синтез комплексу [Fe(HPzOx)3B(C16H33)]Cl (К8) 

 

Комплекс отримали за методикою, аналогічною для [Zn(PzOx)3(BC16H33)]Cl, 

тільки замість хлориду цинку  використовували Fe(CH3CN)4Cl2(1.95 г, 6,7 ммоль). 

Синтез проводили в атмосфері аргону. Вихід кристалічного порошку світло-

жовтого кольору склав 1.13 г (24%). Елемен. аналіз для C31H51N9O3BClFe (%): 

розраховано: C,  53,2; H, 7,34; N, 18,01; знайдено (%): C, 52,69; H, 7,54; N, 17,68. 1H 

ЯМР (CDCl3) δ: 49.12 (CH3), 43.14 (C1-H), 28.65 (NH), 23.22 (C2-H), 0.90 (H-1), 1.27 

(H-2 - H-15), 1.14 (H-16)MS (MALDI-TOF) m/z (I, %): 540(100) [M−PzOx−Cl−]+. IЧ 

(KBr) ν/см−1: 915, 948, 1140ν(N−O), 1089 мν(B−O), 1546 {ν(C＝N) + ν(C＝C), Pz}, 

1564 {ν(C＝N), Ox}, 1612 {ν(C＝N) + ν(C＝C), Pz}.2857ν(C−H), 1460δ(C-

H)57FeМессбауер (ммс−1): ІЗ = 1.28, КР = 3.35 

 

Синтез комплексу [Со(HPzOx)3B(C16H33)]Cl (К9) 
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3-Ацетилпіразол оксим H2PzOx (2.5 г, 20 ммоль) та гексадецилборатну 

кислоту (1.97 г, 7.3 ммоль) розчиняли в 20 мл сухого етанолу при інтенсивному 

перемішуванні, потім додавали CoCl2·6H2O (1.58 г, 6.7 ммоль) та СаCO3 (0.67 г, 6.7 

ммоль). Реакційну суміш кип'ятили протягом 30 хв, потім охолоджували до 

кімнатної температури. Темно-оранжевий осад  відфільтровували, промивали 

етанолом, діетиловим етером, гексаном та висушували в вакуумі. Оранжевий 

порошок, що утворився, перерозчиняли в дихлорметані, розчин відфільтровували 

та випарювали досуха. Вихід: 1,65 г (35%).Елем. аналіз: розраховано для 

C31H51N9O3BClCo (%):C, 52,96; H, 7,31; N, 17,93;.Знайдено (%): C, 53,7; H, 7,77; N, 

16,7. 1H ЯМР (CD2Cl2) δ: 1H. 85.38 (С1-H), -8.18 (C2-H), -14.66 (CH3), 91.53 (H-1), 

64.82 (H-2), 37.03 (H-3), 24.12 (H-4), 16.22 (H-5), 11.36 (H-6), 8.09 (H-7). 5.90 (H-8), 

4.40 (H-9), 3.37 (H-10), 2.66 (H-11), 2.15 (H-12), 1.80 (H-13), 1.52 (H-14), 1.37 (H-15), 

0.82 (H-16)13C. 54.55 (C-4), 46.11 (C-5), 40.69 (C-6), 37.19 (C-7). 34.86 (C-8), 33.29 

(C-9), 32.52 (C-10), 32.21 (C-11), 31.47 (C-12), 30.91 (C-13), 30.23 (C-14), 23.09 (C-

15), 14.50 (C-16). MS (MALDI-TOF) m/z: 580 [M−PzOx−]+IЧ (KBr) ν/см−1: 911, 943, 

1163ν(N−O), 1098ν(B−O), 1540 {ν(C=N) + ν(C=C), Pz}, 1561, {ν(C＝N), Ox}, 1617с 

{ν(C＝N) + ν(C＝C), Pz}, 2854 ν(C−H), 1470 δ(C-H).  

 

 

 

 

 

Синтез комплексу [Mn(HPzOx)3B(C16H33)]Cl (К10)  
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Комплекс отримали за подібною з [Co(PzOx)3(BC16H33)]Cl методикою, 

використовуючиMnCl24H2O (1.33г, 6.7 ммоль). Вихід дрібно-кристалічного 

порошку жовтого кольору 1,31г (28%). Елементний аналіз для C31H51N9O3BClMn, 

розраховано (%): C, 53,27; H, 7,35; N, 18,03. Знайдено (%): C, 55.24; H, 8,02; N, 16,8. 

1HЯМР (CDCl3) δ: 67.32 (ш. с, 3H, NH), 40.29 (ш. с, 3H, Pz), 27.50 (ш. с, 3H, Pz), 

1.234 (ш.с, СН), 2.15 (ш. с, 9H, CH3). MS (MALDI-TOF) m/z: 515 [M−Cl−] +. ІЧ (KBr) 

ν/см−1: 935, 947, 974, 1069, 1085,1113, 1161 ν(N−O), 1212−1229мν(B−O), 1526 {ν(C

＝N) + ν(C＝C), Pz}, 1562, 1580 {ν(C＝N), Ox}, 1654 {ν(C＝N) + ν(C＝C), Pz}. 

UV−vis (CH2Cl2): λмакс/нм (ε × 10−3моль−1лсм−1) 246 (12), 261 (18), 280 (9.9), 296 (5.4), 

307 (3.3), 371 (0.028), 419 (0.025), 476 (0.009). 
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РОЗДІЛ 3. 

АЗОМЕТИНОВІ ПОХІДНІ 1Н-ПІРАЗОЛУ ЯК БУДІВЕЛЬНІ БЛОКИ ДЛЯ 

КОНСТРУЮВАННЯ МАКРОБІЦИКЛІЧНИХ СИСТЕМ. 

 

3.1. Особливості синтезу лігандів.  

 

На відміну від аліфатичних та ароматичних кетонів, ацетилпіразол проявляє 

дещо нехарактерні для кетонів властивості. Істотний вплив на поведінку кетогрупи 

надає внутрішньомолекулярний водневий зв’язок та можливість утворення 

аніонних форм, тому реакційна здатність ацетилпіразолу в реакціях 

нуклеофільного заміщення нижча, ніж у інших кетонів.  Незважаючи на те, що сам 

3-ацетилпіразол відомий досить давно, його азометинові похідні досі не були 

описані. З метою дослідити реакційну здатність ацетилпіразолу з гідроксиламіном, 

гідразином та його похідними, ми провели ряд синтезів, в результаті яких отримали 

ряд нових хелатуючих лігандів (схема.3.1). 

 

Схема.3.1 Синтез азометинових похідних 3-ацетилпіразолу 

Синтез оксиму 3-ацетилпіразолу (L1) проводили за стандартною для 

кетоксимів методикою (конденсація 3-ацетилпіразолу з гідроксиламіном). Через те, 
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що цільовий продукт виявився водорозчинним, реакцію довелося проводити в 

безводному етанолі. Вихід продукту склав 70%, але, оскільки його препаративна 

чистота була менша 90%, для кращої характеризації  його очистили за допомогою 

рідинної хроматографії. 

На відміну від раніше неописаного оксиму 3-ацетилпіразолу, синтез  гідразону 

було описано раніше в роботі [133], однак, намагаючись відтворити дану методику, 

нам не вдалося отримати чистий продукт. Індивідуальну речовину ми отримали в 

інших умовах, при цьому її властивості (температура плавлення ≈ 162-163°С та хім. 

зсуви (табл. 1)) дещо відрізняються від наведених у вказаній роботі. Слід зазначити, 

що кетогруппа ацетилпіразолу характеризується зниженою реакційною здатністю 

карбонільної групи, ймовірно, внаслідок внутрішньомолекулярного водневого 

зв’язку, що проявляється в реакціях з похідними гідразину. Так, реакція між 

гідрохлоридом 3-ацетилпіразола та гідразин гідратом в м’яких умовах не 

відбувається, тобто, в результаті утворюється суміш продуктів, основним із яких є 

вихідний 3-ацетилпіразол в основній формі. Для отримання гідразону 

оптимальною виявилась методика, заснована на тривалому кип’ятінні в надлишку 

гідрату гідразина (L2, схема 3.1). 

На відміну від аліфатичних та ароматичних кетонів, утворення азину 3-

ацетилпіразолу (L3) відбувається в досить жорстких умовах. В той час, як 

отримання гідразону ароматичного або аліфатичного ряду без домішок азину 

потребує спеціальних методик, а азин утворюється досить легко, у випадку з 

ацетилпіразолом спостерігається зворотна ситуація. Азин вдалося отримати 

шляхом двохстадійного синтезу, який включає утворення гідразону на першій 

стадії, з подальшою його конденсацією з 3-ацетилпіразолом в присутності 

каталітичної кількості оцтової кислоти та азеотропній відгонці спирту. Ймовірно, 

таку поведінку можна пояснити стабілізацією молекули гідразону 

внутрішньомолекулярним водневим зв’язком. Особливістю даного азину є легкість 

його гідролітичного розщеплення до вихідного кетону при надлишку Н+, що також 

супроводжується частковою азин-піразоліновою конденсацією. При 3-х годинному 

кип’ятінні L3 в 20% оцтовій кислоті виділили суміш, яка містить 30% вихідного 
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азину, 20% продукту циклоконденсації та 20% 3-ацетилпіразолу. Скоріше за все, 

гідролізу азина сприяє наявність гетероциклічних атомів азоту в орто-положенні до 

азинового фрагменту, що сприяє координації молекули води та полегшує 

утворення перехідного стану та протікання гідролізу (схема 3.2).  

Можливість існування протонованого азину в метилен-піразоліновій 

таутомерній формі сприяє азин-піразоліновому перегрупуванню, яке відбувається 

незвичайно легко при каталізі оцтовою кислотою в водному середовищі (схема 3.3).  
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Схема 3.3 Азин-піразолінове перегрупування в молекулі азину 3-

ацетилпіразолу 

Карбоксиметилгідразид (L4, схема 3.1) легко утворюється в водно-

метанольному розчині шляхом конденсації вихідного кетону та метилуретану та 

кристалізується із етанолу в чистому стані у вигляді білого дрібнокристалічного 

порошку. 

Формілгідразид 3-ацетилпіразолу (L5, схема 3.1) також легко утворюється в 

водно-метанольному розчині, а при подвійній перекристалізації з етанолу через 

декілька тижнів  виростають кристали чистої речовини.  
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Схема 3.2 Гідроліз азину 3-ацетипіразолу 
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3.2 Спектральні дослідження синтезованих лігандів. 

 

Всі синтезовані ліганди були досліджені за допомогою 1Н ЯМР та ІЧ 

спектроскопії (ЯМР спектри всіх синтезованих лігандів наведені в додатку А), а 

будова двох лігандів доведена методом РСтА. 

В 1Н ЯМР спектрі 3-ацетилпіразолоксиму (L1) про утворення очікуваного 

продукту свідчить поява сигналу протону оксимної групи при 12.83 м.ч. та зсуви 

сигналів протонів піразольного кільця в область сильного поля в порівнянні з 

вихідним 3-ацетилпіразолом (таблиця 3.1).  

В 1Н ЯМР спектрахL2 спостерігається наявність двох таутомерних форм, 

зумовлених внутрішньомолекулярними водневими зв’язками між атомами азоту 

піразольного кільця та атомами водню гідразидного фрагменту, про що свідчать 

два сигнали протонів при 12,51 та 12,63 м.д. (схема 3.4) 

 

Схема 3.4 Таутомерні форми L2 

 

1Н ЯМР спектри L3 свідчать про транс-конфігурацію азину та демонструють 

очікувані значення хімічних зсувів для всіх протонів. Проходження азин-

піразолінового перегрупування в присутності оцтової кислоти та утворення 

піразолінового продукту також підтверджується ПМР спектральними 

дослідженнями. При хроматографічному розділенні суміші, що утворилася під час 

кислотного гідролізу азину, виділили фракцію, ПМР спектри якої свідчать про 

утворення піразоліну(δ(СН2)-1,239м.д.; δ(СН3)-2,091 м.д.; δ(NH)-7,544 м.д.).  

В 1Н ЯМР спектрах карбоксиметилгідразиду всі сигнали протонів знаходяться 

в очікуваних областях, а відсутність додаткових сигналів свідчить про те, що в 

розчині він існує в єдиній формі, ймовірно, syn-конформації з 

внутрішньомолекулярним водневим зв’язком гідразидного фрагменту та 
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піридинового атома азоту піразольного циклу, що проявляється в уширенні 

сигналу протону гідразидної групи  при 12,2 м.д.  

В розчині ДМСО формілгідразиду 3-ацетилпіразолу спостерігається  

співіснування двох форм (схема 3.5), що проявляється в ЯМР спектрах даної 

сполуки. Крім основного набору сигналів, який відповідає відкритій (лінійній) 

формі гідразиду (а), присутній другий набір сигналів, який відповідає циклічній 

формі (b), що також підтверджується при аналізі двомірних спектрів ЯМР (додаток 

А), (лінійна та циклічна форми знаходяться у співвідношенні 3:1, відповідно). 

 

Схема 3.5 Таутомерні форми L5в розчині ДМСО  

 

Цікаво відмітити, що близьке положення пірольного атому нітрогену в 

піразольному кільці до атому оксигену функціональної групи в циклічній формі 

формілгідразиду та в молекулі оксиму 3-ацетипіразолу проявляється в зсуві 

сигналу протону NHв область сильного поля, в порівнянні з іншими лігандами, що 

свідчить про збільшення його кислотності. 
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В ІЧ спектрах лігандів спостерігається зсув смуги поглинання групи С=O 

вихідного кетону в низькочастотну область при заміщенні атома кисню на атом 

нітрогену азометинової групи (таблиця 3.2). Так, в спектрі вихідного 

ацетилпіразолу смуга поглинання при 1670 см-1, яка поєднує коливання 

карбонільної групи С=О та С=С і С=N піразольного кільця, при заміщенні атому 

кисню на азот зміщується в низькочастотну область на 10-30 см-1.Смуги 

поглинання піразольного кільця при введенні азометинових замісників також 

Таблиця 3.1.  

Значення хімічних зсувів протонів в 1Н ЯМР спектрах синтезованих 

лігандів (м.ч.) 

 δ(CH3) δ(НC＝N, 

Pz) 

δ(НC＝C, 

Pz) 

δ(NH, Pz) δ(протон 

функц. 

групи) 

3-ацетилпіразол 2.64 6.88 7.76 11.79  

3-ацетилпіразол 

оксим 

2.14 6.46 7.71 10.9 12.83(N=OH) 

3-ацетилпіразол 

гідразон 

2.03 6.33 7.46 12,5-12,63 5.45 (N=NH2) 

Азин 3-

ацетилпіразолу 

2.2 6.72 7.76 13.05  

Формілгідразид 3-

ацетилпіразолу 

(відкрита форма) 

2.27 6.56 7.74 12.93 8.69(H-C=O) 

Формілгідразид 3-

ацетилпіразолу 

(циклічна форма) 

2.25 6.58 7.75 10.67 8.11 

Карбоксиметилгід

разид 3-

ацетилпіразолу 

2.27 6.51 7.8 13.49 12.2 (NH-

COOMe) 
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незначно зміщуються в низькочастотну область, в середньому на 15-20см-1.Смуга 

валентних коливань ν(N-H) піразольного кільця знаходиться при 3231 см-1 в 

ацетилпіразолі та зміщується в низькочастотну область в спектрах синтезованих 

лігандів. Про створення нових сполук свідчить також поява смуг поглинання ν(=N-

N) при 1044-1054 смта смуга ν(=N-О) при 1066 см-1.На наявність 

внутрішньомолекулярного водневого зв’язку в молекулі гідразону L2 вказує  смуга 

поглинання при 3343 см-1, яка відсутня в спектрах інших лігандів. Це ще раз 

підтверджує стабілізацію молекули гідразону внутрішньомолекулярним зв’язком. 

Таблиця 3.2.  

Положення основних смуг поглинання в ІЧ спектрах синтезованих лігандів 

(см-1) 

 

ν(С=N 

+C=C), 

Pz 

ν(С=N 

+C=C), 

Pz 

ν(С=N) 
ν(N-H), 

Pz 
ν(С=О) ν(=N-N) 

3-ацетилпіразол 1530 1628  3231 1670  

3-ацетилпіразол оксим 1539 1629 1661 3125   

3-ацетилпіразол 

гідразон 
1531 1605 1643 3137  1054 

Азин 3-ацетилпіразолу 1536 1615 1646 3136  1048 

Формілгідразид 

3-ацетилпіразолу  
1553 1604 1657 3200  1044 

Карбоксиметилгідразид 

3-ацетилпіразолу 
1536 1615 1643 3130 1722 1045 

 

3.3 Молекулярна та кристалічна будова формілгідразиду та азину 3-

ацетилпіразолу 
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Молекулярні структури двох лігандів – азину(L3) та формілгідразиду (L5) 3-

ацетилпіразолу доведені методом РСтА та представлені на рис. 3.1, а основні 

геометричні параметри наведені в Додатку Б. 

Молекули досліджуваних сполук майже планарні. Фрагмент СН-СН=NH-

N=C-C(CH3)=N-, який є спільним для обох лігандів, має площинну будову, а 

спряжені подвійні зв’язки C(3) = N(3) та С(2) = N(2) знаходяться в транс-положенні 

один відносно одного. Довжини зв’язків між атомами в піразольному фрагменті 

свідчать про делокалізацію електронної густини на піразольному кільці  

для обох лігандів.  

Молекула L3 центросиметрична (центр інверсії знаходиться між атомами N-

N) та складається з двох плоских фрагментів, які розташовані в транс-положенні 

(рис.3.1,а). Середнє відхилення чотирьох атомів від Rms площини не перевищує 

0.013(1) Å). Наявність електронної густини на атомі H(N) зумовлює утворення 

міцних водневих зв'язків N(1)-H...N(2) з  ri (N...N) = 2.887(1)Å з кутом NHN = 154°, 

за рахунок яких молекули утворюють воднево-зв'язані шари, паралельні до 

кристалографічної площини (100). 

 Молекула L5 має незначне відхилення від планарності через невеликий зсув 

формілгідразидного фрагменту. Кут між площинами, в яких лежать атоми 

піразольного кільця та атоми замісника, дорівнює 4,85º. 

а) 

 

б) 

Рис.3.1 Молекулярна будова L3(а) та L5(б) 

Кристалічні упаковки L3 та L5 представлені на рис. 3.2. У кристалічній 

упаковці молекули L3 організовані в зигзагоподібні шари за рахунок водневих 

зв'язків між пірольним атомом нітрогену однієї молекули та піридиновим атомом 

нітрогену іншої. Шари пов'язані між собою за рахунок C-H...π взаємодій між 
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атомами водню метильної групи та площиною піразольного кільця (відстані H...π 

дорівнюють 2.695 Å (рис.3.2, а).  

Елементарна комірка L5 містить чотири молекули, які складаються в два 

кутових фрагменти. Кутові фрагменти вздовж осі а формують колони. В 

кристалічній упаковці колони повернуті одна відносно одної на 180°. Молекули, 

які складають кутові мотиви, розташовані під кутом 77,62° та поєднуються між 

собою за допомогою водневих зв’язків між пірольним атомом нітрогену однієї 

молекули з піридиновим атомом іншої. Другий пірольний атом нітрогену утворює 

водневий зв’язок з піридиновим атомом нітрогену третьої молекули. Довжина 

водневого зв’язку N(4)H...N(3) з ri(N...N) = 2,132(1) Å. Незважаючи на те, що 

молекула в цілому є практично плоскою, стекінг-взаємодії між молекулами 

відсутні. Колони поєднані між собою сильними водневими зв'язками між О(1)…H-

N(1) з ri=2,286(1) (рис.3.2, б). 

 

а) 

 

б) 

Рис.3.2 Фрагмент молекулярної будови L3 (а) та L5(б) 
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3.4 Можливі способи координації синтезованих лігандів. 

3-ацетилпіразол оксим є полінуклеативним лігандом, який, завдяки наявності 

чотирьох донорних атомів (атоми нітрогену піразольного кільця та атоми нітрогену 

та оксигену оксимної групи) може проявляти  декілька способів координації 

(Рис.3.3). Найчастіше координація металу відбувається за рахунок утворення 

п’ятичленного хелатного циклу з атомом металу, піридиновим атомом нітрогену 

піразольного кільця та нітрогеном оксимного фрагменту (рис.3.3, a). При 

підвищенні pH розчину може спостерігатися утворення шестичленного хелатного 

циклу з координацією оксиму через оксиген (рис.3.3, b). Окрім того, за певних 

стеричних умов містковою може бути оксимна група (рис.3.3, с). Через те, що 

протон на піразольному нітрогені знаходиться у стані прототропної таутомерії, 

ймовірним є утворення біядерних комплексів за рахунок місткової поведінки 

піразольного кільця (рис.3.3, d та e). Також містковими можуть бути обидва 

фрагменти – оксимний та піразольний (рис.3.3, f). 

 

Рис. 3.3Можливі способи координації 3-ацетилпіразолоксиму 

3-ацетилпіразолоксим є дуже перспективним будівельним блоком для 

конструювання макробіциклічних гібридних систем. Завдяки наявності оксимної 

групи його можна використовувати як ліганд для синтезу борозшитих трис-

диоксиматів (клатрохелатів) металів, а наявність піразольного фрагменту з 

пірольним атомом нітрогену дозволяє використовувати цю сполуку для синтезу 

поліпіразоліл боратів (скорпіонатів) металів. Таким чином, макробіциклічні та 

псевдомакробіциклічні сполуки на основі даного ліганду зможуть поєднувати в 
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собі фрагменти різних класів, що є дуже цікавим з точки зору супрамолекулярної 

хімії (рис.3.4, а, b).  

При розгляді інших азометинових похідних 3-ацетилпіразолу (гідразону, 

формілгідразиду, карбоксиметилгідразиду) можна побачити, що дані сполуки 

також є перспективними будівельними блоками для синтезу макробіциклічних 

систем. За рахунок конденсації гідразидних фрагментів з карбоніл-вмісними 

зшиваючими агентами, дані ліганди можуть утворювати макробіциклічні сполуки 

з 1,3,5-триазациклогексановими апікальними фрагментами адамантанового 

(рис.3.4, c) або бареланового (рис.3.4, d) типів, координуючи метал атомами азоту 

піразольних та гідразидних фрагментів, а азин 3-ацетилпіразолу є перспективним 

лігандом для конструювання біядерних макробіциклічних сполук (рис.3.4, e).  

 

Рис. 3.4Можливі типи макробіциклічних сполук на основі 

синтезованих лігандів 

Таким чином, всі синтезовані сполуки є полідентатними лігандами, які можна 

використовувати для конструювання макробіциклічних та 

псевдомакробіциклічних систем. 
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3.5 Короткі висновки. 

 

1. Розроблено методики для синтезу азометинових похідних 3-ацетилпіразолу, 

за якими вперше синтезовано 5 нових хелатуючих лігандів. Їх будова досліджена 

методами ЯМР та ІЧ спектроскопії  

2. Досліджена реакційна здатність 3-ацетилпіразолу в реакціях з гідразин 

гідратом. Встановлено, що: 

- в реакціях з гідразин гідратом кетогрупа 3-ацетилпіразолу проявляє знижену 

активність, внаслідок чого реакція в м’яких умовах не відбувається, а гідразон 3-

ацетилпіразолу утворюється лише при тривалому кип’ятінні в надлишку гідразин 

гідрату; 

- азин 3-ацетилпіразолу, який утворюється внаслідок конденсації гідразону 3-

ацетилпіразолу з вихідним кетоном, в присутності іонів Н+ зазнає часткове азин-

піразолінове перегрупування, а також частково гідролізує до вихідного 3-

ацетилпіразолу.  

