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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Гідразон- та гідразидвмісні ліганди є одними з 

найбільш структурно різноманітних та на сьогоднішній день найбільш 

активно досліджуваних лігандних систем. Відносна простота синтезу, 

можливість контролю геометрії ліганду в широких межах, а також 

різноманіття координаційно-хімічних властивостей обумовили широке 

застосування даного класу лігандів в аналітичній, біонеорганічній (модельні 

системи ферментів) та супрамолекулярній хімії, каталізі та магнетохімії. 

Крім того, сполуки цього типу проявляють біологічну активність і знаходять 

застосування в фармакології як антибіотики. 

В літературі гідразид- та гідразонвмісні сполуки представлені 

насамперед мононуклеативними лігандами, що містять в своєму складі лише 

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

більше йонів металів, представлені набагато меншою кількістю сполук. 

Однак аналіз літературних даних дозволяє стверджувати, що саме такі 

ліганди є найбільш перспективними для отримання поліядерних 

координаційних сполук, в тому числі і гетерометалічних. 

Використання лігандів, що містять в своєму складі декілька 

нееквівалентних донорних вузлів, не лише може значно полегшити 

отримання гетерометальних сполук, а й також призвести до появи 

супрамолекулярної ізомерії, що є передумовою для прояву більшого 

різноманіття структурних типів. Інша принципова можливість розширення 

коодинаційно-хімічних властивостей вказаних лігандів, що поки недостатньо 

висвітлена в літературі, полягає у введення до їх складу додаткових 

потенційно місткових донорних груп, зокрема оксимної, піразинової, тощо. 

Таким чином, одержання нових несиметричних полінуклеативних 

гідразид- та гідразонвмісних лігандів та вивчення їх координаційно-хімічних 

властивостей є актуальною задачею сучасної координаційної хімії, 
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обумовленою необхідністю раціонального пояснення та кращого розуміння 

природи і механізму самоорганізації поліядерних координаційних сполук, а 

також одержання нових супрамолекулярних мотивів з корисними оптичними, 

каталітичними та магнітними властивостями. 

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

дисертаційної роботи пов’язана з тематичним планом науково-дослідних 

робіт Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(бюджетна тема “Синтез неорганічних та координаційних сполук для 

створення нових функціоналізованих матеріалів” (номер держреєстрації 

0111U005046)). 

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи було систематичне 

вивчення координаціно-хімічних властивостей несиметричних 

полінуклеативних гідразонвмісних лігандів, а також розробка зручних 

підходів для отримання олігоядерних координаційних сполук на їх основі. 

Досягнення даної мети передбачає вирішення наступних задач: аналіз 

літературних даних за вказаною тематикою; дизайн нових несиметричних 

лігандних систем; синтез серії полінуклеативних гідразонвмісних лігандів, 

встановлення їх будови; дослідження комплексоутворення даних лігандів з 

іонами 3d-металів у розчинах; розробка методик синтезу цільових 

координаційних сполук; встановлення спектроскопічних характеристик 

одержаних металокомплексів; дослідження молекулярної та кристалічної 

будови зазначених координаційних сполук; вивчення магнетохімічної 

поведінки олігоядерних сполук. 

Об’єкт дослідження: полінуклеативні несиметричні гідразидвмісні 

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

10
-металів на їх основі. 

Предмет дослідження: комплексоутворення полінуклеативних 

несиметричних гідразидвмісних лігандів з солями 3d
5
−3d

10
-металів, будова, 

спектральні та магнітні властивості одержаних комплексів. 

Методи дослідження: потенціометричне та спектрофотометричне рН-

титрування, ЯМР-, ЕПР-, електронна та ІЧ-спектроскопія, ESI мас-
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спектрометрія, рентгеноструктурний аналіз (РСтА), кріомагнетохімічні 

дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше систематично 

досліджено координаційно-хімічні властивості полінуклеативних 

несиметричних лігандів оксимно-гідразонового типу. Проведено всебічне 

дослідження особливостей комплексоутворення йонів 3d
5
−3d

10
-металів з 

даними лігандами у водних розчинах. Досліджено склад і будову утворених 

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

оптимальні умови утворення дискретних поліядерних гомо- та 

гетерометальних комплексів шляхом програмованої самоорганізації у 

розчинах. 

Синтезовано 20 нових координаційних сполук, у тому числі 12 

поліядерних. Розроблено методики синтезу дискретних комплексів 

проміжної ядерності ряду топологій, зокрема топології молекулярної 

решітки, колапсованої молекулярної решітки та триядерні нікельвмісні 

комплекси трикутної форми. За допомогою рентгеноструктурного методу 

встановлено факт ізомеризації несиметричного гідразонвмісного ліганду в 

ході формування таких триядерних нікельвмісних комплексів. Досліджено 

спектральні та магнетохімічні характеристики синтезованих сполук, методом 

рентгеноструктурного аналізу встановлено молекулярну та кристалічну 

будову лігандів та 14 координаційних сполук.  

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено нові 

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

мангану(ІІ). На основі результатів мас-спектрометричних досліджень 

показано, що деякі з синтезованих моноядерних комплексів на основі даних 

лігандів можуть виступати в якості конструкційних блоків для отримання 

координаційних сполук більшої ядерності. 

Результати досліджень можуть бути використані при підготовці 

лекційних курсів та практикумів для студентів хімічних спеціальностей. 
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Постановка досліджень та інтерпретація одержаних результатів була 

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

експериментальної роботи виконаний здобувачем особисто. Вся теоретична 

та синтетична робота проводилась на кафедрі неорганічної хімії Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Первинні 

експериментальні дані рентгеноструктурного аналізу, використані в роботі, 

були отримані в лабораторії рентгеноструктурного аналізу університету м. 

Йоенсуу (Фінляндія) проф. М. Хаукка та науково-технологічного комплексу 

«Інститут монокристалів» НАН України проф. О.В. Шишкіним. Мас-

спектрометричні та кріомагнетохімічні дослідження, а також дослідження 

комплексоутворення у розчині виконано при участі співробітників 

Вроцлавського університету (Польща) під керівництвом проф. Х. Козловські. 

Апробація результатів дисертації. Результати представленої роботи 

доповідалися на XVIII Українській конференції з неорганічної хімії за 

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

проблемы развития химической науки, технологии и образования в 

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

конференції з міжнародною участю студентів та аспірантів “Сучасні 

проблеми хімії” (м. Київ, 2012 та 2013 рр.), XIII міжнародному симпозіумі з 

неорганічної біохімії (м. Карпач, Польща, 2015 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 6 

статтей та тези 5 доповідей на національних і міжнародних конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 

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

Загальний обсяг дисертації становить 192 сторінки друкованого тексту, вона 

містить 44 таблиці, 6 схем і 96 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

КОМПЛЕКСИ НА ОСНОВІ ПОЛІНУКЛЕАТИВНИХ ГІДРАЗИД- ТА 

ГІДРАЗОНВМІСНИХ ЛІГАНДІВ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Поліядерні комплекси на основі полінуклеативних гідразид- та 

гідразонвмісних лігандів 

1.1.1. Координаційні сполуки з топологією азаметалокраунів 

 

Металокрауни (МК) або металомакроцикли – широкий клас 

супрамолекулярних сполук, що містять металовмісний цикл регулярної 

будови. За назвою, будовою та деякими елементами номенклатури ці 

сполуки споріднені з краун-ефірами (рис. 1.1). Здебільшого металокрауни 

містять в своєму складі декілька повторюючихся фрагментів [M-N-O], що 

утворюють собою цикл, однак існує значна кількість металокраунів з 

фрагментами типу [M-N-C-O], [M-S-S], [M-N-C-N], [M-N-N], тощо. 

Металокрауни з повторюючимися елементами [M-N-C-N] та [M-N-N] мають 

назву «азаметалокрауни». 

 

   
А Б В 

Рис. 1.1. Схематичне зображення сполук топології 15-краун-5 (А), 15-

металокраун-5 (Б) та аза-15-металокраун-5 (В). 
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Загальноприйнятою формою написання назви металокраунів є «x-

металокраун-y». Такий запис означає, що зазначений металокраун містить 

цикл, що складається з x атомів, y з яких становлять атоми металу. Окрім 

супрамолекулярного аспекту, металокрауни викликають інтерес через їх 

магнітні та каталітичні властивості, а також їх потенційну можливість 

використання в якості сенсорів та агентів для молекулярного розпізнавання. 

Більшість металокраунів становлять собою результат самозбірки великої 

кількості елементів (іонів металу, молекул ліганду та розчинника, 

протийонів, тощо). Саме тому одержання сполук з подібною топологією 

вимагає використання лише певним чином преорганізованих лігандів. На 

основі аналізу літературних даних можна виділити наступні вимоги до 

ліганду, здатного формувати сполуки з топологією металокраунів: 

1) Планарність; 

2) Жорсткість, або можливість ставати жорстким при координації; 

3) Декілька (переважно два) хелатуючих вузлів в складі ліганду; 

4) Хелатуючі вузли повинні знаходиться під кутом один до одного, як 

показано на рис. 1.2. Зазвичай даний кут становить 60−120°, хоча в окремих 

випадках може досягати до 150°. 

При цьому слід зазначити, що 

величина кута між хелатуючими 

вузлами є одним з найголовніших 

параметрів, що обумовлюють 

геометрію майбутнього 

металомакроциклу. Так, в 

прикладі, зображеному на рис. 1.2, 

ліганд, що зображений ліворуч, схильний до формування сполук топології 

12-металокраун-4, в той час як ліганд, зображений ліворуч, тяжіє до 

утворення 15-металокраун-5 топології. 

Перше повідомлення щодо отримання металокраунів на основі 

полінуклеативних гідразид-вмісних лігандів було опубліковано для 

    
Рис. 1.2. Взаємне розміщення 

хелатуючих вузлів в α- та β-

фенілаланінгідроксамових кислотах. 
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металокомплексу мангану(ІII) з N-формілсаліцилальдегідом (рис. 1.3, ліганд 

L1) [1]. При взаємодії ацетату мангану(ІІ) з лігандом в еквімолярних 

кількостях спостерігалася спонтанна організація з утворенням комплексу з 

топологією металокрауна (рис. 1.4). При цьому в процесі синтезу 

відбувається окислення іонів мангану(ІІ) до мангану(ІІІ) киснем повітря. 

 

 
Рис. 1.3. Гідразид- та гідразонвмісні лігандні системи, що здатні до 

формування азаметалокраунів. 

 

Методом РСтА показано, що утворена координаційна сполука [Mn6(L1-

3Н)6(СН3OH)6] виявляє топологію типу 18-металокраун-6. Гексаядерна 

комплексна частинка [Mn6(L1-3Н)6(СН3OH)6] є плоскою і має розміри 1,8 нм 

в діаметрі та 0,8 нм в товщину. В центрі молекули міститься вакантна 

порожнина діаметром 2,7 Å, що робить дану сполуку перспективним 

об’єктом в сфері молекулярного розпізнавання та/чи досліджень взаємодій 

типу «гість-хазяїн». 
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Ще однією цікавою особливістю будови 

молекули [Mn6(L1-3Н)6(CH3OH)6] є наявність в 

координаційних сферах атомів мангану місць, 

що зайняті лабільно координованими 

молекулами розчинника. Таким чином, 

зазначений комплекс може слугувати  

будівельним блоком для одержання більш 

складних супрамолекулярних агрегатів. 

В ході подальших досліджень на основі N-формілсаліцилальдегіду та 

ряду інших N-ацилсаліцилальдегідів (L2) було отримано серію близьких за 

будовою 18-металокраун-6-ів мангану(ІІІ) [2,3], заліза(ІІІ) [4,5], кобальту(ІІІ) 

[4,6] та галію(ІІІ) [4], що є структурно подібними до вищенаведеного 

[Mn6(L1-3Н)6(СН3OH)6] (рис. 1.4). Як і в попередньому випадку, всі 

комплекси даного типу містять внутрішньомолекулярну порожнину, однак 

через різноманітність замісників в N-положенні лігандів лінійні розміри та 

гідрофобність даної порожнини для двох довільних комплексів можуть в 

значній мірі відрізнятися. 

 

 
Рис. 1.5. Схема отримання серії 18-МК-6 на основі 

лігандних систем L1 та L2 (R = CH3, CH2CH3, 

(CH2)4CH3, (CH2)10CH3; S = ДМФА, СН3OH, Py). 

 

Дослідження магнітних властивостей сполуки [Fe6(L2-

3H)6(CH3OH)6]·8CH3OH·2H2O (R=CH3) показало, що всі шість атомів заліза 

комплексної частинки мають спін 5/2. При цьому кожен окремий 

 
Рис. 1.4. Будова сполуки 

[Mn6(L1-3Н)6(СН3OH)6] 
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парамагнітний центр реалізує магнітний обмін з іншими п’ятьма 

парамагнітний центрами молекули. Таким чином, можна виділити три типи 

магнітних взаємодій: між сусідніми атомами заліза (J1), між атомами, 

розділеними одним магнітним центром (J2), та між протилежними атомами 

заліза (J3). Параметри J1/k, J2/k та J3/k для сполуки [Fe6(L2-

3H)6(CH3OH)6]·8CH3OH·2H2O становлять −4,87(2), −0,96(5) та −0,21(4) K 

відповідно, що вказує на наявність антиферомагнітної взаємодії між 

магнітними центрами даної сполуки. 

Досить цікавим з структурної точки зору є металокомплекс [Mn6(L3-

3H)6(CH3OH)6]·12 CH3OH [7]. За будовою дана сполука близька до [Mn6(L1-

3Н)6(CH3OH)6], однак містить в своєму складі недепротоновані 

некоординовані екваторіальні фенольні групи. Останнє може бути 

передумовою для самоагрегації даного комплексу та робить можливим його 

використання в якості ліганду. 

Прикладом тринуклеативного гідразонвмісного ліганду може слугувати 

похідна триаміногуанідину L4. В роботі [8] повідомляється про синтез двох 

9-металокраун-3-ів на його основі: аніонний комплекс (Et4N)2[Pd3(L4-

5H)Cl3]∙CH3CN та катіонний комплекс [Zn3(L4-5H)(NH3)3(H2O)3]Cl∙3H2O. 

Комплексні іони обох координаційних сполук мають пропелероподібну 

будову та містять в своєму складі всього одну молекулу ліганду. 

Припускається, що подібні металокомплекси схильні до подальшої агрегації 

з утворенням координаційних сполук високої ядерності. Частковим доказом 

цього можна вважати формування кадмійвмісного поліядерного комплексу 

при взаємодії ліганду L4 з солями кадмію в присутності триетиламіну [8]. 

Однією з актуальних задач сучасної супрамолекулярної хімії є контроль 

розміру і ядерності металомакроциклів. Одним з основних підходів в даній 

області є стеричний контроль формування металокраунів. Так, хоча ліганд L5 

є подібним за будовою до L1−L3, однак його взаємодія з ацетатом мангану 

не спричинює утворення 18-металокрауну-6, а призводить до формування 

додекаядерної сполуки [Mn12(L5-3Н)12(ДМФА)12], що має топологію типу 36-



17 

 

металокраун-12 [9]. Причиною такої несподіваної поведінки, очевидно, є 

наявність в складі L5 об’ємного жорсткого ацильного замісника в N'-

положенні ліганду (рис. 1.3). Такого роду замісники здатні заповнювати 

центральну порожнину гіпотетичного металокрауну та дестабілізувати його 

структуру через стеричне відштовхування даних замісників між собою. 

Таким чином, через стеричні фактори формування плоского металокрауну з 

невеликою центральною порожниною є енергетично невигідним, а отже 

утворення більш високомолекулярного металокомплексу є досить 

ймовірним. 

Логічно припустити, що подальше збільшення розміру замісника в N'-

положенні ліганду має призвести до збільшення ядерності металокрауну на 

основі даного ліганду. Дійсно, в 2006 році Муном і співробітниками 

повідомлялось про синтез координаційної сполуки [Mn20(L6-

3H)20(ДМСО)18(H2O)2], що має топологію 60-металокраун-20 і є на 

сьогоднішній день найбільшим з існуючих металомакроциклів [10,11]. 

 

  
Рис. 1.6. Будова координаційних сполук [Mn12(L5-

3Н)12(ДМФА)12]  (ліворуч) та [Mn20(L6-3H)20(ДМСО)18(H2O)2] 

(праворуч). 

 

Відстані Mn∙∙∙Mn в обох сполуках лежать в межах 4,820−4,911 Å. 

Молекула комплексу [Mn12(L5-3Н)12(ДМФА)12] є неплоскою; кути 

Mn∙∙∙Mn∙∙∙Mn становлять 111,90 та 123,50°, що значно нижче очікуваних для 

планарної молекули значень (150°). Молекула [Mn20(L6-
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3H)20(ДМСО)18(H2O)2] також є неплоскою і має конформацію човна; кути 

Mn∙∙∙Mn∙∙∙Mn лежать в межах 102,45−132,20°. Дослідження магнітних 

властивостей сполуки [Mn20(L6-3H)20(ДМСО)18(H2O)2] виявило наявність 

слабкої антиферомагнітної взаємодії між парамагнітними центрами даного 

комплексу. 

Зовсім інший підхід до дизайну високомолекулярних 

металомакроциклів на основі 

гідразид- та гідразонвміних лігандів 

демонструється в роботі [12]. 

Синтетична стратегія, описана в 

даній роботі, полягала у створенні 

бінуклеативного ліганду з кутом між 

хелатуючими вузлами в межах 

130−150°. Синтезований ліганд L7 здатен взаємодіяти з ацетатом нікелю(ІІ) з 

утворенням сполуки [Ni12(L7-2H)12(CH3OH)12] топології 36-металокраун-12. 

Подібно до вищеописаних високомолекулярних металомакроциклів, 

молекула зазначеного комплексу не є плоскою (рис. 1.7). Магнетохімічні 

дослідження даної сполуки вказують на наявність антиферомагнітної 

взаємодії між іонами нікелю. Точне визначення параметрів спін-спінової 

взаємодії для систем такого розміру є нетривіальною задачею, однак авторам 

роботи вдалось визначити усереднений параметр J/k, що становить 

−27,5(2) К. 

Просторові координаційні полімери з мікропоруватою структурою 

привертають значну увагу дослідників через їх сорбційні [13,14] та 

каталітичні [15] властивості, а також як перспективні молекулярні сита для 

розділення речовин [16]. Цілеспрямований дизайн мікропоруватих 

координаційних сполук та розробка нових підходів в їх синтезі є важливими 

задачами супрамолекулярної хімії. Одним з таких підходів, що набуває 

значного поширення в останні роки, є використання поліядерних комплексів 

в якості одного з будівельних блоків при формуванні полімерного каркасу 

 
Рис. 1.7. Будова металовмісного 

циклу в [Ni12(L7-2H)12(CH3OH)12]. 
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[17,18]. Оскільки, як було показано раніше, більшість металокраунів на 

основі гідразид- та гідразонвмісних лігандів мають в своєму складі 

координаційні місця, зайняті лабільними молекулами розчинника, такі 

металокрауни можна розглядати як перспективні будівельні блоки для 

одержання мікропоруватих координаційних сполук. 

В 2000 р. Муном та співробітниками було продемонстровано 

можливість створення просторового поруватого координаційного полімеру 

на основі вищеописаного комплексу [Mn6(L1-3Н)6(CH3OH)6] [19]. 

Синтетична стратегія, описана в даній роботі, полягала у «зшивці» окремих 

металомакроциклічних фрагментів за допомогою екзобідентатного 

місткового ліганду 1,2-біс(4-піридил)етану (bpea). Утворена таким чином 

сполука [Mn6(L1-3H)6(ДМФА)2(bpea)2]n являє собою просторовий 

полімерний каркас, що містить нанорозмірні тунелі, спрямовані вздовж осі c 

кристалу. Всього в елементарній комірці розміщено чотири таких тунелі, а їх 

лінійні розміри складають 5,5 Å × 8,2 Å. 51% простору в кристалі даної 

сполуки займає сам координаційний каркас, а ще 49% заповнені 

сольватованими молекулами диметилформаміду, що розміщені в 

вищезгаданих тунелях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Схема синтезу полімерних каркасів на основі манганвмісних 

аза-18-металокраун-6-ів. 

 

Подальші роботи Муна та колег [20,21] присвячені синтезу близьких за 

будовою полімерних каркасів на основі ряду манганвмісних металокраунів 
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[Mn6(L2-3Н)6(Solv)6] (Solv = CH3OH, ДМФА). В даних роботах було 

досліджено вплив ацильного замісника в лігандах L2 на лінійні розміри 

тунелів в синтезованих координаційних полімерах. Зокрема, було знайдено, 

що тунельні порожнини займають від 24,9% до 45% від загального об’єму 

кристалу зазначених сполук. Також дослідникам вдалось синтезувати ряд 

полімерних каркасів з інкапсульованими молекулами алкіл бензоатів [21]. 

 

1.1.2. Координаційні сполуки з топологією молекулярних решіток 

 

Молекулярні решітки (МР) – це клас супрамолекулярних 

координаційних сполук, що складаються з декількох атомів металу та двох 

типів взаємно перпендикулярних молекул ліганду. При цьому кожен з атомів 

металу в складі МР сполучений з лігандами обох типів, зв’язуючи останніх в 

регулярний граткоподібний каркас (рис. 1.9). 

 

   

Рис. 1.9. Приклади сполук з топологією МР [22–24]. 

 

При виборі лігандних систем з метою одержання координаційних сполук 

топології МР, необхідно перш за все враховувати координаційні особливості 

іонів металів, які будуть входити у даний супрамолекулярний ансамбль. 

Зокрема для іонів 3d- металів найбільш поширеними тетраедричне або 

октаедричне донорне оточення з координаційним числом (КЧ) 4 та 6 

відповідно. Кількість донорних атомів в хелатуючих вузлах ліганду також 
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відіграє важливу роль, оскільки дозволяє контролювати ступінь насичення 

координаційної сфери (КСф) ЦА при комплексоутворенні. Останнє в значній 

мірі впливає на можливість добудови або агрегації молекулярних решіток. 

Враховуючи вищеописані міркування, а також літературні дані, можна 

виділити наступні вимоги до ліганду, здатного до формування сполуки з 

топологією молекулярних решіток: 

1) Планарність; 

2) Декілька бі- або тринуклеативних хелатуючих вузлів в складі ліганду. 

Кількість донорних вузлів є однією з найбільш важливих характеристик 

такого ліганду, оскільки від неї залежить розмірність решітки на його основі. 

На сьогоднішній день відомі МР, що утворені на основі лігандів з кількістю 

хелатуючих вузлів від двох до п’яти; 

3) Кут, утворений хелатуючими вузлами, має бути близьким до 0° (рис. 

1.10). Так, в більшості опублікованих робіт даний кут знаходиться в межах 

від −30° до 30°, рідше – від −60° до 60°. 

Крім того, деякі автори виділяють ще й наступні додаткові вимоги до 

ліганду [25,26]: 

1) Можливість π-π стекінг взаємодії між окремими молекулами лігандів 

в складі комплексу; 

2) Конформаційна жорсткість. 

Зауважимо, що останні дві вимоги не є обов’язковими для формування 

координаційних сполук 

топології МР, однак все ж є 

бажаними, оскільки 

підвищують термодинамічну 

стійкість утворених МР та 

запобігають формуванню 

сполук інших топологій. 

 

 
Рис. 1.10. Взаємне розміщення хелатуючих 

вузлів в лігандах, що здатні до формування 

[2 × 2] МР. 
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Рис. 1.11 Гідразид- та гідразонвмісні лігандні системи, що здатні до 

формування [2 × 2] МР. 

 

Перше повідомлення про молекулярну решітку на основі лігандів 

гідразидного типу датується 1993 р. [27]. В даній роботі описано синтез 

ліганду L8 та отримання на його основі тетраядерного комплексу [Cu4(L8-

H)4](NO3)4∙8H2O. В одержаній сполуці реалізуються типове для [2 × 2] 

решіток розміщення лігандів: дві пари паралельних лігандів розташовані 

майже перпендикулярно. Центральні атоми (ЦА) мають біпірамідальне 

донорне оточення та знаходяться у вершинах уявного квадрата. 

Одними з найбільш вивчених гідразидвмісних лігандних систем, що в 

числі перших були використані для синтезу МР, є серія L9а-с (рис. 1.11). Так, 

робота [28] присвячена синтезу та дослідженню будови серії мідь- та 

нікельвмісних [2 × 2] МР на їх основі. В роботі [29] повідомляється про 

синтез цинквмісної [2 × 2] решітки [Zn4(L9а)(L9а-H)3(H2O)4](NO3)5∙1,5H2O. 

Цікавою особливістю будови даної МР є реалізація двох типів взаємного 

розміщення лігандів в комплексному катіоні: «голова до голови» та «хвіст до 

хвоста». Внаслідок цього атоми цинку в складі даного комплексу мають різне 
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координаційне оточення: два з них знаходяться в N3O3-оточені, 

сформованому дводентатним та тридентатним хелатуючими вузлами лігандів 

та координованою молекулою води, один атом цинку знаходяться в N4O2-

оточені від двох тридентатних хелатуючих вузлів лігандів, ще один має 

координаційне оточення N2O4, що утворене двома дводентатними 

хелатуючими вузлами та двома молекулами води. 

Однією з важливих задач координаційної 

та супрамолекулярної хімії є синтез 

гетерометальних [2 × 2] МР, що обумовлено 

можливістю реалізації в таких сполуках в одній 

молекулі властивостей, які притаманні різним 

металам (магнітних, оптичних, окисно-

відновних, тощо). Про синтез гетерометального 

нікель(ІІ)-залізо(ІІ) МР на основі ліганду L9а 

повідомляється в роботі [30]. Синтетична 

стратегія даної роботи полягала у використанні 

в якості ліганду моноядерного комплексу 

заліза(ІІ) на основі L9a (рис. 1.12). 

Особливістю отриманої сполуки [Fe2Ni2(L9a-

H)4(NO3)(H2O)3](NO3)5∙2,5H2O∙1,75CH3OH є наявність ферімагнітної 

взаємодії між іонами металів, що обумовлює ненульове значення основного 

спінового стану молекулярної решітки (S = 3).  

При взаємодії ліганду біс(гідразонового) типу L10a з 

тетрафтороборатами двовалентних 3d-металів було одержано ряд [2 × 2] МР 

складу [M
II

4(L10a)4](BF4)8 [31,32]. Дослідження електрохімічних 

властивостей зазначених комплексів за допомогою циклічної 

вольтамперометрії показали наявність в випадку кожної з сполук чотирьох 

одноелектронних процесів, що відповідають переходу M
II
/M

IIІ
. В випадку 

кобальту відповідна сполука зі ступенем окислення металу +3 може бути 

отримана також взаємодією ліганду з ацетатом кобальту(ІІ) в присутності 

 
Рис. 1.12. Схема синтезу  

гетерометальної [2 × 2] МР 

на основі ліганду L9а. 
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атмосферного кисню. Зазначений комплекс може бути виділений в 

кристалічному стані у вигляді тетрафтороборатної солі [Co
III

4(L10a-

2H)4](PF6)4 і має топологію [2 × 2] МР. 

Цікаво, що близька за будовою сполука [Co
II

4(L10b)4](BF4)8 не здатна до 

електрохімічного окислення металічних центрів [32]. Останнє може бути 

свідченням стабілізації ступеню окислення кобальту +3 при депротонуванні 

ліганду L10a. Таким чином, контроль кількості «кислих» протонів ліганду, 

що здатні до депротонування, може бути одним із дієвих способів контролю 

ступеню окислення металів в складі МР. Даний принцип також 

продемонстровано в роботі [33]. Дана робота присвячена несиметричному 

ліганду біс(гідразонового) типу L11, що містить лише одну гідразонову 

групу, здатну до депротонування. Проведення реакції з лігандом L11 

дозволило отримати ряд [2 × 2] сполук загального складу [Co2
III

M2
II
(L11-

H)4](PF6)2(BF4)4 (М
II 

= Fe
II
, Co

II
, Zn

II
). 

 

 
Рис. 1.13. Схема синтезу та взаємного перетворення 

сполук [Co4L10c4](BF4)8 та [CoL10c](BF4)2. 

 

Як вже зазначалося раніше, процес формування МР може бути 

ускладнений паралельним утворенням комплексів інших топологій. 

Можливості реалізації подібних паралельних процесів та впливу на них 

зовнішніх факторів, зокрема розчинника, присвячена робота [34]. Ліганд 

L10c, описаний в даній роботі, є достатньо конформаційно гнучким і має 
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декілька потенційних способів координації. Взаємодія L10c з солями 

кобальту(ІІ) в середовищі нітрометану призводить до утворення [2 × 2] МР 

[Co4L10c4](BF4)8; в той же час за наявності розчинника з більш сильно 

вираженою донорною здатністю (ацетонітрил) єдиним продуктом реакції є 

моноядерний комплекс [CoL10c](BF4)2 клешневидної будови (рис. 1.13). 

Можливість взаємного перетворення даних комплексів в розчині була 

показана за допомогою ЯМР-спектроскопії. 

В результаті взаємодії піразолвмісного гідразидного ліганду L12a з 

нітратом міді(ІІ) формується комплекс [Cu4(L12a-H)4(NO3)2](NO3)2∙4H2O з 

топологією [2 × 2] МР [35]. Атоми міді в даній сполуці сполучені через 

амідні атоми кисню за допомогою μ-(О) місткування. Характерною 

особливістю даного комплексу є наявність феромагнітної взаємодії між 

атомами міді. Така поведінка обумовлена майже перпендикулярним 

розташуванням магнітних орбіталей йонів Cu
2+

. 

 

 
Рис. 1.14. Способи координації ліганду L12b. 

 

В той же час близький за топологією ліганд L12b в координаційних 

сполуках міді одночасно проявляє і μ-(О) і μ-(NN) способи місткування (рис. 

1.14) [36]. Отримані на його основі МР [Cu4(L12b-Н)4(ClO4)2](ClO4)2 та 

[Cu4(L12b-Н)4(NO3)2(H2O)2](NO3)2·6H2O виявляють антиферомагнітну та 

змішану феромагнітну-антиферомагнітну поведінку відповідно. 

Останнім часом все більше робіт присвячується МР на основі похідних 

карбоніл дигідразину (рис. 1.11). Так, робота [37] присвячена синтезу двох 

нікельвмісних [2 × 2] МР на основі лігандів L13. Дослідження магнітних 

властивостей отриманих сполук [Ni(L13a-H)]4(PF6)4∙9H2O та [Ni(L13b-
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H)]4(PF6)4∙12H2O виявило наявність антиферомагнітної взаємодії між 

парамагнітними центрами в даних комплексах. Крім того, за допомогою 

метода ESI мас-спектрометрії була показана cтабільність даних тетраядерних 

частинок у розчині. 

Близькі за топологією залізовмісні гратки [Fe
ІІ

4(L13a-

H)4]А4·2H2O·CH3OH (А = BF4
−
 та PF6

−
) представлені в роботі [38]. 

Магнетохімічні дослідження даних сполук показали наявність в них 

спінового переходу. Рентгеноструктурні дослідження при різних 

температурах дозволили зафіксувати структурні зміни під час переходу та 

показали, що при переході змінюється спіновий стан двох з чотирьох атомів 

заліза(ІІ) (рис. 1.15). Крім того, в даній роботі показана можливість 

фотоіндукованого спінового переходу в даних комплексах. 

 

 
Рис. 1.15. Схема спінових переходів в сполуках [Fe

ІІ
4(L13a-

H)4]А4·2H2O·CH3OH (А = BF4
−
 та PF6

−
). 

 

Використання лігандів з більшою кількістю донорних кишень дозволяє 

отримувати решітки більших розмірностей. Так, гідразоновий ароматичний 

полідентатний ліганд L14a (рис. 1.16) здатен вступати в процес 

самоорганізації з солями мангану(ІІ) [39], міді(ІІ) [40] та цинку [41] з 

утворенням 9-ядерних [3 × 3] сполук. У даних комплексах дві групи 

паралельних лігандів розташовані майже перпендикулярно, в якості містків 

виступають μ-(О)-гідразонові групи. Всі три сполуки є катіонними 

комплексами і мають будову майже ідеального квадрату (рис. 1.17). Близькі 

за будовою металокомплекси вдалось також отримати на основі лігандів 
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L14b та L14d з манганом(ІІ) [41]. В роботі [42] повідомляється про синтез 

мідьвмісних [3 × 3] МР на основі лігандів L14b та L14c. 

 

 
Рис. 1.16. Гідразид- та гідразонвмісні лігандні системи, що здатні до 

формування МР розмірностей [3 × 3], [4 × 4] та [5 × 5]. 

 

Магнітна поведінка зазначених сполук може бути розглянута як 

комбінація феро- та антиферомагнітних складових обміну [43]. Вклад тієї чи 

іншої складової переважає в певному температурному діапазоні: 

феромагнітний обмін більш відчутний при низьких, тоді як 

антиферомагнітний є ефективнішим при високих температурах (конкурентна 

взаємодія). Для пояснення комбінованого вкладу феро- та антиферомагнітної 

складових обміну в [3 × 3] МР необхідно враховувати присутність двох 

параметрів взаємодії: першого (J1), між іонами металів розташованими по 

периметру решітки, та другого (J2), який відповідає взаємодії кожного 

периферійного йона металу з центральним (рис. 1.17). 
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Використання такого підходу дало змогу встановити переважаючу 

антиферомагнітну взаємодію у манганвмісних [3 × 3] решітках, що 

обумовлено співвідношенням параметрів J (│J1│>>│J2│) [44]. Подібна 

ситуація спостерігалася і для Cu
ІІ

9 систем з даним лігандом, адже завдяки 

ортогональному розташуванню магнітних орбіталей міді(ІІ) при низьких 

температурах спостерігався прояв домінуючої феромагнітної складової 

магнітного обміну [24]. 

 

 
 

Рис. 1.17. Будова Cu9 [3 × 3] МР (ліворуч) та схема 

магнітного обміну для даної рещітки (праворуч). 

 

Прикладами МР з розмірністю [4 × 4], що одержані на основі гідразид- 

та гідразонвмісних лігандів, можуть служити Pb16 [45], Mn16 [46,47] та Cu16 

[48] сполуки. Комплекс [Pb16L158(CF3SO3)6(H2O)5](CF3SO3)10·23H2O може 

бути отриманий в результаті взаємодії полінуклеативного ліганду L15 з 

трифторметансульфонатом свинцю(ІІ) в молярному співвідношенні 1:2. За 

близьких умов може бути отримана і мідьвмісна сполука [Cu16(L16b-

3H)2(L16b-2H)6(O)2(OH)4(H2O)2](CF3SO3)6(H2O)66(CH3OH)10. В той же час для 

одержання сполук [Mn16(L16a-2H)8(OH)8]A8·15H2O (А = NO3
−
 або ClO4

−
) з 

прийнятними виходами (близько 30%) необхідна наявність в реакційній 

суміші надлишку триетиламіну [47]. 

Рентгеноструктурні дослідження зазначених комплексів показали їх 

структурну подібність. Вісім лігандів формують дві перпендикулярно 

розташовані групи таким чином, що будова комплексного катіону нагадує 
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скоріше “решітку решіток” типу 4 × [2 × 2] (рис. 1.18, А). Всередині [2 × 2] 

решітки йони металів з’єднані за допомогою μ-(О)-гідразонових містків. В 

той же час між окремими [2 × 2] решітками місткування в залежності від 

комплексу може відбуватися у наступні способи: 

а) через піримідинові цикли та містково координовані молекули води в 

випадку свинецьвмісної решітки; 

б) через μ-(NN)-піридазинові цикли та містково координовані 

гідроксогрупи в випадку манганвмісних сполук; 

в) через μ-(NN)-піридазинові цикли, а також містково координовані 

молекули води, гідроксо- або ж оксогрупи в випадку мідьвмісної МР. 

Структура всіх комплексних іонів стабілізована за рахунок π–π стекінг 

взаємодій між ароматичними системами сусідніх паралельно розміщених 

лігандів.  

 

  

 

А В С 

Рис. 1.18. Будова Cu16 [4 × 4] МР (А) та 16-ядерного обмінного кластеру в 

його складі (В та С). 

 

Схема магнітного обміну для Cu16 [4 × 4] МР значно відрізняється від 

схем для аналогічних мідьвмісних та манганвмісних [3 × 3] решіток. 

Оскільки даний 16-ядерний обмінний кластер можна охарактеризувати як 

“решітка решіток”, для нього було запропоновано два параметри обмінної 

взаємодії: J1 описує обмін в [2 × 2] решітках, тоді як J2 характеризує обмін 

між [2 × 2] решітками (рис. 1.19). Дослідження магнітних властивостей даної 

сполуки показали, що в межах [2 × 2] решіток реалізується сильний 
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антиферомагнітний обмін (J1<<0). Параметри J1 становить −350 см
−1

. 

Параметр J2, як і слід було очікувати, є значно меншим за модулем ніж J1. 

Його значення є характерними для слабкого антиферомагнітного обміну і 

складає 45 см
−1

. Така величина J2 є близькою до значень раніше 

повідомлених сполук з μ-(NN)-піридазиновим місткуванням [49]. 

Передбачається, що для манганвмісних [4 × 4] МР реалізується близька 

схема магнітного обміну [50], однак поки що подібні розрахунки не були 

реалізовані. Втім, з’ясовано, що для Mn16-систем домінуючою є 

антиферомагнітна взаємодія [46,47]. 

 

  
Рис. 1.19. Схема магнітного обміну в [4 × 4] МР (ліворуч) та STM 

знімки сполуки [Mn25(L17-3H)10](ClO4)20 на поверхні HOPG (праворуч). 

 

Найбільшою МР на основі гідразонвмісних лігандів, повідомленою на 

сьогоднішній день, можна вважати [Mn25(L17-3H)10](ClO4)20 [47]. Даний 

комплекс не вдалося дослідити методом РСтА, однак за допомогою методу 

скануючої тунельної мікроскопії (STM) вдалося дослідити його топологію на 

поверхні піролітичного графіту (HOPG). Результати досліджень свідчать про 

наявність 25 атомних центрів мангану в координаційній частинці даної 

сполуки (рис. 1.19). Довжина ребра решітки становить близько 2,8 нм, що 

добре узгоджується з теоретичними даними. 

Одним з важливих завдань сучасної супрамолекулярної хімії є синтез 

надмолекулярних ансамблів та композицій, виходячи з супрамолекулярних 

одиниць простішої будови [51]. В даному контексті одержання 
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супрамолекулярних агрегатів на основі МР є особливо цікавим, оскільки 

дозволяє розробляти нові синтетичні стратегії і підходи для одержання 

метал-органічних сполук. Вирішенню даної задачі присвячено ряд робіт в 

провідних хімічних журналах [52–54]. Відмітимо, що одна з таких 

піонерських робіт присвячена бісгідразидному ліганду L18 (рис. 1.20). 

 

 

 
Рис. 1.20. Ліганд L18 (ліворуч) та кобальтвмісний 4+4 катенан на його 

основі (праворуч, частина атомів опущено для чіткості). 

 

Так, ліганд L18 здатен до формування [2 × 2] МР з залізом та кобальтом 

загального складу [M
II

2M
III

2(L18-H)4]A6 (A = ClO4
−, Br− чи NO3

−) [55]. 

Взаємодія комплексу [Со4(L18-H)4](NO3)6 з роданідом амонію призводить до 

формування сполуки [{Co4(L18-H)4}2][Co(NCS)4]2(NCS)4∙8CH3OH∙11H2O з 

хорошим виходом (> 60%) [56]. В даній сполуці два [2 × 2] МР фрагменти є 

механічно зчепленими, формуючи у такий спосіб 4+4 катенан (рис. 1.20). 

Таким чином, сполуку [{Co4(L18-H)4}2][Co(NCS)4]2(NCS)4∙8CH3OH∙11H2O 

можна вважати першим супрамолекулярним ансамблем на основі [2 × 2] МР, 

що отримані, виходячи з гідразидних лігандів. 

 

 
Рис. 1.21. Схема формування координаційної сполуки                         

[{Co4(L18-H)4}2][Co(NCS)4]2(NCS)4∙8CH3OH∙11H2O. 
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1.1.3. Координаційні сполуки оригінальних топологій 

 

Різноманітність полінуклеативних лігандів обумовлює різноманітність 

топологій металокомплексів, синтезованих на їх основі. Велика кількість з 

поміж таких топологій не можливо віднести до вже існуючого класу 

супрамолекулярних координаційних сполук (ротексани, металокрауни, МР, 

тощо.), ба навіть більше, деякі з таких топологій взагалі представлені лише 

однією координаційною сполукою. Тим не менш поліядерні координаційні 

сполуки з такими «нетиповими» топологіями є цікавими об’єктами для 

досліджень через їх незвичні каталітичні, окисно-відновні та магнітні 

властивості. Крім того, особливий інтерес такі металокомплекси 

представляють для супрамолекулярної хімії, оскільки всебічне дослідження 

топологій даних сполук та узагальнення на їх основі дозволяють проводити 

кореляції між будовою ліганду та структурами отриманих на його основі 

комплексів. 

Даний розділ присвячений поліядерним координаційним сполукам 

оригінальних та/чи нетипових топологій на основі полінуклеативних 

гідразид- та гідразонвмісних лігандів, їх синтезу, будові та властивостям. 

Оскільки поняття «оригінальної топології» досить широке, не існує 

єдиної синтетичної стратегії для отримання подібних сполук, як і не існує 

чітких вимог до топології вихідних лігандів для їх синтезу. Найчастіше такі 

металокомплекси є результатом спонтанної самоорганізації, а їх будову 

неможливо передбачити, виходячи з будови вихідних компонентів реакції. 

Також досить поширеним є випадок, коли взаємодія лігандних систем, що 

певним чином преорганізовані з метою отримання КС конкретної топології 

(ротаксани, гелікати, тощо), з солями металу призводять до формування КС з 

несподіваною будовою. 

 



33 

 

 
Рис. 1.22. Гідразид- та гідразонвмісні лігандні системи, що здатні до 

формування КС оригінальних топологій. 

 

Прикладом останнього може 

служити вищеописаний ліганд 

L14а. Як було показано в 

попередньому розділі, на основі 

даного ліганду було одержано ряд 

Mn9, Cu9 та Zn9 [3 × 3] 

молекулярних решіток. Разом з 

тим, взаємодія L14а з надлишком солей CuА2 (А = CH3COO− чи BF4
−) 

призводить до формування триядерних сполук [Cu3(L14а-

  
Рис. 1.23. Будова комплексної частинки 

[Cu3(L14а-2H)(CH3COO)4]. 
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2H)(CH3COO)4]∙3H2O та [Cu3(L14а-2H)(H2O)(ДМФА)3(CH3OH)2](BF4)4 

відповідно (рис. 1.23) [57]. Дані сполуки виявляють антиферомагнітну 

взаємодію, що пов’язано зі значною величиною торсійного кута Cu-N-N-Cu 

(160−170˚) і добре узгоджується з раніше повідомленими результатами для 

комплексів міді(ІІ) з μ-(NN)-гідразидним місткуванням [58–63]. 

Ліганди, придатні для формування [2 × 2] МР, нерідко також схильні і до 

формування пентаядерних металокомплексів загального складу M5L6 (рис. 

1.24.А). Зокрема, на основі вищеописаного ліганду L9a (розд. 1.2) вдалось 

отримати комплекси такого роду з цинком, кобальтом(ІІ) та манганом(ІІ) 

[29,64], а на основі його близького аналогу L9b – заліза [65]. Робота [66] 

присвячена синтезу та дослідженню Mn
II

5L6 обмінних кластерів на основі 

піразолвмісних лігандів L12a та L12b. Крім того, в даній роботі описаний 

подібний за будовою піразолвмісний ліганд L19, що схильний до 

формування Mn
II

5L6-сполук, але не схильний до формування комплексів з 

топологією МР (рис. 1.22). 

 

 
  

A B C 

Рис. 1.24. Приклад поліядерного M5L6-кластера (A), його схематичне 

зображення (B) та схема магнітної взаємодії в ньому (C). 

 

Будова таких сполук може бути описана як тетрагональна біпіраміда, в 

вершинах якої знаходяться атоми металу, а ребрами слугують молекули 

ліганду (рис. 1.24.В). Всі зазначені ліганди є несиметричними і містять 

бідентатний і тридентатний хелатуючі вузли (в випадку ліганду L19 – два 

тридентатних, один з яких використовує лише два донорні атоми для 
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координації), при чому КС екваторіальних атомів металу сформована двома 

тридентатними вузлами, в той час як аксіальних – трьома бідентатними. 

Таким чином всі атоми металу знаходяться в викривленому октаедричному 

оточенні. Сусідні атоми металу пов’язані між собою через місткові μ-(О)-

гідразонові атоми кисню. 

Схема магнітної взаємодії зазначених комплексів не залежить від 

природи металу і передбачає наявність шести однотипних взаємодій, як 

показано на рис. 1.24.С. Дослідження магнітних властивостей даних сполук 

за допомогою SQUID-магнетометру показали наявність в них слабко 

виражених антиферомагнітних взаємодій. 

Як вже було розглянуто раніше, при взаємодії з солями міді ліганд L14b 

схильний до утворення 9-ядерних [3 × 3] МР (розд. 1.2), однак за допомогою 

варіювання умов реакції (розчинник, температура, співвідношення 

метал:ліганд) вдалось отримати незвичну октаядерну КС пропелероподібної 

будови (рис. 1.25) з гарним виходом [42]. Близькі за будовою сполуки були 

отримані і у випадку подібних лігандів L20a та L20b [42]. Топологію таких 

октаядерних комплексів можна розглядати як молекулярний «пропелер» чи 

«шестерню», або ж як «добудовану» молекулярну решітку. 

 

   
A B C 

Рис. 1.25. Приклад молекулярної «шестерні» (A), Будова октаядерного 

обмінного кластеру в ній (B) та схема нумерації атомів кластеру і 

магнітної взаємодії (C). 
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Для опису магнітної поведінки наведених сполук було запропоновано 

схему магнітної взаємодії, в якій враховано присутність двох параметрів J: J1 

між атомами міді центральної «молекулярної решітки» та J2 між, який 

відповідає взаємодії атомів «решітки» з периферійними атомами (рис. 

1.25.С); однак в ході розрахунків було з’ясовано, що парамети взаємодії J1 та 

J2 є майже однаковими. Останнє може бути пояснено тотожністю місткових 

μ-(О)-гідразонових груп в межах всього комплексного іону. Параметри J в 

указаних комплексах знаходяться в межах 4−8 см
−1

. 

Прикладом непередбачуваної спонтанної самозбірки може служити 

взаємодії похідної 2,6-диацетилпіридину L21 з хлоридом нікелю(ІІ), що 

призводить до формування несподіваної тетраядерної КС [Ni4(L21-

2H)2(H2O)2Cl2]Cl2∙2ДМФА∙5H2O (рис. 1.26) [67]. Комплексний катіон даної 

сполуки має С2 симетрію і містить два типи атомів нікелю(ІІ), що мають N2O4 

та N3OCl2 координаційне оточення. Ще однією особливістю будови даного 

металокомплексу є наявність двох містково координованих хлорид-аніонів. 

Про схожу за будовою тетраядерну нікельвмісну сполуку повідомляється і в 

роботі [55]. Комплекс [Ni4(L22-4H)2(CH3OH)4]∙1,5CH3OH, описаний в роботі, 

не містить місткових хлорид-аніонів, а два з чотирьох атомів нікелю(ІІ) 

знаходятьcя в плоскоквадратному оточенні. 

 

  
Рис. 1.26. Будова координаційного катіону [Ni4(L21-2H)2(H2O)2Cl2] 

(ліворуч) та комплексу [Cu2(L24b-2H)Cl2] (праворуч). 

 



37 

 

Про синтез біядерних нікелевмісних комплексів, що за структурою 

віддалено нагадують гелікати, повідомляється роботах [68] та [69]. Дані 

металокомплекси були отримані в результаті електрохімічного синтезу, 

виходячи з ліганду L23. Мідьвмісні біядерні комплекси оригінальної 

топології (рис. 1.26) були отримані на основі лігандів L24a та L24b [70,71]. 

 

 

 
Рис. 1.27. Схема координації ліганду L25 (ліворуч) та будова 

комплексного катіону [Ni8(L25-2H)4(H2O)8]
8+

 (праворуч). 

 

Взаємодія тринуклеативного ліганду L25 з тетрафтороборатом 

нікелю(ІІ) призводить до утворення 8-ядерної координаційної сполуки 

[Ni8(L24-2H)4(H2O)8](BF4)8∙16H2O з гарним виходом [72]. Рентгеноструктурні 

дослідження сполуки показали, що комплексний катіон включає в себе два 

типи іонів нікелю: КС іонів першого типу сформована двома N2O вузлами від 

двох різних лігандів, в той час як координаційне оточеня другого сформоване 

N4 хелатуючим центром ліганду та двома аксіально координованими 

молекулами води води (рис. 1.27). Таким чином, всі атоми нікелю(ІІ) мають 

викривлене октаедричне N4O2 оточення. Як показано на рис. 1.27, в 

комплексі реалізується μ-(NN)-гідразонове місткування між іонами 

нікелю(ІІ). Магнетохімічні дослідження даної сполуки виявили наявність 

антиферомагнітної взаємодії між нікелевими парамагнітними центрами; 

параметр J становить −15,0 см
−1

. 
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Рис. 1.28. Схема синтезу (Et3NH)6[Cd24(L26-3H)6(L4-

3H)12(H2O)6(ДМФА)6]. 

