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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. На сьогоднішній день, дослідження явища спінового 

переходу в координаційних сполуках 3d-елементів є одним з актуальних напрямків 
фізичної та неорганічної хімії. Високий інтерес до цього явища пов’язаний з 
існуванням двох спінових станів у сполуках та можливістю оборотнього переходу з 
одного стану до іншого під дією зовнішніх факторів таких як температура, 
електромагнітне випромінювання, тиск, магнітне поле та вплив гостьових молекул. 
Оскільки під час спінового переходу кардинальним чином змінюються фізичні 
властивості матеріалу (такі як забарвлення, магнітні властивості, об’єм та інші), ці 
сполуки можуть бути перспективними для застосування в сенсорах температури, 
тиску, хімічних сполук, тощо. Надзвичайно цікавим є явище кооперативного 
спінового переходу з петлею гістерезису магнітної сприйнятливості від температури. 
В цьому випадку можливе існування двох спінових станів при одній і тій самій 
температурі, що призводить до появи ефекту пам’яті. Це явище цікаве з точки зору 
створення молекулярних елементів памяті, коли інформація може кодуватися двома 
спіновими станами. На сьогоднішній день відомо досить багато сполук із спіновим 
переходом (СП), більшість з яких представлені сполуками Феруму(ІІ) з 
різноманітними нітрогенвмісними лігандами. В той же час, залишається багато 
нерозв’язаних проблем щодо механізмів спінового переходу, його розповсюдження 
в монокристалі, феномену кооперативності та багато іншого.  

Останнім часом, в наукових групах, що займаються дослідженням феномену 
спінового переходу, поряд з фундаментальними дослідженнями СП, велика увага 
приділяється спробам знайти практичне застосування вже відомих сполук з СП. До 
основних напрямків дослідження феномену СП в останні роки відносяться: 
приготування сполук у формі наночастинок, нанорозмірних плівок та їх організація 
на поверхні, створення мікро- та наноелектронних пристроїв на основі сполук з СП, 
створення газових сенсорів, теоретичне моделювання характеристик СП та 
створення гібридних матеріалів на основі сполук з СП.  

Гібридні матеріали з СП викликають особливий інтерес, оскільки комбінація 
сполук з СП з різними функціональними матеріалами такими як люмінесцентні 
матеріали, матеріали з плазмонними властивостями, різноманітні полімери, інертні 
матриці, тощо, може призвести до одержання матеріалів з новими властивостями, 
синергізму властивостей, нових методів детекції СП тощо. Гібридизація сполук 
Феруму(ІІ) з СП на нанорівні залишається складним завданням, головним чином 
через нестабільність цих сполук в жорстиких умовах синтезу.  

Таким чином актуальною є розробка методів одержання нанокомпозитів з СП, 
комбінування з іншими функціональними матеріалами, та дослідження 
властивостей одержаних нанокомпозитів. Ці дослідження будуть корисними як з 
фундаментальної точки зору – для більш глибокого розуміння явища СП, так і з 
практичної точки зору – оскільки передбачають можливість опосередковано 
впливати на спіновий стан чи відслідковувати його зміну.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана у рамках співробітництва Київ ‒ Тулуза та науково-дослідної 
роботи, що проводиться на кафедрі неорганічної хімії Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка: “Синтез неорганічних та координаційних 
сполук для створення нових функціоналізованих матеріалів” (бюджетна тема № 
11БФ037-01, номер держреєстрації 0111U005046, 2011–2015 р.) та в лабораторії 
LCC UPR 8241 Університету Поля Сабатьє (Тулуза, Франція). 

Мета і задачі дослідження. Одержання нових нанооб'єктів зі спіновим 
переходом з використанням медоду обернених емульсій. Одержання нових 
нанокомпозитів з СП, включаючи композити з фото-термічними та 
люмінесцентними властивостями. Створення люмінесцентних нанокомпозитів з СП 
з використанням люмінесцентних сполук різної природи та порівняння їх 
ефективності для спостереження зміни спінового стану. Дослідження механізмів 
зміни інтенсивності люмінесценції від спінового стану. 

Об’єкт дослідження: особливості утворення нанооб’єктів з СП 
змішанолігандного складу та в умовах надлишку ліганду, властивості плазмонних та 
люмінесцентних нанокомпозитів та механізми залежності інтенсивності 
люмінесценції від спінового стану комплексу. 

Предмет дослідження: нанооб’єкти та нанокомпозити з СП на основі 
комплексів з 1,2,4-триазолами [Fe(Htrz)2(trz)]BF4 та [Fe(NH2-trz)3](NO3)2. 

Методи дослідження: Інфрачервона, ультрафіолетова, Раманівська 
спектроскопії, 1Н-ЯМР, елементний аналіз, атомно-емісійна спектроскопія, 
рентгенофазовий аналіз, магнетометрія, оптична мікроскопія, флуоресцентна 
мікроскопія, енергодисперсійна рентгенівська спектроскопія, просвічуююча 
електронна мікроскопія, скануюча електронна мікроскопія, термогравіметрія, 
диференційна скануюча калориметрія. 

Наукова новизна отриманих результатів. Встановлено закономірності 
впливу співвідношення 4-аміно-1,2,4-триазолу до 1,2,4-триазолу на морфологію, 
розмір та характеристики спінового переходу нанооб’єктів різнолігандних 
комплексів Феруму(ІІ) з даними лігандами. Одержано нанооб’єкти нової форми 
комплексу [Fe(NH2-trz)3](NO3)2. Нетипово високі температури спінового переходу 
цієї форми підтверджено на основі декількох фізичних методів дослідження. 
Визначено ефективність перемикання спінового стану в за рахунок фото-термічного 
ефекту в композиті з наночастинками золота.  

Встановлено оптимальне співвідношення кількості люмінофору до комплексу 
зі спіновим переходом в нанокомпозиті для досягнення максимальної зміни 
інтенсивності люмінесценції при спіновому переході. Вперше зафіксовано оборотну 
зміну часу життя збудженого стану люмінесценції та зміну положення максимуму 
емісії піренвмісного люмінофору при зміні спінового стану. Зроблено висновок про 
комплексний механізм зміни цих параметрів. Показано високу фотостабільність 
нанокомпозиту з амінокарбоксилатним комплексом Tb(ІІІ) для моніторингу зміни 
спінового стану. Встановлено механізм зміни інтенсивності люмінесценції комплек- 



3 

 

су Tb (III) при спіновому переході. 
Практичне значення роботи. В роботі висвітлено важливі аспекти зміни 

кооперативності спінового переходу нанооб'єктів при заміщенні ліганду 
ізоструктурним. Показано, що відстань комплекс – люмінофор відіграє ключову 
роль в спостереженні спінового переходу в композитах нанесених тонким шаром на 
поверхню. Отримано композит з високою фотостабільністю, що забезпечує 
можливість багатократного спостереження зміни спінового переходу з мінімальною 
втратою фото-фізичних властивостей люмінофору. Продемонстровано можливість 
практичного застосування люмінесцентних композитів для виготовлення захисного 
фоточутливого паперу з люмінесцентними властивостями.  

