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АНОТАЦІЯ 

Гуральський І.О. Комплекси Fe(II) зі спіновим переходом та матеріали на їх 

основі як багатофункціональні перемикачі. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за 

спеціальностями 02.00.01 «Неорганічна хімія» та 02.00.04 «Фізична хімія». – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України, Київ, 2020. 

Зміст анотації 

Дисертація присвячена отриманню та дослідженню сполук зі спіновим 

переходом (СП), вивченню їх молекулярної і кристалічної будови, магнітних та 

оптичних властивостей, отриманню композитів та нанометеріалів на їх основі, 

застосуванню хіральних сполук зі СП для хірооптичного перемикання та 

енантіоселективної детекції, вивченню впливу СП на електричні та оптичні 

властивості комплексів, розробці механічних елементів, що функціонують за 

рахунок явища СП.  

У першому розділі наведено літературний огляд, в якому висвітлено явище 

СП, методи дослідження СП, а також представлені основні класи сполук зі СП. 

Окремо розглянуто СП в комплексах – аналогах клатратів Гофманна. 

 У другому розділі розглянуто СП в нових гетероціанометалатних 

комплексах на основі піразину, їх температурозалежні структурні, магнітні та 

Мессбауерівські дослідження. Використання піразину як ліганду в комбінації з 

ко-лігандними диціанометалат-аніонами Au(CN)2
– та Ag(CN)2

– дозволило 

отримати сполуки складу [Fe(pz){M(CN)2}2] (де M = Au та Ag). Комплекси 

мають рідкісні високотемпературні переходи: T↑1/2 = 367 К та T↓1/2 = 349 К для 

ауратного, T↑1/2 = 370 К та T↓1/2 = 356 К для аргентатного каркасів. Ауратний 

комплекс не має пор, доступних для гостьових молекул, що забезпечує 

стабільність СП в даній сполуці, необхідну для використання в термометрії, 

механічних елементах, датчиках тиску. Аргентатний комплекс показав здатність 
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включати гостьовий ацетонітрил, що робить дану сполуку кандидатом для 

сенсорики малих молекул. Також було знайдено, що анізотропні структурні 

деформації при СП в ауратному комплексі призводять до значного одновісного 

стиснення у 9.6% при переході з низькоспінового (НС) у високоспіновий (ВС) 

стан.   

У третьому розділі описані нові аналоги клатратів Гофманна зі СП, 

отримані з використанням 2-заміщенних піразинів (хлоро-, йодо- та метил-), а 

також розглянуті комплекси ферум(ІІ) тіоціанату із заміщенними піразинами.  

На основі структурних досліджень встановлено, що тетраціанометалатні 

комплекси (M = Ni, Pd, Pt) мають 2D полімерну будову. Ціанометалатні 

комплекси (на відміну від тіоціанатних комплексів з аналогічними лігандами) 

можуть мати СП. В одержаних сполуках температура СП монотонно 

зменшується в ряду Ni > Pd > Pt, однак залежності ширини термічного 

гістерезису СП від природи металу не спостерігається. Зміна спінового стану в 

ціанометалатних комплексах з піразином супроводжується термохромним 

ефектом (жовтий ↔ червоний).  

Комплекси з метилпіразином та диціанометалатними містками (M = Au, 

Ag) мають структури 2D (Ag) та 3D (Au) каркасів, наявність СП в яких 

визначається деформаціями координаційного поліедру Fe(II).  

У серії тіоціанатних комплексів феруму(ІІ) з монозаміщеними піразинами 

сполуки мають молекулярну будову з викривлено-октаедричним оточенням 

центрального атома FeN4O2 або FeN6: з йодо- та бромопіразином стеричні 

чинники призводять до утворення аквавмісних комплексів складу  

[Fe(Хpz)2(H2O)2(NCS)2]·2Хpz, а у випадку з амінопіразином утворюється 

комплекс [Fe(NH2pz)4(NCS)2]. Стан йонів феруму(ІІ) в них визначено як ВС на 

підставі результатів Мессбауерівської спектроскопії, рентгеноструктурного 

аналізу та магнітних досліджень.  

У четвертому розділі описано СП в комплексних сполуках складу 

[Fe(pdz)2M(CN)4] (де  pdz = піридазин, M = Ni, Pd, Pt). Включення гостьової води 
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в структуру даних комплексів призводить до виникнення фракції ВС центрів 

феруму, що не зазнають СП. Вилучення гостьової води не призводить до 

руйнування каркасів, а безводні комплекси характеризуються повним СП. СП 

супроводжується великою зміною об’єму каркасу, що у випадку нікелевого 

комплексу сягає 12%. Також, зміна спінового стану в ціанометалатних 

комплексах з піридазином супроводжується термохромним ефектом (жовтий ↔ 

червоний). Термохромізм платинового комплексу біля кімнатної температури 

робить його перспективним для практичного застосування як основи 

різноманітних термочутливих матеріалів. 

У п’ятому розділі описано СП в комплексах феруму(ІІ) з хелатними N-

донорними лігандами.  

Отримано два стабільних метал-органічних каркаси складу [FeL2], де HL = 

3-(2-піридил)-5-(3-піридил)-1,2,4-триазол та 3-(3-метил-2-піридил)-5-(3-

піридил)-1,2,4-триазол, у яких відбуваються двоетапні СП за надзвичайно 

високих температур: T1/2 = 329 та 501 К для першого комплексу, 351 K та 520 K 

для другого комплексу. Двоетапний характер СП було підтверджено за 

допомогою кристалографічних та магнітних вимірювань, ДСК, Раманівської та 

Мессбауерівської спектроскопії. Походження двоетапного СП пов’язано із 

наявністю кристалографічно нееквівалентних центрів феруму та 

антикооперативними супрамолекулярними взаємодіями.  

Також описано СП в комплексі [Fe(bpmea)(dca)2], де bpmea – N,N'-біс(5-

бромопіридин-2-ілметил)етан-1,2-діамін, dca – диціанамід, що може бути 

отриманий у трьох поліморфних формах, які мають різну спінову поведінку. У 

α-формі відбувається одноетапний СП близько 134 К з гістерезисом шириною 

8.3 К, у β-поліморфі спостерігається двоетапний СП (T1/2 = 153 і 144 K) з 

гістерезисом шириною 4.5 К для кожного етапу, а γ-форма знаходиться у ВС 

стані в усьому температурному діапазоні. Структурна різноманітність основним 

чином пов’язана із гнучкістю координаційної геометрії монодентатного 

диціанаміду. Також важливу роль у прояві різних магнітних властивостей трьох 
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поліморфів відіграють водневі зв’язки NH···NC. Мессбауерівська спектроскопія 

демонструє незвичайний внесок ВС, ВС-НС та НС фаз під час двоетапного СП, 

зокрема наявність всіх трьох фаз на проміжному плато переходу. 

Було синтезовано п’ятиядерний комплекс CoII–CoIII, що при заміщенні CoII 

на FeII дозволив отримати три гетероядерні сполуки зі СП з різним 

співвідношенням FeII/CoII. Кількість центрів, що проявляють СП, можна 

ефективно контролювати за ступенем легування, при цьому температура 

переходу не змінюється.  

У шостому розділі розглянуто отримання хіральних наночастинок та гелів 

зі СП, дослідження їх змінного хірооптичного відгуку; описано ефекти 

стереоселективного впливу гостьових молекул на СП в хіральному комплексі.    

СП в наночастинках та гелях на основі хірального комплексу складу 

[Fe(NH2trz)3](CSA)2 (CSA = камфорсульфонат, NH2trz = 4-аміно-1,2,4-триазол) 

супроводжується кардинальною зміною сигналу кругового дихроїзму. Завдяки 

наявності термічного гістерезису СП хірооптичний відгук відрізняється у 

режимах нагрівання та охолодження, що викликає ефект «хіральної пам’яті». 

Через хіральність координаційної сполуки, при включенні гостьових хіральних 

молекул відбувається утворення діастереомерних пар сольватів, наслідком чого 

є енантіоселективний зсув температури СП при сорбції. 

У сьомому розділі описано створення механічних конструкцій, в основі 

роботи яких лежить СП. Використання кантилеверів на основі матеріалів зі СП 

дозволило розробити новий підхід до перетворення термічної, оптичної та 

електричної енергії у корисний рух. Було отримано серію композитних 

матеріалів, що складаються із комплексів зі СП та органічного полімеру. Ці 

композити були використані для створення активного шару ряду композитних 

кантилеверів, при цьому вибір комплексу зі СП дозволяє змінювати робочі 

умови рухомих механізмів. Була розроблена термоелектромеханічна 

конструкція, що здатна до повторювальних рухів, якими можна керувати через 

зміну температури, частоти або сили струму.  
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У восьмому розділі описано змінні електричні властивості комплексів зі 

СП, розглянуто діелектричні та транспортні властивості комплексу 

[Fe(Htrz)2(trz)](BF4) (trz = 1,2,4-триазол), описано інтеграцію субмікронних 

стрижнів даної сполуки у мікроелектронну конструкцію для вивчення їх 

потенціалу як елементів пам’яті та мікро/нано перемикачів, а також для 

дослідженния їх транспортних характеристик на нанорівні. 

 Було показано, що СП в комплексі [Fe(Htrz)2(trz)](BF4) супроводжується 

значною зміною електропровідності. Знайдено, що провідність сполуки є вищою 

в НС фазі через меншу енергію активації. Зміна умов синтезу комплексу помітно 

впливає на процес переносу заряду, але характеристики самого переходу 

залишаються практично незмінними. Спінзалежна електропровідність була 

показана для частинок розміром 100 нм, що робить їх перспективними для 

інтеграції в наноелектронні та спінтронні прилади. Провідності постійного та 

змінного струму, а також діелектрична проникність та частота діелектричної 

релаксації мають гістерезисну залежність від температури, при цьому перехід з 

НС у ВС стан супроводжується спадом даних величин.  