3. ЯМР дослідження синтезованих лігандів показало, що: 

- формілгідразид в розчині ДМСО існує в двух формах – відкритій та циклічній 

в співвідношенні 3:1, азин 3-ацетилпіразолу знаходиться в транс-конфігурації, інші 

ацилгідразиди не проявляють схожу таутомерію; 

- завдяки внутрішньо-молекулярним водневим зв’язкам, гідразон 3-

ацетилпіразолу в розчині існує в двох таутомерних формах. Наявність водневого 

зв’язку також підтверджується даними ІЧ спектроскопії. 

4. Методом РСтА визначені молекулярні структури двох лігандів: азину та 

формілгідразону 3-ацетилпіразолу. Показано, що: 

- обидві молекули мають майже планарну будову; 

- спільний для обох лігандів фрагмент СН-СН=NH-N=C-C(CH3)=N-, має 

площинну будову, а спряжені подвійні зв’язки C(3) = N(3) та С(2) = N(2) 

знаходяться в транс-положенні один відносно одного. 

- молекули в кристалах поєднуються за рахунок водневого зв’язування. 
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5. Завдяки значній кількості донорних атомів різної природи, всі синтезовані 

сполуки є полідентатними лігандами та проявляють велике різноманіття 

координаційних можливостей. Розташування донорних атомів дозволяє 

використовувати дані ліганди для конструювання макробіциклічних та 

псевдомакробіциклічних систем. 

6. Показано, що макробіциклічні комплекси на основі азометинових похідних 

3-ацетилпіразолу можуть поєднувати в собі фрагменти двох класів сполук – трис-

диоксиматів (трис-диімінатів) металів та поліпіразоліл боратів, що робить їх 

перспективними будівельними блоками для конструювання гібридних систем. 
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РОЗДІЛ 4. 

СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ГІБРИДНОГО НЕСИМЕТРИЧНОГО 

МАКРОБІЦИКЛІЧНОГО КОМПЛЕКСУ КЛАТРОХЕЛАТНО-

СКОРПІОНАТНОГО ТИПУ ТА ЙОГО НЕМАКРОЦИКЛІЧНОГО 

ІНТЕРМЕДІАТУ. 

 

4.1 Особливості синтезу та будови несиметричних комплексів клатрохелатно-

скорпіонатного типу. 

 

Ми спробували синтезувати гібридний макробіциклічний комплекс, в якому 

піразолоксимний фрагмент виступає як структурний аналог α-диоксиму та є 

складовою частиною макроциклу. Для здійснення цієї мети ми вибрали метод 

направленого темплатного синтезу, яким найчастіше отримують несиметричні 

клатрохелати [134]. Реалізація такої схеми дає можливість використати плоский 

макроциклічний комплекс для добудови його до гібридного макробіциклічного 

комплексу зі скорпіонатним фрагментом у складі макроциклу, та дослідити умови 

реакції та властивості сполук.  

Для вдалого проведення реакції використовували плоско-квадратний 

макроциклічний комплекс біс(α-бензилдіоксимат) заліза 

(ІІ)[Fe(Bd)2(BF2)2(CH3CN)2], комплекс BF3 з третинним аміном (C2H5)N(ізо-C3H7)2 

та нітрометан в якості слабкодонорного розчинника. В умовах реакції відбувається 

конденсація макроциклічного комплексу [Fe(Bd)2(BF2)2(CH3CN)2] з хелатуючим 

лігандом H2PzOx з утворенням макробіциклічного цільового продукту. При цьому, 

амбіфільний амінний комплекс BF3 виступає одночасно акцептором фторид-йону 

(кислотою Льюїса), що активує зв’язок B – F в макроциклі, акцептором водню 

(основою Льюїса), що активує хелатуючий ліганд, та акцептором НF, що 

виділяється в процесі реакції (Схема 4.1).  
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Схема 4.1 Синтез реберно-несиметричного клатрохелату (К2) та 

немакроциклічного інтермедіату (К1) 

На відміну від аналогічного циклоприєднання α-диоксимів, реакція з 

піразолоксимом чітко розділена на дві стадії: утворення зв’язків B-Oта B-N. 

Контролюючи проходження реакції за допомогою ТСХ, ми  виділили проміжний 

продукт часткового приєднання хелатуючого ліганду по оксимній групі, який 

утворюється при 70-80 °С. При подальшому кип’ятіння реакційної суміші 

утворюється повністю макробіциклічний продукт. Це свідчить про те, що 

утворення піразолборатного фрагменту потребує більш жорстких умов в 

порівнянні з оксимборатним.  

 

4.2 Спектральні властивості комплексів Fe(Bd)2(BF2)(BF)(HPzOx) (К1) та 

Fe(Bd)2(BF)2(PzOx) (К2) 

 

Для дослідження вище згадуваних комплексів ми використали MALDI мас-

спектрометрію, ІЧ, ЯМР, Uv-vis та 57Fe Месбауерівську спектроскопію. 

MALDI-TOF-спектри комплексів К1 та К2 свідчать про наявність 

молекулярних іонів в обох випадках. Молекулярні іони обох комплексів 

утворюються внаслідок одноелектронного окиснення центрального йону металу. 

Експериментальні та розраховані мас-спектри представлені на рис.4.1 та рис.4.2. 

Різниця в масі молекулярних іонів складає 20 а.о.м., що дорівнює молекулярній 

масі молекули HF. Це підтверджує попередні висновки про будову комплексів. 
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а) 

б) 

Рис.4.1MALDI-TOF мас-спектри комплексу Fe(Bd)2(BF2)(BF)(HPzOx) а) - 

експериментальні, б) - розраховані. Exact Mass: 735.1483, m/z [M +] = 734,7 

а) 

б) 

Рис.4.2 MALDI-TOF мас-спектри комплексу Fe(Bd)2(BF)2(PzOx) а) - 

експериментальні, б) - розраховані. Exact Mass: 715.1420, m/z [M +] = 714,931 

В ІЧ спектрах синтезованих комплексів спостерігаються смуги поглинання 

валентних коливань зв’язків  C＝N, N−O, B−O та B−F,  характерні для борозшитих 

α-диоксиматних макробіциклічних каркасів, та характеристичні смуги поглинання 

вихідного ліганду H2PzOx. Дані ІЧ спектральних досліджень представлені в таблиці 

4.1. Про координацію ліганду свідчать зсуви смуг поглинання ν(C=N) піразольного 

кільця в низькочастотну область (Δν=90см-1) та зсуви смуг ν(C=N) оксимного 

фрагменту в високочастотну область (Δν=35-45см-1). На утворення клатрохелатно-

скорпіонатного комплексу вказує відсутність смуги поглинання в області 3100-

3200 см-1, що свідчить про депротонування пірольного атому азоту піразольного 

кільця та утворення зв’язку B−N. 
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Таблиця 4.1 

ІЧ спектральні характеристики комплексів Fe(Bd)2(BF2)(BF)(HPzOx) та 

Fe(Bd)2(BF)2(PzOx) 

Комплекс 

Частоти, см-1 

ν1(C

＝N),Pz 

ν2(C＝

N), Pz 

ν1(C

＝N), Ox 

ν1(P

h-C＝N) 

ν(

NH), Pz 

Fe(Bd)2(BF2)(BF)(HPzOx) 1531 1666 1552 1588 3184 

Fe(Bd)2(BF)2(PzOx) 1530 1674 1553 1598  

Кількість та положення сигналів в 1H, 13C,11Bта19F ЯМР спектрах, а також 

відношення інтегральних інтенсивностей в ПМР спектрах, підтверджують 

очікуваний склад та симетрію комплексів (додаток А). В 1H та13C ЯМР спектрах 

комплексів спостерігаються сигнали, характерні для α-бензилдіоксимних та 

піразолоксимних фрагментів(таблиця 4.2). В ПМР спектрі проміжного комплексу 

К1 спостерігається сигнал протону некоординованого піразольного фрагменту при 

δ=11.28 м.ч. 19F 

ЯМР спектр 

даної сполуки 

містить три 

сигнали, що 

свідчить про 

наявність трьох 

типів атомів 

фтору, а в 11B 

ЯМР спектрі 

дублет дублетів при δ= 1.5 м.ч. є характерним для тетраедричного фрагменту 

O2BF2, а дублет при δ= 3.5 м.ч. відноситься до зшиваючої групи O3BF (рис.4.3). 

Сигнали при δ= 3.9 та 22.8 м.ч. в спектрі 11B ЯМР макробіциклічного комплекса 

 

  

 

  

Рис.4.3  11В та 19F ЯМР спектри комплексів К1 та К2 
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можна віднести до С3-симметричної групи O3BF та апікальної групи O2NBF, 

відповідно. 

Таблиця 4.2. 

ЯМР дослідження комплексів Fe(Bd)2(BF2)(BF)(HPzOx) та Fe(Bd)2(BF)2(PzOx) 

 Fe(Bd)2(BF2)(BF)(HPzOx) Fe(Bd)2(BF)2(PzOx) 

1Н ЯМР 2,51 (CH3) 

6,76; 7,66 (CH, Pz) 

7,20 (CH, Ph) 

11,28 (NH, Pz) 

2,55 (CH3) 

6,82; 7,86 (CH, Pz) 

7,20 (CH, Ph) 

 

13С ЯМР 15,61 (CH3) 

107,63; 135,54 (CH, Pz) 

129,84; 129,86; 131,21 

131,76; 131,88; 132,43 (C, Ph)  

151,76 (CH3C=N) 

155,46 (C=N, Pz) 

160,94; 166,75 (PhC=N) 

15,84 (CH3) 

109,38; 139,47 (CH, Pz) 

129,87; 129,91; 131,52 

131,66; 131,71; 132,55 (C, Ph)  

153,45 (CH3C=N) 

154,22 (C=N, Pz) 

157,58; 158,73 (PhC=N) 

11В ЯМР 1,51 (O2BF2) ; 

 3,57 (O3BF) 

2,82 (O2NBF); 

 3,92 (O3BF) 

19F ЯМР -93,20 (B2-F2) 

-102,20 (B2-F3) 

-109,7 (B1-F1) 

-89,92 (B2-F2) 

-97,55 (B1-F1) 

Про утворення координаційних сполук свідчать також Uv-vis спектри 

розчинів. Інтенсивні характеристичні смуги переносу заряду метал-ліганд Fe-d―L-

π* спостерігаються в більш довгохвильовій області (Δ≈40 нм) в діапазоні від 440 

до 525 нм в порівнянні зі спектром борозшитого трис(α-бензилдіоксиматного) 

аналога (таблиця 4.3), що пояснюється значними змінами в електронній будові 

інкапсулюючих лігандів при переході від трис-диоксиматних клатрохелатів до їх 

гібридних піразолвмісних аналогів. В УФ діапазоні комплексів найбільш 

інтенсивними є смуги міжлігандних π–π* переходів в α-бензилдіоксиматних та 

піразолоксиматному фрагментах.  
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Таблиця 4.3 

Максимуми поглинання (макс/нм (·10–3, л/моль см) в UV–vis спектрах гібридних клатрохелатних комплексів 

заліза (ІІ), вихідних лігандів та їх симетричного трис--бензилдиоксиматного аналогу. 

 FeBd2(PzOx)(BF)2 FeBd2(HPzOx)(BF2)(BF) H2PzOx FeBd3(BF)2 H2Bd 

 252(22) 251(23) 231(9.2) 245 (19) 200(3.1) 

 287(7.3) 290(14) 249(5.0) 261(28) 239(1.6) 

 308(6.4) 320(4.4)  278(23)  

 367(4.2) 372(3.6)  293(17)  

 443(3.9) 444(5.9)  310(6.4)  

 487(5.2) 495(11)  328(4.1)  

 538(2.1) 537(4.3)  407(4.8)  

    453(8.0)  

    484(35)  
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Величини ізомерного зсуву (ІЗ) в Мессбауерівських 57Fe спектрах обох 

комплексів типові для низькоспінових комплексів феруму(рис.4.4). При переході від 

немакроциклічного піразолоксимного комплексу до макробіциклічного значення ІЗ 

зменшується, що відображає так званий «макробіциклічний» ефект збільшення сили 

поля ліганду при утворенні клатрохелатної структури. Введення одного «нового» 

реберного фрагменту в клатрохелатний 

каркас зазвичай супроводжується 

збільшенням величини квадрупольного 

розщеплення (КР), що також 

підтверджується даними 

Мессбауерівської спектроскопії. Значення 

КР збільшується при переході від трис-

диоксиматного до клатрохелатно-

скорпіонатного комплексу. Як відомо, КР 

в месбауерівских 57Fe спектрах, що 

визначається градієнтом електричного 

поля на ядрі атома феруму, характеризує 

кут викривлення координаційного 

поліедру. Для тригонально-призматичної 

координації (ТП)=0°, для тригонально-

антипризматичної (ТАП) =60°. Згідно із 

запропонованою в роботі [135] 

кореляційною залежністю «КР - », збільшення значення КР веде до зменшення кута 

викривлення, а отже, наближення геометрії координаційного поліедру до ТП. Отже, 

при порівнянні величини КР отриманих комплексів з величиною КР симетричного 

бензил-диоксиматного клатрохелату можна сказати, що заміщення 

бензилдиоксиматного фрагменту на піразолоксимний веде до збільшення КР та 

зменшення кута викривлення  (таблиця 4.4). 

 

a) 

b) 

Рис.4.4 Месбауерівські 57Fe спектри 

низькоспінових комплексів Fe(II): 

 К1 (а) та К2 (b) 
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Таблиця4.4 

Параметри мессбауерівських 57Fe спектрів (мм/с) 

 Fe(Bd)3(BF)2 Fe(Bd)2(BF2)(BF)(HPzOx) Fe(Bd)2(BF)2(PzOx) 

КР 0.25 0.39 0.55 

ІЗ 0.32 0.37 0.34 

 

4.3 Електрохімічні дослідження комплексів Fe(Bd)2(BF2)(BF)(HPzOx) та 

Fe(Bd)2(BF)2(PzOx) 

 

Електрохімічні характеристики гібридних комплексів досліджували методом 

циклічної вольтамперометрії (ЦВА). Всі піки, що спостерігаються в 

вольтамперограмах, відповідають процесам з дифузійним обмеженням току (як видно 

з лінійної ділянки Ip порівняно з v1/2, де ν-швидкість сканування). Потенціали 

окиснення та відновлення представлені в таблиці 4.5. 

Вольтамперограмми комплексів Fe(Bd)2(BF2)(BF)(HPzOx) (рис.4.5, 1) та 

Fe(Bd)2(BF)2(PzOx) (рис.4.5, 2) подібні та містять в катодній та анодній областях по 

одній хвилі. Для порівняння приведена також вольтамперограмма трис-α-

бензилдиоксиматного комплексу Fe(Bd)3(BF)2(рис.4.5, 3). 

В катодному діапазоні ЦВА для гібридних піразолоксиматних комплексів заліза 

(II) містять, відповідно,  незворотну та квазі-зворотну хвилі металцентрованого Fe2+/+ 

відновлення. Відновлена аніонна форма макроциклічного інтермедіату хімічно менш 

стабільна, ніж макробіциклічного, що є результатом відсутності повної інкапсуляції 

та відносній лабільності даного комплексу. Інкапсульований йон заліза (ІІ) в аніонній 

формі макробіциклічного комплексу ізольований від зовнішніх  
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факторів, завдяки чому стабілізуються 

незвичайний ступінь окиснення +1 в ЦВА 

часовій шкалі (аналогічний ефект був 

описаний для кобальту (І) [136]. 

Значення ΔE для гібридного 

піразолоксимного клатрохелату (450мВ) 

нижче, ніж у трис-діоксиматного аналогу 

(таблиця 4.5), а їх потенціали відновлення 

відрізняються на 355 мВ. Такий результат 

можна пояснити значними відмінностями в 

електронній та просторовій будові 

відповідних інкапсулюючих лігандів. 

Хвилі ЦВА в анодному діапазоні всіх 

комплексів мають однакову форму та містять 

незворотні одноелектронні хвилі, які можна 

віднести до редокс-переходів Fe2+/3+. 

Потенціал окиснення  Ea
ox при переході від  

лакунарного комплексу 

Fe(Bd)2(BF2)(BF)(HPzOx) до його 

клатрохелатного аналогу Fe(Bd)2(BF)2(PzOx) 

значно (приблизно на 460 мВ) зміщується в 

анодний діапазон через утворення 

високоспряженого полієнового клітинного 

ліганду, (так званий «клатрохелатний» 

(макробіциклічний) ефект- збільшення сили 

поля ліганду при утворенні клатрохелатної структури)[137]. Крім того, величина 

потенціалу окиснення для клатрохелатно-скорпіонатного комплексу з двома α-

бензилдиоксиматними хелатними фрагментами на 250 мВ вище, ніж для трис-α-

бензилдиоксимату. Разом з тим, хімічна стабільність окисненої ферум(ІІІ)-вмісної 

форми комплексу Fe(Bd)2(BF)2(PzOx) нижча ніж в трис-α-бензилдиоксиматному 
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Рис.4.5 Циклічні 

вольтамперограми 1мМ розчинів 

комплексів К1 (1), К2 та 

Fe(Bd)3(BF)2(3) в дихлорметані 

при швидкості сканування 

200 мВ с–1 на Pt, Ag/AgCl/KCl 

водн 
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аналогу: ЦВА комплексу Fe(Bd)3(BF)2 містить пік окиснення, що відповідає метал-

центрованому редокс-процесу Fe2+/3+, який, на відміну від незворотного 

характеристичного окиснення у випадку піразолоксиматного клатрохелату, є квазі-

зворотним, із співвідношенням прямого та зворотного піків рівним 1, а у випадку 

макробіциклічного комплексу це співвідношення дорівнює 0.75. 

Таблиця 4.5 

Електрохімічні дані (мВ) для комплексів Fe(Bd)2(BF2)(BF)(HPzOx) 

Fe(Bd)2(BF)2(PzOx)та їх симетричного аналога Fe(Bd)3(BF)2 

Комплекс 
окиснення Відновлення 

Еa
ок Еc

ок ΔE Ec
від Ea

від ΔE 

Fe(Bd)2(BF2)(BF)(HPzOx) 950 незвор. – 1420 незвор. 

Fe(Bd)2(BF)2(PzOx) 1410 1310 100 – 1075 – 625 450 

Fe(Bd)3(BF)2 1160 1085 75 – 1430 – 840 590 

 

4.4 Молекулярна будова комплексів Fe(Bd)2(BF2)(BF)(HPzOx) та 

Fe(Bd)2(BF)2(PzOx). 

 

Молекулярна будова лакунарного комплексу К1 доведена методом РСтА. Згідно 

з результатами рентгеноструктурного дослідження, кристали складаються з 

нейтральних  комплексних молекул Fe(Bd)2(BF2)(BF)(HPzOx), сольватованих 

молекул етанолу та гептану. Молекулярна будова представлена на рис.4.6, а основні 

геометричні параметри наведені в додатку Б.  

Центральний атом феруму знаходиться в N6 координаційному оточенні, а 

геометрія координаційного поліедра FeN6 є проміжною між тригонально 

призматичною (ТП, кут викривлення φ=0°) та триганольно антипризматичною (ТАП, 

φ=60°) (кут викривлення φ для комплексу Fe(Bd)2(BF2)(BF)(HPzOx) складає 29.6°). 
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Центральний атом феруму утворює три 

п’ятичленні хелатні цикли, два з яких утворені 

координацією Fe2+ до атомів нітрогену α-

бензилдиоксиматних фрагментів, а третій - до 

піразолоксимного фрагменту.  Відстані Fe–Nв 

α-бензилдиоксиматному фрагменті комплексу 

Fe(Bd)2(BF2)(BF)(HPzOx) є типовими для 

низькоспінових клатрохелатів заліза (ІІ) 

[1.885(3)–1.944(6) Å]. Довжини зв’язків Fe–N 

в п’ятичленному піразолоксимному  

хелатному циклі значно довші та 

перевищують 1.968(3) Å. Незважаючи на це, 

кут захвату α для піразолоксимного 

фрагменту (половина хелатного кута N–Fe–N) 

практично не відрізняється від інших. Відстань h між основами поліедру дорівнює 

2,28 Å, а йон феруму (ІІ) в координаційному поліедрі зміщений в бік одного з α-

бензилдиоксиматних фрагментів та в напрямку апікального O2BF2. Через таке 

зміщення відстані В1―Fe та Fe―В2 значно відрізняються та дорівнюють 2,968 Å та 

3,299 Å відповідно. Середні довжини зв’язків B–O, O–N, C=N та C–C характерні для 

борозшитих трис-диоксиматів заліза (ІІ). Відстані B–F в групі O2BF2 [1.377(5)–

1.382(5) Å] довші ніж в триподних фрагментах O3BF [1.338(8)–1.355(8) Å]. Атом 

оксигену O1S в молекулі етанолу, який входить до складу монокристалу комплексу 

Fe(Bd)2(BF2)(BF)(HPzOx)·0.25C5H12·1.5C2H5OH бере участь у двох водневих зв’язках 

{N7–H7A···O1S з ri= 2.735(5) Å та∟N–H···O =139°; O1S–H1SA···O4 з ri= 3.190(4) Å 

та ∟O–H···O= 168°}, утворюючи псевдозшиваючий фрагмент і, таким чином, 

стабілізує псевдомакробіциклічну структуру з ri(Fe1···O1S) =5.17(1) Å та 

∟B···Fe···O = 162°.  

4.5 Молекулярна будова комплексу Fe(Bd)2(BF)2(PzOx). 

 

Рис.4.6 Молекулярна будова 

лакунарного комплексу 

Fe(Bd)2(BF2)(BF)(HPzOx) 
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Молекулярна будова макробіциклічного комплексу К2доведена методом РСтА. 

Згідно з результатами рентгеноструктурного дослідження, кристали складаються з 

нейтральних комплексних молекул 

Fe(Bd)2(BF)2(PzOx). Молекулярна будова 

представлена на рис.4.7, а основні геометричні 

параметри наведені в додатку Б.  

Центральний атом феруму знаходиться в 

N6координаційному оточенні, а геометрія 

координаційного поліедра FeN6 є проміжною між 

тригонально призматичною (ТП, кут 

викривлення φ=0°) та триганольно 

антипризматичною (ТАП, φ=60°). Кут 

викривлення φ для комплексу К2 складає 24,6°, 

що значно менше ніж у симетричного комплексу Fe(Bd)3(BF)2,вякому φ=29,3°. Таке 

зменшення кута викривлення зумовлене збільшенням величини КР в 

Мессбауерівських 57Feспектрах при введенні нового реберного фрагменту в 

клатрохелатний остов, що пояснюється так званим «макроциклічним ефектом». 

Центральний атом феруму в макробіциклічному комплексі К2 утворює три 

п’ятичленні хелатні цикли, два з яких утворені координацією Fe2+ до атомів нітрогену 

α-бензилдиоксиматних фрагментів, а третій - до піразолоксимного фрагменту.  

Відстані Fe–Nв усіх трьох реберних фрагментах є типовими для низькоспінових 

клатрохелатів заліза (ІІ) [1.885(3)–1.944(6) Å]. Довжини зв’язків Fe–N в 

п’ятичленному піразолоксимному хелатному циклі дорівнюють 1,903(2) та 1,948(2)Å, 

що значно менше в порівнянні з немакроциклічним комплексом. Величина кута 

захвату α для піразолоксимного фрагменту (половина хелатного кута N–Fe–N) також 

не відрізняється від інших. Відстань h між основами поліедру дорівнює 2,31 Å, а йон 

заліза (ІІ) в координаційному поліедрі трохи зміщений в напрямку апікального O3BF. 