Особистий внесок здобувача. Основний обсяг експериментальних 
досліджень та інтерпретація одержаних результатів виконані здобувачем особисто. 
Постановка задачі, планування медодів одержання та обговорення результатів 
проведені спільно з науковим керівником д.х.н., проф. Фрицьким І.О. (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка) та докторами А. Буссексу, Л. 
Сальмоном та Г. Мольнаром (Лабораторія координаційної хімії, Тулуза). Робота з 
флуоресцентної спектроскопії виконана у співробітництві з О. Краєвою 
(Лабораторія координаційної хімії, Тулуза). 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи доповідались на 
наступних наукових конференціях: GECOM CONCORD (Лот, Франція, 2014), Trends 
in Nanotechnology (Барселона, Іспанія, 2014), Groupement de recherche MCM-2 
(Дурдан, Франція, 2014), Journée de Chimie de Coordination (Бордо, Франція, 2015), 
VІІІ Міжнародна хімічна конференція Тулуза-Київ (Тулуза, Франція, 2015). 

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 6 статей (з них 5 у 
фахових виданнях) та тези 7 доповідей на наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 4 розділів, 
висновків, списку використаних джерел (164 найменування) та додатків. Загальний 
обсяг дисертації становить 142 сторінки машинописного тексту, вона містить 8 
таблиць та 94 рисунки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У ВСТУПІ обґрунтовано актуальність обраної тематики дослідження, 

сформульовано мету та задачі дослідження, описано об’єкти дослідження. 
У ПЕРШОМУ РОЗДІЛІ дисертації проаналізовано наукову літературу за 

темою дисертаційної роботи. Розглянуто особливості явища спінового переходу, 
теоретичні передумови його виникнення, основні характеристики та фактори, що 
впливають на зміну цих характеристик. Розглянуто основні структурні типи 
координаційних полімерів з СП. Докладно розглянуто властивості СП комплексу 
[Fe(Htrz)2(trz)]BF4 (Htrz – 1,2,4-триазол, trz – 1,2,4-триазолато), одержання 
наночастинок цього комплексу та одержані матеріали на його основі. Проведено 
огляд основних підходів та архітектури гібридних наноструктур з СП. Окремо 
розглянуто відомі на сьогоднішній день люмінесцентні матеріали з СП.  
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У ДРУГОМУ РОЗДІЛІ наведено експериментальні методики одержання 
нанооб’єктів та нанокомпозитів з СП. Наведені фізико-хімічні методи дослідження 
та опис експериментальних установок, використаних в роботі. 

У ТРЕТЬОМУ РОЗДІЛІ розглянуто особливості СП та морфології 
нонооб’єктів різнолігандних комплексів, отриманих методом обернених емульсій з 
використанням Тритону Х-100, в залежності від співвідношення кількості лігандів – 
1,2,4-триазолу та 4-аміно-1,2,4-триазолу. На рис. 1 наведено зображення просвічую- 

чої елктрон- 
ної мікро- 
скопії (ПЕМ) 
зразків 1А-
6А зі спів- 
відношення- 
ми лігандів 
як вказано в 
таблиці 1. 
Зразок 1А 
був синте- 
зований та 

дослідже- 
ний для по- 
рівняння з 

іншими зразками. Цей зразок складається з наночастинок видовженої форми з 
середньою шириною та довжиною 80 та 120 нм, відповідно. Видовжена форма 
частинок є характерною для даного комплексу.  

Таблиця 1 
Співвідношення лігандів в зразках 1А-6А 

Додавання 1,25 мольних відсотків амінотриазолу призводить до підвищення 
анізотропії наночастинок. При цьому їх середня ширина складає 40 нм, а довжина – 
100 нм. Аналогічна тенденція зберігається при подальшому заміщенні 1,2,4-
триазолу. Зразок 3А має таку ж середню ширину, проте довжина зростає до 115 нм. 
При 5 мольних відсотках амінотриазолу довжина наночастинок зростає до 240 нм. 
При цьому зростає ширина розподілу частинок за довжиною. Слід також відмітити 
наявність невеликої фракції малих частинок розміром 10-20 нм. При заміщенні 20 
мольних відсотків триазолу структура матеріалу стає фіброзною. Розмір частинок 
досить важко визначити через високу ступінь агрегації. Товщина низок складає від 
10 до 20 нм, а довжина варіюється від 100 до 1000 нм. При подальшому заміщенні 
триазолу до 50 мольних відсотків, морфологія наночастинок стає сферичною з 

 
Рис. 1. ПЕМ-зображення зразків 1А-6А. Шкала відповідає 200 нм на 

кожному зображенні 

Зразок 1А 2А 3А 4А 5А 6А 
1,2,4-триазол [% мол.] 100 98,75 97,5 95 80 50 

4-аміно-1,2,4-триазол [% мол.] 0 1,25 2,5 5 20 50 
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високим ступенем агрегації. Розмір окремих частинок складає менше 50 нм. Криві 
магнітної сприйнятливсті зразків наведено на рис. 2. Коплекс [Fe (Htrz)2(trz)](BF4) 
має широкий термічний гістерезис з різкими переходами. Заміщення триазолу 
призводить до зниження температури СП та звуження петлі гістерезису. При цьому 
СП залишається різким. Заміщення 5 % (мол.) триазолу призводить до суттєвого 
зниження кооперативності СП. Це проявляється в більш пологому переході та 
зміщенні термічного циклу гістерезису в бік нижчих температур. Слід відзначити 
цікаву тенденцію до зростання різниці в температурах Т1/2↑ між першим та другим 
циклами. Цікаві властивості СП демонструє зразок, що містить 20 %(мол.) амінотри- 

азолу. В цьо- 
му випадку 
СП є двосту- 
пінчастим, зі 
збереженням 

великої різ- 
ниці Т1/2↑ між 
першим та 
другим тер- 
мічним цик- 
лом, проте 
лише для 
другого сту- 
пеню СП. 
Зразок 6А 

демонструє 
СП за низьких температур з невеликим гістерезисом в першому термічному циклі та 
нагадує властивості СП чистого комплексу [Fe(NH2-trz)3](BF4)2 (NH2-trz ‒ 4-аміно-
1,2,4-триазол). Таким чином було встановлено, що зростання кількості 4-аміно-
1,2,4-триазолу в суміші з 1,2,4-триазолом призводить до видовження наночастинок, 
що досягає критичного значення при вмісті 20 мол. %. Властивості СП змінюються 
нелінійно при зростанні вмісту 4-аміно-1,2,4-триазолу. Наночастинки повність 
втрачають властивості СП комплексу [Fe (Htrz)2(trz)] (BF4) при вмісті 4-аміно-1,2,4-
триазолу 50 мол. %. 