 

Ліганд L4 (розд. 1.1.1) в процесі 

взаємодії з солями паладію зазнає 

окислення киснем повітря, в 

результаті чого частково 

перетворюється на сполуку L26 [8]. 

Остання являє собою 

тринуклеативний ліганд триазол-

гідразонового типу. Обидва ліганди 

вступають в реакцію з іонами 

паладію з утворенням 24-ядерного різнолігандного комплексу 

(Et3NH)6[Cd24(L26-3H)6(L4-3H)12(H2O)6(ДМФА)6]. Комплексний аніон даної 

сполуки має форму кільця (рис. 1.28). Він має регулярну будову і може бути 

умовно розбитим на шість однакових повторюючихся структурних 

фрагменти Cd4(L26-3H)(L4-3H)2(H2O)(ДМФА). Будова одного такого 

фрагменту наведена на рис. 1.29. Як видно з рисунку, на відміну від 

металокраунів і так званих «молекулярних кілець», даний комплексний аніон 

є неплоским і має складну нелінійну будову. Зазначена сполука є однією з 

найбільших поліядерних КС на основі гідразидвмісних лігандів, описаних на 

сьогоднішній день. 

 

 

     
Рис. 1.29. Будова фрагменту 

Cd4(L26-3H)(L4-3H)2(H2O)(ДМФА). 
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1.2. Гідразид- та гідразонвмісні ліганди, що містять оксимну групу. 

 

Поєднання в одній молекулі декількох різних донорних вузлів розширює 

координаційно-хімічні властивості лігандів та дозволяє отримувати нові 

координаційні сполуки з оригінальною будовою та властивостями. Так, 

похідні 2-оксимінопропіонової кислоти, що містять у своєму складі амідну та 

оксимну групи, є ефективними хелатуючими σ-донорними лігандами, що 

здатні стабілізувати нетрадиційно високі ступені окислення 3d-металів [73]. 

Полінуклеативні ліганди, що містять піразольну та карбоксильні донорні 

функції, здатні до формування олігоядерних координаційних сполук, цікавих 

з точки зору магнітних властивостей [74,75]. 

Особливу цікавість викликають полінуклеативні ліганди, що містять в 

своєму складі потенційно місткові групи здатні до депротонування 

(гідразидна, карбоксильна, фенольна, оксимна групи, тощо). Можливість 

координації ліганду в протонованій та депротонованій формі не лише 

дозволяє розширити донорні властивості ліганду, а й дає змогу впливати на 

процеси комплексоутворення в розчині за допомогою контролю рН 

середовища. Оксимна група є однією з найбільш перспективних функцій 

даного характеру, оскільки здатна як до ди-, так і до тридентатної місткової 

координації, а оксимвмісні ліганди схильні до формування стабільних 

комплексів з усім рядом 3d-металів. 

Полінуклеативні ліганди, що містять як гідразидну/гідразонову так і 

оксимну функцію чи функції (рис. 1.30) представлені в літературі відносно 

невеликою кількістю робіт, однак, як буде показано далі, мають значний 

потенціал в синтезі поліядерних КС, особливо топології молекулярних 

решіток. Так, при взаємодії ліганду L27a з солями нікелю(ІІ) та міді(ІІ) було 

отримано три КС топології [2 × 2] МР: [Ni4(L27a-H)4(CH3COO)4], [Cu4(L27a-

2H)4(CH3COO)4] та [Cu4(L27a-2H)4(H2O)4]∙9H2O [76,77]. На основі ліганду 

L27b було отримано ряд [2 × 2]-сполук з залізом(ІІІ) [65], нікелем(ІІ) [78] та 

міддю(ІІ) [78]. Крім того, в роботі [78] повідомлено про синтез двох 
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манганвмісних решіток на основі лігандів L27c та L27d. Характерною 

особливістю всіх цих сполук є наявність вільних та/чи зайнятих лабільними 

лігандами місць в координаційних сферах металів, а також незадіяність в 

координації атомів кисню оксимних груп. Такий характер топології 

наведених координаційних сполук створює передумови для їх добудови та/чи 

агломерації. 

 

 
Рис. 1.30. Гідразид- та гідразонвмісні ліганди, що містять 

оксимну групу. 

 

Результати дослідження магнітної поведінки даних металокомплексів 

свідчать про наявність антиферомагнітної поведінки в решітках на основі 

нікелю, мангану та заліза. В той же час мідьвмісні решітки виявляють 

феромагнітну взаємодію, що може бути пояснено майже перпендикулярним 

розташуванням магнітних орбіталей йонів в даних комплексах. 

Гетерометальна мідь-манган [2 × 2]-решітка може бути отримана з 

великим виходом при взаємодії ліганду L27a з ацетатами міді та мангану в 

присутності лугу [79]. Передбачається, що утворення комплесу протікає в дві 

стадії: на першій утворюється моноядерна сполука та [Cu(L27a-H)2], в якій 

молекули ліганду координовані через тридентатний донорний вузол. 

Частковим доказом формування [Cu(L27a-H)2]-блоку на цій стадії є наявність 

цинк- та кобальтвмісних сполук даного типу з лігандом L27a, що було 
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продемонстровано в роботах [80], [81] та [82]. В процесі другої стадії два 

моноядерних блока «зшиваються» за допомогою іонів мангану, формуючи 

тетраядерну КС [Cu2Mn2(L27a-H)4(CH3COO)4]∙7H2O (рис. 1.31). В даній 

сполуці реалізується ферімагнітна взаємодія; значення основного спінового 

стану становить 4. 

 

  
Рис. 1.31. Будова комплексних частинок [Cu2Mn2(L27a-H)4(CH3COO)4] 

(ліворуч) та [Cu6(L27d-2H)3(O)(NO3)4(CH3OH)3(H2O)] (праворуч). 

 

Сполука геть іншої топології на основі вищезазначеного ліганду L27d 

демонструється в роботі [83]. Комплекс [Cu6(L27d-2H)3(µ3-

OH)(NO3)5(CH3OH)3]∙[Cu6(L27d-2H)3(µ3-O)(NO3)4(CH3OH)3(H2O)]∙5CH3OH 

була отримана при взаємодії L27d з надлишком нітрату міді(ІІ). КС містить в 

своєму складі два типи близьких за будовою гексаядерних комплексних 

частинок, що мають форму пропеллера (рис. 1.31). 

Характерною особливістю будови зазначеної сполуки є наявність 

центрального триядерного триангулярного Cu3 фрагменту. Даний фрагмент 

містить містково координований μ3-O атом кисню чи гідроксильну групу, що 

стабілізує структуру комплексу. Цікаво, що подібна дислокація атому кисню 

характерна також для багатьох оксимвмісних 12-металокраун-3-ів з 3d-

металами [84–88]. 

Схема магнітного обміну в сполуці [Cu6(L27d-2H)3(µ3-

OH)(NO3)5(CH3OH)3]∙[Cu6(L27d-2H)3(µ3-O)(NO3)4(CH3OH)3(H2O)]∙5CH3OH 
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передбачає наявність двох констант магнітної взаємодії: J1 між атомами міді 

центрального Cu3 фрагменту та J2 між атомами центрального фрагменту та 

периферійними атомами міді. Було показано, що J1<<J2<0. Таким чином в 

сполуці домінує антиферомагнітна взаємодія. 

Досить цікавою і несподіваною є топологія сполуки, представленої в 

роботі [89]. Додекаядерний манган-цезієвий комплекс [Cs2Mn10(L28-

3H)6(O)2(CH3O)4(CH3COO)4(CH3OH)2]·12H2O має гантелеподібну форму і 

може бути умовно розділеним на два однакових гексаядерних фрагменти, що 

сполучені між собою за допомогою двох містково координованих метилат-

аніонів (рис. 1.32). Дані фрагменти мають пірамідальну будову і містять в 

собі три типи іонів мангану: з N3O3, NO5 та O6 координаційним оточенням. 

Було показано, що атоми мангану, що входять до складу комплексу, мають 

різну ступінь окислення. Так, в атомах з NO5-оточенням реалізується ступінь 

окислення +2, в той час як інші атоми мають ступінь окислення +3. Ще 

однією особливістю будови комплексу є наявність іонів цезію, що 

знаходяться в основі «пірамід» гексаядерних фрагментів і стабілізують 

структуру сполуки. Кожен такий іон оточений шістьма атомами кисню від 

трьох різних молекул ліганду. 

 

 
Рис. 1.32. Будова комплексної частинки [Cs2Mn10(L28-

3H)6(O)2(CH3O)4(CH3COO)4(CH3OH)2]. 

 

Одним з найбільших поліметалічних кластерів, синтезованих на основі 

гідразидвмісних лігандів, є 36-ядерна сполука [Cu36(L29-4H)12(µ3-
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OH)8](CH3COO)16∙xH2O [90,91]. Ліганд L29 (рис. 1.30), на основі якого був 

отриманий комплекс, схожий за топологією на ліганди, придатні до 

формування [3 × 3] МР, однак за способом координації суттєво відрізняється 

від останніх (рис. 1.33). Оксимні функції, що знаходяться на кінцях ліганду, 

приймають участь у формуванні триядерних триангулярних фрагментів, 

подібних до тих, що містяться в складі пропелероподібної сполуки на основі 

L27d. Триядерні фрагменти в складі [Cu36(L29-4H)12(µ3-OH)8]
16+

 стабілізовані 

за рахунок координації μ3-O гідроксид йонів (рис. 1.33). Вісім таких 

фрагментів пов’язані за допомогою дванадцяти молекул ліганда в єдину 

макромолекулу. Крім того, кожна з молекул ліганду через центральний 

донорний вузол зв’язує ще один атом міді(ІІ). Таким чином утворюється 36-

ядерний обмінний кластер, що є одним з найбільших з повідомлених на 

сьогоднішній день. Магнітні властивості даної сполуки вказують на 

наявність антиферомагнітного обміну в межах кластеру. 

 

 

 

Рис. 1.33. Будова  комплексного катіону [Cu36(L29-4H)12(µ3-OH)8]
16+

 

(ліворуч) та спосіб координації ліганду в його складі (праворуч). 

 

Як вже зазначалось раніше, однією з особливостей оксимної групи є 

можливість координуватися як в протонованому, так і в депротонованому 

стані. При цьому координаційно-хімічна поведінка групи в протонованому і 

депротонованому станах суттєво відрізняється, зокрема в більшості випадків 

місткова µ-(NO)-координація реалізується саме в депротонованій формі 
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оксимної функції. Подібна координаційно-хімічна особливість не лише 

дозволяє реалізувати додаткові способи координації ліганду, а й дає змогу 

впливати на процеси комплексоутворення за допомогою контролю рН 

середовища. 

Особливу цікавість викликає синтетичний підхід, в якому КС більш 

простої будови використовуються в якості будівельних блоків для отримання 

комплексів більшої ядерності. Оскільки процеси спонтанної самоорганізації 

найчастіше мають слабкопрогнозований характер, отримання поліядерних 

КС в дві чи більше розділені синтетичні стадії дозволяє більш ефективно 

впливати на умови реакції кожної з стадій та робить процес формування КС 

більш контрольованим. За такого підходу використання оксимвмісних 

полінуклеативних лігандів виглядає досить перспективним через потенційну 

місткову роль оксимної групи та легкість синтезу оксимвмісних лігандів 

несиметричної будови. Крім того, реалізація умов, що спрямовані на 

депротонування оксимної групи, може слугувати своєрідним «спусковим 

гачком», що запускає механізм наступної стадії самоорганізації. 

 

 
Рис. 1.34. Схема отримання сполуки PPh4[Cu(L30-3H)]∙H2O. 

 

 Прикладом постадійної збірки КС можуть служити комплекси на основі 

ліганду L30. Даний ліганд не був синтезований попередньо, а утворюється in 

situ в процесі синтезу металокомплексу PPh4[Cu(L30-3H)]∙H2O, виходячи з 2-

оксимінопропаногідразиду, у спосіб, наведений на рис. 1.34 [92]. Як видно з 

рисунку, даний комплекс містить дві близько розташовані оксимні групи, 

одна з яких є депротонованою. Останнє сприяє формуванню 
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внутрішньомолекулярного водневого зв’язку, що стабілізує структуру 

сполуки. Однак, за наявності іонів металів та/чи гідроксид-аніонів друга 

оксимна група може  також зазнавати депротонування, що робить можливою  

координацію комплексу через 

бідентатний ОоксимОоксим донорний 

вузол. Так, при взаємодії 

PPh4[Cu(L30-3H)]∙H2O з солями 

міді(ІІ) та 2,2'-дипіридилом (dipy) 

відбувається спонтанна димеризація 

та добудова даного комплексу, що 

призводить до формування нейтральної тетраядерної сполуки 

[{Cu(dipy)Cu(L30-4H)}2]∙5H2O [93]. При цьому дві з чотирьох оксидних 

функцій проявляють µ2-, а дві – µ3-місткування (рис. 1.35). 

Процесу самозбірки за участю поліядерної КС присвячена і робота [94]. 

Так, вищезгаданий ліганд L27a при взаємодії з нітратом нікелю(ІІ) в 

нейтральному або слаболужному середовищі формує комплекс [Ni4(L27a-

H)4(H2O)n]
4+

, що має топологію [2 × 2] МР. Однак при підвищенні рН 

середовища (рН = 8−9) такі решітки здатні до самоагрегації з утворенням 

додекаядерної координаційної сполуки [Ni12(L27a-2H)8(L27a-

H)4(OH)(H2O)3](NO3)(OH)2·nH2O пропелероподібної будови (рис. 1.36). Дану 

сполуку можна розглядати як три [2 × 2] МР, сполучені між собою через μ-

(N,O) оксимні групи. Утворений в такий спосіб центральний триядерний 

фрагмент містить μ3-(ОН) гідроксильну групу і нагадує за будовою 

аналогічні фрагменти координаційних сполук на основі L27d та L29. 

 

 
Рис. 1.35. Будова комплексної частки 

[{Cu(dipy)Cu(L30-4H)}2]. 
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Рис. 1.36. Будова 3 × [2 × 2] комплексного катіону [Ni12(L27a-2H)8(L27a-

H)4(OH)(H2O)3]
3+

 (ліворуч) та схема магнітного обміну в ньому 

(праворуч). 

 

Схема магнітного обміну для 12-ядерного кластеру передбачає наявність 

трьох констант взаємодії (рис. 1.36). Розраховані параметри J вказують на те, 

що між парамагнітними центрами, що з’єднані через µ-(О) та µ-(NO) 

місткування реалізується антиферомагнітна взаємодія (J1 = −4,9 см
−1

, 

J2 = −6,1 см
−1

), в той час як між окремими віддаленими атомами нікелю 

здійснюється феромагнітна взаємодія (J3 = 5,2 см
−1

). Сполука [Ni12(L27a-

2H)8(L27a-H)4(OH)(H2O)3](NO3)(OH)2·nH2O є стабільною в розчині та може 

бути нанесена на поверхню піролітичного графіту (HOPG). 

Таким чином, наявність в складі ліганду здатних до депротонування 

потенційно місткових груп та контроль рН середовища дозволяють 

отримувати поліядерні координаційні сполуки з оригінальною молекулярною 

топологією. 

 

1.3. Висновки з огляду літератури 

 

На підставі аналізу літературних даних можна зробити висновок, що 

полінуклеативні гідразид- та гідразонвмісні ліганди можуть бути використані 

для отримання поліядерних металокомплексів широкого кола топологій. 

Відносна простота синтезу і можливість гнучкого варіювання будови даних 
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лігандних систем робить їх перспективним матеріалом для отримання 

різноманітних поліядерних координаційних сполук. 

Поєднання в одній молекулі азометинової, гідразонової та оксимної 

донорних груп розширює координаційно-хімічні властивості даних лігандів 

та дозволяє синтезувати нові поліядерні сполуки як з напередзаданою 

топологією (металокрауни, молекулярні решітки, тощо), так і нових часто 

несподіваних топологій. Зокрема, на основі несиметричних лігандів, що 

містять донорні вузли різної природи, вдається отримати гетерометалічні 

поліядерні КС. 

В той же час полінуклеативні оксимвмісні гідразидні ліганди почали 

активно досліджуватись відносно нещодавно і все ще не досить повно 

освітлені в літературі. Дані сполуки представлені переважно лігандними 

системами з двома хелатуючими центрами. Лише незначна кількість робіт 

присвячена оксимгідразидним тринуклеативним лігандам лінійного типу, а 

повідомлення про тринуклеативні лігандні системи інших топологій відсутні 

взагалі. Крім того, відсутні ґрунтовні дослідження факторів, що визначають 

утворення та фізико-хімічні властивості поліядерних фрагментів на основі 

лігандів даного типу. 

Отже, розробка методів синтезу несиметричних гідразидних лігандів, 

здатних формувати з іонами 3d-металів поліядерні координаційні сполуки з 

оригінальною топологією, та подальше дослідження таких комплексів є 

актуальними задачами сучасної координаційної хімії. 

 

Таким чином, дана робота присвячена вирішенню наступних завдань: 

- Синтезувати та ідентифікувати серію оксимвмісних гідразидних 

полідентатних лігандів. Встановити їх будову, спектральні 

характеристики та кислотно-основні властивості. 

- Дослідити комплексоутворення даних лігандів з солями 3d
5
-3d

10
- металів 

методами спектроскопічного та потенціометричного рН-титрування, 

ЕПР- та електронної спектроскопії, а також ESI мас-спектрометрії.  
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- Синтезувати та ідентифікувати металокомплекси на основі 3d
5
-3d

10
- 

металів з даними лігандами. Встановити їх спектральні параметри. 

Зробити висновок про спосіб координації лігандів в комплексах. 

- Розробити методики вирощення монокристалів досліджуваних 

координаційних сполук та дослідити їх будову за допомогою 

рентгеноструктурного аналізу. 

- У випадку поліядерних комплексів дослідити кріомагнетохімічні 

властивості синтезованих сполук. Зробити висновки про характер 

магнітної взаємодії у досліджуваних комплексах. 
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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 етил гліцинат гідрохлорид, 

етиловий естер 2-піридилоцтової кислоти, етиловий естер 2-оксипропанової 

кислоти, 2-ацетилпіридин, саліциловий альдегід, гідрохлорид 

гідроксиламіну, водний розчин гідразину моногідрату, 3,5-диметилпіразол, 

нітрит натрію, соляну кислоту та гідроксид натрію кваліфікації “ч” або “чда”. 

Органічні розчинники використовували без додаткового очищення. 

При синтезі координаційних сполук як вихідні речовини 

використовували Zn(ClO4)26H2O, ZnCl2, Cu(ClO4)26H2O, Ni(ClO4)26H2O, 

Co(ClO4)26H2O, Fe(ClO4)26H2O, Mn(ClO4)26H2O, Mn(СН3СОО)24H2O, 

[MoO2(acac)2]. Для депротонування лігандів як основи використовували 

гідроксиди натрію чи калію (“чда” та “хч”). 

Ідентифікацію синтезованих речовин проводили за допомогою 

елементного та рентгенофлюоресцентного аналізу, ESI-MS мас-

спектрометрії, ІЧ та ЯМР спектроскопії. 

 

2.2. Методи дослідження синтезованих сполук 

2.2.1. Елементний аналіз. 

Аналіз отриманих лігандів та координаційних сполук на вміст вуглецю, 

азоту та водню проводили з використанням аналізатора Perkin-Elmer 2400 

CHN. 
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2.2.2. Мас-спектрометрія. 

Електроспрей мас-спектри (ESI-MS) отримували на мас-спектрометрі 

Jeol JMS-800D та Bruker apex ultra FT-ICR. Сканування проводили в діапазоні 

m/z 50−1800 (для мас-спектрометру Jeol JMS-800D) та 50−4000 (для мас-

спектрометру Bruker apex ultra FT-ICR). Пробопідготовка полягала у 

розчиненні досліджуваних зразків у метанолі або суміші метанол-вода (4/1, 

о/о). Концентрація приготованих розчинів становила 10
−6

−10
−4

 моль/л. 

Інтерпретацію мас-спектрів досліджуваних комплексів та моделювання 

паттернів ізотопного розподілу для йоних кластерів проводили за допомогою 

програм “Isopro 3.0” та “Molecular Weight Calculator 1.0”. 

 

2.2.3. Електронна спектроскопія. 

Електронні спектри поглинання (ЕСП) отримували за допомогою 

приладу Varian Cary 50 в діапазоні 200 – 1000 нм при температурі 293 К. 

Використовувались розчини в системі вода-метанол (50/50, о/о) та суміші 

вода-ДМСО (50/50, о/о). Концентрація розчинів становила 10
−5

−10
−2

 моль/л. 

 

2.2.4. Спектроскопія ЕПР. 

EПР-спектри були отримані на спектрометрі Bruker ELEXSYS E500 CW-

EPR в Х-частотному діапазоні (9,3 GHz) при 120 К. В якосі розчинника 

використовувалася суміш вода/метанол (20/80, о/о). При дослідженні 

комплексоутворення в розчині концентрації вихідних розчинів мали наступні 

значення: С(Cu
2+

) = 1·10
−3

 моль/л, С(L) = 1−2·10
−3

 моль/л. Як стандарт при 

розрахунку параметру g використовували дифенілпікрилгідразид (dpph). 

Величини g-факторів були розраховані відповідно до формули: 

g=h/H 

де h− стала Планка, − робоча частота приладу, − магнетон Бора, Н− 

напруженість поля. 
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2.2.5. Потенціометричне рН-титрування. 

Потенціометричне рН-титрування проводили за допомогою 

автоматичної титруючої системи METHROM Titrando 809. Як розчинник 

використовувалась суміш метанол-вода (80/20, о/о). Постійна іонна сила 

досягалась додаванням фонового електроліту NaClO4 (0,1 моль/л). 

Температура в ході експерименту складала 25
о
±0,02

о
С. За даних умов іонний 

добуток води складав 14,42. 

Загальний об’єм розчину в процесі експерименту знаходився в межах 

3,15−3,4 см
3
. Як тирант використовувався розчин NaOH в суміші метанол-

вода (80/20, о/о) концентрацією 0,098 моль/л. Крок титрування становив 

0,003 см
3
. 

Як електрод використовували мікрокомбінований скляно-каломельний 

електрод RUSSEL SMAW 711. Перед кожним дослідом електрод калібрували 

по концентрації йонів водню [95]. Для калібрування використовували розчин 

HClO4 в суміші метанол-вода (80/20, о/о) концентрацією 0,093 моль/л. 

Реєстрація експериментальних даних проводили за допомогою програми 

Tiamo. Визначення характеристик електроду було здійснено за допомогою 

програмного пакету Glee. Константи дисоціації лігандів та стійкості 

комплексів були розраховані за допомогою програми SUPERQUAD [97]. 

Концентрації лігандів становили 110
−3

 моль/л. Титрування ліганду 

лугом проводили як за відсутності солей металів, так і в присутності нітрату 

міді(ІІ) (співвідношення метал:ліганд = 1:2 та 1:1). Кожен експеримент 

проводили тричі, в розрахунках використовували середнє арифметичне 

даних від трьох експериментів. Точну концентрацію ліганду в випадку 

кожного експерименту знаходили за методом Грана [96]. Кумулятивні 

константи стійкості знайдені, виходячи з рівняння: 

pqr= [MpHqLr]/[M]
p
[H]

q
[L]

r
 

Отримані стандартні відхилення у величинах констант обумовлені 

тільки випадковими похибками. 
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2.2.6. 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. 

 

2.2.7. ЯМР спектроскопія. 

Спектри ЯМР на ядрах 
1
Н та 

13
С при їх природному вмісті реєстрували 

на імпульсному радіоспектрометрі Varian Mercury 400 з робочою частотою 

400 MГц для ядер 
1
Н і 100 МГц для 

13
С. Запис спектрів вівся за температури 

293 К. В якості розчинника використовували ДМСО-d6. Хімічні зсуви 

виміряні у м.ч. відносно внутрішнього стандарту. Як внутрішній стандарт 

використовувався тетраметилсилан (ТМС). 

 

2.2.8. Магнітні вимірювання. 

Магнітна сприйнятливість досліджуваних координаційних сполук була 

виміряна за допомогою автоматичного магнетометру Quantum Design MPMS-

5. Температурну залежність магнетизації було досліджено в інтервалі 

температур 1,8−300 К при напруженності зовнішнього поля 0,2, 0,5 та 1 Тл. 

Залежність магнетизації від напруженості зовнішнього поля проводили в 

діапазоні від 0 до 5 Тл при температурах 2, 4,5 та 5 К. 

При перерахунку масових на молекулярні сприйнятливості враховували 

поправки на діамагнетизм (константи Паскаля [98]), температурно-

незалежний парамагнетизм іонів 3d-металів [98] та сприйнятливості капсули 

і утримувача зразка. 

Теоретичні величини магнітних моментів знаходили з згідно до 

наступного рівняння: 

  )1(SSgeff  
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Експериментальні величини магнітних моментів знаходили виходячи з 

експериментальних значень молярної магнітної сприйнятливості відповідно 

до наступного рівняння: 

Teff  828.2  

Розрахунок параметрів обмінної взаємодії проводили за допомогою 

програмного пакету julX [99] з використанням ітераційних процедур, 

виходячи з наступних рівнянь: 

 

 

 

де     

де M – молярна магнетизація,  N – число Авогадро, g – ізотропний 

фактор Ланде,  – магнетон Бора, S – повний спін, H – напруженість 

зовнішнього магнітного поля. 

Представлення результатів розрахунків в вигляді графіків проводили за 

допомогою програм Origin 7.5 та Origin 8. 

 

2.2.9. Рентгеноструктурний аналіз. 

 Рентгеноструктурний аналіз (РСтА) монокристалів лігандів та 

координаційних сполук було проведено за допомогою автоматичного 

дифрактометру Nonius Kappa CCD методом -сканування на MoК-

випромінюванні. 

Реєстрація данних проводили за допомогою програмного пакету 

Collect [100]. Розшифрування і уточнення структур проводилось за 

допомогою за допомогою програми SHELXL-97 [101]. Атоми водню O-H i N-

H груп було локалізовано з диференційних Фур’є-синтезів. Позиційні та 

ізотропні термальні параметри даних груп включалися в подальші стадії 

уточнення. Координати С-Н протонів розраховувалися з ідеалізованої 

геометрії груп, до яких входили дані протони. 
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2.3. Синтез лігандів 

Етил 2-[1-(3,5-диметил)піразоліл]-2-оксиіміноацетат: Суміш етил 2-

хлоро-2-оксиіміноацетату (0,906г, 6 ммоль; синтезовано відповідно до раніше 

опублікованої методики [102]) та 3,5-диметилпіразолу (1,152 г, 12 ммоль) в 

10 мл хлороформу була залишена для повільного випарювання при кімнатній 

температурі на ніч . Утворений білий порошок був перекристалізований з 

води. Вихід: 1,12 г (88 %). 
1
H-ЯМР (400 MHz, ДМСО-d6, 25°C): 1,32 (3H, т, 

Et-CH3, J=6,8), 2,10 (3H, с, Pz-CH3), 2,15 (3H, с, Pz-CH3), 4,27 (2H, к, Et-CH2, 

J=6,8), 5,89 (1H, с, Pz-CH), 12,92 (1H, с, оксим-OH). 

2-[1-(3,5-диметил)піразоліл]-2-оксиміноацетогідразид: Розчини етил 2-

[1-(3,5-диметил)піразоліл]-2-оксиіміноацетату (1,12 г, 5,3 ммоль) в метанолі 

(30 мл) та гідразин моногідрату (0,57 мл, 60%, 10,6 ммоль) в воді змішали та 

нагрівали при перемішуванні протягом 1,5 годин. Утворений розчин упарили 

на роторному випарювачі, а сухий залишок перекристалізували з метанолу. 

Вихід 0,5 г (48 %). 
1
H-ЯМР (400 MHz, ДМСО-d6, 25°C): 2,13 (3H, с, Pz-CH3), 

2,14 (3H, с, Pz-CH3), 4,40 (2H, с, NH2), 5,87 (1H, с, Pz-CH), 9,56 (1H, с, NH), 

12,23 (1H, с, оксим-OH). ІЧ (KBr, см
−1

): 1655 (C=Oамід I), 1022 (N-Oоксим). 

2-оксиміно-2-[1-(3,5-диметил)піразил]-N'-[1-(2-піридил)етиліден]ацето-

гідразид (HPOAP): До розчину 2-[1-(3,5-диметил)піразоліл]-2-

оксиміноацетогідразиду (0,5 г, 2,54 ммоль) в 30 мл метанолу додали 2-

ацетилпіридин (0,307 г, 2,54 ммоль). Утворену суміш нагрівали при 

перемішуванні напротязі 3 годин. Після цього розчинник був видалений за 

допомогою роторного випаровувача. Утворений продукт перекристалізували 

з метанолу. Вихід 0,65 г (85 %). Аналіз: розраховано для C14H16N6O2 (%): C, 

55,99; H, 5,37; N, 27,98; знайдено: C, 55,9; H, 5,5; N, 27,8. 
1
H-ЯМР (400 MHz, 

ДМСО-d6, 25°C): 2,20 (6H, с, Pz-CH3), 2,44 (3H, с, CH3), 5,93 (1H, с, Pz-CH), 

7,34 (1H, т, Py-5, J = 5,6 Hz), 7,78 (1H, т, Py-4, J = 7,6 Hz), 8,18 (1H, д, Py-3, J = 

7,6 Hz), 8,56 (1H, д, Py-6, J = 5,6 Hz), 10,77 (1H, с, NH), 12,64 (1H, с, оксим-

OH). ІЧ (KBr, см
−1

): 3361 (νN-H), 1686 (C=Oамід I), 1045 (N-Oоксим). 
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2-оксиміно-2-(2-піридил)-N'-[1-(2-піридил)етиліден]ацетогідразид 

(HPyOP): До розчину 2-оксиміно-2-(2-піридил)ацетогідразиду (0,36 г, 2 

ммоль, синтезовано відповідно до раніше опублікованої методики [103][104]) 

в метанолі (20 мл) додали 2-ацетилпіридин (0,242g, 2 ммоль). Суміш 

кип’ятили при перемішуванні напротязі 3 годин. Утворений розчин упарили 

на роторному випарювачі. Одержаний залишок білого кольору 

перекристалізували з метанолу. Вихід 0,52 г (92 %). Аналіз: розраховано для 

C14H13N5O2 (%): C, 59,36; H, 4,63; N, 24,72; знайдено: C, 59,18; H, 4,57; N, 

24,54. 
1
H-ЯМР (400 MHz, ДМСО-d6, 25°C): конформер №1: 2,43 (3H, с, CH3), 

7,14−8,67 (8H, Py), 10,94 (1H, с, NH), 12,67 (1H, с, оксим-OH); конформер 

№2: 2,26 (3H, с, CH3), 7,14−8,67 (8H, Py), 11,07 (1H, с, NH), 12,17 (1H, с, 

оксим-OH). ІЧ (KBr, см
−1

): 3381 (νN-H), 1686 (C=Oамід I), 1044 (N-Oоксим). 

2-оксиміно-N'-[1-(2-піразил)етиліден]пропаногідразид (HPOPyr): 

Метанольний розчин (20 мл), що містить 0,234 г 2-оксимінопропангідразиду 

(2 ммоль, синтезовано відповідно до раніше опублікованої методики [92]) та 

0,244 г 2-ацетилпіразину (2 ммоль) нагрівали при перемішуванні протягом 3 

годин. Утворену суміш упарили на роторному випарювачі. Одержаний сухий 

залишок перекристалізували з метанолу. Вихід 0,52 г (92 %). Аналіз: 

розраховано для C9H11N5O2 (%):C, 48,86; H, 5,01; N, 31,66; знайдено: C, 48,63; 

H, 4,91; N, 31,93. 
1
H-ЯМР (400 MHz, ДМСО-d6, 25°C): 2,02 (3H, с, CH3), 2,37 

(3H, с, CH3), 8,55 (1H, с, Pyr-6), 8,56 (1H, c, Pyr-5), 9,30 (1H, c, Pyr-3), 10,21 

(1H, c, NH), 11,91 (1H, с, оксим-OH). ІЧ (KBr, см
−1

): 3335 (νN-H), 1658 

(C=Oамід I), 1034 (N-Oоксим). 

2-оксиміно-N'-(2-оксибензиліден)пропаногідразид (H2SOP): Розчин 2-

оксимінопропангідразиду (1,17 г, 10 ммоль, синтезовано відповідно до 

раніше опублікованої методики [92]) та саліцилового альдегіду (1,22g, 10 

ммоль) в 30 мл метанолу кип’ятили при перемішуванні протягом 2 годин. 

При охолодженні до кімнатної температури утворився білий кристалічний 

осад. Осад був відфільтрований та перекристалізований з метанолу. Вихід: 2 

г (90 %). Аналіз: розраховано для C10H11N3O3 (%): C, 54,30; H, 5,01; N, 19,00; 
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знайдено: C, 54,10; H, 5,20; N, 19,11. 
1
H-ЯМР (400 MHz, ДМСО-d6, 25°C): 

2,00 (3H, с, CH3), 6,85 (2H, т, Ph-4,6, J = 8,8 Hz), 7,23 (1H, т, Ph-5, J = 8,0 Hz), 

7,31 (1H, д, Ph-3, J = 8,0 Hz), 8,57 (1H, c, СH), 11,39 (1H, c, NH), 11,62 (1H, с, 

PhOH), 11,74 (1H, с, оксим-OH). ІЧ (KBr, см
−1

): 3213 (νN-H), 1659 (C=Oамід I), 

1024 (N-Oоксим). 

2-оксиміно-2-[1-(3,5-диметил)піразил]-N'-(2-

оксибензиліден)ацетогідразид (H2POASP): До розчину 2-[1-(3,5-

диметил)піразоліл]-2-оксиміноацетогідразиду (0,5 г, 2,53 ммоль) в 20 мл 

метанолу додали саліциловий альдегід (0,63 г, 5 ммоль). Утворену суміш 

кип’ятили при перемішуванні протягом години. При охолодженні до 

кімнатної температури утворився білий кристалічний осад, що був 

відфільтрований та перекристалізований з метанолу. Вихід: 0,3 г (40 %). 

Аналіз: розраховано для C14H15N5O3 (%): C, 55,81; H, 5,02; N, 23,24; знайдено: 

C, 55,82; H, 5,03; N, 23,17. 
1
H-ЯМР (400 MHz, ДМСО-d6, 25°C): 2,18 (6H, с, 

Pz-CH3), 5,91 (1H, с, Pz-CH), 6,86 (1H, д, Ph, J = 6,8 Hz), 6,88 (1H, т, Ph, J = 6,8 

Hz), 7,24 (1H, т, Ph, J = 6,8 Hz), 7,38 (1H, д, Ph, J = 6,8 Hz), 8,61 (1H, с, CH) 

11,15 (1H, с, NH), 12,18 (1H, с, PhOH), 12,58 (1H, с, оксим-OH). ІЧ (KBr, 

см
−1

): 3478 (νO-Hфенол), 3204 (νN-H), 1675 (C=Oамід I), 1072 (N-Oоксим). 

 

2.4. Синтез координаційних сполук  

[Zn(POAP)(HPOAP)]ClO4·2CH3OH (К1). До розчину HPOAP в метанолі 

(0,1 моль/л, 1 мл, 0,1 ммоль) додали метанольний розчин Zn(ClO4)2·6H2O (0,1 

моль/л, 0,5 мл, 0,05 ммоль). Результуючу суміш світло-жовтого кольору 

нагрівали при перемішуванні 40 хв, після чого залишали для кристалізації 

шляхом повільного випаровування на повітрі при кімнатній температурі. 

Через 7 діб утворювалися голкоподібні жовті кристали, придатні для РСтА, 

які відфільтровували, промивали метанолом та висушували на повітрі. Вихід: 

53%. ESI-MS (m/z): 663,04, {[Zn(POAP)2]+H
+
}

+
; 684,85, {[Zn(POAP)2]+Na

+
}

+
; 

700,79, {[Zn(POAP)2]+K
+
}

+
; 1028,91, {[Zn2(POAP-H)(POAP)2]+H

+
}

+
. Аналіз: 



57 

 

розраховано для C30H39ClN12O10Zn: C, 43,49; H, 4,74; N, 20,29; знайдено: C, 

43,2; H, 4,5; N, 20,0. 
1
H-ЯМР (400 MHz, метанол-d4, 25°C): 2,16 (3H, с, Pz-

CH3), 2,20 (3H, с, Pz-CH3), 2,73 (3H, с, CH3), 6,04 (1H, с, Pz-CH), 7,70 (1H, с, 

Py), 8,25 (2H, с, Py), 8,36 (1H, с, Py). ІЧ (KBr, см
−1

): 1637 (C=Oамід I), 1021 

(N-Oоксим). 

[Ni(POAP)(HPOAP)]ClO4·2CH3OH (К2). До розчину HPOAP в метанолі 

(0,1 моль/л, 1 мл, 0,1 ммоль) додали метанольний розчин Ni(ClO4)2·6H2O (0,1 

моль/л, 0,5 мл, 0,05 ммоль). Утворену жовто-зелену суміш нагрівали при 

перемішуванні 40 хв. Світло-зелені голкоподібні кристали, придатні для 

РСтА, були отримані шляхом повільної дифузії парів діетилового ефіру. 

Вихід 51 %. ESI-MS (m/z): 656,91, {[Ni(POAP)2]+H
+
}

+
; 678,98, 

{[Ni(POAP)2]+Na
+
}

+
; 694,94, {[Ni(POAP)2]+K

+
}

+
; 1013,02, {[Ni2(POAP-

H)(POAP)2]+H
+
}

+
; 1034,75, {[Ni2(POAP-H)(POAP)2]+Na

+
}

+
. Аналіз: 

розраховано для C30H39ClN12O10Ni: C, 43,84; H, 4,78; N, 20,45; знайдено: C, 

43,5; H, 4,9; N, 20,2. ІЧ (KBr, см
−1

): 1622 (C=Oамід I), 1023 (N-Oоксим). 

[Zn(POAP)2]·CH3OH (К3). Розчин NaOH в метанолі (0,1 моль/л, 1 мл, 0,1 

ммоль) додали до метанольного розчину ліганду HPOAP (0,1 моль/л, 1 мл, 

0,1 ммоль). До утвоеного розчину додали розчин Zn(ClO4)2·6H2O в метанолі 

(0,1 моль/л, 0,5 мл, 0,05 ммоль), після чого перемішували при нагріванні 40 

хв, фільтрували та залишали для кристалізації шляхом повільного 

випаровування на повітрі при кімнатній температурі. Через 6−7 діб 

утворювалися голкоподібні жовті кристали, придатні для РСтА. Вихід: 58 %. 

ESI-MS (m/z): 663,04, {[Zn(POAP)2]+H
+
}

+
; 684,85, {[Zn(POAP)2]+Na

+
}

+
; 

700,79, {[Zn(POAP)2]+K
+
}

+
; 1028,91, {[Zn2(POAP-H)(POAP)2]+H

+
}

+
. Аналіз: 

розраховано для C29H34N12O5Zn: C, 50,04; H, 4,92; N, 24,15; знайдено: C, 49,6; 

H, 4,8; N, 23,9. 
1
H-ЯМР (400 MHz, метанол-d4, 25°C): 2,15 (3H, с, Pz-CH3), 

2,20 (3H, с, Pz-CH3), 2,69 (3H, с, CH3), 6,02 (1H, с, Pz-CH), 7,62 (1H, с, Py), 

8,17 (2H, с, Py), 8,27 (1H, с, Py). ІЧ (KBr, см
−1

): 1624 (C=Oамід I), 1025 (N-

Oоксим). 
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[Ni(POAP)2]·CH3OH (К4). До розчину HPOAP в метанолі (0,1 моль/л, 1 

мл, 0,1 ммоль) додали метанольний розчин NaOH (0,1 моль/л, 1 мл, 0,1 

ммоль). До утвореної суміші при перемішуванні додали 0,5 мл розчину 

Ni(ClO4)2·6H2O в метанолі (0,1 моль/л, 0,05 ммоль). Утворений розчин 

нагрівали при перемішуванні 40 хв, після чого залишали для кристалізації 

шляхом повільного випаровування на повітрі при кімнатній температурі. 

Жовто-зелені кристали К3, придатні для РСтА, були отримані через 6−7 діб. 

Вихід: 55 %. ESI-MS (m/z): 656,91, {[Ni(POAP)2]+H
+
}

+
; 678,98, 

{[Ni(POAP)2]+Na
+
}

+
; 694,94, {[Ni(POAP)2]+K

+
}

+
; 1013,02, {[Ni2(POAP-

H)(POAP)2]+H
+
}

+
; 1034,75, {[Ni2(POAP-H)(POAP)2]+Na

+
}

+
. Аналіз: 

розраховано для C29H34N12O5Zn: C, 50,04; H, 4,92; N, 24,15; знайдено: C, 49,6; 

H, 4,8; N, 23,9. 

[Cu(POAP)2]·CH3OH (К5). До 1 мл розчину HPOAP в метанолі (0,1 

моль/л, 0,1 ммоль) додали 0,5 мл метанольного розчину Cu(ClO4)2·6H2O (0,1 

моль/л, 0,05 ммоль). Утворену суміш зеленого кольору перемішували при 

нагріванні 40 хв, фільтрували та залишали для кристалізації шляхом 

повільного випаровування на повітрі при кімнатній температурі. Зелені 

кристали сполуки К5, придатні до РСтА, були отримані через 7 діб. Вихід: 40 

%. ESI-MS (m/z): 662,01, {[Cu(POAP)2]+H
+
}

+
; 683,81, {[Cu(POAP)2]+Na

+
}

+
; 

1024,83, {[Cu2(POAP-H)(POAP)2]+H
+
}

+
. Аналіз: розраховано для 

C29H34N12O5Cu: C, 50,17; H, 4,94; N, 24,21; знайдено: C, 49,7; H, 4,9; N, 23,8. 

ІЧ (KBr, см
−1

): 1623 (C=Oамід I), 1025 (N-Oоксим). 

[Cu2(POAP)2(ДМФА)2](ClO4)2·ДМФА (К6). До розчину HPOAP в 

метанолі (0,1 моль/л, 1 мл, 0,1 ммоль) додали метанольний розчин NaOH (0,1 

моль/л, 1 мл, 0,1 ммоль). До утвореної суміші при перемішуванні додали 1 мл 

розчину Cu(ClO4)2·6H2O в метанолі (0,1 моль/л, 0,1 ммоль). Утворений 

розчин нагрівали при перемішуванні 40 хв, після чого позбувались метанолу 

шляхом повільного випаровування на повітрі. Отриманий аморфний осад 

коричневого кольору розчиняли в 5 мл диметилформаміду та залишали для 

кристалізації шляхом повільної дифузії парів діетилового ефіру. Через місяць 
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були отримані кубічні кристали зеленого кольору, придатні для РСтА. Вихід: 

16%. ІЧ (KBr, см
−1

): 1631 (C=Oамід I), 1025 (N-Oоксим). 

[Zn2Na(PyOP)4(CH3OH)2]ClO4·4CH3OH (K7). До 1 мл розчину HPyOP в 

метанолі (0,1 моль/л, 0,1 ммоль) додали метанольний розчин NaOH (0,1 

моль/л, 1 мл, 0,1 ммоль). До результуючої суміші при перемішуванні додали 

0,5 мл розчину Zn(ClO4)2·6H2O в метанолі (0,1 моль/л, 0,05 ммоль). 

Утворений розчин нагрівали при перемішуванні 40 хв, після чого залишали 

для кристалізації шляхом повільного випаровування на повітрі при кімнатній 

температурі. Через два тижні утворювався кристалічний осад жовтого 

кольору, придатний для РСтА, який відфільтровували, промивали метанолом 

та висушували на повітрі. Вихід: 56 %. ESI-MS (m/z): 628,95, 

{[Zn(PyOP)2]+H
+
}

+
; 650,83, {[Zn(PyOP)2]+Na

+
}

+
. Аналіз: розраховано для 

C62H72N20O18ClNaZn2: C, 47,29; H, 4,61; N, 17,79; знайдено: C, 46,95; H, 4,8; N, 

18,1. ІЧ (KBr, см
−1

): 1622 (C=Oамід I), 1036 (N-Oоксим). 

[Zn3(PyOP)4Cl2] (K8). До розчину ліганду HPyOP в метанолі (0,1 моль/л, 

1 мл, 0,1 ммоль) додали метанольний розчин NaOH (0,1 моль/л, 1 мл, 0,1 

ммоль). До утвореної суміші при перемішуванні додали 1 мл розчину ZnCl2 

(0,0136 г, 0,1 ммоль) в 2 мл метанолу. Утворений розчин нагрівали при 

перемішуванні 40 хв. Жовті кристали, придатні для РСтА, були отримані 

шляхом повільної дифузії парів діетилового ефіру. Вихід: 23 %. ESI-MS 

(m/z): 628,95, {[Zn(PyOP)2]+H
+
}

+
; 650,83, {[Zn(PyOP)2]+Na

+
}

+
. Аналіз: 

розраховано для C56H48Cl2N20O8Zn3: C, 48,18; H, 3,47; N, 20,06; знайдено: C, 

47,92; H, 3,67; N, 19,71. ІЧ (KBr, см
−1

): 1620 (C=Oамід I), 1032 та 1063 (N-

Oоксим). 

[Mn(PyOP)2] (К9). До 1 мл розчину HPyOP в метанолі (0,1 моль/л, 0,1 

ммоль) додали 1 мл метанольного розчину Mn(ClO4)2·6H2O (0,1 моль/л, 0,1 

ммоль). Утворену суміш світло-жовтого кольору перемішували при 

нагріванні 40 хв, фільтрували та залишали для кристалізації шляхом 

повільного випаровування на повітрі при кімнатній температурі. Через 6 діб 

утворювався полікристалічний осад жовтого кольору. Вихід: 43%. ESI-MS 
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(m/z): 366,92, [Mn
II
PyOP]

+
; 639,93, {[Mn

III
(PyOP-H)2]

−
+Na

+
-e}

+
. Аналіз: 

розраховано для C28H24MnN10O4: C, 54,29; H, 3,91; N, 22,61; знайдено: C, 

53,47; H, 4,03; N, 21,68. ІЧ (KBr, см
−1

): 1625 (C=Oамід I), 1031 (N-Oоксим). 

[Ni3(t-PyOP-H)(t-PyOP)Py8](ClO4)3·4Py·2ДМФА (К10). До розчину 

HPyOP в метанолі (0,1 моль/л, 1 мл, 0,1 ммоль) послідовно додали 

метанольний розчин NaOH (0,1 моль/л, 1 мл, 0,1 ммоль) та метанольний 

розчин Ni(ClO4)2·6H2O (0,1 моль/л, 1 мл, 0,1 ммоль). Утворену суміш 

нагрівали при перемішуванні 40 хв, охолоджували та фільтрували, після чого 

позбувались метанолу шляхом повільного випаровування на повітрі. 

Отриманий аморфний осад оранжево-коричневого кольору розчиняли в 4 мл 

диметилформаміду та залишали в ексикаторі з піридином на два тижня. 

Після насичення розчину парами піридину його залишали для кристалізації 

шляхом повільної дифузії парів діетилового ефіру. Через два місяці були 

отримані голкоподібні оранжево-коричневі кристали, придатні для РСтА. 

Вихід: 27%. Аналіз: розраховано для C94H98Cl3N24Ni3O18: C, 52,90; H, 4,63; N, 

15,75; знайдено: C, 52,57; H, 4,83; N, 15,54. ІЧ (KBr, см
−1

): 1602 (C=Oамід I), 

1066 (N-Oоксим). 

[Ni3(t-PyOP-H)(t-PyOP)Py8](ClO4)3·5Py·H2O (К11). Наважку HPyOP 

(0,0283 г, 0,1 ммоль) розчиняли в 1 мл піридину за допомогою ультразвукової 

бані, після чого, не вимикаючи бані, по краплям додавали розчин 

Ni(ClO4)2·6H2O (0,0915 г, 0,25 ммоль) в 2 мл піридину. Отриманий розчин 

оранжевого кольору залишали для кристалізації шляхом повільної дифузії 

парів діетилового ефіру. Речовина К10 була отримана через три тижні у 

вигляді полікристалічного осаду оранжево-коричневого кольору, придатного 

для РСтА. Вихід: 62 %. Аналіз: розраховано для C93H91Cl3N23Ni3O17: C, 53,57; 

H, 4,40; N, 15,45; знайдено: C, 53,18; H, 4,49; N, 15,53. ІЧ (KBr, см
−1

): 1602 

(C=Oамід I), 1066 (N-Oоксим). 

[Zn4(POPyr)4(H2O)4](ClO4)4 (K12). Наважку HPOPyr масою 0,0221 г (0,1 

ммоль) розчинили в 2 мл метанолу та по черзі додали 1 мл метанольного 
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розчину NaOH (0,1 моль/л, 0,1 ммоль) та 1 мл метанольного розчину 

Zn(ClO4)2·6H2O (0,1 моль/л, 0,1 ммоль). Отриману суміш нагрівали при 

перемішуванні 40 хв. Після охолодження до розчину додавали 2 мл 

дистильованої води, фільтрували та залишали для кристалізації шляхом 

повільного випаровування на повітрі при кімнатній температурі. Через 

чотири доби був отриманий полікристалічний осад жовтого кольору, який 

відфільтровували, промивали водою та висушували на повітрі. Вихід: 56 %. 