Але в клатрохелатному каркасі атом Fe (ІІ) знаходиться майже в центрі, та відстані 

В1―Fe та Fe―В2 дорівнюють 2,998 Å та 3,002 Å відповідно. Середні довжини 

зв’язків B–O, O–N, C=N та C–C характерні для бор-зшитих трис-диоксиматів заліза 

 

Рис.4.7 Молекулярна будова 

макробіциклічного комплексу 

Fe(Bd)2(BF)2(PzOx) 
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(ІІ). Довжина зв’язку B–F в триподних фрагментах O3BF та O2NBF дорівнюють 

1,338(8) Å та 1,356(8)Å відповідно. Величина зв’язку B―Nв триподному O2NBF 

фрагменті характерна для зв’язку B―N в полі-піразоліл боратних лігандах та 

дорівнює 1,518(5) Å.  
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4.6 Короткі висновки. 

 

1). Використовуючи метод направленого синтезу, вперше синтезовано гібридний 

комплекс клатрохелатно-скорпіонатного типу [Fe(Bd)2(BF)2(PzOx)] та його 

немакроциклічний інтермедіат [Fe(Bd)2(BF2)(BF)(HPzOx)]. Будова комплексів 

досліджена методами ІЧ, ЯМР, Uv-vis, 57FeМессбауерівської спектроскопії та 

MALDI-TOF мас-спектрометрії. 

2). Дослідження реакції показало, що скорпіонатний фрагмент, який входить до 

складу клатрохелатного каркасу, утворюється на другій стадії реакції 

циклоприєднання 3-ацетилпіразол оксиму до плоско-квадратного макроциклічного 

комплексу. Це є першим випадком утворення піразоліл-боратного фрагменту вже 

після координації піразолу до атому металу.  

3). В ході дослідження виявлено, що утворення зв’язку B-N потребує набагато 

більше енергії, ніж зв’язок B-О, що пояснює невдалі попередні спроби синтезу 

скорпіонатів з функціональними оксимними групами. 

4). Дані Мессбауерівської 57Fe спектроскопії (величини ІЗ та КР) підтверджують 

низькоспіновий стан іону феруму в обох комплексах. 

5). Електрохімічні дослідження комплексів (ЦВА) показали, що потенціал 

окиснення макробіциклічного гібридного комплексу К2 зміщується в анодну область 

в порівнянні з симетричним клатрохелатом, а квазі-зворотна хвиля 

металцентрованого Fe2+/+ відновлення свідчить про стабілізацію незвичного ступеня 

окиснення +1 для іону феруму. 

6). Виявлено, що введення нового піразолоксимного фрагменту викликає 

зменшення кута викривлення φ та збільшення величини КР в порівнянні з 

симетричним клатрохелатом Fe(Bd)3(BF)2, що пояснюється «макробіциклічним 

ефектом»-збільшенням сили поля ліганду при введенні нового реберного фрагменту.  

7).  Методом РСтА доведена молекулярна будова обох комплексів. Показано, що: 

- центральний атом металу в комплексах К1 та К2 утворює три п’ятичленні 

хелатні цикли та знаходиться в N6координаційному оточенні. 

 -геометрія координаційного поліедру в обох комплексах є проміжною між 
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тригонально-призматичною та тригонально-антипризматичною. 

- середні довжини зв’язків Fe-N характерні для низькоспінових симетричних 

клатрохелатів заліза (ІІ) 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДО РОЗДІЛУ 4 

 [134] Y.Z. Voloshin, O.A. Varzatskii, T.E. Kron, V.K. Belsky, V.E. Zavodnik, and 

A.V. Palchik, Inorg. Chem., 39 (2000) 1907. 

 [135] Y.Z. Voloshin, N.A. Kostromina, A.Y. Nazarenko // Inorg.Chim.Acta. - 1990. - 

170. - P. 181. 

[136] Y. Z. Voloshin, O. A. Varzatskii, I. I. Vorontsov, M. Y. Antipin, Angew. Chem. 

2005, 117, 3466 – 3468; Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 3400 – 3402. 

[137] Y.Z. Voloshin, N.A. Kostromina, A.Y. Nazarenko // Inorg.Chim.Acta. - 1990. - 

170. - P. 181 

 

  



109 

 

РОЗДІЛ 5 

СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ ПСЕВДОКЛАТРОХЕЛАТНИХ ТРИС-

ПІРАЗОЛОКСИМАТІВ Zn, Fe, Co ТА Mn. 

 

5.1 Особливості синтезу псевдомакробіциклічних комплексів. 

 

Більшість відомих клітинних комплексів з поліазометиновим квазі-ароматичним 

макробіциклічним остовом синтезували шляхом одностадійної темплатної 

конденсації відповідного хелатуючого ліганду та зшиваючого агенту на матриці з 

йону металу. Не дивлячись на легке проходження реакції та високі виходи цільових 

продуктів, до початку наших досліджень ряд клатрохелатів 3d-металів був досить 

обмежений з двох причин. По-перше, як хелатуючі ліганди використовували лише α-

диоксими та оксимгідразони, які здатні утворювати триподний апікальний фрагмент, 

по-друге, дуже обмеженим був ряд металів, які можуть виступати матрицею для 

темплатного синтезу. Це пояснюється необхідністю комплементарності розміру 

клатрохелатної порожнини з розміром центрального атома. Саме тому більшість 

сполук клатрохелатного типу були отримані  для низькоспінових іонів феруму, 

кобальту та рутенію. 

Після аналізу літературних даних, для синтезу клатрохелатів 3d-металів в якості 

хелатуючого ліганду було вирішено використати 3-ацетилпіразол оксим, який, 

завдяки розташуванню донорних атомів та кон’югованій системі подвійних зв’язків, 

може виступати структурним аналогом оксимгідразону. 

Нам вдалося провести реакцію темплатного синтезу для іонів Zn2+,Fe2+, Co2+ та 

Mn2+. Вибір металів зумовлений величиною їх іонних радіусів (таблиця 5.1), 

схильністю до створення клатрохелатних комплексів (у випадку заліза та кобальту) 

та різними електронними конфігураціями (Zn - d0, Mn–d5, Fe–d6та Co–d7).  
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Таблиця 5.1 

Радіуси іонів металів (за Шенноном) з КЧ 6 (Å) 

Zn(II) Co(II) Fe(II) Fe(III) Mn(II) Ni(II) Cu(II) 

 нс вс нс вс нс вс нс вс   

0,88 0,65 0,745 0,61 0,78 0,55 0,645 0,67 0,83 0,69 0,73 

Реакцію проводили за характерною для клатрохелатів методикою: нагрівання 3-

ацетилпіразол оксиму, фенілборатної кислоти та хлориду відповідного металу в 

етанолі в присутності гідрогенкарбонату натрію. При цьому комплекс випадав в осад, 

зміщуючи рівновагу в бік утворення продукту (схема 5.1). 
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Схема 5.1 Синтез псевдоклатрохелатних трис-піразолоксиматів К3- К6 

Подібні реакції з іонами Ni2+, Cu2, Fe3+та деякими РЗЕ не дали бажаного 

результату. У випадку нікелю в результаті реакції отримали аморфний порошок, 

скоріше за все, плоско-квадратний комплекс без апікальної зшивки. Використання 

хлориду міді також призвело до утворення аморфного порошку, який при 

перекристалізації в присутності піридину перетворився на біядерний комплекс 

складу [Cu2(HPzOx)2Cl2Py2]. Йон Fe3+ в процесі реакції відновлюється до Fe2+, а РЗЕ 

дають суміш продуктів, які неможливо ідентифікувати. Борозшиті сполуки отримано 

для Zn (ІІ), Fe (ІІ), Co (ІІ) та Mn(ІІ) (комплекси К3-К6 відповідно). Цікавим є факт, що 

при детальному вивченні комплекси феруму, мангану та кобальту виявились 
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високоспіновими, що нехарактерно для трис-диоксиматних макробіциклічних 

комплексів. 

Особливістю даних комплексів є те, що в процесі супрамолекулярної самозбірки 

три термінальні піразольні групи NH утворюють йон-рецепторну групу, яка, 

зв’язуючись короткими водневими зв’язками з аніоном хлору, утворює триподний 

трис-піразольний фрагмент. Таким чином, будову даних комплексів можна назвати 

псевдомакробіциклічною через наявність лабільної апікальної групи, сформованої за 

рахунок водневого зв’язування аніону хлору йон-рецепторним трис-піразольним 

фрагментом. 

Як виявилося, вибір розчинника та присутність аніону хлору є обов’язковими 

умовами для синтезу даних комплексів, що пояснюється, скоріше за все, їх галогенід-

рецепторними властивостями. При спробі проведення реакції в іонній рідині замість 

етанолу та при наявності тетрафторборатного аніону замість хлориду, продукти 

аналогічного складу отримати не вдалося. Навіть при введенні в реакцію 200 кратного 

надлишку аніонів брому або йоду все одно аналітично виділили хлор-вмісні 

комплекси. 

 

5.2 Спектральні властивості комплексів [М(PzOx)3(BC6H5)]Cl 

 

5.2.1 ІЧ спектральні дослідження 

 

В ІЧ спектрах псевдомакробіциклічних комплексів спостерігаються смуги 

валентних коливань зв’язків C＝N, N−O та B−O, характерні для борозшитих α-

диоксиматних макробіциклічних каркасів, та характеристичні смуги вихідного 

ліганду H2PzOx. Про утворення комплексів та координацію атому металу свідчать 

зсуви смуги валентних коливань зв’язку C＝N оксимної групи в низькочастотну 

область (Δν≈100 см-1) та зв’язку C＝N піразольного кільця в високочастотну область 

(Δν≈20 см-1) в порівнянні зі спектром вільного ліганду. Про утворення водневих 
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зв’язків з аніоном хлору та утворення псевдо-триподного фрагменту свідчить поява 

смуги в області 2910- 2940 см-1 (таблиця 5.2). 

Таблиця 5.2. 

ІЧ спектральні характеристики псевдоклатрохелатних трис-

піразолоксиматів та вихідного ліганду 3-ацетилпіразолоксиму 

 Частоти, см-1 

ν1(C＝N), 

Pz 

ν2(C＝N), 

Pz 

ν1(C＝N), 

Ox 

ν(NH...Cl) ν(NH), 

Pz 

HPzOx 1539 1629 1661  3125 

[Co(PzOx)3(BC6H5)]Cl 1530 1645 1563 2939 3133 

[Fe(PzOx)3(BC6H5)]Cl 1533 1649 1568 2918 3114 

[Mn(PzOx)3(BC6H5)]Cl 1526 1654 1580 2912 3124 

[Zn(PzOx)3(BC6H5)]Cl 1541 1653 1560 2919 3125 

 

5.2.3 Електронна спектроскопія 

 

Через те, що електронні спектри синтезованих псевдоклатрохелатів були досить 

ускладнені, для більш точного визначення максимумів поглинання їх розклали на 

Гаусові компоненти. Дані про максимуми поглинання наведені в таблиці 5.3. 

В спектрах домінують три типи переходів: міжлігандні π-π* переходи  

триподного трис-піразолоксиматного псевдо-макробіциклічного каркасу, феніл-

центровані π-π* переходи та π-π* переходи між апікальним фенільним замісником та 

піразолоксиматним хелатним фрагментом. Численні інтенсивні смуги в області 250-

300 нм можна віднести до дозволених міжлігандних π−π* переходів в та між 

піразольними, оксимними та фенільним фрагментами. Смуги в області296-371 нм 

скоріше за все, мають характери переносу заряду феніл (π) → M(d) та піразол(π) → 

М(d).  
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Смуги метал-локалізованих d-d переходів відсутні в спектрі комплексу цинку. В 

спектрі псевдоклатрохелату мангану спостерігаються дві смуги поглинання: одна 

більшої інтенсивності при 419 нм та друга менш інтенсивна при 476 нм, які викликані 

d-d переходами в полі ліганду. В спектрі комплексу кобальту спостерігаються три 

смуги поглинання для d-d переходів, одна з яких зміщена в ближню ІЧ область (1081 

нм), що підтверджує високоспіновий стан іону Со2+.Слабка (ε ~ 5 моль-1·л·см-1) та 

широка смуга в ближній ІЧ області в спектрі комплексу [Fe(PzOx)3(BC6H5)]Clз 

максимумом при 905 нм також попередньо віднесена до залізо-локалізованих 

переходів в полі ліганду. Схожі слабкі та широкі переходи в ближній ІЧ області, що 

викликані ефектом Яна-Теллера, характерні для високоспінового йону заліза (ІІ) з 

електронною конфігурацією d6в октаедричному та тетрагонально-викривленому 

оточенні [138], але для тригонально-викривлених комплексів гексакоординованого 

високоспінового йону феруму (ІІ) вони раніше не спостерігались. 

Для більш точної інтерпретації Uv-vis спектру комплексу феруму, за допомогою 

TDDFT наближення ми розрахували теоретичний спектр, який добре узгоджується з 

експериментальним (рис.5.1). Згідно із 

діаграмою стану для квінтетних станів 

d6 системи, що показана на рис.5.2, 

можна очікувати, що тригональне 

викривлення приведе до невеликого 

енергетичного розщеплення вихідного 

5T2g(Oh симетрія) стану до 5A1g+ 5Eg (D3d 

симетрія) або  5A1+ 5E(C3v симетрія). 

Подальше зниження симетрії від 

C3vдоCsпризведе до розщеплення 

5Eстанів на пару 5A'та5A". Враховуючи 

очікуване невелике розщеплення між 

5A1та 5E(T2g) станами, можна припустити, що смуга, яка експериментально 

спостерігається при 905 нм, зумовлена переходами 5A" (5E/5Eg) ← 5A' (5A1/
5T2g) та 5A' 

(5E/5Eg) ← 5A'(5A1/
5T2g), в той час, як два найнижчі енергетичні переходи [5A" (5E/5T2g) 

 

Рис.5.1 Експериментальний (верхній) та 

теоретичний (нижній) Uv-vis-NIR 

спектри комплексу [Fe(PzOx)3(BC6H5)]Cl 
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← 5A'(5A1/
5T2g) та 5A' (5E/5T2g) ← 5A' (5A1/

5T2g)] повинні спостерігатися при набагато 

нижчих енергіях. Таким чином, перші два 

переходи в лігандному полі dz2→ dxy/dx2-

y2повинні спостерігатися в ІЧ області, в той 

час, як смуга поглинання в ближньому ІЧ 

діапазоні повинна містити два вклади dz2→ 

dxz/dyz характеру. 

 

 

 

Рис.5.2 Діаграма станів для 

квінтетного стану високоспінового 

псевдоклатрохелату К4 
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Таблиця 5.3 

Дані Uv-vis та Uv-vis-NIR для синтезованих комплексі К3-К6 та вихідного ліганду 

Комплекс ν1 (ε1) ν2 

(ε2) 

ν3 (ε3) ν4 (ε4) ν5 (ε5) ν6 (ε6) ν7 (ε7) ν8 (ε8) ν9 (ε9)  

К4 247 (19) 260 (5.2) 264 (1.5)  296 (5.4) 326 (0.7) 369 (0.4)  905 

(0.005) 

 

К6 246 (12)  261 (18) 280 (9.9) 296 (5.4) 307 (3.3) 371 

(0.028) 

419 

(0.025) 

476 

(0.009) 

 

К5 247 (17)  261 (11) 283 (6.7) 317 (2.6)  346 (0.4) 434 (0.2) 486 (0.01) 1081 

(0.0071) 

К3 246 (16) 254 (14) 268 (7.2) 289 (7.0)  303 (1.6)     

H2PzOx  231(9.2) 249(5.0)         
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5.2.2 LDI мас-спектрометричні дослідження псевдоклатрохелатних трис-

піразолоксиматів. Дослідження способів іонізації, фрагментації та асоціації 

комплексів в газовій фазі. 

 

Для встановлення закономірностей та особливостей процесів іонізації та 

фрагментації досліджуваних псевдоклатрохелатних комплексів в газовій фазі в 

умовах лазерної десорбції-іонізації було проведено ряд експериментів в різних 

режимах реєстрації сигналів. Дані мас-спектрометричних досліджень представлені в 

Таблиці 5.4. При  детальному вивченні LDI мас-спектрів досліджуваних комплексів 

було виявлено, що в усіх отриманих спектрах пік, що відповідає молекулярному іону  

відсутній або має низьку інтенсивність, при цьому вони містять інтенсивні піки, які 

відповідають продуктам фрагментації псевдомакробіциклічних остовів, а також 

кластерним іонам.  

Мас-спектри комплексів [М(HPzOx)3(BC6H5)]Cl в аніонній області мають 

подібний вигляд та містять дві групи сигналів (Таблиця 5.4). 

Найбільш інтенсивні піки відповідають біядерним макробіциклічним аніонам 

{[М(PzOx)3(BC6H5)]
2–·(M2+Cl–)+}–, які утворились внаслідок відщеплення апікальної 

псевдозшиваючої групи Н3…Сl– з подальшою координацією утвореного триподного 

трианіонного трис-піразолоксиматного лігандного фрагменту до другого іона металу; 

інтенсивність цих сигналів в області негативних іонів прийняли за 100%. Крім цього, 

в спектрах комплексів кобальта та ферума (ІІ), спостерігаються піки, які відповідають 

кластерним  іонам складу {[М(PzOx)3(BC6H5)]
2–∙(M2+Cl–)+∙НCl}–, які є результатом 

приєднання молекули HCl до вище згаданих біядерних аніонних часток. Схема 

фрагментації досліджуваних псевдоклатрохелатів з утворенням аніонних часток 

представлена на Схемі 5.2.  
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Схема 5.2. Фрагментація комплексів К3-К6 в процесі газо-фазних реакцій в 

умовах LDI масс-спектрометричного експерименту, аніонна область 

 Склад цих комплексних аніонів підтверджується відповідністю 

експериментального та теоретично розрахованого ізотопного розподілу. Приклад для 

комплексу цинку К3, який має характерну мультиплетність, дозволяє однозначно 

ідентифікувати аніонну частинку (рис. 5.3).  

а) б) 

Рис 5.3. Експериментальний (а) та теоретичний (б) ізотопний розподіл для 

біядерного аніону {[Zn(PzOx)3(BC6H5)]
2-+ZnCl+}- 

Не дивлячись на те, що, за даними РСтА, комплекси К3-К6 є ізоструктурними, 

найбільша інтенсивність піків частинок{[М(PzOx)3(BC6H5)]
2–∙(M2+Cl–)+∙НCl}– 

спостерігається в LDI  мас-спектрах псевдоклатрохелатів кобальту та феруму (ІІ). В 

спектрі комплексу цинку інтенсивність цих піків значно менша, а у випадку 

борвмісного трис-піразолоксимату мангану (ІІ) ці сигнали вдалося зареєструвати 

лише після додавання триетиламіну в якості органічної основи для депротонування 

триподного трис-піразолатного ліганду. Піки, що відповідають трис-

піразолоксиматним аніонним часткам, які утворюються в результаті відщеплення  
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молекули HCl та депротонування двох з трьох піразольних груп вихідного 

макробіциклічного ліганду, значно менш інтенсивні. 

Для оцінки відносної стабільності комплексних аніонів, що утворюються, були 

проведені вимірювання в рефлекторному режимі реєстрації  іонів, які показали, що в 

спектрах комплексів К4-К6 інтенсивність основних піків майже не змінилась. У 

випадку трис-піразолоксимату цинку К3 в спектрі не спостерігався сигнал, що 

відповідає аніону [Zn(HPzOx)(PzOx)2(BC6H5)]
–, тоді як при запису в лінійному режимі 

даний сигнал спостерігається, але з дуже низькою інтенсивністю. 

В катіонній області LDI мас-спектрів комплексів [М(PzOx)3(BC6H5)]Cl містять 

велику кількість піків, які відповідають фрагментарним та кластерним катіонам, 

склад яких залежить від природи інкапсульованого іону металу  (Таблиця 5.3). 

Сигнали напівклатрохелатних трис-піразолоксиматних катіонів складу 

[М(HPzOx)3(BC6H5)]
+, які утворюються внаслідок гетеролітичного відщеплення 

хлорид-аніону від псевдоклатрохелатної частки, спостерігаються в спектрах 

комплексів К4-К6 та відсутні в спектрі сполуки цинку (ІІ) К3. Низька інтенсивність 

даних сигналів свідчить пронестабільність немакроциклічних напівклатрохелатних 

катіонів: наряду з гетеролітичною дисоціацією, комплекси [М(HPzOx)3(BC6H5)]Cl  

зазнають фрагментацію та іон-молекулярну асоціацію з катіонами металів з 

утворенням більш стійких продуктів. В спектрах спостерігаються піки, які 

відповідають катіонам складу  [М(PzOx)2(BC6H5)H]+, які утворюються в результаті 

відщеплення одного реберного піразолоксимного фрагменту та протону (цей сигнал 

є найбільш інтенсивним в даній області для спектру псевдоклатрохелату Со(ІІ)), а 

також піки, які відповідають біядерним катіонам складу  {[М(PzOx)3(BC6H5)H]–

·M2+}+, утворених в результаті асоціації катіона металу (ІІ) з двічі депротонованим 

трис-діоксиматним триподним лігандом. В спектрах комплексів Co(II) та Fe(ІІ) також 

спостерігаються сигнали, які відповідають кластерним іонам складу 

{2[М(PzOx)2(BC6H5)]+[M2+Cl–]+}+,  які отримані в результаті координації двох стійких 

фрагментарних лігандів [М(PzOx)2(BC6H5)] до відповідного катіону металу. Схема 

фрагментації досліджуваних псевдоклатрохелатів з утворенням катіонних часток 

представлена на Схемі 5.3. 
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Таким чином, основним шляхом іонізації комплексів [M(HPzOx)3(BC6H5)]Cl в 

умовах лазерної десорбції-іонізації є гетеролітична дисоціація цих іонних асоціатів з 

утворенням хлорид-іонів та боровмісних трис-піразолоксиматних катіонів [M–Cl–]+. 

Останні являються термодинамічно нестійкими внаслідок руйнування 

псевдомакробіциклічної структури та зазнають подальшу фрагментацію, яка 

призводить до утворення фрагментарних та кластерних іонів. Дисоціативний тип 

іонізації, в результаті якої утворюються комплексні катіони, свідчить про достатню 

міцність координаційних зв’язків M−N. На відміну від схожих за будовою 

оксимгідразонатних макробіциклічних комплексів, в спектрах яких спостерігаються 

інтенсивні піки молекулярних іонів, які відповідають клатрохелатним 

макроциклічним катіонам, а також їх трис-діоксиматних аналогів, для яких 

характерним є утворення іон-молекулярних асоціатів з катіонами лужних металів, для 

LDI мас-спектрів досліджених боровмісних трис-піразолоксиматних комплексів не 

 

Схема 5.3. Фрагментація комплексів К3-К6 в процесі газо-фазних реакцій в 

умовах LDI масс-спектрометричного експерименту, катіонна область 
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характерне утворення відповідного молекулярного іону та його асоціатів з катіонами 

лужних металів, а спостерігається відщеплення псевдозшиваючого хлорид-іону. 