Наступним етапом стало одержання наночастинок комплексу [Fe(NH2-
trz)3](NO3)2 в обернених емульсіях з використанням надлишку ліганду та 
еквівалентною кількістю для порівняння. ПЕМ зображення одержаних 
наночастинок наведено на рис 3. Так зразок 1Б, одержаний з еквівалентною 
кількістю ліганду, складається з анізотропних частинок з середньою довжиною та 
шириною 100 та 30 нм, відповідно. Проте, розподіл частинок за довжиною є 
достатньо широким від 50 до 170 нм. Також присутня незначна фракція частинок з 
довжиною більше 200 нм. Зразок 2Б, одержаний з надлишком ліганду в 900 мол. %, 
складається з частинок, що за формою є близькими до прямокутної з середнім роз- 

 
Рис. 2. Криві залежності магнітної сприйнятливості від 

температури зразків 1А-6А в першому (ромби) та другому (кружки) 
термічних циклах 
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підтвердження цієй гіпотези були записані дифракторгрми цих зразків та порівняні 
зі згенерованою дифрактограмою вирішеної структури цього комплексу з 

О (рис. 5).
суттєво відрізняються між собою. 

дифракційних піків в дифрактограмі зразку 
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Рис. 
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СП в одержаних зразках був використаний метод
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тивності (рис. 4
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відмінністю є поява 
4, 12,6 та 

в порівнянні зі зразком 1Б. 
хованою 

 цих 
результати інфрачервоної спектроскопії та термогравіметричного 

. Таким чином 
з високими 

лексу. 
мінності у властивостях СП цієї форми пов’язані зі 

фор- 
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ми комплексу з вирішеною структурою [Fe(NH2-trz)3] (NO3)2 ∙2H2O. 
З використанням 

аналогічної стратегії за- 
стосування надлишку лі- 
ганду в обернених емуль- 
сіях було одержано 
наночастинки комплексу 
[Fe(Htrz)2(trz)](BF4). У 
цьому випадку надлишок 
ліганду сладав 55 мол. %. 
ПЕМ-зображення зразку 
1В та розподіл нано- 
частинок за розміром 
наведено на рис. 6. 
Наночастинки мають 
сферичну форму з 
середнім розміром 20 нм. 

Цікаво відмітити, що синтез наночастинок цього комплексу в обернених емульсія на 
основі Тритону було повідомлено в декількох публікаціях, і у всіх випадках це 
призводило до одержання анізотропних наночастинок (нанопаличок). Спіновий 

перхід в одержаних 
наночастинках був дослі- 
джений декількома метода- 
ми. Згідно з дослідженням 
відбиття світла було 
знайдено температури 
спінового переходу, що 
складають Т1/2↑ = 370 К та 
Т1/2↓ = 345 К (рис. 7а). Ці 
значення знаходяться у 
відповідності з темпе- 
ратурами СП для другого 

термічного циклу знайденими при дослідженні молярної магнітної сприй- 
нятливості (Т1/2↑ = 373 К та Т1/2↓ = 351 К). Температура СП в першому термічному 
циклі Т1/2↑ вища на 10 К і складає 383 К (рис. 7б). Різницю в температурах Т1/2↑між 
першим та другим термічним циклом не можна пояснити втратою води або 
розчинника, оскільки згідно з термогравіметричним аналізом, втрата маси при 
температурі СП складає лише 1,2%. Таким чином, ця різниця в температурах може 
бути наслідком певних змін в організації доменів, що призводить до зниження 
температури СП. Температура СП Т1/2↑ зразку 1В є приблизно на 10 К нижчою в 
порівнянні з СП наночастинок одержаних без використання надлишку ліганду 
(зразок 1А). Цей ефект може бути пояснений впливом надлишку ліганду на размір 

 
Рис. 5. Дифрактограми зразків 1Б, 2Б та дифрактограма 

згенерована виходячи із вирішеної структури 
комплексу [Fe(NH2-trz)3](NO3)2 ∙2H2O 

 
Рис. 6. ПЕМ зображення зразку 1В та розподіл 

наночастинок за розміром 
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доменів, що утво- 
рюють наночастинки. 
Ця гіпотеза підтвер- 
джується уширенням 
дифракційних піків 
для зразку 1В в 
порівнянні зі зараз- 
ком 1А, що свідчить 
про менший розмір 
доменів. 

У ЧЕТВЕРТОМУ РОЗДІЛІ розглянуто композити з наночастинками золота на 
основі комплексу [Fe(Htrz)2(trz)](BF4). Загальну схему одержання нанокомпозитів 
наведено на рис. 8. Спершу було одержано нанокомпозит цього комплексу з 
силікою на поверхні (1Г). Потім поверхня була фунціоналізована тіольними 

групами, за допомогою яких були закріплені наночастинки золота (2Г). На 
останньому етапі було досягнуто зростання закріплених наночастинок золота на 
поверхні (3Г та 4Г). Зображення ПЕМ для композиту 1Г наведено на рис. 9а. 

Наночастинки одержаного компо- 
зиту мають видовжену форму та 
досить вузький розподіл довжини 
та ширини, що складають 150 та 90 
нм відповідно (рис. 9в, г). Для 
одержання уявлення про товщину 
наночастинок були проведені 
дослідження методом растрової 
електронної мікроскопії (РЕМ) 
(рис. 9б). Як можна побачити, 
товщина наночастинок практично 
рівна їх ширині, що доводить їх 
об’ємну структуру. Крім цього 
важливо відмітити, що структура 
наночастинок складається з 

видовжених об’єктів меншого розміру, границі між якими чітко видно. Враховуючи 
1-D структуру комплексу, логічно припустити, що видовження об’єктів пов’язане з 
розміщенням ланцюжків комплексу в цьому напрямку. ПЕМ-зображення 
нанокомпозиту з малими наночастинками золота 2Г представлено на рис. 10. Розмір 

 
Рис. 7. Зміна оптичного відбиття (а) та магнітної 

сприйнятливості (б) від температури для зразку 1В 

 
Рис. 8. Схема одержання композитів з наночастинками золота 

 
Рис. 9. ПЕМ (а) та РЕМ (б) зображення зразка 
1Г, а також розподіл частинок за довжиною 

(в) та шириною (г) 



 

наночастинок комплексу з СП 
практично не
порівнянні зі зразком 
170×95 нм.
зображеннях чітко видно золоті 
наночастинки,
поверхні. Контраст 
наночастинок по
комплексу з СП дозволяє 
встановити їх середній розмір, що 
складає близько 2 нм. Ця величина 
відповідає розміру
золота перед закріпленням на 
поверхні.
наповерхні вибраної наночастинки, підтверджують наявність золотих наночастинок. 
ПЕМ зображення нанокомпозитів 
наночастинок комплексу в обох випадках залишився 
170×100 
визначити розмір через висок

золота та їх подальше зростання. Це також може бути одним із факторів підвищення 
агрегації наночастинок.
термічного ефекту зі зміною спінового стану комплексу.
пов'язаний з наночастинками золота був 
перемикан
спектроскопії.
ператури 373 
елемента Пельть