ESI-MS (m/z): 284,1, {[Zn(POPyr-H)]+H
+
}

+
; 505,01, {[Zn(POPyr)2]+H

+
}

+
; 

790,11, [Zn2(POPyr)3]
+
; 854,03, {[Zn(POPyr-H)]3+H

+
}

+
; 1139,03, {[Zn(POPyr-

H)]4+H
+
}

+
; 1175,01, {[Zn(POPyr-H)]4+2H2O+H

+
}

+
. Аналіз: розраховано для 

C36H48Cl4N20O28Zn4: C, 26,82; H, 3,00; N, 17,38; знайдено: C, 26,67; H, 3,13; N, 

17,24. ІЧ (KBr, см
−1

): 1626 (C=Oамід I), 1084 (N-Oоксим). 

[Cu4(POPyr)4(H2O)4](ClO4)4 (K13). 0,0221 г HPOPyr (0,1 ммоль) 

розчинили в 2 мл метилового спирту та при перемішуванні додали 2 мл 

метанольного розчину NaOH (0,1 моль/л, 0,2 ммоль). До утвореної суміші по 

краплям додали 1 мл метанольного розчину Cu(ClO4)2·6H2O (0,1 моль/л, 0,1 

ммоль). Розчин нагрівали при перемішуванні 30 хв, охолоджували, додали 2 

мл дистильованої води, після чого фільтрували. Шляхом повільного 

випаровування на повітрі при кімнатній температурі через дві неділі був 

отриманий зелено-коричневий полікристалічний осад K13, який 

відфільтровували, промивали водою та висушували на повітрі. Вихід: 48 %. 

ESI-MS (m/z): 587,00, {[Cu(POPyr-H)]2+Na
+
}

+
; 871,01, {[Cu(POPyr-

H)]2+Na
+
}

+
; 1131,03, {[Cu(POPyr-H)]4+H

+
}

+
; 1153,01, {[Cu(POPyr-

H)]4+Na
+
}

+
. Аналіз: розраховано для C36H48Cl4N20O28Cu4: C, 26,94; H, 3,01; N, 

17,46; знайдено: C, 26,88; H, 3,17; N, 17,32. ІЧ (KBr, см
−1

): 1631 (C=Oамід I), 

1149 (N-Oоксим). 

[Ni4(POPyr)4(H2O)4](ClO4)4 (К14). HPOPyr масою 0,0221 г (0,1 ммоль) 

розчинили в 2 мл метанолу та додали 1 мл метанольного розчину NaOH (0,1 

моль/л, 0,1 ммоль). Після цього додали 1 мл метанольного розчину 

Ni(ClO4)2·6H2O (0,1 моль/л, 0,1 ммоль) і нагрівали при перемішуванні 40 хв. 
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Після охолодження до розчину додавали 2 мл дистильованої води, 

фільтрували та залишали для кристалізації шляхом повільного 

випаровування на повітрі при кімнатній температурі. Жовто-зелені кристали 

К14, придатні для РСтА, були одержані через дві неділі. Вихід: 53 %. ESI-MS 

(m/z): 278,02, {[Ni(POPyr-H)]+H
+
}

+
; 499,11, {[Ni(POPyr)2]+H

+
}

+
; 555,03, 

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

+
; 834,05, {[Ni(POPyr-H)]3+H

+
}

+
; 1112,06, {[Ni(POPyr-

H)]4+2H
+
}

2+
. Аналіз: розраховано для C36H48Cl4N20O28Ni4: C, 27,27; H, 3,05; N, 

17,67; знайдено: C, 26,98; H, 3,03; N, 17,52. ІЧ (KBr, см
−1

): 1619 (C=Oамід I), 

1086 (N-Oоксим). 

[Mn4(POPyr)4(H2O)4](ClO4)4 (K15). 0,0221 г HPOPyr (0,1 ммоль) 

розчинили в 2 мл метилового спирту та послідовно додали 1 мл 

метанольного розчину NaOH (0,1 моль/л, 0,1 ммоль) та 1 мл метанольного 

розчину Mn(ClO4)2·6H2O (0,1 моль/л, 0,1 ммоль). Розчин нагрівали при 

перемішуванні 40 хв, охолоджували, додали 2 мл дистильованої води, після 

чого фільтрували. залишали для кристалізації шляхом повільного 

випаровування на повітрі при кімнатній температурі. Через два тижні був 

отриманий оранжевий дрібнокристалічний осад, який відфільтровували, 

промивали водою та висушували на повітрі. Вихід: 44 %. ESI-MS (m/z): 

496,12, {[Mn(POPyr)2]+H
+
}

+
; 549,04, {[Mn(POPyr-H)]2+H

+
}

+
; 823,06, 

{[Mn(POPyr-H)]3+H
+
}

+
; 1097,07, {[Mn(POPyr-H)]4+H

+
}

+
. Аналіз: 

розраховано для C36H48Cl4N20O28Mn4: C, 27,53; H, 3,08; N, 17,84; знайдено: C, 

27,40; H, 3,29; N, 17,68. ІЧ (KBr, см
−1

): 1613 (C=Oамід I), 1093 (N-Oоксим). 

[Mn4(POPyr)4(CH3COO)4]·H2O (K16). Наважку HPOPyr масою 0,0221 г 

(0,1 ммоль) розчинили в 2 мл метилового спирту та додали 1 мл розчину 

NaOH (0,1 моль/л, 0,1 ммоль) в метанолі. До результуючої суміші додали 

розчин Mn(CH3COO)2·H2O (0,1 моль/л, 1 мл, 0,1 ммоль) та нагрівали при 

перемішуванні 40 хв. Після охолодження до розчину додавали 3 мл 

дистильованої води, фільтрували та залишали для кристалізації шляхом 

повільного випаровування на повітрі при кімнатній температурі. Через 5 діб 

були отримані кристали оранжевого кольору, придатні для РСтА. Вихід: 58 
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%. ESI-MS (m/z): 335,05, {[Mn(POPyr-H)]4+CH3COOH+H
+
}

+
; 496,12, 

{[Mn(POPyr)2]+H
+
}

+
; 549,04, {[Mn(POPyr-H)]2+H

+
}

+
; 823,06, {[Mn(POPyr-

H)]3+H
+
}

+
; 1097,07, {[Mn(POPyr-H)]4+H

+
}

+
; 1157,10, {[Mn(POPyr-

H)]4+CH3COOH+H
+
}

+
. Аналіз: розраховано для C44H54Mn4N20O17: C, 39,01; H, 

4,02; N, 20,68; знайдено: C, 39,19; H, 4,07; N, 21,84. ІЧ (KBr, см
−1

): 1614 

(C=Oамід I), 1101 (N-Oоксим). 

[Ni(HPOASP)2]·2CH3OH·0,5H2O (К17). До метанольного розчину 

H2POASP (0,1 моль/л, 0,5 мл, 0,05 ммоль) додали при перемішуванні 

метанольний розчин Ni(ClO4)2·6H2O (0,1 моль/л, 0,5 мл, 0,05 ммоль). 

Кристали сполуки К17 зеленого кольору, придатні для РСтА, були отримані 

в результаті повільної дифузії парів піридину в зазначений розчин протягом 

трьох неділь. Вихід: 53%. ESI-MS (m/z): 357,96, [Ni(HPOASP)]
+
. Аналіз: 

розраховано для C30H37N10NiO8.5: C, 49,20; H, 5,09; N, 19,13; знайдено: C, 

49,37; H, 5,03; N, 19,32. ІЧ (KBr, см
−1

): 1607 (C=Oамід I), 1080 (N-Oоксим). 

[Fe(POASP)(HPOASP)]·CH3OH·0,5H2O (К18). До розчину H2POASP 

(0,1 моль/л, 0,5 мл, 0,05 ммоль) в метанолі додали водний розчин KOH (0,1 

моль/л, 1мл, 0,1 ммоль). До одержаної суміші додали 0,5 мл розчину 

Fe(ClO4)2·6H2O (0,1 моль/л, 0,05 ммоль) в метанолі. Утворений розчин 

нагрівали при перемішуванні 30 хв, фільтрували та залишали для 

кристалізації шляхом повільного випаровування на повітрі при кімнатній 

температурі. Через 7 діб були отримані голкоподібні темно-коричневі 

кристали К18, придатні для РСтА. Вихід: 38%. ESI-MS (m/z): 655,86, 

[Fe(HPOASP)2]
+
; 677,95, {[Fe(POASP)(HPOASP)]+Na

+
}

+
; 699,75, 

{[Fe(POASP)2]
-
+2Na

+
}

+
; 1009,79, [Fe2(POASP)2(HPOASP)]

+
; 1031,72, 

{[Fe2(POASP)3]+Na
+
}

+
; 1053,74, {[Fe2(POASP-H)(POASP)2]

-
+2Na

+
}

+
; 1385,62, 

{[Fe3(POASP-H)(POASP)3]+Na
+
}

+
; 1407,68, {[Fe3(POASP-H)2(POASP)2]

-

+2Na
+
}

+
; 1429,73, {[Fe3(POASP-H)3(POASP)]

2-
+3Na

+
}

+
. Аналіз: розраховано 

для C29H33FeN10O7.5: C, 49,94; H, 4,77; N, 20,08; знайдено: C, 49,59; H, 5,01; N, 

19,64. ІЧ (KBr, см
−1

): 1600 (C=Oамід I), 1072 (N-Oоксим). 
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Mn10(SOP-H)6(OH)10·15H2O (К19). Наважку H2SOP (0,0221 г, 0,1 ммоль) 

розчинили в 2 мл метанолу та додали 4 мл метанольного розчину NaOH (0,1 

моль/л, 0,4 ммоль). Посудину з одержаним розчином помістили в 

ультразвукову баню та на холоду по краплям додали метанольний розчин 

Mn(СН3СОО)24H2O (0,1 моль/л, 1 мл, 0,1 ммоль). Отриману темно-

коричневу суміш перенесли в флакон та закрили кришкою. Через добу в 

закритій ємності сфорувались полікристалічні зростки темно-коричневого 

кольору. Вихід: 30%. ESI-MS (m/z): 297,04, {[Mn
II
SOP]+Na

+
}

+
; 592,95, 

{[Mn
II
(SOP-H)]2

2−
+Н

+
+2Na

+
}

+
. Аналіз: розраховано для C60H88Mn10N18O43: C, 

31,35; H, 3,86; N, 10,97; знайдено: C, 31,15; H, 3,88; N, 10,51. ICP-MS: 

розраховано: Mn, 23,90; знайдено: Mn, 24,01. ІЧ (KBr, см
−1

): 1606 (C=Oамід I), 

1107 (N-Oоксим). 

[Mn
ІІІ

4Mn
ІІ

2Fe
ІІІ

4(SOP-H)6(CH3OH)6(CH3O)6(µ3-O)2]·4H2O (К20). 0,0221 г 

H2SOP (0,1 ммоль) розчинили в 2 мл метанолу та додали 4 мл метанольного 

розчину NaOH (0,1 моль/л, 0,4 ммоль). Посудину з одержаним розчином 

помістили в ультразвукову баню та на холоду по краплям додали 

метанольний розчин Fe(ClO4)2·6H2O (0,1 моль/л, 0,5 мл, 0,05 ммоль), а потім 

– метанольний розчин Mn(ClO4)2·6H2O (0,1 моль/л, 0,5 мл, 0,05 ммоль). 

Утворений розчин темно-коричневого кольору перенесли в флакон та 

закрили кришкою. Через добу були отримані голкоподібні кристали темно-

коричневого кольору, придатні для РСтА. Вихід: 37 %. ESI-MS (m/z): 836,80, 

{[FeMn
III

2(SOP-H)3]+OH
−
}

−
; 969,62, {[Fe3Mn

II
(SOP-H)3]

2+
+3CH3O

−
}

−
. Аналіз: 

розраховано для C72H98Fe4Mn6N18O36: C, 36,88; H, 4,21; N, 10,75; знайдено: C, 

36,67; H, 4,25; N, 10,56. ICP-MS: розраховано: Fe, 9,53; Mn, 14,06; знайдено: 

Fe, 9,94; Mn, 13,89. РФлА: розраховано: Fe, 40; Mn, 60; знайдено: Fe, 40; Mn, 

60. ІЧ (KBr, см
−1

): 1606 (C=Oамід I), 1107 (N-Oоксим). 
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РОЗДІЛ 3 

КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ НА ОСНОВІ 2-ОКСИМІНО-2-[1-(3,5-

ДИМЕТИЛ)ПІРАЗИЛ]-N'-[1-(2-ПІРИДИЛ)ЕТИЛІДЕН]АЦЕТОГІДРАЗОН 

(HPOAP) ТА 2-ОКСИМІНО-2-(2-ПІРИДИЛ)-N'-[1-(2-

ПІРИДИЛ)ЕТИЛІДЕН]АЦЕТОГІДРАЗОН (HPyOP)  

 

3.1. Фізико-хімічні та спектральні властивості досліджуваних лігандів, 

можливі способи координації у металокомплексах 

 

Синтезовані ліганди HPOAP та HPyOP (рис. 3.1) були охарактеризовані 

сукупністю аналітичних та спектральних методів, які підтвердили їх 

ідентичність та чистоту. 
1
H та 

13
С ЯМР спектри виявили усі очікувані 

сигнали, положення яких добре узгоджуються як з даними для подібних 

сполук, так і зі значеннями, розрахованими за допомогою програми 

ChemDraw. 

     
Рис. 3.1. Ліганди HPOAP (ліворуч) та HPyOP (праворуч): А – 

{N,N',O}-тридентатний хелатуючий вузол, В та С – {N,O}-

бідентатні хелатуючі вузли. 

 

Обидва ліганди є нерозчинними в воді, ацетоні, діетиловому ефірі, 

хлороформі та неполярних органічних розчинниках, є добре розчинними в 

метанолі, етанолі, ДМСО та ДМФА. 

З метою дослідження поведінки лігандів в розчині було проведено рН-

потенціометричне титрування HPOAP та HPyOP в суміші вода/метанол 
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(20/80, о/о). Було встановлено, що в межах рН = 2−12 дані ліганди виявляють 

три вимірювані константи дисоціації. Результати розрахунків, проведених на 

основі рН-потенціометричного титрування наведені в таблиці 3.1. Як бачим, 

величини констант дисоціації даних лігандів мають однаковий порядок і 

добре узгоджуються між собою. Крім того вони є близькими до величини 

констант дисоціації подібного за будовою ліганду Hpop. 

 

Таблиця 3.1.  

Константи дисоціації лігандів HPOAP, HPyOP та Hpop (L27a).  

Форма 

ліганду 
 

HPOAP 
 

HPyOP 

 
Hpop (L27a) 

lg β pKа lg β pKа lg β [76,77] pKа 

[HL] 8,89(1) 8,89 10,27(6) 10,27 9,64(1) 9,64 

[H2L]
+
 12,01(2) 3,12 13,45(6) 3,18 13,30(2) 3,66 

[H3L]
2+

 14,38(3) 2,37 16,23(6) 2,78 − − 

Умови 

вимірів 

25ºC, CH3OH/H2O 

(80/20 o/o), 

I=0,1 моль/л NaClO4 

25ºC, CH3OH/H2O 

(80/20 o/o), 

I=0,1 моль/л NaClO4 

25ºC, ДМСО/H2O 

(10/90 o/o), 

I=0,1 моль/л NaClO4 

 

Перші дві константи відносяться до процесів протонування двох 

піридинових груп ліганду HPyOP, або протонування однієї піридинової та 

однієї піразольної групи в випадку ліганду HPOAP. Вищеописані методи не 

дають змоги точно встановити до якої саме з цих груп відноситься перша 

константа дисоціації, однак, очевидно, що піридинова/піразольна групи, що 

беруть участь у формуванні хелатуючого вузла С, є більш 

електронозбідненими в порівнянні з піридиновою групою 

піридилетиліденової функції (хелатуючий вузол А), а тому логічно 

припустити, що перша константа дисоціації відноситься саме до 

протонування піразольної групи в випадку HPOAP та піридинової групи в 

складі донорного вузла С в випадку HPyOP. В такому разі друга константа 
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дисоціації в випадку обох лігандів відноситься до протонування піридинової 

групи піридилетиліденового фрагменту. Частковим доказом даного 

припущення є близькість другої константи дисоціації для обох лігандів та 

близькість даних констант до аналогічної константи лігандів Hpop та Hpoa 

(pKa = 3,66(2) та 3,12(2) відповідно, вода/ДМСО = 9/1, о/о, I = 0,1 моль/л 

NaClO4). Таким чином, в кислих розчинах атоми азоту піридинових та 

піразольної груп лігандів HPOAP та HPyOP можуть знаходитися в 

протонованому стані. Ця особливість може істотно впливати на 

комплексоутворюючі властивості даних лігандів за даних умов. 

Третя константа дисоціації відноситься до депротонування оксимної 

групи. Для ліганду HPOAP pKa3 складає 8,89(1) і є близькою до констант 

депротонування оксимної групи лігандів Hpop та Hpoa (pKa = 9,64(1) та 

9,61(2) відповідно, вода/ДМСО = 9/1, о/о, I = 0,1 моль/л NaClO4) [76,77]. В 

той же час для ліганду HPyOP pKa3 становить 10,27(6), що помітно 

відрізняється від аналогічних pKa не лише для подібних лігандів Hpop та 

Hpoa, а й для ліганду-аналогу HPOAP. Підвищене значення константи 

депротонування оксимної групи ліганду HPyOP може бути пояснено 

наявністю внутрішньомолекулярного водневого зв’язку, в якому оксимна 

група виступає як донор, а атом азоту сусіднього піридинового циклу є 

акцептором (рис. 3.2). Наявність подібного водневого зв'язку могла б 

обумовлювати стабілізацію структури ліганду, тому руйнування даного 

зв’язку при депротонації оксимної групи повинно бути енергетично 

невигідним. Як наслідок, константа дисоціації оксимної групи має бути вища  

за очікувану. 

Дослідження будови ліганду HPyOP за допомогою РСтА не дозволило 

зареєструвати наявність вищеописаного внутрішньомолекулярного 

водневого зв’язку в кристалічному стані (можливо, причиною є задіяність 

оксимної групи ліганду в формуванні системи міжмолекулярних зв’язків), 

однак результати РСтА вказують на те, що формування такого 

внутрішньомолекулярного зв'язку в розчині може бути можливим. Так, як 
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буде показано нижче, в кристалічному стані молекула HPyOP є плоскою, а 

довжина зв'язку С-С між піридиновим кільцем поруч з оксимною групою та 

рештою ліганду є меншою за типове 

значення для одинарного зв’язку С-С 

[105]. Останнє вказує на участь даного 

зв’язку у спряженні, що в свою чергу 

може означати утруднене обертання 

навколо даного зв’язку і, як наслідок, 

розміщення піридинової та оксимної 

функції в одній площині як в твердому 

стані, так і в розчині. Подібне геометричне розташування функціональних 

груп сприяє утворенню внутрішньомолекулярного водневого зв’язку, в якому 

оксимна група виступає як донор, а атом азоту піридинового кільця – як 

акцептор. Відмітимо і те, що аналогічний зв'язок С-N ліганду HPOAP між 

піразольним кільцем та рештою ліганду має значення довжини типове для 

одинарного зв’язку С-N, а обертання навколо даного зв’язку не є 

утрудненим, про що свідчить хоча б той факт, що в кристалічному стані 

молекула HPOAP не є плоскою [106,107]. Таким чином формування 

подібного внутрішньомолекулярного водневого зв’язку для HPOAP є 

малоймовірним. 

HPOAP та HPyOP є полінуклеативними N,O-донорними лігандами з 

трьома різними потенційними хелатуючими вузлами, тому для них 

можливою є значна кількість способів координації. Найбільш вірогідні з них 

наведені на схемі 3.1 – це тридентатний мононуклеативний, тридентатно-

монодентатний бінуклеативний, тридентатно-бідентатний бінуклеативний 

містковий, тридентатно-бідентатно-монодентатний тринуклеативний 

містковий та тридентатно-бідентатно-бідентатний тринуклеативний 

містковий способи координації. Таким чином одна молекула ліганду HPOAP 

чи HPyOP потенційно здатна координуватися до одного, двох або трьох 

атомів металу (схема 3.1.). 

 
Рис. 3.2. Ймовірна конформація 

молекули ліганду HPyOP в 

розчині. 
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Схема 3.1. Можливі способи координації лігандів HPOAP та HPyOP (R 

= X N = 2-піридил та 1-(3,5-диметилпіразил) відповідно) 

   

{N,N',O}-тридентатний {N,N',N''}-тридентатний 

{(N,N',O);(N''')}-

тридентатно- 

монодентатний 

 
  

{(N,N',N'');(O)}- 

тридентатно-

монодентатний 

{(N,N',N'');(N''')}- 

тридентатно-

монодентатний 

{(N,N',O);(O,N'')}-

тридентатно-бідентатний 

   

{(N,N',O);(O,N'');(O')}- 

тридентатно-бідентатно-

монодентатний 

{(N,N',O);(O,N'');(N''')}- 

тридентатно-бідентатно-

монодентатний 

{(N,N',O);(O,N'');(O',N''')}

- тридентатно-

бідентатно-бідентатний 

 

Хелатна тридентатна мононуклеативна координація може здійснюватись 

у два способи (схема 3.1): за рахунок {N,N',O} або {N,N',N''}-хелатування. У 

першому випадку в координації беруть участь атоми азоту піразольного 

кільця, атом азоту азометинової групи та атом кисню амідної групи і 

утворюються два суміжні п’ятичленні хелатні цикли. У другому випадку в 

координації задіяні атоми азоту піразольного кільця, амідної та оксимної 

груп, що веде до утворення суміжних шестичленного і п’ятичленного 
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хелатного циклу. На основі порівняння вищенаведених способів координації 

можна припустити, що при взаємодії зазначених лігандів з іонами 3d
5
-3d

10
- 

металів найбільш вірогідним є {N,N',O}-тридентатний спосіб координації. На 

користь даного припущення свідчить і той факт, що даний спосіб координації 

спостерігався раніше для лігандів подібного типу [80,81]. Тим не менш, для 

металів, що проявляють КЧ 4, та за умови наявності додаткового блокуючого 

ліганду ймовірно можливим є і {N,N',N''}-тридентатний спосіб координації. 

При бінуклеативній координації ліганду можна очікувати чотири 

способи координації лігандів (схема 3.1). В першому способі в координації 

беруть участь атоми азоту піридинової функції, атом азоту азометинової 

групи та атом кисню амідної групи, утворюючи таким чином два суміжні 

пятичленні хелатні цикли, а також атом азоту піридинового/піразольного 

кільця, що координується до іншого атому металу. Наступні два можна 

розглядати як вищеописаний {N,N',N''}-тридентатний мононуклеативний 

спосіб, в якому реалізується координація до додаткового атому металу через 

атом кисню оксимної групи або атом азоту піридинового/піразольного циклу. 

Останній спосіб координації передбачає утворення трьох суміжних хелатних 

кілець з µ2-містковою функцією атому кисню гідразонової групи. Найбільш 

вірогідними з поміж наведених бінуклеативних способів координації є 

четвертий, оскільки раніше в літературі повідомлялось про їх реалізацію 

лігандами подібних топологій [28–30,76,79]. Реалізація другий і третього 

способів можлива за умови димеризації часток з вищерозглянутим {N,N',N''}-

тридентатним способом координації. Вірогідність же першого способу важко 

оцінити навіть приблизно через брак літературних даних про ліганди з 

подібним взаємним розміщенням тридентатного хелатуючого вузла та 

піридинового/піразольного циклу. 

При тринуклеативній координації очікуваними є три способи (схема 3.1). 

Всі три способи характеризуються утворенням трьох суміжних хелатних 

циклів та проявом µ2-місткових функцій атому кисню амідної групи. Крім 

того ліганд координується через атом кисню оксимної групи (перший 
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спосіб), атом азоту піразольного/піридинового кільця (другий спосіб), або 

обидва вищевказані атоми (третій спосіб). Реалізація даних способів 

координації найбільш ймовірна в лужному середовищі і, ймовірно, може 

призвести до утворення олігомерних структур різного ступеню ядерності. 

Зазначимо також, що перший спосіб координації спостерігався раніше для 

лігандів подібного типу [94]. 

 

3.1.1. Молекулярна і кристалічна будова HPOAP. 

 

Дана сполука може бути отримана в кристалічному стані в вигляді двох 

поліморфних модифікацій: А та В, що виявляють ромбічну сингонію і 

кристалізуються в просторових групах Cc та P21/n відповідно. Структури 

обох поліморфних модифікацій є молекулярними і включають в себе лише 

молекули HPOAP, що сполучені між собою за допомогою водневих зв’язків. 

Елементарна комірка модифікація В містить в своєму складі дві 

кристалографічно незалежні молекули ліганду: b1 та b2. В той же час 

елементарна комірка модифікації А містить лише одну кристалографічно 

незалежну молекулу ліганду – а. Обрані геометричні параметри молекул 

ліганду наведено в табл. 3.2. 

 

 

 
Рис. 3.3. Будова HPOAP: модифікації А (ліворуч) та В (праворуч). 
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Таблиця 3.2. 

Обрані геометричні параметри (Ǻ, °) в структурі HPOAP. 

 

В усіх трьох типах молекул довжини зв’язків С-N та N-O оксимної 

групи, а також N-N', N-C і C-O гідразонної групи є близькими і виявляють 

типові значення для протонованих груп даного типу. Атом кисню амідної 

групи розташований в анти-позиції по відношенню до атому азоту оксимної 

групи. Варто зазначити, що дане взаємне розташування оксимної та амідної 

груп є типовим для лігандів подібного типу [108,109] та ряду інших амідних 

похідних 2-гідроксипропанової кислоти [110,111]. 

Фрагмент NC(=NOH)C(O)NH є майже плоским. Торсійний кут 

NпіразолCоксимCамідNамід має незначне відхилення від ідеального значення в 180º 

і складає 168,65(11), −175,953(2) та 164,073(2)° для молекул а, b1 та b2 

відповідно. 

В той же час молекула ліганду в цілому не є плоскою. Так, піразольний 

Поліморф А: молекула а 

O(1)-C(8) 1,2204(14) O(1)-C(8)-N(3) 123,90(10) 

O(2)-N(4) 1,3697(13) O(1)-C(8)-C(9) 119,44(10) 

N(2)-N(3) 1,3814(13) N(3)-C(8)-C(9) 116,61(9) 

N(2)-C(6) 1,2870(15) C(6)-N(2)-N(3) 118,91(9) 

N(3)-C(8) 1,3607(14) C(8)-N(3)-N(2) 115,22(9) 

N(4)-C(9) 1,2811(15) C(9)-N(4)-O(2) 113,87(9) 

Поліморф В: молекула b1 

O(1)-C(8) 1,2162(11) O(1)-C(8)-N(2) 126,18(8) 

N(1)-C(6) 1,2915(11) O(1)-C(8)-C(9) 121,51(8) 

N(1)-N(2) 1,3693(10) N(2)-C(8)-C(9) 112,31(7) 

N(2)-C(8) 1,3589(11) C(6)-N(1)-N(2) 115,63(8) 

N(3)-C(9) 1,2836(11) C(8)-N(2)-N(1) 120,46(8) 

O(2)-N(3) 1,3615(9) C(9)-N(3)-O(2) 114,41(7) 

Поліморф В: молекула b2 

O(3)-C(22) 1,2156(11) N(8)-C(23)-N(9) 124,08(8) 

O(4)-N(8) 1,3645(10) N(8)-C(23)-C(22) 118,86(8) 

N(6)-C(20) 1,2921(12) N(9)-C(23)-C(22) 117,06(7) 

N(6)-N(7) 1,3705(11) C(20)-N(6)-N(7) 115,45(8) 

N(7)-C(22) 1,3603(11) C(22)-N(7)-N(6) 120,46(8) 

N(8)-C(23) 1,2819(11) C(23)-N(8)-O(4) 114,08(7) 
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фрагмент значно відхиляється від площини, утвореної іншими атомами 

молекули; торсійний кут NоксимCоксимNпіразолN'піразол складає 63,95(15), 

−103,589(2) та 105,359(2)° для молекул а, b1 та b2 відповідно. Така 

відмінність у величинах даного торсійного кута для обох модифікацій може 

бути пояснена різним характером розміщення водневих зв’язків в структурах 

А та В. 

Для модифікації А помітне відхилення з площини ліганду має і 

піридиновий цикл. Кут між площиною фрагменту NC(=NOH)C(O)NH та 

площиною піридинового кільця становить 42,558°. В той же час в випадку 

модифікації В даний кут становить 8,683 та 10,917° для молекул b1 та b2 

відповідно. Як і в попередньому випадку, дана відмінність в орієнтації 

гетероциклу по відношенню до решти атомів молекули може бути пояснена 

різницею в системі водневих зв’язків двох поліморфних модифікацій. 

 

Таблиця 3.3. 

Параметри водневих зв’язків в структурі HPOAP. 

D-H...A d(D-H), Ǻ d(H...A) , Ǻ d(D...A) , Ǻ <(DHA), º 

Поліморф А 

O(2)-H(2O)...N(6)#1 0,88(1) 1,79(1) 2,6686(13) 175,2(1) 

N(3)-H(3N)...O(1)#1 0,86(1) 2,17(1) 3,0196(13) 174,4(1) 

Поліморф B 

O(2)-H(2O)...N(5)#2 0,964(17) 1,664(17) 2,6193(10) 170,1(16) 

O(4)-H(4O)...N(10)#3 0,978(18) 1,670(18) 2,6341(10) 167,8(17) 

#Операції симетрії для генерування еквівалентних атомів: 

#1 x,−y+1,z−1/2    #2 −x+1/2,y−1/2,−z+3/2    #3 −x+1/2,y−1/2,−z+1/2 

 

Відстані C-С, C-N та N-N', а також валентні кути піразольного циклу 

мають значення типові для полінуклеативних піразолвмісних лігандів [112]. 

Відстані С-С та C-N піридинового кільця мають типові значення, валентні 

кути близькі до 120°. 

В кристалі модифікації А молекули сполучені за допомогою двох 

водневих зв’язків, в яких оксимна група та атом азоту амідної групи 
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виступають як донори, а атом азоту піразольного циклу та атом кисню 

амідної групи виступають в ролі акцепторів, формуючи таким чином 

супрамолекулярні ланцюги вздовж осі с (табл. 3.3, рис. 3.4). 

В кристалі модифікації В кожна молекула b1 та b2 пов’язана з двома 

сусідніми молекулами b1 та b2 відповідно за рахунок міжмолекулярних 

водневих зв’язків, в яких оксимна група виступає донором, а атом азоту 

амідної – акцептором (табл. 3.3). В результаті даних взаємодій формуються 

зигзагоподібні супрамолекулярні ланцюги вздовж осі b (рис. 3.4). 

 

 
 

Рис. 3.4. Кристалічна будова HPOAP: модифікація А (ліворуч) та Б 

(праворуч) (атоми водню опущені для чіткості). 

 

3.1.2. Молекулярна і кристалічна будова HPyOP. 

 

Структура HPyOP є молекулярною 

і складається з молекул ліганду, 

пов’язаних між собою за допомогою 

системи водневих зв’язків. 

Довжини зв’язків С-N та N-O 

оксимної групи, а також N-N', N-C і C-O 

гідразонної групи (табл. 3.4) є типовими 

для лігандів даного типу. Атом кисню 
 

Рис. 3.5. Будова HPyOP. 
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амідної групи розташований в син-позиції по відношенню до атому азоту 

оксимної групи, що, ймовірно, пов’язано з формуванням 

внутрішньомолекулярного водневого зв’язку N-H···N', в якому донором 

виступає атом азоту амідної групи, а акцептором – атом азоту піридинового 

кільця (табл. 3.5). Нагадаємо, що в структурі ліганду HPOAP, а також низки 

близьких за будовою лігандів атом кисню амідної та атом азоту оксимної 

груп розташовані в анти-позиції один відносно одного. 

 

Таблиця 3.4. 

Обрані геометричні параметри (Ǻ, °) в структурі HPyOP. 

 

Іншою відмінністю в структурах лігандів є те, що молекула HPyOP, на 

відміну від HPOAP, є майже плоскою; відхилення будь-якого не водневого 

атому з площини, сформованої іншими не водневими атомами, не перевищує 

0,3 Ǻ. Відстані С-С та C-N піридинових кілець мають типові значення, 

валентні кути близькі до 120°. 

Таблиця 3.5. 

Параметри водневих зв’язків в структурі HPyOP. 

D-H...A d(D-H), Ǻ d(H...A) , Ǻ d(D...A) , Ǻ <(DHA), º 

O(1)-H(1)...O(2)# 0,84(1) 2,03(1) 2,8342(15) 159,6(1) 

N(3)-H(3)...N(1) 0,88(1) 1,89(1) 2,6128(16) 137,8(1) 

#Операції симетрії для генерування еквівалентних атомів: 

# −x+1,−y+2,−z 

 

В кристалі окремі молекули ліганду сполучені між собою за допомогою 

водневих зв’язків, донором в яких виступає оксимна, а акцептором – атом 

кисню амідної групи, формуючи, таким чином, супрамолекулярні пари. 

O(1)-N(2) 1,3678(15) O(2)-C(7)-N(3) 124,31(13) 

O(2)-C(7) 1,2268(17) O(2)-C(7)-C(6) 120,26(12) 

N(2)-C(6) 1,2869(18) N(3)-C(7)-C(6) 115,42(12) 

N(3)-C(7) 1,3457(18) C(6)-N(2)-O(1) 118,01(12) 

N(3)-N(4) 1,3785(16) C(7)-N(3)-N(4) 119,86(11) 

N(4)-C(8) 1,2860(18) C(8)-N(4)-N(3) 115,42(12) 



76 

 

Окремі пари, в свою чергу, пов’язані між собою за допомогою слабких Ван-

дер-Ваальсових взаємодій. 

 

 
Рис. 3.6. Кристалічна будова HPyOP (атоми 

водню опущені для чіткості). 

 

3.2. Комплексоутворення міді(ІІ) з лігандом HPOAP в водно-

метанольному розчині. 

 

З метою дослідження координаційно-хімічних властивостей ліганду 

HPOAP та оптимізації умов синтезу цільових металокомплексів були 

проведені попередні дослідження реакцій взаємодії даного ліганду з солями 

міді(ІІ). 

Ліганд HPOAP є помірно розчинним у водно-спиртовому розчині та не 

утворює осадів при взаємодії з іонами міді(ІІ) в діапазоні рН = 1−12. Останнє 

дозволяє проводити дослідження комплексоутворення з використанням 

методів потенціометричного та спектрофотометричного титрування. 

В ході досліджень виявилося, що в системі Cu
2+

 - HPOAP 

комплексоутворення починається вже при рН < 2. Оскільки коректна робота 

скляно-каломельного електроду, що використовувався в рН-

потенціометричних дослідженнях, можлива лише в межах рН = 2−12, 

дослідження комплексоутворення при рН < 2 за допомогою рН-
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потенціометричного титрування не є можливим. Саме тому для визначення 

складу та стійкості комплексів в даному регіоні рН було проведено рН-

залежне спектрофотометричне титрування в межах рН = 0,7−2,0. Контроль 

комплексоутворення вівся за смугами поглинання, що відповідають d-d 

переходам йонів міді(ІІ). Результати спектрофотометричного титрування 

вказують на формування в даному діапазоні рН комплексної частинки складу 

[Cu(HPOAP)]
2+

, для якої була розрахована константа стійкості logβ1 = 

16,08(5). Подальше визначення констант стійкості комплексів , що існують в 

системі Cu
2+

 - HPOAP, було проведено, виходячи з результатів рН-

потенціометричного титрування. При проведенні відповідних розрахунків, в 

якості значення β1 використовувались значення, визначені в ході 

спектрофотометричного титрування. В процесі потенціометричних 

обчислень величина β1 не уточнювались, а вважалась сталою. 
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Рис. 3.7. Діаграма розподілу комплексних частинок в системі 

Cu
2+

 - HPOAP в залежності від рН середовища. 

 

Діаграма розподілу комплексних частинок для іонів міді (ІІ) та ліганду 

HPOAP,
 

отримана за допомогою потенціометричних та 

спектрофотометричних розрахунків, представлена на рисунку 3.7, відповідні 

константи стійкості приведені в таблиці 3.6. Результати рН-

потенціометричного та спектрофотометричного титрування для системи 
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Cu
2+

 - HPOAP із молярним співвідношенням Cu
2+

 : HPOAP = 21 свідчить 

про утворення п’яти моноядерних комплексів, один з яких має 

співвідношення метал:ліганд = 1:1 ([Cu(HPOAP)]
2+

), а чотири – 1:2 

([Cu(POAP)(HPOAP)]
+
,
 

[Cu(POAP)2], [Cu(POAP-H)(POAP)]
−
,
 

[Cu(POAP-

H)2]
2−

). 

При рН > 1 в розчині існують комплекси складу [Cu(HPOAP)]
2+

. 

Найбільш ймовірним способом координації HPOAP в складі даного 

комплексу є координація через атоми азоту піридинової та азометинової 

груп, а також атом кисню амідної групи. 

Також в межах рН = 2−4 в розчині в якості міноритарної частинки існує 

комплекс складу [Cu(POAP)(HPOAP)]
+
 (концентрація <40% від стартової 

концентрації Cu
2+

). Як і для попередньої частинки, найбільш ймовірним 

способом координації ліганду в даній частинці є координація через донорний 

вузол А. Одна з двох молекул ліганду, що входять до складу 

[Cu(POAP)(HPOAP)]
+
, є депротонованою по амідній групі. 

В діапазоні рН = 3−6 домінуючою є комплексна частинка складу 

[Cu(POAP)2]. Будова [Cu(POAP)2] скоріш за все подібна до будови 

[Cu(POAP)(HPOAP)]
+
, однак обидві молекули ліганду, що входять до її 

складу, є депротонованими по амідній групі. 

 

Таблиця 3.6.  

Кумулятивні константи стійкості та спектральні параметри комплексних 

частинок для системи Cu
2+

 - HPOAP. 

Частинки log β 
λmax, нм (ε, 

моль
−1

дм
3
см

−1
) 

АІІ·10
−4

, 

см
−1

 
gІІ 

[Cu(HPOAP)]
2+

 16,08(4)* 682 (40) 156,1 2,28 

[Cu(POAP)(HPOAP)]
+
 26,47(6) 682 (49) 157,0 2,25 

[Cu(POAP)2] 23,59(5) 682 (49) 157,0 2,25 

[Cu(POAP-H)(POAP)]
−
 17,83(10) 700 (52) 124,1 2,24 

[Cu(POAP-H)2]
2−

 7,44(15) 700 (52) 124,1 2,24 

* – константа визначена за допомогою спектрофотометричного титрування. 
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В межах рН = 6−10,5 домінуючою стає частинка складу [Cu(POAP-

H)(POAP)]
−
, що може бути розглянута, як результат депротонування 

частинки [Cu(POAP)2] по одній з некоординованих оксимних груп. 

При збільшенні рН частинка [Cu(POAP-H)(POAP)]
−
 зазнає подальшого 

депротонування, що призводить до формування частинки складу [Cu(POAP-

H)2]
2−

. Дана частинка містить в своєму складі дві біс-депротоновані (по 

амідній та оксимній групах) молекули ліганду і є домінуючою при рН > 10,5. 

 

 
Рис. 3.8. ЕПР спектри системи Cu

2+
 - HPOAP зі співвідношенням 

метал:ліганд = 1:2 (ліворуч) та 1:1 (праворуч) записані при різних 

значеннях рН (розчинник – вода:метанол = 20:80, о/о). 

 

Таким чином, в діапазоні рН = 2−4 відбуваються процеси координації 

додаткової молекули ліганду до частинки складу [Cu(POAP)(HPOAP)]
+
 з 

формуванням частинок [Cu(POAP)(HPOAP)]
+
 та [Cu(POAP)2]. Крім того, в 

діапазоні рН = 2−12 спостерігається ступінчасте депротонування 

комплексної частинка складу [Cu(POAP)(HPOAP)]
+
 з послідовним 

формуванням частинок [Cu(POAP)2], [Cu(POAP-H)(POAP)]
−
 та [Cu(POAP-

H)2]
2−

, відповідно. Від’ємні логарифми констант дисоціації даних процесів 

становлять 2,88(6), 5,76(10) та 10,39(15), відповідно, і відповідають 

послідовному депротонуванню однієї амідної та двох оксимних груп. 

Припускається, що внаслідок депротонування координаційна сфера атома 

металу не змінюється. 
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В усьому досліджуваному діапазоні рН в спектрах поглинання 

спостерігається одна смуга d-d переходу при 680−700 нм та значеннями ε від 

40 до 52 моль
−1

дм
3
см

−1
. 

Результати ЕПР-спектроскопічних досліджень системи Cu
2+

 - HPOAP 

вказують на незначний вплив співвідношення метал:ліганд та значний вплив 

рН середовища на донорне оточення атомів міді в розчині (рис. 3.8). Таким 

чином, рН середовища є одним з найбільш важливих факторів, що 

визначають топологію синтезованих металокомплексів. Параметр gІІ в 

досліджуваному діапазоні рН знаходиться в межах 2,24−2,28 як для систем зі 

співвідношенням метал:ліганд = 1:2, так і співвідношенням 1:1. 

 

Таблиця 3.7.  

Результати ESI мас-спектрометричних досліджень системи Cu
2+

 - HPOAP. 

Зареєстрована часка m/z Мрозр. 

Співвідношення 

метал:ліганд в 

розчині 

{[Cu(POAP)]
+
+2ClO4

−
}

−
 560,0 560,0 1:2, 1:1 

{[Cu(POAP)]
+
+H

+
+3ClO4

−
}

−
 661,9 661,9 1:2, 1:1 

{[Cu(POAP)]
+
+2Na

+
+4ClO4

−
}

−
 805,8 805,8 1:2, 1:1 

{[Cu(POAP)]2
2+

+Cl
−
+2ClO4

−
}

−
 959,0 959,0 1:1 

{[Cu(POAP)2]
+
+2H

+
3ClO4

−
}

−
 962,0 962,0 1:2 

{[Cu(POAP)]2
2+

+3ClO4
−
}

−
 1022,9 1023,0 1:2, 1:1 

{[Cu(POAP)]2
2+

+H
+
+4ClO4

−
}

−
 1122,9 1122,9 1:2, 1:1 

{[Cu(POAP)]2
2+

+Na
+
+4ClO4

−
}

−
 1144,9 1144,9 1:2, 1:1 

{[Cu(POAP)]2
2+

+H
+
+Na

+
+5ClO4

−
}

−
 1246,8 1246,8 1:2, 1:1 

{[Cu(POAP)]3
3+

+K
+
+5ClO4

−
-3H

+
}

−
 1323,0 1323,0 1:2, 1:1 

{[Cu(POAP)]3
3+

+4ClO4
−
}

−
 1485,9 1486,0 1:1 

{[Cu(POAP)]3
3+

+Na
+
+4ClO4

−
}

−
 1607,8 1607,9 1:1 

{[Cu(POAP)]4
4+

+K
+
+4ClO4

−
-3H

+
}

−
 1786,0 1786,0 1:2, 1:1 

 

Масс-спектрометричний контроль систем Cu
2+

 - HPOAP проводили при 

рН = 2 та 7 за співвідношень метал:ліганд = 1:2 та 1:1. Результати масс-

спектрометричних досліджень системи Cu
2+

 - HPOAP при рН = 2 вказують 

на формування моноядерних частинок типу [CuL] та [CuL2], а також 

олігоядерних [CuL]2, [CuL]3 та [CuL]4 (табл. 3.7). Дані частинки існують 
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переважно в вигляді асоціатів з катіонами водню, натрію та калію, а також 

перхлорат-аніонами. Мас-спектр системи Cu
2+

 - HPOAP при рН = 7 є 

подібним і відрізняється лише дещо більшою відносною інтенсивністю 

паттернів, що відповідають частинкам [CuL]3 та [CuL]4. Подібну спектральну 

поведінку демонструють і системи зі співвідношенням метал:ліганд 1:1, 

однак в даному випадку паттерни, що відповідають частинці [CuL2], є 

відсутніми (табл. 3.7). 

 

3.3. Комплексоутворення міді(ІІ) з лігандом HPyOP в водно-

метанольному розчині. 

 

Подібно до вищеописаного ліганду HPOAP, ліганд HPyOP помірно 

розчиняється у водно-спиртовому розчині та не утворює осадів при взаємодії 

з іонами міді(ІІ) у широкому діапазоні рН. Як і в випадку вищеописаних 

систем на основі HPOAP, комплексоутворення в системі Cu
2+

 - HPyOP 

починається при рН < 2. Саме тому дослідження комплексоутворення в 

межах рН = 0,7−2,0 проводилось за допомогою спектрофотометричного 

титрування. Подальше визначення констант стійкості комплексів, що існують 

в системі Cu
2+

 - HPyOP, було проведено, виходячи з результатів рН-

потенціометричного титрування. При цому в якості значення β1 для 

комплексної частинки складу [Cu(HPyOP)]
2+

 використовувались значення, 

визначені в ході спектрофотометричного титрування. В процесі 

потенціометричних обчислень величина β1 не уточнювались, а вважалась 

сталою. 

Діаграма розподілу комплексних частинок для іонів міді (ІІ) та ліганду 

HPyOP,
 

отримана за допомогою потенціометричних та 

спектрофотометричних розрахунків, представлена на рисунку 3.9, відповідні 

константи стійкості приведені в таблиці 3.8. Інтерпретація даних рН-

потенціометричного та спектрофотометричного титрування у системі Cu
2+

 -
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 HPyOP із молярним співвідношенням Cu
2+

 : HPyOP = 21 свідчить про 

утворення п’яти моноядерних комплексів, два з яких мають співвідношення 

метал:ліганд = 1:1 ([Cu(HPyOP)]
2+

, [Cu(PyOP)]
+
), а три – 1:2 

([Cu(PyOP)(HPyOP)]
+
, [Cu(PyOP)2], [Cu(PyOP-H)(PyOP)]

−
). 
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Рис. 3.9. Діаграма розподілу комплексних частинок в системі 

Cu
2+

 - HPyOP в залежності від рН середовища. 

 

При рН > 1 в розчині існують переважно комплекси складу 

[Cu(HPyOP)]
2+

. Дані комплексні частинки, ймовірно, є близькими за будовою 

до вищеописаного комплексу [Cu(HPOAP)]
2+

 і містять в своєму складі 

недепротоновану молекулу ліганду, що координується через атоми азоту 

піридинової та азометинової груп, а також атом кисню амідної групи. 

В межах рН = 3−5,5 домінуючими є частинки складу [Cu(PyOP)]
+
 та 

[Cu(PyOP)(HPyOP)]
+
. Оскільки в даному регіоні рН концентрації обох 

комплексів є величинами одного порядку, точне визначення спектральних 

параметрів кожного індивідуального комплексу не є можливим. Будова 

[Cu(PyOP)]
+
 скоріш за все подібна до будови [Cu(HPyOP)]

2+
, однак молекула 

ліганду, що входить до складу першого комплексу є депротонованою по 

амідній групі. Частинка [Cu(PyOP)(HPyOP)]
+
 містить 2 молекули ліганду, 

що, ймовірно, як і в випадку [Cu(HPyOP)]
2+

 координуються через атоми 

азоту піридинової та азометинової груп, а також атом кисню амідної групи. 
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Цікавим є те, що в системі Cu
2+

 - HPOAP відсутня частинка складу CuHL2
+
. 

Останнє може бути свідченням більшої схильності ліганду HPyOP до 

утворення комплексів зі співвідношенням метал:ліганд = 1:1 в порівнянні з 

HPOAP. 

 

Таблиця 3.8.  

Кумулятивні константи стійкості та спектральні параметри комплексних 

частинок для системи Cu
2+

 - HPyOP. 

Частинки log β 
λmax, нм (ε, 

моль
−1

дм
3
см

−1
) 

АІІ·10
−4

, 

см
−1

 
gІІ 

[Cu(HPyOP)]
2+

 18,15(4)* 689 (73) − − 

[Cu(PyOP)]
+
 15,21(6) 674 (47) 158,4 2,25 

[Cu(PyOP)(HPyOP)]
+
 28,74(8) 674 (47) 158,4 2,25 

[Cu(PyOP)2] 23,26(8) 690 (89) 118,3 2,24 

[Cu(PyOP-H)(PyOP)]
−
 12,45(12) 690 (89) 118,3 2,24 

* – константа визначена за допомогою спектрофотометричного титрування. 

 

При збільшенні рН частинка [Cu(PyOP)(HPyOP)]
+
 зазнає 

депротонування, що призводить до формування частинок [Cu(PyOP)2] та 

[Cu(PyOP-H)(PyOP)]
−
. В першій з них амідні групи обох лігандів є 

депротонованими, в другій, вочевидь, депротонування зазнає також і одна з 

некоординованих оксимних груп. 