Утворені немакроциклічні триспіразолоксиматні частинки нестійкі, та, або зазнають 

фрагментацію з відщепленням одного з трьох реберних хелатуючих фрагментів, або, 

як триподні трис-піразольні ліганди, координуються до іону відповідного металу, 

утворюючи незвичні біядерні комплекси. Наявність інтенсивних сигналів таких 

комплексів в спектрах всіх досліджених сполук як в позитивній, так і в негативній 

областях свідчать про те, що такі напівклатрохелатні ліганди схильні до утворення 

відповідних біядерних клітинних комплексів. В спектрі псевдоклатрохелату кобальту 

всі сигнали відповідають борвмісним метало- комплексним катіонам, тоді як в 

спектрах псевдомакробіциклічних сполук феруму, мангану та цинку (ІІ), 

спостерігається фрагментація клітинних молекул з руйнуванням борвмісного 

зшиваючого фрагменту. Утворення в газовій фазі стійких поліядерних комплексів 

депротонованих триподних боровмісних трис-піразолоксиматних лігандів відкриває 

перспективи для синтезу відповідних макрополіциклічних поліядерних систем на їх 

основі як металовмісних лігандних синтонів. 
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Таблиця 5.4 

Склад фрагментарних та кластерних йонів в LDI мас-спектрах псевдоклатрохелатних трис-піразолоксиматних 

комплексів [М(HPzOx)3(BC6H5)]Cl 

Комплекс Склад аніонної частинки 

m/z (Да) 

(відн. од. 

інтен.) 

I, 

% 
Склад катіонної частинки 

m/z, Да 

(I, відн. од. 

вимір.) 

I, % 

[Со(HPzOx)3(BC6H5)]Cl 

{[Со (PzOx)3(BC6H5)]
2-+СоCl+}- 610.1(3135) 

 

100 
{[Со(PzOx)2(BC6H5)]+Н+}+ 394.1(4012) 100 

{[Со(PzOx)3(BC6H5)]
2-+СоCl++HCl}- 646.3(554) 

 

18 
{[Со2(PzOx)3(BC6H5)]+H+}+ 576(2854) 71 

[Со(НPzOx)(PzOx)2(BC6H5)]
- 517.4(114) 4 {[Со(PzOx)3(BC6H5)]

2-+3H+}+ 519(445) 11 
   {[Co2(PzOx)4(BC6H5)2]+H+}+ 787.7(595) 15 

   {[Co2(PzOx)4(BC6H5)2Cl]-+Co2+}+ 880.4(2524) 63 

[Fe(HPzOx)3(BC6H5)]Cl 

{[Fe(PzOx)3(BC6H5)]
2-+FeCl+}- 604.3(2786) 100 {[Fe(PzOx)2(BC6H5)]+Н+}+ 391.1(4080) 59 

{[Fe(PzOx)3(BC6H5)]
2-+ FeCl++HCl}- 640.3(751) 27 {[Fe2(PzOx)3(BC6H5)]+Н+}+ 570(3992) 58 

[Fe(НPzOx)(PzOx)2(BC6H5)]
- 514.4(187) 7 {[Fe(PzOx)3(BC6H5)]

2-+3H+}+ 516.1(3347) 49 
   {[Fe2(PzOx)4(BC6H5)2]+H+} 781(1553) 23 

   {[Fe2(PzOx)4(BC6H5)2Cl2]+Na+}+ 873(1238) 18 

   {[Fe2(PzOx)4(BC6H5)2Cl]-+Fe2+}+ 871(816) 12 

[Mn(HPzOx)3(BC6H5)]Cl 

{[Mn(PzOx)3(BC6H5)]
2-+MnCl+}- 602.2(326) 100 {[Mn(PzOx)2(BC6H5)]+H+}+ 390,3(387) 21 

[Mn((НPzOx)(PzOx)2(BC6H5)]
- 513.4(158) 48 {[Mn(PzOx)3(BC6H5)]

2-+3H+}+ 515,3(280) 15 

   {[Mn2(PzOx)3(BC6H5)]+Н+}+ 568(1472) 79 

[Zn(HPzOx)3(BC6H5)]Cl 

{[Zn (PzOx)3(BC6H5)]
2-+ZnCl+}- 624.2(829) 100 {[Zn(PzOx)2(BC6H5)]+H+}+ 399.1(972) 16 

[Zn(НPzOx)(PzOx)2(BC6H5)]
- 522.1(142) 10 {[Zn2(PzOx)3(BC6H5)]+H+}+ 586(1350) 23 
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5.3 Молекулярна будова комплексів [М(PzOx)3(BC6H5)]Cl 

Всі синтезовані псевдоклатрохелатні комплекси ізоструктурні та мають дуже 

близькі геометричні параметри. Вибрані довжини зв’язків псевдоклатрохелатів та їх 

трис-диоксиматного аналога наведені в таблиці 5.5.  

Інкапсульований (центральний) йон металу в 

молекулі трис-піразолоксимату координований 

шістьома атомами азоту, три з яких належать 

оксимним фрагментам, а інші три є піридиновими 

атомами азоту піразольного кільця. Таким чином, 

геометрія координаційного поліедру MN6 

наближається до тригонально-призматичної з кутом 

викривлення φ близько 4° (Рис.5.4). 

Оксимні фрагменти з’єднані за допомогою 

апікальної борофенільної групи, середні довжини 

зв’язків B−O, O−N, N＝C та C−C характерні для борозшитих трис-диоксиматних 

аналогів. Через відсутність другої жорсткої апікальної групи та лабільність 

хлоровмісного псевдо-зшиваючого фрагменту, відстані між пірольними атомами 

азоту значно більші в порівнянні з борозшитою частиною. Середні відстані N―N для 

борозшитих апікальних груп варіюють від 2.77 до 2.84 Å, а для трис-піразольного 

фрагменту вони складають 3.13−3.40 Å. Не дивлячись на те, що основи тригональної 

призми, яку утворюють донорні атоми, значно відрізняються за розмірами, середні 

відстані M−N для всіх псевдоклатрохелатів знаходяться в досить вузькому діапазоні, 

а йон металу розташовується в геометричному центрі координаційного поліедра. У 

випадку комплексу [Co(PzOx)3(BC6H5)]Cl це свідчить про відсутність ефекту Яна –

Теллера та вказує на високоспіновий стан йону кобальта(ІІ) (s = 3/2) з електронною 

конфігурацією d7. Середні відстані M−N для псевдоклатрохелатів феруму та мангану 

(ІІ) також свідчать про високоспіновий стан центральних йонів. Середні довжини 

зв’язків M−N зростають в ряду від кобальту (ІІ) (2.13 Å) до феруму (ІІ) (2.18 Å), а 

потім до мангану (ІІ) (2.24 Å), що повністю узгоджується з радіусами Шеннона для 

 

Рис.5.4 Молекулярна будова 

псевдоклатрохелатних трис-

піразолоксиматів: К3-К6 
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високоспінових гексакоординованих катіонів та з результатами магнетохімії. Для 

діамагнітного комплексу цинку середня відстань M−N дорівнює 2.17 Å. 

Таким чином, завдяки лабільності трис-піразольного фрагменту, 

псевдоклатрохелатні частинки здатні розширятися та стискатися вздовж псевдоосі 

обертання С3, що дало можливість інкапсулювати йони металів у високоспіновому 

стані. На відміну від більшості поліазометинових клатрохелатів заліза та кобальту 

(ІІ), в яких кут викривлення φ змінюється в межах 10-30°, отримані 

псевдоклатрохелати не зазнають обертального викривлення вздовж псевдоосі С3 і 

значення φ не перевищує 4°, що свідчить про майже планарне розташування реберних 

піразолоксимних фрагментів. 

Розширення трис-піразолоксимного остову призвело до його довершення йоном 

хлору μ3 за допомогою трьох N−H···Cl водневих зв’язків, які стабілізували псевдо-

клатрохелатну структуру. Завдяки наявності четвертої електронної пари, протийон 

хлору здатен утворювати міжмолекулярні водневі зв’язки, тому C−H···Cl зв’язані 

димери спостерігаються в кристалах для всіх чотирьох псевдо-клатрохелатних 

комплексів. Незважаючи на те, що геометрія всіх іонних асоціатів однакова, при 

врахуванні сольватної молекули розчинника їх можна розділити на наступні пари: 

[Fe(PzOx)3(BC6H5)]Cl·C2H5OH та [Mn(PzOx)3(BC6H5)]Cl·C2H5OH, 

[Co(PzOx)3(BC6H5)]Cl·CHCl3та 

[Zn(PzOx)3(BC6H5)]Cl·CHCl3. В 

комплексах із сольватним етанолом 

[Fe(PzOx)3(BC6H5)]Cl·C2H5OH та 

[Mn(PzOx)3(BC6H5)]Cl·C2H5OHіон 

хлору знаходиться в майже 

тетраедричному Н4 оточенні, 

зв’язуючись з піразольним кільцем 

другої асоційованої молекули 

(ri(C···Cl) варіює від 3.45 до 3.51 Å).  

В кристалах  

[Co(PzOx)3(BC6H5)]Cl·CHCl3 та 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

 

 

 

 

 

 

2) 

Рис.5.5 Фрагменти кристалічної будови 

комплексів:1) воднево-зв’язані димери в 

комплексах К4 та К6; 2) сольватна молекула 

хлороформу, що входить до складу кристалу 

в комплексах К4 та К5 
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[Zn(PzOx)3(BC6H5)]Cl·CHCl3 також утворюються міжмолекулярні C−H···Cl водневі 

зв’язки між сольватною молекулою хлороформу та метильним замісником біля 

оксимного фрагменту, довжина яких складає близько 3.74 Å (Рис.5.5). 
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Таблиця 5.5 

Вибрані геометричні параметри синтезованих псевдоклатрохелатів та їх трис-диоксиматного аналога 

 [Zn(PzOx)3(BC6H5)]Cl [Со(PzOx)3(BC6H5)]Cl [Fe(PzOx)3(BC6H5)]Cl [Mn(PzOx)3(BC6H5)]Cl FeBd3(BF)2 

Центральний йон Zn2+ Co2+ (вс) Fe2+ (вс) Mn2+ (вс) Fe2+ (нс) 

Радіус 

Шеннона(Å) 
0.88 0.885 0.92 0.97 0.75 

M―N1(Å) 2.199(3) 2.132(3) 2.157(3) 2.273(3)  

M―N2(Å) 2.118(4) 2.129(4) 2.175(3) 2.221(3)  

M―N4(Å) 2.160(4) 2.134(4) 2.181(3) 2.237(3)  

M―N5(Å) 2.157(3) 2.159(3) 2.164(3) 2.228(3)  

M―N7(Å) 2.187(4) 2.125(4) 2.187(3) 2.280(3)  

M―N8(Å) 2.171(3) 2.127(3) 2.161(3) 2.211(3)  

Сер.M―N(Å) 2.17 2.13 2.18 2.24 1.91 

B – O(Å) 
1.490(6) – 1.497(6) 

сер. 1.50 

1.489(6) – 1.503(7) 

сер. 1.49 

1.484(5) – 1.501(5) 

сер. 1.49 

1.490(6) – 1.510(6) 

сер. 1.50 

Сер. 

1.49 

N – O(Å) 
1.374(4) – 1.381(4) 

сер. 1.38 

1.374(4) – 1.392 (4) 

сер. 1.39 

1.387(4) – 1.388(4) 

сер. 1.39 

1.366(4) – 1.387(4) 

сер. 1.38 

Сер. 

1.38 

C=N(Å) 
1.279(5) – 1.288(6) 

сер. 1.28 

1.285(7) – 1.289(7) 

сер. 1.29 

1.284(4) – 1.342(4) 

сер. 1.32 

1.280(6) – 1.286(6) 

av. 1.28 
Сер.1.25 

C – C(Å) 
1.465(6) – 1.476(6) 

сер. 1.47 

1.458(6) – 1.467(6) 

сер. 1.46 

1.454(5) – 1.466(5) 

сер. 1.46 

1.464(4) – 1.474(4) 

сер. 1.46 
Сер.1.51 

N=N(Å) 
1.349(5) – 1.352(5) 

сер. 1.35 

1.343(6) – 1.352(6) 

сер. 1.34 

1.339(3) – 1.352(3) 

сер. 1.35 

1.347(4) – 1.352(4) 

сер. 1.35 
 

Cl...N(Å) 
3.108(4) – 3.156(4) 

сер. 3.13 

3.103(4) – 3.155(4) 

сер. 3.13 

3.069(3) – 3.126(3) 

сер. 3.10 

3.068(4) – 3.141(4) 

сер. 3.11 
 

  (°) 1.3 1.5 3.8 1.9 29.3 

α (°) 36.7 37.1 36.4 35.8 39.3 

h(Å) 2.58 2.57 2.56 2.60 2.29 
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5.4 Електрохімічні дослідження псевдоклатрохелатних комплексів. 

 

Електрохімічні властивості отриманих псевдомакробіциклічних комплексів 

досліджували методом циклічної вольтамперометрії. Піки, які спостерігаються, є 

характерними для диффузійно-контрольованих струменевих процесів (що 

випливає з лінійної ділянки Ip порівняно з v1/2, де ν-швидкість сканування). Всі 

комплекси зазнають окиснення та відновлення в діапазоні потенціалів −2000 до 

2000 мВ, відповідні значення Е представлені в таблиці 5.6. 

Таблиця 5.6 

Окисні(Еок) та відновні (Евід) потенціали (мВ) та характеристики відновних 

процесів для трис-піразолоксиматів металів 

Комплекс окиснення, Еок відновлення, Eвід 

Еa Е c ΔE Ec E a ΔE 

[[Со(PzOx)3(BC6H5)]Cl 1810 незворотній –1265 –550 715 

[Fe(PzOx)3(BC6H5)]Cl 1300 1110 290 –1320 незворотній 

[Mn(PzOx)3(BC6H5)]Cl 

 

950 

1400 

незворотній 

незворотній 

Не знайдено 

Не знайдено 

 

В ЦВА комплексу [Fe(PzOx)3(BC6H5)]Cl в анодному діапазоні спостерігається  

одноелектронна квазі-зворотна хвиля, що належить редокс-парі Fe2+/3+. Це 

припускає утворення окисненої Fe3+вмісної псевдоклатрохелатної частинки, яка є 

стабільною в ЦВА часовій шкалі. 

В катодному діапазоні спостерігається незворотна хвиля редокс-пари Fe2+/+, 

причому ця незворотність зберігається навіть при дуже високій швидкості 

сканування (до 1000мВ/с), що свідчить про дуже швидке хімічне перетворення 

відновленої Fe+-вмісної псевдо-клатрохелатної частинки. Окиснення псевдо-

клатрохелату [Fe(PzOx)3(BC6H5)]Cl є квазі-зворотним в даній часовій шкалі, що 
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вказує на збереження водневих зв’язків Cl−···HN навіть у розчині. Ця негативно 

заряджена апікальна група стабілізує окиснену форму комплексу феруму, 

утворюючи псевдо-макробіциклічний воднево-зв’язаний каркас, доповнений 

сильними електростатичними кулонівськими взаємодіями з тричі позитивно 

зарядженим окисненим металоцентром. Таким чином, зворотній електростатичний 

ефект негативно зарядженого протийону хлору повинен спостерігатися і у випадку 

відновлення металоцентру Fe2+/+. Дійсно, як видно з рис.5.6, цей процес є 

незворотнім. В цілому, потенціали окиснення Fe2+/3+в комплексах феруму 

зростають від псевдоклатрохелатного до макробіциклічного. Зворотній результат 

спостерігається у випадку їх потенціалів відновлення Fe2+/+. Таким чином, 

утворення макробіциклічного остову стабілізує їх окиснені Fe3+-вмісні форми та 

дестабілізує відновлені Fe+-вмісні комплекси, але зворотність відповідних окисно-

відновних процесів в ЦВА часовій шкалі зростають в обох випадках. 

–6

2

4

–2000     –1500       –1000      –500           0              500           1000        1500        2000 
E, mV

0

–2

–4

6

8
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Рис.5.6 ЦВА 1 мМ розчинів псевдоклатрохелатів 

[Fe(PzOx)3(BC6H5)]Cl (суцільна лінія) та 

[Co(PzOx)3(BC6H5)]Cl в катодному діапазоні 

(пунктирна лінія) в дихлорметані 

В ЦВА для комплексу [Co(PzOx)3(BC6H5)]Cl в розчині дихлорметану в 

катодному діапазоні спостерігається квазі-оборотна хвиля, яку можна віднести до 

відновлення металоцентру Co2+/+. Така зворотність зумовлена структурною 

реорганізацією відновлених псевдо-макробіциклічних частинок на ЦВА часовій 
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шкалі. Єдину незворотну хвилю в анодному діапазоні приблизно при 1800мВ 

можна віднести як до окиснення металоцентру Co2+/3+, так і окиснення воднево-

зв’язаного протийону хлору. Для правильного віднесення цієї хвилі був вивчений 

вплив додавання н-тетрабутиламонію хлориду до розчину комплексу в 

дихлорметані [Co(PzOx)3 (BC6H5)]Cl на пік струму окиснення: його значення 

лінійно зростають зі збільшенням концентрації даної солі (рис.5.7). 

                   0                     500                  1000                1500               2000 

E, mV

0

–5

5

10

I, A

15

 

Рис.5.7 ЦВА 1мМ розчину псевдо-клатрохелату  

[Co(PzOx)3(BC6H5)]Cl в дихлорметані у відсутності 

(––) та в присутності 2 (––) та 4 (––) молярного 

надлишку н-тетрабутиламонію хлориду. 

Враховуючи те, що аніон хлору в  ((н-C4H9)4N)Cl в розчині дихлорметану 

зазнає окиснення при таких же значеннях потенціалу, можна сказати, що 

незворотна хвиля приблизно при 1800мВ в ЦВА псевдо-клатрохелату кобальту 

відноситься до окиснення псевдо-зшиваючого йону хлору, в той час як 

інкапсульований йон кобальту (ІІ) не зазнає окиснення в досліджуваному діапазоні 

потенціалів. Така незвична висока стабільність такого окисненого стану для 

інкапсульованого йону кобальту не спостерігалася раніше для борозшитих трис-

діоксиматних клатрохелатів кобальту. Всі вони зазнавали окиснення при значно 

нижчих значеннях потенціалів. Таку різку різницю в редокс-поведінці псевдо-

клатрохелату та його трис-діоксиматних клатрохелатних аналогів можна пояснити 
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низькою стабільністю окисненого кобальт(ІІІ)-вмісного псевдо-макробіциклічного 

трис-піразолоксимату.  

Незворотнє відновлення псевдо-клатрохелату мангану [Mn(PzOx)3(BC6H5)]Cl 

в розчині дихлорметану відбувається лише при надзвичайно високих значеннях 

потенціалу (більше 2000мВ) та супроводжується руйнуванням його псевдо-

макробіциклічного остову. ЦВА цього комплексу (рис.5.8) в анодному діапазоні 

містить дві незворотні хвилі окиснення при 950 та 1400мВ. Першу можна віднести 

до окиснення металоцентру Mn2+/3+, яка залишається незворотною навіть при 

високих швидкостях сканування (більше 1000мВ/с), а друга відноситься до 

окиснення продуктів незворотних хімічних реакцій, які супроводжують повне 

руйнування псевдо-клатрохелатного остову після першого окиснення до 

нестабільної манган (ІІІ)-вмісної псевдо-макробіциклічної частинки. 
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Рис.5.8 ЦВА 1мМ розчину комплексу 

[Mn(PzOx)3(BC6H5)]Cl в розчині дихлорметану. 

 

У випадку псевдоклатрохелату [Zn(PzOx)3(BC6H5)]Cl, який утворений редокс-

неактивним йоном цинку (ІІ), електрохімічні окиснення та відновлення 

локалізовані на псевдо-інкапсулюючому поліазометиновому ліганді. В результаті 

ЦВА комплексу містить тільки незворотні багатоелектронні хвилі, які відносяться 

до локалізованих на ліганді редокс-процесів. 
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5.5 Магнітні властивості трис-піразолоксиматів 3d металів 

 

 Спіновий стан парамагнітних йонів псевдоклатрохелатів визначали за 

допомогою SQUID-магнетометрії. Температурні залежності ефективних магнітних 

моментів μеф та оберненої магнітної сприйнятливості 1/χ для парамагнітних псевдо-

клатрохелатів приведені на рис.5.9. Значення μеф для [M(PzOx)3(BC6H5)]Cl (де M2+ 

= Mn2+, Fe2+) при 300 К дорівнюють 5.87 та 4.87 М.Б. відповідно. Вони не 

змінюються при пониженні температури до 50 К, але нижче цієї температури 

значення магнітних моментів трохи зменшуються до 4.69 та 4.37 М.Б. при 2 та 5 К, 

відповідно. В температурному діапазоні 50-300 К значення μеф добре узгоджуються 

з теоретичними значеннями μеф (5.92 та 4.90 М.Б.) для неспарених парамагнітних 

центрів зі спіном s= 5/2 таs= 2, відповідно, що говорить про високоспіновий стан 

обох інкапсульованих йонів. Температурна залежність для псевдо-клатрохелату 

[Co(PzOx)3(BC6H5)]Cl є більш складною. В цьому випадку, μеф дорівнює 4.66 М.Б. 

при 300 К та трохи зростає до 4.69 М.Б. при зниженні температури до 140 К. Нижче 

140 К його значення градієнтно знижується до 4.24 М.Б. при 5 К. Експериментальне 

значення μeff  при 300 К значно вище за розраховане для неспареного 

парамагнітного центру з s= 3/2 (3.87 M.Б.), що можна пояснити присутністю 

орбітального вкладу в магнітну сприйнятливість характерну для йону кобальту (ІІ). 

Температурні залежності оберненої магнітної сприйнятливості 1/χ для псевдо-

клатрохелатів [Mn(PzOx)3(BC6H5)]Cl та [Fe(PzOx)3(BC6H5)]Cl підкоряються закону 

Кюрі-Вейса з параметрами С = 4.32 ±0.01 K· см3 моль–1, θ= –0.48 ±0.09 K та C= 2.97 

±0.01 K· см3·моль–1, θ= –0.73 ±0.05 K, відповідно. Експериментальні константи 

Кюрі добре узгоджуються зі спіновими теоретичними (4.375 та 3.00 K·см3·моль–

1для Mn2+ (s= 5/2) та Fe2+ (s= 2) відповідно). Невеликі значення θ для цих комплексів 

вказують на відсутність будь-яких значних обмінних взаємодій між 

парамагнітними металоцентрами в твердому стані. Температурна залежність 1/χ 

для псевдо-клатрохелату [Co(PzOx)3(BC6H5)]Cl підкорюється закону Кюрі-Вейса 

лише в температурному діапазоні 160-300 К з оптимальними параметрами C= 2.67 

±0.01 K· см3· моль–1та θ= 4.7 ±0.3 K. Таке значення константи Кюрі близьке до 
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значення 2.4 – 3.3 K· см3· моль–1, яке характерне для комплексів кобальту (ІІ) з 

орбітальним вкладом в магнітну сприйнятливість та g-фактором більше 2. 

   

Рис.5.9 Температурні залежності ofμеф (●) та 1/χ (■) для парамагнітних псевдо-

клатрохелатів [M(PzOx)3(BC6H5)]Cl; теоретична залежність позначена прямою 

лінією. 