Рис. 11
разм з розподілом за розміром їх наночастинок 

наночастинок комплексу з СП 
практично не 
порівнянні зі зразком 

нм. В той же час, на цих 
зображеннях чітко видно золоті 
наночастинки, 
поверхні. Контраст 
наночастинок по
комплексу з СП дозволяє 
становити їх середній розмір, що 

складає близько 2 нм. Ця величина 
відповідає розміру
золота перед закріпленням на 
поверхні. Рентгенівські енергодисперсійні спектри, записані в різ

поверхні вибраної наночастинки, підтверджують наявність золотих наночастинок. 
ПЕМ зображення нанокомпозитів 
наночастинок комплексу в обох випадках залишився 
170×100 нм для 
визначити розмір через висок

золота та їх подальше зростання. Це також може бути одним із факторів підвищення 
агрегації наночастинок.
термічного ефекту зі зміною спінового стану комплексу.
пов'язаний з наночастинками золота був 

микання спінового стану, з його
скопії. В даному

ператури 373 К, що знахо
елемента Пельтьє

11. ПЕМ-зображення зразків 
разм з розподілом за розміром їх наночастинок 

наночастинок комплексу з СП 
 змінився в 

порівнянні зі зразком 1Г і складає 
В той же час, на цих 

зображеннях чітко видно золоті 
 закріплені на 

поверхні. Контраст 
наночастинок по відношенню до 
комплексу з СП дозволяє 
становити їх середній розмір, що 

складає близько 2 нм. Ця величина 
відповідає розміру наночастинок 
золота перед закріпленням на 

Рентгенівські енергодисперсійні спектри, записані в різ
поверхні вибраної наночастинки, підтверджують наявність золотих наночастинок. 

ПЕМ зображення нанокомпозитів 
наночастинок комплексу в обох випадках залишився 

нм для 3Г та 180
визначити розмір через висок

золота та їх подальше зростання. Це також може бути одним із факторів підвищення 
агрегації наночастинок. Для композиту 
термічного ефекту зі зміною спінового стану комплексу.
пов'язаний з наночастинками золота був 

спінового стану, з його
В даному 
К, що знахо
є. Потужність лазеру варіювалась за допомогою

зображення зразків 
разм з розподілом за розміром їх наночастинок 

золота

наночастинок комплексу з СП 
змінився в 

і складає 
В той же час, на цих 

зображеннях чітко видно золоті 
закріплені на 

поверхні. Контраст золотих 
відношенню до 

комплексу з СП дозволяє 
становити їх середній розмір, що 

складає близько 2 нм. Ця величина 
наночастинок 

золота перед закріпленням на 
Рентгенівські енергодисперсійні спектри, записані в різ

поверхні вибраної наночастинки, підтверджують наявність золотих наночастинок. 
ПЕМ зображення нанокомпозитів 
наночастинок комплексу в обох випадках залишився 

та 180×100 
визначити розмір через високий ступінь агрегаці

золота та їх подальше зростання. Це також може бути одним із факторів підвищення 
Для композиту 

термічного ефекту зі зміною спінового стану комплексу.
пов'язаний з наночастинками золота був 

спінового стану, з його
 експерим

К, що знахо диться всередині
. Потужність лазеру варіювалась за допомогою

зображення зразків 
разм з розподілом за розміром їх наночастинок 

золота 
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наночастинок комплексу з СП 
змінився в 

і складає 
В той же час, на цих 

зображеннях чітко видно золоті 
закріплені на 

золотих 
відношенню до 

комплексу з СП дозволяє 
становити їх середній розмір, що 

складає близько 2 нм. Ця величина 
наночастинок 

золота перед закріпленням на 
Рентгенівські енергодисперсійні спектри, записані в різ

поверхні вибраної наночастинки, підтверджують наявність золотих наночастинок. 
ПЕМ зображення нанокомпозитів 3Г та 4Г
наночастинок комплексу в обох випадках залишився 

×100 нм для 
ступінь агрегаці

золота та їх подальше зростання. Це також може бути одним із факторів підвищення 
Для композиту 2Г було продемонстровано синергізм фото

термічного ефекту зі зміною спінового стану комплексу.
пов'язаний з наночастинками золота був 

спінового стану, з його одночасним контролем методом
експерименті зразок знахо

диться всередині
. Потужність лазеру варіювалась за допомогою

Рис. 10
(а), окрема наночастника композиту 
розподіл за розміром наночастинок золота на 

зображення зразків 3Г (а) та 
разм з розподілом за розміром їх наночастинок 

Рентгенівські енергодисперсійні спектри, записані в різ
поверхні вибраної наночастинки, підтверджують наявність золотих наночастинок. 

4Г наведені на 
наночастинок комплексу в обох випадках залишився 

нм для 4Г, хоча в останньому було складно 
ступінь агрегації. Середній розмір наночастинок 

золота та їх подальше зростання. Це також може бути одним із факторів підвищення 
було продемонстровано синергізм фото

термічного ефекту зі зміною спінового стану комплексу.
пов'язаний з наночастинками золота був використаний

одночасним контролем методом
нті зразок знахо

диться всередині петлі
. Потужність лазеру варіювалась за допомогою

10. ПЕМ зображення нанокомпозиту 
(а), окрема наночастника композиту 
розподіл за розміром наночастинок золота на 

 
(а) та 4Г (б) 

разм з розподілом за розміром їх наночастинок 

Рентгенівські енергодисперсійні спектри, записані в різ
поверхні вибраної наночастинки, підтверджують наявність золотих наночастинок. 

наведені на рис. 11
наночастинок комплексу в обох випадках залишився практично 

, хоча в останньому було складно 
. Середній розмір наночастинок 

золота закріплених на по
верхні 
нянні зі 
близько 14 нм в обох 
випадках
зразку 
кількість золота. Це може 
бути пов’язано з різною 
відновною здатністю 
етиламіну та формальдегіду. 
Оскільки формальдегід є 
більш активним відновником, 
то можна припустити 
утворення до
кості зародків наночастинок 

золота та їх подальше зростання. Це також може бути одним із факторів підвищення 
було продемонстровано синергізм фото

термічного ефекту зі зміною спінового стану комплексу. Фото
використаний

одночасним контролем методом
нті зразок знаходився 

петлі гістерезису, за допом
. Потужність лазеру варіювалась за допомогою

ПЕМ зображення нанокомпозиту 
(а), окрема наночастника композиту 
розподіл за розміром наночастинок золота на 

поверхні

Рентгенівські енергодисперсійні спектри, записані в різ
поверхні вибраної наночастинки, підтверджують наявність золотих наночастинок. 

рис. 11. Середній розмір 
практично незмінним і складає 

, хоча в останньому було складно 
. Середній розмір наночастинок 

золота закріплених на по
верхні збільшився в порів
нянні зі зразком 

зько 14 нм в обох 
випадках. В той же час у 
зразку 4Г присутня більша 
кількість золота. Це може 
бути пов’язано з різною 
відновною здатністю 

аміну та формальдегіду. 
Оскільки формальдегід є 
більш активним відновником, 
то можна припустити 
утворення додаткової кіль
кості зародків наночастинок 

золота та їх подальше зростання. Це також може бути одним із факторів підвищення 
було продемонстровано синергізм фото

Фото-термічний ефект 
використаний для ефективного

одночасним контролем методом
дився в НС стані
гістерезису, за допом

. Потужність лазеру варіювалась за допомогою нейтральних

ПЕМ зображення нанокомпозиту 
(а), окрема наночастника композиту 
розподіл за розміром наночастинок золота на 

поверхні (б). 