 Стрижнеподібні частинки зі СП були організовані між переплетеними 

електродами методом діелектрофорезу, при цьому впорядкування виявилось 

найбільш ефективним у випадку частинок з великим геометричним 

співвідношенням. Електричні характеристики конструкцій в залежності від 

спінового стану були отримані для частинок різної морфології та конструкцій 

різної геометрії. Для кожної конструкції спостерігалось підвищенням струму 

при переході частинок з ВС до НС стану із термічним гістерезисом сили струму. 

У дев’ятому розділі описано дослідження процесу взаємодії 

мікрохвильового випромінення з комплексами зі СП. Для різноманітних сполук 

була показана здатність по-різному поглинати випромінення мікрохвильового 

діапазону в НС та ВС станах. Розроблено перемикачі на основі комплексу 

феруму(ІІ) з 1,2,4-триазолом та двох комплексів, що є аналогами клатратів 

Гофманна. Зміна мікрохвильового поглинання у запропонованих комплексах 
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викликана різким підвищенням діелектричної проникності внаслідок СП, що в 

свою чергу призводить до зміни пропускання мікрохвильового випромінення 

при перемиканні. Важливим фактом є те, що при СП можна досягти як 

підвищення, так і зменшення значення мікрохвильового пропускання на 

вибраних частотах.  Термічний гістерезис СП забезпечує наявність 

«мікрохвильової пам’яті» матеріалів, а саме здатність демонструвати різні 

показники поглинання за однакової температури.  

Ключові слова: спіновий перехід, координаційні сполуки, хіральність, 

механічні властивості, електричні властивості.  

 

SUMMARY 

Gural’skiy I. A. Fe(II) spin-crossover complexes and materials on their basis as 

multifunctional switches. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for doctoral degree by specialties 02.00.01 «Inorganic chemistry» and 02.00.04 

«Physical chemistry». – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 

Content of the summary 

This thesis describes preparation and characterization of spin-crossover (SCO) 

compounds, analysis of their structures, magnetic and optical properties, preparation 

of composites and nanomaterials on their basis, application of chiral SCO compounds 

for chirooptical switching and enantioselective detection, investigation of SCO 

influence on electric and optical properties of complexes, elaboration of mechanical 

elements working via SCO mechanism.  

In the first chapter there is a literature review, which describes the phenomenon 

of SCO, methods of its monitoring, the most important classes of SCO compounds. A 

special attention is paid to the class of Hofmann chlathrates analogues with SCO 

properties. 

 In the second chapter there is a description of SCO in new cyanoheterometallic 

complexes based on pyrazine, their temperature-dependent structural, magnetic and 
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Mössbauer properties. By using pyrazine as a ligand and dicyanometallic anions 

Au(CN)2
– and Ag(CN)2

– as co-ligands two new complexes of the formula 

[Fe(pz){M(CN)2}2] (where M = Au or Ag) were obtained. These complexes have rare 

high-temperature transitions: T↑1/2 = 367 К and T↓1/2 = 349 К for aurate, T↑1/2 = 370 К 

and T↓1/2 = 356 К for argentate complexes. Aurate complex does not have pores 

available for guest molecules, thus its SCO is stable in consequent cycles, that is 

necessary for application in mechanical elements, pressure sensors, for thermometry. 

Argentate complex showed a capability to incorporate guest acetonitrile, that makes it 

perspective for small molecule sensing. It was also found that anisotropic structural 

deformations upon SCO in the aurate complex lead to huge one-axis compression of 

9.6 % upon LS to HS transition. 

In the third chapter there is a description of new Hofmann chlathrates analogues 

with SCO, that were obtained using 2-substituted pyrazines (chloro-, iodo- and 

methyl-). Complexes of iron(II) thiocyanate with substituted pyrazines are also 

described. 

Structural studies revealed that tetracyanometallic complexes (M = Ni, Pd, Pt) 

have 2D polymeric structure. Cyanometallic complexes (contrary to thiocyanate 

complexes with analogous ligands) display SCO behaviour. In obtained complexes the 

temperature of SCO gradually decreases in the row Ni > Pd > Pt, while there is no any 

dependence between the thermal hysteresis width and the metal nature. Spin state 

change in cyanometallic complexes is accompanied by a thermochromic effect (yellow 

↔ red). 

Complexes with methylpyrazine and dicyanometallates (M = Au, Ag) have 2D 

(Ag) and 3D (Au) structures, the presence of SCO for which is defined by deformations 

of Fe(II) coordination polyhedron.  

Iron(II) thiocyanate complexes with monosubstituted pyrazines have a 

molecular structure with a distorted octahedral coordination environment of the central 

atom FeN4O2 or FeN6. In case of iodo- and bromopyrazines steric factors cause a 

formation of aqua complexes [Fe(Хpz)2(H2O)2(NCS)2]·2Хpz, while in case of 
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aminopyrazine  the [Fe(NH2pz)4(NCS)2] complex is formed. Spin state of their iron(II) 

ions is HS as found from Mössbauer spectra, X-ray diffraction and magnetic 

measurements.  

In the fourth chapter there is a description of coordination complexes 

[Fe(pdz)2M(CN)4] (where pdz = pyridazine, M = Ni, Pd, Pt). Inclusion of guest water 

in the structure of these complexes leads to a fraction of HS iron centres that do not 

have SCO. Removal of the guest water does not provoke the destruction of 

frameworks, and the so formed dehydrated complexes display a complete SCO.  Spin 

transition in these compounds is accompanied by a large volume change, that in case 

of the nickel complex reaches 12%. Spin state change in cyanometallic complexes with 

pyridazine is accompanied by a thermochromic effect (yellow ↔ red). 

Thermochromism of the platinum complex near room temperature makes it attractive 

for practical application as a base of different thermosensitive materials.  

In the fifth chapter there is a description of SCO in iron(II) complexes with 

chelating N-donor ligands.  

Two stable metal-organic frameworks of composition [FeL2], where HL = 3-(2-

pyridyl)-5-(3-pyridyl)-1,2,4-triazole and 3-(3-methyl-2-pyridyl)-5-(3-pyridyl)-1,2,4- 

triazole were obtained, and both of them display two-step SCO at extremely high 

temperatures: T1/2 = 329 and 501 К for the first complex, 351 K and 520 K for the 

second complex. Two-step transitions were confirmed using crystallographic and 

magnetic studies, DSC, Raman and Mössbauer spectroscopy. The origin of two-step 

SCO was found through analysis of structural characteristics, that revealed the 

presence of crystallographically non-equivalent iron centres and anticooperative 

supramolecular interactions.  

SCO in the complex [Fe(bpmea)(dca)2], where bpmea – N,N’-bis[(5-bromo-2-

pyridyl)methyl]ethane-1,2-diamine, dca – dicyanamide is also described. It can be 

obtained in three different polymorphic forms that display divergent magnetic 

properties.  α-form displays a one-step SCO at 134 К with an 8.3 К hysteresis, β-

polymorph displays a two-step SCO (T1/2 = 153 and 144 K) with a 4.5 К hysteresis for 
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each step, γ-form stays in the HS state in the whole temperature range. Structural 

diversity mainly originates from a flexible coordination geometry displayed by the 

monodentate dca ligand. It was shown that hydrogen bonds NH···NC play an important 

role in appearance of different magnetic properties of three polymorphs. Mössbauer 

spectroscopy reveals an unusual contribution of HS, HS-LS and LS phases upon two-

step SCO, notably the presence of all three phases at the intermediate plato.  

A new pentanuclear CoII–CoIII complex was synthesized. Substitution of CoII by 

FeII gave access to three heteronuclear SCO complexes with a different FeII/CoII ratio. 

A number of centres displaying SCO can be efficiently controlled through the 

substitution ration, while the transition temperature is not effected.  

In the sixth chapter there is a description of chiral SCO nanoparticles and gels, 

characterization of their switchable chirooptical properties. Stereoselective effects of 

guest molecules on SCO in a chiral complex are analysed. 

SCO in nanoparticles and gels based on chiral complex [Fe(NH2trz)3](CSA)2 

(CSA = camphorsulfonate, NH2trz = 4-amino-1,2,4-triazole) is accompanied by 

drastic changes of its circular dichroism response. Due to the hysteresis of SCO, 

change of the chirooptical response of nanoparticles with temperature is different in 

heating and cooling regimes, that causes an effect of “chiral memory”. Because of 

chirality of the coordination compound, upon inclusion of chiral guest molecules 

different diastereomeric solvates are formed. This effect leads to an enantioselective 

shift of the SCO temperature upon adsorption of chiral 2-butanols.  

In the seventh chapter there is a description of mechanical constructions that use 

SCO phenomenon to perform actuation. Elaboration of cantilevers based on SCO 

materials offers a new approach to convert thermal, optical and electric energy into a 

useful motion. A series of composite materials based on SCO complexes and an 

organic polymer was obtained. These composites were used to elaborate an active layer 

of bilayer cantilevers. Three different switchable complexes were used to build 

composite cantilevers giving access to different actuation conditions of moving 

constructions. A thermoelectromechanical construction capable to cyclically perform 
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movements was elaborated and its actuation can be controlled through the temperature, 

electric frequency and current effects. 

In the eighth chapter there is a description of electric properties of SCO 

complexes, namely dielectric and transport properties of [Fe(Htrz)2(trz)](BF4) (trz = 

1,2,4-triazole) are discussed. Submicronic rods of the SCO complex were integrated 

into a microelectronic construction to analyze their potential as memory elements and 

micro/nano switches, to study their transport properties at the nanoscale.  

 It was shown that SCO in [Fe(Htrz)2(trz)](BF4) complex is accompanied by a 

drastic change of its electric conductivity. It was found that the conductivity of this 

complex is higher in the LS state because of a lower activation energy. Change of 

synthetic conditions considerably effects the charge transport in the complex, up to the 

complete change of the direction of conductivity variation upon SCO, while the 

characteristics of SCO itself remain unchanged. Spin dependent electric conductivity 

was revealed for particles of 100 nm that makes them perspective for integration in 

nanoelectronic and spintronic devices. AC and DC conductivity, as well as the 

dielectric permittivity and the dielectric relaxation frequency have a hysteretic 

dependence on temperature that is accompanied by a drop of the named parameters 

upon LS to HS transition. 