Таким чином, за низьких значень рН в розчині домінуючими є частинки 

зі співвідношенням метал:ліганд = 1:1, в той час як при підвищенні рН – 

частинки зі співвідношенням метал:ліганд = 1:2. В межах рН = 1−4 

відбувається процес депротонування частинки [Cu(HPyOP)]
2+

 (рКа = 2,94(6), 

депротонування по амідній групі) та процес координації додаткової молекули 

ліганду з формуванням частинки [Cu(PyOP)(HPyOP)]
+
. В діапазоні 

рН = 4−12 спостерігається ступінчасте депротонування [Cu(PyOP)(HPyOP)]
+
 

з послідовним формуванням частинок [Cu(PyOP)2] та [Cu(PyOP-H)(PyOP)]
−
. 

рКа даних процесів складає 5,48(8) та 10,81(12), відповідно; депротонування 
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відбувається по амідній та оксимній групі, відповідно. Припускається, що 

внаслідок депротонування координаційна сфера атома металу не змінюється. 

Варто також відмітити, що на відміну від системи Cu
2+

 - HPOAP, в 

досліджуваній системі при рН < 12 відсутня частинка складу CuH-2L2
2−

. 

Даний факт може бути пояснений більшою схильністю HPOAP до 

депротонування через відносну електронну збідненість певних донорних 

груп даного ліганду в порівнянні з HPyOP. 

В усьому досліджуваному діапазоні 

рН в спектрах поглинання 

спостерігається одна смуга d-d переходу 

при 670−690 нм та значеннями ε від 47 

до 89 моль
−1

дм
3
см

−1
. 

Спектри ЕПР для системи Cu
2+

 -

 HPyOP зі співвідношенням 

метал:ліганд = 1:2 при різних значеннях 

рН наведена на рис. 3.10. Параметр gІІ в 

досліджуваному діапазоні рН 

знаходиться в межах 2,24−2,25. Спроби 

записати спектри ЕПР для систем зі співвідношенням метал:ліганд = 1:1 

виявилися невдалими через значне уширення сигналів. Останнє може бути 

пояснено наявністю в розчині олігомерних комплексів з сильним магнітним 

обміном. Формування таких олігомерних комплексних частинок, як буде 

показано далі, підтверджено також і за допомогою ESI мас-спектрометрії. 

Характер комплексоутворення в системі Cu
2+

 - HPyOP в залежності від 

рН середовища та співвідношення метал:ліганд в водно-метанольному 

розчині досліджувався також і за допомогою ESI  

мас-спектрометрії (табл. 3.9). Як і в випадку ліганду HPOAP, результати мас-

спектрометричних досліджень показали незначний вплив рН середовища на 

характер мас-спектра. Розбіжності у спектрах знятих при рН 2 та 7 є 

незначними і полягають здебільшого у дещо більшій відносній інтенсивності 

 
Рис. 3.10. ЕПР спектри системи 

Cu
2+

 - HPyOP  зі співвідношенням 

метал:ліганд = 1:2 записані при 

різних значеннях рН (розчинник – 

вода:метанол = 20:80, о/о). 
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паттернів олігоядерних частинок при рН = 7. В той же час співвідношення 

метал:ліганд в розчині має істотний вплив на характер мас-спектру. Так в той 

час як в системі з двократним надлишком ліганду паттерни, що відповідають 

частинкам складу CuL2 ({[Cu(PyOP)2]+H
+
}

+
 та {[Cu(PyOP)2]+Na

+
}

+
), мають 

відносну інтенсивність не менше 20%, в системі з еквівалентною кількістю 

ліганду і солі міді такі паттерни зареєстровані не були. Іншою відмінністю є 

відсутність сигналу тетраядерної частинки в спектрах систем зі 

співвідношенням метал:ліганд = 1:2 (табл. 3.9). 

 

Таблиця 3.9.  

Результати ESI мас-спектрометричних досліджень системи Cu
2+

 - HPyOP. 

Зареєстрована часка m/z Мрозр. 

Співвідношення 

метал:ліганд в 

розчині 

[Cu(PyOP)]
+
 346,0 346,0 1:2, 1:1 

{[Cu(PyOP)]
+
+ClO4

−
-e}

+
 445,0 445,0 1:2, 1:1 

{[Cu(PyOP)2]+H
+
}

+
 628,1 628,1 1:2 

{[Cu(PyOP)2]+Na
+
}

+
 650,1 650,1 1:2 

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

+
 690,1 690,1 1:2, 1:1 

{[Cu(PyOP-H)]3+H
+
}

+
 1036,1 1036,1 1:2, 1:1 

{[Cu(PyOP-H)]3+2H
+
+ClO4

−
}

+
 1136,0 1136,0 1:2, 1:1 

{[Cu(PyOP-H)]4+H
+
}

+
 1379,1 1379,1 1:1 

 

Результати потенціометричного та спектрофотометричного титрування, 

для систем HPOAP та HPyOP з іонами міді(ІІ) свідчать про деяку відмінність 

в характері комплексоутворення. Так, катіонні частинки складу [Cu(HL)]
2+

 та 

[Cu(L)(HL)]
+
 є стійкішими в випадку HPOAP (∆β ≈ 2), в той час аніонна 

частинка [Cu(L-H)(L)]
−
 є стійкішою в випадку HPyOP (∆β = 5.38). Константи 

стійкості нейтральних частинок [CuL2] є близькими. Крім того, аналог 

частинки [Cu(POAP-H)2]
2−

 для ліганду HPyOP є відсутнім, ймовірно, через 

нижчу схильність останнього до депротонування. 

Однак, основною особливістю досліджуваних лігандів є схильність до 

формування в водному та водно-метанольному розчині поліядерних 
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частинок, що було продемонстровано на основі результатів ЕПР-

спектроскопічних та мас-спектрометричних досліджень систем Cu
2+

-HPOAP 

та Cu
2+

-HPyOP. 

 

3.4. Особливості перебігу реакцій солей 3d
5
−3d

10
-металів з HPOAP та 

HPyOP, ідентифікація та спектральні характеристики синтезованих 

координаційних сполук 

 

З метою встановлення оптимальних умов формування поліядерних 

частинок та розробки препаративних методів одержання цільових сполук 

було проведено попередні дослідження взаємодії лігандів з солями 3d
5
−3d

10
-

металів. 

Взаємодія солей цинку з лігандом HPOAP в метанольному розчині 

супроводжується швидкою появою жовтуватого забарвлення. Шляхом 

повільного упарювання системи Zn(ClO4)2-HPOAP впродовж декількох днів 

може бути отримана сполука [Zn(POAP)(HPOAP)]ClO4·2CH3OH (К1) в 

вигляді жовтуватих кристалів. Комплекс К1 було досліджено методом РСтА. 

Цікаво відмітити і той факт, що при будь-яких співвідношеннях метал:ліганд 

сполука К1 залишається єдиним продуктом реакції. 

При взаємодії системи Zn(ClO4)2-HPOAP в метанолі або суміші метанол-

вода з лугом спостерігається збільшення інтенсивності жовтого забарвлення. 

Шляхом повільного упарювання розчину, що містить Zn(ClO4)2, ліганд та 

NaOH в молярних співвідношеннях 1:2:2 може бути отримана сполука 

[Zn(POAP)2]·CH3OH (К3) в вигляді жовтих кристалів, придатних для РСтА. 

Стабільність та ідентичність даних сполук в розчині було досліджено за 

допомогою ЯМР-спектроскопії та мас-спектрометрії. ЯМР спектри К1 та К3 

виявили усі очікувані сигнали, положення яких добре узгоджуються як з 

даними для подібних сполук, так і зі значеннями, розрахованими за 

допомогою програми ChemDraw. Мас-спектри обох цинквмісних комплексів 
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є близькими і містять як патерни, що відповідають частинкам зі 

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

+
, 

{[Zn(POAP)2]+Na
+
}

+
, {[Zn(POAP)2]+K

+
}

+
), так і частинкам зі 

співвідношенням метал:ліганд = 2:3 ({[Zn2(POAP-H)(POAP)2]+H
+
}

+
). 

Наявність в мас-спектрах досліджуваних комплексів патернів, що 

відповідають поліядерним часткам, вказує на схильність даних комплексів до 

подальшої агрегації. 

Таблиця 3.10.  

Результати ESI мас-спектрометричних досліджень систем M(ClO4)2-HPOAP-

NaOH та M(ClO4)2-HPyOP-NaOH (розчинник – метанол). 

Метал 
Зареєстровані частинки складу 

[ML] [ML2] [ML]2 [ML]3 [ML]4 [M5L4] Інші частинки 

HPOAP 

Zn
2+

 + + + + − − [M2L3] 

Cu
2+

 + + + + + + [M3L2], [M4L3] 

Ni
2+

 + + + + + − [M2L3] 

Co
2+

 + + + − − − − 

Fe
2+

 + + + − − − − 

Mn
2+

 + + − − − − − 

HPyOP 

Zn
2+

 + + + + + + [M2L3] 

Cu
2+

 + + + + + + [M3L2], [M4L3] 

Ni
2+

 + + + + + + − 

Co
2+

 + − − − − − − 

Fe
2+

 + + + − − − − 

Mn
2+

 + + − − − − − 

 

Результати мас-спектрометричного контролю систем метанол-Zn
2+

-

HPOAP-NaOH зі співвідношенням метал:ліганд:луг 1:1:1−2 свідчать про 

формування ряду часток складу [Zn2L3] та [ZnL]n, де n = 1−3 (табл. 3.10). 

Однак всі спроби кристалізації даних систем не дали бажаних результатів 

через утворення склоподібних продуктів. 

На відміну від HPOAP, взаємодія солей цинку з лігандом HPyOP 

призводить до формування триядерних координаційних сполук. Так, при 

взаємодії перхлорату цинку з HPyOP та лугом в пропорції 1:2:2 може бути 
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отриманий жовтуватий розчин, в процесі повільного упарювання якого 

формуються жовті кристали [Zn2Na(PyOP)4(CH3OH)2]ClO4·4CH3OH (K7). 

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

дві, подібні до вищеописаного комплексу К3, моноядерні субодиниці 

[Zn(PyOP)2], що сполучені між собою за допомогою іону натрію. Шляхом 

повільної дифузії парів діетилового ефіру в метанольний розчин, що містить 

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

сполука [Zn3(PyOP)4Cl2] (K8) в вигляді жовтих кристалів, придатних для 

РСтА. Як в випадку цинквмісних комплексів на основі HPOAP, мас-

спектрометричні дослідженя сполук К7 та К8 виявили патерни, що 

відповідають частинкам зі співвідношенням метал:ліганд = 1:1 

({[Zn(PyOP)2]+H
+
}

+
 і {[Zn(PyOP)2]+Na

+
}

+
) та 2:3 ({[Zn2(PyOP-

H)(PyOP)2]+H
+
}

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

метанольному розчині сполуки К7 та К8 зазнають перегрупування та/чи 

дисоціації до часток складу ML та M2L3. 

Подібно до вищеописаних систем на основі HPOAP, системи зі 

співвідношенням HPyOP:Zn
2+

 1:1 в присутності лугу не схильні до утворення 

кристалічних продуктів. Мас-спектрометричний контроль таких систем 

вказує на формування великої кількості комплексних частинок різного 

складу: як моноядерних ({[Zn(PyOP-H)]+Na
+
}

+
, {[Zn(PyOP)2]+H

+
}

+
, 

{[Zn(PyOP)2]+Na
+
}

+
) так і поліядерних ({[Zn(PyOP-H)]2+H

+
}

+
, [Zn2(PyOP)3]

+
, 

{[Zn(PyOP-H)]3+H
+
}

+
, {[Zn(PyOP-H)]4+H

+
}

+
). Як бачимо, на відміну від 

ліганду HPOAP, даний ліганд схильний до формування тетраядерних 

частинок складу [ZnL]4. На основі аналізу літературних даних можна 

припустити, що такі комплексні частинки мають будову [2×2] молекулярних 

граток [25,29]. Іншою цікавою особливістю є наявність в мас-спекрах 

вищеописаних систем паттернів, що відповідають частинкам {[Zn5(PyOP-

H)4]
2+

-H
+
}

+
 (рис. 3.11). Дані частинки, ймовірно, є близькими за будовою до 

частинок {[Zn(PyOP-H)]4+H
+
}

+
, однак містять в своєму складі «додатковий» 

екстра-координований атом цинку. 
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Взаємодія солей міді(ІІ) з лігандом 

HPOAP в метанольному чи водно-

метанольному розчині супроводжується 

появою зеленого забарвлення. Шляхом 

повільного упарювання з даного розчину 

може бути виділена в кристалічному стані 

координаційна сполука 

[Cu(POAP)2]·CH3OH (К5) зеленого 

кольору, що ізоструктурна раніше 

описаній сполуці  [Zn(POAP)2]·CH3OH 

(К3). При додаванні лугу до 

вищеописаного розчину його колір 

змінюється на зелено-коричневий. Мас-

спектрометричний контроль даної системи виявив наявність ряду 

комплексних частинок складу [ML2] ({[Cu(POAP)2]+H
+
}

+
), [ML]n: 

{[Cu(POAP-H)]+Na
+
}

+
, {[Cu(POAP-H)]2+H

+
}

+
, {[Cu(POAP-H)]3+H

+
}

+
, 

{[Cu(POAP-H)]4+H
+
}

+
, {[Cu(POAP-H)]4+Na

+
}

+
 та [ML]n+M: {[Cu3(POAP-

H)2]+e}
+
, {[Cu4(POAP-H)3]+Na

+
+2e}

+
, {[Cu5(POAP-H)4]+e}

+
. При цьому 

найбільшу інтенсивність проявляють паттерни частинок складу [ML]n. Один 

з таких комплексів вдалося виділити в кристалічному стані. Так, повільне 

упарювання системи метанол-Cu(ClO4)2-HPOAP-NaOH приводить до 

утворення склоподібного залишку, однак при його перекристалізації із 

диметилформаміду з незначним виходом (η<20%) може бути отримана 

сполука [Cu2(POAP)2(ДМФА)2](ClO4)2·ДМФА (К6) у вигляді дрібних 

зелених кристалів кубічної форми. 

 

1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490

5000000

10000000

  

1450.6280

  
Рис. 3.11. Розрахований 

(праворуч) та спостережений в 

ESI-MS мас-спектрах (ліворуч) 

ізотопний паттерн для частинки 

{[Zn5(PyOP)4]
2+

-H
+
}

+
. 
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Рис. 3.12. Розрахований (праворуч) та спостережений в ESI-MS мас-

спектрах (ліворуч) ізотопні паттерни для частинок {[Cu5(POAP-H)4]+e}
+
 

(Мрозр. = 1511.12) (A) та {[Cu5(PyOP-H)4]+e}
+
 (Мрозр. = 1443.01) (Б). 

 

В результаті взаємодії солей міді(ІІ) з лігандом HPyOP в метанолі 

формується розчин зеленого кольору, як і в випадку ліганду HPOAP. Однак, 

на відміну від HPOAP, зміна кольору даного розчину на зелено-коричневий 

відбувається не лише при додаванні розчину лугу, а й при додаванні води або 

ж навіть тривалому (більше доби) перебуванні на повітрі. Мас-спектри даних 

систем є подібними до мас-спектрів аналогічних систем на основі HPOAP 

(табл. 3.10). Спроби кристалізації або ізолювання комплексів з відповідних 

розчинів не призвели до одержання аналітично чистих продуктів, які можна 

було б ідентифікувати як індивідуальні речовини. 

При взаємодії перхлорату нікелю(ІІ) з лігандом HPOAP в пропорції 1:2 

може бути отриманий світло-коричневий розчин, в процесі повільного 

упарювання якого формуються оранжево-коричневі голкоподібні кристали 

сполуки [Ni(POAP)(HPOAP)]ClO4·2CH3OH (К2). Схожим чином за 

наявності лугу (ν(Ni(ClO4)2):ν(H2POAP):ν(NaOH) = 1:2:2) може бути 

одержана сполука [Ni(POAP)2]·CH3OH (К4). Комплекси К2 та К4 є 

ізоструктурними вищеописаним цинквмісним координаційним сполукам К1 
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та К3 відповідно. Таким чином, взаємодія 

солей цинку та нікелю(ІІ) з HPOAP без 

додавання лугу призводить до формування 

координаційних сполук типу 

[М(POAP)(HPOAP)]ClO4·2CH3OH (М = 

Zn, Ni), а додавання еквімолярної (по 

відношенню до HPOAP) кількості лугу 

призводить до формування сполук 

[М(POAP)2]·CH3OH (М = Zn, Ni), в яких 

депротонованими є обидві молекули 

ліганду. В той же час при взаємодії 

HPOAP з солями міді(ІІ) депротонування 

обох молекул ліганду відбувається вже за 

відсутності лугу, формуючи [Cu(POAP)2]·CH3OH. 

Мас-спектри К2 та К4 є майже ідентичними і подібні до мас-спектрів 

аналогічних сполук цинку та міді. В них наявні патерни, що відповідають 

частинкам зі співвідношенням метал:ліганд = 1:1 ({[Ni(POAP)2]+H
+
}

+
, 

{[Ni(POAP)2]+Na
+
}

+
, {[Ni(POAP)2]+K

+
}

+
) та 2:3 ({[Ni2(POAP-

H)(POAP)2]+H
+
}

+
 і {[Ni2(POAP-H)(POAP)2]+Na

+
}

+
). Отже, можна зробити 

висновок про відносну стабільність комплексів К2 та К4 в метанольному 

розчині. 

Взаємодія солей нікелю з лігандом HPOAP в еквімолярній пропорції в 

присутності лугу призводить до утворення коричневого розчину. Мас-спектр 

даної системи відрізняється від мас-спектру вищезазначених комплексів К2 

та К4 наявністю сигналів, що відповідають ряду частинок складу [ML]n, де 

n=1−4 (табл. 3.10). 

В ІЧ спектрах комплексів К1−К8 відмічаються низькочастотні зсуви 

смуг ν(С=О)амід І (Δν = 44−91 см
−1

) та ν(N-O) (Δν = 6−24 см
−1

) оксимних груп в 

порівнянні з їх положеннями в спектрах HPOAP та HPyOP (табл. 3.12). Такі 

зсуви є типовими для подібних лігандів, координованих через амідвмісний 
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Рис. 3.13. Розрахований 

(праворуч) та спостережений в 

ESI-MS мас-спектрах (ліворуч) 

ізотопний паттерн для частинки 

{[Ni5(PyOP-H)4]
2+

-H
+
}

+
. 
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хелатуючий вузол (донорний вузол А). В той же час в ІЧ-спектрі сполуки К8 

наявна смуга поглинання ν(N-O) з частотою більшою ніж в вихідного ліганду 

(ν = 1063 см
−1

 та 1044 см
−1

 відповідно). Дана смуга відноситься до оксимних 

груп в складі К8, що координовані до атомів цинку через атом азоту. 

Віднесення смуг інших функціональних груп не проводилося, оскільки вони 

є малоінформативними для досліджуваних координаційних сполук, а в ряді 

комплексів спостерігається їх накладання. 

Подібно до ліганду HPOAP, взаємодія ліганду HPyOP з солями нікелю 

призводить до формування світло-коричневого розчину, що змінює свій 

колір на дещо темніший при додаванні лугу. Результати мас-

спектрометричного контролю систем Ni
2+

-HPOAP-NaOH зі співвідношенням 

метал:ліганд:луг 1:1:1−2 є близькими до результатів аналогічних систем на 

основі HPOAP (табл. 3.10), однак, крім того, дані системи демонструють 

формування пентаядерної частинки {[Ni5(PyOP-H)4]
2+

-H
+
}

+
 (рис. 3.13). 

Спроби одержання металокомплексів в кристалічному стані з даних систем 

не дали бажаних результатів через утворення склоподібних продуктів. 

Узагальнюючи результати мас-спектрометричних досліджень 

вищеописаних систем, варто ще раз відмітити той факт, що для більшості 

систем на основі цинку, нікелю та міді і співвідношенням метал:ліганд = 1:1 

характерним є наявність патернів, що відповідають частинкам складу [ML]4 

(табл. 3.10). Припускається, що будова даних частинок близька до будови 

вищезгаданої цинквмісної частки {[Zn(PyOP-H)]4+H
+
}

+
 і являють собою 

[2×2] молекулярні гратки (рис 3.14). Крім того, для чотирьох з п’яти 

зазначених систем (табл. 3.10) в мас-спектрах наявні сигнали від 

пентаядерних частинок складу [M5L4]: {[Zn5(PyOP-H)4]
2+

-H
+
}

+
, {[Cu5(POAP-

H)4]+e}
+
, {[Cu5(PyOP-H)4]+e}

+
, {[Ni5(PyOP-H)4]

2+
-H

+
}

+
. Зазначимо, що 

подібного роду пентаядерні частинки відсутні в усіх мас-спектрах комплексів 

3d-металів на основі близьких за будовою лігандів L27a та L27d (розділ 1.2) 

[76–78], що вказує на виключну роль «додаткового» донорного вузла С в 

формуванні пентаядерних часток. Припускається, що такі пентаядерні 
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частинки можуть мати будову [2×2] молекулярних граток, в яких один з 

донорних вузлів С є координованим до «додаткового» атому металу (рис. 

3.14). 

 

 
Рис. 3.14. Ймовірна будова комплексних часток [M(POAP-H)]4 та 

[M(PyOP-H)]4 (M4L4), а також [M5(POAP-H)4]
2+

 та [M5(PyOP-H)4]
2+

 (M5L4). 

 

Взаємодія солей кобальта(ІІ) та заліза(ІІ) з HPOAP чи HPyOP в 

присутності чи за відсутності лугу призводить до формування темно-

коричневих розчинів високої екстинції, що може бути свідченням повного, 

або ж часткового окислення йонів меалів до ступеня окислення +3 в процесі 

синтезу на повітрі. Дане припущення узгоджується і з даними мас-

спектрометрії: в ESI-MS спектрах вищеописаних комплексів зареєстровані 

паттерни, що відповідають як частинкам зі ступенем окислення металів +2, 

так і частинкам зі ступенем окислення металів +3. Так в мас-спектрах систем 

HPOAP-Fe(ClO4)2-NaOH та HPyOP-Fe(ClO4)2-NaOH (співвідношення 

реагентів = 1:1:2, розчинник – метанол) були зареєстровані патерни, що 

відповідають частинкам [Fe
ІІ
POAP]

+
, {[Fe

ІІ
(POAP)2]+Na

+
}

+
, {[Fe

ІІІ
(POAP-

H)]2
2+

+OH
−
}

+
, {[Fe

ІІІ
(POAP-H)]2

2+
+OMe

−
}

+
 та {[Fe

ІІ
(PyOP-H)]+Na

+
}

+
, 

{[Fe
ІІ
(PyOP)2]+Na

+
}

+
, {[Fe

ІІІ
(PyOP-H)]2

2+
−H

+
}

+
 відповідно. Шляхом 

повільного висолювання діетиловим ефіром з даних систем можуть бути 

одержані склоподібні осади А та Б (у випадку лігандів HPOAP та HPyOP 

відповідно). Дані продукти були досліджені за допомогою Мессбауерівської 

M4L4 M5L4 
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спектроскопії. Результати досліджень вказують на те, що в обох зразках 

залізо перебуває в ступені окислення +3 в високоспіновому стані. Крім того, 

в випадку ліганду HPyOP була помічена наявність слідових кількостей 

комплексу зі ступенем окислення заліза +2, що перебуває в високоспіновому 

стані. Величини ізомерного зсуву та квадрупольного розщеплення вказують 

на те, що в усіх вищезазначених комплексах залізо знаходиться у 

октаедричному оточенні (рис. 3.15, табл. 3.11). 

 

  
А Б 

Рис. 3.15. Мессбауерівської спектри залізовмісних зразків А та Б. 

 

Таблиця 3.11. 

Параметри Мессбауерівських спектрів зразків А та Б. 

Зразок Ймовірна сполука δ, мм/с Δδ, мм/с 
вміст у 

зразку 

А [Fe
ІІІ

(POAP-H)(ОН)]n 0,45 1,09 100 % 

Б 
[Fe

ІІІ
(PyOP-H)(ОН)]n 0,46 1,15 91,52% 

[Fe
ІІ
(PyOP-H)]n 1,06 2,81 8,48% 

 

При взаємодії солей мангану(ІІ) з лігандами HPOAP або HPyOP 

утворюються розчини світло-жовтого кольору. Однак при зниженні рН даних 

розчинів, забарвлення змінюється на темно-коричневе, що може бути 

свідченням окислення мангану(ІІ) до мангану(ІІІ) за допомогою кисню 

повітря. Додатковим свідченням такого окислення є близькість спектральних 
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параметрів продуктів реакції даних лігандів з солями мангану(ІІ) та 

мангану(ІІІ) при високих значеннях рН. 

 

Таблиця 3.12. 

ІЧ спектральні характеристики координаційних сполук 3d
5
−3d

10
-металів на 

основі лігандів HPOAP та HPyOP. 

Сполука 

Частоти ІЧ, см
−1

 

(N-O) 

оксим 

(C=O) 

амід І 
(N-H) 

HPOAP 1045 1686 3361 

[Zn(POAP)(HPOAP)]ClO4·2CH3OH (К1) 1021 1637 − 

[Ni(POAP)(HPOAP)]ClO4·2CH3OH (К2) 1023 1622 − 

[Zn(POAP)2]·CH3OH (К3) 1021 1624 − 

[Ni(POAP)2]·CH3OH (К4)  1025 1624 − 

[Cu(POAP)2]·CH3OH (К5) 1026 1595 − 

[Cu2(POAP)2(ДМФА)2](ClO4)2·ДМФА (К6) 1025 1631 − 

HPyOP 1044 1686 3381 

[Zn2Na(PyOP)4(CH3OH)2]ClO4·4CH3OH (K7) 1036 1622 − 

[Zn3(PyOP)4Cl2] (K8) 
1032, 

1063 
1620 − 

[Mn(PyOP)2] (K9) 1031 1625 − 

[Mn(PyOP-H)]n(CH3COO)n 1075 1567 − 

[Ni3(Z-PyOP-H)(Z-

PyOP)Py8](ClO4)3·4Py·2ДМФА (К10) 
1066 1602 − 

[Ni3(Z-PyOP-H)(Z-PyOP)Py8](ClO4)3·5Py·H2O 

(К11) 
1066 1602 − 

 

З системи HPyOP-Mn(ClO4)2-метанол шляхом повільного упарювання 

вдається виділити полікристалічний осад К9 жовтого кольору. В ІЧ спектрі 

даної сполуки спостерігаються низькочастотні зсуви смуг ν(С=О)амід І та ν(N-

O) оксимної групи в порівнянні зі спектром «вільного» ліганду (табл. 3.12), 

що вказує на задіяність в координації лише донорного вузла А ліганду. Крім 

того, в даному спектрі відсутні сигнали перхлорат-аніонів, що дозволяє 

запропонувати для К9 формулу [Mn(PyOP)2]. В той же час з систем HPyOP-

MnA3-метанол та 2HPyOP-MnA3-метанол (А = CH3COO
-
 та ClO4

-
) було 

одержано ряд дрібнокристалічних осадів світло-коричневого кольору. ІЧ 
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спектри даних сполук виявляють низькочастотний зсув смуги ν(С=О)амід І та 

високочастотний зсув смуги ν(N-O) оксимної групи, що може бути 

свідченням того, що в координації беруть участь обидва донорні вузли 

ліганду, при цьому оксимна група координується через атом азоту. На основі 

даних ІЧ-спектроскопічних досліджень та аналізу літературних даних [77,78] 

можна з певною ймовірністю запропонувати для даних сполук брутто-

формулу [Mn(PyOP-H)]nАn, де n = 2−4. 

 

 

цис-форма 

ліганду 

 

транс-форма 

ліганду 
 

Рис. 3.16. Ізомеризація ліганду HPyOP в процесі формування К10 та К11. 

 

Як вже зазначалося раніше, взаємодія еквімолярних кількостей 

перхлорату нікелю, HPyOP та NaOH призводить до утворення склоподібної 

маси. Однак при перекристалізації даного продукту з суміші ДМФА-піридин 

вдається отримати координаційну сполуку [Ni3(Z-PyOP-H)(Z-

PyOP)Py8](ClO4)3·4Py·2ДМФА (К10) у вигляді продовгуватих оранжево-

коричневих кристалів, придатних для РСтА. Було встановлено, що в процесі 

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

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

відрізняється від вихідного HPyOP положенням оксимної групи: атом кисню 

оксимної групи та піридинове кільце в Z-HPyOP розміщені в транс-

конфігурації, тоді як в випадку HPyOP вони знаходяться в цис-конфігурації. 

Проведення експерименту без участі солей нікелю не призводить до 

ізомеризації HPyOP. Спроби заміни піридину на інші монодентатні ліганди 

(аміак, піразин, ацетат-іони) також не дали результатів. Таким чином, 
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піридин та іони нікелю(ІІ), вочевидь, відіграють ключову роль в процесі 

ізомеризації ліганду. В той же час, присутність лугу та ДМФА не є 

обов’язковою умовою перебігу даного процесу. Так, шляхом повільної 

дифузії парів діетилового ефіру із системи, що містить лише ліганд, піридин 

та перхлорат нікелю(ІІ), може бути отримано металокомплекс [Ni3(Z-PyOP-

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

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

 

    
А Б 

Рис. 3.17. Розрахований (праворуч) та спостережений в ESI-MS мас-

спектрах (ліворуч) ізотопні паттерни для частинок {[Ni3(Z-PyOP-

H)2]
2+

+ClO4
−
}

+
 (Мрозр. = 836,9) (A) та {[Ni3(Z-PyOP-H)2]

2+
+2H2O+2CH3OH}

2+
 

(Мрозр. = 838,1) (Б). 

 

Стабільність К10 та К11 в розчині була досліджена за допомогою ESI 

мас-спектрометрії. Мас-спектрометричні дослідження виявили наявність 

сигналів від двох триядерної нікельвмісної частинок {[Ni3(Z-PyOP-

H)2]
2+

+ClO4
−
}

+
 та {[Ni3(Z-PyOP-H)2]

2+
+2H2O+2СН3OH}

2+
 в метанольних 

розчинах кожної з наведених сполук (рис. 3.17), що свідчить про стабільність 

триядерного фрагменту [Ni3(Z-PyOP-H)2]
2+

. Нагадаємо, що подібні патерни 

відсутні в мас-спектрах вихідної системи Ni(ClO4)2-HPOAP-NaOH. 
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3.5. Будова та властивості координаційних сполук на основі лігандів 

HPOAP та HPyOP. 

3.5.1. Молекулярна та кристалічна будова 

[Ni(POAP)(HPOAP)]ClO4·2CH3OH (К1) та 

[Zn(POAP)(HPOAP)]ClO4·2CH3OH (К2) 

 

  
Рис. 3.18. Будова комплексних катіонів [Ni(POAP)(HPOAP)]

+
 (ліворуч) та 

[Zn(POAP)(HPOAP)]
+
 (праворуч). 

 

Сполуки К1 та К2 мають іонну структуру, яка складається з 

комплексного катіону [M(POAP)(HPOAP)]
+
 (M = Ni чи Zn), перхлорат 

аніону та двох сольватованих молекул метанолу. Перхлорат аніон є 

розупорядкованим по двом позиціям, що знаходяться в безпосередній 

близькості одна від одної (відстань між атомами хлору в даних позиціях 

становить менше ніж 0,7 Ǻ). Елементи кристалічної структури поєднані між 

собою за допомогою розгалуженої системи водневих зв’язків. 

Комплексний катіон [M(POAP)(HPOAP)]
+
 містить в своєму складі дві 

молекули ліганду, одна з яких є депротонованою по амідній групі. Обидві 

молекули ліганду координуються у тридентатний {N,N',О}-бісхелатний 

спосіб, утворюючи з ЦА два суміжні п’ятичленні хелатні цикли. Таким 

чином в координації задіяний лише донорний вузол А, а ЦА знаходиться в 

викривленому октаедричному оточенні, сформованим чотирма атомами 
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азоту від двох піридинових і двох азометинових функцій, а також двох атомів 

кисню амідних груп ліганду. Вибрані довжини зв’язків та кути наведено в 

табл. 3.13. 

 

Таблиця 3.13. 

Обрані геометричні параметри (Ǻ, °) в структурах 

[Ni(POAP)(HPOAP)]ClO4·2CH3OH (К1) та 

[Zn(POAP)(HPOAP)]ClO4·2CH3OH (К2). 

K1 

Ni(1)-N(8)  1,9822(15) O(3)-Ni(1)-N(3) 93,87(6) 

Ni(1)-N(2)  2,0044(15) N(8)-Ni(1)-N(9) 78,44(6) 

Ni(1)-O(3)  2,0592(14) N(2)-Ni(1)-N(9) 106,29(6) 

Ni(1)-N(3)  2,0770(17) O(3)-Ni(1)-N(9) 155,91(6) 

Ni(1)-N(9)  2,0930(16) N(3)-Ni(1)-N(9) 94,37(6) 

Ni(1)-O(1)  2,1633(14) N(8)-Ni(1)-O(1) 100,36(6) 

N(8)-Ni(1)-N(2) 173,92(6) N(2)-Ni(1)-O(1) 75,98(6) 

N(8)-Ni(1)-O(3) 77,53(6) O(3)-Ni(1)-O(1) 91,56(5) 

N(2)-Ni(1)-O(3) 97,57(6) N(3)-Ni(1)-O(1) 153,55(6) 

N(8)-Ni(1)-N(3) 106,09(6) N(9)-Ni(1)-O(1) 91,06(6) 

N(2)-Ni(1)-N(3) 77,65(6)   

К2 

Zn(1)-N(8)  2,0592(14) N(2)-Zn(1)-N(1) 75,53(6) 

Zn(1)-O(3)  2,0924(13) N(8)-Zn(1)-N(7) 76,39(6) 

Zn(1)-N(2)  2,0950(15) O(3)-Zn(1)-N(7) 151,73(5) 

Zn(1)-N(1)  2,1270(15) N(2)-Zn(1)-N(7) 108,58(6) 

Zn(1)-N(7)  2,1592(15) N(1)-Zn(1)-N(7) 96,21(6) 

Zn(1)-O(1)  2,2511(13) N(8)-Zn(1)-O(1) 98,39(5) 

N(8)-Zn(1)-O(3) 75,35(5) O(3)-Zn(1)-O(1) 92,52(5) 

N(8)-Zn(1)-N(2) 169,71(6) N(2)-Zn(1)-O(1) 72,86(5) 

O(3)-Zn(1)-N(2) 99,23(5) N(1)-Zn(1)-O(1) 148,24(5) 

N(8)-Zn(1)-N(1) 113,37(6) N(7)-Zn(1)-O(1) 90,90(5) 

O(3)-Zn(1)-N(1) 95,53(5)   

 

Довжини зв’язків Ni-N (1,9822(15)-2,0930(16) Å) і Ni-O (2,0592(14), 

2,1633(14) Å) сполуки К1, а також Zn-N (2,0592(14)-2,1592(15) Å) і Zn-O 

(2,0924(13), 2,2511(13) Å) сполуки К2 є типовими для нікелевих та цинкових 

комплексів з лігандами даного типу [113–119]. Для обох сполук валентні 
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кути O-M-O`, O-M-N, N-M-N` мають типові значення для октаедричного 

оточення. Хелатні кути є дещо зменшеними в порівнянні з ідеальними 

значеннями, що пов’язано з формуванням чотирьох хелатних кілець. 

П’ятичленні хелатні цикли M(1)O(1)C(8)N(3)N(2), 

M(1)N(2)C(6)C(5)N(1), M(1)N(7)C(19)C(20)N(8) та M(1)N(8)N(9)C(22)O(3) є 

майже плоскими. Вихід ЦА з площини, утвореної іншими чотирма атомами, 

не перевищує 0,04 Ǻ. 

Довжини зв’язків N-N', N-C та C-O гідразонової групи HPOAP є 

типовими для даної групи в протонованому стані (табл. 3.13) [108,109]. В той 

же час N-N', N-C та C-O гідразонової групи в складі POAP мають значення 

типові для депротонованої гідразонової групи [115]. Довжини зв’язків 

оксимних функцій C=N та N-O вказують на те, що всі оксимні групи в складі 

комплексів К1 та К2 знаходяться швидше в нітрозо-, аніж ізонітрозо-формі, 

та не зазнають депротонації; їхні значення є типовими для некоординованої 

оксимної групи [73,93,108–110,120]. Відстані С-С та С-N піридинового 

кільця мають типові значення, валентні кути близькі до 120°. 

Атом кисню амідної групи розташований в анти-позиції по відношенню 

до атому азоту оксимної групи в випадку HPOAP, та син-позиції в випадку 

депротонованої молекули ліганду POAP. В той же час в структурах 

«вільного» ліганду та близьких за будовою лігандів атом азоту оксимної 

групи розміщений в анти-положенні по відношенню до атому кисню амідної 

групи [106–109]. Подібна зміна орієнтації оксимної групи може бути 

пояснена утворенням міжмолекулярного водневого звязку O(4)-

H(4O)...O(9)#2 та/або ефектами кристалічної упаковки. Фрагмент 

NC(=NOH)C(=O)NH є не плоским; торсійний кут OамідCCNоксим складає 

159,6(2)º та 22,0(3)º для HPOAP та POAP в сполуці К1 відповідно, а також 

−159,0(1)º та −20,0(0)º для HPOAP та POAP в сполуці К2 відповідно. 
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Таблиця 3.14. 

Параметри водневих зв’язків в структурах 

[Ni(POAP)(HPOAP)]ClO4·2CH3OH (К1) та 

[Zn(POAP)(HPOAP)]ClO4·2CH3OH (К2). 

D-H...A d(D-H), Ǻ d(H...A) , Ǻ d(D...A) , Ǻ <(DHA), º 

К1 

O(2)-H(2O)...N(9)#1 0,92(1) 1,81(1) 2,714(2) 166,3(1) 

O(4)-H(4O)...O(9)#2 0,83(1) 1,76(1) 2,568(2) 163,4(1) 

O(9)-H(9O)...N(6) 0,88(1) 1,89(1) 2,776(3) 176,2(1) 

N(3)-H(3N)...O(10) 0,88(1) 1,98(1) 2,850(3) 170,0(1) 

К2 

O(2)-H(2O)...N(9)#1 0,82(1) 1,89(1) 2,7046(19) 171,6(1) 

O(4)-H(4O)...O(9)#2 0,88(1) 1,77(1) 2,602(2) 155,2(1) 

O(9)-H(9O)...N(6) 0,82(1) 1,98(1) 2,793(2) 168,8(1) 

N(3)-H(3N)...O(10) 0,86(1) 2,03(1) 2,881(3) 168,8(1) 

#Операції симетрії для генерування еквівалентних атомів: 

#1 x+1,y,z    #2 −x,−y−1,−z+1 

 

Структури сполук К1 та К3 включають в себе два типи молекул 

метанолу. Перший тип бере участь у формуванні NH···O водневого зв’язку, 

де атом азоту амідної групи виступає донором, а молекула метанолу – 

акцептором. Молекули другого типу беруть участь у формуванні двох 

водневих зв’язків (ОоксимН···Ометанол та ОметанолН···Nпіразол), що містково 

зв’язують між собою два комплексні катіони, формуючи таким чином 

супрамолекулярну одиницю {2[M(POAP)(HPOAP)]
+
·2МеОН}. Дана 

супрамолекулярна одиниця має форму кільця. В кристалі кожна з таких 

одиниць зв’язана з двома сусідніми за допомогою двох Oоксим-H···Nамід 

зв’язків, формуючи колони вздовж осі а (рис. 3.19). 
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Рис. 3.19. Молекулярна будова [Ni(POAP)(HPOAP)]ClO4·2CH3OH (К1) 

(ліворуч) та [Zn(POAP)(HPOAP)]ClO4·2CH3OH (К2) (праворуч) (атоми 

водню опущені для чіткості) 

 

3.5.2. Молекулярна та кристалічна будова [Ni(POAP)2]·CH3OH (К3) 

[Zn(POAP)2]·CH3OH (К4) та [Cu(POAP)2]·CH3OH (К5) 

 

Сполуки К3−К5 мають молекулярну будову, що складається з 

комплексної молекули [M(POAP)2] (M = Cu, Ni або Zn) та сольватованої 

молекули метанолу. Елементи кристалічної структури поєднані між собою за 

допомогою розгалуженої системи водневих зв’язків. Вибрані довжини 

зв’язків та кути наведено в табл. 3.15. 

 

  
Рис. 3.20. Будова комплексних частинок [Ni(POAP)2] (ліворуч) та 

[Zn(POAP)2] (праворуч). 
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Обидві молекули ліганду в К3−К5 є депротонованими по амідній групі. 

Подібно до К1 та К2, ліганди координовані у тридентатний {N,N',О}-

бісхелатний спосіб, тобто лише донорний вузол ліганду А бере участь в 

координації. ЦА даних комплексів знаходяться в викривленому 

октаедричному N4O2 оточенні, що формується за рахунок чотирьох атомів 

азоту піридинових та азометинових груп ліганду, а також двох атомів кисню 

амідних груп ліганду. 

Довжини зв’язків М-N 

(1,9911(9)−2,1034(10) Ǻ для К3, 

2,0679(0)−2,1929(0) Ǻ для К4 та 

1,9302(12)−2,2058(12) Ǻ для К5) та М-O 

(2,1302(9) і 2,0780(9) Ǻ для К3, 2,148(0) і 

2,113(0) Ǻ для К4, 2,3844(9) і 2,0024(8) Ǻ 

для К5) мають типові значення для 

нікелевих, цинкових та мідних 

комплексів відповідно з 

гідразонвмісними піридиновими похідними [113–119,121–124]. Валентні 

кути O-M-O`, O-M-N, N-M-N` мають типові значення для октаедричного 

оточення. Хелатні кути є дещо зменшеними в порівнянні з ідеальними 

значеннями, що може бути пояснено формуванням чотирьох хелатних кілець. 

П’ятичленні хелатні цикли M(1)O(1)C(8)N(3)N(2), 

M(1)N(2)C(6)C(5)N(1), M(1)N(7)C(19)C(20)N(8) та M(1)N(8)N(9)C(22)O(3) є 

майже плоскими. Вихід ЦА з площини, утвореної іншими чотирма атомами, 

не перевищує 0,04 Ǻ. 

Довжини зв’язків N-N', N-C та C-O вказують на те, що амідна група є 

депротонованою [115]. Довжини зв’язків C=N та N-O є типовими для 

некоординованої та недепротонованої оксимної групи [125]. Відстані С-С та 

С-N піридинового кільця мають типові значення, валентні кути близькі до 

120°. 

 

 
Рис. 3.21. Будова комплексної 

частинки [Cu(POAP)2]. 
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Таблиця 3.15. 

Обрані геометричні параметри (Ǻ, °) в структурах [Ni(POAP)2]·CH3OH (К3) 

[Zn(POAP)2]·CH3OH (К4) та [Cu(POAP)2]·CH3OH (К5) 

К3 

Ni(1)-N(8) 1,9911(9) O(3)-Ni(1)-N(1) 93,12(4) 

Ni(1)-N(2) 1,9969(10) N(8)-Ni(1)-N(7) 78,23(4) 

Ni(1)-O(3) 2,0780(9) N(2)-Ni(1)-N(7) 105,80(4) 

Ni(1)-N(1) 2,0920(10) O(3)-Ni(1)-N(7) 155,22(4) 

Ni(1)-N(7) 2,1034(10) N(1)-Ni(1)-N(7) 92,66(4) 

Ni(1)-O(1) 2,1302(9) N(8)-Ni(1)-O(1) 102,07(4) 

N(8)-Ni(1)-N(2) 175,68(4) N(2)-Ni(1)-O(1) 76,44(4) 

N(8)-Ni(1)-O(3) 76,99(4) O(3)-Ni(1)-O(1) 93,20(4) 

N(2)-Ni(1)-O(3) 98,97(4) N(1)-Ni(1)-O(1) 154,32(4) 

N(8)-Ni(1)-N(1) 103,60(4) N(7)-Ni(1)-O(1) 91,95(4) 

N(2)-Ni(1)-N(1) 77,99(4)   

К4 

Zn(1)-N(2) 2,0679(8) O(3)-Zn(1)-O(1) 97,74(3) 

Zn(1)-N(8) 2,0866(8) N(2)-Zn(1)-N(7) 109,87(3) 

Zn(1)-O(3) 2,1130(7) N(8)-Zn(1)-N(7) 75,40(3) 

Zn(1)-O(1) 2,1480(8) O(3)-Zn(1)-N(7) 149,65(3) 

Zn(1)-N(7) 2,1841(8) O(1)-Zn(1)-N(7) 92,99(3) 

Zn(1)-N(1) 2,1929(9) N(2)-Zn(1)-N(1) 75,37(3) 

N(2)-Zn(1)-N(8) 174,72(3) N(8)-Zn(1)-N(1) 105,26(3) 

N(2)-Zn(1)-O(3) 100,35(3) O(3)-Zn(1)-N(1) 93,01(3) 

N(8)-Zn(1)-O(3) 74,40(3) O(1)-Zn(1)-N(1) 149,51(3) 

N(2)-Zn(1)-O(1) 74,67(3) N(7)-Zn(1)-N(1) 91,90(3) 

N(8)-Zn(1)-O(1) 105,10(3)   

К5 

Cu(1)-O(1) 2,384 N(7)-Cu(1)-N(2) 104,15(4) 

Cu(1)-O(3) 2,002 N(8)-Cu(1)-N(1) 113,33(4) 

Cu(1)-N(1) 2,206 O(3)-Cu(1)-N(1) 95,54(4) 

Cu(1)-N(2) 2,057 N(7)-Cu(1)-N(1) 95,70(4) 

Cu(1)-N(7) 2,048 N(2)-Cu(1)-N(1) 75,41(4) 

Cu(1)-N(8) 1,93 N(8)-Cu(1)-O(1) 98,71(4) 

N(8)-Cu(1)-O(3) 79,14(4) O(3)-Cu(1)-O(1) 90,66(4) 

N(8)-Cu(1)-N(7) 79,98(4) N(7)-Cu(1)-O(1) 89,26(4) 

O(3)-Cu(1)-N(7) 158,86(4) N(2)-Cu(1)-O(1) 72,68(4) 

N(8)-Cu(1)-N(2) 170,20(4) N(1)-Cu(1)-O(1) 147,96(4) 

O(3)-Cu(1)-N(2) 95,98(4)   
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Таблиця 3.16. 

Параметри водневих зв’язків в структурах [Ni(POAP)2]·CH3OH (К3) 

[Zn(POAP)2]·CH3OH (К4) та [Cu(POAP)2]·CH3OH (К5) 

D-H...A d(D-H), Ǻ d(H...A), Ǻ d(D...A), Ǻ <(DHA), º 

K3 

O(2)-H(2O)...N(9)#1 0,86(1) 1,90(1) 2,7522(13) 171,3(1) 

O(4)-H(4O)...O(5) 0,76(1) 1,84(1) 2,5763(15) 163,4(1) 

O(5)-H(5O)...N(6)#2 0,80(1) 1,98(1) 2,7622(15) 162,9(1) 

K4 

O(2)-H(2O)...N(9)#1 0,87(1) 1,90(1) 2,7675(10) 173,3(1) 

O(4)-H(4O)...O(5) 0,76(1) 1,86(1) 2,5936(11) 163,0(1) 

O(5)-H(5O)...N(6)#2 0,80(1) 2,00(1) 2,7664(12) 161,5(1) 

K5 

O(2)-H(2O)...N(9)#1 0,87(1) 1,85(1) 2,7127(13) 171,1(1) 

O(4)-H(4O)...O(5) 0,77(1) 1,86(1) 2,5828(15) 155,8(1) 

O(5)-H(5O)...N(6)#2 0,81(1) 2,00(1) 2,7686(16) 157,9(1) 

#Операції симетрії для генерування еквівалентних атомів: 

#1 x+1,y,z    #2 −x,−y−1,−z+1 

 

Взаємне розміщення оксимної та 

амідної груп в обох молекулах ліганду 

різне: в одній з них атом кисню амідної 

групи розташований в анти-позиції по 

відношенню до атому азоту оксимної 

групи, в іншій – в син-позиції. 

Фрагмент NC(=NOH)C(=O)NH є не 

плоским; торсійний кут OамідCCNоксим 

складає −161,1(0)º та −22,0(0)º для К3, 

157,9(0)º та −21,5(0)º для К4, −158,6(1)º 

та −20,2(2)º для К5. 

Кристалічна будова К3−К5 є подібною до будови К1 та К2. Незважаючи 

на відсутність в складі К3−К5 перхлорат аніонів та частини молекул 

метанолу, параметри кристалічної гратки є близькими до параметрів в 

сполуках К1 та К2 (так, зокрема, різниця в об’ємі кристалічних граток К2 та 

 
Рис. 3.22. Молекулярна будова 

[Ni(POAP)2]·CH3OH (К3) (атоми 

водню опущені для чіткості) 



106 

 

К4 складає близько 2%). Суттєвою відмінністю від К1 та К2 є наявність в 

структурі К3−К5 лише одного типу молекул метанолу та, як наслідок, більш 

проста система водневих зв’язків (табл. 3.16). Подібно до К1 та К2, 

комплексні частинки [M(НPOAP)2] та молекули метанолу організовані в 

супрамолекулярні «кільця», що в свою чергу формують колони вздовж осі а 

(рис. 3.22 та 3.23). 