Рентгенівські енергодисперсійні спектри, записані в різних точках 
поверхні вибраної наночастинки, підтверджують наявність золотих наночастинок. 

Середній розмір 
незмінним і складає 

, хоча в останньому було складно 
. Середній розмір наночастинок 

золота закріплених на по
збільшився в порів
зразком 2Г і складає 

зько 14 нм в обох 
. В той же час у 

присутня більша 
кількість золота. Це може 
бути пов’язано з різною 
відновною здатністю 

аміну та формальдегіду. 
Оскільки формальдегід є 
більш активним відновником, 
то можна припустити 

даткової кіль
кості зародків наночастинок 

золота та їх подальше зростання. Це також може бути одним із факторів підвищення 
було продемонстровано синергізм фото

термічний ефект 
для ефективного

одночасним контролем методом раманівської
стані за тем

гістерезису, за допомогою 
нейтральних 

ПЕМ зображення нанокомпозиту 
(а), окрема наночастника композиту 2Г (в) та 
розподіл за розміром наночастинок золота на 

них точках 
поверхні вибраної наночастинки, підтверджують наявність золотих наночастинок. 

Середній розмір 
незмінним і складає 

, хоча в останньому було складно 
. Середній розмір наночастинок 

золота закріплених на по- 
збільшився в порів- 

і складає 
зько 14 нм в обох 

. В той же час у 
присутня більша 

кількість золота. Це може 
бути пов’язано з різною 
відновною здатністю три- 

аміну та формальдегіду. 
Оскільки формальдегід є 
більш активним відновником, 
то можна припустити 

даткової кіль- 
кості зародків наночастинок 

золота та їх подальше зростання. Це також може бути одним із факторів підвищення 
було продемонстровано синергізм фото-

термічний ефект 
для ефективного 

раманівської 
за тем- 

огою 

 
ПЕМ зображення нанокомпозиту 2Г 

(в) та 
розподіл за розміром наночастинок золота на 



10 

 

фільтрів і для 
кожної вели- 
чини потуж- 
ності були 
записані ра- 
манівські спе- 
ктри. Лазер- 
ний промінь 
фокусувався 
на поверхні 
зразку в точ- 
ку діаметром 
близько 1,5 
мкм. Для збу- 
дження зразків був використаний червоний лазер з λ = 633 нм. Серія раманівських 
спектрів записаних для композиту з силікою представлено на рис. 12. Еволюція 
спектрів спостерігалась при варіюванні потужності лазеру від 22 до 2000 мкВт. Для 
даного комплексу характерним є зникнення піку при 286 см-1 та поява при 106 см-1 
при переході з НС в ВС стан. Поява піку при 106 см-1 спостерігається при 690 мкВт, 
а практично повний спіновий перехід було зафіксовано при 2000 мкВт. Аналогічні 
дослідження були проведені для композиту з золотими наночастинками 2Г (рис. 12). 
В цьому випадку характеристичний пік при 106 см-1 спостерігається вже при 300 
мкВт, а практично повний СП спостерігається при 500 мкВт. Таким чином 
ефективність фото-термічного перемикання у випадку нанокомпозиту з золотом 
вища в порівнянні з нанокомпозитом з силікою. Для кількісної оцінки ефективності 
перемикання було побудовано криві залежності вмісту низькоспінової фракції від 
питомої потужності лазеру 
(рис. 13). Кількість низько- 
спінової фракції оцінювалась 
за відносною інтенсивністю 
піку в раманівському спектрі 
при 286 см-1 і розраховувалась 
за формулою: 

 НС =
+

100% 

де, І286 та І106 ‒ абсолютні 
значення інтенсивності піків 
при 286 та 106 см-1, відповідно. 
Вихідна кількість НС фракції 
була прийнята за 100 % при 
відсутності опромінення. Як 
видно з графіку, опромінення лазером невисокої потужності композиту з золотом 

 
Рис. 12. Еволюція спектрів Раман зразків 1Г та 2Г зі зростанням 

потужності лазерного випромінювання( ‒ смуга ВС фракції,  ‒ 
смуга НС фракції). 

 
Рис. 13. Залежність вмісту НС фракції зразку 1Г 
(пусті ромби) та зразку 2Г (заповнені ромби) від 

питомої потужності прикладеного лазерного 
випромінювання 
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призводить до стрімкого зниження вмісту НС фракції, тоді як для композиту з 
силікою зниження вмісту НС фракції є більш поступовим і потребує більшої 
кількості енергії. Отже, для перемикання композиту з золотом у ВС стан необхідно 
втричі менше енергії ніж для композиту з силікою при інших рівних умовах. 

Далі в роботі описана серія люмінесцентних композитів з використанням 
різних за природою люмінофорів. Першим описаний композит 1Д з квантовими 

точками. Композит був приго- 
тований на основі сферичних 
наночастинок комплексу 
[Fe(Htrz)2(trz)](BF4) (1В) та нано- 
кристалів CdTe з функціоналізо- 
ваною поверхнею, максимум емісії 
яких припадає на 520 нм. 
Розгалужений поліетиленімін був 
використаний для поєднання цих 
двох компонентів. Зміна інтен- 
сивності люмінесценції від 
температури композиту 1Д має три 
складових (рис. 14). Першою 
складовою є термічне гасіння. Воно 

спричиняє зниження інтенсивності близько 8 % в діапазоні температур 320 – 405 К. 
Друга складова – фотознебарвлення, проявляється в зниженні інтенсивності 
люмінесценції після кожного термічного циклу. Величина фотознебарвлення 
складає близько 2 % після кожного термічного циклу. Нарешті найголовніша 
складова полягає в зміні інтенсивності за рахунок зміни спінового стану. При 
переході комплексу в ВС стан інтенсивність люмінесценції зростає, а при переході в 
НС стан – знижується. Температури СП знайдені за варіюванням інтенсивності 
люмінесценції квантових точок узгоджуються з такими, знайденими за магнітними 
дослідженнями. Таким чином було продемонстровано можливість зафіксувати 
спіновий перехід за зміною інтенсивності люмінесценції квантових точок. 