 SCO particles were organized between interdigitated electrodes by 

dielectrophoresis, revealing that the method is the most effective when high aspect ratio 

rods are used. Electric characteristics of the device depending on the spin state of the 

complex were found for particles of different morphology and for devices of different 

geometry. For each construction a thermal hysteresis of the current was observed, 

always with current growth upon HS to LS transition. 

In the ninth chapter there is a description of the interaction between microwave 

radiation and SCO complexes. It was revealed for complexes of different classes that 

SCO can differently affect on the intensity of radio frequency radiation. Switch 

influence was shown for complexes of iron(II) with 1,2,4-triazole and for two 

analogues of Hofmann chlathrates. Change of the microwave absorption in proposed 
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systems is caused by an abrupt growth of dielectric permittivity upon SCO.  This effect 

causes a change of transmission of the microwave radiation upon SCO. Importantly, 

both increase and decrease of the microwave transmission upon SCO can be reached 

through selecting specific frequencies. Hysteresis of the SCO provokes a “microwave 

memory”, which is defined here as an ability differently absorb microwave radiation 

at the same conditions.  

Key-words: spin crossover, coordination compounds, chirality, mechanical 

properties, electrical properties. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

СП = спіновий перехід 

НС = низькоспіновий 

ВС = високоспіновий 

T↑1/2  = температура спінового переходу при нагріванні 

T↓1/2 = температура спінового переходу при охолодженні 

Т1/2 = температура спінового переходу 

ТКП = теорія кристалічного поля 

ТПЛ = теорія поля лігандів 

py = піридин 

pz = піразин 

pdz = піридазин 

trz = 1,2,4-триазол 

CSA = камфорсульфонат 

ПММА = полі(метилметакрилат) 

ПВП = полі(вінілпірролідон) 

ПЕМ = просвічуюча електронна мікроскопія 

СЕМ = скануюча електронна мікроскопія 

АСМ = атомно-силова мікроскопія 

DC = постійний струм 

AC = змінний струм 

НТР = негативне теплове розширення 

ІЧ 

УФ 

= 

= 

інфрачервоний 

ультрафіолетовий 

ТГА = термогравіметричний аналіз 

ДТА = диференційний термічний аналіз 

ДСК = динамічна скануюча калориметрія 
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ВСТУП 

Актуальність теми 

 Молекулярні перемикачі, що можуть оборотньо змінювати свої 

властивості при різноманітних зовнішніх впливах, активно досліджуються 

протягом останніх років як перспективні функціональні матеріали для 

зберігання інформації, хімічної детекції, для створення активних елементів 

механічних, оптичних та електричних конструкцій. Для ряду координаційних 

сполук металів з електронною конфігурацією 3d4 – 3d7 можлива реалізація 

спінового переходу – зміни електронної конфігурації з високо- на низькоспінову 

і навпаки, при якій відповідні ектронні форми комплексу виявляють різні 

структурні та фізичні характеристики. Серед різноманітних сполук-перемикачів, 

комплекси зі спіновим переходом привертають до себе особливу увагу 

варіабельністю характеристик переходу, доступними способами одержання 

координаційних сполук, можливістю отримання різних функціональних 

матеріалів на їх основі. 

 Розробка нових комплексів зі спіновим переходом дозволяє отримати 

матеріали з різноманітними унікальними характеристиками перемикання 

(температурою, різкістю, завершеністю, гістерезисом). Вивчення 

закономірностей впливу структури комплексу та морфології  матеріалу на 

характеристики СП є необхідним для раціонального дизайну нових 

сполук/матеріалів із заданими характеристиками. Створення хіральних 

матеріалів-перемикачів є актуальним в контексті розробки хірооптичних 

перемикачів та для енантіоселективної детекції. 

 Актуальним є питання інтеграції комплексів зі СП в різноманітні пристрої, 

адже при переході відбувається зміна практично всіх фізичних властивостей 

матеріалу. СП супроводжується зміною механічних та електричних 

властивостей комплексу, що дозволяє використати дані сполуки для створення 

мікро- та нано- механічних та електричних конструкцій. Розробка 

мікрохвильових перемикачів направлена на захист приладів від фонових 
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радіохвиль, а використання нових матеріалів з унікальними механізмами 

керованого управління радіочастотним випромінюванням є шляхом для 

розробки ефективних радіоелектронних компонентів.  

 Дисертаційна робота виконана в рамках теми наукових досліджень 

хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (теми № 13БФ037-04, 15ДФ037-05, 16БФ037-04, 18ДП037-07, 

19БФ037-01М). 

Мета і завдання дослідження 

Метою даної роботи є отримання нових координаційних сполук та 

матеріалів на їх основі з широким спектром характеристик СП, а також вивчення 

здатності даних матеріалів слугувати хірооптичними, електричними, 

механічними та мікрохвильовими перемикачами. В основу даної роботи були 

покладені наступні завдання: розробка лігандних систем та отримання на їх 

основі нових сполук зі СП, нано- та композитних матеріалів; вивчення явища СП 

в синтезованих комплексах, встановлення закономірностей впливу структури 

комплексу та морфології  матеріалу на характеристики СП; дослідження впливу 

СП на хірооптичні властивості комплексів; вивчення енантіоселективного 

гостьового впливу на СП; розробка механічних конструкцій на основі матеріалів 

зі спіновим переходом з термічним, оптичним та електротермічним механізмами 

дії; вивчення зміни діелектричних властивостей комплексів при спіновому 

переході та інтеграція комплексів-перемикачів в мікроелектронні конструкції; 

дослідження взаємодії комплексів в різних спінових станах з мікрохвильовим 

випроміненням. 

Методи дослідження 

 Монокристальний та порошковий рентгеноструктурний аналіз, 

вимірювання статичної магнітної сприйнятливості, Мессбауерівська 

спектроскопія, інфрачервона, ультрафіолетова та видима спектроскопія, 

мікрохвильовий аналіз мереж, Раманівська спектроскопія, спектроскопія 

кругового дихроїзму, електричні вимірювання та діелектрична спектроскопія, 
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спектроскопія ядерного магнітного резонансу, елементний аналіз, віскозиметрія, 

оптична мікроскопія, просвічуюча електронна мікроскопія, растрова електронна 

мікроскопія, атомно-силова мікроскопія, динамічне розсіювання світла, 

сорбційні вимірювання, термогравіметричний аналіз, диференційний термічний 

аналіз, диференційна скануюча калориметрія, фото- та електронна літографія, 

діелектрофорез.  

Наукова новизна отриманих результатів 

 Отримано серію нових комплексів феруму(ІІ) зі СП на основі піразину, 

заміщених піразинів, піридазину та різноманітних хелатних лігандів з 

унікальними характеристиками СП (температура, різкість, завершеність, 

гістерезис). Встановлені основні закономірності утворення ціанометалатних 

комплексів з азинами та кореляції параметрів СП зі структурними 

особливостями комплексів. Отримано хіральні наночастинки та гелі зі СП та 

показано, що вони змінюють свої хірооптичні властивості при зміні спінового 

стану. Вперше показано енантіоселективний ефект сорбції на хіральному 

комплексі зі СП. Продемонстровано залежність електропровідності комплексу зі 

спіновим переходом від його спінового стану. Розроблено механічні конструкції, 

що використовують явище СП для генерації руху через термічний, оптичний та 

електричний впливи. Показано, що СП ефективно змінює поглинання 

комплексом електромагнітного випромінення мікрохвильового діапазону.  

Практичне значення отриманих результатів  

Отримані комплекси трьох класів мають СП в різних температурних 

інтервалах (з та без гістерезису) та вирізняються іншими варіабельними 

характеристиками переходу. Це робить нові сполуки перспективними для 

термометрії в широкому діапазоні температур, для використання як захисних 

елементів, термохромних пігментів тощо. Змінний хірооптичний відгук є 

перспективним для використання в оптичних елементах, а енантіоселективна 

чутливість до хіральних аналітів робить можливим використання комплексів в 

якості активних речовин енантіоселективних сенсорів. Зміна діелектричних 
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властивостей при спіновому переході дозволяє включення даних матеріалів в 

електричні конструкції, ефективність яких була показана на прикладі 

організованих мікрострижнів. Ефект значного розширення комплексів при 

спіновому переході дозволяє їх використання в механічних конструкціях з 

термічним, оптичним та електротермічним механізмами дії. Зміна 

мікрохвильового поглинання при спіновому переході є перспективною в 

контексті управління хвилями радіочастотного діапазону. 
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Бао, П.-Х. Гуо, В. Ліу, В.-К. Зангом, Ж.-Д. Ленгом, К.-М. Ченом, М.-Л. Тонгом 
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РОЗДІЛ 1. Літературний огляд 

 

1.1. Явище спінового переходу 

 Хімічні та фізичні властивості сполук перехідних елементів третього 

періоду залежать від спінового стану центрального атому. У випадку йонів з 

електронною конфігурацією 3d4 – 3d7 можливими є дві принципові конфігурації 

– низькоспінова та високоспінова, але у певних поодиноких випадках 

спостерігається і проміжний спіновий стан. 

 Існування НС та ВС сполук перехідних елементів вперше знайшло було 

поясненно в рамках теорії кристалічного поля (ТКП) і отримало розширене 

обґрунтування з використанням теорії поля лігандів (ТПЛ).  ТКП була вперше 

запропонована Гансом Бете та Джоном ван Флеком у 1930-их роках.1  

Явище спінового переходу полягає у повній реорганізації електронної 

структури центрального атому у координаційних сполуках, утворених 3d4-3d7 

йонами перехідних металів.2 СП може відбуватись у результаті зміни 

температури3 або тиску4, світлового опромінення5, впливу магнітного поля2 або 

сорбції гостьових молекул6. Реорганізація електронної структури при СП 

викликає різку зміну фізичних та хімічних властивостей комплексів. Завдяки 

таким унікальним властивостям, матеріали зі СП були запропоновані для 

застосування у якості термохромних індикаторів7, хімічних сенсорів8, 

мікротермотерів9 тощо. 

СП, який викликано зміною температури, вперше відкрили Камбі та ін. 