 

5.657Fe Месбауерівська спектроскопія 

 

Високоспіновий стан феруму (ІІ) в комплексі [Fe(PzOx)3(BC6H5)]Cl повністю 

підтверджується даними 57Fe Мессбауерівської спектроскопії. Величини ІЗ та КР 

дорівнюють 1,232 та 3,447 мм/с відповідно. Такі високі значення параметрів 

характерні для високоспінового стану іону Fe2+. Для порівняння, величини ІЗ та КР 

для низькоспінових клатрохелатів заліза варіюють в межах 0,3-0,4 та 0,6-0,7 мм/с 

відповідно. Цікавим фактом є те, що спроби отримати комплекси з тривалентним 

залізом були невдалими, через те, що в процесі темплатної збірки ферум (ІІІ) майже 

повністю відновлюється до феруму(ІІ). Це доведено даними Мессбауерівських 

спектрів, в яких співвідношення іонів  Fe2+/Fe3+в комплексі дорівнює 

98/2.Месбауерівський спектр 57Fe псевдоклатрохелату феруму при 298 К 

представлений на рис.5.10. 
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Рис 5.10 57Fe Мессбауерівський спектр комплексу [Fe(PzOx)3(BC6H5)]Cl 

 

Оскільки величини ІЗ та КР залежать від температури, їх значення зростають 

при зниженні температури. За даними месбауерівського спектру комплексу, 

знятого при температурі 77К, величина ІЗ та КР дорівнюють 1,351 та 4,141 мм/с. Ці 

експериментальні значення добре узгоджуються з теоретично розрахованими 

даними, які отримали за допомогою DFT розрахунків (1.355 та -4.093 мм·с-1). Для 

підтвердження високоспінового стану іону заліза, були виконані DFT розрахунки 

для всіх можливих спінових станів даного комплексу. Знайдено, що 

високоспіновий квінтетний стан (електронна конфігурація (dz2)2, (dxy)1, (dxz)1, 

(dyz)1, (dx2-y2)1) для псевдоклатрохелату [Fe(PzOx)3(BC6H5)]Clє дійсно найнижчим 

енергетичним станом для DFT-оптимізованої геометрії, в той час, як триплетний та 

синглетний стани є значно вищими за енергією. Враховуючи, що оптимізована 

геометрія для високоспінового стану комплексу [Fe(PzOx)3(BC6H5)]Cl є дуже 

близькою до отриманої з монокристалів в РСтА, не дивно, що DFT-

змодульовані57Fe Мессбауерівські спектри для даної геометрії також добре 

узгоджуються з експериментальними даними. Ще одним доказом високоспінового 

стану є те, що під час зменшення спін-мультиплетності від s= 2 [(dz2)
2(dxy/dx2-

y2)
2(dxz/dyz)

2] до s= 1 [(dz2)
2(dxy/dx2-y2)

3(dxz/dyz)
1] та s= 0 [(dz2)

2(dxy/dx2-y2)
4], DFT- 
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розраховане значення ІЗ монотонно зменшується від 1,065 до 0,753 мм·с-1, в той 

час як КР відрізняються приблизно на 2,5 та приблизно на 1,6 мм·с-1 вище 

експериментальної величини (таблиця 5.7). 

Таблиця 5.7 

Експериментальні та DFT-розраховані параметри 57Fe Месбауерівських 

спектрів для різних спінових станів комплексу [Fe(PzOx)3(BC6H5)]Cl 

Метод спіновий 

стан 

ρспін(Fe) ІЗ, мм·с-1 КР, 

мм·с-1 
57Fe 

Месбауерівська 

спектроскопія 

s = 2(298К)  1,232  3,447 

s = 2(77К)  1,351  4,141  

РСтА s = 2 3,716 1,355 -4,093 

DFT s = 2 3,732 1,065 -4,149 

s = 1 1,972 1,040 0,987 

s = 0 0.0 0,735 1,808 

 

5.7 ЯМР дослідження 

 

В 1Н та 13С ЯМР спектрах діамагнітного псевдоклатрохелатного комплексу 

цинку спостерігаються хімічні зсуви, характерні для піразолоксимних та 

фенільного фрагментів. Значення хімічних зсувів в ПМР спектрах комплексів 

вказані в таблиці 5.8.  

Про утворення комплексу свідчить поява сигналів протонів фенільної 

апікальної групи при 7,79 та 7,33 м.ч., а також відсутність сигналу протону 

оксимної групи. Зміщення сигналів протонів піразольного кільця в область 

слабкого поля свідчить про координацію атома металу. Зміщення хімічного зсуву 

протону NH в область слабкого поля свідчить по збільшення кислотності 

пірольного атома азоту при координації іону металу до піридинового атома азоту.  
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Таблиця.5.8 

Величини хімічних зсувів в експериментальних 1Н ЯМР спектрах 

псевдоклатрохелатних комплексів (м.ч.) 

 δ (CH3)  δ (Pz) δ (Ph) δ (NH) 

HPzOx 2,14 6,46 

7,71 

 10,9 

[Zn(PzOx)3(BC6H5)]Cl 2,31 7,83 

6,51 

7,36 

6,53 

14,71 

[Mn(PzOx)3(BC6H5)]Cl 2,15 40,29 

27,5 

7,36 69,32 

[Fe(PzOx)3(BC6H5)]Cl 2,22 42,71 

23,73 

6,41 

6,88 

27,33 

[Co(PzOx)3(BC6H5)]Cl -14,25 -7,46 

85,08 

75,56 

33,06 

28,26 

268,75 

 

У випадку комплексів кобальту, заліза та мангану ЯМР спектральні 

дослідження виявились набагато складнішими. Оскільки в усіх трьох комплексах 

іон металу знаходиться у високоспіновому стані, неспарені електрони 

парамагнітного центру здійснюють дуже великий вплив на ядра інших елементів, 

що позначається на ЯМР спектрах. 

 Одним із найбільш сильних ефектів, які викликає наявність неспареного 

електрону, є значне уширення ЯМР сигналів ядер, які знаходяться близько до 

парамагнітного центру. Це пов’язано із взаємодією електронного спіну з ядерним. 

Якщо швидкість релаксації електрона достатньо висока та перевищує значення 

константи взаємодії електронного спіну з ядерним (Αі ≈ 10-8с), то взаємодія ядра з 

електронною спіновою системою буде незначною, в таких умовах ядро буде 

релаксувати значно слабше, що призведе до звуження лінії в спектрі ЯМР. Таким 

чином, для запису ЯМР спектру необхідно, щоб час життя електронного спінового 

стану складав 10-9-10-13 с. Експериментально визначений час електронної 

релаксації для високоспінових іонів феруму (ІІ) та кобальту (ІІ) складає 10-11-10-12 
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с, що робить можливим вивчення їх псевдоклатрохелатних комплексів методом 

ЯМР. Для мангану (ІІ) час релаксації значно більший (10-9-10-10 с), в результаті чого 

сигнали ядер, близьких до інкапсульованого іону металу значно уширені.  

Другим ефектом, викликаним наявністю неспарених електронів, є значний 

хімічний зсув сигналів ядер в ЯМР спектрах парамагнітних комплексів в 

порівнянні з діамагнітними сполуками (як в слабке, так і в сильне поле). Різниця 

між хімічним зсувом парамагнітної та діамагнітної частинок називається 

ізотропним зсувом, який містить два вклади: один контактний, другий – 

диполярний (псевдоконтактний). Контактний вклад зумовлений перерозподілом 

електронної густини неспареного електрона (спінової густини) з парамагнітного 

ядра на інші ядра молекули. Контактний вклад зменшується при збільшенні 

кількості зв’язків між ядром та парамагнітним центром, та, при наявності між ними 

5-6 одинарних  зв’язків, зовсім зникає. Псевдоконтактний зсув зумовлений диполь-

дипольною взаємодією магнітного моменту резонуючого ядра з магнітним 

моментом неспареного електрону. Вплив даної взаємодії можна спостерігати в 

спектрах ЯМР на відстані до 60 Å від неспареного електрону.  

При інтерпретації спектрів 1Н ЯМР важливим є розділення хімічних зсувів на 

контактний та псевдоконтактний механізми, тому що саме псевдоконтактний несе 

структурну інформацію. У випадку комплексів, що вивчаються, розділення досить 

легко зробити завдяки віддаленості апікального замісника від парамагнітного іону 

(п’ять та більше одинарних зв’язків), що зменшує пряму спінову делокалізацію на 

цих групах та веде до псевдоконтактних зсувів, які переважають в спектрах. В той 

же час, для ядер в хелатних фрагментах, можливі як контактні так і псевдоконтактні 

взаємодії. ПМР спектри псевдоклатрохелатних комплексів ферума, кобальта та 

мангана представлені на рис.5.11 (спектри 13С наведені в додатку А).Через те, що 

ПМР сигнали парамагнітних сполук значно зміщені та розширені, інтерпретація 

сигналів була нетривіальною, тому для віднесення сигналів для комплексів К4-К6 

використовували підхід, описаний в роботі [139]. Парамагнітний та діамагнітний 

вклади в хімічних зсувах розділяли за допомогою порівняння з ізоструктурним 

псевдоклатрохелатом цинку К3, в зсувах якого присутній тільки діамагнітний 
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вклад. Для розрахунку парамагнітних зсувів використовували DFT розрахунки, при 

цьому контактні зсуви отримували із розподілу спінової густини на відповідних 

ядрах, а псевдоконтактними вважалися зсуви, які залишились після віднімання 

контактних від експериментальних.  

Цікаво, що не дивлячись на структурні подібності досліджуваних комплексів, 

парамагнітні зсуви в ЯМР спектрах регулюються дуже різними механізмами. У 

випадку комплекса заліза К4, великі парамагнітні зсуви спостерігаються для 

сигналів ядер хелатних фрагментів, в той час як сигнали ядер фенільного замісника 

зазнають незначного впливу парамагнітного металоцентрів. Це відповідає 

поширеному контактному вкладу в значення парамагнітних зсувів з дуже 

невеликим вкладом псевдоконтактної взаємодії. Для комплексу мангану з 

електронною конфігурацією d5 псевдоконтактна взаємодія не очікується, тому хім. 

зсуви, які спостерігаються, повністю зумовлені прямою делокалізацією 

неспареного електрону на поліазометиновому псевдо-макробіциклічному ліганді, а 

парамагнітне уширення не дозволяє спостерігати сигнали ядер, близьких до 

інкапсульованого іону металу. В спектрах комплексу кобальту продемонстровані 

дуже великі значення парамагнітних зсувів для ядер як хелатних, так і зшиваючих 

фрагментів, тому можна припустити, що є великий вклад псевдоконтактного 

механізму. Цей факт можна пояснити тим, що для високоспінового йону кобальту 

з електронною конфігурацією d7в тригонально-призматичному оточенні 

характерна наявність трьох неспарених електронів на двічі вироджених орбіталях, 

що веде до значного вкладу спін-орбітльної взаємодії в магнітні властивості, а 

отже, до значної магнітної анізотропії. Таким чином, магнітні властивості трьох 

отриманих парамагнітних комплексів сильно залежать від природи 

інкапсульованого іону металу. 
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Рис.5.111Н ЯМР спектри псевдоклатрохелатних комплексів 
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5.8 ЕПР дослідження комплексу [Mn(PzOx)3(BC6H5)]Cl 

 

Дослідження високоспінових координаційних сполук є особливо важливим 

для розробки молекулярних магнітних матеріалів, зокрема магнітних носіїв 

інформації. Особливу увагу привертають комплекси Mn(II) та Fe(III) з електронною 

конфігурацією d5, в яких спостерігається ефект розщеплення в нульовому полі 

(РНП). Цей ефект є результатом магнітної взаємодії між неспареними електронами. 

Для магнітних носіїв величина РНП повинна бути якомога більшою. Одним із 

найпоширеніших методів дослідження РНП є спектроскопія електронного 

парамагнітного резонансу (ЕПР). 

 

Тонка структура спектру, яка утворюється в результаті РНП, для іону Mn (ІІ) 

представляє собою п’ять ліній, зумовлені переходами між шістьма енергетичними 

рівнями (рис 5.12). Далі, за рахунок ядерної надтонкої взаємодії з ядром Mn 

 

Рис 5.12. Діаграма енергетичних рівнів для системи S=5/2 під впливом 

аксіального РНП (A) та ефекта Зеємана, викликаний паралельним полем, 

 (B)-вигляд надтонкої структури енергетичного рівня Ms=±1/2 для І=5/2 
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(I=5/2),кожна лінія розщеплюється на секстет, форма якого залежить від величини 

різних термів спінового Гамільтоніану [140]. 

ЕПР спектри високоспінового йону Mn(II) (S = 5/2, I = 5/2) можна описати за 

допомогою спінового Гамільтоніана, який включає електронну Зеєманівську 

взаємодію (З),  ядерну надтонку взаємодію (НТ) та РНП: 

Н = НЕЗ+ННТ+НРНП= μвSgB+ІАS+SDS     (рівняння 5.1)  

де g, A та D- тензори, які відображають взаємодії. Власні значення тензору D 

можна представити двома параметрами D та E: 

D=
3

2
Dz,       E=

1

2
(Dx―Dy).                        (рівняння 5.2) 

Відношення λ =
Е

D
 змінюється в діапазоні 0<λ<1/3 i описує ромбічність D-

тензора. λ= 0 описує випадок аксіальної симетрії для D-тензора, в якому Dx = Dy. 

Якщо λ = 1/3, D-тензор має ромбічну симетрію, де всі власні значення різні 

Dx≠Dy≠Dz. 

Основний терм для вільного йону Mn(II) є сферично симетричний 6S, який не 

призводить до орбітального кутового моменту. Тому очікується, що вклади 

першого порядку у Зеєманівську енергію та в анізотропію ядерної надтонкої 

взаємодії для йону Mn(II) будуть невеликими. Вклади другого порядку від спін-

орбітальної взаємодії породжують розщеплення в нульовому полі. 

 ЕПР спектри йонів мангану в X-діапазоні можна чітко інтерпретувати лише 

для тетраедричної або октаедричної координацій, де величина РНП значно менша 

за величину кванту мікрохвильового випромінення (для Х-діапазону величина РНП 

має бути менше ніж 9,5 ГГц). В інших випадках необхідне використання більш 

високих частот, щоб забезпечити виконання умови |D|<<hυ. Для точного 

визначення параметрів спін-гамільтоніану у випадку тригонально-призматичної 

координації комплексу[Mn(PzOx)3(BC6H5)]Cl дослідження проводили за 

допомогою ЕПР надвисоких частот. У J-діапазоні мікрохвильовий квант (275 ГГц) 

перевищує відомі для йону мангану значення РНП. Слід зауважити, що для 

комплексів Mn(II) величина РНП залежить від координаційної топології та природи 

лігандів та зазвичай не перевищує 30  ГГц, єдине виключення з цього діапазону 
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(43,8 ГГц) описали Пічон та ін. [141]. Таким чином, величину РНП відносно 275 

ГГц можна розглядати як збурення, а параметри спін-гамільтоніану можна оцінити 

безпосередньо з  експериментальних спектрів. 

 ЕПР спектр в X-діапазоні 1 мМ розчину комплексу [B(C6H5)Mn(PzOx)3]Cl в 

CHCl3 характеризується основним піком при g = 4.74 (143 мТ) та кількома 

меншими піками біля g≈ 2 та нижче (рис 5.13). В даному спектрі замороженого 

розчину не спостерігається надтонка структура мангану. 
 

Рис.5.13 ЕПР спектр 

замороженого розчину 

[Mn(PzOx)3B(C6H5)]Cl в Х-діапазоні 

Надтонку структуру (розщеплення на шість ліній (I = 5/2)) вдалося зафіксувати 

при діамагнітному розбавленні 1% (моль) комплексу в ізо-структурному комплексі 

[Zn(PzOx)3B(C6H5)]Cl, (позначений як 1@[Zn]) (рис.5.14). 

 

Рис.5.14 ЕПР спектр (експериментальний, чорний та 

змодульований, червоний) 1@[Zn] в Х-діапазоні при 40 К. 

Величина надтонкої взаємодії була визначена зі спектру, Aiso =239 MГц. Як 

видно із аналізу літературних даних, ця величина потрапляє в діапазон значень для 

гексакоординованих систем Mn(II)N6, 210 MГц < |A| < 240 MГц. Оскільки значення 
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g-фактора для основного піку в спектрі X - діапазону, є набагато вищим, ніж 2, 

можна сказати, що величина РНП є значно більшою в порівнянні з квантом 

мікрохвильового випромінювання X – діапазону (9,5 ГГц), тобто невиконується 

умова досягнення межі верхнього поля і значення РНП не може бути визначено із 

ЕПР спектру. 

В ЕПР спектрі 1@[Zn] в J-діапазоні при 10 К спостерігається сильний сигнал 

в області g = 2 та сигнали меншої інтенсивності при нижчому та вищому 

магнітному полі, які поширюються на 3Т (рис 5.15, а). Надтонку структуру чітко 

видно для всіх піків та найкраще вона розділена для центрального піку (рис.5.15, 

б).  

а) 

б) 

Рис.5.15 а) - ЕПР спектр (експериментальний, чорний та змодульований, 

червоний) 1@[Zn] в J-діапазоні при 10 К; б) Фрагмент спектру в області g = 2. 

Зірочками  позначені домішкові сигнали від ромбічного Mn (II) невідомого 

походження 

 При аналізі спектру ми зробили припущення, що основні осі D-таg-тензорів є 

паралельними. В цьому випадку, кожне власне значення D-тензора (Dі) (i = x, y, z) 

визначає відстань між сусідніми піками в спектрі згідно: 

∆𝐵𝑖[T] =
3ℎ𝐷𝑖[𝐻𝑧]

𝑔𝜇B
                                     рівняння 5.3 

Де h- константа Планка а  μB – магнетон Бора. 

В спектрі 1@[Zn]J-діапазону чітко спостерігаються три групи переходів 

(позначені римськими цифрами на рис.5.15, а), які зумовлені трьома різними 

напрямками. Розділення поля між переходами в кожній групі складають 0.69, 0.33, 
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та 0.36 T. Виходячи з цих значень, за допомогою рівняння 5.3 порахували 

відповідні величини власних значень D-тензора, а основні осі обрали відповідно до 

|Dx| < |Dy| < |Dz|. Отже,  |Dx| = 3.1 ГГц, |Dy| = 3.3 ГГц, та |Dz| = 6.4 ГГц. При 10К 

заселеними є лише нижчі енергетичні рівні, що дає можливість визначити знак 

РНП. Найбільша відстань між сусідніми піками в спектрі спостерігається для 

магнітних полів, що відповідають g> 2. Це свідчить про негативне значення Dz. Так 

як слід D-тензора дорівнює нулю, Dx та Dyє позитивними, що веде до наступних 

значень параметрів РНП (рівн.2):D =−9.6 ГГц та E = −0.1 ГГц.  

 Експериментально визначені параметри спін Гамільтоніану використали в 

якості вихідних даних для спектрального моделювання в програмі EasySpin. 

Оптимальне моделювання спектрів в обох (X- та J-) діапазонах вдалося отримати з 

наступними параметрами: g = [2.0003 2.0003 1.9998], Aiso = 239 МГц, D = −9.7 ГГц, 

E = −0.42 ГГц (λ = 0.0434), D-(strain) = 

0.65*{3.2ГГц} + 0.35*{0.1 ГГц}, E-

(strain) = 0.65*{0.15 ГГц} +0.35*{0.03 

ГГц}.  

 Особливістю в описанні 

електронної структури є використання 

розподілень (з англійскої - «strain»). РНП 

в комплексі [Mn(PzOx)3(BC6H5)]Cl не є 

чітко визначеним, а є сукупністю 

багатьох величин РНП, що розподілені 

навколо D = −9.7 ГГц, E = −0.42 ГГц. ЕПР 

спектр J діапазону однозначно вказує на наявність такого розподілення. 

Розглянемо, наприклад, піки в групі ІІ на рис 5.15: чим далі пік знаходиться від 9,8 

Т (g = 2), тим менша його інтенсивність та більша ширина. Це характерний ефект 

розподілення по РНП. За результатами моделювання спектрів вдалось встановити, 

що розподілення по РНП для комплексу [Mn(PzOx)3(BC6H5)]Cl має складний 

профіль, який описується сумою двох кривих Гаусса з повною шириною на 

 

Рис.5.16 Схематичне 

представлення розподілення D 

навколо −9.7 ГГц Гаусіани з пшпв 3.2 

GHz (черв) та 0.1 GHz (чорн) та їх 

лінійна комбінація 35% 0.1 GHz та  

65% 3.2 GHz, (син). 
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половинній висоті (пшпв) 3.2 та 0.1 ГГц для D-параметру і 0.15 та 0.03 ГГц для Е-

параметру (рис.5.16) 

Отже, враховуючи, що РНП Mn(II) відображує будову комплексу, можна 

зробити наступні висновки: 

Знайдене значення λ - 0.0434 вказує на близьку до аксіальної симетрію тензора 

РНП. Для комплексу [Mn(PzOx)3(BC6H5)]Cl це означає невелике викривлення 

тригональної призматичного оточення центрального іону Mn (II)  

Величина D = −9.7 ГГц найбільша з відомих значень для шести-

координованого Mn(II) з N- та/або O донорними атомами (0.3 ГГц < |D| < 5.3 ГГц) 

та наближується до значень, відомих для п’яти-координованого Mn(II). Незвично 

високе значення D можна пояснити низькою симетрією координаційного оточення 

йону Mn(II), яке досягнута тригональною деформацією. Такі структурні 

відмінності можна побачити лише в ЕПР спектрах, дослідження РСтА не показали 

жодного структурного поліморфізму. 

Спроби дослідити псевдоклатрохелати кобальту та заліза методом ЕПР 

виявились невдалими, через те, що сигнал в ЕПР спектрах даних сполук навіть 

при 275 ГГц був відсутній. Це свідчить про величину РНП більшу, ніж 275 ГГц, 

і робить неможливим використання ЕПР спектроскопії для визначення 

електронної будови зазначених комплексів. 
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5.9 Короткі висновки: 

 

1) Розроблено методики синтезу та вперше синтезовані борозшиті 

псевдоклатрохелатні трис-піразолоксиматні комплекси Fe(II), Co(II), Mn(II) та 

Zn(II), в яких друга апікальна група сформована за рахунок водневого зв’язування 

аніону хлору йон-рецепторним трис-піразольним фрагментом. 

2)В результаті дослідження реакції, а також при аналізі даних LDI мас-

спектрометрії виявлено, що аніон хлору відіграє визначну роль в утворенні 

комплексу та в стабілізації псевдомакробіциклічної структури. 

3) Методом РСтА визначена молекулярна будова чотирьох комплексів. 

Виявлено, що: 

-  Всі комплекси мають ізоструктурну молекулярну будову. 

- Центральний атом металу знаходиться в N6 координаційному оточенні.  

- Геометрія MN6 координаційного поліедру близька до тригонально-

призматичної з кутом викривлення φ ≈ 4°. 

 - Довжини зв’язків M-N в комплексах Fe(II), Co(II) та Mn(II) характерні 

для    високоспінового стану центрального атому. 

- В кристалі упаковка здійснюється двома способами: у випадку 

комплексів [Fe(PzOx)3(BC6H5)]Cl та [Mn(PzOx)3(BC6H5)]Cl утворюються 

воднево-зв’язані димери, а в комплексах [Zn(PzOx)3(BC6H5)]Cl та 

[Co(PzOx)3(BC6H5)]Cl в кристалічну упаковку входить молекула хлороформу, 

зв’язана водневими зв’язками з аніоном хлору 

4)  При аналізі електронних спектрів виявлено, що смуги d-d переходів в 

комплексах Fe(II) та Co(II) зміщуються в ближній інфрачервоний діапазон, що 

характерно для високоспінового стану даних іонів.  