Наступний нанокомпозит 1Е був приготований з використанням комплексу 
[Fe(Htrz)2(trz)](BF4) (1В), наночастинки якого були вкриті поліетиленіміном, що 
містив піренові залишки в своему складі. ПЕМ-зображення зразку 1Е представлені 
на рис. 15а. Розмір цих наночастинок ідентичний до розміру частинок 1В. Проте, 
слід зазначити схильність композиту до агрегації. Закріплення фунціоналізованого 
поліетиленіміну на поверхні наночастинок обумовлено, вірогідно, координацією 
аміногруп полімеру до металічних центрів на поверхні. Альтернативним механізмом 
закріплення може бути також електростатична взаємодія. Зміна інтенсивності 
люмінесценції цього композиту від температури наведено на рис. 15б. Як можна по- 
бачити, інтенсивність люмінесценції зростає та зменшується у відповідності до 
зміни спінового стану комплексу. Характерним є наявність значної різниці в 
температурі Т1/2↑ між першим та другим циклом, знайдених за зміною інтенсивності 

 
Рис. 14. Термічна залежність інтенсивності 

люмінесценції композиту 1Д в чотирьох 
послідовних термічних циклах 
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люмінесценції, що узгоджується з результатами вимірювання магнітної 
сприйнятливості. Продемонстрований метод є перспективним для одержання люмі- 
несцентних композитів, оскільки є досить простим і може бути розповсюджений на 
широкий спектр наночастинок з СП родини триазолів. 

В описаних вище композитах кількість люмінофору дуже складно 
контролювати. Для вирішення цієї проблеми було приготовано композити з на 
основі наночастинок комплексу [Fe(Htrz)2(trz)](BF4) вкритих силікою, на поверхні 

якої потім було закріплено різну кількість піренвмісного люмінофору, як показано 
на рис. 16. ПЕМ-зображення флуоресцентних нанокомпозитів 1Ж-4Ж представлено 
на рис. 17. Всі нанокомпозити складаються з частинок видовженої форми. Зразок 
1Ж складається з наночастинок меншого розміру в порівнянні зі зразками 2Ж-4Ж. 

Середня довжина та ширина цих частинок складає 60 та 40 нм, відповідно. Частинки 
меншого розміру були приготовані для збільшення загальної площі поверхні та 
закріплення більшої кількості флуорофору. Наночастинки зразків 2Ж та 3Ж мають 
однаковий середній розмір, що складає 110×80 нм. Зразок 4Ж має в своєму складі 
дещо більші наночастинки розміром 150×90 нм. Ступінь агрегації зразку 1Ж є 
вищим в порівнянні зі зразками 2Ж-4Ж. Це може бути пов’язано зі значно більшою 
кількістю флуорофору в цьому зразку, що і веде до агрегації наночастинок.  

Спектри флуоресценції одержаних нанокомпозитів у твердому стані при 
кімнатній температурі були одержані при збудженні λ = 348 нм і наведені на рис. 
18а. Спектри є уширеними і зсунутими в довгохвильову область в порівнянні зі 
спектрами флуорофору у розчині. Так ширина смуги ексимеру на половині 
максимуму зросла з 65 до110 нм, а максимум змістився до 520 нм. Співвідношення 

 
Рис. 15. ПЕМ зображення (а) та залежність інтенсивності люмінесценції від 

температури (б) нанокомпозиту 1Е 

 
Рис. 16. Схема одержання композитів 1Ж-4Ж 
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інтенсивностей емісії мономеру до 
ексимеру зменшується від зразку 1Ж 
до зразку 4Ж у відповідності до 
зростання кількості пірену та 
зростання кількості близьких 
контактів. Так зразок 4Ж з 
найменшою кількістю пірену має 
практично лише смугу мономеру у 
спектрі флуоресценції, тоді як зразок 
1Ж має практично лише смугу 
ексимеру. Спектр поглинання 
комплексу в НС стані практично 

повністю перекривається зі спектром емісії ексимерів пірену рис. 18б. Оскільки 
смуга поглинання при 530 нм, що відповідає 1A → 1T переходу, практично 
відсутня у ВС стані (залишкове поглинання у ВС формі присутнє через 
неповний СП в умовах експерименту), можна очікувати модуляції 
інтенсивності емісії ексимеру як функції спінового стану. Насправді, 
інтенсивність флуоресценції залежить від спінового стану. На рис. 19а 
зображено залежність 
інтенсивності флуо- 
ресценції від двох 
термічних циклах. 
Перш за все слід 
відмітити зниження 
інтенсивності флуо- 
ресценції від темпе- 
ратури для зразку 1Ж 
з ростом температури. 
Така поведінка харак- 
терна в тій чи іншій 
мірі практично для 
всіх люмінофорів і 
пов’язана з активацією безвипромінювальних шляхів релаксації збудженого 
стану з ростом температури. Цей процес називається термічним гасінням 
флуоресценції. В температурному діапазоні 380-390 К спостерігається різке 
зростання інтенсивності флуоресценції, що відповідає СП комплексу. При 
подальшому зростанні температури інтенсивність дещо спадає за рахунок 
термічного гасіння. При зниженні температури інтенсивність флуоресценції 
зростає і, в температурному діапазоні 340-350 К, різко спадає, що відповідає 
поверненню комплексу в НС стан. Таким чином термічний гістерезис СП 
повністю описується термічним гістерезисом інтенсивності флуоресценції. 
Вимірювання часу життя зразку 1Ж проводилось в твердому стані. Одержані резу- 

 
Рис. 17. ПЕМ зображення зразків 1Ж-4Ж 

 
Рис. 18. Спектри люмінесценції зразків 1Ж-4Ж в 

твердому стані (а) та спектри поглинання комплексу 
[Fe(Htrz)2(trz)](BF4) у НС та ВС станах (б) 
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льтати в двох 
послідовних терміч- 
них циклах наведено 
на рис. 19б. Перш за 
все слід відмітити 
послідовне зменшення 
часу життя з ростом 
температури, як і 
очікувалось за рахунок 
активації безвипро- 
мінювальних шляхів 
релаксації. Час життя 

зменшується до певного значення температури, що відповідає температурі Т1/2↑ 
комплексу, де відбувається різке зростання часу життя на 0,28 нс, та його 
зменшення при подальшому зростанні температури. При охолодженні композиту 
відбувається послідовне підвищення часу життя до температури, що збігається з 
температурою Т1/2↓, де відбувається різке падіння часу життя на 0,38 нс. Така ж 
поведінка спостерігається в другому термічному циклі зі зростанням на 0,21 нс при 
переході у ВС стан, та падінням на 0,23 нс при переході у НС стан. Іншим цікавим 
ефектом, що спостерігався для зразку 3Ж, був оборотній батохромний зсув смуги 
ексимеру при спіновому переході. Зсув смуги ексимеру відбувається з 605 до 625 нм 
і досягає 20 нм (рис. 
20а). При охоло- 
дженні зразка спос- 
терігається зростан- 
ня інтенсивностей 
обох смуг. При тем- 
пературі СП інтен- 
сивність смуги екси- 
меру знижується, а 
максимум інтен- 
сивності поверта- 
ється до початкового 
значення. На основі цих даних було побудовано криві залежності положення 
максимуму емісії ексимерів від температури в двох циклах (рис. 20б). Зміна 
максимуму емісії ексимеру описує термічний цикл гістерезису з температурами 
близькими до знайдених іншими методоми. При цьому не спостерігається різниці 
між першим та другим термічним циклом. Максимум емісії мономеру залишається 
практично сталим і не має чіткої залежності від спінового стану. 