близько 90 років тому.10 Ними було отримано серію дитіокарбаматних  

комплексів Fe(III) та досліджено їхні магнітні властивості. З вимірювань 

магнітної сприйнятливості було встановлено, що за кімнатної температури деякі 

зразки характеризувались магнітним моментом, який відповідає п’яти 

неспареним електронам (пізніше цей стан було названо високоспіновим). Проте 

серія інших комплексів з лігандами із відмінними замісниками мала магнітний 

момент, який відповідає лише одному неспареному електрону (низькоспіновий 
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стан). Третя серія досліджених зразків виявляла незвичайну магнітну поведінку: 

комплекси були ВС за кімнатної температури, проте переходили у НС стан при 

охолодженні. Такий перехід було названо СП.10,11 Згодом було отримано багато 

інших комплексів Fe(III) зі СП.12–16 

Лише через 30 років після відкриття явища термічноіндукованого СП було 

отримано першу координаційну сполуку Fe(II) [Fe(phen)2(NCS)2], яка також 

проявляла різкий перехід з ВС у НС стан та навпаки: СП, викликаний зміною 

температури, відбувався близько 175 К.17,18 З тих пір було опубліковано 

інформацію про велику кількість інших комплексів Fe(II) зі СП, a також були 

отримані комплекси різних йонів 3d металів, які виявляли зміну спінового стану 

під впливом температури, наприклад, Co(II)19 та, у поодиноких випадках, Co(III), 

Cr(II), Mn(II), Mn(III) та Ni(III).20,21 Проте досі не існує випадків комплексів зі СП 

для 4d i 5d металів, що добре узгоджується з теорією поля лігандів.  

Якщо електрон-електронне відштовхування, яке часто називають енергією 

спарювання електронів П, має велике значення 

у порівнянні із силою поля ліганду 10Dq, тоді 

електрони будуть заселяти d орбіталі відповідно 

до правила Хунда з максимальною 

мультиплетністю, як у випадку вільного йону 

для d6 конфігурації. В цьому разі буде 

утворюватися парамагнітний ВС стан 5T2g 

(t2g
4eg

2). У іншому випадку, коли 10Dq є великим 

у порівнянні з енергією спарювання електронів, 

d електрони будуть  спарюватись на t2g рівні, 

утворюючи  діамагнітний НС стан 1A1g (t2g
6).  

Лише у деяких випадках, коли сила поля ліганду не є занадто великою чи 

занадто малою, а є близькою до енергії спарювання електронів, тоді 

створюються умови для СП (Рис. 1.1, 1.2). 

 

Рис. 1.1. Два можливих 

електронних стани 

феруму(ІІ) в октаедричному 

оточенні. 
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 СП може бути викликаний різними типами зовнішнього впливу, такими як 

зміна температури або тиску, гостьовий ефект, вплив магнітного поля чи 

опромінення світлом (зазвичай, зеленим або червоним). Останній чинник впливу 

є особливим випадком, відомим як LIESST ефект (light induced excited spin state 

trapping). При перемиканні за допомогою світлового опромінення відбувається 

перехід з НС у метастабільний ВС стан, що має достатній час життя за дуже 

низьких температурах. При нагріванні відбувається релаксація з метастабільного 

ВС стану у НС стан.22 

 

Рис. 1.2. Схематичне зображення ефекту СП на октаедричне координаційне 

оточення феруму(ІІ): НС стан (зліва) характеризується довжинами зв’язків, які 

є на ⁓10% меншими, ніж у ВС стані (справа).  

 

  Сполуки феруму(ІІ) з конфігурацією d6 на сьогоднішній день є найбільш 

дослідженими сполуками зі СП (зазвичай в координаційному оточенні N6). Це 

пов’язано з тим, що саме даний йон може зазнавати найбільшої зміни магнітного 

моменту: від повністю діамагнітної конфігурації у НС стані до парамагнітної з 4 

неспареними електронами у ВС стані. Також переходи у сполуках феруму(ІІ) є 

різкими і відбуваються за відносно високих температур. Спостереження СП 

можна легко проводити за допомогою магнітометру. Внаслідок цього 

температурозалежна магнітометрія стала найбільш важливим методом для 

дослідження даного явища. 

На практиці спостерігаються різні профілі СП (Рис. 1.3).  
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Рис. 1.3. Схематичне зображення основних типів СП: а) поступовий, б) 

різкий, в) різкий з термічним гістерезисом, г) двоетапний, д) поступовий 

незавершений. 

 

Поступовий СП   (а)  є  найбільш  поширеним  і  має  місце  в  системах,  де  

кооперативні взаємодії є відносно слабкими. Такий СП характерний для молекул 

у розчинах, де  має  місце  Больцманівський  розподіл  спінових  станів.  Різкий  

перехід  (б) спостерігається  в  системах,  що  характеризуються  високою  

кооперативністю, яка  також  може  призводити до  виникнення  гістерезису  СП  

(в).  Структурні риси,  відповідальні  за  кооперативність  системи,  не  є  

однозначними,  однак серед принципових можна окреслити наступні: 

зв’язування металічних центрів через ланцюжок ковалентних зв’язків; водневі 

зв’язки через ліганди, аніони або молекули розчинника; π–π взаємодії між 

ароматичними фрагментами лігандів. Також  причиною  виникнення  гістерезису  

може  бути структурний фазовий  перехід,  що супроводжує зміну спінового 

стану. Найбільш очевидною  причиною  двостадійного  переходу (г)  може  бути  

наявність  двох хімічно  різних  металічних  центрів  в  комплексі.  Альтернативна  

причина може мати місце у випадку, коли СП одного металічного центру робить 
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перехід іншого  менш  сприятливим.  Значний  залишок  ВС  фракції  за  низьких 

температур  (д)  можливий,  коли  внаслідок  СП  частина  металічних  центрів 

знаходиться у надто слабкому полі лігандів. 

Окрім зміни магнітного моменту, перемикання спінового стану 

супроводжується різкою зміною структури, а також багатьох фізичних та 

хімічних властивостей комплексів. Наприклад, у випадку НС стану комплексів 

феруму(ІІ), довжини зв’язків Fe–N (~1.8–2.0 Å) є на 10 % меншими, ніж у ВС 

стані (~2.0–2.2 Å). Це пов’язано з переходом електронів на розрихляючу eg
* 

орбіталь при зміні електронної конфігурації з НС на ВС. Даний ефект можна 

спостерігати за допомогою різноманітних методів,  з яких найефективнішим є 

рентгеноструктурний аналіз.  

Також при переході з ВС у НС стан спостерігається виділення тепла, а при 

зміні спінового стану з НС у ВС тепло поглинається. Даний ефект можна 

відслідкувати за допомогою диференційної скануючої калориметрії (ДСК). Цей 

тип вимірювання дає можливість отримати точні значення змін ентальпії та 

ентропії, що супроводжують СП. 

Завдяки наявності різких змін різноманітних фізичних властивостей при 

СП, існує багато різних методів моніторингу переходу. Важливим фактом є те, 

що температурноіндукований СП можна зафіксувати не лише за допомогою 

магнітних, калориметричних та кристалографічних вимірювань. Завдяки зміні 

спектральних характеристик комплексів при СП у широкому діапазоні довжин 

хвиль, перехід можна зафіксувати за допомогою УФ-видимої, ІЧ, Раманівської, 

Мессбауерівської спектроскопії та ін.  

 

1.2. Характеристики координаційних сполук зі СП у різних спектральних 

діапазонах 

На сьогодні є вивченою взаємодія матеріалів зі СП з електромагнітним 

випроміненням (ЕМВ) у діапазоні від γ-променів до дальньої ІЧ області (Рис. 

1.4).  
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Рис. 1.4. Взаємодія ЕМВ різної частоти з матеріалами зі СП.23 

 

Мессбауерівська спектроскопія (спектроскопія ядерного γ-резонансу) на 

ядрах 57Fe є найбільш потужним методом дослідження спінового стану та 

ступеня окиснення феруму у координаційних сполуках. Двома головними 

параметрами, які можна отримати з Мессбауерівських спектрів, є ізомерний зсув 

та квадрупольне розщеплення дублетів, що відповідають певним центрам Fe. 

Дані параметри сильно відрізняються для НС та ВС форм феруму(ІІ), що і дає 

можливість точно встановити вміст кожної спінової фракції у масиві комплексу. 

У більшості випадків криву СП у координатах γВС(Т) (вміст ВС фракції від 
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температури) можна побудувати, відслідковуючи залежність площі під піком, 

що відповідає ВС стану на Мессбауерівських спектрах, від температури.  

 Мессбауерівський спектр для сполуки 

[Fe(ptz)6](BF4)2 (ptz = 1-пропілтетразол) при 

трьох різних температурах показано на Рис. 

1.5. Дублет, що зображено темно-сірим 

кольором (перший спектр на Рис. 1.5), є 

типовим для ВС форми комплексів 

феруму(ІІ). У даному випадку, при 155 К 

даний дублет є єдиним, що свідчить про 

повний СП. Температура 136 К для даного 

комплексу відповідає середині СП, при якій 

спостерігається наявність 50% НС та 50% ВС 

металічних центрів у зразку. Нижче 

температури СП при 98 К сполука є повністю 

НС. Характерний НС дублет зображено 

світло-сірим кольором.2 

Метод рентгенівської спектроскопії також є чутливим до зміни як 

електронної, так і локальної структури навколо металічного центру при СП. 

Дослідження тонкої структури рентгенівських спектрів поглинання було 

проведене для встановлення структурних та електронних змін, що відбуваються 

при СП для координаційних сполук феруму(ІІ), феруму(ІІІ) та кобальту(ІІ).24 

Типовим ефектом, що супроводжує СП практично у всіх сполуках, є 

термохромізм. Зміна кольору при СП може бути легко зафіксована за допомогою 

температурнозалежних вимірювань електронних спектрів у видимому діапазоні. 