5) Експериментальні дані 57Fe Мессбауерівської спектроскопії, що добре 

корелюють з теоретично (за допомогою DFT) розрахованими величинами КР та ІЗ 

підтверджують високоспіновий стан іону Fe2+ в комплексі [Fe(PzOx)3(BC6H5)]Cl. 

Вивчення температурних залежностей ефективних магнітних моментів 

парамагнітних псевдоклатрохелатів показало, що інкапсульований атом металу 
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залишається у високоспіновому стані при температурі від 2 до 300К. Температурні 

залежності оберненої магнітної сприйнятливості 1/χ для псевдо-клатрохелатів 

[Mn(PzOx)3(BC6H5)]Cl та [Fe(PzOx)3(BC6H5)]Cl підкоряються закону Кюрі-Вейса, 

величини експериментальних констант Кюрі характерні для високоспінового стану 

центрального іону. Температурна залежність 1/χ для псевдо-клатрохелату 

[Co(PzOx)3(BC6H5)]Cl підкорюється закону Кюрі-Вейса лише в температурному 

діапазоні 160-300 К, а значення константи Кюрі С = 2.67K· см3· моль–1характерне 

для комплексів кобальту (ІІ) з орбітальним вкладом в магнітну сприйнятливість та 

g-фактором більше 2 

6) При вивченні електрохімічних властивостей виявлено, що іон Со2+ не зазнає 

окиснення в діапазоні від -2000 до 2000 мВ 

ЯМР дослідження високоспінових псевдоклатрохелатів Fe(II), Co(II) та Mn(II) 

показало, що вплив парамагнітного центру на ліганди викликає незвично високі 

значення хімічних зсувів. Незважаючи на подібну молекулярну будову, магнітні 

властивості трьох отриманих парамагнітних комплексів сильно залежать від 

природи інкапсульованого іону металу, що проявляється в ЯМР спектрах. 

7) В результаті дослідження комплексу [Mn(PzOx)3(BC6H5)]Cl методом ЕПР 

спектроскопії визначені параметри РНП, знайдене значення λ - 0.0434 вказує на 

невелике викривлення тригональної призматичного оточення Mn (II) в комплексі 

[B(C6H5)Mn(PzOx)3]Cl, а незвично високе значення D (−9.7 ГГц) можна пояснити 

низькою симетрією координаційного оточення йону Mn(II), яке досягнуте 

тригональною деформацією. 
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РОЗДІЛ 6 

СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ ПСЕВДОКЛАТРОХЕЛАТІВ Co(II), 

Fe(II), Mn(II) ТА Zn(II) З ГЕКСАДЕЦИЛБОРАТНИМ АПІКАЛЬНИМ 

ФРАГМЕНТОМ 

 

6.1 Особливості синтезу апікально-функціоналізованих псевдоклатрохелатів. 

 

Функціоналізацію клітинних комплексів з інкапсульованим іоном металу 

можна здійснювати двома основними шляхами: введення замісників в реберні 

фрагменти клітинного каркасу (т.з. реберна функціоналізація) та замісниками в 

зшиваючих фрагментах (апікальна функціоналізація). Якщо реберна 

функціоналізація викликає зміни в електронній та геометричній будові, то 

апікальна функціоналізація забезпечує необхідні фізичні та фізико-хімічні 

властивості. Наприклад, фенільний замісник в апікальному фрагменті 

псевдоклатрохелатів, які описані в попередньому розділі, сприяв кращій 

кристалізації комплексів, що дало змогу виділити монокристали та детально 

вивчити властивості чистих речовин. Для подальшого вивчення сполук такого типу 

нам здалося цікавим введення ліпофільних замісників в апікальний фрагмент 

комплексу, що дасть можливість використовувати їх для створення поверхнево-

активних речовин, рідкокристалічних систем та ліпофільних мембранних зондів. 

Ще однією причиною для дослідження апікально-функціоналізованих 

псевдоклатрохелатів є незвичні магнітні властивості високоспінових комплексів 

Co(II), Fe(II) та Mn(II) з фенілборатним фрагментом. Завдяки парамагнітним 

взаємодіям іону металу не тільки з найближчим оточенням центрального атома, але 

й з віддаленими апікальними замісниками, комплекси такого типу можна 

використовувати для кількісної характеризації магнітних параметрів в ЯМР 

спектрах, що може бути використано для подальшого вивчення будови складних 

біологічно-активних речовин.  

Таким чином, метою цієї частини даного дослідження був синтез 

псевдоклатрохелатних трис-диоксиматів Zn(II), Fe(II), Co(II) та Mn(II) (комплекси 
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К7-К10, відповідно)з насиченим вуглеводневим замісником в апікальному 

фрагменті. Для цього як зшиваючий агент ми використали гексадецилборатну 

кислоту н-С16Н33В(ОН)2.  

Синтез проводили за методикою, аналогічною для одержання 

псевдоклатрохелатів з фенільною групою в апікальному фрагменті: нагрівання 3-

ацетилпіразол оксиму, гексадецилборатної кислоти та хлориду відповідного 

металу в розчині етанолу в присутності карбонату кальцію (схема 6.1). При 

охолодженні етанольного розчину комплекс випадав в осад, але, на відміну від 

фенільних аналогів, які майже кількісно виділяли з чистотою близько 95%, 

гексадецилборатні комплекси довелося додатково очищати за допомогою рідинної 

хроматографії.  

 

Схема 6.1 Синтез гексадецилборатних трис-піразолоксиматів К7-К10 

Як і у випадку фенільних аналогів, псевдоклатрохелатна структура 

гексадецилборних комплексів стабілізована за рахунок водневого зв’язування 

аніону хлору йон-рецепторним трис-піразольним фрагментом. Комплекси 

парамагнітних іонів (феруму, мангану та кобальту) виявилися високоспіновими, 

що підтверджено методами ЯМР, Uv-vis спектроскопії, даними РСтА та 

57FeМесбауерівської спектроскопії. 
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6.2 Спектральні дослідження комплексів. 

 

6.2.1 LDI – TOF мас-спектрометричні дослідження. 

LDI спектри апікально-функціоналізованих комплексів К7-К10 подібні до їх 

фенілборатних аналогів. Дисоціативний тип іонізації псевдомакробіциклічних 

комплексів зберігається при введенні довголанцюгового аліфатичного замісника в 

апікальний фрагмент. Дані мас-спектрометричних досліджень наведені в таблиці 

6.1.  

В аніонній області в мас-спектрах комплексів К7-К10 найінтенсивніший 

сигнал належить біядерним аніонам складу {[М(PzOx)3(BC16H33)]
2-+МCl+}-, які 

утворились внаслідок відщеплення апікальної псевдозшиваючої групи Н3…Сl– з 

подальшою координацією утвореного триподного трианіонного трис-

піразолоксиматного лігандного фрагменту до другого іона металу. Крім цього, 

спостерігаються досить інтенсивні сигнали псевдомолекулярних аніонів, 

утворених внаслідок дисоціації комплексу на аніон хлору, два катіони водню та 

триподний триспіразолоксиматний аніон складу [М(НPzOx)(PzOx)2(BC16H33)]
-. В 

катіонній області для всіх комплексів спостерігаються сигнали, які відповідають 

фрагментарним та кластерним йонам. Найінтенсивніші сигнали відповідають 

фрагментарним йонам складу {[М(PzOx)2(BC16H33)]+Н+}+ та 

{[М(PzOx)2(BC16H33)]+Н++HCl}+, які утворені внаслідок відщеплення одного 

піразольного фрагменту. Також присутні сигнали, які відповідають біядерним 

катіонам складу {[М2(PzOx)3(BC16H33)]+H+}+ та {[М2(PzOx)4(BC16H33)2]+H+}+, але 

їх інтенсивність набагато менша, ніж у фенілборатних аналогів. Для комплексу 

мангану чіткі та інтенсивні сигнали вдалося записати лише при використанні 

дигідроксибензенової кислоти в якості матриці. Таким чином, зміна фенільного 

замісника на аліфатичний в апікальному фрагменті псевдомакробіциклічних трис-

піразолоксиматів не впливає на процес іонізації комплексів в умовах LDI мас-

спектрометрії, що свідчить про високу стабільність псевдомакробіциклічного 

каркасу. 
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Таблиця 6.1 

Склад фрагментарних та кластерних йонів в LDI мас-спектрах псевдоклатрохелатних трис-піразолоксиматних 

комплексів К7-К10 

Комплекс Склад аніонної частинки 
m/z 

(Да) 

I, 

% 
Склад катіонної частинки 

m/z, 

Да 
I, % 

[Со(HPzOx)3(BC16H33)]Cl 

{[Со (PzOx)3(BC16H33)]
2-+СоCl+}- 

759 

 
100 

{[Со(PzOx)2(BC16H33)]+Н++HCl}+ 580 100 

{[Со2(PzOx)3(BC16H33)]+H+}+ 725 25 

[Со(НPzOx)(PzOx)2(BC16H33)]
- 666 20 

{[Со(PzOx)2(BC16H33)]+Н+}+ 542 80 

{[Со(PzOx)2(BC16H33)]+Na+}+ 564 30 

[Fe(HPzOx)3(BC16H33)]Cl 

{[Fe(PzOx)3(BC16H33)]
2-+FeCl+}- 753 100 

{[Fe(PzOx)2(BC16H33)]+Н+}+ 540 100 

{[Fe(PzOx)2(BC16H33)]+Н++HCl}+ 577 80 

[Fe(НPzOx)(PzOx)2(BC16H33)]
- 663 20 

{[Fe2(PzOx)3(BC16H33)]
-+H+}+ 719 35 

{[Fe(PzOx)3(BC16H33)]+3H+} 665 23 

{[Fe2(PzOx)4(BC16H33)2]+H+}+ 1078 18 

[Mn(HPzOx)3(BC16H33)]Cl 

{[Mn(PzOx)3(BC16H33)]
2-+MnCl+}- 753 10 {[Mn(PzOx)2(BC16H33)]+H++HCl}+ 576 60 

[Mn((НPzOx)(PzOx)2(BC16H33)]
- 662 20 {[Mn(PzOx)3(BC16H33)]

2-+3H+}+ 664 50 

{[Mn2(PzOx)3(BC16H33)]+Н+}+ 717 100 

{[Mn2(PzOx)4(BC16H33)2]+H+}+ 1076 30 

[Zn(HPzOx)3(BC16H33)]Cl 
{[Zn (PzOx)3(BC16H33)]

2-+ZnCl+}- 776.5 100 {[Zn(PzOx)2(BC16H33)]+H+}+ 552 15 

[Zn(НPzOx)(PzOx)2(BC16H33)]
- 677.1 10 {[Zn2(PzOx)3(BC16H33)]+H+}+ 742 18 
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6.2.2 ІЧ спектральні дослідження 

 

В ІЧ спектрах апікально-функціоналізованих комплексів спостерігаються 

смуги поглинання валентних коливань зв’язків C＝N, N−O та B−O, характерні для 

борозшитих α-диоксиматних макробіциклічних каркасів, характеристичні смуги 

поглинання вихідного ліганду H2PzOx та апікального гексадецильного фрагменту. 

Про утворення комплексів та координацію атому металу свідчать зсуви смуги 

валентних коливань зв’язку C＝N оксимної групи (Δν≈100 см-1) та зв’язку C＝N 

піразольного кільця (Δν≈20 см-1) в низькочастотну область в порівнянні зі спектром 

вільного ліганду. Про утворення водневих зв’язків з аніоном хлору та утворення 

псевдо-апікального фрагменту свідчить поява смуги поглинання в області 2917- 

2930 см-1 (таблиця 6.2).Про наявність гексадецилборатного апікального фрагмента 

свідчать смуги валентних та деформаційних коливань групи СН в області 2850 та 

1470 см-1. 

Таблиця 6.2 

ІЧ спектральні характеристики апікально-функціоналізованих 

псевдоклатрохелатних трис-піразолоксиматів та вихідного ліганду H2PzOx 

сполука 

Частоти, см-1 

ν1(C＝N) 

Pz 

ν2(C＝N) 

Pz 

ν1(C＝N), 

Ox 

ν (C-Н) δ(C-Н) ν(N-O) ν(B-

O) 

ν(NH..

.Cl) 

ν(NH)

, Pz 

H2PzOx 1539 1629 1661      3125 

К7 1535 1629 1563 851 469 914,961,1160 1101 2919 3097 

К8 1546 1612 1564 860 470 915,948,1170 1089 2931 3097 

К9 1540 1617 1561 854 470 911,943,1163 1098 2917 3106 

К10 1529 1617 1556 847 472 914,949,1163 1093 2918 3106 
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6.2.3 57Fe Месбауерівська спектроскопія 

 

Величини ІЗ та КР (1,28 та 3,35 мм/с, відповідно), отримані з 

57FeМесбауерівських спектрів апікально-функціоналізованого комплексу К8 

(рис.6.1), свідчать про високоспіновий стан іону Fe2+. Схожі дані були отримані для 

фенілборатного комплексу К4 (1,232 та 3,447 мм/с), високоспіновий стан якого 

підтверджений теоретичними DFT розрахунками. Отримані дані підтверджують 

висновок про те, що апікальні замісники, які знаходяться на відстані трьох та 

більше -зв’язків від інкапсульованого металоцентру, не впливають на електронні 

властивості комплексу. 

 

Рис.6.1 57FeМесбауерівський спектр комплексу К8 

 

6.2.4 Uv-vis спектроскопічне дослідження. 

 

Uv-vis спектри гексадецилборатних псевдоклатрохелатів мають схожий 

вигляд з фенілборатними аналогами, для яких спектри були розраховані за 

допомогою TDDFT наближення. Дані Uv-vis спектроскопії для 

гексадецилборатних та фенілборатних псевдоклатрохелатів представлені в таблиці 

6.3.Смуги від 245 до 310 нм можна віднести до дозволених міжлігандних π−π* 
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переходів в та між піразольними, оксимними та фенільним фрагментами. Смуги в 

області 310-390 нм скоріше за все, мають характери переносу заряду піразол(π) → 

М(d).  

Смуги d–d переходів відсутні в комплексі цинку. В спектрі комплексу мангану 

К10 спостерігаються три смуги з максимумами при 375, 405 та 502 нм, зумовлені 

переходами між термами 4T2g(D), 4A1g
4Eg (G) та4T2g, відповідно, що характерно для 

високоспінового йону мангану з конфігурацією d5в октаедричному та 

псевдооктаедричному оточенні[138]. 

В спектрі високоспінового комплексу кобальту К9 очікується дві смуги d – d 

переходів, зумовлені переходами між термами 4T2g
4T1gта4T2g (P) 4T1g. Перша з 

них з максимумом при 472 м знаходиться у видимій області, друга – широка смуга 

низької інтенсивності знаходиться в ближній ІЧ області з максимумом при 1084 нм. 

Подібні смуги характерні для високоспінових комплексів кобальту з конфігурацією 

d7 

Згідно з теоретичними розрахунками (TDDFT наближення), в спектрі 

фенілборатного аналогу  К4 широка смуга (ɛ ~5 mol–1 L cm–1) в ближній ІЧ області 

з максимумом при 905 нм в зумовлена залізо-локалізованими переходами 5A" 

(5E/5Eg) ← 5A' (5A1/
5T2g) та 5A' (5E/5Eg) ← 5A' (5A1/

5T2g) та містять два вклади dz2 → 

dxz/dyz характеру. В спектрі комплексу К8 ця смуга має подібний вигляд та 

спостерігається при 928нм. 
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Таблиця 6.3 

Uv-vis спектри гексадецилборатних та фенілборатних трис-піразолоксиматів 
Комплекс 1 (1) 2 

(2) 

3 

(3) 

4 

(4) 

5 (5) 6 

(6) 

7 (7) 8 (8) 9 (9) 10 

(9)

[Fe(PzOx)3(BC16H33)]Cl 245(17) 260(8.1)   287(6.9) 316(3.3) 360(0.6)  928 (0.002)  

[Fe(PzOx)3(BC6H5)]Cl  247 (19) 260 (5.2) 264 (1.5)  296 (5.4) 326 (0.7) 369 (0.4)  905 (0.005)  

[Mn(PzOx)3(BC16H33)]Cl   260 (13) 281 (6.3) 300 (5.2) 309 (2.2) 375 (0.023) 405(0.049) 502 (0.01)  

[Mn(PzOx)3(BC6H5)]Cl  246 (12)  261 (18) 280 (9.9) 296 (5.4) 307 (3.3) 371 (0.028) 419(0.025) 476 (0.009)  

[Co(PzOx)3(BC16H33)]Cl 248(25)  269(2.9) 280(9.1) 309(3.6) 349(0.09) 389(0.046) 412(0.05) 472(0.01) 1084 

(0.011) 

[Со(PzOx)3(BC6H5)]Cl  247 (17)  261 (11) 283 (6.7)  317 (2.6) 346 (0.4) 434 (0.2) 486 (0.01) 1081 

(0.007) 

[Zn(PzOx)3(B/C16H33)]Cl 247(19) 254(4.9) 277(7.7) 295(2.1)  305(1.3)     

[Zn(PzOx)3(BC6H5)]Cl  246 (16) 254 (14) 268 (7.2) 289 (7.0)  303 (1.6)     

PzOxH2 231(9.2) 249(5.0)         
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6.3  Молекулярна будова комплексів К7-К10 

 

Молекулярна та кристалічна будова комплексів К7-К10, доведена методом 

РСтА, представлена на рис.6.2, основні геометричні параметри 

псевдомакробіциклічного каркасу наведені в таблиці 6.4.  

Довжини зв’язків B–O, N–O, N=C та C–C 

характерні для борозшитих клатрохелатних трис-

диоксиматів d-металів, та їх фенілборатних трис-

піразолоксиматних аналогів. Інкапсульований 

(центральний) йон металу координований шістьома 

атомами нітрогену, три з яких належать оксимним 

фрагментам, а інші три є піридиновими атомами 

нітрогену піразольного кільця. Таким чином, як і у 

випадку фенілборатних комплексів, геометрія 

координаційного поліедру MN6 наближається до 

тригонально-призматичної з кутом викривлення φ 

близько 1.5°.Середні відстані N—N в апікальній 

борозшитій триподній групі варіюють від 2.74 до 

2.81 Å, що є істотно меншим, ніж у воднево-зв’язаному трис-піразольному 

фрагменті (3.11 – 3.26 Å). Не дивлячись на це, довжини зв’язків M – N для всіх 

досліджуваних комплексів знаходяться в досить вузькому діапазоні, а відповідний 

інкапсульований йон металу розташовується в геометричному центрі. У випадку 

комплексу кобальту це свідчить про відсутність ефекту Яна-Теллера та вказує на 

високоспіновий (s = 3/2) стан інкапсульованого іону кобальта з електронною 

конфігурацією d7. Середні довжини зв’язків M – Nв псевдоклатрохелатах феруму 

та мангану також характерні для їх високоспінових комплексів та зростають в ряду 

псевдоклатрохелатів перехідних 3d-металів від Co2+ (сер. 2.14 Å) доFe2+таMn2+ (сер. 

2.17 Å). Середня довжина зв’язку Fe – N у високоспіновому комплексі К8 (сер. 2.17 

Å) значно більша ніж в низькоспінових клатрохелатах феруму (1.98 Å).Для 

діамагнітного комплексу цинку середня відстань M−N дорівнює 2.19 Å. 

 

Рис.6.2 Молекулярна 

будова ізоструктурних 

комплексів К7-К10 



156 

 

 Як і у випадку фенілборатних пседоклатрохелатів, псевдомакробіциклічна 

структура комплексів К7-К10 стабілізована за рахунок псевдоапікальної групи 

(NH)3...Cl, утвореної воднево-зв’язаним μ3-аніоном хлору з розширеним триподним 

трис-піразолоксимним лігандом (сер. відстані NH—Cl 3.09-3,12Å). На відміну від 

більшості трис-диоксиматних клатрохелатів ферума та кобальта (ІІ) та гібридних 

піразолоксимних аналогів (клатрохелатно-скорпіонатного типу), для яких значення 

кута викривлення φ дорівнює близько 20 та 10°, відповідно, комплекси К7-К10 не 

зазнають ротаційного викривлення вздовж цих осей та відповідне значення φ не 

перевищує 1.5° (Таблиця 6.4). 
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Таблиця 6.4 

Основні геометричні параметри гексадецилборатних псевдоклатрохелатів К7, К8, К9 (α-Co та β-Co форм) та К10 

 К7 К8 К10 К9 

Центральний йон Zn2+ Fe2+ (вс) Mn2+ (вс) α-Co(вс) β-Co(вс) 

Радіус Шенона(Å)  0.92 0.97 0,885 0,885 

M–N1(Å) 2.194(7) 2.151(12) 2.149(7) 2.107(3) 2.131(9) 

M–N2(Å) 2.139(6) 2.168(12) 2.183(8) 2.131(3) 2.156(10) 

M–N4(Å) 2.171(7) 2.186(12) 2.173(8) 2.082(4) 2.133(10) 

M–N5(Å) 2.206(8) 2.196(12) 2.174(8) 2.156(3) 2.163(9) 

M–N7(Å) 2.196(8) 2.164(11) 2.169(7) 2.134(3) 2.124(9) 

M–N8(Å) 2.193(8) 2.152(11) 2.152(7) 2.157(4) 2.170(9) 

сер.M–N (Å) 2.192 2.17 2.17   

B – O(Å) 1.496(12)-1.517(11) 1.47(2) – 1.52(2) 

сер. 1.50 

1.46(1) – 1.53(1) 

сер. 1.50 

1.490(7) – 1.513(5) 1.500(13) – 1.556(15) 

N – O(Å) 1.358(10)-1.368(9) 1.34(1) – 1.37(1) 

сер. 1.35 

1.369(8) – 1.383(9) 

сер. 1.38 

1.380(4) – 1.401(3) 1.333(13) – 1.360(13) 

C=N(Å) 1.283(11)-1.308(10) 1.30(2) – 1.34(2) 

сер. 1.32 

1.30(1) – 1.33(1) 

сер. 1.31 

1.252(4) – 1.311(6) 1.318(14) – 1.329(15) 

C – C(Å) 1.427(13)-1.464(13) 1.39(2) – 1.43(2) 

сер. 1.42 

1.42(1)– 1.45(1) 

сер. 1.44 

1.475(5) – 1.499(5) 1.414(18) – 1.428(17) 

N=N(Å) 1.335(11)-1.350(10) 1.33(2) – 1.37(2) 

сер. 1.35 

1.36(1) – 1.37(1) 

сер. 1.36 

1.378(4) – 1.423(4) 1.317(12) – 1.343(13) 

N=C – C=N 2.1(12)-6.4(10) 2.7(15) – 6.9(17) 

сер. 4.2 

1.7(12) – 5.9(9) 

сер. 3.5 

0.9(7) – 4.3(5) 0.2(15) – 2.7(17) 

Cl...N(Å) 3.115(9)-3.133(8) 3.083(14)-3.140(12) 

сер. 3.12 

3.130(7) – 3.133(8) 

сер. 3.13 

3.053(4) – 3.144(4) 3.074(10) – 3.136(11) 

  (°) 0.7(10)-1.5(11) 1.5 1.2 1.0(5) – 1.7(5)  0.4(9) – 2.2(9)  

α (°) 36.1(3)-36.7(3) 36.7 36.6 36.7(1) – 37.3(1)  37.0(4) – 37.7(4)  

h(Å) 2.583(9) 2.58 2.57 2.550(5)  2.59(1)  
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Під час вибору суміші для кристалізації комплексу кобальту К9, нам 

вдалося отримати дві різні кристалічні форми: при повільній диффузії 

хлороформу в етанольний розчин отримали моноклінні кристали α-Co, а при 

повільному випаровуванні дихлорметан-гексанового розчину отримали 

триклінні кристали β-Co. Остання форма є більш стабільною (якщо їх 

оцінювати за густиною 1,286 та 1,321 г/см3 відповідно).  