Проблема фотознебарвлення органічних люмінофорів, що призводить до 
втрати інтенсивності люмінесценції, може бути вирішена використанням комплексів 
рідкоземельних елементів, які є більш стійкими до фотознебарвлення. З цією метою 

 
Рис. 19. Зміна інтенсивності люмінесценції (а) та часу 

життя збудженого стану (б) від температури в двох 
послідовних циклах для зразку 1Ж 

 
Рис. 20. Спектри випромінювання при вибраних 

температурах (а) та зміна положення максимуму емісії 
смуги ексимерів (б) для зразку 3Ж 
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повідно. Очевидно, що 
цей єфект пов'язаний з 
закріпленням комплексу 
Tb(III) на поверхні, але 
його причини поки 
залишаються незрозумі- 
лими. Таким чином 
перехід у ВС стан у цьому 
композиті відбувається за 
температури, що на 15 К 
вища в порівнянні з 

нефункціоналізованим композитом. При переході в НС стан спостерігається та ж 
сама тенденція зсуву до більш високих температур, хоча різниця температур для 
двох композитів є меншою і складає 9 К (353 К та 362 К відповідно). Варіювання 
інтенсивності люмінесценції з виключенням термічної складової знаходиться в 
узгодженні з результатами магнітних вимірювань (рис. 24а). Для встановлення 
механізму зміни інтенсивності люмінесценції від спінового стану було проведено 
вимірювання часу життя збудженого стану люмінесценції. На рис. 25а наведено 
спад інтенсивності випромінювання збудженого композиту в двох різних спінових 
станах при одній температурі. Для опису експериментально отриманих результатів 
було використано трьохекспоненційну функцію. Середній час життя для композиту 
в НС стані 
при темпера- 
турі 373 К 
складає 0,662 
мс, тоді як 
середній час 
життя при тій 
же темпера- 
турі для ком- 
позиту в ВС 
стані складає 
0,668 мс. Це 
значення є практично ідентичним до величини, знайденої для НС стану. Для 
одержання більшої кількості даних було проведено вимірювання часу життя 
люмінесценції в повному термічному циклі (рис. 25б). Як видно з графіку, при зміні 
температури спостерігається лише термічне гасіння часу життя, проте кореляції між 
часом життя та спіновим станом немає. Це свідчить про радіаційний механізм 
переносу енергії між комплексом Tb(III) та комплексом з СП. 
 
 
 

 
Рис. 22. Нормалізована зміна інтенсивності 

люмінесцентції (а) та зміна магнітної сприйнятливості 
від температури для зразку 2З 

 
Рис. 23. Криві спаду інтенсивності люмінесценції при 373 К у двох 
спінових станах (а) та залежність часу життя збудженого стану (б) 

для зразку 2З 
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ВИСНОВКИ 

1. Одержано серію нанооб'єктів змішанолігандних комплексів зі спіновим 
переходом на основі 1,2,4-триазолу та 4-аміно-1,2,4-триазолу в обернених емульсіях. 
Продемонстровано зміну морфології наночастинок в залежності від співвідношення 
лігандів. При зростанні вмісту 4-аміно-1,2,4-триазолу ноночастинки набувають 
видовженої форми та при 20 мол. % утворюють фізичний гель. Зміна температур 
спінового переходу має нелінійну залежність від співвідношення лігандів. При 
вмісті 20 мол. % 4-аміно-1,2,4-триазолу спостерігається двоступінчатий спіновий 
перехід, тоді як при подальшому зростанні його кількості СП спостерігається при 
температурах характерних для «чистого» комплексу [Fe(NH2-trz)3](BF4)2. 

2. Методом обернених емульсій з використанням надлишку ліганду було 
одержано нову модифікацію комплексу [Fe(NH2-trz)3](NO3)2 у вигляді нанооб'єктів. 
Дана модифікація зазнає спінового переходу з термічним гістерезисом при 
температурах значно вищих, ніж це описано для класичної форми цього комплексу. 
Дифрактограма порошку одержаної форми комплексу суттєво відрізняється від 
дифрактограм наночастинок та масиву класичної форми. Було відмічено співпадіння 
результатів дифракційного аналізу цієї форми зі згенерованою дифрактограмою 
комплексу [Fe(NH2-trz)3](NO3)2 ∙2H2O, структура якого була вирішена. В той же час 
в одержаній формі комплексу не виявлено присутність води. Таким чином можна 
припустити існування трьох модифікацій зазначеного комплексу. 

3. Методом обернених емульсій з використанням надлишку ліганду було 
одержано нанооб'єкти [Fe(Htrz)2(trz)]BF4  сферичної форми середнього розміру 20 нм. 
Температура Т1/2↑спінового переходу цих наночастинок зміщена в область нижчих 
температур на 10 К в порівнянні з наночастинками цього комплексу одержаними з 
використанням стехіометричної кількості ліганду. Цей ефект може бути пов'язаний 
зі зменшенням розміру доменів, з яких складаються наночастинки.  

4. Одержано ряд гібридних нанокомпозитів зі спіновим переходом на основі 
комплексу [Fe(Htrz)2(trz)]BF4  та золотих наночастинок різного розміру. Закріплення 
золотих наночастинок на поверхні відбувалось через проміжний шар силіки 
функціоналізований тіольними групами. Було продемонстровано можливість росту 
закріплених наночастинок золота на поверхні частинок комплексу. З використанням 
КР-спектроскопії було показано ефективність перемикання спінового стану за 
рахунок фото-термічного ефекту золотих наночастинок середнього розміру 2 нм. 

5. Синтезовано серію гібридних люмінесцентних композитів на основі 
комплексу [Fe(Htrz)2(trz)]BF4 з використанням пірен-вмісного люмінофору. Зміну 
спінового стану в цих нанокомпозитах було відслідковано за зміною інтенсивності 
люмінесценції, а також показано вплив кількості люмінофору на величину цієї зміни. 
Було зафіксовано зростання часу життя збудженого стану люмінесценції при 
переході з НС у ВС стан. Спостережено оборотній зсув максимуму емісії смуги 
ексимерів композиту в довгохвильову область при переході з НС у ВС стан. 
Зроблено висновок щодо домінування ефекту механічного напруження в процесі 
зміни інтенсивності люмінесценції при спіновому переході.  
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6. Одержано люмінесцентний композит на основі комплексу з СП та 
квантовими точками. Показана принципова можливість відслідкувати спіновий стан 
комплексу за зміною інтенсивності люмінесценції квантових точок. 

7. Виготовлено люмінесцентний композит на основі сферичних наночастинок 
комплексу [Fe(Htrz)2(trz)]BF4 та піренвмісного розгалуженого поліетиленіміну. 
Зроблено висновок про перспективність такого підходу для одержання 
люмінесцентних нанокомпозитів на основі широкого спектру триазольних 
комплексів з СП. 