В той самий час, в УФ діапазоні також часто спостерігається наявність смуг, що 

змінюють свою інтенсивність при СП. Наприклад, комплекс зі СП феруму(ІІ) з 

тетразольними та триазольними лігандами зазвичай є слабкозабарвленими або 

безбарвними у ВС стані, проте у НС стані дані комплекси є яскраво-рожевими 

 

Рис. 1.5. Мессбауерівські 

спектри [Fe(ptz)6](BF4)2, 

отримані за трьох різних 

температур. 



39 

 

 

 

(Рис.1.6). Якщо смуги d-d переходу є добре розділеними та не перекриваються з 

більш інтенсивними дозволеними смугами переносу заряду метал-ліганд, то 

електронний спектр в УФ-видимому діапазоні дозволяє відрізнити НС та ВС 

форми комплексу. Таким чином УФ-видима спектроскопія може бути 

використана для якісної оцінки СП, а у випадку добре розділених 

характеристичних смуг НС та ВС форм – і для кількісної оцінки.  

 

Рис. 1.6. УФ-видимі спектри [Fe(ptz)6](BF4)2 у двох спінових станах. 

 

Як описувалось раніше, перехід з ВС у НС стан у сполуках феруму(ІІ) 

супроводжується зменшенням заселеності антизв’язуючих eg орбіталей та 

одночасним збільшенням заселеності t2g орбіталі при зниженні температури. Це 

у свою чергу спричиняє посиленню зв’язків метал-донорний атом, що можна 

спостерігати на вібраційних спектрах в ІЧ діапазоні між ~250 та ~500 см-1, адже 

саме на даних частотах найчастіше проявляються валентні коливання метал-

донорний атом у комплексах перехідних металів. Зазвичай, на 

температурнозалежних ІЧ та Раманівських спектрах можна виділити 

характеристичні смуги для НС та ВС форм за зменшенням або збільшенням їх 

інтенсивності при СП.  
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1.3. Комплекси Fe(II) з азолами зі СП 

Оскільки саме сполуки Fe(ІІ) зі СП є найбільш різноманітними і 

перспективними для практичного застосування, нижче наведено кілька основних 

класів комплексів Fe(ІІ), яким властива зміна спінового стану.  

Важливим класом комплексів зі СП є координаційні сполуки на основі 

скорпіонатних лігандів (піразолілборати, піразолілметани, триазольні аналоги). 

Завдяки тому, що дані скорпіонатні 

ліганди зазвичай характеризуються 

наявністю трьох N-донорних 

гетероциклів, які здатні 

координуватися до йону металу, в 

отриманих комплексах  FeL2 йон 

феруму(ІІ) знаходиться у 

координаційному оточенні FeN6 (Рис. 

1.7). Саме таке оточення є найбільш 

сприятливим для виникнення СП. Також дана група комплексів зазвичай 

характеризується доволі високими температурами СП, наприклад в області 300 

– 400 К для комплексу [Fe(HB(pyrazole)3)2].
25 

Однією з найбільших родин сполук зі СП залишаються комплекси на основі 

азолів, які переважно представлені координаційними сполуками на основі 1,2,4-

триазолів. Загальну формулу даних комплексів можна подати у вигляді {[Fe(4R-

trz)3]Ax}∞ (R – замісник в четвертому положенні 1,2,4-триазолу, А – аніон).7 

Різноманітність комплексів даного класу зумовлена великою кількістю 

можливих замісників в ароматичному циклі, а також численними доступними 

аніонами, які можна використати для отримання нових сполук з різними 

характеристиками СП (Рис. 1.8). Крім цього, комплекси на основі 1,2,4-триазолів 

відомі високими температурами СП та доволі простими методами отримання.  

Протягом дуже тривалого часу структура даних комплексів залишалась 

невідомою. На основі різноманітних вимірювань (магнітні дослідження, 

 

Рис. 1.7. Структура комплексу 

[Fe(HB(pyrazole)3)2]. 
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Мессбауерівська, ІЧ  та ЯМР спектроскопія, EXAFS та порошкова дифракція) 

робились припущення, що дані комплекси мають 1D лінійну структуру. Лише у 

2011 році Грожану та ін. вдалося отримати монокристал комплексу 

[Fe(NH2trz)3](NO3)2 та вивчити його структуру.26  

 

 

Рис. 1.8. Зображення типової 

структури комплексів феруму(ІІ) з 4-

R-1,2,4-триазолами. 

Рис. 1.9. Крива спінового переходу для 

комплексу [Fe (Htrz)2(trz)]BF4. 

 

Рентгеноструктурні дослідження підтвердили, що у даній сполуці йони 

феруму(ІІ) впорядковані вздовж осі a, 4-аміно-1,2,4-триазол координуються до 

йонів FeII як бідентатний містковий ліганд через атоми нітрогену N(1) та N(2), 

утворюючи нескінченні 1D ланцюги (Рис. 1.8) Одновимірні ланцюги у свою 

чергу поєднані між собою водневими зв’язками через аніони та гостьові 

молекули води. 

У більшості відомих комплексів на основі 1,2,4-триазолу відбувається 

різкий кооперативний СП з гістерезисом (Рис. 1.9). СП у даному класі сполук 

супроводжується яскраво вираженим термохромним  ефектом (безбарвний (НС) 

↔ рожевий (ВС)). В залежності від аніону, замісника в ліганді та гостьових 

молекул, у даних комплексах можуть змінюватись всі характеристики СП, що 

дозволяє отримати комплекси даної родини майже з будь-якими параметрами 

перемикання спінового стану (температура, завершеність, різкість та гістерезис). 
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1.4. Аналоги клатратів Гофманна зі СП 

«Оригінальний клатрат Гофманна» було отримано Гофманном і Куспертом 

у 1903 році 27. Це комплекс загальної формули [Ni(NH3)2{Ni(CN)4}]∙2C6H6, у 

якому фрагменти [Ni{Ni(CN)4}]∞ утворюють нескінченні 2D шари. Дані 

ціанометалатні 2D шари координовані лігандами NH3 та впорядковуються 

паралельно один одному на відстані ⁓ 8 Å, у зв’язку з чим в каркасі виникають 

пори, що можуть включати гостьові молекули.28 Пізніше даний клас сполук, які 

мають загальну формулу [M(L)n{M’(CN)4}], було розширено шляхом заміни Ni2+ 

іншими йонами перехідних металів (M = Fe2+, Co2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+, Mn2+; M’ = 

Pt2+, Pd2+),29 а також шляхом використання різних монодентатних та місткових 

лігандів, гостьових молекул.  

Перший аналог клатратів Гофманна зі СП було синтезовано у 1996 році 

Кітазавою та ін.30 Це – комплекс [Fe(py)2{Ni(CN)4}], у якому за низьких 

температур відбувався різкий СП, який супроводжується наявністю термічного 

гістерезису. Відкриття даної сполуки стало поштовхом для синтезу низки нових 

ціанометлатних сполук зі СП.  

Основні синтетичні підходи для отримання нових аналогів клатратів 

Гофманна зі СП включають: (1) введення різних ціанометалатних фрагментів 

{M(CN)n}
x-, таких як лінійні (M = Cu, Ag, Au, n = 2, x= 1), плоскоквадратні (M = 

Ni, Pt, Pd, n = 4, x = 2) та додекаедричні (M = Nb, W, n = 8, x = 4) аніони; (2) 

введення різних N-донорних гетероциклічних лігандів (азинів, азолів); (3) 

введення різноманітних гостьових молекул. 

 

1.4.1. Ціанометалати зі СП на основі піридинів  

Значна кількість відомих на сьогодні аналогів клатратів Гофманна зі СП 

була отримана з  використанням піридину або заміщених піридинів як 

органічних лігандів. 

У загальному випадку, введення різних замісників у піридинове кільце 

дозволяє ефективно змінювати характеристики СП в аналогах клатратів 
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Гофманна. Обрані приклади монодентатних піридинових лігандів, які було 

використано для отримання ціанометалатних каркасів зі СП, наведено на Рис. 

1.10. 

 

Рис. 1.10. Обрані монодентатні піридини, які використовувались для 

отримання ферумвмісних аналогів клатратів Гофманна. 

 

Дані ліганди утворюють комплекси з тетраціанометалатами та FeII загальної 

формули [Fe(Xpy)2{M(CN)4}], де M = Ni, Pd, Pt (далі використовується 

скорочення FeMXpy). У даних сполуках  центри FeII мають псевдооктаедричне 

координаційне оточення [FeN6]. Дві молекули Х-піридину займають аксіальні 

позиції, в той час як екваторіальні положення зайняті містковими 

тетраціанометалатними аніонами, завдяки яким утворюються нескінченні 2D 

шари (Рис. 1.11).  

Комплекси FeII з незаміщеним піридином відомі для Ni, Pd та Pt як ко-

металів. У даних сполуках відбувається різкий кооперативний одноетапний СП 

за низьких температур (Табл. 1.1) 30–33.   

Яскравий приклад того, як введення замісників може суттєво вплинути на 

параметри СП, був показаний Реалем та ін. для серії сполук  FeM3-Halpy 34. 

Комплекси FeM3-Fpy кристалізуються у моноклинній просторовій групі C2/m 

та демонструють одноетапний СП з широким гістерезисом (Табл. 1.1). СП у 

даних комплексах є значно більш кооперативним, ніж у серії FeMpy. 
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Рис. 1.11.  2D полімерна структура FePdpy, що демонструє паралельні 

нескінченні ціанометалатні шари, які поширюються паралельно площині ас 

33.  

 

Даний ефект є наслідком заповнення пустот каркасу атомами фтору, які 

забезпечують більш ефективне поширення ряду вібраційних мод у порівнянні з 

атомами гідрогену (у випадку незаміщеного піридинового ліганду).  Дане 

пояснення підтверджується аналогічною тенденцією для комплексів FeM3-Clpy. 

У даних сполуках перехід відбувається за нижчих температур, а петля 

термічного гістерезису є вужчою (Табл. 1.1) 34–36. Це пояснюється тим, що атоми 

хлору легше поляризуються та можуть зменшити вплив вібраційних мод під час 

СП. В той час, як у комплексі FeNi3-Clpy СП відбувається лише на 50% 

(половина центрів FeII змінюють спіновий стан), для комплексів FePd3-Clpy та 

FePt3-Clpy спостерігається різкий повний СП з гістерезисом, що відбувається в 

два та один етап, відповідно. Дане спостереження показує, як зміна 

ціанометалатного аніону може значно вплинути на характеристики СП (Рис. 