 

  
Рис. 3.23. Молекулярна будова [Zn(POAP)2]·CH3OH (К4) (ліворуч) та 

[Cu(POAP)2]·CH3OH (К5) (праворуч) (атоми водню опущені для чіткості) 

 

3.5.3. Молекулярна та кристалічна будова 

[Cu2(POAP)2(ДМФА)2](ClO4)2·ДМФА (К6) 

 

 
Рис. 3.24. Будова комплексного катіону 

[Cu2(POAP)2(ДМФА)2]
+
 (атоми водню опущені для чіткості). 
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Сполука К6 має іонну структуру, що складається з комплексного катіону 

[Cu2(POAP)2(ДМФА)2]
2+

, двох перхлорат іонів та сольватованої молекули 

диметилформаміду. Елементи кристалічної структури поєднані між собою за 

допомогою розгалуженої системи водневих зв’язків. 

Обидва іони міді комплексного катіону [Cu2(POAP)2(ДМФА)2]
2+

 мають 

однакове тетрагонально-пірамідальне N3O2 оточення, сформоване двома 

атомами азоту піридинової та азометинової груп першої молекули ліганду, 

атомом кисню амідної групи першої молекули ліганду, атомом азоту 

піразольного кільця другої молекули ліганду та атомом кисню молекули 

диметилформаміду. Кожна молекула ліганду є монодепротонованою по 

амідній групі і координується в {(N,N',N'');(N''')}-тридентатно-монодентатний 

спосіб. Таким чином, на відміну від сполук К1−К5, в координації задіяний не 

лише хелатуючий вузол А, але й диметилпіразольний фрагмент ліганду. 

Довжини зв’язків Cu-N лежать в діапазоні 1,9388(12)−2,0164(12) Ǻ, Cu-O 

– 1,9865(10)−2,1472(11) Ǻ, що є типовим для комплексів міді(ІІ) з лігандами 

даного типу [113,117,121–124]. Валентні кути N-Co-N', N-Cu-O та O-Cu-O' 

мають типові значення для тетрагонально-пірамідального оточення. 

Хелатні кути N(1)-Cu(1)-N(2), N(2)-Cu(1)-O(1), N(7)-Cu(2)-N(8) та N(8)-

Cu(1)-O(3) є дещо зменшеними в порівнянні з ідеальними значеннями 

(табл. 3.17), що може бути пояснене утвореням чотирьох хелатних циклів. 

Хелатні цикли Cu(1)N(1)C(5)C(6)N(2), Cu(1)N(2)N(3)C(8)O(1), 

Cu(2)N(7)C(19)C(20)N(8) та Cu(2)N(8)N(9)C(22)O(3) є майже плоскими, вихід 

Вихід ЦА з площини, утвореної іншими чотирма атомами, не перевищує 

0,03 Ǻ. 

Довжини зв’язків N-N', N-C та C-O гідразонових груп мають значення 

типові для депротонованої гідразонової функції [115]. Довжини зв’язків 

оксимних функцій C=N та N-O є типовими для некоординованої та 

недепротонованої функції даного типу [125]. Відстані С-С та С-N 

піридинового кільця мають типові значення, валентні кути близькі до 120°. 
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Таблиця 3.17. 

Обрані геометричні параметри в структурі 

[Cu2(POAP)2(ДМФА)2](ClO4)2·ДМФА (К6) 

 

Атом кисню амідної групи розташований в анти-позиції по відношенню 

до атому азоту оксимної групи. Фрагмент NC(=NOH)C(=O)NH для обох 

молекул ліганду є не плоским; торсійні кути OамідCCNоксим складають 

154,82(0)º та 156,87(0)°. 

 

Таблиця 3.18. 

Параметри водневих зв’язків в структурі 

[Cu2(POAP)2(ДМФА)2](ClO4)2·ДМФА (К6) 

 

#Операції симетрії для генерування еквівалентних атомів: 

#1 −x+1,−y,−z+1    #2 −x,−y,−z      

Cu(1)-N(2) 1,9388(12) O(1)-Cu(1)-N(1) 159,37(5) 

Cu(1)-N(12) 1,9640(12) N(2)-Cu(1)-O(5) 103,05(5) 

Cu(1)-O(1) 2,0001(10) N(12)-Cu(1)-O(5) 103,04(5) 

Cu(1)-N(1) 2,0164(12) O(1)-Cu(1)-O(5) 94,57(5) 

Cu(1)-O(5) 2,1418(12) N(1)-Cu(1)-O(5) 95,23(5) 

Cu(2)-N(8) 1,9458(11) N(8)-Cu(2)-N(6) 156,12(5) 

Cu(2)-N(6) 1,9806(11) N(8)-Cu(2)-O(3) 79,73(5) 

Cu(2)-O(3) 1,9865(10) N(6)-Cu(2)-O(3) 98,77(5) 

Cu(2)-N(7) 2,0009(13) N(8)-Cu(2)-N(7) 80,38(5) 

Cu(2)-O(6) 2,1472(11) N(6)-Cu(2)-N(7) 96,77(5) 

Cu(1)···Cu(2) 4,4963(1) O(3)-Cu(2)-N(7) 159,07(5) 

N(2)-Cu(1)-N(12) 153,90(5) N(8)-Cu(2)-O(6) 99,98(5) 

N(2)-Cu(1)-O(1) 79,77(5) N(6)-Cu(2)-O(6) 103,71(5) 

N(12)-Cu(1)-O(1) 98,00(5) O(3)-Cu(2)-O(6) 86,04(5) 

N(2)-Cu(1)-N(1) 80,35(5) N(7)-Cu(2)-O(6) 103,80(5) 

N(12)-Cu(1)-N(1) 97,41(5)   

D-H...A d(D-H) d(H...A) d(D...A) <(DHA) 

O(2)-H(2O)...N(3)#1 0,81(1) 1,98(1) 2,7652(17) 163,7(1) 

O(2)-H(2O)...N(4)#1 0,81(1) 2,53(1) 3,0527(17) 123,1(1) 

O(4)-H(4O)...N(9)#2 0,87(1) 1,91(1) 2,7534(16) 162,2(1) 

O(4)-H(4O)...N(10)#2 0,87(1) 2,55(1) 3,0841(17) 120,9(1) 
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В кристалі кожен комплексний катіон [Cu2(POAP)2(ДМФА)2]
2+

 

пов'язаний з двома сусідніми за рахунок міжмолекулярних водневих зв’язків, 

в яких оксимна група виступає донором, а атом азоту амідної – акцептором 

(табл. 3.18). Таким чином, комплексні катіони формують ланцюги вздовж 

діагоналі ас. 

 
Рис. 3.25. Кристалічна будова 

[Cu2(POAP)2(ДМФА)2](ClO4)2·ДМФА (К6) (атоми 

водню опущені для чіткості). 

 

3.5.4. Молекулярна та кристалічна будова 

[Zn2Na(PyOP)4(CH3OH)2]ClO4·4CH3OH (K7) 

 

 
Рис. 5.26. Будова комплексного катіону [Zn2Na(PyOP)4(CH3OH)2]

+
 

(атоми водню опущені для чіткості). 
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Сполука К7 є іонною, а її структура складається з комплексного катіону 

[Zn2Na(PyOP)4(CH3OH)2]
+
, перхлорат аніону та чотирьох сольватованих 

молекул метанолу. Елементи кристалічної структури поєднані між собою за 

допомогою розгалуженої системи водневих зв’язків. Вибрані довжини 

зв’язків та кути наведено в додатку А. 

Всі чотири молекули ліганду є депротонованими по амідній групі і 

координуються до атомів цинку у тридентатний {N,N',О}-бісхелатний спосіб. 

Таким чином, кожен з атомів цинку знаходиться в викривленому 

октаедричному N4O2 оточенні, утвореному чотирма атомами азоту двох 

піридинових і двох азометинових груп лігандів та двома атомами кисню 

амідних груп. Таке координаційне оточення атомів цинку є близьким до 

оточення вищеописаних моноядерних цинквмісних координаційних сполук 

на основі HPOAP: К2 та К4. Крім того дві з чотирьох молекул ліганду 

координуються до іону натрію через донорний вузол В. 

Іон натрію має викривлене октаедричне N4O2 оточення, що формується 

за рахунок двох атомів кисню амідних груп ліганду, двох атомів азоту 

оксимних груп ліганду та двох атомів кисню молекул метанолу. Таким 

чином, комплексний катіон містить два типи молекул ліганду, що 

координуються в {N,N',О}-тридентатний та {(N,N',О),(О,N'')}-тридентатно-

бідентатний спосіб координації, а структуру К7 можна описати як 

колапсовану молекулярну гратку, в якій відсутній один з атомів металу, або 

ж як дві моноядерні координаційні частинки, подібні до К2 чи К4, що 

асоційовані за допомогою іону натрію. 

Довжини зв’язків Zn-N (2,0522(1)−2,2396(1) Ǻ) та Zn-O 

(2,1114(1)−2,1501(1) Ǻ) мають типові значення для цинкових комплексів з 

гідразонвмісними піридиновими похідними [113,117–119]. Довжини зв’язків 

Na-N становлять 2,560(4) та 2,616(4) Ǻ, Na-О лежать в діапазоні 

2,305(4)−2,384(4) Ǻ. 
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Валентні кути O-Zn-O`, O-Zn-N та N-Zn-N` мають типові значення для 

октаедричного оточення. В той же час валентні кути O-Na-O`, O-Na-N та N-

Na-N` свідчать про значні викривлення координаційної сфери натрію.  

Хелатні кути O(1)Zn(1)N(2), N(1)Zn(1)N(2), N(5)Zn(1)N(6), 

N(6)Zn(1)N(3), O(1B)Zn(1B)N(2B), N(1B)Zn(1B)N(2B), N(5B)Zn(1B)N(6B) та 

N(6B)Zn(1B)N(3B) є дещо зменшеними в порівнянні з ідеальними 

значеннями, що може бути пояснено формуванням восьми п’ятичленних 

хелатних циклів. 

Хелатні цикли, що включають в себе ЦА Zn(1) та Zn(1B) є майже 

плоскими. Вихід ЦА з площини, утвореної іншими чотирма атомами, не 

перевищує 0,06 Ǻ. 

Обидва хелатні цикли, що включають в себе атом натрію, мають 

конформацію конверту. Вихід ЦА з площини, утвореної іншими чотирма 

атомами, складає 0,780(2) Ǻ для Na(1)О(1)С(8)С(9)N(4) та 0,693(2) Ǻ для 

Na(1)O(3B)C(24B)C(23B)N(8B). 

Довжини зв’язків N-N', N-C та C-O вказують на те, що всі чотири амідні 

групи, що входять до складу комплексу,  є депротонованими [115]. В той же 

час, довжини зв’язків C=N та N-O є типовими для некоординованих 

оксимних груп, що не зазнають депротонування [125]. Відстані С-С та С-N в 

усіх піридинових циклах мають типові значення, валентні кути близькі до 

120°. 

Кристалічна структура K7 включає в себе розгалужену систему 

водневих зв’язків (табл. 3.19). Чотири із десяти водневих зв’язків є 

внутрішньомолекулярними. В двох з них (O(2)-H(2O)···O(1B) та O(4B)-

H(4BO)···O(3)) донором виступає оксимна група, а акцептором – амідна 

група іншої молекули ліганду. В двох інших (O(11)-H(11O)···N(10) та O(9)-

H(9O)···N(4B)) донорами є координовані молекули метанолу, тоді як в ролі 

акцепторів виступають атоми азоту піридинової та оксимної функцій. 

Міжмолекулярний водневий зв'язок O(12)-H(12O)···N(3B)#1 сполучає 

комплексний іон з сусідньою молекулою метанолу. Ще три міжмолекулярні 
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водневі зв’язки (O(13)-H(13O)···N(3)#2, O(4)-H(4O)···O(14) та O(14)-

H(14O)···O(13)) беруть участь у формуванні кільцеподібної 

супрамолекулярної одиниці 2[Zn2Na(PyOP)4(CH3OH)2]
+
·4CH3OH. В кристалі 

кожна з таких одиниць зв’язана з двома сусідніми через місткові молекули 

метанолу за допомогою водневих зв’язків O(10)-H(10O)···N(9B) та O(2B)-

H(2BO)···O(10)#1, формуючи колони вздовж осі а (рис. 3.27). 

 

Таблиця 3.19. 

Параметри водневих зв’язків в структурі 

[Zn2Na(PyOP)4(CH3OH)2]ClO4·4CH3OH (K7) 

#Операції симетрії для генерування еквівалентних атомів: 

#1: 1+x, y, z       #2: 1−x, 1−y, 1−z      

 

 
Рис. 3.27. Кристалічна будова [Zn2Na(PyOP)4(CH3OH)2]ClO4·4CH3OH 

(K7) (атоми водню опущені для чіткості). 

D-H...A d(D-H) d(H...A) d(D...A) <(DHA) 

O(2)-H(2O)...O(1B) 0,84(1) 1,89(1) 2,69(1) 160,92(1) 

O(4B)-H(4BO)...O(3) 0,84(1) 1,88(1) 2,71(1) 168,10(1) 

O(11)-H(11O)...N(10) 0,84(1) 3,02(1) 2,92(1) 75,46(1) 

O(9)-H(9O)...N(4B) 0,84(1) 2,18(1) 3,01(1) 172,75(1) 

O(10)-H(10O)...N(9B) 0,84(1) 2,88(1) 2,70(1) 69,14(1) 

O(2B)-H(2BO)...O(10)#1 0,84(1) 1,79(1) 2,63(1) 176,23(1) 

O(12)-H(12O)...N(3B)#1 0,84(1) 2,71(1) 2,99(1) 99,89(1) 

O(13)-H(13O)...N(3)#2 0,84(1) 3,39(1) 2,93(1) 50,28(1) 

O(4)-H(4O)...O(14) 0,84(1) 1,95(1) 2,70(1) 147,87(1) 

O(14)-H(14O)...O(13) 0,84(1) 2,67(1) 2,61(1) 76,48(1) 
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3.5.5. Молекулярна та кристалічна будова [Zn3(PyOP)4Cl2] (K8) 

 

Сполука К8 є молекулярною. Її структура складається з комплексних 

часток [Zn3(PyOP)4Cl2]. Елементи кристалічної структури поєднані між 

собою за допомогою розгалуженої системи водневих зв’язків. Вибрані 

довжини зв’язків та кути наведено в табл. 3.20. 

 

 
Рис. 3.28. Будова комплексної частинки [Zn3(PyOP)4Cl2] 

(атоми водню опущені для чіткості). 

 

Комплексна частка містить два типи атомів цинку. Так, атом Zn(1) 

знаходиться в N2O2Cl2 оточенні, сформованому двома атомами кисню 

амідних груп ліганду, двома атомами азоту оксимних груп ліганду та двома 

атомами хлору. В той же час атоми Zn(2) та Zn(3) мають викривлене 

октаедричне N4O2 оточення, що формується за рахунок двох атомів кисню 

амідних груп ліганду, двох атомів азоту азометинових функцій та двох атомів 

азоту піридинових функцій ліганду. Всі чотири молекули ліганду є 

депротонованими по амідній групі. Дві з них координовані в {N,N',О}-

тридентатний спосіб через донорний вузол А, дві інші – в {(N,N',О),(О,N'')}-

тридентатно-бідентатний спосіб через донорні вузли А та В. Таким чином, 

структура комплексної частинки [Zn3(PyOP)4Cl2] сполуки К8 може бути 

описана як колапсована молекулярна гратка, в якій відсутній один з атомів 

цинку. Також слід зазначити, що будова цієї частки нагадує будову 
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комплексного катіону [Zn2Na(PyOP)4(CH3OH)2]
+
 в сполуці К7, однак всі три 

іони металу в [Zn3(PyOP)4Cl2] – це іони цинку, а замість координованих 

молекул метанолу дана частинка містить в своєму складі іони хлору. 

 

Таблиця 3.20. 

Обрані геометричні параметри (Ǻ, °) в структурі [Zn3(PyOP)4Cl2] (K8) 

Zn(1)-N(9) 2,609(3) Zn(3)-N(30) 2,125(2) 

Zn(1)-N(24) 2,554(1) Zn(3)-N(45) 2,238(1) 

Zn(1)-O(1) 2,363(2) Zn(3)-O(16) 2,083(1) 

Zn(1)-O(16) 2,317(2) Zn(3)-O(19) 2,127(1) 

Zn(1)-Cl(1) 2,246(2) N(9)-Zn(1)-O(1) 64,5(0) 

Zn(1)-Cl(4) 2,292(2) N(24)-Zn(1)-O(16) 65,23(0) 

Zn(2)-N(1) 2,266(1) N(1)-Zn(2)-N(4) 73,99(0) 

Zn(2)-N(2) 2,218(1) N(2)-Zn(2)-N(7) 75,16(0) 

Zn(2)-N(4) 2,075(3) N(4)-Zn(2)-O(13) 73,34(0) 

Zn(2)-N(7) 2,073(3) N(7)-Zn(2)-O(1) 76,15(0) 

Zn(2)-O(1) 2,100(2) N(17)-Zn(3)-N(30) 72,26(0) 

Zn(2)-O(13) 2,148(1) N(17)-Zn(3)-O(19) 75,28(0) 

Zn(3)-N(17) 2,037(1) N(21)-Zn(3)-N(45) 74,17(0) 

Zn(3)-N(21) 2,048(1) N(21)-Zn(3)-O(16) 75,8(0) 

 

Довжини зв’язків Zn-N (2,037(1)−2,266(1) Ǻ) та Zn-O (2,083(1)−2,363(2) 

Ǻ) мають типові значення для цинкових комплексів з лігандами даного типу 

[113,117–119]. 

Валентні кути O-Zn-O`, O-Zn-N та N-Zn-N` мають типові значення для 

октаедричного оточення. Хелатні кути є дещо зменшеними в порівнянні з 

ідеальними значеннями, що може бути пояснено формуванням п’ятичленних 

хелатних циклів. 

Хелатні цикли, що включають в себе ЦА Zn(1) та Zn(1B) є майже 

плоскими. Вихід ЦА з площини, утвореної іншими чотирма атомами, не 

перевищує 0,06 Ǻ. 

Довжини зв’язків N-N', N-C та C-O вказують на те, що всі чотири амідні 

групи, що входять до складу комплексу, є депротонованими [115]. В той же 

час, довжини зв’язків C=N та N-O є типовими для некоординованих 
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оксимних груп, що не зазнають депротонування [125]. Відстані С-С та С-N в 

усіх піридинових циклах мають типові значення, валентні кути близькі до 

120°. 

Таблиця 3.21. 

Параметри водневих зв’язків структурі [Zn3(PyOP)4Cl2] (K8) 

#Операції симетрії для генерування еквівалентних атомів: 

#: 1+x, y, z     

 

Параметри водневих зв’язків наведені в табл. 3.21. Два із трьох водневих 

зв’язків в структурі К8 є внутрішньомолекулярними, при чому донором 

виступає оксимна група, а акцептором – атом кисню амідної групи. Ще один 

водневий зв'язок є міжмолекулярним: оксимна група однієї з комплексних 

часток виступає донором, а атом азоту амідної групи іншої комплексної 

частки – акцептором (табл. 3.21). За рахунок даного типу водневих зв’язків 

кожна комплексна частинка [Zn3(PyOP)4Cl2] в кристалі звязана з двома 

сусідніми. Таким чином, комплексні частки формують ланцюги вздовж осі а 

(рис. 3.29). 

 

 
Рис. 3.29. Кристалічна будова [Zn3(PyOP)4Cl2] (K8) (атоми 

водню опущені для чіткості). 

D-H...A d(D-H) d(H...A) d(D...A) <(DHA) 

O(2)-H(2O)...N(8)# 0,84(1) 2,63(1) 3,067(2) 122,4(1) 

O(3)-H(3O)...O(13) 0,84(1) 1,98(1) 2,672(1) 166,8(1) 

O(10)-H(10O)...O(19) 0,84(1) 1,97(1) 2,662(1) 164,3(1) 
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3.5.6. Молекулярна та кристалічна будова [Ni3(Z-PyOP-Н)(Z-

PyOP)Py8](ClO4)3·4Py·2ДМФА (К9) та [Ni3(Z-PyOP-Н)(Z-

PyOP)Py8](ClO4)3·5Py·H2O (К10) 

 

Сполуки К9 та К10 мають іонну структуру, яка складається з 

комплексного катіону [Ni3(Z-PyOP-Н)(Z-PyOP)Py8]
3+

, трьох перхлорат 

аніонів та сольватованих молекул розчинника: 4 молекули піридину і 2 

молекули диметилформаміду в випадку К9 та 5 молекул піридину і одна 

молекула води в випадку К10. 

 

 
Рис. 3.30. Будова комплексної частинки [Ni3(Z-PyOP-

Н)(Z-PyOP)Py8]
3+

 (атоми водню опущені для чіткості). 

 

Комплексний катіон містить два типи атомів нікелю. Тип І має 

октаедричне оточення N6, утворене чотирма атомами азоту від оксимних та 

піридинових груп двох молекул ліганду, та двома атомами азоту молекул 

піридину. В типі ІІ реалізується октаедричне оточення N5O, що утворене 

двома атомами азоту піридинової та азометинової функцій ліганду, атому 

кисню амідної групи ліганду, а також трьома атомами азоту молекул 

піридину. Кожен комплексний катіон містить у своємі складі один атом 

нікелю типу І (Ni(2)) і два атоми типу ІІ (Ni(1) та Ni(3)). Комплексний катіон 

містить дві молекули ліганду, одна з яких є депротонованою по амідній 

групі, а інша – депротонованою по амідній та оксимній групі. Структура 

комплексів стабілізована за рахунок водневого зв’язку між протонованою та 
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депротонованою оксимною групою. Важливо відмітити і той факт, що 

комплексні катіони в сполуках К9 та К10 мають кутоподібну форму. Кут 

Ni(1)···Ni(2)···Ni(3) складає 122,637(1)° та 122,850(7)° для К9 та К10 

відповідно. Вибрані довжини зв’язків та кути наведено в додатку Б. 

Довжини зв’язків Ni-N (1,983(3)−2,163(3) Å) і Ni-O (2,089(2)−2,096(3) Å) 

є типовими для нікелевих комплексів з лігандами даного типу [113–117]. Для 

обох сполук валентні кути O-M-N та N-M-N` мають типові значення для 

октаедричного оточення. Хелатні кути є дещо зменшеними в порівнянні з 

ідеальними значеннями, що пов’язано з формуванням шести хелатних кілець. 

П’ятичленні хелатні цикли є майже плоскими. Вихід ЦА з площини, 

утвореної іншими чотирма атомами, не перевищує 0,06 Ǻ. 

Довжини зв’язків N-N', N-C та C-O гідразонової групи ліганду є 

типовими для даної групи в депротонованому стані [115]. Довжини зв’язків 

C=N та N-O лежать в межах 1,2779(1)−1,358(3) та 1,3567(1)−1,3624(1) Ǻ, 

відповідно. Геометричні параметри депротонованої та протонованої 

оксимпних функцій є близькими. Відстані С-С та С-N піридинового кільця 

мають типові значення, валентні кути близькі до 120°. 

 

Таблиця 3.22. 

Параметри водневих зв’язків в структурах [Ni3(Z-PyOP-Н)(Z-

PyOP)Py8](ClO4)3·4Py·2ДМФА (К9) та [Ni3(Z-PyOP-Н)(Z-

PyOP)Py8](ClO4)3·5Py·H2O (К10) 

D-H...A d(D-H), Ǻ d(H...A), Ǻ d(D...A), Ǻ <(DHA), º 

K9 

O(2)-H(2)...O(3) 0,84(1) 1,64(1) 2,456(3) 164,4(1) 

K10 

O(2)-H(2)...O(3) 0,84(1) 1,64(1) 2,456(3) 164,4(1) 

O(17)-H(17A)...N(1A)#1 0,85(1) 1,98(1) 2,820(7) 168,7(1) 

O(17)-H(17B)...N(20)#2 0,85(1) 2,30(1) 2,918(7) 129,9(1) 

#Операції симетрії для генерування еквівалентних атомів: 

#1 −x+1,−y+1,−z      #2 −x,−y+1,−z 
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Молекули ліганду є не плоскими. Фрагмент (C5H4N)-C(=NOH) значно 

відхиляється від площини, утвореної іншими атомами ліганду. Торсійний кут 

OамідCCNоксим складає 96,17(1)° для Z-PyOP та 99,70(1)° для Z-PyOP-Н 

сполуки К9, а також −101,9(4)° для Z-PyOP та −95,2(4)° для Z-PyOP-Н 

сполуки К10. 

На відміну від К9, в структурі К10 окрім внутрішньомолекулярного 

водневого зв’язку O(2)-H(2)...O(3) існують ще два міжмолекулярних 

водневого зв’язки, в яких молекула води виступає донором, а молекули 

піридину – акцепторами. Параметри водневих зв’язків наведені в 

таблиці 3.22. 

Кристалічна будова обох вищеописаних сполук є близькою. Комплексні 

катіони, розміщені в кристалічній упаковці за принципом найменшого 

відштовхування, формують колони вздовж осі а. На відміну від більшості 

координаційних сполук на основі НPyOP та НPOАP, окремі комплексні 

катіони в сполуках К9 та К10 не сполучені між собою водневими зв’язками, 

а пов’язані лише за допомогою слабких Ван-дер-Ваальсових взаємодій. 

 

 
Рис. 3.31. Кристалічна будова [Ni3(Z-PyOP-Н)(Z-

PyOP)Py8](ClO4)3·4Py·2ДМФА (К9) (атоми водню опущені для 

чіткості). 
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Короткі висновки 

 

1. Методом потенціометричного рН-титрування досліджені кислотно-

основні властивості лігандів HPOAP та HPyOP у водно-метанольних 

розчинах, визначено їх константи дисоціації. Встановлено, що в діапазоні рН 

= 2−5 зазнають дисоціації піридинова та піразольна (в випадку HPOAP) або 

ж дві піридинові (в випадку HPyOP) функції; при подальшому підвищенні 

рН депротонування зазнає оксимна група. 

2. Проведено дослідження комплексоутворення лігандів HPOAP та 

HPyOP з іонами міді(II) у водно-метанольних розчинах методами 

спектрофотометричного, потенціометричого та ЕПР титрування, а також ESI-

MS мас-спектрометрії. Встановлено, що в випадку обох лігандів при 

взаємодії з іонами міді(II) утворюються моноядерні, біядерні, триядерні та 

тетраядерні комплексні частинки. Визначені константи стійкості зазначених 

частинок. Показано, що константи стійкості катіонних комплексних частинок 

є дещо більшими в випадку ліганду HPOAP, в той час як константи стійкості 

аніонних комплексів є значно більшими в випадку ліганду HPyOP. 

3. Розроблено методики синтезу та отримано в індивідуальному стані 

11 нових координаційних сполук 3d
5
−3d

10
-металів з лігандами HPOAP та 

HPyOP. Досліджено фізико-хімічні та спектральні властивості отриманих 

сполук, встановлено їх склад та способи координації лігандів. 

4. Методом рентгеноструктурного аналізу встановлено будову п’яти 

моноядерних ([Zn(POAP)(HPOAP)]ClO4·2CH3OH (К1), 

[Ni(POAP)(HPOAP)]ClO4·2CH3OH (К2), [Zn(POAP)2]·CH3OH (К3), 

[Ni(POAP)2]·CH3OH (К4) та [Cu(POAP)2]·CH3OH (К5)), однієї біядерної 

[Cu2(POAP)2(ДМФА)2](ClO4)2·ДМФА (К6) та чотирьох триядерних 

([Zn2Na(PyOP)4(CH3OH)2]ClO4·4CH3OH (K7), [Zn3(PyOP)4Cl2] (K8), [Ni3(Z-

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

PyOP)Py8](ClO4)3·5Py·H2O (К11)) координаційних сполук. Встановлено, що: 
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 в складі моноядерних сполук ліганд HPOAP координується в {N,N',O}-

тридентатний біс(хелатний) спосіб, завдяки чому донорні вузли В та С 

ліганду залишаються незадіяними в координації; таким чином, комплекси 

К1−К5 є перспективними будівельними блоками для одержання 

координаційних сполук більшої ядерності; 

 біядерна сполука К6 містить ліганд HPOAP, що координований в 

{(N,N',O);(N''')}-тридентатно-монодентатний спосіб, при чому атом азоту 

піразольного циклу бере участь в координації в той час як оксимна група 

залишається некоординованою; 

 в процесі формування триядерних сполук К9 та К10 ліганд HPyOP зазнає 

ізомеризації, внаслідок якої змінюється конформація оксимної групи 

ліганду. 
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РОЗДІЛ 4 

КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ НА ОСНОВІ 2-ОКСИМІНО-N'-[1-(2-

ПІРАЗИЛ)ЕТИЛІДЕН]ПРОПАНОГІДРАЗОНУ (HPOPyr) 

 

4.1. Фізико-хімічні та спектральні властивості досліджуваних лігандів, 

можливі способи координації у металокомплексах 

 

Ліганд HPOPyr був охарактеризований сукупністю аналітичних та 

спектральних методів, які підтвердили його ідентичність та чистоту. 
1
H та 

13
С 

ЯМР спектри виявили усі очікувані сигнали, положення яких добре 

узгоджуються як з даними для подібних сполук, так і зі значеннями, 

розрахованими за допомогою програми ChemDraw. 

Подібно до лігандів HPyOP та 

HPOAP, ліганд HPOPyr є 

нерозчинним в воді, ацетоні, 

діетиловому ефірі, хлороформі та 

неполярних органічних розчинниках, 

а також є добре розчинним в 

метанолі, етанолі, ДМСО та ДМФА. 

З метою дослідження поведінки даного ліганду в розчині було проведено 

рН-потенціометричне титрування HPOPyr в суміші вода/метанол (20/80, 

о/о). Було встановлено, що в межах рН = 2−12 даний ліганд виявляює одну 

вимірювану константу дисоціації, що відноситься до депротонування 

оксимної групи. Константу, що відповідала б за протонування піразинового 

фрагменту зареєстровано не було, вочевидь, через те, що протонування 

даного фрагменту ліганду в помітній кількості відбувається лише при рН < 2. 

Нагадаємо, що близький за будовою ліганд Нрор за даних умов виявляє дві 

вимірювані константи дисоціації, одна з яких відноситься до оксимної групи, 

інша – піридинової. 

 
Рис. 4.1. Ліганд  HPOPyr. 
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Величина рКа ліганду HPOPyr складає 10,38(2) і відповідає депротонації 

оксимної групи. Значення константи добре узгоджується з величинами 

аналогічних констант для лігандів даного типу, зокрема вищеописаних 

HPyOP та HPOAP. 

Наявність декількох різних донорних центрів в складі HPOPyr 

обумовлює широкий спектр способів координації даного ліганду, серед яких 

основними є: тридентатний мононуклеативний, тридентатно-монодентатний 

бінуклеативний містковий, тридентатно-бідентатний бінуклеативний 

містковий, тридентатно-бідентатно-монодентатний тринуклеативний 

містковий та тридентатно-бідентатно-монодентатно-монодентатний 

тетрануклеативний містковий (схема 4.1). 

 

Схема 4.1. Можливі способи координації ліганду HPOPyr. 

   

{N,N',O}-тридентатний {N,N',N''}-тридентатний 
{(N,N',O);(O,N'')}-

тридентатно-бідентатний 

 
 

 

{(N,N',N'');(O)}-

тридентатно-

монодентатний 

{(N,N',O);(O,N'');(O')}-

тридентатно-бідентатно-

монодентатний 

{(N,N',O);(O,N'');(N''');(O')}

-тридентатно-бідентатно-

монодентатно-

монодентатний 

 

При тридентатній мононуклеативній координації ліганду можна 

очікувати два способи координації лігандів: за рахунок {N,N',O}- або 



123 

 

{N,N',N''}-хелатування (схема 4.1). У першому випадку в координації 

задіяний весь донорний вузол А: до іону металу координуються атоми азоту 

піразинової та азометинових груп, а також атом кисню амідної групи. В 

другому випадку вузол А є задіяним лише частково, а в координації беруть 

участь атоми азоту від піразинової, амідної та оксимної груп. 

Бінуклеативна координації ліганду також може здійснюватись у два 

способи (схема 4.1). При першому способі донорні вузли А та В є повністю 

задіяними в координації, а атому кисню амідної групи виступає в ролі 

містового. Другий спосіб можна розглядати як вищеописаний {N,N',N''}-

тридентатний, в якому реалізується координація до додаткового атому 

металу через атом кисню депротонованої оксимної групи. На основі аналізу 

літературних даних [65,76–78] можна стверджувати, що з поміж наведених 

бінуклеативних способів координації найбільш вірогідним є перший. 

Найбільш вірогідний спосіб тринуклеативної координації полягає у 

задіянні в координації донорних вузлів А та В, а також атом кисню 

депротонованої оксимної групи. Аналіз літературних даних [94] вказує на те, 

що реалізація даного способу більш імовірна в лужному середовищі і може 

призвести до формування металокомплексів високої ядерності часто 

непередбачуваних топологій. 

При тетрануклеативній координації найбільш ймовірним є спосіб, у 

якому задіяними є донорні вузли А та В, атом кисню депротонованої 

оксимної групи та додатковий атом азоту піразинового кільця. 

Передбачається, що для реалізації даного способу координації необхідними є 

лужне середовище та надлишок іонів металу. 

 

4.1.1. Молекулярна і кристалічна будова HPOPyr. 

 

HPOPyr має молекулярну структуру, що складається з молекул ліганду, 

пов’язаних між собою за допомогою водневого зв’язку Oоксим-H···Oамід. 
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Довжини зв’язків N-N', N-

C і C-O гідразонної групи, а 

також N-O та С-N оксимної 

групи (табл. 4.1) виявляють 

значення типові для лігандів, 

що містять подібні донорні 

функції. Атом кисню амідної 

групи розташований в анти-позиції по відношенню до атому азоту оксимної 

групи. 

Молекула не є плоскою, однак відхилення від планарності не є значним і 

обумовлене головним чином виходом фрагменту C(-CH3)(=NOH) з площини 

ліганду за рахунок обертання навколо зв’язку С(7)-С(8). Кут між площинами, 

утвореними даним фрагментом і рештою атомів ліганду, складає 24,86(7)°. 

Торсійний кут NамідCамідCоксимNоксим складає −15,2(3)°. 

Таблиця 4.1. 

Обрані геометричні параметри (Ǻ, °) в структурі HPOPyr. 

 

Відстані С-С та C-N піразинового кільця мають типові значення, 

валентні кути близькі до 120°. 

Таблиця 4.2. 

Параметри водневих зв’язків в структурі HPOPyr. 

D-H...A d(D-H), Ǻ d(H...A) , Ǻ d(D...A) , Ǻ <(DHA), º 

O(2)-H(2)...O(1) 0,820(1) 1,936(2) 2,740(3) 166,3(1) 

 

Подібно до вищеописаного ліганду HPyOP, структура HPOPyr містить 

водневий зв'язок, донором в якому виступає атом кисню оксимної групи, а 

 
Рис. 4.2. Будова HPOPyr. 

O(1)-C(7) 1,228(3) O(1)-C(7) 1,228(3) 

O(2)-N(5) 1,383(2) O(2)-N(5) 1,383(2) 

N(3)-C(5) 1,279(3) N(3)-C(5) 1,279(3) 

N(3)-N(4) 1,371(2) N(3)-N(4) 1,371(2) 

N(4)-C(7) 1,333(3) N(4)-C(7) 1,333(3) 

N(5)-C(8) 1,276(3) N(5)-C(8) 1,276(3) 
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акцептором – атом кисню амідної групи (табл. 4.2). Однак, на відміну від 

HPyOP, молекули HPOPyr за допомогою даного зв’язку не сполучаються в 

супрамолекулярні пари, а формує ряд колон паралельних площині bc 

(рис. 4.3). 

 
Рис. 4.3. Кристалічна будова HPOPyr 

 

4.2. Комплексоутворення міді(ІІ) з лігандом HPOPyr в водно-

метанольному розчині. 

 

Дослідження комлексоутворення ліганду HPOPyr з солями міді(ІІ) в 

водно-метанольних розчинах проводились за допомогою методів 

потенціометричного та спектрофотометричного титрування. В ході 

спектрофотометричного титрування було встановлено, що в межах рН > 8 в 

даних системах спостерігається утворення осаду, тому розрахунок констант 

стійкості комплексних частинок проводився лише в межах рН = 2−8. 

Результати потенціометричних розрахунків наведені на рисунку 4.4 та в 

таблиці 4.3. Інтерпретація даних рН-потенціометричного та 

спектрофотометричного титрування у системі Cu
2+

 - HPOPyr із молярним 

співвідношенням Cu
2+

 : HPOPyr = 21 свідчить про формування в межах 

рН = 2−8 двох моноядерних комплексів складу [ML2]: [Cu(POPyr)2] та 

[Cu(POPyr-Н)(POPyr)]
−
. 
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Рис. 4.4. Діаграма розподілу комплексних частинок в системі 

Cu
2+

 - HPOPyr в залежності від рН середовища 

 

Як видно з діаграми розподілу, комплексоутворення починається вже 

при значенні рН > 2 з утворенням частинок складу [Cu(POPyr)2]. В діапазоні 

рН = 3−5 зазначена комплексна частинка є домінуючою. Найбільш 

ймовірним способом координації ліганду в складі даного комплексу є 

координація через донорний вузол А (атоми азоту піридинової та 

азометинової груп, а також атом кисню амідної групи), при чому молекули 

ліганду є монодепротонованими по амідній групі. 

 

Таблиця 4.3.  

Кумулятивні константи стійкості та спектральні параметри комплексних 

частинок для системи Cu
2+

 - HPOPyr. 

Частинки log β 
λmax, нм (ε, 

моль
−1

дм
3
см

−1
) 

[Cu(POPyr)2] 21,40(8) 673 (39) 

[Cu(POPyr-H)(POPyr)]
−
 16,01(8) 689 (48) 

 

При підвищенні рН частинка [Cu(POPyr)2] зазнає депротонування, 

фомуючи частинку сладу [Cu(POPyr-H)(POPyr)]
−
. Припускається, що 

вказане депротонування відбувається по оксимній групі ліганду і не 
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призводить до зміни способу координації останнього. Комплекс [Cu(POPyr-

H)(POPyr)]
−
 є домінуючим в розчині при рН > 6. 

В усьому досліджуваному діапазоні рН в спектрах поглинання 

спостерігається одна смуга d-d переходу при 670−690 нм та значеннями ε від 

39 до 48 моль
−1

дм
3
см

−1
. 

Крім того, для досліджуваних систем методом ESI мас-спектрометрії 

було продемонстровано наявність олігоядерних мідьвмісних комплексних 

часток (розділ 4.3). 

 

4.3. Особливості перебігу реакцій солей 3d
5
−3d

10
-металів з HPOPyr, 

ідентифікація та спектральні характеристики синтезованих координаційних 

сполук 

 

З метою оптимізації умов синтезу цільових координаційних сполук та 

встановлення оптимальних умов формування поліядерних частинок були 

проведені попередні дослідження реакцій взаємодії ліганду HPOPyr з солями 

3d
5
−3d

10
-металів з урахуванням аналізу можливих способів координації 

зазначеного ліганду. 

Таблиця 4.4.  

Результати ESI мас-спектрометричних досліджень систем M(ClO4)2-HPOPyr-

NaOH (розчинник – метанол). 

Метал 
Зареєстровані частинки складу 

[ML] [ML2] [ML]2 [ML]3 [ML]4 Інші частинки 

Zn
2+

 + + − + + [M2L3] 

Cu
2+

 − − + + + − 

Ni
2+

 + + + + + − 

Co
2+

 + + + + + − 

Fe
2+

 − − + + − − 

Mn
2+

 − + + + + − 

 

Взаємодія солей цинку з лігандом HPOPyr у спиртових та водно-

спиртових розчинах за різних співвідношень метал:ліганд супроводжується 
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утворенням слабкозабарвлених розчинів жовтого кольору. В випадку 

системи Zn(ClO4)2-HPOPyr-NaOH із розчину шляхом повільного упарювання 

може бути виділена в кристалічному стані речовина K12. Дослідження даної 

сполуки за допомогою ESI мас-спектрометрії дозволило встановити в 

метанольному розчині наявність як моноядерних, так і олігоядерних 

частинок складу [ML]n ([ZnPOPyr]
+
, {[Zn(POPyr-H)]3+H

+
}

+
 та {[Zn(POPyr-

H)]4+H
+
}

+
) і [MnLn+1] ({[Zn(POPyr)2]+H

+
}

+
 та [Zn2(POPyr)3]

+
) (табл. 4.4). 

 

    
А Б 

Рис. 4.5. Розрахований (праворуч) та спостережений в ESI-MS мас-спектрах 

(ліворуч) ізотопні паттерни для частинок {[Zn(POPyr-H)]4+H
+
}

+
 

(Мрозр = 1139,02) (A) та {[Cu(POPyr-H)]4+H
+
}

+
 (Мрозр. = 1131,02) (Б). 

 

При взаємодії ліганду з солями міді(ІІ) в метанолі або суміші метанол-

вода утворюються розчини зеленого, а в випадку додавання лугу – зелено-

коричневого кольору. Шляхом повільного випарювання з системи Cu(ClO4)2-

HPOPyr-2NaOH може бути отримана сполука K13 в вигляді дрібних зелено-

коричневих кристалів. Подібно до вищеописаної сполуки K12, ІЧ-спектр 

комплексу K13 свідчить про задіяність в координації як амідної, так і 

оксимної груп ліганду (табл. 4.4), а в ESI мас-спектрі даної сполуки було 
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зафіксовано паттерн, що відповідає тетраядерній частинці {[Cu(POPyr-

H)]4+H
+
}

+
 (табл. 4.4). 

Солі нікелю взаємодіють з лігандом з утворенням розчинів жовто-

зеленого кольору. В ЕСП даних систем спостерігається смуга поглинання в 

області d-d переходів з максимумом ~ 880−890 нм, яка є характерною для 

комплексів Ni
2+ 

в октаедричному азотно-кисневому донорному оточенні. 

 

    
А Б 

Рис. 4.6. Розрахований (праворуч) та спостережений в ESI-MS мас-спектрах 

(ліворуч) ізотопні паттерни для частинок {[Ni(POPyr-H)]4+2H
+
}

2+
 

(Мрозр. = 1112,05) (A) та [Co
III

Co
II

3(POPyr-H)4]
+
 (Мрозр. = 1112,04) (Б). 

 

Із водно-спиртового розчину системи Ni(ClO4)2-HPOPyr-NaOH вдалося 

виділити зелені кристали сполуки K14. Для K14 методом РСтА було 

підтверджено існування структурного мотиву типу [2 × 2] молекулярної 

решітки з двома типами координації лігандів: “голова до голови” та “хвіст до 

хвоста”. При аналізі ESI мас-спектрів знайдено паттерни від частинок 

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

2+
 (Мрозр. = 1112,05), що підтверджує існування 

тетраядерних комплексів у розчині. Крім того в мас-спектрі були знайдені 

паттерни, які відповідають частинкам {[Ni(POPyr-H)]3+H
+
}

+
, {[Ni(POPyr-

H)]2+H
+
}

+
 та {[Ni(POPyr-H)]+H

+
}

+
 (табл. 4.4), що, ймовірно, є продуктами 

часткової дисоціації тетраядерної частки. 
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Подібно до лігандів HPOAP та HPyOP, взаємодія ліганду HPOPyr з 

солями кобальту(ІІ) та заліза(ІІ) як за вітсутності так і в присутності лугу 

призводить до формування темно-коричневих розчинів високої екстинції, що 

може бути свідченням повного чи часткового окислення йонів меалів до 

ступені окислення +3 в процесі синтезу. Мас-спектрометричний контроль 

системи Fe(ClO4)2-HPOPyr-NaOH виявив наявність паттернів від частинок 

{[Fe(POPyr-H)]2
2+

+CH3O
−
}

+
 та {[Fe(POPyr-H)]3

3+
+O

2−
}

+
, в яких залізо 

перебуває лише в ступені окислення +3. В той же час для системи Co(ClO4)2-

HPOPyr-NaOH характерною є наявність паттернів, що відповідають як 

частинкам зі ступінню окислення кобальту +3: [Co
III

(POPyr-H)]
+
 і 

[Co
III

(POPyr)2]
+
, так і частинкам з двома ступенями окислення металу: 

[Co
III

Co
II

2(POPyr-H)3]
+
, {[Co

III
Co

II
(POPyr-H)3]

−
+2H

+
}

+
 та [Co

III
Co

II
3(POPyr-

H)4]
+
 (табл. 4.4). Спроби виділення аналітично чистих продуктів з залізо- та 

кобальтвмісних систем виявилися невдалими через склування. 

 

    
А Б 

Рис. 4.7. Розрахований (праворуч) та спостережений в ESI-MS мас-спектрах 

(ліворуч) ізотопні паттерни для частинок {[Fe(POPyr-H)]3
3+

+O
2−

}
+
 

(Мрозр. = 841,03) (A) та {[Mn(POPyr-H)]4+H
+
}

+
 (Мрозр. = 1097,06) (Б). 

 

При взаємодії ліганду з перхлоратом мангану(ІІ) в метанолі або суміші 

метанол-вода утворюються розчини жовтого, а в випадку додавання лугу – 
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оранжевого кольору. Відсутність в ЕСП даних систем смуг поглинання в 

видимій області свідчить про те, що ступінь окислення мангану +2 

зберігається навіть в лужному середовищі. Шляхом повільного упарювання 

із водно-метанольного розчину системи Mn(ClO4)2-HPOPyr-NaOH вдалося 

виділити речовину K15 у вигляді оранжевого дрібнокристалічного осаду. 

Мас-спектрометричний контроль метанольного розчину даної сполуки 

дозволив зафіксувати наявність тетраядерної частинки {[Mn(POPyr-

H)]4+H
+
}

+
 (Мрозр. = 1097,06). Крім того, подібно до описаних вище систем, в 

мас-спектрі K15 було зафіксовано паттерни, що відповідають частинкам з 

меншою ядерністю складу [ML]n: {[Mn(POPyr-H)]2+H
+
}

+
 та {[Mn(POPyr-

H)]3+H
+
}

+
 (табл. 4.4). 

Таким чином, як видно із табл. 4.4., дані ESI мас-спектрометрії свідчать 

про формування тетраядерних частинок в випадку взаємодії ліганду з солями 

п’яти з шести досліджуваних металів: цинку, міді(ІІ), нікелю(ІІ), кобальту(ІІ) 

та мангану(ІІ). При цьму в випадку чотирьох з них результуюча 

координаційна сполука може бути виділена в індивідуальному стані, а в 

випадку нікелю (ІІ) така сполука (K14) була досліджена за допомогою РСтА. 

На основі аналізу геометрії ліганду, топології вищезазначеної сполуки K14 та 

літературних даних [25,76,77,79] з високим ступенем ймовірності можна 

говорити про реалізацію структурного мотиву [2 × 2] молекулярної решітки і 

в випадку комплексів HPOPyr з йонами цинку, міді(ІІ) та мангану(ІІ). В той 

же час висновки щодо будови кобальтвмісної тетраядерної комплексної 

частки не можуть бути однозначними через брак літературних даних щодо 

кобальтвмісних комплексів на основі лігандів даного типу. 

В ІЧ-спектрах усіх зазначених комплексів спостерігаються 

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

) та високочастотні 

зсуви смуг ν(N-O) (Δν = 50−115 см
−1

) оксимних груп в порівнянні з їх 

положеннями в спектрах «вільного» ліганду, що свідчить про участь в 

координації як амідної, так і оксимної функцій HPOPyr (табл. 4.5). 
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Таблиця 4.5. 

ІЧ спектральні характеристики координаційних сполук 3d
5
−3d

10
-металів на 

основі ліганду HPOPyr. 

Сполука 

Частоти ІЧ, см
−1

 

(N-O) 

оксим 

(C=O) 

амід І 
(N-H) 

HPOPyr 1034 1658 3335 

[Zn4(POPyr)4(H2O)4](ClO4)4 (K12) 1084 1626 − 

[Cu4(POPyr)4(H2O)4](ClO4)4 (K13) 1149 1631 − 

[Ni4(POPyr)4(H2O)4](ClO4)4 (К14) 1086 1619 − 

[Mn4(POPyr)4(H2O)4](ClO4)4 (K15) 1093 1613 − 

[Mn4(POPyr)4(CH3COO)4]·H2O (K16) 1101 1614 − 

 

Нагадаєм, що реалізація структурного мотиву [2 × 2] молекулярної 

решітки з лігандами даного типу передбачає наявність вакантних місць в 

координаційній сфері йонів металу. Дані вільні місця можуть бути зайняті 

лабільними монодентатними лігандами; зокрема у вищезгаданому комплексі 

K14 таку роль виконують молекули води (розділ 4.4.1). З метою дослідження 

можливості координації монодентатних лігандів до вищеописаних 

тетраядерних комплексів було проведено серію ESI мас-спектрометричних 

досліджень систем M(CH3COO)2-HPOPyr-NaOH (M = Zn
2+

, Cu
2+

, Ni
2+

 та 

Mn
2+

). 