8. Одержано гібридний люмінесцентний нанокомпозит з використанням 
амінокарбоксилатного комплексу Тербію (ІІІ) як люмінесцентного агенту. 
Продемонстрована підвищенна стабільність цього композиту по відношенню до 
фото-знебарвлення в порівнянні з органічними люмінофорами. На основі 
вимірювання часу життя збудженого стану люмінесценції тербієвого комплексу 
зроблено висновок, що зміна інтенсивності люмінесценції відбувається за рахунок 
поглинання фотонів люмінесценції комплексом. 
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АНОТАЦІЯ 
Сулейманов Ю.М. Нанооб’єкти та нанокомпозити зі спіновим переходом на 

основі сполук Феруму (ІІ) з 1,2,4-триазолами. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка МОН України, м. Київ, 2015. 

Дисертаційна робота присвячена одержанню нових нанооб’єктів та 
нанокомпозитів зі спіновим переходом, дослідженню їх морфології, розміру, 
характеристик спінового переходу та встановлення механізмів і закономірностей 
зміни люмінесцентних властивостей при зміні спінового стану. В роботі розглянуто 
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одержання нанооб’єктів комплексів Феруму (ІІ) змішанолігандного складу на основі 
1,2,4-триазолу та 4-аміно-1,2,4-триазолу. Продемонстровано вплив співвідношення 
лігандів на морфологію, розмір та характеристики спінового переходу одержаних 
нанооб’єктів. Одержано та повністю охарактеризовано не описану раніше 
модифікацію комплексу [Fe(NH2-trz)3](NO3)2 у формі нанооб’єктів. Представлено 
методи одержання нанокомпозитів з фото-термічними та люмінесцентними 
властиваостями. Для композитів структури «ядро-оболонка» з золотими 
наночастинками показано підвищену ефективність перемикання спінового стану за 
рахунок фото-термічного ефекту в порівнянні з контрольним зразком. Представлено 
серію люмінесцентних композитів зі спіновим переходом з використанням 
квантових точок, органічних люмінофорів та тербієвих комплексів як 
люмінесцентних агентів. Для цих композитів показано залежність інтенсивності 
люмінесценції від спінового стану. Обговорено механізми зміни інтенсивності 
люмінесценції композитів. Продемонстровано високу фотостабільність композиту з 
комплексом Tb(III). Наведено приклад практичного застосування одержаних 
композитів для виготовлення термочутливого люмінесцентного паперу. 

Ключові слова: спіновий перехід, комплекси Феруму(ІІ), нанокомпозити, 
люмінесцентні матеріали. 

АННОТАЦИЯ 
Сулейманов Ю.М. Нанообъекты и нанокомпозиты со спиновым переходом 

на основе соединений железа (ІІ) з 1,2,4-триазолами. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.01 – неорганическая химия. – Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, г. Киев, 2015. 

Диссертация посвящена получению новых нанообъектов и нанокомпозитов со 
спиновым переходом, исследованию их морфологии, размера, характеристик 
спинового перехода и установлению механизмов и закономерностей изменения 
люминесцентных свойств при изменении спинового состояния. В работе 
рассмотрено получение нанообъектов комплексов железа (II) смешаннолигандного 
состава на основе 1,2,4-триазола и 4-амино-1,2,4-триазола. Продемонстрировано 
влияние соотношения лигандов на морфологию, размер и характеристики спинового 
перехода полученных нанообъектов. Получена и полностью охарактеризована новая 
модификацию комплекса [Fe(NH2-trz)3](NO3)2 в форме нанообъектов. Представлены 
методы получения нанокомпозитов с фото-термическими и люминесцентными 
свойствами. Для композитов структуры «ядро-оболочка» с золотыми наночастицами 
показана повышенная эффективность переключения спинового состояния за счет 
фототермического эффекта по сравнению с контрольным образцом. Представлена 
серия люминесцентных композитов со спиновым переходом с использованием 
квантовых точек, органических люминофоров и тербиевых комплексов в качестве 
люминесцентных агентов. Для этих композитов показана зависимость 
интенсивности люминесценции от спинового состояния. Обсуждены механизмы 
изменения интенсивности люминесценции Продемонстрирована высокая 
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фотостабильность композита с тербиевым комплексом. Приведен пример 
практического применения полученных композитов для изготовления 
термочувствительной люминесцентной бумаги. 

Ключевые слова: спиновый переход, комплексы железа (ІІ), нанокомпозиты, 
люминесцентные материалы. 

SUMMARY 
Suleimanov I.M. Nanoobjects and nanocomposites with spin crossover compounds 

based upon iron (II) with 1,2,4-triazoles. – Manuscript. 
Dissertation for a PhD degree by speciality 02.00.01 – inorganic chemistry. – Taras 

Shevchenko National Universityof Kyiv, Kyiv, 2015. 
The dissertation is devoted to the preparation of new spin crossover nano-objects 

and nano-composites of [Fe(Htrz)2(trz)](BF4) and [Fe(NH2-trz)3](NO3)2 (where Htrz= 
1,2,4-triazole, trz= 1,2,4-triazolato, NH2-trz = 4-amino-1,2,4-triazole) and the investigation 
of their physical properties. Nano-objects composed of mixed-ligand complexes with 
different ratio of 4-amino-1,2,4-triazole and 1,2,4-triazole were synthesized in reverse 
micro-emulsions. It was shown that the increase of the of 4-amino-1,2,4-triazole quantity 
leads to the increase of the nanoparticles shape anisotropy while spin crossover 
temperatures decrease. Moreover, combining the reverse micro-emulsion technique with a 
“ligand excess” approach, particles of a new [Fe(NH2-trz)3](NO3)2 polymorph were 
obtained. This material is characterized by a higher transition temperature and corresponds 
to the unique single crystal X-ray diffraction structure [Fe(NH2-trz)3](NO3)2∙2H2O 
reported in the literature.Using the same strategy, spherical nanoparticles of 
[Fe(Htrz)2(trz)](BF4) were prepared and the spin crossover temperature was determined to 
be 10 K lower in comparison with that obtained for similar nanoparticle elaborated in 
stoichiometric synthesis. Based on the same compound, series of nano-composites with 
plasmonic and luminescent properties associated with the spin crossover phenomenon 
were also prepared. For the core-shell composites with grafted gold nanoparticles, higher 
efficiency of the spin state switching due to the plasmonic photo-thermal effect was 
demonstrated in comparison with a reference sample without gold nanoparticles. On the 
other hand, the elaboration of fluorescent spin-crossover composites with quantum dots, 
organic molecules or rare earth complexes (terbium) as fluorophore was described. For all 
these composites the luminescence intensity variation as a function of the spin state was 
found. Mechanisms responsible of the luminescence intensity variation during the spin 
state switching process are discussed. These mechanisms include resonant energy transfer, 
photon reabsorption and mechanical strain effect. High photo-stability for the 
nanocomposite with a terbium complex is demonstrated in comparison with previously 
reported spin crossover luminescent composites. An example of a practical application 
based on the obtained composites is shown and concerns fluorescent thermosensitive 
paper with memory effect. 

Keywords: spin transition, iron (II) complexes, nano-composites, luminescent 
materials. 