Згідно з результатами РCтА для двох поліморфів (Таблиця 6.5), перша 

координаційна сфера йону металу майже не змінюється під впливом 

кристалічної упаковки. В обох випадках координаційний поліедр CoN6 має 

тригонально-призматичну геометрію з дуже невеликим кутом викривлення ( φ 

= 1.2 – 1.4°) та однаковою висотою (h = 2.55 – 2.59 Å). Йон металу 

розташовується майже в центрі координаційного поліедру (d(Co-N) =2.082(4) 

– 2.157(4) Å та 2.124(9) – 2.170(9) Å дляα-Co та β-Co, відповідно) та лише трохи 

зміщується в бік апікального атому бору. Всі інші геометричні параметри 

координаційного оточення йону кобальту є близькими для обох кристалічних 

форм комплексу К9. Основною відмінністю між ними є конформація 

гексадецильного ланцюга, яка є вся транс – для  α-Co, та гош – навколо 

першого  C-C зв’язку в  β-Co (рис.6.3), отже, їх можна назвати 

координаційними поліморфами.   

 

Рис. 6.3α- та β-поліморфні форми кристалів комплексу К10 та їх 

суперпозиція 

В обох випадках спостерігається утворення двовимірних ліпідоподібних 

шарів, але з різними внутрішньо- та міжшаровими відстанями Co…Co: для α-
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Co вони коротші та дорівнюють 6.968(4) та 8.673(4) Å, відповідно, для β-Co 

вони довші та дорівнюють 9.420(8) та 11.104(8) Å. (Рис.6.4 а, б) 

 Кожен з поліморфів може бути кількісно виділений з відповідної суміші 

розчинників. Згідно з даними порошкової рентегенівської дифракції, повільне 

охолодження насиченого розчину комплексу К9 в суміші хлороформу та 

етанолу призводить до утворення чистої α-Co форми, в той час як при 

швидкому випаровуванні дихлорметанового розчину утворюється чиста β-Co 

форма (рис.6.4, в, г) 

Не дивлячись на те, що геометрія гексадецилборатних комплексів схожа 

з їх фенілборатними аналогами, їх кристалічна будова регулюється наявністю 

апікального довголанцюгового алкільного замісника. За даними РСтА, 

кристалічна будова компексу цинку К7, монокристали якого вдалося отримати 

при повільному випаровуванні його розчину в суміші дихлорметану та 

бензену, аналогічна α-формі комплексу К9, в якій всі атоми водню апікального 

замісника знаходяться в транс-положеннях. Кристали комплексів К8-К9 є 

ізоструктурними та кристалізуються у вигляді двійників з дещо 

а) б) 

в) г) 

Рис.6.4: а, б-фрагменти кристалічної будови α-Co (а) та β-Co (б), які 

демонструють утворення ліпідоподібних шарів; в, г-розраховані (червоні) 

та експериментальні (сині) порошкограмми для α-Co (в) та β-Co (г) 
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невпорядкованими доменами (кут між різними компонентами не перевищує 

1°). Цей факт можна легко пояснити тим, що в кристалічній упаковці 

утворюються «сендвічеві» структури, які розташовані паралельно 

кристалографічній площині (100), як показано на рис. 6.5,а. Шари 

поєднуються за рахунок C–H...N та C–H...π міжмолекулярних взаємодій 

(рис.6.5,б). Два сусідні шари утворюють «подвійний шар» за рахунок Ван-дер-

Ваальсівських взаємодій між взаємопроникаючими довголанцюговими 

апікальними замісниками. Для візуалізації домінуючого росту кристалу ми 

використали морфологічний інструмент BFDH [143](рис.6,5,в). Вище 

зазначений «подвійний шар» організується таким чином, що воднево-зв′язані 

аніони хлору орієнтуються на зовнішній грані кристалу (100), яка утворюється 

за рахунок повільного росту структури в напрямку слабких водневих зв′язків 

С-Н...Сl. Як результат, швидкий ріст кристалу в усіх можливих напрямках, 

окрім (100),веде до утворення найбільшої за площею грані (100). Оскільки в 

кристалі [M(PzOx)3(BС16Н33)]Cl зв′язокС-Н...Сl є досить лабільним, утворення 

нових шарів за допомогою даногозв′язку веде до незначного повороту 

наступного наростаючого шару навколо кристалографічної осі а, що 

призводить до безладного турбостратного пакування шарів. Через це, дані 

кристали мають тенденцію кристалізуватися у вигляді двійників.  

 

Рис. 6.5 Кристалічна упаковка кристалів [M(PzOx)3(BС16Н33)]Cl: (a)-вигляд 

вздовж кристалічної осі b, (б) - гексагональна циліндрична упаковка в 

площині (011), та (в) -  морфологія кристалу. 

а) в) б) 
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6.4 Магнітні властивості комплексів К8-К10 

Спіновий стан парамагнітних іонів в псевдоклатрохелатах К8-К10 

визначали за допомогою SQUID магнетометрії. Графіки залежності магнітної 

сприйнятливості ()та добутку Т від температури наведені на рисунку6.6.  

Величина магнітного моменту μеф за кімнатної температури для 

[M(PzOx)3(BC16H33)]Cl (де M2+ = Mn2+, Fe2+) дорівнює 5.75 та 4.87 М.Б. 

відповідно. Такі значення μеф добре узгоджуються з теоретичними значеннями 

μеф (5.92 та 4.90 М.Б.) для неспарених парамагнітних центрів зі спіном s= 5/2 

та s= 2. Для псевдоклатрохелату кобальту К9, μеф дорівнює 4.96 М.Б.при 300 

K, що значно перевищує чисто спінове значення 3.87 М.Б. для невзаємодіючих 

парамагнітних центрів зі спином s = 3/2 при g = 2.  

Дослідження темпертурної 

залежності добутку Т від 

температури в постійному 

магнітному полі показали, що для 

комплексів феруму К8 та мангану 

К10 в температурному діапазоні 

50-300 К значення Т дорівнюють 

2.97 та 4.31 см3моль–1K, відповідно. 

Такі значення є дуже близькими до 

теоретичних для неспарених 

парамагнітних центрів без 

орбітального вкладу (3.00 та 

4.38см3моль–1K, відповідно). 

Нижче 50 К спостерігається 

незначне зниження Т до 2,24 та 3,97 см3моль–1K, відповідно, що свідчить про 

невелику антиферомагнітну взаємодію за низьких температур. Для комплексу 

кобальту К10, навпаки, спостерігається поступове зниження χT від 3.08 

см3моль–1K при 300 K при зниженні температури. Таке надзвичайно високе 

значення χT в порівнянні з чисто високоспіновим (1.87 см3моль–1K) свідчить 

 

Рис. 6.6 Температурні залежності 

добутку магнітної сприйнятливості Т 

мікрокристалічних зразків 

псевдоклатрохелатів К10 (▲), К8 (●) та 

К9 (■). Розраховані залежності 

представлені суцільними лініями 
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про незтухаючий орбітальний вклад в магнітний момент, що може призводити 

до появи значної анізотропії тензору магнітної сприйнятливості. 

Апроксимацію експериментальних даних проводили в програмі PHI[143], 

використовуючи процедуру наближення згідно зі Спін-гамільтоніаном: 

�̂� = 𝐷 (�̂�𝑧
2 −

�̂�2

3
) + 𝐸(�̂�𝑥

2 − �̂�𝑦
2) + 𝛽𝑯 ⋅ 𝒈 ∙ �̂�(рівняння 6.1) 

Як і очікувалося, псевдоклатрохелати феруму (К8) та мангану (К10), які 

не мають значної магнітної анізотропії, показали невеликі значення Δg та D 

(g⊥ = 1.98, g∥ = 2.03, D = –6.3 см–1 для К8 та g⊥ = 1.90,g∥ = 2.00, D = 0.7 см–1 для 

К10). Отримані величини магнетохімічних параметрів для 

псевдоклатрохелату кобальту К10 (g⊥ = 2.19, g∥ = 3.00, D = –78 см–1, E/D = 0.03) 

підтверджують припущення про значний орбітальний вклад в магнітні 

властивості комплексу. 

6.5 ЯМР спектральні дослідження комплексів К7-К10 

В 1Н ЯМР спектрах діамагнітного комплексу [Zn(PzOx)3(BC16H33)]Cl 

спостерігаються очікувані значення хімічних зсувів для всіх протонів (таблиця 

6.5.) Сигнал аліфатичних протонів гексадецильноі групи знаходиться в області 

1,25 – 1,317 м.ч.  

У випадку комплексів заліза (К8) та мангану (К10), хімічні зсуви 

піразолоксимних фрагментів в спектрах 1H ЯМР досягають сотні ppm (таблиця 

6.5), в той час як значення хімічних зсувів для ядер аліфатичного n–

C16H33ланцюга, які знаходяться на відстані більше ніж 5 ковалентних зв’язків 

від парамагнітного центру, близьки до їх значень в спектрах діамагнітного 

комплексу К7, що свідчить про значний контактний вклад в парамагнітні зсуви 

та слабкі псевдоконтактні взаємодії. У випадку комплексу кобальту К9, кожна 

з СН2/CН3 груп аліфатичного ланцюга демонструє різне значення хімічного 

зсуву (рис.6.7) 
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Таблиця 6.5 

Величини хімічних зсувів в 1Н ЯМР спектрах комплексів К7-К10(м.ч.) 

 δ (CH3)  δ (Pz) δ (NH) δ(CH) 

К7 2,27 6,4 

7,703 

14,48 1,25-1,56 

К10    1,234 

К8 49.12  43,14 

23,22 

28,65 0.90 (H-1), 1.27 (H-2 - H-15), 1.14 (H-16) 

К9 14,66 8,18 

85,38 

 91.53 (H-1), 64.82 (H-2), 37.03 (H-3), 

24.12 (H-4), 16.22 (H-5), 11.36 (H-6), 

8.09 (H-7). 5.90 (H-8), 4.40 (H-9), 3.37 

(H-10), 2.66 (H-11), 2.15 (H-12), 1.80 (H-

13), 1.52 (H-14), 1.37 (H-15), 0.82 (H-16) 

 

а) б) 

 

 в)  

Рис.6.7 1H ЯМР спектр комплексів К8 (а),К10(б) та К9(в) (600 MHz, 20 °C) . 
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6.6 Дослідження магнітних властивостей парамагнітного 

псевдоклатрохелату кобальту (ІІ) з гексадецилборатним апікальним 

фрагментом методом ЯМР спектроскопії. 

Як відомо, парамагнітні комплекси, які демонструють значні 

парамагнітні зсуви в ЯМР спектрах, можна використовувати в якості 

магнітних міток для дослідження структури макромолекул [144-146]. Для 

того, щоб розглядати комплекс в якості перспективної магнітної мітки, дуже 

важливо правильно розділити хімічний зсув на діамагнітну, контактну та 

псевдоконтактну складові, тому що саме остання складова несе в собі 

структурну інформацію. У випадку комплексу К9 діамагнітну складову для 

аліфатичних протонів можна  визначити зі спектрів діамагнітного  

ізоструктурного комплексу цинку К10, а контактні вклади для більшості ядер 

аліфатичного ланцюга є дуже невеликими та ними можна знехтувати, через те, 

що вони знаходяться на достатньо великій відстані від парамагнітного йону і 

між ними відсутня система спряжених зв’язків. Отже, природу парамагнітних 

зсувів аліфатичних протонів в К9 можна вважати цілком псевдоконтактною, а 

хімічний зсув, що спостерігається можна виразити рівнянням: 

𝛿𝑜𝑏𝑠 = 𝛿𝑑𝑖𝑎 + 𝛿𝑃𝐶𝑆(рівняння 6.2) 

де 𝛿𝑜𝑏𝑠 — хімічний зсув, який спостерігається, ppm; 𝛿𝑑𝑖𝑎 — діамагнітний 

вклад; 𝛿𝑃𝐶𝑆 — псевдоконтактний вклад (таблиця 6.6) 

Псевдоконтактний зсув, викликаний дипольною взаємодією між 

магнітними моментами ядра та неспареними електронами, залежить від 

полярних координат відповідного ядра в координатній системі неспареного 

електрону: 

𝛿𝑝𝑐𝑠 =
1

12𝜋𝑟3 [𝛥𝜒𝑎𝑥(3𝑐𝑜𝑠2𝜃 − 1) +
3

2
𝛥𝜒𝑟ℎ𝑠𝑖𝑛2𝜃𝑐𝑜𝑠2𝜑]    (рівняння 6.3) 

Враховуючи те, що, згідно з даними  РСтА, комплекс К9 має псевдовісь 

симетрії  С3, яка проходить через зшиваючий атом бору та інкапсульований 

атом кобальту, можна вважати, що магнітні тензори  g та χ також є аксіально-

симетричними, отже рівняння 6.3 буде мати наступний вигляд: 
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𝛿𝑝𝑐𝑠 =
1

12𝜋𝑟3 Δ𝜒𝑎𝑥(3𝑐𝑜𝑠2𝜃 − 1) (рівняння 6.4) 

деΔ𝜒𝑎𝑥 – аксіальна анізотропія тензору магнітної сприйнятливості, 

м3моль-1, θ— кут між віссю симетрії тензора χ, яка проходить через атом бору 

та радіус-вектором, що поєднує йон кобальту та відповідне ядро, r— довжина 

цього радіус-вектора. 

Як видно з  рівняння 6.4, 

величина псевдоконтактного вкладу 

залежить від величини Δ𝜒𝑎𝑥. 

Магнітні мітки з великим значенням 

анізотропії тензору магнітної 

сприйнятливості демонструють 

псевдоконтактні взаємодії на 

більших відстанях від мітки, а отже, 

дозволяють аналізувати 

макромолекули більшого розміру 

[144]. Отже, розрахунок величини 

Δ𝜒𝑎𝑥 є дуже важливим для 

оцінювання парамагнітного 

комплексу в якості перспективної 

магнітної мітки.  

Оскільки аліфатичний ланцюг 

n–C16H33є конформаційно-

лабільним, він має в розчині 

декілька конформерів з різними 

координатами ядер, наявність яких 

зумовлена переходами між транс- 

та гош-конформаціями. Таким чином, рівняння6.4 слід переписати у вигляді:  

𝛿𝑝𝑐𝑠 = Δ𝜒𝑎𝑥𝑅(𝑟, 𝜃),     (рівняння 6.5) 

Таблиця 6.6 

Значення хімічних зсувів для 

комплексів К7 та К10 та 

псевдоконтактна складова (м.ч) 

 𝛿𝑜𝑏𝑠(K10) 𝛿𝑑𝑖𝑎(K7) 𝛿𝑃𝐶𝑆 

1-H 91.53 1.22 90.3 

2-H 64.82 1.22 63.6 

3-H 37.02 1.22 35.8 

4-H 24.12 1.22 22.9 

5-H 16.22 1.22 15 

6-H 11.33 1.22 10.1 

7-H 8.1 1.3 6.8 

8-H 5.9 1.3 4.6 

9-H 4.4 1.3 3.1 

10-H 3.4 1.3 2.1 

11-H 2.66 1.26 1.4 

12-H 2.15 1.25 0.9 

13-H 1.8 1.3 0.5 

14-H 1.52 1.22 0.3 

15-H 1.37 1.26 0.1 

16-H 0.82 0.82 0 
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в якому врахований стеричний фактор𝑅(𝑟, 𝜃), що визначається за 

рівнянням:  

𝑅(𝑟, 𝜃) = ∑ 𝑊𝑖𝑖 ∙ 𝑅(𝑟𝑖 , 𝜃𝑖) = ∑ 𝑊𝑖𝑖 ∙
3𝑐𝑜𝑠2𝜃𝑖−1

12𝜋𝑟𝑖
3   (рівняння 6.6) 

Де Wi – ймовірність реалізації конформації і. Враховуючи те, що повний 

розрахунок такої кількості конформерів є дуже складним та займає багато 

часу, ми використали спрощену модель, яка вперше була застосована для 

парамагнітного гексахлоридного клатрохелату кобальту (ІІ) [147]. 

Дана модель припускає можливість транс та гош конфігурацій для 

кожного С–С зв’язку. Дані РСтА комплексу використали в якості вихідної 

структури для оптимізації геометрії. Для одержання координат атомів 

оптимізацію геометрії провели для "всі–транс" конформеру. Також, 

проаналізувавши оптимізовану геометрію декількох конформерів, прийняли, 

що довжини зв’язків та величини діедральних кутів між транс та гош 

конформаціями змінювались незначно (< 0.3%).  

Згідно з DFT розрахунками для енергій декількох конформерів, було 

визначено, що повна енергія молекули не залежить від порядку конформацій 

в алкільній ланці, а залежить лише від кількості транс та гош конформацій, 

тому що різниця в енергіях між цими конформаціями  (𝐸𝑔−𝑡)  є постійною в 

будь-якому місці аліфатичного ланцюга та дорівнює 3.93 кДж·моль-1,що добре 

узгоджується з попередніми даними [148]. Енергію кожного конформеру 

можна визначити за рівнянням: 

𝐸 = 𝑛𝐸𝑔−𝑡 (рівняння 6.7) 

Де n — кількість гош конформацій в молекулі, Eg-t— різниця між транс та 

гош конформаціями (3.93 кДж·моль-1).  

Згідно з розподіленням Больцмана, вірогідність реалізації кожного 

конформаційного стану можна виразити рівнянням: 

𝑊𝑖 =
𝑒

−𝐸𝑖
𝑅𝑇

⁄

∑ 𝑒
−𝐸𝑖

𝑅𝑇
⁄

𝑖

 (рівняння 6.8) 
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Згідно з теоретичними розрахунками, кількість всіх можливих 

конформацій склала 314. Використовуючи вірогідність реалізації кожного 

конформаційного стану, розраховану за рівнянням 6.8 та координат ядер для 

цих станів, отриманих на основі даної моделі, вдалося розрахувати 

член∑ 𝑊𝑖
3 cos2 𝜃𝑖−1

𝑟𝑖
3

314

𝑖 в рівнянні 6.6.Апроксимація експериментальних 

парамагнітних зсувів дозволила знайти величину анізотропії тензора магнітної 

сприйнятливості Δχax=26.9⋅10-32м3моль-1. Знайдена величина є найбільшою 

серед відомих парамагнітних комплексів 3d-перехідних металів кобальту. 

Як відомо, причиною великої магнітної сприйнятливості є анізотропія g-

тензору та велике значення тензору розщеплення в нульовому полі D. 

Зазвичай, для визначення даних параметрів використовують метод ЕПР 

спектроскопії, але, ЕПР спектри комплексу К9 в X та W діапазонах виявилися 

неінформативними, тому ми спробували визначити дані параметри за 

допомогою ЯМР спектроскопії.  

Тензор магнітної сприйнятливості χ у випадку аксіальної симетрії 

характеризується двома значеннями магнітної сприйнятливості, що 

відповідають паралельному (χ∥) та перпендикулярному (χ⊥) напрямкам 

вектору зовнішнього магнітного поля відносно осі симетрії тензора χ. 

Значення χ∥ та χ⊥ можна визначити за допомогою рівняння Ван-Флека для 

високоспінового йону з конфігурацією d7: 

𝜒∥ =
𝜇𝐵𝑔∥

2

4𝑘𝑇
∙

1+9𝑒
−2𝐷

𝑘𝑇⁄

1+𝑒
−2𝐷

𝑘𝑇⁄
                        (рівняння 6.9) 

𝜒⊥ =
𝜇𝐵𝑔⊥

2

𝑘𝑇
∙

1+
3𝑘𝑇

4𝐷
∙(1−𝑒

−2𝐷
𝑘𝑇⁄ )

1+𝑒
−2𝐷

𝑘𝑇⁄
           (рівняння 6.10) 

Знайдене з даних ЯМР спектроскопії значення анізотропії Δχaxє різницею 

між χ∥ та χ⊥, що можна описати рівнянням:  

  

∆𝜒𝑎𝑥 =
𝜇𝐵𝑔∥

2

4𝑘𝑇
∙

1+9𝑒
−2𝐷

𝑘𝑇⁄

1+𝑒
−2𝐷

𝑘𝑇⁄
−

𝜇𝐵𝑔⊥
2

𝑘𝑇
∙

1+
3𝑘𝑇

4𝐷
∙(1−𝑒

−2𝐷
𝑘𝑇⁄ )

1+𝑒
−2𝐷

𝑘𝑇⁄
          (рівняння 6.11) 
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Таким чином, якщо проаналізувати температурну залежність Δχax, яку 

отримують з ЯМР спектрів при різних температурах, можна отримати значення 

елементів g-тензору та  тензорурозщеплення в нульовому полі D.  

З цією метою були записані 1H ЯМР спектри в температурному діапазоні 

від  218 Kдо 308 K. Проаналізувавши хімічні зсуви аліфатичних протонів 

гексадецильного ланцюга з урахуванням конформаційної динаміки (рис.6.8), 

були визначені значення Δχax для кожного температурного діапазону (рис.6.9).  

  

Рис.6.9 Темпертуро-залежні 1Н ЯМР спектри комплексу К9 (зліва) та 

кореляційних графік експериментальних та теоретичних хімічних зсувів 

(суцільні лінії, справа). 

 

Апроксимація температурної залежності анізотропії магнітної 

сприйнятливості згідно з рівнянням 6.11 призвела до наступних параметрів: g⊥ 

= 2.16, g∥ = 3.00, D = –87 см–1. 

Отримані значення дуже близьки до тих, що отримані методом SQUID  

магнетометрії; відмінності між цими значеннями можна пояснити різними 

фазовими станами зразків (мікрокристалічний у випадку SQUID та рідкий у 

випадку ЯМР).  

Знайдені значення тензору магнітної сприйнятливості для комплексу К9 

Δχax=26.9⋅10-32м3моль-1та РНП D = –87 см–1є найбільшими серед 

високоспінових комплексів кобальту, що, разом з особливостями будови та 

методом синтезу, дозволяє розглядати даний комплекс в якості перспективної 

магнітної мітки.  
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6.7  Короткі висновки 

 

1. Вперше синтезовано псевдоклатрохелатні трис-піразолоксимати 

Fe(II), Co(II), Mn(II) та Zn(II), з гексадецилборатним апікальним фрагментом. 

2. При аналізі LDI та MALDI мас-спектрів комплексів виявлено, що 

в аніонній області найстабільнішими є біядерніані аніонні частинки, утворені 

в результаті координації йону металу до триподного трис-піразольного 

ліганду, а в катіонній області найстабільніші фрагментарні частинки 

утворюються внаслідок відщеплення піразолоксимного фрагменту та 

молекули HCl.  

3. Експериментальні дані 57Fe Месбауерівської спектроскопії 

свідчать про високоспіновий стан іону Fe2+ в комплексі 

[Fe(PzOx)3(BC16H33)]Cl. 

4. Uv-vis спектри апікально-функціоналізованих комплексів мають 

схожий вигляд з фенілборатними аналогами, що свідчить про незначний вплив 

апікального замісника на електронні властивості комплексів. Положення та 

вигляд смуг d–d переходів для комплексів мангану та кобальту характерні для 

високоспінового стану центральних йонів в псевдооктаедричному оточенні (d5 

та d7, відповідно). Слабка та широка смуга з максимумом при 928 нм, яка 

спостерігається в спектрі комплексу феруму, зумовлена ферум-

локалізованими переходами 5A" (5E/5Eg) ← 5A' (5A1/
5T2g) та 5A' (5E/5Eg) ← 5A' 

(5A1/
5T2g) та містять два вклади dz2 → dxz/dyz характеру. 