Результати ESI мас-спектрометричного контролю даних систем 

передбачувано продемонстрували наявність паттернів від тетраядерних 

частинок складу {[M(POPyr-H)]4+H
+
}

+
, що є характерним і для систем без 

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

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

молекули оцтової кислоти. Так, в системі Mn(CH3COO)2-HPOPyr-NaOH 

зафіксовано патерн, що відповідає частинці {[Mn(POPyr-

H)]4+CH3COOH+H
+
}

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

– {[Cu(POPyr-H)]4+4CH3COOH+4H
+
+3е}

+
 (Мрозр = 1374,14). В випадку 

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

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

+
 (Мрозр = 1231,09) та {[Ni(POPyr-
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H)]4+3CH3COOH+H
+
}

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

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

H)]4+CH3COOH+H
+
}

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

+
}

+
, {[Zn(POPyr-

H)]4+2CH3COOH+H
+
}

+
 та {[Zn(POPyr-H)]4+2CH3COOH+Na

+
}

+
. 

Крім того, однією з задач наших досліджень було вивчення взаємодії 

тетраядерних комплексів з таким бідентатним потенційно містковим 

лігандом, як оксалат-аніон. ESI мас-спектрометричний контроль систем 

M(ClO4)2-HPOPyr-Na2ox-NaOH (M = Zn
2+

, Cu
2+

, Ni
2+

, Mn
2+

; розчинник – 

суміш води та метанолу) не дозволив зафіксувати наявність оксалатвмісних 

комплексних частинок у випадку більшості досліджуваних йонів металів. 

Однак в випадку нікельвмісної системи в мас-спектрі можуть бути знайдені 

паттерни, що відповідають частинкам {[Ni(POPyr-H)]4+H2ox+2H
+
}

2+
 (Мрозр = 

1202,05), {[Ni(POPyr-H)]4+2H2ox+Na
+
}

+
 (Мрозр = 1313,02) та {[Ni(POPyr-

H)]4+2H2ox+2Na
+
}

2+
 (Мрозр = 1336,01). 

 

    

А Б 

Рис. 4.8. Розрахований (праворуч) та спостережений в ESI-MS мас-спектрах 

(ліворуч) ізотопні паттерни для частинок {[Mn(POPyr-

H)]4+CH3COOH+H
+
}

+
 (Мрозр. = 1157,08) (A) та {[Ni(POPyr-

H)]4+2H2ox+Na
+
}

+
 (Мрозр. = 1313,02) (Б). 
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Таким чином, методом мас-спектрометрії було підтверджено можливість 

утворення асоціатів тетраядерних комплексних часток на основі HPOPyr з 

такими лабільними лігандами як ацетат- та оксалат-аніони. 

Спроби кристалізації даних систем були успішними лише у випадку 

ацетату мангану(ІІ): шляхом повільного упарювання із водно-спиртового 

розчину системи Mn(CH3COO)2-HPOPyr-NaOH може бути отримана 

координаційна сполука K16 у вигляді продовгуватих кристалів оранжевого 

кольору. Методом РСтА для K16 було підтверджено існування структурного 

мотиву типу [2 × 2] молекулярної решітки з типом координації лігандів 

“голова до хвоста”, в якій до кожного атому мангану(ІІ) координований 

ацетат-аніон (розділ 4.4.2). Така будова K16 є додатковим аргументом на 

користь припущення про реалізацію структурного мотиву [2 × 2] 

молекулярної решітки для сполуки K15. 

Варто зазначити, що 

розташування несиметричних 

лігандів в [2 × 2] молекулярних 

решітках може відбуватися в два 

способи. Перший спосіб передбачає 

взаємне розташування лігандів по 

типу “голова до хвоста” (схема 4.2, 

А). Даний спосіб був зареєстрований в сполуці K16. Другий спосіб, що 

включає в себе два типи розташування: “голова до голови” та “хвіст до 

хвоста” (схема 4.2, Б), був зареєстрований в раніше наведеній сполуці K14. 

Така різниця в характері розміщення лігандів в зазначених комплексах може 

бути пояснена різною природою йонів металів, що входять до їх складу. 

Отже, за допомогою методів рН-потенціометричного титрування та мас-

спектрометричних досліджень вдалося встановити фактори, які впливають на 

процеси комплексоутворення ліганду HPOPyr з іонами 3d- металів. 

Врахування даних факторів дозволило встановити оптимальні умови синтезу 

поліядерних координаційних сполук. 

  
А Б 

Схема 4.2. Розсташування лігандів в 

складі сполук K16 (А) та К14 (Б). 



135 

 

4.4. Будова та властивості координаційних сполук на основі ліганду 

HPOPyr. 

4.4.1. Молекулярна та кристалічна будова [Ni4(POPyr)4(H2O)4](ClO4)4 

(K14) 

 
 

Рис. 4.9. Будова [Ni4(POPyr)4(H2O)4]
4+

 та тетраядерного фрагменту 

(атоми водню опущені для чіткості) 

 

K14 має іонну структуру, що складається з комплексного катіону 

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

 та чотирьох перхлорат-аніонів. Елементи кристалічної 

структури поєднуються між собою за допомогою водневих зв’язків. 

Ліганди, що входять до складу комплексної частинки 

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

 є попарно перпендикулярними та формують мотив 

типу [2 × 2] молекулярних решіток. Молекули ліганду координуються до 

атомів металу в {(N,N',O);(O,N'')}-тридентатно-бідентатний біс(хелатний) 

спосіб з µ2-(О) місткуванням гідразонової функції. Таким чином, обидва 

хелатні вузли А та В беруть участь в координації. Зазначена координаційна 

сполука виявляє два типи розташування молекул ліганду: “голова до голови” 

та “хвіст до хвоста”, що призводить до формування двох різних типів 

координаційного оточення атомів нікелю(ІІ). 

Два з чотирьох атомів нікелю(ІІ) знаходиться в викривленому 

октаедричному N4O2 оточенні, що утворене за рахунок двох хелатних вузлів 
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типу А від двох різних молекул ліганду. Координаційне оточення даних 

атомів сформоване двома атомами азоту піразинових груп, двома атомами 

азоту азометинових груп та двома атомами кисню амідних груп лігандів. Ще 

два атоми нікелю(ІІ) знаходяться в викривленому октаедричному N2O4 

оточенні, утвореному за рахунок двох хелатних вузлів типу В від двох різних 

молекул ліганду та двох молекул води. Координаційна сфера таких атомів 

сформована двома атомами азоту оксимних груп і двома атомами кисню 

амідних груп лігандів, а також двома атомами кисню молекул води. 

Два протилежні атоми кисню (O(1) та О(3)) лежать над уявною 

площиною Ni4, утвореною чотирма атомами нікелю(ІІ), а два інших (O(5) та 

О(7)) − під нею, утворюючи таким чином конформацію човна (рис. 4.9). 

 

Таблиця 4.6. 

Обрані геометричні параметри (Ǻ, °) в структурі [Ni4(POPyr)4(H2O)4](ClO4)4 

(K14) 

 

Ni(1)-N(5) 2,039(1) Ni(1)···Ni(2) 3,9066(21) 

Ni(1)-N(20) 2,066(1) Ni(1)···Ni(3) 3,9195(20) 

Ni(1)-O(1) 2,074(1) Ni(2)···Ni(4) 3,8863(20) 

Ni(1)-O(7) 2,055(1) Ni(3)···Ni(4) 3,9323(22) 

Ni(1)-O(9) 2,073(1) N(5)-Ni(1)-O(1) 77,5(3) 

Ni(1)-O(10) 2,079(1) O(7)-Ni(1)-N(20) 78,6(3) 

Ni(2)-N(7) 2,109(1) N(8)-Ni(2)-N(7) 79,5(4) 

Ni(2)-N(8) 2,006(1) N(8)-Ni(2)-O(3) 75,3(3) 

Ni(2)-N(17) 2,061(1) N(18)-Ni(2)-N(17) 78,7(4) 

Ni(2)-N(18) 2,016(1) N(18)-Ni(2)-O(7) 76,5(3) 

Ni(2)-O(3) 2,09(1) N(3)-Ni(3)-N(2) 78,2(4) 

Ni(2)-O(7) 2,122(1) N(3)-Ni(3)-O(1) 77,3(3) 

Ni(3)-N(2) 2,136(1) N(13)-Ni(3)-N(12) 78,6(4) 

Ni(3)-N(3) 1,966(1) N(13)-Ni(3)-O(5) 76,4(3) 

Ni(3)-N(12) 2,119(1) N(10)-Ni(4)-O(3) 78,9(3) 

Ni(3)-N(13) 1,969(1) N(15)-Ni(4)-O(5) 77,4(4) 

Ni(3)-O(1) 2,11(1) Ni(1)-O(7)-Ni(2) 138,6(3) 

Ni(3)-O(5) 2,144(1) Ni(1)-O(1)-Ni(3) 139,1(4) 

Ni(4)-N(10) 2,047(1) Ni(2)-O(3)-Ni(4) 136,9(4) 

Ni(4)-N(15) 2,011(1) Ni(3)-O(5)-Ni(4) 137,3(4) 
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Довжини зв’язків Ni-N (1,966(1)−2,136(1) Å) та Ni-O 

(2,055(1)−2,144(1) Å) сполуки є типовими для комплексів нікелю (ІІ) з 

лігандами даного типу [113–117]. Валентні кути O-M-O`, O-M-N, N-M-N` 

мають типові значення для октаедричного оточення. Хелатні кути є дещо 

зменшеними в порівнянні з ідеальними значеннями, що пов’язано з 

формуванням хелатних кілець. Відстані Ni···Ni' в знаходяться в межах 

3,8863(20)−3,9323(22) Å, кути Ni-O-Ni' мають значення 136,9(4)−139,1(4)º. 

Хелатні цикли є майже плоскими. Вихід ЦА з площини, утвореної 

іншими чотирма атомами, не перевищує 0,15 Ǻ. 

Довжини зв’язків N-N', N-C та C-O мають типові значення для 

депротонованої гідразонової групи. У всіх чотирьох молекулах ліганду, що 

входять до складу [Ni4(POPyr)4(H2O)4]
4+

, атом кисню амідної групи 

розташований в син-позиції по відношенню до атому азоту оксимної групи, 

що обумовлено координацією донорного вузла В до атому мангану.  

Довжини зв’язків оксимної функції C=N та N-O свідчать про те, що дана 

група не зазнає депротонування. Невелика відмінність у довжинах C=N та N-

O «вільного» ліганду та ліганду у складі K14 може бути пояснена 

координацією оксимної групи до атому мангану та впливом сусідньої 

депротонованої гідразидної групи. 

Відстані С-С та С-N піразинового кільця мають типові значення, 

валентні кути близькі до 120°. 

 

Таблиця 4.7. 

Параметри водневих зв’язків в структурі [Ni4(POPyr)4(H2O)4](ClO4)4 (K14) 

D-H...A d(D-H), Ǻ d(H...A) , Ǻ d(D...A) , Ǻ <(DHA), º 

O(2)-H(2)...N(6) #1 0,840(1) 2,168(1) 2,737(1) 125.04(1) 

O(4)-H(4)...N(1) #2 0,839(1) 2,040(1) 2,740(1) 140.60(1) 

O(6)-H(6)...N(16) #3 0,840(1) 2,019(1) 2,704(1) 138.23(1) 

O(8)-H(8)...N(11) #4 0,840(1) 1,978(1) 2,697(2) 142.97(1) 

#Операції симетрії для генерування еквівалентних атомів: 

#1 x,y+1,z    #2 x+1,y,z    #3 x,y,z−1    #4 −x,2−y,−z 
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В кристалі кожен комплексний катіон [Ni4(POPyr)4(H2O)4]
4+

 зв’язаний з 

чотирма сусідніми катіонами за допомогою чотирьох пар водневих зв’язків 

(табл. 4.7). При цьому два з зазначених сусідніх катіони знаходяться над 

уявною площиною, утвореною атомами нікелю [Ni4(POPyr)4(H2O)4]
4+

, а два – 

під, як показано на рис. 4.10. В такий спосіб за допомогою водневих зв’язків 

комлексні катіони формують тривимірний позитивно заряджений каркас, в 

порожнинах якого розміщуються перхлорат-аніони. 

 

 

 
Гратки А знаходяться під, а Б – 

над площиною, утвореною атомами 

нікелю центральної гратки. 

Рис. 4.10. Кристалічна будова K14 (ліворуч, проекція на площину bc, 

атоми водню та перхлорат-аніони опущені для чіткості) та схематичне 

зображення системи водневих зв’язків в ній (праворуч). 

 

4.4.2. Молекулярна та кристалічна будова [Mn4(POPyr)4(CH3COO)4]·H2O 

(K16) 

 

Структура K16 молекулярна і складається з комплексних молекул 

[Mn4(POPyr)4(CH3COO)4] та сольватних молекул води. Елементи 

кристалічної структури поєднуються між собою за допомогою водневих 

зв’язків та π-π стекінг взаємодій. 

Подібно до вищеописаного комплексу K16, молекули ліганду в складі 

комплексної молекули [Mn4(POPyr)4(CH3COO)4] є попарно 

перпендикулярними та формують мотив типу [2 × 2] молекулярних решіток. 
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Як і в випадку K16, ліганд координується до атомів металу в 

{(N,N',O);(O,N'')}-тридентатно-бідентатний біс(хелатний) спосіб з µ2-(О) 

місткуванням гідразонової функції. Однак, на відміну від вищезгаданого 

комплексу, для K16 проявляється лише один тип розташування молекул 

ліганду – “голова до хвоста”. Два протилежні атоми кисню (O(1) та О(5)) 

лежать над уявною площиною Mn4, утвореною чотирма атомами мангану, а 

два інших (O(3) та О(7)) − під нею, утворюючи таким чином конформацію 

човна (рис. 4.11). 

 

  

Рис. 4.11. Будова [Mn4(POPyr)4(CH3COO)4] та тетраядерного фрагменту 

(атоми водню опущені для чіткості) 

 

Всі чотири атоми мангану(ІІ) знаходиться в викривленому 

октаедричному N3O3 оточенні, сформованому двома атомами азоту 

піразинової та азометинової груп, а також атому кисню амідної групи від 

першої молекули ліганду, атому азоту оксимної групи та атому кисню 

амідної групи від іншої молекули ліганду, а також атома кисню ацетат-

аніону. Вибрані довжини зв’язків та кути наведено в табл. 4.8. 

Довжини зв’язків Mn-N (2,188(2)−2,366(2) Å) та Mn-O 

(2,093(2)−2,2119(18) Å) сполуки є типовими для комплексів мангану(ІІ) з 

лігандами, що містять подібні хелатуючі вузли [114,122,124,126]. Валентні 

кути O-M-O`, O-M-N, N-M-N` мають типові значення для октаедричного 

оточення. Хелатні кути є дещо зменшеними в порівнянні з ідеальними 
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значеннями, що пов’язано з формуванням хелатних кілець. Відстані Mn···Mn' 

в знаходяться в межах 3,9167(6)−4,0059(6) Å, кути Mn-O-Mn' мають значення 

127,52(7)−130,29(7)º. 

Хелатні цикли, що утворені донорним вузлом В (O(1)C(7)C(8)N(5), 

O(3)C(16)C(17)N(10), O(5)C(25)C(26)N(15) та O(7)C(34)C(35)N(20)) є майже 

плоскими. Вихід ЦА з площини, утвореної іншими чотирма атомами, не 

перевищує 0,1 Ǻ. В той же час хелатні цикли, що утворились при координації 

донорного вузла А мають слабко виражену конформацію конверту. Вихід ЦА 

з площин NCC'N' та NN'CO становить 0,25(1) та 0,31(1) для Mn(1), 0,39(1) та 

0,31(1) для Mn(2), 0,22(1) та 0,36(1) для Mn(3), а також 0,23(1) та 0,20(1) для 

Mn(4). 

Таблиця 4.8. 

Обрані геометричні параметри (Ǻ, °) в структурі 

[Mn4(POPyr)4(CH3COO)4]·H2O (K16) 

Mn(1)-N(2) 2,093(2) Mn(4)-O(7) 2,1824(17) 

Mn(1)-N(3) 2,1743(16) Mn(4)-O(15) 2,112(2) 

Mn(1)-N(10) 2,205(2) Mn(1)···Mn(2) 3,9202(6) 

Mn(1)-O(1) 2,2119(18) Mn(1)···Mn(4) 4,0059(6) 

Mn(1)-O(3) 2,261(2) Mn(2)···Mn(3) 3,9783(6) 

Mn(1)-O(9) 2,366(2) Mn(3)···Mn(4) 3,9167(6) 

Mn(2)-N(7) 2,108(2) N(3)-Mn(1)-N(2) 70,03(8) 

Mn(2)-N(8) 2,1963(16) N(3)-Mn(1)-O(1) 70,75(8) 

Mn(2)-N(15) 2,2102(18) O(3)-Mn(1)-N(10) 71,58(7) 

Mn(2)-O(3) 2,216(2) N(8)-Mn(2)-N(7) 69,68(8) 

Mn(2)-O(5) 2,242(2) O(3)-Mn(2)-N(8) 71,00(7) 

Mn(2)-O(11) 2,320(2) O(5)-Mn(2)-N(15) 71,36(8) 

Mn(3)-N(12) 2,102(2) N(13)-Mn(3)-N(12) 69,89(8) 

Mn(3)-N(13) 2,1831(18) O(5)-Mn(3)-N(13) 71,31(8) 

Mn(3)-N(20) 2,1946(19) O(7)-Mn(3)-N(20) 71,15(8) 

Mn(3)-O(5) 2,198(2) N(18)-Mn(4)-N(17) 70,73(8) 

Mn(3)-O(7) 2,249(2) O(1)-Mn(4)-N(5) 71,93(8) 

Mn(3)-O(13) 2,352(2) O(7)-Mn(4)-N(18) 71,33(8) 

Mn(4)-N(5) 2,222(2) Mn(1)-O(3)-Mn(2) 127,52(7) 

Mn(4)-N(17) 2,319(2) Mn(1)-O(1)-Mn(4) 130,29(7) 

Mn(4)-N(18) 2,188(2) Mn(2)-O(5)-Mn(3) 129,16(8) 

Mn(4)-O(1) 2,2029(19) Mn(3)-O(7)-Mn(4) 127,58(8) 
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Довжини зв’язків N-N', N-C та C-O гідразонової групи вказують на те, 

що дана група є депротонованою. У всіх чотирьох молекулах ліганду, що 

входять до складу [Mn4(POPyr)4(CH3COO)4], атом кисню амідної групи 

розташований в син-позиції по відношенню до атому азоту оксимної групи, 

що обумовлено координацією донорного вузла В до атому мангану.  

В той же час довжини зв’язків оксимної функції C=N та N-O свідчать 

про те, що оксимна група не зазнає депротонування. Як і в випадку K14, 

спостерігається незначна відмінність у довжинах C=N та N-O «вільного» 

ліганду та ліганду у складі координаційної сполуки, що може бути пояснена 

координацією оксимної групи до атому металу та впливом сусідньої 

депротонованої гідразидної групи. 

Відстані С-С та С-N піразольного кільця мають типові значення, 

валентні кути близькі до 120°. 

Комплексна молекула [Mn4(POPyr)4(CH3COO)4] містить чотири 

внутрішньомолекулярні водневі зв’язки, донором в яких виступає оксимна 

група, а акцептором – координований ацетат-аніон (табл. 4.9). Крім того один 

з чотирьох ацетат-аніон, що входить до складу комплексної молекули, 

задіяна в якості акцептору в формуванні водневого зв’язку з сольватною 

молекулою води (табл. 4.9). 

Таблиця 4.9. 

Параметри водневих зв’язків в структурі [Mn4(POPyr)4(CH3COO)4]·H2O 

(K16) 

D-H...A d(D-H), Ǻ d(H...A) , Ǻ d(D...A) , Ǻ <(DHA), º 

O(2)-H(2)...O(16) 0,82(1) 1,71(1) 2,53(1) 172,9(2) 

O(4)-H(4)...O(10) 0,82(1) 1,70(1) 2,52(1) 175,9(2) 

O(6)-H(6)...O(12) 0,82(1) 1,65(1) 2,46 (1) 171,5(2) 

O(8)-H(8)...O(14) 0,82(1) 1,67(1) 2,49(1) 177,0(2) 

O(17)-H(17B)...O(10) 0,85(1) 2,33(1) 2,95(1) 130,5(2) 

 

В кристалі нейтральні молекули [Mn4(POPyr)4(CH3COO)4] об’єднуються 

у шари в площині xy за рахунок π-π стекінг взаємодій між піразиновими 

кільцями (рис. 4.12). Відстань між центроїдами кілець, що беруть участь у 



142 

 

формуванні π-π стекінг взаємодії, становить 3,58(1) Ǻ. Окремі шари 

об’єднуються між собою вздовж осі с за допомогою слабких взаємодій. 

 

 
Рис. 4.12. Будова елементарної комірки в 

структурі K16 (проекція на площину ab, атоми 

водню опущені для чіткості) 

 

4.5. Магнітні властивості [Mn4(POPyr)4(CH3COO)4]·H2O (K16). 

 

Сполука К16 містить в своєму складі 

чотири атоми мангану(ІІ), що лежать в 

одній площині і знаходяться в вершинах 

уявного квадрату, як показано на схемі 4.3. 

Подібне розташування парамагнітних 

центрів дозволяє використати ізотропний 

спін-гамільтоніан з двома параметрами 

обмінної взаємодії J1 та J2, що 

відповідають взаємодії між сусідніми іонами та між іонами по діагоналі 

квадрата, відповідно. Оскільки взаємодія по діагоналі в більшості випадків 

вносить незначний вклад, параметром J2 можна знехтувати і вважати його 

рівним нулю (схема 4.3). 

При обробці експериментальних даних було використано процедуру 

 
S = 0 

Схема 4.3. Обмінна схема для 

[4 × 4] МР мангану(ІІ). 
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наближення згідно спін-гамільтоніану Гейзенберга-Дірака-ван-Флека для 

ізотропних обмінних взаємодій за умови Зеєманівського розщеплення 

(рівняння 4.1) [98,99]. 

 

Ĥ = –2J1 ΣŜj∙Ŝi + gμBΣ Ŝi   (4.1) 

 

Внесок парамагнітних домішок (ρ) було враховано відповідно до 

рівняння 4.2 [99]: 

 

 = (1  )∙ + ·моно   (4.2) 

 

Графіки залежності молярної магнітної сприйнятливості (M) та добутку 

MТ сполуки K16 від температури наведено на рисунку 4.13. 

Значення магнітного моменту при кімнатній температурі становить 5.6 

М.Б. (в перерахунку на один атом мангану(ІІ)). Це менше ніж теоретично 

розраховане значення, очікуване для невзаємодіючих спінів (5,92 М.Б.). 
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Рис. 4.13. Температурні залежності молярної магнітної 

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

чотири іони мангану(ІІ)) (праворуч) порошкуватого зразку K16. 

Розраховані величини представлені суцільними лініями. 
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Добуток MТ повільно зменшується зі зменшенням температури. Так при 

температурі 300 К він складає 15,53 см
3
Кмоль

−1
, в той час як при 1,8 К його 

значення становить 0,37 см
3
Кмоль

−1
 при (рис. 4.13). Величина M в діапазоні 

температур 1,8-300 К демонструє максимум при 18 К. Такий характер 

температурної залежності магнітної сприйнятливості свідчить про реалізіцію 

антиферомагнітної взаємодії між іонами мангану(ІІ). 

В рамках вищезазначеної моделі для сполуки K16 були розраховані 

наступні параметри: J = –1,1 см
–1

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

J добре узгоджується з відповідними значеннями для раніше повідомлених 

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

[50,77,78]. 

 

Короткі висновки 

 

1. Методом потенціометричного та спектрометричного рН-титрування 

досліджені кислотно-основні властивості ліганду HPOPyr та його 

комплексоутворення з іонами міді(II) у водно-метанольних розчинах. 

Визначено константу дисоціації ліганду, склад, константи стійкості та 

можливу будову комплексних частинок. 

2. Розроблено методики синтезу та отримано в індивідуальному стані 5 

нових поліядерних координаційних сполук цинку, міді(ІІ), нікелю(ІІ) та 

мангану(ІІ) з лігандом HPOPyr. Досліджено фізико-хімічні та спектральні 

властивості отриманих сполук, встановлено їх склад та способи координації 

лігандів. а саме: 

 в усіх синтезованих сполуках в координації задіяні як амідна, так і 

оксимна групи, при чому остання координується через атом азоту; 

 на відміну від лігандів HPOAP та HPyOP, взаємодія HPOPyr з солями 

мангану(ІІ) не призводить до зміни ступеню окислення останнього навіть 

в лужному середовищі; 
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3. Методом мас-спектрометрії було підтверджено можливість 

утворення асоціатів тетраядерних комплексних часток на основі HPOPyr з 

такими лігандами як ацетат- та оксалат-аніони. Таким чином, дані 

тетраядерні комплекси є потенційними будівельними блоками, придатними 

для одержання на їх основі координаційних сполук більшої ядерності. 

4. Методом рентгеноструктурного аналізу встановлено будову двох 

тетраядерних координаційних сполук [Ni4(POPyr)4(H2O)4](ClO4)4 (К14) та 

[Mn4(POPyr)4(CH3COO)4]·H2O (K16). Встановлено, що обидві координаційні 

сполуки виявляють топологію [2 × 2] МР, при чому в комплексі К14 

реалізується взаємне розміщення лігандів по типу «голова до голови» та 

«хвіст до хвоста», а в випадку K16 – «голова до хвоста». 

5. Проведено кріомагнетохімічні дослідження тетраядерного 

манганвмісного комплексу K16. Виявлено, що між іонами мангану(ІІ) в даній 

сполуці реалізується антиферомагнітний обмін. 
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РОЗДІЛ 5 

КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ НА ОСНОВІ 2-ГІДРОКСИБЕНЗИЛІДЕНО-2-

ГІДРОКСИМІНОПРОПАНГІДРАЗИДУ (H2SOP) ТА 3,5-

ДИМЕТИЛПІРАЗИЛ-2-ГІДРОКСИБЕНЗИЛІДЕНО-2-

ГІДРОКСИМІНОАЦЕТОГІДРАЗИДУ (H2POАSP) 

 

5.1. Фізико-хімічні та спектральні властивості досліджуваних лігандів, 

можливі способи координації у металокомплексах 

 

Синтезовані ліганди (H2SOP та H2POАSP) були охарактеризовані 

сукупністю аналітичних та спектральних методів, які підтвердили їх 

ідентичність та чистоту. 
1
H та 

13
С ЯМР спектри виявили усі очікувані 

сигнали, положення яких добре узгоджуються як з даними для подібних 

сполук, так і зі значеннями, розрахованими за допомогою програми 

ChemDraw. 

 

 

 
Рис. 5.1. Ліганди H2SOP та H2POАSP. 

 

Обидва ліганди є нерозчинними в воді, ацетоні, діетиловому ефірі, 

хлороформі та неполярних органічних розчинниках, є помірно розчинними в 

метанолі та етанолі, а також добре розчинними в ДМСО та ДМФА. 

З метою дослідження поведінки ліганду H2SOP в розчині було 

проведено спектрофотометричне титрування даного ліганду в суміші 
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вода/ДМСО (50/50, о/о). Було встановлено, що в межах рН = 2−12 даний 

ліганд виявляє дві вимірювані константи дисоціації. Результати розрахунків, 

проведених на основі спектрофотометричного титрування, наведено в табл. 

5.1. Перша константа відноситься до депротонування фенольної функції 

ліганду, друга – депротонування оксимної групи. 

 

Таблиця 5.1.  

Константи дисоціації ліганду H2SOP.  

Форма 

ліганду 

H3SOP 

lg β pK 

[HL]
−
 10,82(14) 10,82 

[H2L] 19,91(34) 9,09 

 

Подібно до HPOAP, HPyOP та HPOPyr, H2SOP та H2POASP є 

полінуклеативними N,O-донорними лігандами і для них можливою є низка 

способів координації. Найбільш вірогідні з них наведені на схемі 5.1 – це 

тридентатний мононуклеативний, тридентатно-монодентатний 

бінуклеативний, тридентатно-бідентатний бінуклеативний містковий, 

тридентатно-бідентатно-монодентатний тринуклеативний містковий та 

тридентатно-бідентатно-бідентатний тринуклеативний містковий способи 

координації. 

На відміну від розглянутих раніше лігандів, найбільш ймовірним в 

випадку хелатної тридентатної мононуклеативної координація H2SOP та 

H2POASP є один спосіб: за рахунок координації атомів кисню фенольної та 

амідної груп, а також атому азоту азометинової функції. Таким чином в 

тридентатній мононуклеативній координації задіяний весь донорний вузол А. 

Для ліганду H2SOP в випадку бінуклеативної координації також можна 

очікувати лише один спосіб, що передбачає задіяність в координації 

донорних вузлів А та В, при чому атом кисню амідної групи є містковим 

(схема 5.1). В той же час для ліганду H2POASP ймовірним є ще один спосіб 

бінуклеативної координації, в якому ліганд координується до іону металу 
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через донорний вузол А та атом азоту піразольного фрагменту. Порівнюючи 

дані способи координації, можна дійти до висновку, що в загальному 

випадку для ліганду H2POASP більш вірогідним є перший спосіб, однак за 

умов реалізації неплоскої конформації ліганду ймовірність реалізації другого 

способу також є високою. 

 

Схема 5.1. Можливі способи координації лігандів H2SOP та H2POASP 

(R = метил та 1-(3,5-диметилпіразил) відповідно). 

   

{N,N',O}-тридентатний 

{(N,N',O);(N''')}-

тридентатно- 

монодентатний 

{(N,N',O);(O,N'')}-

тридентатно-бідентатний 

 
  

{(N,N',O);(O,N'');(O')}- 

тридентатно-бідентатно-

монодентатний 

{(N,N',O);(O,N'');(N''')}- 

тридентатно-бідентатно-

монодентатний 

{(N,N',O);(O,N'');(O',N''')}

- тридентатно-

бідентатно-бідентатний 

 

При тринуклеативній координації ліганду H2SOP найбільш ймовірним є 

спосіб, у якому задіяними в координації є донорні вузли А та В, а також атом 

кисню депротонованої оксимної групи. Найбільш вірогідні способи 

тринуклеативної координації ліганду H2POASP також передбачають 

задіяність вузлів А та В. При цьому молекула ліганду координується до 

третього іону металу через атом кисню депротонованої оксимної групи, 

атому азоту піразольного кільця, або через обидва ці атоми одночасно, 

задіявши таким чином в координації весь донорний вузол С. 
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5.1.1. Молекулярна і кристалічна будова H2SOP. 

 

Структура H2SOP є молекулярною і складається лише з молекул 2-

оксиіміно-N'-(2-оксибензиліден)пропангідразону, пов’язаних між собою за 

допомогою водневого зв’язку Oоксим-H···Oамід. 

 

 
Рис. 5.2. Будова H2SOP. 

 

Довжини зв’язків С-N та N-O оксимної групи, а також N-N', N-C і C-O 

гідразонної групи (табл. 5.2) є типовими для лігандів даного типу. Атом 

кисню амідної групи розташований в анти-позиції по відношенню до атому 

азоту оксимної групи. 

Молекула ліганду є майже плоскою; відхилення будь-якого не водневого 

атому з площини, сформованої іншими не водневими атомами, не перевищує 

0,3 Ǻ. 

Таблиця 5.2. 

Обрані геометричні параметри (Ǻ, °) в структурі H2SOP. 

O(1)-C(1) 1,3643(9) O(2)-C(8)-N(2) 121,50(7) 

O(2)-C(8) 1,2353(9) O(2)-C(8)-C(9) 121,18(6) 

O(3)-N(3) 1,3838(9) N(2)-C(8)-C(9) 117,32(6) 

N(1)-C(7) 1,2818(9) C(7)-N(1)-N(2) 120,00(6) 

N(1)-N(2) 1,3643(9) C(8)-N(2)-N(1) 115,62(6) 

N(2)-C(8) 1,3544(9) C(9)-N(3)-O(3) 110,93(6) 

N(3)-C(9) 1,2854(9)   
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Відстані С-С бензольного кільця мають типові значення, валентні кути 

близькі до 120°. 

Структура H2SOP містить в своєму складі два типи водневих зв’язків: 

внутрішньомолекулярний водневий зв'язок, в якому донором виступає 

фенольна, а акцептором – азометинова група, та міжмолекулярний, в якому 

донором є оксимна група, а акцептором – амідний атом кисню. Завдяки 

останньому, окремі молекули сполучаються в супрамолекулярні ланцюги 

вздовж осі с. Окремі ланцюги пов’язані між собою за допомогою слабких 

Ван-дер-Ваальсових взаємодій. 

Таблиця 5.3. 

Параметри водневих зв’язків в структурі H2SOP. 

D-H...A d(D-H), Ǻ d(H...A) , Ǻ d(D...A) , Ǻ <(DHA), º 

O(1)-H(1)...N(1) 0,84(1) 1,85(1) 2,5808(10) 144,0 

O(3)-H(3)...O(2)#1 0,84(1) 1,82(1) 2,6518(9) 171,3 

#Операції симетрії для генерування еквівалентних атомів: 

#1 x,−y+1,z+1/2 

 

 
Рис. 5.3. Кристалічна будова H2SOP (атоми 

водню опущені для чіткості). 

 

5.1.2. Молекулярна і кристалічна будова H2POАSP. 

 

Ліганд H2POАSP має молекулярну структуру, що складається з молекул 

3,5-диметилпіразил-2-гідроксибензилідено-2-гідроксиміноацетогідразиду та 
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молекул метанолу. Елементи кристалічної структури поєднані між собою за 

допомогою розгалуженої системи водневих зв’язків. 

 

 
Рис. 5.4. Будова H2POАSP. 

 

Подібно до ліганду H2SOP, довжини зв’язків N-N', N-C і C-O гідразонної 

групи (табл. 5.4), а також С-N та N-O оксимної групи є типовими для лігандів 

даного типу. Атом кисню амідної групи розташований в анти-позиції по 

відношенню до атому азоту оксимної групи. 

Подібно до раніше описаного ліганду HPOAP, молекула H2POАSP не є 

плоскою: піразольний фрагмент значно відхиляється від площини, утвореної 

іншими атомами молекули. Торсійний кут NоксимCоксимNпіразолN'піразол складає 

−87,41(19)º. 

Таблиця 5.4. 

Обрані геометричні параметри (Ǻ, °) в структурі H2POАSP. 

 

Відстані С-С бензольного кільця мають типові значення, валентні кути 

близькі до 120°. Відстані C-С, C-N та N-N', а також валентні кути 

піразольного циклу мають значення типові для полінуклеативних 

піразолвмісних лігандів [112]. 

O(1)-N(3) 1,3620(16) C(9)-C(8)-H(8) 120,2(1) 

O(2)-C(7) 1,2258(18) N(5)-C(8)-C(9) 119,56(14) 

O(3)-C(10) 1,3628(18) N(5)-C(8)-H(8) 120,2(1) 

N(3)-C(6) 1,279(2) C(6)-N(3)-O(1) 112,54(12) 

N(4)-C(7) 1,3543(19) C(7)-N(4)-N(5) 115,62(13) 

N(4)-N(5) 1,3796(17) C(8)-N(5)-N(4) 118,78(14) 

N(5)-C(8) 1,285(2)   
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Таблиця 5.5. 

Параметри водневих зв’язків в структурі H2SOP. 

D-H...A d(D-H), Ǻ d(H...A), Ǻ d(D...A), Ǻ <(DHA), º 

O(3)-H(3)...N(5) 0,84(1) 1,86(1) 2,5984(17) 145.29(1) 

O(4)-H(4A)...O(2)#1 0,84(1) 2,03(1) 2,8572(18) 168.4(1) 

O(1)-H(1)...N(2)#2 0,84(1) 1,82(1) 2,6486(18) 171.4(1) 

N(4)-H(4)...O(4)#3 0,88(1) 2,06(1) 2,8905(18) 157.6(1) 

#Операції симетрії для генерування еквівалентних атомів: 

#1 −x+2,−y+1,−z+1    #2 x,−y+1/2,z+1/2    #3 −x+2,y−1/2,−z+3/2      

 

Структура H2POАSP містить в своєму складі чотири типи водневих 

зв’язків: один внутрішньомолекулярний Oфенол—H···Nазометин, один 

міжмолекулярний Oоксим—H···Nпіразол та два міжмолекулярні, що включають 

сольватовану молекулу метанолу: Nамід—H···Oметанол та Oметанол—H···Oамід 

звязки (табл. 5.5). Таким чином в кристалі кожна молекула ліганду поєднана 

з двома сусідніми молекулами за допомогою водневих зв’язками як 

безпосередньо, так і опосередковано через молекулу метанолу. 

 

 
Рис. 5.5. Кристалічна будова H2POАSP (атоми водню 

опущені для чіткості). 

 

Крім того, сусідні молекули пов’язані між собою за допомогою π-π 

стекінгу між фенольними кільцями; відстань між центроїдами кілець складає 

3,87 Å. Таким чином, за допомогою водневих зв’язків та π-π стекінг-

взаємодій молекули H2POАSP формують супрамолекулярні зигзагоподібні 
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ланцюги вздовж осі c. Окремі ланцюги поєднані в кристалі за допомогою 

слабких Ван-дер-Ваальсових взаємодій (рис. 5.5). 

 

5.2. Комплексоутворення цинку, нікелю(ІІ) та міді(ІІ) з лігандом H2SOP 

в водно-метанольному розчині. 

 

Попередні дослідження показали, що ліганд H2SOP схильний до 

утворення малорозчинних продуктів при взаємодії з солями 3d
5
−3d

10
-металів 

металів, що не дозволяє застосувати метод потенціометричного титрування 

для дослідження комлексоутворення даного ліганду в розчині. Саме тому 

вивчення процесів комплексоутворення H2SOP з солями  міді(ІІ), цинку та 

нікелю(ІІ) було проведено за допомогою методу спектрофотометричного 

титрування. Для запобігання утворення осаду експеримент проводився за 

низьких концентрацій реагентів (2−10·10
−5

 моль/л), а в якості розчинника 

використовувалася суміш вода/ДМСО (50/50, о/о). 

З метою дослідження комплексоутворення ліганду H2SOP було вивчено 

залежність електронних спектрів поглинання розчину “вільного” ліганду та 

систем H2SOP-M(NO3)2 (M = Zn
2+

, Cu
2+

 та Ni
2+

) зі співвідношенням 

метал:ліганд = 1:1 від рН середовища. Контроль комплексоутворення вівся за 

двома смугами поглинання, що відповідають π-π-переходам молекул ліганда 

(табл. 5.6). В усіх випадках відбувається зменшення інтенсивності смуги 

поглинання при ≈ 300 нм (смуга 1) та зростання інтенсивності смуги 

поглинання при ≈ 400 нм (смуга 2). Оскільки в процесі експерименту 

досліджуваний розчин зазнає незначного розведення через титрування 

концентрованим розчином лугу, при інтерпретації результатів 

використовувались не абсолютні значення оптичних густин за максимумів 

поглинання смуг І1 та І2, відповідно, а їхнє співвідношення. Графіки 

залежності даних співвідношень від рН середовища наведено на рис. 5.6 та 

5.7. 



154 

 

300 350 400 450

0.0

0.5

1.0

A

 

 

  

2 4 6 8 10 12 14

0.0

0.2

0.4

0.6

I
1
/I

2

pH
 

Рис. 5.6. Електронні спектри поглинання розчину H2SOP в інтервалі 

рН від 2 до 12 (ліворуч) та співвідношення інтенсивностей смуг 

поглинання 1 і 2  в даній системі в залежності від рН (праворуч) 

(CL = 5·10
−5

 моль/л) 

 

Результати досліджень вказують на те, що в цинк- та нікельвмісних 

системах формування комплексів починається лише при рН > 5. При більш 

низьких значеннях рН комплексоутворення не відбувається і смуга 

поглинання знаходиться в області, що практично відповідає 

недепрототонованому ліганду.  
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Рис. 5.7. Cпіввідношення інтенсивностей смуг поглинання 1 і 2 в 

системах H2SOP-М(NO3)2 (M = Zn
2+

, Cu
2+

 та Ni
2+

) в залежності від рН 

(CL = CM = 5·10
−5

 моль/л) 

 

Спектри комплексів (рН = 10−12) в системах H2SOP-Zn(NO3)2 та H2SOP-

Ni(NO3)2 схожі між собою і є подібними до спектрів двічі депротонованого 

ліганду, тому з певною долею ймовірності можна стверджувати, що для 

цинк- та нікельвмісної системи характерне утворення комплексів, в яких 
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ліганд є двічі депротонованим. Як буде показано в наступному розділі, даний 

висновок добре узгоджується і з результатами ІЧ-спектроскопії. 

В той же час в системі на основі нітрату міді(ІІ) комплексоутворення 

спостерігається вже при рН=2, при чому в системі H2SOP-Cu(NO3)2 існують 

три типи комплексів при рН = 2−3, 6−7 та 10−12. Першому відповідає смуги 

π-π переходів при 324 та 400 нм, другому – 350 та 393 нм, третьому – 306 та 

388 нм (табл. 5.6). Характер спектру комплексних частинок першого типу є 

більш близьким до спектру ліганду в депротонованій, ніж в протонованій 

формі, що може бути пояснено частковим депротонуванням ліганду при 

координації йоном міді (ІІ). Подібне полегшення депротонування при 

координації металу є характерним для багатьох фенол- та гідразонвмісних 

лігандів [68,76,127]. Подальше підвищення рН в даній системі, ймовірно, 

призводить до подальшого депротонування молекули ліганду при рН > 5, а 

також при рН > 9. Враховуючи, що максимальна ступінь депротонування 

досліджуваного ліганду складає три, справедливим є припущення, що в 

системі H2SOP-Cu(NO3)2 в залежності від рН середовища ліганд може 

перебувати в моно-, ди- та тридепротонованому стані, як наведено в табл. 5.6. 

 

Таблиця 5.6.  

Спектральні властивості систем H2SOP та H2SOP-M(NO3)2 в залежності від 

рН середовища (CL = CM = 5·10
−5

 моль/л). 

Система рН 
Ймовірна 

частинка 
λmax 1, нм λmax 2, нм I2/I1* 

H2SOP 
2−7 H2SOP 300 − 0 

12 SOP
2−

 303 380 0.57 

H2SOP-

Zn(NO3)2 
10−12 [Zn(SOP)] 304 381 0.48 

H2SOP-

Ni(NO3)2 
10−12 [Ni(SOP)] 304 390 0.48 

H2SOP-

Cu(NO3)2 

2−3 [Cu(HSOP)]
+
 324 400 0.15 

6−7 [Cu(SOP)] 350 393 0.58 

10−12 [Cu(SOP-H)]
−
 306 388 1.12 

*
 – співвідношення інтенсивностей смуг поглинання при λmax 2 та λmax 1 
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З метою встановлення складу досліджуваних комплексів було проведено 

спектрофотометричне титрування розчину ліганду розчином нітратів металів 

та розчинів нітратів металів розчином ліганду при сталих значеннях рН. 

Результати титрування вказують на формування комплексних частинок зі 

співвідношенням метал:ліганд = 1:1 у випадку всіх вищезазначених систем. 

Крім того у випадку системи H2SOP-Cu(NO3)2 при рН = 7 спостерігається 

формування комплексної частинки складу Cu2L, а при рН = 10 – складу CuL2 

(табл. 5.7). 

Таблиця 5.7.  

Результати спектрофотометричного титрування H2SOP нітратами цинку, 

міді(ІІ) та нікелю(ІІ) при сталих значеннях рН в суміші вода/ДМСО (50/50, 

о/о) 

Досліджуваний 

метал 
рН 

Співвідношення 

М:L 

Ймовірні комплексні 

частки 

Zn 10 1:1 [Zn(SOP)] 

Ni 10 1:1 [Ni(SOP)] 

Cu 

2 1:1 [Cu(HSOP)]
+
 

7 1:1, 2:1 
[Cu(SOP)], 

[Cu2(SOP/SOP-H)]
2+/+

 

10 1:1, 1:2 
[Cu(SOP-H)]

−
, 

[Cu(SOP-H)2]
4−

 

 

Результати спектрофотометричного титрування для систем H2SOP з 

іонами цинку та нікелю(ІІ) вказують на те, що характер комплексоутворення 

в випадку обох іонів є досить близьким. В той же час у випадку іонів міді(ІІ) 

спостерігаються деякі відмінності в характері комплексоутворення, що, 

зокрема, виявляється у формуванні комплексів при низьких значеннях рН та 

формуванні комплексних частинок зі співвідношенням метал:ліганд = 1:2 та 

2:1. При цьому всі з зазначених іонів металів здатні формувати стійкі 

комплекси з лігандом в нейтральному та лужному середовищах. 
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5.3. Особливості перебігу реакцій солей 3d
5
−3d

10
-металів з H2SOP та 

H2POASP, ідентифікація та спектральні характеристики синтезованих 

координаційних сполук 

 

При взаємодії нітрату міді(ІІ) з лігандом H2SOP в водно-спиртовій 

суміші в залежності від рН середовища можуть бути виділені три продукти 

зеленого кольору: А (рН = 1−2), Б (рН = 7−8) та В (рН = 12−13). Результати 

ІЧ-спектроскопічних досліджень вказують на наявність нітрат-іонів лише в 

одному з досліджуваних комплексів – сполуці А. Крім того в ІЧ-спектрах 

усіх координаційних сполук спостерігається значний низькочастотний зсув 

смуг ν(C=O) Амід І, порівняно зі спектром “вільного” ліганду, що свідчить 

про участь в координації амідних атомів кисню. Смуга ν(N-O) оксимної 

групи для А-В, в порівнянні зі спектром “вільного” ліганду, зміщена в 

короткохвильову область, однак для В зсув є значно більшим ніж для А та Б 

(для сполуки В Δν становить 99 см
−1

 проти 63 та 42 см
−1

 для А та Б 

відповідно). Таким чином для сполук А та Б можна зробити висновок про 

координацію оксимної групи в протононованій формі, для сполуки В – в 

депротонованій. Дані продукти є нерозчинними в воді, неполярних та 

полярних органічних розчинниках, однак розчиняються в концентрованих 

розчинах лугів і мінеральних кислот. Таким чином, можна зробити висновок, 

що сполуки А-В являють собою координаційні полімери, в яких задіяні 

обидва донорні вузли ліганду, а сам ліганд є моно-, ди- та 

тридепротонованим, відповідно. Оскільки в усіх трьох випадках нітрат 

міді(ІІ) та ліганд здатні до взаємодії лише в еквімолярних співвідношеннях, 

справедливим є припущення, що вказаним металокомплексам відповідають 

наступні брутто-формули: {[Cu(HSOP)]NO3}n (А), {[Cu(HSOP)]}n (Б) та 

{Na[Cu(HSOP)]}n (В). Результати елементного аналізу сполук А-В добре 

узгоджуються з даним припущенням. 

Подібно до солей міді(ІІ), взаємодія солей цинку та нікелю(ІІ) з лігандом 

H2SOP призводить до утворення аморфних полімерних осадів жовтого та 
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оранжевого кольорів, відповідно. Дані ІЧ-спектроскопічних досліджень 

(табл. 5.10) дозволяють припустити для них будову подібну до сполуки Б. Як 

і сполуки на основі міді(ІІ), дані металокомплекси є нерозчинними в 

більшості розчинників, однак свіжеприготовані метанольні розчини даних 

сполук все ж виявляються придатними для мас-спектрометичних досліджень. 

При приготуванні вищевказаних розчинів було використано двократний 

надлишок лугу з метою збільшення розчинності досліджуваних комплексів 

та запобіганню передчасного формування полімерного осаду. 

Результати ESI мас-

спектрометричних досліджень 

системи Ni(ClO4)2-H2SOP-4NaOH 

свідчать про формування ряду 

комплексних частинок зі 

співвідношенням M:L = 1:1: 

{[Ni(SOP-H)]
−
+2Na

+
}

+
, {[Ni(SOP-

H)]2
2−

+3Na
+
}

+
, {[Ni(SOP-

H)]3
3−

+4Na
+
}

+
, {[Ni(SOP-

H)]3
3−

+3Na
+
+H

+
}

+
, {[Ni(SOP-

H)]4
4−

+5Na
+
}

+
, [Ni(SOP-H)]

−
, 

{[Ni(SOP-H)]2
2−

+H
+
}

−
, {[Ni(SOP-

H)]2
2−

+Na
+
}

−
, {[Ni(SOP-H)]3

3−
+2H}

−
,{[Ni(SOP-H)]3

3−
+H

+
+Na

+
}

−
 та {[Ni(SOP-

H)]3
3−

+2Na
+
}

−
. В той же час в мас-спектрі системи Zn(ClO4)2-H2SOP-4NaOH 

поряд з частинками складу [ML]n ({[Zn(SOP-H)]2
−
+3Na

+
}

+
, {[Zn(SOP-

H)]3
−
+4Na

+
}

+
, [Zn(SOP-H)]

−
, {[Zn(SOP-H)]2

−
+Na

+
}

−
) також може бути 

зареєстрований патерн, що відповідає частці {[Zn4(SOP-H))3]
−
+3H2O}

−
. 