1.12). 
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Табл. 1.1. Параметри СП для обраних аналогів клатратів Гофманна загальної 

формули [Fe(Xpy)2{M(CN)4}] 

П. – перехід, з. – завершений, нез. – незавершений, 2-ет. – двоетапний,  

* – температура наведена для дегідратованої форми комплексу. 

 

 Аналогічно до FeNi3-Clpy,  незавершений СП спостерігався для FeNi3-

Mepy з T1/2↓ = 88 K та T1/2↑ = 100 K.39,40 В той самий час, комплекси з серій FeM3-

Brpy та FeM3-Ipy є ВС у всьому температурному діапазоні.34  

СП також спостерігався для комплексів FeM4-Phpy.38 Цікавою особливістю 

даних сполук є широкий гістерезис, який сягає 40 та 49 K для FePd4-Phpy та 

FePt4-Phpy, відповідно.38,41 

 Подібна висока кооперативність спостерігалась Тонгом та ін. у 2015 році 

для комплексів серії FeM3-NH2py 37. Завдяки цілому набору міжмолекулярних 

взаємодій (π–π контакти, водневі зв’язки, Nаміно···Ni  контакти), для даних 

 Ni Pd 

 П. T1/2↓(К) T1/2↑(К) ΔT(К) П. T1/2↓(К) T1/2↑(К) ΔT(К) 

py нез. 189 195 930 з. 208 213 532 

3-Fpy з. 206 234 2834 з. 214 248 3434 

3-Clpy 50% 106 123 734 

2-

ет, 

з. 

(1)160 

(2)141 

(1)165 

(2)148 

(1)534 

    (2)7 

3-Brpy ВС34 ВС34 

3-Ipy ВС34 ВС34 

3-

NH2py 

з. 148 173 2537 з. 169 206 3737 

4-Phpy з. 135 158 2338 з. 163 203 4038 

 Pt 

py з. 208 216 832 

3-Fpy з. 214 240 2634 

3-Clpy з. 142 161 1934 

3-Brpy ВС34 

3-Ipy ВС34 

3-

NH2py 

з. 183 213 3037 

4-Phpy з.* 185 225 4038 
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комплексів спостерігається різкий завершений СП зі значним гістерезисом: 25 K 

для FeNi3-NH2py, 37 K для FePd3-NH2py та 30 K для FePt3-NH2py. 

 

Рис. 1.12. СП у координаційних сполуках FeNi3-Clpy (а),  FePd3-Clpy (б) та 

FePt3-Clpy (в). 

 

 У 2013 році Кітагава, Охба та ін. показали, як включення подібних лігандів 

з різною гнучкістю впливає на СП у комплексах 42. Кристалічна структура 

координаційних сполук FePt4-Styrylpy та FePtpep характеризується наявністю 

2D шарів, які, в залежності від ліганду, по-різному впорядковуються у 3D 

супрамолекулярну структуру. Комплекс FePt4-Styrylpy містить π–π контакти, 

що поширюються в одному напрямку. В той самий час, ароматичні кільця у 

FePtpep розташовуються перпендикулярно одне до одного, у зв’язку з чим 

утворюється два набори π–π контактів, які поширюються в різних напрямках. Це 

призводить до щільно упакованої 3D супрамолекулярної структури. 

 Характеристики СП для даних комплексів суттєво відрізняються: в той час, 

як для комплексу FePt4-Styrylpy (у дегідратованій формі) спостерігається СП у 

половині центрів FeII при T1/2↓ = 114 K, T1/2↑ = 130 K (ΔT = 16 K), у випадку 

FePtpep відбувається різкий завершений двоетапний СП без гістерезису з Tc1 = 

226 K та Tc2 = 204 K. Дані комплекси є яскравим прикладом того, як 

супрамолекулярна упаковка 2D шарів впливає на характеристики СП у каркасі. 

 У 2014 році Невіль та ін. отримали 2D координаційні сполуки зі СП типу 

клатратів Гофманна з азобензеновими лігандами FePt3-PAP та FePd4-PAP (3-
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PAP = 3-фенілазопіридин, 4-PAP = 4-фенілазопіридин). Дані комплекси мають 

типову 2D шарувату структуру та демонструють схожі характеристики СП 43. 

У двох ізоструктурних комплексах FePtHppy·H2O та FePdHppy·H2O  (Hppy = 

4-(1H-піразол-3-іл)піридин), у яких потенційно біс-монодентатні ліганди 

координуються монодентатно, також мають схожі СП: спостерігається два 

однакових етапи, з термічними гістерезисами шириною 14 та 19 К у випадку 

FePdHppy·H2O, і 17 та 23 К у випадку FePtHppy·H2O 44. 

 Введення диціанометалатних фрагментів {M(CN)2}
- (M = Cu, Ag, Au) 

замість тетраціанометалатів є ефективним методом хімічної модифікації 

аналогів клатратів Гофманна. Структурні особливості комплексів, що належать 

до даної серії, є схожими: йони феруму(ІІ) знаходяться у псевдооктаедричному 

оточенні [FeN6] з двома піридиновими лігандами у аксіальних положеннях та 

чотирма μ2-містковими фрагментами M(CN)2
–, що займають екваторіальні 

положення. Атоми Cu (а часом і Ag) схильні приймати викривлену тригональну 

або тетраедричну координаційну геометрію, завдяки чому можуть утворюватися 

комплекси загальної формули [Fe(L)2{M(L)n(CN)2}], де M = Cu, Ag.   

 Комплекси з незаміщеним піридином як аксіальним лігандом були 

отримані у випадку використання Ag та Au як ко-металів. Дані сполуки мають 

загальну формулу [Fe(py)2{M(CN)2}2]. Комплекс FeAgpy 45 характеризується 

незавершеним (77 %) двоетапним СП, в той час як у FeAupy відбувається СП 

лише у 10 % металічних центрів у діапазоні температур 75 – 180 K 46.  

Значну кількість комплексів з диціанометалатами із заміщеними 

монодентатними піридинами було отримано Реалем та ін.47 Дана група 

розробила методики синтезу та вивчила комплекси на основі диціанометалатів 

Cu, Ag та Au з  лігандами 3-CNpy 48–52 та 3-Halpy 53–55.  

 З-поміж всіх особливостей даних комплексів варто відмітити, що 

супрамолекулярний ізомеризм у сполуці {Fe(3-CNpy)[Au(CN)2]2}·nH2O (FeAu3-

CNpy·nH2O) спричиняє утворення трьох комплексів, які кристалізуються у 

різних просторових групах та мають різний характер СП (Рис. 1.13). У комплексі 
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FeAu3-CNpy·2/3H2O СП відбувається у третині металічних центрів при 122 К та 

128 К у режимах охолодження та нагрівання, відповідно. В другому поліморфі 

FeAu3-CNpy СП відбувається в 50 % центрів FeII з T1/2↓ = 107 K і T1/2↑ = 120 K, 

а третій поліморф є ВС в усьому температурному діапазоні 49. Дані комплекси є 

яскравим прикладом того, як супрамолекулярне впорядкування у системах з 

однаковим хімічним складом може суттєво вплинути на характер СП. 

 Більш того, для першого поліморфу FeAu3-CNpy була показана 

можливість оборотного обміну та втрати лігандів, що значно зсуває температуру 

СП 51.  

 

Рис. 1.13. СП у поліморфах FeAu3-CNpy. 

 

Аналогічно до комплексів з тетраціанометалатами, у випадку диціанометалатів 

використання заміщених піридинів 3-Halpy і 4-Phpy дозволяє отримати 

комплекси зі СП (Табл. 1.2). Окрім того, параметри СП в FeM3-Halpy (M = Ag, 

Au) змінюються при включенні гостьових молекул38,53–55. 
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Табл. 1.2. Характеристики СП в обраних клатратах Гофманна зі СП загальної 

формули [Fe(Xpy)2{M(CN)2}2] у дегідратованій формі. 

 Ag Au 

 П. T1/2↓ T1/2↑ ΔT П. T1/2↓ T1/2↑ ΔT 

py 
2-ет., 

нез. 

(1)84 (1)98.2 (1)14.2 
10%             75-180               б/г46 

(2)146.3 (2)б/г45 

3-Fpy 
2-ет., 

з. 

(1)96 
б/г54 50% 140 145 555 

(2)162 

3-Clpy 50% 106 б/г54 ВС55 

3-Brpy ВС 54 ВС 55 

3-Ipy ВС 54 ВС 55 

4-Phpy з. 226 б/г38 з. 225 б/г38 

П. – перехід, з. – завершений, нез. – незавершений, 2-ет. – двоетапний, 

б/г – без гістерезису. 

 

 У 2019 році Тонг та ін. отримали нові координаційні сполуки, параметри 

СП у яких можна змінювати за рахунок фотохімічної реакції 56. У комплексах 

FeAg4-Styryppy та FeAg2,4-bpe (2,4-bpe = транс-1-(2-піридил)-2-(4-

піридил)етилен) фотохімічна ізомеризація ліганду призводить до трансформації 

2D шарів у 3D сітку, завдяки чому відбувається повна зміна параметрів СП. 

СП у комплексах з диціанометалатами було також зафіксовано для FeAu4-

Halpy,57 FeAu3-R-nicotinates (R = етил 58, бутил 59 та гексил 60), FeAu4-(3-

pent)py 61,62 тощо 63–67.  

 Деякі ціанометалатні комплекси зі СП з заміщеними піридинами були 

отримані з використанням аніонів [M(CN)8]
4- (M = W, Nb, Mo) як ко-лігандів 68–

73. Дані комплекси зазвичай мають загальну формулу [Fe2(L)8{M(CN)8}]·nH2O. 