5. Молекулярна та кристалічна будова синтезованих комплексів 

[М(PzOx)3(BC16H33)]Cl визначені методом РстА. Встановлено, що: 

- Геометрія MN6 координаційного поліедру близька до 

тригонально-призматичної з кутом викривлення φ ≈ 1,5° 

- Інкапсульований іон металу знаходиться в геометричному центрі 

координаційного поліедру, а середні довжини зв’язків M-N в комплексах Mn 

(ІІ), Со (ІІ) та Fe(II) свідчать про високоспіновий стан центрального атому. 
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- Псевдомакробіциклічна структура комплексів стабілізована за 

рахунок псевдоапікальної групи (NH)3...Cl, утвореної воднево-зв’язаним μ3-

аніоном хлору з розширеним триподним трис-піразолоксимним лігандом (сер. 

відстані NH— Cl 3.09-3,12Å). 

6. Гексадецилборатний трис-піразолоксимат кобальту К9 

кристалізується у вигляді двох поліморфів (α-Co та β-Co), кристалічна будова 

яких відрізняється конформацією ліпофільного ланцюга відносно зшиваючого 

атому бору (вся транс – для  α-Co, та гош- навколо першого  C-C зв’язку для  

β-Co. Кристалічна будова компексу цинку К7 аналогічна α-формі комплексу 

К9, в якій всі атоми водню апікального замісника знаходяться в транс-

положеннях. Кристали комплексів К8 та К10 є ізоструктурними та 

кристалізуються у вигляді двійників з дещо невпорядкованими доменами (кут 

між різними компонентами не перевищує 1°). 

7. Дослідження температурної залежності добутку магнітної 

сприйнятливості на температуру в постійному магнітному полі в 

температурному діапазоні 50-300 К, показали, що значення χT для комплексів 

мангану(II) та феруму(II) добре узгоджуються з чисто спіновими 

теоретичними значеннями. Для комплексу кобальту спостерігається 

градієнтне зниження χT при зниженні температури, а завищене значення χT 

3.08 см3моль–1K (300 K)в порівнянні з чисто спіновим теоретичним значенням 

1.87 см3моль–1K, що свідчить про значний орбітальний вклад в магнітний 

момент, та  появу великої магнітної анізотропії. 

8. В 1Н ЯМР спектрах парамагнітних псевдоклатрохелатів Mn (ІІ) та 

Fe(II) хімічні зсуви піразолоксимних фрагментів досягають сотні ppm, в той 

час як сигнали аліфатичних протонів демонструють невеликі значення, що 

свідчить про переважний контактний вклад в парамагнітні зсуви та слабкі 

псевдоконтактні взаємодії. У випадку комплексу кобальту кожна з СН2/CН3 

груп аліфатичного ланцюга демонструє різне значення хімічного зсуву, що 

свідчить про переважаючий псевдоконтактний вклад, який викликаний 

значним вкладом спін-орбітальної взаємодії в магнітні властивості комплексу, 
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зумовленим тригонально-призматичним оточенням високоспінового d7 йона 

кобальту. 

9. Методом ЯМР спектроскопії досліджені магнітні властивості 

псевдоклатрохелату кобальту К9. Визначено, що: 

- Великі значення парамагнітних хімічних зсувів в гексадецильному 

заміснику викликані значною анізотропїєю тензору магнітної сприйнятливості 

Δχax. 

- Знайдені значення тензору магнітної сприйнятливості для 

комплексу К9 Δχax=26.9⋅10-32м3моль-1та РНП D = –87 см–1є найбільшими серед 

високоспінових комплексів кобальту 

- Особливості будови комплексу, а саме, жорсткий 

макробіциклічний каркас та тригонально-призматична геометрія комплексу, 

разом з розрахованими магнітними параметрами дозволяють розглядати 

гексадецилборатний псевдоклатрохелат кобальту в якості перспективної 

магнітної мітки. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Вперше синтезовано 5 нових азометинових похідних 3-ацетилпіразолу, 

які є перспективними лігандами для конструювання макробіциклічних та 

псевдомакробіциклічних систем. Показано, що макроциклічні комплекси на 

основі 3-ацетилпіразолоксиму можуть поєднувати в собі фрагменти двох 

класів сполук – трис-диоксиматів (трис-диімінатів) металів та поліпіразоліл 

боратів.  

2. Розроблено методики синтезу та вперше синтезовані гібридний 

комплекс клатрохелатно-скорпіонатного типу, його немакроциклічний 

інтермедіат та 8 нових борозшитих псевдоклатрохелатних трис-

піразолоксиматних комплексів Fe(II), Co(II), Mn(II) та Zn(II) з ароматичним та 

аліфатичним апікальним фрагментом. Визначені умови для утворення 

піразоліл-боратного фрагменту вже після координації піразолу до атому 

металу. 

3.Методом РСтА визначена молекулярна будова двох лігандів та 10 

комплексних сполук. Показано, що: 

-геометрія координаційного поліедру гібридного комплексу 

клатрохелато-скорпіонатного типу [Fe(Bd)2(BF)2(PzOx)] та його 

немакроциклічного інтермедіату [Fe(Bd)2(BF2)(BF)(HPzOx)]є проміжною між 

тригонально-призматичною та тригонально-антипризматичною, а середні 

довжини зв’язків Fe-N характерні для низькоспінових симетричних 

клатрохелатів заліза (ІІ) 

- псевдоклатрохелатна структура трис-піразолоксиматних комплексів 

[М(PzOx)3(BC6H5)]Cl стабілізована за рахунок водневого зв’язування аніона 

хлору йон-рецепторним трис-піразольним фрагментом. Центральний атом 

металу знаходиться в N6 координаційному оточенні, а геометрія MN6 

координаційного поліедру близька до тригонально-призматичної  

- в псевдоклатрохелатних комплексах Fe(II), Co(II) та Mn(II) центральні 

йони знаходяться у високоспіновому стані, що є нехарактерним для раніше 
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відомих клатрохелатів. Це пояснюється незвичним тригонально-

призматичним оточенням центрального іона та здатністю лабільного трис-

піразольного фрагменту до розширення та стискання вздовж псевдоосі 

обертання С3, що дало можливість інкапсулювати йони металів у 

високоспіновому стані. 

- гексадецилборатний трис-піразолоксимат кобальту існує у вигляді двох 

поліморфів (α-Co та β-Co), кристалічна будова яких відрізняється 

конформацією ліпофільного ланцюга відносно зшиваючого атому бору (вся 

транс – для  α-Co, та гош- навколо першого  C-C зв’язку для  β-Co). 

4. Досліджені спектральні, електрохімічні та магнетохімічні властивості 

псевдоклатрохелатних трис-піразолоксиматів. Виявлено, що: 

- іонізація псевдоклатрохелатних трис-піразолоксиматів в умовах LDI 

мас-cпектрометричного експерименту відбувається шляхом гетеролітичної 

дисоціації цих іонних асоціатів з утворенням хлорид-іонів та  боровмісних 

трис-піразолоксиматних катіонів [M–Cl–]+. Утворені немакроциклічні 

триспіразолоксиматні частинки нестійкі, та, або зазнають фрагментацію з 

відщепленням одного з трьох реберних хелатуючих фрагментів, або, як 

триподні трис-піразольні ліганди, координуються до іону відповідного металу, 

утворюючи незвичні біядерні комплекси;  

- в електронних спектрах псевдоклатрохелатів  Fe(II) та Co(II) смуги d-d 

переходів зміщуються в ближній інфрачервоний діапазон, що характерно для 

високоспінового стану даних іонів в псевдооктаедричному координаційному 

оточенні; 

-  іон Со2+ не зазнає окиснення в діапазоні від -2000 до 2000 мВ; 

- температурні залежності ефективних магнітних моментів та магнітної 

сприйнятливості для  парамагнітних псевдоклатрохелатів феруму та мангану 

характерні для неспарених парамагнітних центрів зі спіном s= 2таs= 5/2, 

відповідно. Відсутність обмінних взаємодій можна пояснити віддаленістю 

інкапсульованих парамагнітних центрів один від одного.  Для 

псевдоклатрохелатів кобальту спостерігається градієнтне зниження 
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магнітного моменту зі зниженням температури. Така поведінка є характерною 

для сполук зі значною  магнітною анізотропією та великим орбітальним 

вкладом. 

5. Методом ЕПР спектроскопії  для комплексу [Mn(PzOx)3(BC6H5)]Cl 

визначено параметр розщеплення в нульовому полі (D=−9.7 ГГц), яке є 

найбільшим з відомих значень для шести-координованого Mn(II) з N- та/або O 

донорними атомами.   

6. Гексадецилборатний трис-піразолоксимат кобальту демонструє 

надзвичайно високі парамагнітні зсуви в ЯМР спектрах з переважним 

псевдоконтактним вкладом. За допомогою методу ЯМР спектроскопії та 

теоретичних DFT розрахунків розраховані величини тензору анізотропії 

магнітної сприйнятливості та розщеплення в нульовому полі. Отримані 

значення Δχax=26.9⋅10-32м3моль-1та D = –87 см–1є найбільшими серед 

високоспінових комплексів кобальту, що, разом з особливостями будови та 

методом синтезу, дозволяє розглядати даний комплекс в якості перспективної 

магнітної мітки. 
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Додаток А 

 

ЯМР спектри лігандів та координаційних сполук 

 

 

ЯМР спектр 3-ацетилпіразолоксиму L1 

 

 

ЯМР спектр гідразону 3-ацетилпіразолу (L2) 
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ЯМР спектр азину 3-ацетилпіразолу (L3) 

 
ЯМР спектр карбоксиметилгідразину 3-ацетилпіразолу (L4) 
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ЯМР спектр формілгідразиду 3-ацетилпіразолу (L2) а)-1Н ЯМР, б)-

COSY 
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1H ЯМР спектр комплексу К1 

 

 

 

1H ЯМР спектр комплексу К2 
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1H  та 13C ЯМР спектр комплексу К3 

 

 
1H  та 13C ЯМР спектр комплексу К4 
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1H  та 13C ЯМР спектр комплексу К5 
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1H  та 13C ЯМР спектр комплексу К6 
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1H   ЯМР спектр комплексу К7 

 

 

 
1H   ЯМР спектр комплексу К8 
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1H   ЯМР спектр комплексу К10 

 

 
1H   ЯМР спектр комплексу К9 
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Додаток Б 

Основні кристалографічні параметри, умови проведення рентгеноструктурного експерименту та результати 

розрахунків структур лігандів та координаційних сполук 

Основні кристалографічні параметри, умови проведення рентгеноструктурного експерименту та результати розрахунків 

структур азину (L3) та формілгідразону (L5) 3-ацетилпіразолу 

Молекулярна формула (С3H3N2C-CH3)2N2 (L3) (L5) 

Емпірична формула 'C10 H12 N6'   C6 H8 N4 O' 
Молекулярна 

маса(г/моль) 216.26 152.16 

Розмір кристалу (мм) 0.42 × 0.21 × 0.19 0.42 × 0.34 × 0.06 

a (Å) 5.4490(7) 5.698(8) 

b (Å) 5.0987(7) 5.398(9) 

c (Å) 19.958(3) 23.03(3) 

α (°) 90.00 90.00 

β (°) 108.741(3)  95.66(4) 

γ (°) 90.00 90.00 

V (Å3) 525.10(12) 704.7(19) 

Z 2 4 

Сингонія моноклінна моноклінна 

Просторова група P 21/c P 1 21/c  

розр. (Мг/м3) 1.368 1.434 

µ (mm–1) 0.091 0.105 

Загальна кількість 

рефлексів 4998 5467 

Незлежні рефлекси(Rint) 1321 (0.0237) 1931 (0.0231) 

Obs.refl./restraints/ 

parameters 1522 / 0 / 74 1682 / 0 / 101 

R,a % [F2 > 2 (F2)] 0.0402 0.0452 

Rw,b % (F2) 0.0952 0.0979 

GOF 1.006 1.002 

F(000) 228 320 
aR = ΣFo  – Fc /Σ Fo  . 

bRw = [Σ(w(Fo
2 – Fc

2)2)/Σ(w(Fo
2))]1/2. сGOF = [Σw(Fo

2 – Fc
2)2/(Nobs – Nparam)]1/2 
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Основні кристалографічні параметри, умови проведення рентгеноструктурного експерименту та результати розрахунків 

структур гібридного несиметричного макробіциклічного комплексу клатрохелатно-скорпіонатного типу та його 

немакроциклічного інтермедіату. 

Молекулярна формула [Fe(Bd)2(BF2)2(PzOx)·CHCl3 Fe(Bd)2(BF2)(BF)(HPzOx)·0.25 C5H12·1.5 C2H5OH 

Емпірична формула C33H25B2F2FeN7O5·CHCl3 C33H26B2F3FeN7O5 0.25 C5H12 1.5 C2H5OH 

Молекулярна 

маса(г/моль) 834.44 822,22 

Розмір кристалу (мм) 0.42 × 0.18 × 0.15 0.35 × 0.30 × 0.16 

a (Å) 12.5194(3) 12.162(2) 

b (Å) 15.7583(5) 12.440(2) 

c (Å) 25.2357(6)  16.346(4) 

α (°) 90.00 108.457(4) 

β (°) 134.884(2)°  98.713(4), 

γ (°) 90.00 111.140(3) 

V (Å3) 3527.53(20) 2087.1(7) 

Z 4 2 

Сингонія моноклінна триклінна 

Просторова група P 21/c P-1 

розр. (Мг/м3) 1.571 1.308 

µ (mm–1) 6.078 0.42 

Загальна кількість 

рефлексів 10439 22649 

Незлежні рефлекси(Rint) 6301 (0.0298) 10006 (0.0515) 

Obs.refl./restraints/ 

parameters 4294 / 2 / 345 6633 / 8 / 534 

R,a % [F2 > 2 (F2)] 0.0809 0.0661 

Rw,b % (F2) 0.1755 0.1745 

GOF 1.00 1.01 

F(000) 1696 851 
aR = ΣFo  – Fc /Σ Fo  . 

bRw = [Σ(w(Fo
2 – Fc

2)2)/Σ(w(Fo
2))]1/2. сGOF = [Σw(Fo

2 – Fc
2)2/(Nobs – Nparam)]1/2 
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Основні кристалографічні параметри, умови проведення рентгеноструктурного експерименту та результати розрахунків 

структур фенілборатних трис-піразолоксиматів 

Молекулярна формула 

[Fe(PzOx)3(BC6H5)]

Cl C2H5OH 

[Mn(PzOx)3(BC6H5)]Cl 

C2H5OH 

[Со(PzOx)3(BC6H5)]

Cl CHCl3 

[Zn(PzOx)3(BC6

H5)]Cl CHCl3· 

Емпірична формула C23H29BClFeN9O4 C23H29BClMnN9O4 C22H24BCl4CoN9O3 

C22H24BCl4N9O3

Zn 

Молекулярна 

маса(г/моль) 597.66 596.75 674.04 680.48 

Розмір кристалу (мм) 0.35 × 0.30 × 0.16 0.32 × 0.16 × 0.13 0.35 × 0.05 × 0.05 

0.35 × 0.07 × 

0.06 

a (Å) 8.916 (1) 9.0064 (7) 8.2626 (8) 8.287 (4) 

b (Å) 12.727 (2) 12.796 (1) 19.158 (2) 19.251 (9) 

c (Å) 13.286 (2) 13.238 (2) 20.499(2) 20.497 (9) 

α (°) 107.528 (3) 106.186 (2) 90 90 

β (°) 99.747 (3) 99.828 (2) 119.605 (2) 119.72 (1) 

γ (°) 106.006 (3) 106.186 (2) 90 90 

V (Å3) 1328.5 (4) 1327.9 (2) 2821.2(5) 2840 (2) 

Z 2 2 4 4 

Сингонія триклінна триклінна моноклінна моноклінна 

Просторова група P1 P1 P 21/c P 21/c 

розр. (Мг/м3) 1.494 1.493 1.587 1.591 

µ (mm–1) 0.72 0.65 1.03 1.29 

Загальна кількість 

рефлексів 12524 15615 30888 14609 

Незлежні рефлекси(Rint) 5213 (0.041) 7010 (0.045) 6810 (0.121) 6509 (0.072) 

Obs.refl./restraints/ 

parameters 4339 / 0 / 328 4646 / 2 / 345 4066 / 0 / 364 3796 / 6 / 364 

R,a % [ ] 0.053 0.065 0.060 0.051 

Rw,b % (F2) 0.097 0.148 0.137 0.094 

GOF 1.01 1.00 1.01 1.00 

Макс./мін. залишкової 

електронної густини (е·Å–3) 0.59 та – 0.60 2.82 та – 1.33 0.62 та– 0.61 0.64 та – 0.83 

F(000) 620 618 1372 1384 

aR = ΣFo  – Fc /Σ Fo  . 
bRw = [Σ(w(Fo

2 – Fc
2)2)/Σ(w(Fo

2))]1/2. сGOF = [Σw(Fo
2 – Fc

2)2/(Nobs – Nparam)]1/2 
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Основні кристалографічні параметри, умови проведення рентгеноструктурного експерименту та результати розрахунків 

структур гексадецилборатних трис-піразолоксиматів 

Молекулярна формула [Zn(PzOx)3(BHd)]Cl [Fe(PzOx)3(BHd)]Cl [Mn(PzOx)3(BHd)]Cl [Сo(PzOx)3(BHd)]Cl 

Емпірична формула C31H51BClZnN9O3 C31H51BClFeN9O3 C31H51BClMnN9O3 C31H51BClCoN9O3 

Молекулярна маса 

(г/моль) 

710.44 699.91 699.01 702.99 

Розмір кристалу (мм 0.35 × 0.25 × 0.05 0.28 × 0.27 × 0.06 0.28 × 0.27 × 0.06 0.56 × 0.24 × 0.06 

a (Å) 32.147(2) 32.168(15) 32.828(11) 32.440(7) 8.1868(7) 

b (Å) 8.0427(5) 8.004(4) 8.042(3) 8.0312(16) 8.2071(7) 

c (Å) 13.9575(5) 13.870(6) 13.944(4) 13.936(3) 29.482(3) 

 (°) 90.509(5) 90.322(10) 101.079(7) 90.734(4) 84.042(6) 

V (Å3) 3608.5(4) 3571(3) 3613(2) 3630.4(13) 1767.1(2) 

Z 4 4 2 

Сингонія моноклінна моноклінна триклінна 

Просторова група P 21/c P 21/c Р-1 

розр. (Мг/м3) 1.308 1.302 1.285 1.286 1,321 

 (мм–1) 1.98 0.54 0.48 0.59 4,864 

Загальна кількість 

рефлексів 

48233 25907 30888 17979 18517 

Незалежні 

рефлекси(Rsigma) 

6366 (0.0623) 6967 (0.136) 5732 (0.156) 2501(0.079) 5740 

Obs.refl./restraints/ 

parameters 

5108 / 0 / 420 4312 / 54 / 364 3217 / 12 / 416 1993/0/416 5371/54/417 

R,a % [ ] 0.067 0.134 0.084 0.075 0,1451 

Rw,b % (F2) 0.2746 0.325 0.171 0.198 0,3567 

GOF 1.971 1.01 0.99 1.01 2,465 

Макс./мін. залишкової 

електронної густини 

(е·Å–3) 

 1.85 та – 1.66 0.69 та – 0.76 0.37  та -0.49 746 

F(000) 1508 1488 1484 1492 746 
aR = Fo–Fc/Fo. 

bRw = [(w(Fo
2 – Fc

2)2)/(w(Fo
2))]1/2. сGOF = [w(Fo

2 – Fc
2)2/(Nobs – Nparam)]1/2 
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Додаток В 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у вітчизняних наукових фахових виданнях 

1. О.А.Варзацкий, С.В.Кац, С.В.Волков/Пути синтеза и молекулярный 

дизайн макробициклических трис-дииминатов d-металлов (клатрохелатов)//Укр. 

Хим. Журн. 2015. Т. 81, № 11, 24-33 (Особистий весок здобувача: аналіз 

літературних даних, написання статті) 

Статті в закордонних наукових фахових виданнях 

2. Oleg A. Varzatskii, SvitlanaV. Kats (Menkach), ,Larysa V. Penkova, 

SergeyV. Volkov, Alexander V. Dolganov,Anna V. Vologzhanina, Yurii N. Bubnov, 

Yan Z. Voloshin/Cage Metal Complexes: Synthesis, X-ray Structure, and Spectral and 

Redox Behavior of the First Hybrid Iron(II) Сlathrochelatoscorpionate and Its 

Pyrazoloxime-Armed Macrocyclic Intermediate//Eur. J. Inorg. Chem. 2013, 1987–

1992 (Особистий внесок здобувача: синтез сполук, обробка експериментальних 

даних, їх аналіз та написання статті) 

2. OlegA. Varzatskii, Larysa V. Penkova, SvitlanaV. Kats, ,Alexander V. 

Dolganov, Anna V. Vologzhanina, Alexander A. Pavlov, Valentin V. Novikov, Artem 

S. Bogomyakov, Victor N. Nemykin, Yan Z. Voloshin/Chloride Ion-Aided Self-

Assembly of Pseudo-Clathrochelate Metal Tris-

pyrazoloximate//Inorg.Chem., 2014, 53 (6), pp 3062–3073 (Особистий внесок: 

синтез сполук, обробка експериментальних даних, написання синтетичної 

частини) 

3. SvitlanaV. Kats, Oleg A. Varzatskii, Larysa V. Penkova, Anna V. 

Vologzhanina, Valentin V. Novikov, Ekaterina G. Lebed, Yan Z. Voloshin/ On a Way 

to New Types of the Hybrid Polyazomethine-Pyrazolate Metal Pseudomacrobicyclic 

Complexes: the Synthesis and Structure of their Ligand 

Synthones//Макрогетероциклы 2014 7(1) 34-39 (Особистий внесок: синтез 

сполук, обробка експериментальних даних, написання статті) 

4. Mykhailo Azarkh, Larysa V. Penkova, Svitlana V. Kats, Oleg A. Varzatskii, 

Yan Z. Voloshin, EdgarJ. J. Groenen/A Mononuclear Mn(II) Pseudoclathrochelate 
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Продовж. дод. В  

Апробація результатів дисертації 

Основні положення роботи викладено та обговорено на науково-

практичних конференціях різного рівня:  

1.Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські 

читання – 2012" (ХКЧ’12)  (м. Харків, 2012 р, форма участі – усна доповідь); 

2.Всеукраїнська конференція молодих вчених з міжнародною участю 

“Хімія, фізика та технологія поверхні” (Київ,2012, форма участі – постерна 

допоідь); 

3. 6th International Symposium «Supramolecular Systems in Chemistry and 

Biology»(Strasbourg, 2012, форма участі – постерна доповідь); 

4. XII International Symposium on Inorganic Biochemistry Collaboration and 

Beyond  (Wrocław, 2013, форма участі – постерна доповідь); 

5. XIX Украинская конференция по неорганической химии с участием 

зарубежных ученых (Одеса, 2014, форма участі – постерна доповідь); 

6. 22d Benelux EPR Society Meeting, Maastricht, May 22nd, 2014, форма участі 

– постерна доповідь); 

 