Як і в випадку ліганду H2SOP, ліганд H2POАSP взаємодіє з солями 

цинку та міді (ІІ) з утворенням малорозчинних аморфних осадів. Однак дані 

осади не мають сталого складу і, ймовірно, є сумішами з декількох продуктів 

реакції. Мас-спектрометричний контроль свіжеприготованого метанольного 

розчину системи Zn(ClO2)4-H2POАSP-4NaOH (табл. 5.8) дозволив 

1220 1240

0

5000000

10000000

2
0

0

1220.6775

  

Рис. 5.8. Розрахований (праворуч) та 

спостережений в ESI-MS мас-

спектрах (ліворуч) ізотопні паттерни 

для частинки {[NiSOP-H]4
4−

+5Na
+
}

+
. 
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зареєструвати частинки наступного складу: [ML] ([Zn(HPOАSP)]
+
 та 

{[Zn(POАSP)]+Na
+
}

+
), [ML2] ({[Zn(HPOАSP)2]+Na

+
}

+ 
та 

{[Zn(HPOАSP)2]+Na
+
}

+
), [ML]2 ({[Zn(POАSP)]2+Na

+
}

+
), а також [ML]3 

({[Zn(POАSP)]3+Н
+
}

+
 та {[Zn(POАSP)]3+Na

+
}

+
). 

 

Таблиця 5.8.  

Результати ESI мас-спектрометричних досліджень систем M(ClO4)2-H2SOP-

4NaOH та M(ClO4)2-H2POАSP-4NaOH (розчинник – метанол). 

 

Метал 
Зареєстровані частинки складу 

[ML] [ML2] [ML]2 [ML]3 [ML]4 Інші частинки 

H2SOP 

Zn
2+

 + + + + − [M4L3] 

Ni
2+

 + − + + + − 

Co
2+

 + − − + − − 

Fe
2+

 + + + − − − 

Mn
2+

 + − + − − − 

H2POASP 

Zn
2+

 + + + + − − 

Ni
2+

 + + − − − − 

Fe
2+

 − + − − − [M2L3], [M3L4] 

Mn
2+

 + + − − − [M2L3] 

 

В той же час продукти взаємодії H2POАSP з солями нікелю(ІІ) є 

розчинними в метанолі та водно-спиртових сумішах. Так, в результаті 

взаємодії перхлорату нікелю(ІІ) з лігандом H2POАSP формуються розчини 

жовто-зеленого, а в випадку додавання лугу – зеленого кольору. 

В результаті повільної дифузії парів піридину в метанольний розчин 

системи Ni(ClO2)4-2H2POАSP можуть бути отримані голкоподібні кристали 

сполуки [Ni(HPOASP)2]·2CH3OH·0,5H2O (К17) зеленого кольору. Будову 

комплексу К17 було встановлено за допомогою РСтА. Стабільність даної 

сполуки в метанольному розчині була досліджена за допомогою ESI мас-

спектрометрії. Результати мас-спектрометричних досліджень виявили лише 

паттерн від частинки [Ni(HPOASP)]
+
 (Мтеор. = 358,05). Останнє вказує на 
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можливе перегрупування комплексу К17 в розчині. Близький мас-спектр був 

отриманий і в випадку системи Ni(ClO2)4-H2POАSP-4NaOH в метанолі 

(табл. 5.8). 

Солі кобальту(ІІ) та заліза(ІІ) реагують з лігандом H2SOP в метанолі та 

водно-спиртових сумішах з утворенням аморфних осадів темнокоричневого 

кольору (нейтральне, слаболужне чи слабокисле середовище) або коричневих 

розчинів високої екстинції (лужне середовище). Дані розчини є нестійкими в 

часі, їх перебування на повітрі чи в закритій ємності впродовж декількох 

годин (в випадку кобальту(ІІ)) чи діб (в випадку заліза(ІІ)) призводить до 

формування вищезазначених аморфних осадів. Результати ІЧ-

спектроскопічнх досліджень даних осадів вказують на задіяність обох 

донорних вузлів ліганду в координації (табл. 5.10). 

Подібно до залізовмісних систем на основі HPyOP, HPOAP та HPOPyr, 

мас-спектрометричний контроль свіжеприготованих системи Fe(ClO4)2-

H2SOP-4NaOH вказує на наявність комплексних частинок складу [ML2] та 

[ML]n, в яких залізо перебуває лише в ступені окислення +3: {[Fe(SOP-

H)]+OH
−
+2Na

+
}

+
, {[Fe(SOP)2]

−
+2Na

+
}

+
, {[Fe(SOP-H)]2+4H2O+Na

+
}

+
, 

[Fe(SOP)2]
−
 та {[Fe(SOP-H)]2+3H2O+ОН

−
}

−
 (табл. 5.8). В той же час для 

системи Co(ClO4)2-H2SOP-4NaOH були зареєстровані патерни 

{[Co
II
(SOP)]+Na

+
}

+
 та {[Co

III
2Co

II
(SOP-

H)3]
−
+2Na

+
}

+
 (табл. 5.8), що показує 

стабільність обох ступенів окислення 

кобальту за умов мас-спектрометричного 

експерименту. 

Дослідження залізовмісного 

комплексу на основі H2SOP за допомогою 

Мессбауерівської спектроскопії свідчить 

про наявність в зразку заліза лише в 

ступені окислення +3. Величини 

ізомерного зсуву та квадрупольного розщеплення становлять 0,46 та 0,66 

 
Рис. 5.9. Мессбауерівський 

спектр {[Fe(SOP-H)]}n. 
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мм/с відповідно і вказують на те, що іони заліза знаходяться у октаедричному 

оточенні і перебувають в високоспіновому стані (рис. 5.9). 

При повільному упарюванні водно-спиртового розчину системи 

Fe(ClO2)4-H2POАSP-NaOH може бути виділена комплексна сполука 

[Fe(POASP)(HPOASP)]·0,5CH3OH·0,5H2O (К18) у вигляді голкоподібних 

кристалів темно-коричневого кольору. Як буде показано далі, результати 

РСтА свідчать про наявність саме заліза(ІІІ) в даній сполуці. 

В мас-спектрі метанольного розчину сполуки К18 були зареєстровані 

лише паттерни, що відповідають частинкам зі ступенем окислення заліза +3. 

Всі комплексні частки, зареєстровані в мас-спектрі К18, відповідають складу 

[MnL(n+1)], де n = 1−3: [Fe(HPOASP)2]
+
, {[Fe(POASP)(HPOASP)]+Na

+
}

+
, 

{[Fe(POASP)2]
-
+2Na

+
}

+
, [Fe2(POASP)2(HPOASP)]

+
, {[Fe2(POASP)3]+Na

+
}

+
, 

{[Fe2(POASP-H)(POASP)2]
-
+2Na

+
}

+
, {[Fe3(POASP-H)(POASP)3]+Na

+
}

+
, 

{[Fe3(POASP-H)2(POASP)2]
-
+2Na

+
}

+
 та {[Fe3(POASP-H)3(POASP)]

2-
+3Na

+
}

+
. 

В результаті взаємодії солей кобальту(ІІ) та мангану(ІІ) з H2POАSP 

утворюються осади темно-коричневого кольору, що, вочевидь, не являються 

індивідуальними речовинами. Мас-спектрометричнее дослідження 

свіжеприготованого метанольного розчину системи системи Mn(ClO2)4-

H2POАSP-4NaOH дозволило зареєструвати частинки складу [ML] 

([Mn
II
(HPOАSP)]

+
), [ML2] ({[Mn

II
(HPOАSP)2]+H

+
}

+
 та 

{[Mn
III

(POАSP)(HPOАSP)]+Na
+
}

+
) та [M2L3] ([Mn

II
2(HPOАSP)3]

+
). 

Ліганд H2SOP в присутності лугу (розчинник – метанол) реагує з 

перхлоратом мангану(ІІ) з утворенням темнокоричневого розчину, що, як і в 

випадку з солями заліза, не є стійким у часі. Результати мас-

спектрометричного контролю даного розчину свідчать про формування 

комплексних часток складу {[Mn
ІІ
(SOP)]+Na

+
}

+
 та {[Mn

ІІ
(SOP-

H)]2
2−

+Н
+
+2Na

+
}

+
. 

Перебування системи Mn(CH3COO)2-H2SOP-4NaOH в закритій ємності 

впродовж декількох годин призводить до формування темно-коричневих 

кристалічних зростків сполуки К19. На жаль кристали даної сполуки не є 
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придатними для РСтА через їх низьку механічну стійкість, однак на основі 

аналізу літературних даних можна з певною вірогідністю говорити про 

реалізацію десятиядерного манганвмісного комплексу зі співвідношенням 

метал:ліганд = 5:3 [89]. Дані елементного аналізу та мас-спекрометрія з 

індуктивно-зв’язаною плазмою (ICP-MS) добре узгоджуються з даним 

припущенням. Таким чином, для К19 була запропонована брутто-формула 

Mn10(SOP-H)6(OH)10·15H2O. 

Узагальнюючи вищезгадані собливості взаємодії H2SOP та H2POASP з 

солями 3d-металів, можна зробити висновок про більшу схильність ліганду 

H2SOP до формування поліядерних комплексів, в той час як ліганд H2POASP 

більш схильний до формування координаційних сполук складу [ML2]. Така 

відмінність в поведінці лігандів, ймовірно, пов’язана з наявністю в складі 

H2POASP електроноакцепторної піразольної групи, що призводить до 

часткової деактивації донорних властивостей оксимної функції ліганду і, як 

наслідок, сприяє формуванню координаційних сполук, в яких лише донорний 

вузол А бере участь в координації. В той же час принципова можливість 

формування олігоядерних комплексних частинок на основі H2POASP була 

продемонстрована за допомогою ESI мас-спектрметрії в випадку залізо-, 

манган(ІІ)- та цинквмісних комплексів (табл. 5.8). 

Враховуючи наявність в складі ліганду H2SOP двох принципово різних 

донорних вузлів, було проведено дослідження з отримання гетерометальних 

комплексів на його основі. Принципова можливість отримання таких сполук 

досліджувалась за допомогою ESI мас-спектрметрії. В ході досліджень 

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

H2SOP-4NaOH, де M = Zn
2+

, Cu
2+

, Ni
2+

, Co
2+

 та Mn
2+

. Вищенаведені розчини 

готувались в дві стадії: 

1) Взаємодія розчину перхлорату заліза(ІІІ) з розчином ліганду та лугу 

на холоду при механічному перемішуванні; 

2) Повільне додавання до результуючої суміші розчину перхлорату 

двовалентного металу при перемішуванні за допомогою ультразвукової бані. 
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Така схема синтезу дозволяє уникнути формування осадів та призводить 

до формування серії розчинів, що є стабільними близько доби і є придатними 

для мас-спектрометричних досліджень. В той же час інший порядок взаємодії 

реагентів або ж використання інших пар метал-метал призводить до 

формування полімерних осадів. 

 

Таблиця 5.9.  

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

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

 

Метал Зареєстровані частинки складу m/z Mтеор. 

Zn
2+

 

{[FeZn2(SOP-H)3]
2−

+2H
+
+Na

+
}

+
 864,61 864,97 

{[FeZn2(SOP-H)3]
2−

+H
+
+2Na

+
}

+
 886,65 886,95 

{[FeZn2(SOP-H)3]
2−

+H
+
}

−
 840,62 840,97 

{[FeZn2(SOP-H)3]
2−

+Na
+
}

−
 862,62 862,95 

{[Fe3Zn(SOP-H)3(O)]+CH3O
−
}

−
 932,62 932,92 

Cu
2+

 

{[Fe2Cu(SOP-H)2(O)]+CH3O
−
}

−
 657,81 657,93 

[Fe2Cu(SOP-H)3]
−
 828,68 828,97 

{[Fe2Cu(SOP-H)4]
3−

+2H
+
}

−
 1049,75 1050,05 

Ni
2+

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

−
}

−
 652,75 652,93 

{[FeNi2(SOP-H)3]
2−

+H
+
}

−
 826,63 826,98 

Co
2+

 [FeCo
III

Co
II
(SOP-H)3]

−
 827,63 827,97 

Mn
2+

 
{[FeMn

III
2(SOP-H)3]+OH

−
}

−
 836,80 836,98 

{[Fe3Mn
II
(SOP-H)3]

2+
+3CH3O

−
}

−
 969,62 969,97 

 

Результати мас-спектометричних досліджень дозволили зареєструвати 

як всі очікувані паттерни від гомометальних частинок, так і паттерни, що 

відповідають гетерометальним залізовмісним комплексним частинкам (табл. 

5.9). Таким чином, методом мас-спектрометрії було підтверджено 

можливість формування гетерометальних поліядерних комплексів на основі 

ліганду H2SOP. 
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Таблиця 5.10. 

ІЧ спектральні характеристики координаційних сполук 3d
5
−3d

10
-металів на 

основі лігандів H2SOP та H2POАSP. 

Сполука 

Частоти ІЧ, см
−1

 

(N-O) 

оксим 

(C=O) 

амід І 
(N-H) 

H2SOP 1024 1659 3213 

{[Zn(SOP)]}n 1083 1614 − 

{[Ni(SOP)]}n 1054 1604 − 

{[Cu(HSOP)]NO3}n 1086 1600 − 

{[Cu(SOP)]}n 1070 1616 − 

{Na[Cu(SOP-H)]}n 1123 1600 − 

{[Fe(SOP-H)]}n 1078 1610 − 

{[Со(SOP)]}n 1070 1618 − 

Mn10(SOP-H)6(OH)10·15H2O (К19) 1107 1606 − 

[Mn
ІІІ

4Mn
ІІ

2Fe
ІІІ

4(SOP-

H)6(CH3OH)6(CH3O)6(µ3-O)2]·4H2O (К20) 
1086 1606 − 

H2POАSP 1072 1675 3204 

[Ni(HPOASP)2]·2CH3OH·0.5H2O (К17) 1080 1607 − 

[Fe(POASP)(HPOASP)]·0.5CH3OH·0.5H2

O (К18) 
1072 1600 − 

 

Спроби виділення гетерометалічних 

комплексів в індивідуальному стані були 

успішними лише у випадку системи 

Fe(ClO2)3-Mn(ClO2)4-H2SOP-4NaOH. Так, 

внаслідок перебування метанольного 

розчину даної системи в  

закритій ємності протягом двох діб може 

бути отимана речовина 

[Mn
ІІІ

4Mn
ІІ

2Fe
ІІІ

4(SOP-

H)6(CH3OH)6(CH3O)6(µ3-O)2]·4H2O (К20) у 

вигляді темнокоичневих голкоподібних 

кристалів, придатних для РСтА. Результати досліджень даної сполуки за 

допомогою рентгенофлюоресцентного аналізу (РФлА) та мас-спекрометрії з 

 
Рис. 5.10. Мессбауерівський 

спектр [Mn
ІІІ

4Mn
ІІ

2Fe
ІІІ

4(SOP-

H)6(CH3OH)6(CH3O)6(µ3-

O)2]·4H2O (К20). 
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індуктивно-звязаною плазмою (ICP-MS) підтверджують наявність в її складі 

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

Результати досліджень К20 за допомогою Мессбауерівської 

спектроскопії свідчить про наявність в зразку заліза лише в ступені 

окислення +3. Величини ізомерного зсуву та квадрупольного розщеплення 

становлять 0,45 та 0,72 мм/с відповідно і вказують на те, що іони заліза 

знаходяться у октаедричному оточенні і перебувають в високоспіновому 

стані (рис. 5.10). 

Таким чином, можна прийти до висновку, що, незважаючи на близькість 

будови лігандів H2SOP та H2POАSP, їх координаційно-хімічні властивості в 

значній мірі відрізняються.  

 

5.4. Будова та властивості координаційних сполук на основі лігандів 

H2SOP та H2POАSP. 

5.4.1. Молекулярна та кристалічна будова 

[Ni(HPOASP)2]·2CH3OH·0.5H2O (К17) та 

[Fe(POASP)(HPOASP)]·CH3OH·0.5H2O (К18) 

 

  

Рис. 5.11. Будова комплексних частинок [Ni(HPOASP)2] (ліворуч) та 

[Fe(POASP)(HPOASP)] (праворуч). 
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Сполуки К17 та К18 мають молекулярну структуру, що складається з 

комплексної частинки [M(POASP)n(HPOASP)2-n] (M = Ni(II), n = 0 для К17; 

M = Fe(IIІ), n = 1 для К18) і сольватованих молекул води та метанолу. 

Елементи кристалічної структури поєднані між собою за допомогою 

розгалуженої системи водневих зв’язків. 

Комплексна частинка [Ni(HPOASP)2] містить в своєму складі 

центральний атом металу та дві молекули ліганду (рис. 5.11). Обидві 

молекули ліганду в складі [Ni(HPOASP)2] є депротонованими по фенольній 

групі. Комплексна частинка [Fe(POASP)(HPOASP)] є близькою за будовою 

(рис. 5.11), однак, на відміну від [Ni(HPOASP)2], в ході розвязання структури 

атом водню поблизу атома N2 не вдається локалізувати. Крім того, довжини 

зв’язків N(2)-C(8) та C(8)-O(2) є типовими для депротонованої амідної групи. 

Це дає підстави стверджувати, що один з лігандних залишків в складі 

[Fe(POASP)(HPOASP)] є двічі депротонованим (по фенольній та амідній 

групам), а залізо в складі сполуки К18 перебуває в ступені окислення +3. 

Всі молекули лігандів координуються у тридентатний {О,N,О'}-

бісхелатний спосіб, утворюючи з ЦА два суміжні хелатні цикли: 

п’ятичленний та шестичлений. Таким чином, ЦА знаходиться в 

викривленому октаедричному оточенні, сформованим двома атомами азоту 

від двох азометинових груп, а також чотирьох атомів кисню від фенольних та 

амідних функцій ліганду. 

Варто зазначити, що елементарна комірка кожного з вищезазначених 

комплексів містить по дві комплексні частинки (А та В). Вибрані довжини 

зв’язків та кути наведено в табл. 5.13 (для зручності нумерація атомів в 

частинках типу В містить літеру В в кінці номеру атому). 

Довжини зв’язків Ni-N (2,085(4)−2,134(4) Å) та Ni-O (1,898(4)−2,157(4) 

Å) сполуки К17 є типовими для нікелевих комплексів з лігандами даного 

типу [113–117]. Довжини зв’язків Fe-N знаходяться в межах 

2,087(2)−2,128(2) Å, а Fe-O – 1,903(2)−2,145(2) Å. 

Таблиця 5.13. 
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Обрані геометричні параметри (Ǻ, °) в структурах 

[Ni(HPOASP)2]·2CH3OH·0.5H2O (К17) та 

[Fe(POASP)(HPOASP)]·CH3OH·0.5H2O (К18) 

К17 

Ni(1)-O(1) 1,898(4) Ni(1B)-N(6B) 2,119(4) 

Ni(1)-O(4) 1,913(4) Ni(1B)-O(5B) 2,143(4) 

Ni(1)-O(2) 2,034(4) O(1)-Ni(1)-N(1) 85,28(16) 

Ni(1)-N(1) 2,102(4) O(2)-Ni(1)-N(1) 75,31(15) 

Ni(1)-N(6) 2,134(4) O(4)-Ni(1)-N(6) 83,34(15) 

Ni(1)-O(5) 2,157(4) N(6)-Ni(1)-O(5) 73,35(14) 

Ni(1B)-O(4B) 1,904(4) O(1B)-Ni(1B)-N(1B) 87,02(17) 

Ni(1B)-O(1B) 1,928(4) O(2B)-Ni(1B)-N(1B) 75,47(17) 

Ni(1B)-O(2B) 2,029(4) O(4B)-Ni(1B)-N(6B) 84,59(16) 

Ni(1B)-N(1B) 2,085(4) N(6B)-Ni(1B)-O(5B) 74,34(14) 

К18 

Fe(1)-O(1) 1,904(2) Fe(1B)-N(6B) 2,114(2) 

Fe(1)-O(4) 1,915(2) Fe(1B)-O(5B) 2,136(2) 

Fe(1)-O(2) 2,021(2) O(1)-Fe(1)-N(1) 85,86(9) 

Fe(1)-N(1) 2,100(2) O(2)-Fe(1)-N(1) 75,05(9) 

Fe(1)-N(6) 2,128(2) O(4)-Fe(1)-N(6) 83,36(9) 

Fe(1)-O(5) 2,145(2) N(6)-Fe(1)-O(5) 73,47(8) 

Fe(1B)-O(4B) 1,903(2) O(1B)-Fe(1B)-N(1B) 86,53(9) 

Fe(1B)-O(1B) 1,919(2) O(2B)-Fe(1B)-N(1B) 75,42(9) 

Fe(1B)-O(2B) 2,026(2) O(4B)-Fe(1B)-N(6B) 84,97(9) 

Fe(1B)-N(1B) 2,087(2) N(6B)-Fe(1B)-O(5B) 73,96(8) 

 

Для обох сполук валентні кути O-M-O`, O-M-N, N-M-N` мають типові 

значення для октаедричного оточення. Хелатні кути є дещо зменшеними в 

порівнянні з ідеальними значеннями, що пов’язано з формуванням чотирьох 

хелатних кілець. 

Хелатні цикли, сформовані одним з лігандів в складі комплексної 

частинки є майже плоскими, в той час як інші мають слабко виражену 

конформацію конверта. Зокрема, плоскими є хелатні цикли 

M(1)O(2)C(8)N(2)N(1), M(1)O(1)C(1)C(6)C(7)N(1), 

M(1B)O(5B)C(22B)N(7B)N(6B) та M(1B)O(4B)C(15B)C(20B)C(21B)N(6B), 

для яких вихід ЦА з площини, утвореної іншими атомами циклу, не 

перевищує 0,07 Ǻ. Для хелатних циклів M(1)O(5)C(22)N(7)N(6), 
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M(1)O(4)C(15)C(20)C(21)N(6), M(1В)O(2В)C(8В)N(2В)N(1В) та 

M(1В)O(1В)C(1В)C(6В)C(7В)N(1В) вихід ЦА з площини, утвореної іншими 

атомами циклу, складає 0,44, 0,31, 0,09 і 0,38 Å для К17 та 0,45, 0,51, 0,10 і 

0,37 Å для К18 відповідно. 

Довжини зв’язків N-N', N-C та C-O амідної групи в сполуці К17 та 

лігандному залишку HPOASP сполуки К18 вказують на те, що дана функція 

не зазнає депротонування [80,81,133]. В той же час довжини зв’язків N-N', N-

C та C-O амідної групи в залишку POASP сполуки К18 свідчать про те, що 

дана група є депротонованою. Довжини зв’язків C=N та N-O для обох сполук 

є типовими для некоординованої та недепротонованої оксимної групи [125]. 

Відстані С-С бензольного кільця мають типові значення, валентні кути 

близькі до 120°. 

В одній з молекул ліганду, що входить до складу комплексної частинки, 

атом кисню амідної групи розташований в анти-позиції по відношенню до 

атому азоту оксимної групи, в той час як в іншій молекулі ліганду (POASP в 

випадку К18) – в син-позиції. 

Фрагмент NC(=NOH)C(=O)NH є майже плоским для обох молекул 

ліганду комплексної частинки типу В та однієї з молекул ліганду частинки А. 

В іншій молекулі ліганду, що входить до складу частинки типу А, 

спостерігається відхилення оксимної групи з площини, сформованої амідною 

та фенольною функціями ліганду; торсійний кут OамідCCNоксим складає 

−143,1(1) та −142,0(1)º для сполук К17 та К18 відповідно. 

Характерною особливістю кристалічної упаковки сполук К17 та К18 є, 

як вже зазначалось раніше, наявність двох типів комплексних частинок (А та 

В). Кожна така частинка зв’язана з частинкою іншого типу через систему 

водневих зв’язків як безпосередньо (NамідH...Oамід, NамідH...Nоксим та 

OоксимH...Nпіразол), так і опосередковано через молекулу метанолу 

(OоксимH...Oметанол та OметанолH...Nпіразол). Крім того, в випадку сполуки К17 дані 

частинки також зв’язані ланцюгом водневих зв’язків OоксимH...Oметанол + 

OметанолH...Oвода + OводаH...Oфенол, а молекула А сполуки К18 сполучена з 
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молекулою води через зв'язок OоксимH...Oвода. Таким чином, комплексні 

частинки А та В формують супрамолекулярний асоціат складу 

{2[Ni(HPOASP)2]·3CH3OH·H2O} (в випадку К17) або 

{2[Fe(POASP)(HPOASP)]·2CH3OH·H2O} (в випадку К18). 

 

Таблиця 5.14. 

Параметри водневих зв’язків в структурах [[Ni(HPOASP)2]·2CH3OH·0,5H2O 

(К17) та [Fe(POASP)(HPOASP)]·CH3OH·0.5H2O (К18) 

D-H...A d(D-H), Ǻ d(H...A) , Ǻ d(D...A) , Ǻ <(DHA), º 

К17 

N(7)H(7)...O(2B) 0,8796(48) 2,0594(42) 2,8781(64) 154,4(3) 

N(7B)H(7B)...N(3) 0,8807(43) 2,2116(37) 2,9853(55) 146,4(3) 

O(3)H(3)...O(9) 0,8399(46) 1,7717(48) 2,5934(66) 165,5(3) 

O(6)H(6)...N(10B) 0,8403(55) 1,8774(53) 2,6681(76) 156,3(4) 

O(7)H(7)...N(5) 0,9314(50) 1,8466(63) 2,7603(80) 166,3(3) 

O(8)H(8)...N(10) 0,8404(53) 1,9283(53) 2,7413(75) 162,4(4) 

O(9)H(9)...O(33) 0,8402(84) 1,8348(77) 2,6599(116) 166,9(6) 

O(10)H(10)...N(5B) 0,8393(72) 2,2514(62) 2,9800(111) 145,3(6) 

O(33)H(33А)...O(10) 0,9499(85) 2,1271(113) 3,0342(141) 159,2(5) 

O(33)H(33В)...O(1B) 0,8547(62) 2,0113(36) 2,8633(71) 174,5(6) 

O(3B)H(3В)...O(8) 0,8399(46) 1,7717(48) 2,5934(66) 165,5(3) 

O(6B)H(6B)...O(7) 0,8832(36) 1,7213(36) 2,5579(51) 157,0(3) 

К18 

O(3)H(3)...O(9) 0,8400(1) 1,8120(1) 2,6205(2) 161,0(1) 

O(6)H(6)...N(10B) 0,8400(1) 1,8429(1) 2,6589(2) 163,5(1) 

O(7)H(7)...N(5) 0,8400(1) 1,9366(1) 2,7561(2) 164,9(1) 

O(8)H(8)...O(10) 0,8200(1) 1,9264(1) 2,7355(2) 168,8(1) 

O(3B)H(3B)...O(8) 0,8400(1) 1,7365(1) 2,5754(2) 176,4(1) 

O(6B)H(6B)...O(7) 0,8400(1) 1,7559(1) 2,5495(2) 156,8(1) 

N(7)H(7)...O(2B) 0,8800(1) 2,0375(2) 2,8638(2) 156,0(1) 

N(7B)H(7B)...N(3) 0,8800(1) 2,1758(1) 2,9606(2) 148,3(1) 

 

Обидва наведені асоціати мають близьку геометрію і містить схожу 

систему водневих зв’язків, однак, в порівнянні з сполукою К18, 

супрамолекулярні асоціати в складі К17 має «додаткову» молекула метанолу. 

В кристалі сполуки К18 такі супрамолекулярні одиниці сполучені лише за 

рахунок слабких Ван-дер-Ваальсових взаємодій (рис. 5.13). В той же час в 
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кристалі К17 кожна з таких одиниць зв’язана з двома сусідніми за 

допомогою Oоксим-H···Oметанол та Oметанол-H···Nпіразол зв’язків, формуючи 

колони вздовж осі а (рис. 5.12). 

 

 
 

Рис. 5.12. Кристалічна будова К17 (ліворуч) та К18 (праворуч) (атоми 

водню опущені для чіткості). 

 

5.4.2. Молекулярна та кристалічна будова гетерометальної 

змішановалентної координаційної сполуки [Mn
ІІІ

4Mn
ІІ

2Fe
ІІІ

4(SOP-

H)6(CH3OH)6(CH3O)6(µ3-O)2]·4H2O (К20) 

 

Сполука К20 має молекулярну структуру, яка складається з комплексних 

частинок [Mn
ІІІ

4Mn
ІІ

2Fe
ІІІ

4(SOP-H)6(CH3OH)6(CH3O)6(µ3-O)2] та чотирьох 

сольватованих молекул води. Елементи кристалічної структури поєднані між 

собою за допомогою розгалуженої системи водневих зв’язків. Будову 

комплексної молекули наведено на рис. 5.13. Вибрані довжини зв’язків та 

кути наведено в додатку В. 

Виходячи лише з карти електронної густини, точне віднесення 

металевих центрів до атомів мангану чи заліза не є можливим. Саме тому 

молярне співвідношення даних металів в складі К20 було встановлено за 

допомогою таких методів як рентгенофлюоресцентний аналіз (РФлА) та мас-

спекрометрія з індуктивно-звязаною плазмою (ICP-MS). Віднесення 
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металевих центрів до мангану(ІІ), мангану(ІІІ) чи задіза(ІІІ) відбувалось на 

основі аналізу довжин зв’язків координаційної сфери даних центральних 

атомів. 

 
Рис. 5.13. Будова комплексної частинки 

[Mn
ІІІ

4Mn
ІІ

2Fe
ІІІ

4(SOP-H)6(CH3OH)6(CH3O)6(µ3-O)2] 

(атоми водню опущені для чіткості). 

 

Комплексна молекула [Mn
ІІІ

4Mn
ІІ

2Fe
ІІІ

4(SOP-H)6(CH3OH)6(CH3O)6(µ3-O)2] 

має гантелевидну форму, як показано на рис. 5.13. Вона складається з двох 

однакових субодиниць Mn
ІІІ

2Mn
ІІ
Fe

ІІІ
2(SOP-H)3(CH3OH)3(CH3O)2(µ3-O), 

зв’язаних між собою за допомогою двох містково координованих метилат-

аніонів. Кожна з таких субодиниць містить три майже плоскі тричі 

депротоновані молекули ліганду, кожна з яких координується до окремого 

йону металу через донорний вузол А. Крім того, всі три молекули ліганду 

координуються до одного йону мангану через донорний вузол В, а атоми 

кисню оксимних груп лігандів утворюють додатковий О3-донорний вузол, 

що координується до іншого йону мангану. Таким чином, в даній сполуці 

ліганд є координованим у {(O,N,O');(O',N');(O'')}-тридентатно-бідентатно-

монодентатний спосіб. 

Структура кожної з субодиниць стабілізована наявністю місткового 

оксид-аніону, що зв’язаний одночасно з трьома металічними центрами: 

одним атомом мангану та двома атомами заліза (рис. 5.14). Крім того, 
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зазначений атом мангану сполучений з атомами заліза через місткові 

метилат-аніони. 

 

 
 

Рис. 5.14. Будова пентаядерного фрагменту субодиниці 

Mn
ІІІ

2Mn
ІІ
Fe

ІІІ
2(SOP-H)3(CH3OH)3(CH3O)2(O) (ліворуч) та схема 

координації ліганду в складі К20 (праворуч). 

 

Атоми заліза(ІІІ) знаходяться в викривленому октаедричному NO5 

оточенні сформованому атомом азоту азометинової, атомом кисню 

фенольної та атомом кисню амідної груп ліганду, а також оксидному атому 

кисню та двома атомами кисню від двох метилат-аніонів чи одного метилат-

аніону та однієї молекули метанолу. 

Комплексна молекула містить 3 різні типи атому мангану, позначені як 

Mn(1), Mn(2) та Mn(3) (рис. 5.14). Mn(1) являє собою атом мангану(ІІІ) в 

викривленому октаедричному NO5 оточенні, подібному до оточення атомів 

заліза(ІІІ). Атом Mn(2) знаходиться в оточенні трьох донорних вузлів В від 

трьох різних молекул ліганду, формуючи таким чином викривлене 

октаедричне оточення N3O3 за рахунок трьох амідних атомів кисню та трьох 

оксимних атомів азоту. Довжини зв’язків координаційної сфери атомів Mn(2) 

дозволяють стверджувати, що даний тип атомів має ступінь окислення +2. 

Атоми Mn(3) знаходяться в О6-оточенні, що має форму октаедру, 

витягнутого по осі О(9)···О(15). Координаційна сфера сформована трьома 

оксимними атомами кисню від трьох різних молекул ліганду (вищезгаданий 
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О3-донорний вузол), атомом кисню молекули метанолу та двох атомів кисню 

від метилат-аніонів. 

Довжини зв’язків Fe-N (1,911(4) та 1,934(4) Ǻ) та Fe-O 

(1,934(4)−2,131(5) Ǻ) є типовими для комплексів заліза(ІІІ) з оксим- та 

фенолвмісними гідразидними лігандами [4,5,134]. Довжини зв’язків Mn-N 

(1,909(4) Ǻ) та Mn-O (1,956(4)−2,123(5) Ǻ) для атому Mn(1) є характерними 

для комплексів мангану(ІІІ) з лігандами подібного типу [1–3]. В той же час 

довжини зв’язків Mn-N та Mn-O для атомів Mn(2) лежать в діапазонах 

2,150(4)−2,233(4) та 2,148(3)−2,223(4) Ǻ відповідно, що є типовими для 

комплексів мангану(ІІ) зі схожим донорним оточенням [135]. Як вже 

зазначалось, координаційне оточення Mn(3) являє собою витягнутий октаедр, 

тому довжини зв’язків Mn-O в екваторіальній площині (1,908(4)−1,963(4) Ǻ) 

є суттєво нижчими за аксіальні довжини зв’язків з аксіальними атомами 

кисню (2,119(4) та 2,251(6) Ǻ). Довжини зв’язків Mn-O для атому Mn(3) є 

типовими для комплексів мангану(ІІІ) з оксимвмісними лігандами [135]. 

Відстані між сусідніми атомами металів знаходяться в межах 

3,0422(11)−3,8531(11) Å. Значення кутів M-O-M' лежать в діапазоні 

98,3(2)−142,4(2)º. 

Валентні кути O-M-O` та O-M-N мають типові значення для 

октаедричного оточення. Хелатні кути є дещо зменшеними в порівнянні з 

ідеальними значеннями, що може бути пояснено формуванням дванадцяти 

пятичленних та шести шестичленних хелатних кілець. 

П’ятичленні хелатні цикли мають слабко виражену конформацію 

конверту. Вихід ЦА з площини, утвореної іншими чотирма атомами 

знаходиться в межах 0,065(1)−0,295(1) Ǻ. 

Шестичленні хелатні цикли мають слабко виражену конформацію човна. 

Вихід ЦА з площини, утвореної іншими чотирма атомами знаходиться в 

межах 0,144(1)−0,195(1) Ǻ. 

Довжини зв’язків N-N', N-C та C-O амідних, С-О фенольних, а також 

C=N та N-O оксимних груп вказують на те, що дані функції є 
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депротонованими [94,115]. Відстані С-С бензольного кільця мають типові 

значення, валентні кути близькі до 120°. 

В усіх молекулах ліганду в складі К20 атом кисню амідної групи 

розташований в син-позиції по відношенню до атому азоту оксимної групи, 

що пов’язано з участю донорного вузла В в координації. 

 

Таблиця 5.15. 

Параметри водневих зв’язків в структурі [Mn
ІІІ

4Mn
ІІ

2Fe
ІІІ

4(SOP-

H)6(CH3OH)6(CH3O)6(µ3-O)2]·4H2O (К20) 

D-H...A d(D-H), Ǻ d(H...A) , Ǻ d(D...A) , Ǻ <(DHA), º 

O(10)-H(10B)...O(1) 0,8496(38) 1,8317(46) 2,504(13) 134,74(85) 

O(10)-H(10A)...O(7) 0,8499(28) 2,1208(37) 2,4749(148) 104,55(97) 

O(20)-H(20B)...O(4) 0,8506(36) 2,4592(44) 2,5444(106) 85,94(68) 

O(20)-H(20A)...O(7) 0,8494(39) 2,0500(45) 2,4752(110) 110,16(66) 

O(13)-H(13)...O(12) 0,8345(33) 1,7754(48) 2,4389(67) 135,20(34) 

 

Структура К20 містить в своєму складі п’ять типів водневих зв’язків 

(табл. 5.15). Перший тип водневих зв’язків є внутрішньомолекулярним і 

сполучає молекулу метанолу та метилат-аніон, що координуються до двох 

сусідніх атомів заліза. В ролі донора виступає атом кисню молекули 

метанолу, в ролі акцептора – атом кисню метилат-аніону. 

Інші чотири типи зв’язують сольватовані молекули води з комплексною 

частинкою. Донорами в таких зв’язках виступають молекули води, а 

акцепторами – фенольні атоми кисню. При цьому атом кисню, що 

координується до атома мангану, (О(7)) утворюють зв’язки з двома 

молекулами води, в той час як кожен з атомів кисню, що координуються до 

атому заліза, (О(1) та О(4)) є зв’язаними лише з однією молекулою води. 

Кожна з молекул води, в свою чергу, формує водневі зв’язки з двома 

фенольними атомами кисню. У такий спосіб кожна з координаційних 

частинок зв’язана з чотирма сусідніми молекулами води, утворюючи 

супрамолекулярну одиницю [Mn
ІІІ

4Mn
ІІ

2Fe
ІІІ

4(SOP-H)6(CH3OH)6(CH3O)6(µ3-

O)2]·4H2O. Окремі одиниці не пов’язані між собою за допомогою водневих 
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зв’язків і в кристалі сполучені лише за рахунок слабких Ван-дер-Ваальсових 

взаємодій (рис 5.15). 

 

 
Рис. 5.15. Кристалічна будова К20 (атоми водню 

опущені для чіткості). 

 

5.5. Магнітні властивості [Mn
ІІІ

4Mn
ІІ

2Fe
ІІІ

4(SOP-H)6(CH3OH)6(CH3O)6(µ3-

O)2]·4H2O (К20). 

 

Графіки залежності молярної магнітної сприйнятливості (M) та добутку 

MТ розраховані на половину молекули (обмінний Mn3Fe2-кластер) сполуки 

К20 від температури наведено на рисунку 5.16. Як видно з графіку, величина 

добутку MТ зменшується з пониженням температури. Так, при при 300 К 

даний добуток складає 11,99 см
3
Кмоль

−1
, в той час як при 1,8 К він становить 

1,60 см
3 
К моль

−1
 (рис. 5.16). 

Розрахунок точних значень параметрів обмінної взаємодії в межах 

десятиядерного обмінного кластеру є нетривіальною задачею, розв’язання 

якої супроводжувалося би невиправданою надпараметризацією. Саме тому в 

процесі апроксимації експериментальних даних було допущено ряд суттєвих 

спрощень відповідно до підходів, описаних в роботах [89,90]. 
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Рис. 5.16. Температурні залежності молярної магнітної 

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

обмінний Mn3Fe2-кластер) (праворуч) порошкуватого зразку 

К20. Розраховані величини представлені суцільними лініями. 

 

Так, розрахунок параметрів обмінної взаємодії вівся для половини 

молекули комплексу. Такий підхід є цілком прийнятним, оскільки, як було 

показано в попередньому розділі, комплексна молекула К20 складається з 

двох однакових відносно відособлених п’ятиядерних Mn3Fe2 обмінних 

кластерів, сполучених двома містковими метилат-аніонами. При цьому 

магнітний обмін між окремими кластерами можна врахувати ввівши у 

розрахунок константу Вейса (θ), як це показано в роботі [89]. Крім того, в 

розрахунок було введено лише один усереднений g-фактор та одна 

усереднена константа обмінної взаємодії J (схема 5.2). Таким чином, 

обмінний спіновий гамільтоніан набуває вигляду: 

 

Ĥобм. = −J(Ŝ1∙Ŝ2 + Ŝ2∙Ŝ3 + Ŝ2∙Ŝ4 + Ŝ2∙Ŝ5 + Ŝ3∙Ŝ4 + Ŝ3∙Ŝ5 +Ŝ4∙Ŝ5)    (5.1) 

 

Внесок парамагнітних домішок (ρ) було враховано відповідно до 

рівняння 4.2 [99]: 

 

 = (1  )∙ + ·моно  (5.2) 
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Схема 5.2. Обмінна схема для Mn3Fe2-кластеру 

в сполуці К20 (S = ½). 

 

Моделювання магнетохімічної поведінки сполуки К20 в рамках моделі, 

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

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

см
−1

,  % та θ = −14 К. Значення параметру обмінної взаємодії J вказує 

на переважно антиферомагнітний характер обмінної взаємодії в межах 

Mn3Fe2-кластеру. Крім того, значення константи θ свідчить про реалізацію 

слабкого антиферомагнітного обміну між двома такими кластерами в 

комплексній молекулі. Величини J і θ добре корелюють з раніше 

повідомленими даними для манганвмісного поліядерного комплексу зі 

схожими структурними мотивами [89]. 

Також слід відмітити, що навіть за умови реалізації глобального 

антиферомагнітного обміну всередині комплексної молекули, як показано на 

схемі 5.2, значення основного спінового стану Mn3Fe2-кластеру в сполуці 

К20 є ненульовим (S = ½). 

 

Короткі висновки 

 

1. Методом спектрометричного рН-титрування досліджені кислотно-

основні властивості ліганду H2SOP та його комплексоутворення з іонами 

цинку, міді(II) та нікелю(ІІ) в системі вода-ДМСО. Визначено константу 

дисоціації ліганду, склад, та можливу будову комплексних частинок. 
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2. Розроблено методики синтезу та отримано в індивідуальному стані 

чотири нові координаційні сполуки 3d
5
−3d

10
-металів з лігандами H2SOP та 

H2POASP, в тому числі і одну поліядерну. Встановлено спектральні 

характеристики одержаних комплексів. За допомогою 

рентгенофлюоресцентного аналізу (РФлА) та мас-спекрометрії з індуктивно-

звязаною плазмою (ІЗП-МС) показано, що гетерометальна змішановалентна 

сполука [Mn
ІІІ

4Mn
ІІ

2Fe
ІІІ

4(SOP-H)6(CH3OH)6(CH3O)6(µ3-O)2]·4H2O (К20) 

містить в своєму складі атоми Mn та Fe в молярному співвідношенні 3:2. 

3. Методом рентгеноструктурного аналізу встановлено будову двох 

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

[Fe(POASP)(HPOASP)]·CH3OH·0,5H2O (К18)) та однієї декаядерної 

([Mn
ІІІ

4Mn
ІІ

2Fe
ІІІ

4(SOP-H)6(CH3OH)6(CH3O)6(µ3-O)2]·4H2O (К20)) 

координаційної сполуки. Встановлено, що комплексна молекула декаядерної 

гетерометалічної змішановалентної сполуки К20 має гантелеподібну форму і 

складається з двох однакових пентаядерних субодиниць, зв’язаних між 

собою за допомогою двох містково координованих метилат-аніонів. 

4. Проведено кріомагнетохімічні дослідження гетерометального 

змішановалентного комплексу [Mn
ІІІ

4Mn
ІІ

2Fe
ІІІ

4(SOP-H)6(CH3OH)6(CH3O)6(µ3-

O)2]·4H2O (К20). Виявлено, що в даній сполуці реалізується переважно 

антиферомагнітна обмінна взаємодія в межах пентаядерного Mn3Fe2-

кластеру. Крім того, між двома даними кластерами в межах комплексної 

молекули реалізується слабка антиферомагнітна взаємодія. Встановлено, що 

іони Fe(III) та Mn(II) знаходяться у високоспіновому стані а Mn(III) – у 

низькоспіновому стані. Було показано, що значення основного спінового 

стану Mn3Fe2-кластеру в сполуці К20 є ненульовим та становить ½. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Розроблено методики синтезу та виділено в індивідуальному стані 

п’ять нових несиметричних полінуклеативних гідразонвмісних лігандів. 

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

за допомогою спектрофотометричного та потенціометричного рН-

титрування, ЕПР-спектроскопії та ESI мас-спектрометрії. Встановлено, що 

для всіх досліджуваних лігандів характерним є формування моно-, бі- та 

триядерних, в той час як для HPOAP, HPyOP та HPOPyr – також і 

тетраядерних комплексних частинок. Ліганд H2SOP виявляє схильність до 

формування гетерометальних комплексних частинок складу FeМ2L3 (М = 

Zn
2+

, Cu
2+

, Ni
2+

, Co
2+

 та Mn
2+

). 

3. Розроблено методики синтезу, за якими отримано в індивідуальному 

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

спектроскопічних досліджень встановлено, що в усіх синтезованих 

комплексах амідна група ліганда бере участь у координації. 

4. Методом рентгеноструктурного аналізу досліджено будову 15 

координаційних сполук, зокрема 7 моноядерних та 8 поліядерних. 

Встановлено, що: 

 в складі моноядерних сполук досліджувані ліганди координуються через 

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

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

 одержані моноядерні координаційні сполуки містять в своєму складі 

вакантні донорні вузли і тому можуть бути використані як конструкційні 

блоки для отримання олігоядерних сполук більш високої ядерності; 

 в процесі формування триядерних нікельвмісних комплексів [Ni3(Z-

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

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

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



180 

 

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

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

молекулярні решітки, причому в комплексі К14 реалізується взаємне 

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

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

 декаядерний гетерометалічний змішановалентний комплекс 

[Mn
ІІІ

4Mn
ІІ

2Fe
ІІІ

4(SOP-H)6(CH3OH)6(CH3O)6(µ3-O)2]·4H2O (К20) має 

гантелеподібну будову і складається з двох однакових пентаядерних 

субодиниць, зв’язаних між собою за допомогою двох містково 

координованих метилат-аніонів; оксимна група в складі комплексу 

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

5. За результатами проведення магнетохімічних досліджень 

встановлено, що: 

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

реалізується антиферомагнітна взаємодія між парамагнітними центрами; 

 в декаядерній сполуці [Mn
ІІІ

4Mn
ІІ

2Fe
ІІІ

4(SOP-H)6(CH3OH)6(CH3O)6(µ3-O)2] 

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

пентаядерного Mn3Fe2 обмінного кластеру, а також між Mn3Fe2-

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

знаходяться у високоспіновому стані, а Mn(III) – у низькоспіновому 

стані. 

 



181 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1.  Kwak B. Synthesis and Characterization of [Mn
III

6(N-

formylsalicylhydrazidate)6(MeOH)6]: A New Type of Macrocyclic 

Hexanuclear Manganese Cluster / B. Kwak, H. Rhee, S. Park [et al.] // Inorg. 

Chem. – 1998. – № 6. – P. 3599–3602. 

2.  Kwak B. Hexanuclear manganese metallamacrocycles with tripled 

hydrophobic tails / B. Kwak, H. Rhee, M.S. Lah [et al.] // Polyhedron. – 2000. 

– P. 1985–1994.  

3.  Song J. Manganese metallamacrocycles with various coordination solvents / J. 

Song, D. Moon, M.S. Lah [et al.] // Bull. Korean Chem. Soc. – 2002. – № 5. – 

P. 708–714.  

4.  Kim I. A series of nanometer-sized hexanuclear Co-, Fe-, and Ga-

metallamacrocycles / I. Kim, B. Kwak, M.S. Lah [et al.] // Inorganica Chim. 

Acta. – 2001. – P. 12–20.  

5.  Lin S. Synthesis , crystal structure and magnetic properties of a novel iron(III) 

18-azametallacrown-6 compound / S. Lin, S. Liu, B. Lin [et al.] // Inorganica 

Chim. Acta. – 2002. – P. 69–73.  

6.  Lin S. Four novel nanometer-sized cobalt azametallacrown complexes / S. Lin 

et al. // J. Chem. Soc. Dalt. Trans. – 2002. – № 8. – P. 1595.  

7.  Li B. Synthesis, spectra and crystal structure of a novel 18-metallacrown-6 

[Mn6(4-ohashz)6(CH3OH)6]·12CH3OH / B. Li, D.D. Han, G.Z. Cheng [et al.] // 

Inorg. Chem. Commun. – 2005. – P. 216–218.  

8.  Müller I.M. A new class of easily obtained carbonate-related μ3-ligands and a 

protein-sized doughnut-shaped coordination oligomer / I.M. Müller, R. Robson 

[et al.] // Angew. Chemie - Int. Ed. – 2000. – P. 4357–4359.  

9.  John R.P. Novel 36-membered dodecanuclear manganese 

metalladiazamacrocycle / R.P. John, K. Lee, M.S. Lah [et al.] // Chem. 

Commun. (Camb). – 2004. – P. 2660–2661.  

10.  Moon D. Steric control of a bridging ligand for high-nuclearity 

metallamacrocycle formation: A highly puckered 60-membered icosanuclear 

metalladiazamacrocycle / D. Moon, K. Lee, R.P. John [et al.] // Inorg. Chem. – 

2006. – № 20. – P. 7991–7993.  

11.  Mezei G. Structural and functional evolution of metallacrowns / G. Mezei, 

C.M. Zaleski, V.L. Pecoraro [et al.] // Chem. Rev. – 2007. – P. 4933–5003.  



182 

 

12.  Bai Y. Synthesis and Structural Characterization of a Nonplanar Neutral 

[36]Metallacrown-12 Nickel Compound [Ni(C13H9N3O2)(CH3OH)]12 / Y. Bai, 

D. Dang, C. Duan [et al.] // Inorg. Chem. – 2005. – № 17. – P. 5972–5974.  

13.  Kondo M. Rational Synthesis of Stable Channel-Like Cavities with Methane 

Gas Adsorption Properties: [{Cu2(pzdc)2(L)}n] (pzdc = pyrazine-2,3-

dicarboxylate; L = a Pillar Ligand) / M. Kondo, T. Okubo, A. Asami [et al.] // 

Angew. Chem. Int. Ed. Engl. – 1999. – № 1. – P. 140–143.  