Охоші та ін. показали, що для даних сполук можна спостерігати не лише 

класичний СП, викликаний зміною температури, а і фотоіндуковану 

магнетизацію за низьких температур 70–73. Більш того, комплекс Fe2(4-

Brpy)8[Nb(CN)8]·2H2O, який кристалізується у хіральній просторовій групі I4122, 

має три унікальні властивості: генерацію другої гармоніки, викликану СП, 

магнітне впорядкування та генерацію другої гармоніки, викликану 

магнетизацією.70 
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 Іншим широковживаним синтетичним підходом для отримання 

ціанометалатних комплексів зі СП є використання біс-монодентатних 

піридинвмісних лігандів (Рис. 1.14). 

 

 

Рис. 1.14. Вибрані біс-монодентатні ліганди на основі піридину, які 

використовувались для отримання ціанометалатних комплексів зі СП. 

 

 Дані місткові ліганди з’єднують 2D ціанометалатні шари у 3D каркаси. 

Комплекси з біс-монодентатними лігандами були отримані з тетра- та 

диціанометалатами. В останньому випадку, завдяки великому об’єму пор в 

утвореному 3D каркасі часто спостерігається переплетіння двох або більше 

сіток. Ряд комплексів з містковими біс-монодентатними лігандами 

характеризуються наявністю пор, які здатні включати гостьові молекули, 

завдяки чому дані координаційні сполуки часто використовуються для 

дослідження гостьового ефекту на СП. 

 Перші аналоги клатратів Гофмана зі СП, отримані з використанням біс-

монодентатного ліганду на основі піридину, було запропоновано Реалем та ін. у 

2002 році. Ними стали комплекси серії [Fe(L)2{Ag(CN)2}2], де L = 4,4’-bipy та 

dpe. У комплексі з 4,4’-bipy спостерігається незавершений СП лише під впливом 

зовнішнього тиску, в той час як у аналогічному комплексі з dpe відбувається 

незавершений СП з широким гістерезисом без прикладеного тиску 74. 
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 У 2008 році Буссексу, Реаль та ін. отримали серію комплексів 

[Fe(azpy){M(CN)4}]·H2O, M = Ni, Pd, Pt, що є 3D каркасами з ще більшим 

розміром пор, які заповнені гостьовими молекулами води. СП у даних 

комплексах відбувається за низьких температур, незавершений та 

низькокооперативний. Даний ефект автори пов’язують з гнучкістю лігандів 

azpy75. 

 Для того, щоб підвищити кооперативність СП та пористість каркасу, дана 

група авторів синтезувала комплекси, у яких 4,4’-bipy було замінено більш 

жорстким та довшим лігандом bpac. Отримані координаційні сполуки 

[Fe(bpac){M(CN)4}]·гість (M = Pd, Pt) показали можливість включати молекули 

води, біс-піридилацетилену та інші ароматичні молекули 76,77. СП у даних 

комплексах є різким та відбувається при T1/2↓ = 301 K, T1/2↑ = 322 K для 

FePtbpac·H2O·bpac та T1/2↓ = 307 K, T1/2↑ = 310 K для FePdbpac·H2O·bpac. 

Більш того, при дегідратації ширина гістерезису у даних комплексах 

підвищується до 49 K та 32 K для FePtbpac·bpac (T1/2↓ = 251 K, T1/2↑ = 300 K) та 

FePdbpac·bpac (T1/2↓ = 283 K, T1/2↑ = 315 K), відповідно. При цьому 

спостерігається значне зменшення T1/2↓. 

 Згодом було повідомлено про аналоги клатратів Гофманна зі СП, що 

залежить від гостьових молекул, з лігандами dpe 78, dpa 79, 1,4-біс(4-

піридилетиніл)-бензену 80, біс(4-піридил)бутадієну 81,82.  

Використання викривленого біс-піридильного ліганду DPSe дозволило отримати 

комплекс [Fe(H2O)2Fe(DPSe)2(Pt(CN)4)2]·3EtOH з незвичайною топологією. 

 Даний комплекс має два центри феруму(ІІ), один з яких в якості аксіальних 

лігандів містить молекули води. Окрім того, деякі з ціанідних лігандів у даному 

комплексі є  термінальними; лише один з двох DPSe лігандів є містковим і 

з’єднує два ціанометалатні шари, а другий ліганд є термінальним. У даному 

комплексі відбувається СП у половині центрів феруму(ІІ) при T1/2↓ = 120 K, T1/2↑ 

= 130 K83. 



52 

 

 

 

 Варто відзначити, що у координаційних сполуках з тетраціаноплатинатом 

та 4,4’-ди(піридилтіо)метаном 84 чи 4,4'-(1H-1,2,4-триазол-3,5-

диіл)дипіридином85 спостерігається трьохетапний СП. 

 Впродовж минулого десятиріччя також було отримано численну кількість 

аналогів клатратів Гофманна з диціанометалатами 86–97. Окрім цього, існує 

декілька прикладів подібних координаційних сполук зі СП з три- та тетра-

монодентатними піридиновими лігандами 98,99. 

 

1.4.2. Ціанометалати зі СП на основі діазинів 

 Діазинові ліганди, які було використано для отримання ціанометалатних 

комплексів зі СП, наведено на Рис. 1.15(а).  

 Незаміщений піразин в аналогах клатратів Гофманна виступає біс-

монодентаним, тому при його використанні замість піридину відбувається 

утворення 3D каркасів (Рис. 1.16). Незважаючи на те, що комплекси FeMpy та 

FeMpz є дуже схожими, формування 3D структури призводить до підвищення 

кооперативності системи. 

 

 

Рис. 1.15. Діазини (а) та поліциклічні (б) ліганди, які було використано для 

отримання аналогів клатратів Гофманна зі СП. 
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 У порівнянні з піридиновими 2D аналогами, СП у комплексах загальної 

формули [Fe(pz){M(CN)4}] (FeMpz) (M = Ni, Pt, Pd) є більш повним, відбувається 

за вищих температур і з ширшим термічним гістерезисом (Табл. 1.3) 32. 

 

Рис. 1.16. Кристалічна структура FePtpz. Атоми гідрогену та молекули 

гостьової води не показано.  

 

 Окрім того, дані координаційні сполуки містять пори, які можуть 

включати маленькі гостьові молекули, тому ці речовини були неодноразово 

використані для дослідження гостьового ефекту на СП 8,100–106. 

 СП у аналогах клатратів Гофманна з піримідином переважно 

досліджувався для комплексів з диціанометалатами 107–115. Наприклад, у 

комплексах [Fe(pmd)(H2O){M(CN)2}]·H2O (де M = Ag, Au) відбувається СП, 

викликаний зміною температури. Дані сполуки містять два кристалографічно 

різних центри FeII: FeN6, у якому аксіальні положення займають молекули 

піримідину, та FeN4O2, у якому аксіальні положення займають молекули води. 
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Табл. 1.3. Характеристика СП в обраних клатратах Гофманна з діазинами. 

 Ni Pd 

 П. T1/2↓ T1/2↑ ΔT П. T1/2↓ T1/2↑ ΔT 

pz нeз. 280 305 2532 з. 233 266 3332 

pdza з. 262 276 14116 з. 247 260 13116 

2-Fpz ВС117 з. 105 127 22117 

2-Clpz 
2-ет, 

з. 

(1)173 

(2)190 

(1)182 

(2)197.5 

(1) 9118 

(2) 7.5 

2-ет, 

з. 

(1)145 

(2)205 

(1)150 

(2)215 

(1) 5118 

(2) 10 

2-Ipz ВС118 ВС118 

2-

CH3pz 

2-ет, 

з. 

(1)185.5 

(2)190 

(1)193.5 

(2)197.5 

(1) 118 

(2) 7.5 

з. 229 241.5 12.5118 

 Pt 

 П. T1/2↓ T1/2↑ ΔT 

pz з. 220 240 2032 

pdza з. 269 283 14116 

2-Fpz з. 144.5 166.5 22117 

2-Clpz з. 100.5 115 14.5118 

2-Ipz ВС118 

2-

CH3pz 

50% 144 158 14118 

 

 При нагріванні спостерігається втрата координаційної та гостьової води. 

При цьому центри FeII, до яких раніше були координовані молекули води, 

утворюють координаційні зв’язки з сусідніми молекулами піримідину, внаслідок 

чого органічний ліганд стає містковим. Такі зміни призводять до зсуву 

температури СП у комплексі з аргентумом, а ауратний комплекс стає ВС в 

усьому температурному діапазоні 113.  

 

1.4.3. Ціанометалати зі СП на основі біциклічних лігандів 

 Комплекси з біциклічними лігандами (Рис. 1.15б) утворюють ще одну 

підгрупу ціанометалатних комплексів зі СП. Наприклад, з 2,6-нафтиридином 

було отримано дві координаційні сполуки. У комплексі {Fe(2,6-

naphthy)[Ag(CN)2][Ag2(CN)3]} (FeAg2,6-naphty) фрагменти [Ag2(CN)3]
- 

приймають участь в утворенні нескінченних шарів {Fe[Ag(CN)2][Ag(CN)3]}, які 

з’єднуються 2,6-нафтиридином, який виступає містковим лігандом. Другим 
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комплексом є {Fe(2,6-naphthy)[Au(CN)2]}·0.5PhNO2 (FeAu2,6-naphty·PhNO2), в 

якому PhNO2 – гостьова молекула нітробензену. У FeAg2,6-naphty відбувається 

різкий двоетапний СП у діапазоні температур 150 – 215 K, в той час як FeAu2,6-

naphty·PhNO2 характеризується незавершеним двоетапним СП близько 166 К 

(Рис. 1.17a) 119.  

 З іншої сторони, комплекс [Fe(1,6-naphthy)2{Ag(CN)2}2] (FeAg1,6-

naphty)120 має 2D шарувату структуру і зазнає різкого СП, центрованого за 

кімнатної температури (Рис. 1.17b) . В даному випадку завдяки структурному 

ізомеризму ліганду спостерігається утворення комплексу з відмінним складом, 

кристалічною структурою та характером СП. Третім структурним ізомером у 

даній серії є фталазин, при введенні якого утворюються 2D комплекси зі СП 

[Fe(phth)2{M(CN)4] (M = Pt, Pd) 121. 