14.  Cussen E.J. Flexible sorption and transformation behavior in a microporous 

metal-organic framework / E.J. Cussen, J.B. Claridge, M.J. Rosseinsky [et al.] 

// J. Am. Chem. Soc. – 2002. – № 32. – P. 9574–9581.  

15.  Seo J. A homochiral metal-organic porous material for enantioselective 

separation and catalysis / J. Seo, D. Whang, H. Lee [et al.] // Nature. – 2000. – 

№ 404. – P. 982–986.  

16.  Kuznicki S.M. A titanosilicate molecular sieve with adjustable pores for size-

selective adsorption of molecules / S.M. Kuznicki, V. a Bell, S. Nair [et al.] // 

Nature. – 2001. – № 412. – P. 720–724.  

17.  Moulton B. From molecules to crystal engineering: Supramolecular isomerism 

and polymorphism in network solids / B. Moulton, M.J. Zaworotko [et al.] // 

Chem. Rev. – 2001. – № 6. – P. 1629–1658.  

18.  Soler-Illia G.J.D. Chemical strategies to design textured materials: From 

microporous and mesoporous oxides to nanonetworks and hierarchical 

structures / G.J.D. Soler-Illia, C. Sanchez, B. Lebeau [et al.] // Chem. Rev. – 

2002. – № 11. – P. 4093–4138.  

19.  Moon D. Three-dimensional framework constructed using nanometer-sized 

metallamacrocycle as a secondary building unit / D. Moon, I. Kim, M.S. Lah 

[et al.] // Inorg. Chem. – 2000. – № 18. – P. 2710–2711.  

20.  Moon D. Three-dimensional helical coordination networks of a hexanuclear 

manganese metallamacrocycle as a helical tecton / D. Moon, J. Song, B.J. Kim 

[et al.] // Inorg. Chem. – 2004. – № 26. – P. 8230–8232.  

21.  Moon D. Size and shape selectivity of host networks built based on tunable 

secondary building units / D. Moon, S.L. Myoung [et al.] // Inorg. Chem. – 

2005. – № 6. – P. 1934–1940.  

22.  Klingele J. Pyrazolate-based copper(II) and nickel(II) [2 x 2] grid complexes: 

protonation-dependent self-assembly, structures and properties / J. Klingele, 

A.I. Prikhod’ko, G. Leibeling [et al.] // Dalton Trans. – 2007. – № 20. – P. 

2003–2013.  



183 

 

23.  Nitschke J.R. The hydrophobic effect as a driving force in the self-assembly of 

a [2 × 2] copper(I) grid / J.R. Nitschke, M. Hutin, G. Bernardinelli [et al.] // 

Angew. Chemie - Int. Ed. – 2004. – № 48. – P. 6724–6727.  

24.  Waldmann O. Magnetic anisotropy of a supramolecular Cu(II) ‰ [3 × 3] Š 

grid / O. Waldmann, R. Koch, S. Schromm [et al.] // Chem. Phys. Lett. – 2000. 

– P. 73–78.  

25.  Ruben M. Grid-type metal ion architectures: Functional metallosupramolecular 

arrays / M. Ruben, J. Rojo, F.J. Romero-Salguero [et al.] // Angew. Chemie - 

Int. Ed. – 2004. – № 43. – P. 3644–3662.  

26.  Stadler A.M. Grids with unusual, high nuclearity - A structural approach / 

A.M. Stadler [et al.] // Eur. J. Inorg. Chem. – 2009. – № 2004. – P. 4751–4770.  

27.  Koningsbruggen P.J. A novel tetranuclear copper(II) cluster containing twisted 

hydrazide bridges X-ray crystal structure and magnetic properties of 

tetrakis[N,N′-imidopicolinyloxamylhydrazine)copper(II)] tetranitrate 

octahydrate / P.J. Koningsbruggen, E. Müller, J.G. Haasnoot [et al.] // 

Inorganica Chim. Acta. – 1993. – P. 37–42.  

28.  Matthews C.J. Tetranuclear Copper(II) and Nickel(II) Cluster Complexes 

Derived by Self-Assembly from a Series of Tetradentate Diazine Ligands: 

Structural and Magnetic Studies / C.J. Matthews, K. Avery, Z. Xu [et al.] // 

Inorg. Chem. – 1999. – № Ii. – P. 5266–5276.  

29.  Matthews C.J. Pentanuclear homoleptic M5L6 (M = Mn(II), Co(II), Zn(II)) 

complexes formed by strict self-assembly / C.J. Matthews, L.K. Thompson, 

S.R. Parsons [et al.] // Inorg. Chem. – 2001. – № Ii. – P. 4448–4454.  

30.  Parsons S.R. High-Spin [2 × 2] [Fe
III

2Ni
II

2] Heterometallic Square Grid with an 

S = 3 Ground State / S.R. Parsons, L.K. Thompson, S.K. Dey [et al.] // Inorg. 

Chem. – 2006. – P. 8832–8834.  

31.  Ruben M. Synthesis of ionisable [2 × 2] grid-type metallo-arrays and reversible 

protonic modulation of the optical properties of the [Co
II

4L4]
8+

 species / M. 

Ruben, J. Lehn, G. Vaughan [et al.] // Chem. Commun. – 2003. – P. 1338 – 

1339.  

32.  Uppadine L.H. Protonic modulation of redox properties in ionisable [2 x 2] 

grid-like metalloarrays / L.H. Uppadine, J.-P. Gisselbrecht, J.-M. Lehn [et al.] 

// Chem. Commun. (Camb). – 2004. – P. 718–719.  

33.  Uppadine L.H. Three-Level Synthetic Strategy Towards Mixed-Valence and 

Heterometallic [2 x 2] Gridlike Arrays / L.H. Uppadine, J.M. Lehn [et al.] // 

Angew. Chemie - Int. Ed. – 2003. – P. 240–243.  



184 

 

34.  Ramírez J. Solvent-modulated reversible conversion of a [2 x 2]-grid into a 

pincer-like complex / J. Ramírez, A.-M. Stadler, N. Kyritsakas [et al.] // Chem. 

Commun. (Camb). – 2007. – P. 237–239.  

35.  Roy S. An orthogonal ferromagnetically coupled tetracopper(II) 2 × 2 

homoleptic grid supported by µ-O4 bridges and its DFT study / S. Roy, T.N. 

Mandal [et al.] // Dalt. Trans. – 2007. – P. 1229–1234.  

36.  Roy S. Ferro- and anti-ferromagnetically coupled tetracopper(II) 2 x 2 

homoleptic rectangular grids supported by both µ-O and µ-(N-N) bridges 

derived from a new pyrazole based polydentate Schiff base ligand-magneto-

structural correlations and DFT calculation / S. Roy, T.N. Mandal, A.K. Barik 

[et al.] // Dalton Trans. – 2009. – P. 8215–8226.  

37.  Manoj E. Self-assembled macrocyclic molecular squares of Ni(II) derived from 

carbohydrazones and thiocarbohydrazones: Structural and magnetic studies / E. 

Manoj, M.R. Prathapachandra Kurup, H.K. Fun [et al.] // Polyhedron. – 2007. 

– P. 4451–4462.  

38.  Wu D.Y. A spin-crossover cluster of iron(II) exhibiting a mixed-spin structure 

and synergy between spin transition and magnetic interaction / D.Y. Wu, O. 

Sato, Y. Einaga [et al.] // Angew. Chemie - Int. Ed. – 2009. – № II. – P. 1475–

1478.  

39.  Zhao L. A novel magnetically coupled nonamanganese(II) 3 × 3 portcullis-like 

grid involving just oxygen bridges, generated by strict self assembly of the 

metal cation and a single heptadentate ligand / L. Zhao, C.J. Matthews, L.K. 

Thompson [et al.] // Chem. Commun. – 2000. – P. 265–266.  

40.  Zhao L. Synthesis, Structure, and Magnetism of a Novel Alkoxide Bridget 

Nonacopper(II) (Cu9O12) [3 × 3] Square Grid Generated by a Strict Self-

Assembly Processes / L. Zhao, Z. Xu, L.K. Thompson [et al.] // Angew. 

Chemie - Int. Ed. – 2000. – № 17. – P. 3114–3117.  

41.  Thompson L.K. Self-Assembled Supramolecular M9 (Mn(II), Fe (III), Zn (II)), 

M5 (Fe (III)), and [M3]2 (Pb(II)) Complexes: Structural, Magnetic, and 

Mössbauer Properties / L.K. Thompson, L. Zhao, Z. Xu [et al.] // Inorg. Chem. 

– 2003. – № 1. – P. 128–139.  

42.  Milway V. Octanuclear and nonanuclear supramolecular copper(II) complexes 

with linear “tritopic” ligands: structural and magnetic studies / V. Milway, V. 

Niel, T.S.M. Abedin [et al.] // Inorg. Chem. – 2004. – № 6. – P. 1874–1884.  

43.  Waldmann O. Magnetic molecular wheels and grids - The need for novel 

concepts in “zero-dimensional” magnetism / O. Waldmann [et al.] // Coord. 

Chem. Rev. – 2005. – P. 2550–2566.  



185 

 

44.  Guidi T. Inelastic neutron scattering study of the molecular grid nanomagnet 

Mn-[3×3] / T. Guidi, S. Carretta, P. Santini [et al.] // Phys. Rev. B. – 2004. – P. 

1–8.  

45.  Onions S.T. Self-assembly of a unique hexadecanuclear [4 × (2 × 2)]-Pb16 “grid 

of grids” type structure / S.T. Onions, A.M. Frankin, P.N. Horton [et al.] // 

Chem. Commun. – 2003. – P. 2864.  

46.  Dey S.K. A self-assembled hexadecanuclear 4 x [2 x 2] Mn(II)16 square grid 

from a pyridazine bis(hydrazone) ligand: synthesis, structure and magnetism / 

S.K. Dey, L.K. Thompson, L.N. Dawe [et al.] // Chem. Commun. (Camb). – 

2006. – P. 4967–4969.  

47.  Dey S.K. Supramolecular self-assembled polynuclear complexes from tritopic, 

tetratopic, and pentatopic ligands: Structural, magnetic and surface studies / 

S.K. Dey, T.S.M. Abedin, L.N. Dawe [et al.] // Inorg. Chem. – 2007. – № 19. – 

P. 7767–7781.  

48.  Dawe L.N. A self-assembled, magnetically coupled square Cu16 4 x [2 x 2] grid 

/ L.N. Dawe, L.K. Thompson [et al.] // Angew. Chemie - Int. Ed. – 2007. – P. 

7440–7444.  

49.  Mandal S.K. Spontaneous Reduction of Copper(II) Complexes of the Ligand 

3,6-Bis(2-pyridylthio)pyridazine Crystal Structures of Bis[3,6-bis(2-

pyridylthio)pyridazine-N1,N2]aquocopper(II) Diperchlorate Trihydrate and 

Bis[µ-3,6-bis(2-pyridylthio)pyridazine-N4,µ-N1,µ-N2, / S.K. Mandal, I.L.K. 

Thompson, I.E.J. Gabe [et al.] // Inorg. Chem. – 1987. – P. 2384–2389.  

50.  Thompson L.K. Polynuclear manganese grids and clusters - A magnetic 

perspective / L.K. Thompson, O. Waldmann, Z. Xu [et al.] // Coord. Chem. 

Rev. – 2005. – P. 2677–2690.  

51.  Lehn J.-M. Supramolecular Chemistry: Concepts and Perspectives / J.-M. Lehn 

[et al.] – VCH, Weinheim, 1995. 

52.  Ziener U. Recognition-directed supramolecular assemblies of metal complexes 

of terpyridine derived ligands with self-complementary hydrogen bonding sites 

/ U. Ziener, E. Breuning, J.M. Lehn [et al.] // Chem. - A Eur. J. – 2000. – № 

22. – P. 4132–4139.  

53.  Breuning E. Two-level self-organisation of arrays of [2x2] grid-type 

tetranuclear metal complexes by hydrogen bonding / E. Breuning, U. Ziener, 

J.M. Lehn [et al.] // Eur. J. Inorg. Chem. – 2001. – № 6. – P. 1515–1521.  

54.  Ruben M. Hierarchical self-assembly of supramolecular spintronic modules 

into 1D- and 2D-architectures with emergence of magnetic properties / M. 



186 

 

Ruben, U. Ziener, J.M. Lehn [et al.] // Chem. - A Eur. J. – 2005. – № 1. – P. 

94–100.  

55.  Zhao L. Self-assembled polynuclear clusters derived from some flexible 

polydentate dihydrazide ligands / L. Zhao, V. Niel, L.K. Thompson [et al.] // 

Dalton Trans. – 2004. – P. 1446–1455.  

56.  Abedin T.S.M. An octanuclear [Co(II)2-Co(III)2]2 interlocked grid–example of 

an inorganic [2]catenane / T.S.M. Abedin, L.K. Thompson, D.O. Miller [et al.] 

// Chem. Commun. (Camb). – 2005. – № 3. – P. 5512–5514.  

57.  Zhao L. A novel magnetically coupled nonamanganese(II) 3 × 3 portcullis-like 

grid involving just oxygen bridges, generated by strict self assembly of the 

metal cation and a single heptadentate ligand / L. Zhao [et al.] // Chem. 

Commun. – 2000. – № 4. – P. 265–266.  

58.  Xu Z. Dicopper(II) Complexes Bridged by Single N-N Bonds Magnetic 

Exchange Dependence on the Rotation Angle between the Magnetic Planes / Z. 

Xu, L.K. Thompson, D.O. Miller [et al.] // Inorg. Chem. – 1997. – P. 3985–

3995.  

59.  Thompson L.K. Structural and Magnetic Properties of Dicopper(II) Complexes 

of Polydentate Diazine Ligands / L.K. Thompson, Z. Xu, E. Goeta [et al.] // 

Inorg. Chem. – 1998. – P. 3217–3229.  

60.  Xu Z. Spiral Dinuclear Complexes of Tetradentate N(4) Diazine Ligands with 

Mn(II), Fe(II), Fe(III), Co(III), and Ni(II) Salts / Z. Xu, L.K. Thompson, D.O. 

Miller [et al.] // Inorg. Chem. – 1998. – № 14. – P. 3620–3627.  

61.  Xu Z. Dinuclear and tetranuclear copper(II) complexes with bridging (N–N) 

diazine ligands: variable magnetic exchange topologies / Z. Xu, L.K. 

Thompson, C.J. Matthews [et al.] // J. Chem. Soc., Dalt. Trans. – 2000. – P. 

69–77.  

62.  Xu Z. Extended one- and two-dimensional copper(II) complexes with bridging 

(N–N) diazine ligands: structural and magnetic studies / Z. Xu, S. White, L.K. 

Thompson [et al.] // J. Chem. Soc. Dalt. Trans. – 2000. – № 11. – P. 1751–

1757.  

63.  Xu Z. N–N Bridged dinuclear complexes with Mn(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II) 

and Cd(II); examples with antiferromagnetic and ferromagnetic coupling / Z. 

Xu, L.K. Thompson, D. a. Black [et al.] // J. Chem. Soc. Dalt. Trans. – 2001. – 

№ 13. – P. 2042–2048.  

64.  Matthews C.J. A novel pentamanganese(II) cluster produced by a controlled 

self assembly process; an exact match between the coordination algorithm of 



187 

 

the metals and the ligand binding site arrangement / C.J. Matthews, Z. Xu, S.K. 

Mandal [et al.] // Chem. Commun. – 1999. – № 1. – P. 347–348.  

65.  Anwar M.U. Polynuclear Fen Complexes (n = 1, 2, 4, 5) of Polytopic 

Hydrazone Ligands with Fe(II), Fe(III) and Mixed Oxidation State 

Combinations / M.U. Anwar, K. V Shuvaev, L.N. Dawe [et al.] // Inorg. Chem. 

– 2011. – P. 12141–12154.  

66.  Mandal T.N. Synthesis, structural, magnetic, DFT calculations and CShM 

studies of three new pentanuclear Mn(II) clusters / T.N. Mandal, S. Roy, S. 

Konar [et al.] // Dalt. Trans. – 2012. – P. 413–423.  

67.  Ianelli S. Construction of a new versatile hydrazonic ligand and its chemical 

and structural behaviour towards metal ions / S. Ianelli, G. Minardi, C. Pelizzi 

[et al.] // J. Chem. Soc. Dalt. Trans. – 1991. – P. 2113.  

68.  Bermejo M.R. Electrochemical synthesis and structural characterisation of 

transition metal complexes with 2,6-bis(1-salicyloylhydrazonoethyl)pyridine, 

H4daps / M.R. Bermejo, M. Fondo, A.M. González [et al.] // J. Chem. Soc. 

Dalt. Trans. – 1999. – № 6. – P. 2211–2218.  

69.  Bermejo M.R. Crystallisation Solvent Influence on the Crystal Structures of 

MnII and NiII Complexes with 2,6-bis(1-salicyloylhydrazonoethyl)pyridine, 

H4daps / M.R. Bermejo, A. Sousa, M. Fondo [et al.] // Zeitschrift für Anorg. 

und Allg. Chemie. – 2000. – P. 506–513.  

70.  Bacchi A. A New Polydentate Hydrazonic Ligand and its Dinuclear / A. 

Bacchi, G. Pelizzi, M.A. Zoroddu [et al.] // J. Chem. Soc. Dalt. Trans. – 1993. 

– № 1. – P. 775–779.  

71.  Carcelli M. Synthetic routes to mono- and bi-copper hydrazone complexes 

uncovered by computer simulation / M. Carcelli, P. Cozzini, T. Maccagni [et 

al.] // Inorganica Chim. Acta. – 2000. – P. 238–243.  

72.  Thompson L.K. Polynuclear coordination complexes - From dinuclear to 

nonanuclear and beyond / L.K. Thompson [et al.] // Coord. Chem. Rev. – 2002. 

– P. 193–206.  

73.  Kanderal O.M. Effect of metal ionic radius and chelate ring alternation motif 

on stabilization of trivalent nickel and copper in binuclear complexes with 

double cis-oximato bridges / O.M. Kanderal, H. Kozlowski, A. Dobosz [et al.] 

// Dalton Trans. – 2005. – P. 1428–1437.  

74.  Malinkin S.O. Novel pyrazolate-based copper(II) [2×2] grid complexes: 

Synthesis, structure and properties / S.O. Malinkin [et al.] // Inorganica Chim. 

Acta. – 2012. – P. 322–330.  



188 

 

75.  Malinkin S.O. Facile synthesis of Cu(II) complexes of mono- and bicondensed 

N donor Schiff base 1H-pyrazolate ligands: Crystal structures, spectroscopic 

and magnetic properties / S.O. Malinkin et al. // Polyhedron. – 2012. – № 1. – 

P. 77–84.  

76.  Moroz Y.S. Synthesis and structure of [2 x 2] molecular grid copper(II) and 

nickel(II) complexes with a new polydentate oxime-containing Schiff base 

ligand / Y.S. Moroz, K. Kulon, M. Haukka [et al.] // Inorg. Chem. – 2008. – № 

13. – P. 5656–5665.  

77.  Мороз Ю.С. Олігоядерні супрамолекулярні сполуки 3d-металів на основі 

полінуклеативних азотвмісних лігандів: дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук: 02.00.01/ Ю.С. Мороз. – К., 2009. – 185 с.  

78.  Anwar M.U. Complexes of functionally modified hydrazone ligands--square, 

rectangular (M4), trigonal bipyramidal (M5) and pin-wheel (M6) motifs / M.U. 

Anwar, A.S. Elliott, L.K. Thompson [et al.] // Dalton Trans. – 2011. – P. 4623–

4635.  

79.  Moroz Y.S. One-pot synthesis of a new magnetically coupled heterometallic 

Cu(2)Mn(2) [2 x 2] molecular grid / Y.S. Moroz, Ł. Szyrwiel, S. Demeshko [et 

al.] // Inorg. Chem. – 2010. – № 14. – P. 4750–4752.  

80.  Moroz Y.S. Dichlorido{2-hydroxyimino-N′-[1-(2-pyridyl)ethyl-

idene]propanohydrazide-κ3 N,N′,O}zinc(II) hemihydrate / Y.S. Moroz, T.Y. 

Sliva, K. Kulon [et al.] // Acta Crystallogr. Sect. E Struct. Reports Online. – 

2008. – № 8. – P. m353–m354.  

81.  Moroz Y.S. Bis{2-hydroxy-imino-N’-[1-(2-pyrid-yl)ethyl-

idene]propanohydrazidato}zinc(II) dihydrate / Y.S. Moroz et al. // Acta 

Crystallogr. Sect. E. Struct. Rep. Online. – 2010. – P. m242–m243.  

82.  Kufelnicki A. Synthesis of cobalt(III) complexes with new oxime-containing 

Schiff base ligands and metal-ligand coordination in solution / A. Kufelnicki, 

S. V. Tomyn, Y.S. Moroz [et al.] // Polyhedron. – 2012. – P. 410–416.  

83.  Anwar M.U. Spin frustration in a Cu(II)3 triangle frustrated? / M.U. Anwar, 

L.K. Thompson, L.N. Dawe [et al.] // Dalton Trans. – 2011. – P. 1437–1440.  

84.  Baral S. New Trinuclear Copper(II) Species / S. Baral, A. Chakravorty [et al.] 

// Inorganica Chim. Acta. – 1980. – P. 1–8.  

85.  Lah M.S. The Tetranuclear Cluster 

Fe
III

[Fe
II
(salicylhydroximato)(MeOH)(acetate)]3 is an Analogue of M

3+
(9-

crown-3) / M.S. Lah, M.L. Kirk, W. Hatfield [et al.] // J. Chem. Soc., Chem. 

Commun. – 1989. – P. 1606–1608.  



189 

 

86.  Agnus Y. Trinuclear Copper(II) Hydroxo and Hexanuclear Copper(II) Oxo 

Complexes with the Ligand 3-(Benzylimino) butanone 2-Oxime Syntheses and 

Spectral, Structural, and Redox Characteristics / Y. Agnus, R. Louis, B. Metz 

[et al.] // Inorg. Chem. – 1991. – № 16. – P. 3155–3161.  

87.  Stamatatos T.C. Formation of the {Cu3
II
(μ3-OH)}

5+
 core in copper(II) 

carboxylate chemistry via use of di-2-pyridyl ketone oxime [(py)2CNOH] : 

[Cu3(OH)(O2CR)2{(py)2CNO}3] (R = Me, Ph) / T.C. Stamatatos, J.C. 

Vlahopoulou, Y. Sanakis [et al.] // Inorg. Chem. Commun. – 2006. – № 8. – P. 

814–818.  

88.  Afrati T. Di-2-pyridyl ketone oxime in copper chemistry: di-, tri-, penta- and 

hexanuclear complexes / T. Afrati, C.M. Zaleski, C. Dendrinou-Samara [et al.] 

// Dalton Trans. – 2007. – № 25. – P. 2658–2668.  

89.  Anwar M.U. Approaching polymetallic “assemblies of assemblies” using 

ligands with multiple functionality - novel Mn10M2 (M = alkali metal) chains 

with “ionophoric” end cavities / M.U. Anwar, L.N. Dawe, L.K. Thompson [et 

al.] // Dalton Trans. – 2011. – P. 8079–8082.  

90.  Abedin T.S.M. Structural and magnetic properties of a self-assembled 

spheroidal triakonta-hexanuclear Cu36 cluster / T.S.M. Abedin, L.K. 

Thompson, D.O. Miller [et al.] // Chem. Commun. – 2003. – P. 708–709.  

91.  Thompson L.K. Erratum: 2004 Alcan Award Lecture From dinuclear to 

triakontahexanuclear complexes � Adventures in supramolecular coordination 

chemistry / L.K. Thompson [et al.] // Can. J. Chem. – 2005. – № 83. – P. 1195.  

92.  Fritsky I.O. Template synthesis of square-planar nickel(II) and copper(III) 

complexes based on hydrazide ligands / I.O. Fritsky, H. Kozłowski, P.J. Sadler 

[et al.] // Dalt. Trans. – 1998. – P. 3269–3274.  

93.  Fritsky I.O. Efficient stabilization of copper(III) in tetraaza pseudo-

macrocyclic oxime-and-hydrazide ligands with adjustable cavity size / I.O. 

Fritsky, H. Kozłowski, O.M. Kanderal [et al.] // Chem. Commun. (Camb). – 

2006. – P. 4125–4127.  

94.  Moroz Y.S. Regular High-Nuclearity Species from Square Building Blocks: A 

Triangular 3 × [2 × 2] Ni12 Complex Generated by the Self-assembly of Three 

[2 × 2] Ni4 Molecular Grids / Y.S. Moroz, S. Demeshko, M. Haukka [et al.] // 

Inorg. Chem. – 2012. – P. 7445–7447.  

95.  Irving H.M. A study of some problems in determining the stoicheiometric 

proton dissociation constants of complexes by potentiometric titrations using a 

glass electrode / H.M. Irving, M.G. Miles, L.D. Pettit [et al.] // Anal. Chim. 

Acta. – 1967. – P. 475–488.  



190 

 

96.  Gran G. Determination of the Equivalent Point in Potentiometric Titrations / G. 

Gran [et al.] // Acta Chem. Scand. – 1950. – P. 559–577.  

97.  SUPERQUAD: an improved general program for computation of formation 

constants from potentiometric data / P. Gans, A. Sabatini, A. Vacca [et al.] // J. 

Chem. Soc., Dalt. Trans. – 1985. – P. 1195–1200.  

98.  Kahn O. Molecular magnetism / O. Kahn – New York: VCH, 1994. – 403 P.  

99.  Bill E. julX / E. Bill, 2008. 

100.  Bruker AXS BV Collect / T.N. Bruker AXS BV, Delft, The Netherlands, 1997-

2004. 

101.  Sheldrick G.M. SHELXS97 and SHELXL97 / G.M. Sheldrick, 1997. 

102.  Kozikowski A.P. Methods for the stereoselective cis-cyanohydroxylation and -

carboxyhydroxylation of olefins / A.P. Kozikowski, M. Adamcz [et al.] // J. 

Org. Chem. – 1983. – № 4. – P. 366–372.  

103.  Van Zyl C. Synthesis of a Series of Derivatives of Ethyl 2-Pyridylacetate / C. 

Van Zyl, D.L. Devries, R.H. Decker [et al.] // J. Org. Chem. – 1961. – P. 3373–

3375.  

104.  Kolar P. Heterocycles from Amino Acids A Novel Synthetic Approach for 

Imidazol[1,5-a]pyridines and Imidazol[1,5-a]quinolines / P. Kolar, A. Petrič, 

M. Tišler [et al.] // J. Heterocycl. Chem. – 1991. – № 7. – P. 1715–1720.  

105.  Plutenko M.O. Crystal structure of 2-hydroxyimino-2-(pyridin-2-yl)-N’-[1-

(pyridin-2-yl)ethylidene]acetohydrazide / M.O. Plutenko, R.D. Lampeka, M. 

Haukka [et al.] // Acta Crystallogr. Sect. E Struct. Reports Online. – 2014. – P. 

584–586.  

106.  Plutenko M.O. 2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-2-hydroxyimino-N’-[1-

(pyridin-2-yl)ethylidene] acetohydrazide / M.O. Plutenko [et al.] // Acta 

Crystallogr. Sect. E Struct. Reports Online. – 2012. – P. o3381.  

107.  Plutenko M.O. A second monoclinic polymorph of methyl 4-hydroxybenzoate 

/ M.O. Plutenko [et al.] // Acta Crystallogr. Sect. E Struct. Reports Online. – 

2013. – P. o765–o766.  

108.  Moroz Y.S. 2-Hydroxyimino-N′-[1-(2-pyridyl)ethylidene]propanohydrazide / 

Y.S. Moroz et al. // Acta Crystallogr. Sect. E Struct. Reports Online. – 2009. – 

P. o2242.  



191 

 

109.  Moroz Y.S. (2E)-2-Hydroxyimino-N′-[(E)-2-pyridyl-methyl-

ene]propanohydrazide / Y.S. Moroz, V. a. Kalibabchuk, E. Gumienna-

Kontecka [et al.] // Acta Crystallogr. Sect. E Struct. Reports Online. – 2009. – 

P. o2413.  

110.  Mokhir A.A. Study of complex formation with 2-hydroxyiminocarboxylates : 

specific metal binding ability of / A.A. Mokhir, E. Gumienna-Kontecka, J. 

Światek-Kozlowska [et al.] // Inorganica Chim. Acta. – 2002. – P. 113–121.  

111.  Duda A.M. Co-ordination of copper(II) and nickel(II) ions by a novel open 

chain oxime ligand / A.M. Duda, A. Karaczyn, H. Kozłowski [et al.] // J. 

Chem. Soc. Dalt. Trans. – 1997. – P. 3853–3859.  

112.  Sachse A. Efficient syntheses of some versatile 3,5-bifunctional pyrazole 

building blocks / A. Sachse, L. Penkova, G. Noël [et al.] // Synthesis. – 2008. – 

№ 5. – P. 800–806.  

113.  Cao X.Y. Generation of [2x2] grid metallosupramolecular architectures from 

preformed ditopic bis(acylhydrazone) ligands and through component self-

assembly / X.Y. Cao, J. Harrowfield, J. Nitschke [et al.] // Eur. J. Inorg. Chem. 

– 2007. – № 18. – P. 2944–2965.  

114.  Capparelli M.V. X-ray molecular structures of pentagonal bipyramidal 

M(DAPSC)(NCS)2, M = Mn or Ni, and EPR spectra of seven-coordinate 

Mn(II) in these compounds / M.V. Capparelli, P. De Meester, D.M.L. 

Goodgame [et al.] // Inorganica Chim. Acta. – 1985. – № 2. – P. L37–L39.  

115.  Ivanovic-Burmazovic I. Cu(II), Ni(II) and Fe(III) complexes with 2’,2'''-(2,6-

pyridindiyldiethylidene)-dioxamohydrazide in a monoanionic form The crystal 

structure of aqua-2',2'''-(2,6-pyridindiyldiethylidene)-

dioxamohydrazidecopper(II) perchlorate / I. Ivanovic-Burmazovic, A. Bacchi, 

P. Giancarlo [et al.] // Polyhedron. – 1999. – P. 119–127.  

116.  Sadhukhan D. Weak interactions modulating the dimensionality in 

supramolecular architectures in three new nickel(II)-hydrazone complexes, 

magnetostructural correlation, and catalytic potential for epoxidation of alkenes 

under phase transfer conditions / D. Sadhukhan, A. Ray, G. Pilet [et al.] // 

Inorg. Chem. – 2011. – № 17. – P. 8326–8339.  

117.  Singh P. Synthesis, spectral and single crystal X-ray diffraction studies on 

Mn(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) complexes with 2-hydroxy-benzoic acid 

(phenyl-pyridin-2-yl-methylene)-hydrazide / P. Singh, D.P. Singh, V.P. Singh 

// Polyhedron. – 2014. – P. 56–65.  



192 

 

118.  He Z. Self-assembly of molecular squares based on easy-to-prepare 

multidentate Schiff base ligands / Z. He, C. He, Z.-M. Wang [et al.] // Dalton 

Trans. – 2004. – № 4. – P. 502–504.  

119.  Kasuga N.C. Synthesis, structural characterization and antimicrobial activities 

of 12 zinc(II) complexes with four thiosemicarbazone and two semicarbazone 

ligands / N.C. Kasuga, K. Sekino, M. Ishikawa [et al.] // J. Inorg. Biochem. – 

2003. – № 2-3. – P. 298–310.  

120.  Dobosz A. N-Bonding of the hydroxamic function in nickel(II) and copper(II) 

complexes with 2-(hydroxyimino)propanohydroxamic acid / A. Dobosz, N.M. 

Dudarenko, I.O. Fritsky [et al.] // J. Chem. Soc. Dalt. Trans. – 1999. – P. 743–

749.  

121.  Grove H. Copper(II) complexes of a series of alkoxy diazine ligands: 

mononuclear, dinuclear, and tetranuclear examples with structural, magnetic, 

and DFT studies / H. Grove, T.L. Kelly, L.K. Thompson [et al.] // Inorg. Chem. 

– 2004. – № 14. – P. 4278–4288.  

122.  Milway V. Trinuclear complexes of a series of “tritopic” hydrazide ligands - 

Structural and magnetic properties / V. Milway, L. Zhao, T.S.M. Abedin [et 

al.] // Polyhedron. – 2003. – № 9. – P. 1271–1279.  

123.  Ray A. Two new end-on azido bridged dinuclear copper(II) and cobalt(III) 

complexes derived from the (E)-N′-((pyridin-2-yl)methylene) acetohydrazide 

Schiff base ligand: Characterisation, crystal structures and magnetic study / A. 

Ray, S. Banerjee, R.J. Butcher [et al.] // Polyhedron. – 2008. – № 11. – P. 

2409–2415.  

124.  Dawe L. Self-assembled polymetallic square grids ([2 x 2] M4, [3 x 3] M9) and 

trigonal bipyramidal clusters (M5) - structural and magnetic properties / L. 

Dawe, T. Abedin, T. Kelly [et al.] // J. Mater. Chem. – 2006. – P. 2645–2659.  

125.  Burgi H.-B. Structure Correlation / H.-B. Burgi, J.D. Dunitz 1994. – 1-884 P.  

126.  Thompson L.K. Mixed Valence Mn(II)/Mn(III) [3 × 3] Grid Complexes : 

Structural, Electrochemical, Spectroscopic, and Magnetic Properties / L.K. 

Thompson, T.L. Kelly, L.N. Dawe [et al.] // Inorg. Chem. – 2004. – P. 7605–

7616.  

127.  Self-assembly, structure and solution dynamics of tetranuclear Zn
2+

 hydrazone 

[2×2] grid-type complexes / M. Barboiu, M. Ruben, G. Blasen [et al.] // Eur. J. 

Inorg. Chem. – 2006. – № 4. – P. 784–792. 

 



193 

 

Додаток А 

Обрані геометричні параметри (Ǻ, °) в структурі 

[Zn2Na(PyOP)4(CH3OH)2]ClO4·4CH3OH (K7) 

Zn(1)-N(2) 2,058(4) O(3)-Zn(1)-N(1) 94,83(15) 

Zn(1)-N(6) 2,059(4) N(5)-Zn(1)-N(1) 93,43(16) 

Zn(1)-O(1) 2,111(3) N(6B)-Zn(1B)-N(2B) 174,19(15) 

Zn(1)-O(3) 2,150(3) N(6B)-Zn(1B)-O(3B) 75,53(13) 

Zn(1)-N(5) 2,163(4) N(2B)-Zn(1B)-O(3B) 108,49(13) 

Zn(1)-N(1) 2,240(4) N(6B)-Zn(1B)-O(1B) 108,58(14) 

Zn(1B)-N(6B) 2,052(4) N(2B)-Zn(1B)-O(1B) 75,83(14) 

Zn(1B)-N(2B) 2,060(4) O(3B)-Zn(1B)-O(1B) 91,75(12) 

Zn(1B)-O(3B) 2,128(3) N(6B)-Zn(1B)-N(1B) 100,51(15) 

Zn(1B)-O(1B) 2,133(3) N(2B)-Zn(1B)-N(1B) 75,03(15) 

Zn(1B)-N(1B) 2,199(4) O(3B)-Zn(1B)-N(1B) 97,30(14) 

Zn(1B)-N(5B) 2,208(4) O(1B)-Zn(1B)-N(1B) 150,86(14) 

Na(1)-O(11) 2,305(4) N(6B)-Zn(1B)-N(5B) 75,00(15) 

Na(1)-O(9) 2,348(4) N(2B)-Zn(1B)-N(5B) 101,39(15) 

Na(1)-O(1) 2,384(4) O(3B)-Zn(1B)-N(5B) 149,84(14) 

Na(1)-N(4) 2,560(4) O(1B)-Zn(1B)-N(5B) 91,62(14) 

Na(1)-O(3B) 2,361(3) N(1B)-Zn(1B)-N(5B) 94,17(15) 

Na(1)-N(8B) 2,616(4) O(11)-Na(1)-O(9) 90,52(16) 

Zn(1)···Na(1) 4,0251(1) O(11)-Na(1)-O(3B) 101,71(16) 

Zn(1B)···Na(1) 3,9900(1) O(9)-Na(1)-O(3B) 115,11(14) 

ZN(1)···Zn(1B) 7,9763(3) O(11)-Na(1)-O(1) 106,88(15) 

N(2)-Zn(1)-N(6) 170,94(16) O(9)-Na(1)-O(1) 97,45(15) 

N(2)-Zn(1)-O(1) 75,39(13) O(3B)-Na(1)-O(1) 136,06(13) 

N(6)-Zn(1)-O(1) 112,17(14) O(11)-Na(1)-N(4) 171,66(16) 

N(2)-Zn(1)-O(3) 100,89(14) O(9)-Na(1)-N(4) 89,89(16) 

N(6)-Zn(1)-O(3) 74,49(15) O(3B)-Na(1)-N(4) 85,63(13) 

O(1)-Zn(1)-O(3) 91,62(13) O(1)-Na(1)-N(4) 64,82(12) 

N(2)-Zn(1)-N(5) 108,99(17) O(11)-Na(1)-N(8B) 88,75(15) 

N(6)-Zn(1)-N(5) 75,92(17) O(9)-Na(1)-N(8B) 179,25(17) 

O(1)-Zn(1)-N(5) 95,66(14) O(3B)-Na(1)-N(8B) 65,24(12) 

O(3)-Zn(1)-N(5) 150,12(16) O(1)-Na(1)-N(8B) 82,58(13) 

N(2)-Zn(1)-N(1) 74,13(15) N(4)-Na(1)-N(8B) 90,80(14) 

N(6)-Zn(1)-N(1) 98,26(15) Zn(1)···Na(1)···Zn(1B) 168,720(2) 

O(1)-Zn(1)-N(1) 149,51(14)   
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Додаток Б 

Обрані геометричні параметри (Ǻ, °) в структурах [Ni3(t-PyOP)(t-

HPyOP)Py8](ClO4)3·4Py·2ДМФА (К9) та [Ni3(t-PyOP)(t-

HPyOP)Py8](ClO4)3·5Py·H2O (К10) 

К9 

Ni(1)-N(5) 1,993(4) N(4)-Ni(1)-N(1) 86,33(17) 

Ni(1)-N(2) 2,074(4) N(3)-Ni(1)-N(1) 177,01(16) 

Ni(1)-O(1) 2,096(3) N(7)-Ni(2)-N(11) 91,35(17) 

Ni(1)-N(4) 2,110(4) N(7)-Ni(2)-N(8) 78,78(17) 

Ni(1)-N(3) 2,131(4) N(11)-Ni(2)-N(8) 169,95(17) 

Ni(1)-N(1) 2,144(4) N(7)-Ni(2)-N(12) 169,93(16) 

Ni(2)-N(7) 2,041(4) N(11)-Ni(2)-N(12) 78,58(16) 

Ni(2)-N(11) 2,043(4) N(8)-Ni(2)-N(12) 111,28(17) 

Ni(2)-N(8) 2,105(4) N(7)-Ni(2)-N(10) 93,59(16) 

Ni(2)-N(12) 2,116(4) N(11)-Ni(2)-N(10) 87,73(16) 

Ni(2)-N(10) 2,129(4) N(8)-Ni(2)-N(10) 91,01(17) 

Ni(2)-N(9) 2,131(4) N(12)-Ni(2)-N(10) 85,88(17) 

Ni(3)-N(14) 1,993(4) N(7)-Ni(2)-N(9) 88,32(17) 

Ni(3)-N(17) 2,062(4) N(11)-Ni(2)-N(9) 92,23(16) 

Ni(3)-O(4) 2,081(3) N(8)-Ni(2)-N(9) 89,37(17) 

Ni(3)-N(15) 2,103(4) N(12)-Ni(2)-N(9) 92,24(17) 

Ni(3)-N(18) 2,147(4) N(10)-Ni(2)-N(9) 178,09(18) 

Ni(3)-N(16) 2,155(5) N(14)-Ni(3)-N(17) 177,94(18) 

Ni(1)···Ni(2) 7,014(1) N(14)-Ni(3)-O(4) 77,73(15) 

Ni(2)···Ni(3) 7,010(1) N(17)-Ni(3)-O(4) 100,22(16) 

Ni(1)···Ni(3) 12,304(1) N(14)-Ni(3)-N(15) 78,19(16) 

N(5)-Ni(1)-N(2) 174,40(18) N(17)-Ni(3)-N(15) 103,86(17) 

N(5)-Ni(1)-O(1) 77,71(15) O(4)-Ni(3)-N(15) 155,90(15) 

N(2)-Ni(1)-O(1) 96,69(15) N(14)-Ni(3)-N(18) 89,62(16) 

N(5)-Ni(1)-N(4) 78,04(17) N(17)-Ni(3)-N(18) 90,70(17) 

N(2)-Ni(1)-N(4) 107,55(18) O(4)-Ni(3)-N(18) 91,39(15) 

O(1)-Ni(1)-N(4) 155,43(16) N(15)-Ni(3)-N(18) 87,30(16) 

N(5)-Ni(1)-N(3) 91,81(17) N(14)-Ni(3)-N(16) 90,95(17) 

N(2)-Ni(1)-N(3) 88,06(17) N(17)-Ni(3)-N(16) 88,64(18) 

O(1)-Ni(1)-N(3) 89,40(16) O(4)-Ni(3)-N(16) 86,35(15) 

N(4)-Ni(1)-N(3) 95,23(17) N(15)-Ni(3)-N(16) 95,20(17) 

N(5)-Ni(1)-N(1) 91,01(16) N(18)-Ni(3)-N(16) 177,50(16) 

N(2)-Ni(1)-N(1) 89,04(16) Ni(1)···Ni(2)···Ni(3) 122,637(1) 

O(1)-Ni(1)-N(1) 90,22(15)   
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Продовження додатку Б 

K10 

Ni(1)-N(5) 1,994(3) N(4)-Ni(1)-N(8) 86,54(10) 

Ni(1)-N(2) 2,078(3) N(3)-Ni(1)-N(8) 177,76(10) 

Ni(1)-O(1) 2,089(2) N(10)-Ni(2)-N(1) 91,39(10) 

Ni(1)-N(4) 2,106(3) N(10)-Ni(2)-N(11) 170,14(11) 

Ni(1)-N(3) 2,143(3) N(1)-Ni(2)-N(11) 78,95(10) 

Ni(1)-N(8) 2,147(3) N(10)-Ni(2)-N(9) 78,57(10) 

Ni(2)-N(10) 2,034(3) N(1)-Ni(2)-N(9) 169,90(10) 

Ni(2)-N(1) 2,045(3) N(11)-Ni(2)-N(9) 111,12(11) 

Ni(2)-N(11) 2,101(3) N(10)-Ni(2)-N(7) 93,57(10) 

Ni(2)-N(9) 2,104(3) N(1)-Ni(2)-N(7) 88,25(11) 

Ni(2)-N(7) 2,124(3) N(11)-Ni(2)-N(7) 88,18(11) 

Ni(2)-N(21) 2,156(3) N(9)-Ni(2)-N(7) 91,22(11) 

Ni(3)-N(12) 1,983(3) N(10)-Ni(2)-N(21) 87,56(11) 

Ni(3)-N(14) 2,070(3) N(1)-Ni(2)-N(21) 93,31(11) 

Ni(3)-O(4) 2,082(2) N(11)-Ni(2)-N(21) 90,97(11) 

Ni(3)-N(13) 2,115(3) N(9)-Ni(2)-N(21) 87,45(11) 

Ni(3)-N(17) 2,134(3) N(7)-Ni(2)-N(21) 178,05(11) 

Ni(3)-N(16) 2,163(3) N(12)-Ni(3)-N(14) 176,20(11) 

Ni(1)···Ni(2) 7,032(1) N(12)-Ni(3)-O(4) 78,04(10) 

Ni(2)···Ni(3) 7,003(1) N(14)-Ni(3)-O(4) 98,16(10) 

Ni(1)···Ni(3) 12,325(1) N(12)-Ni(3)-N(13) 78,18(11) 

N(5)-Ni(1)-N(2) 176,25(11) N(14)-Ni(3)-N(13) 105,61(11) 

N(5)-Ni(1)-O(1) 77,50(10) O(4)-Ni(3)-N(13) 156,04(10) 

N(2)-Ni(1)-O(1) 98,77(10) N(12)-Ni(3)-N(17) 90,09(11) 

N(5)-Ni(1)-N(4) 78,25(11) N(14)-Ni(3)-N(17) 89,84(11) 

N(2)-Ni(1)-N(4) 105,49(11) O(4)-Ni(3)-N(17) 88,62(10) 

O(1)-Ni(1)-N(4) 155,61(9) N(13)-Ni(3)-N(17) 94,31(11) 

N(5)-Ni(1)-N(3) 91,49(11) N(12)-Ni(3)-N(16) 90,67(11) 

N(2)-Ni(1)-N(3) 88,07(11) N(14)-Ni(3)-N(16) 89,32(11) 

O(1)-Ni(1)-N(3) 89,65(10) O(4)-Ni(3)-N(16) 90,30(10) 

N(4)-Ni(1)-N(3) 93,53(11) N(13)-Ni(3)-N(16) 87,09(11) 

N(5)-Ni(1)-N(8) 90,72(10) N(17)-Ni(3)-N(16) 178,52(11) 

N(2)-Ni(1)-N(8) 89,75(11) Ni(1)···Ni(2)···Ni(3) 122,850(7) 

O(1)-Ni(1)-N(8) 91,20(9)   
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Додаток В 

Обрані геометричні параметри (Ǻ, °) в структурі 

[Mn
ІІІ

4Mn
ІІ

2Fe
ІІІ

4(SOP)6(CH3OH)6(CH3O)6(µ3-O)2]·4H2O (К20) 

Операції симетрії для генерування еквівалентних атомів: 

#: −x+1,−y+1,−z+1 

 

Fe(1)-N(4) 1,911(4) Fe(1)···Fe(2) 3,6167(12) 

Fe(1)-O(4) 1,950(4) Mn(1)···Fe(1) 3,0821(11) 

Fe(1)-O(5) 2,026(4) Mn(1)···Fe(2) 3,0422(11) 

Fe(1)-O(11) 2,046(4) Fe(1)···Mn(2) 3,8531(11) 

Fe(1)-O(12) 2,089(4) Fe(2)···Mn(2) 3,8148(11) 

Fe(1)-O(16) 2,108(6) Mn(1)···Mn(2) 3,7434(10) 

Fe(2)-N(1) 1,934(4) Mn(2)···Mn(3) 3,6576(11) 

Fe(2)-O(1) 1,965(4) Mn(3)···Mn(3)# 3,0461(11) 

Fe(2)-O(2) 1,994(4) O(4)-Fe(1)-N(4) 85,32(19) 

Fe(2)-O(10) 2,034(5) O(5)-Fe(1)-N(4) 73,33(17) 

Fe(2)-O(13) 2,046(3) O(1)-Fe(2)-N(1) 85,7(2) 

Fe(2)-O(16) 2,131(5) O(2)-Fe(2)-N(1) 74,37(17) 

Mn(1)-N(7) 1,909(4) O(7)-Mn(1)-N(7) 84,87(18) 

Mn(1)-O(7) 1,956(4) O(8)-Mn(1)-N(7) 74,01(15) 

Mn(1)-O(8) 1,994(5) O(2)-Mn(2)-N(3) 73,12(16) 

Mn(1)-O(10) 2,042(5) O(5)-Mn(2)-N(6) 72,89(15) 

Mn(1)-O(11) 2,116(4) O(8)-Mn(2)-N(9) 72,41(14) 

Mn(1)-O(16) 2,123(5) O(3)-Mn(3)-O(6) 97,67(19) 

Mn(2)-O(2) 2,148(3) O(3)-Mn(3)-O(9) 100,28(16) 

Mn(2)-N(3) 2,150(4) O(6)-Mn(3)-O(9) 96,61(17) 

Mn(2)-O(5) 2,162(4) O(14)-Mn(3)-O(14)# 77,68(17) 

Mn(2)-N(6) 2,195(5) Fe(2)-O(2)-Mn(2) 127,6(2) 

Mn(2)-O(8) 2,223(4) Fe(1)-O(5)-Mn(2) 129,18(17) 

Mn(2)-N(9) 2,233(4) Mn(1)-O(8)-Mn(2) 126,37(17) 

Mn(3)-O(3) 1,908(4) Mn(1)-O(10)-Fe(2) 98,38(16) 

Mn(3)-O(6) 1,915(4) Mn(1)-O(11)-Fe(1) 98,3(2) 

Mn(3)-O(9) 2,119(4) Mn(3)-O(14)-Mn(3)# 102,32(17) 

Mn(3)-O(14) 1,963(4) Fe(1)-O(16)-Fe(2) 142,4(2) 

Mn(3)-O(14)# 1,948(4) Fe(1)-O(16)-Mn(1) 105,44(19) 

Mn(3)-O(15) 2,251(6) Fe(2)-O(16)-Mn(1) 103,40(17) 