 

Рис. 1.17. СП у FeAg2,6-naphty 119 (а) та FeAg1,6-naphty 120 (б) . 

 

 Двовимірна структура комплексу [Fe(isoq)2{Ag(CN)2}2] характеризується 

наявністю трьох нееквівалентних центрів FeII з різними температурами переходу 

122. В аналогічному комплексі на основі ауруму [Fe(isoq)2{Au(CN)2}2] у два етапи 

відбувається перехід в половині металічних центрів при T1 = 143 K та T2 = 132 

K, проте завдяки комбінованому впливу світла та температури вдається досягти 

утворення повністю прихованого НС стану 123. 
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 В той самий час, введення 8-амінохіноліну дозволило отримати 1D 

ланцюги [Fe(aqin)2(μ2-M(CN)4)] (M = Ni, Pt) завдяки координації аміно-групи до 

центрів FeII. В даних комплексах відбувається різкий СП, викликаний зміною 

температури, при T1/2 = 145 K та T1/2 = 133 K для комплексів з Ni та Pt, відповідно 

124.  

 

1.4.4. Ціанометалати зі СП на основі азолів  

 Було показано, що ліганди на основі 1,2,4-триазолів у комбінації з 

тетраціаноплатинат та тетраціанопаладат аніонами як ко-лігандами також здатні 

утворювати координаційні сполуки зі СП (Рис. 1.18) 125–130. Подібні каркаси 

зазвичай мають 2D шарувату структуру, яка є типовою для аналогів клатратів 

Гофманна.  

 У комплексі [Fe(thtrz)2Pd(CN)4]·(EtOH)(H2O) спостерігається двоетапний 

СП з рекордним плато між двома етапами в 120 К 125. У  координаційній сполуці 

[Fe(trzpy)2{Pt(CN)4}]·3H2O під дією температури відбувається незавершений СП 

між ВС–ВС та НС–ВС формами. Окрім того, за низьких температур шляхом 

фотоперемикання вдається досягти прихованого НС–НС стану 126. 

 У 2D аналозі клатратів Гофманна [Fe3
II(saltrz)6(PtII(CN)4)3]·8H2O 

спостерігається рідкісний чотирьохетапний СП 128. Даний ефект реалізується 

завдяки наявності у цій сполуці різних центрів FeII, координаційне оточення в 

яких значно відрізняється через існування різноманітних взаємодій типу гість-

хазяїн та гість-гість. 
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Рис. 1.18. Заміщені 1,2,4-триазоли, які було використано для 

отримання аналогів клатратів Гофманна зі СП. 

 

 В цілому, незважаючи на велику кількість вже досліджених 

ціанометалатних комплексів зі СП, спираючись лише на вибір прекурсорів 

практично неможливо передбачити характер переходу в нових ціанометалатах. 

Подібне прогнозування не є достатньо ефективним через велику кількість 

варіантів кристалічної упаковки, утворення слабких взаємодій, включення 

гостьових молекул та через інші структурні особливості, які впливають на СП.   

 

1.4.5. Гостьовий ефект на СП у ціанометалатних комплексах  

 Введення гостьових молекул у координаційні каркаси розглядається як їх 

хімічна модифікація, яка призводить до зміни властивостей гостя. Завдяки 

набору взаємодій хазяїн-гість такі системи часто демонструють поведінку, яку 

неможливо досягти для індивідуального компоненту 6,131. Гостьові молекули 

можуть вводитись у каркас пост-синтетично після його отримання, або ж можуть 

включатись всередину каркасу безпосередньо в процесі його утворення (за 

рахунок фізичних або хімічних взаємодій). 

 Перший підхід часто застосовується для розробки молекулярних сенсорів 

зі СП. Було показано, що адсорбція малих молекул газів (N2, O2, CO2) або парів 
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розчинників/малих ароматичних молекул може викликати зсув температури СП, 

впливати на його різкість та завершеність або навіть викликати/знищувати СП 

102. Кепертом та ін. було показано, що при адсорбції N2 та O2 спостерігається 

зменшення температури СП при збільшенні кількості газу. Даний ефект 

описується впливом «внутрішнього тиску», при якому взаємне відштовхування 

між гостем та хазяїном полегшує перехід у ВС форму з більшим розміром пор 

105. З іншого боку, адсорбція різних гостьових молекул матеріалами зі СП 

безпосередньо залежить від спінового стану каркасу. Для комплексу FeNipz було 

показано, що здатність адсорбувати N2 та O2 є вищою для ВС форми, ніж для НС 

форми 105. Кількість адсорбату також випливає на СП 132, отже ці два ефекти є 

спорідненими і мають розглядатись у комплексі при аналізі гостьового ефекту 

на СП. 

 Було показано, що адсорбція малих ароматичних молекул в комплексі 

FePtpz значно впливає на характер СП в ньому. При адсорбції тіофену та піролу 

СП відбувається лише в половині металічних центрів, в той час як при адсорбції 

фурану спостерігається двоетапний СП 102.  

 Як було показано Охбою та ін. 8, адсорбція бензену стабілізує ВС стан 

FePtpz в усьому температурному діапазоні, в той час як адсорбція CS2 сприяє 

стабілізації НС стану за кімнатної температури (Рис. 1.19). Більш того, при 

десорбції зазначених гостьових молекул у вакуумі відповідний спіновий стан 

зберігається і може бути змінений лише за рахунок нагрівання або охолодження. 

Даний приклад демонструє ефект пам’яті у FePtpz близько кімнатної 

температури та показує, як координаційні сполуки зі СП можуть 

використовуватись для розробки активних елементів хімічних сенсорів.  
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 Хімічна адсорбція галогенів Cl2, Br2, I2 призводить до окислювального 

приєднання атомів галогенів до вільних центрів Pt, завдяки чому утворюються 

комплекси [Fe(pz)[PtII/IV(CN)4(X)n] (X = Cl-, n = 1; Br, n = 1; I-, 0≤n≤1). При такій 

модифікації зберігається кооперативність СП, проте значно змінюються 

температури: T1/2↓ = 258, 293, 372 K та T1/2↑ = 270, 324, 392 K для FePtpzCl, 

FePtpzBr та FePtpzI, відповідно. Зсув температури СП змінюється в залежності 

від електронегативності галогену. Висока елеткронегативність галогену зменшує 

σ-донорні властивості ціанідної групи, що призводить до зменшення сили поля 

ліганду та температури переходу. Відповідно, введення найбільш 

електронегативного Cl зсуває температуру до нижчих значень, в той час як 

використання І, навпаки, підвищує температуру переходу. 

 В той самий час, існує велика кількість прикладів гостьового ефекту, при 

якому роль гостя відіграє велика органічна молекула 82.  Даний підхід 

застосовують для модифікації характеристик СП вихідного комплексу. 

Найчастіше цей метод використовували з 3D клатратами, утвореними з біс-

монодентатними містковими лігандами, наприклад FeMdpe 78  , FeMbpb82 та ін. 

 Існує численна кількість інших прикладів впливу на СП через включення 

гостя. Окрім вже наведених, такі сполуки як бензен, нафтален, антрацен,133 

 

Рис. 1.19. (а) Схематичне зображення хімічного та термічного ефекту 

пам’яті у FePtpz. (б) Залежність магнітної поведінки FePtpz, 

FePtpz·benzene, FePtpz·CS2 від температури. 101    
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ферроцен,92 феназин,78 толуен, піразин, піридин,8 хлоро-, бромо- та 

йодобензени,134 ксилен,88 дифенілетан, стильбен,79 тіосечовина,106 ТГФ, ДМФ,94 

вода, метанол, етанол, 2-пропанол, ацетон,135 ацетонітрил 136 та інші було 

використано для модулювання характеристик СП у ціанометалатних комплексах 

FeII. 

 В той самий час, незважаючи на чудові приклади впливу гостьових 

молекул на СП, для реального застосування сполук зі СП у якості молекулярних 

сенсорів необхідна велика кількість додаткових досліджень. Більш детально 

мають бути досліджені питання чутливості, селективності та відтворюваності у 

подібних сенсорах.  

 

1.5. Висновки до літературного огляду 

 

1. Явище СП є одним з найбільш перспективних для практичного застосування 

механізмів молекулярного перемикання. Варіабельність температури, різкості, 

гістерезису та повноти переходу дозволяє створити сполуки та матеріали з 

широким спектром параметрів перемикання. Отримання та дослідження нових 

сполук зі СП є одним із шляхів до створення речовин з неохідними 

характеристиками переходу. 

2. Речовини зі СП представлені багатьма типами координаційних сполук, а 

аналоги клатратів Гофманна формують одну з найбільших груп цих комплексів. 

СП в ціанометалатних комплексах може мати різні характеристики, які можливо 

змінювати за рахунок використання різних органічних N-донорних лігандів та 

ціанометалатів, а також за рахунок введення гостьових молекул. 

3. Спектр відомих з літератури комплексів – аналогів клатратів Гофманна зі СП 

обмежений певними вибраними азиновим та азольними лігандами, тим часом як 

невідомими залишаються навіть деякі комплекси з незаміщеними піразином та 

піридазином. 
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4. При переході змінюються практично всі фізичні властивості матеріалів зі СП, 

що дозволяє використовувати їх як різноманітні перемикачі. Практично 

недослідженими залишається зміна електропровідності при СП, а також 

взаємодія матеріалів зі СП із мікрохвильовим випроміненням. 

5. СП супроводжується великою зміною об’єму комплексу у вузькомі інтервалі 

температур (області СП). Характеристиками даного об’ємного розширення 

можна управляти за рахунок вибору комплексу зі СП, однак даний ефект ніколи 

не використовувався для створення мікромеханічних систем.  

 

1.6. Постановка задачі дослідження 

 

1. Зважаючи на необхідність отримання нових сполук зі СП, була поставлена 

задача синтезувати нові комплекси феруму(ІІ) зі СП з унікальними 

характеристиками переходу. Для отримання аналогів клатратів Гофманна були 

вибрані класичні ціанометалати Ag, Au, Ni, Pd, Pt, а в якості органічних лігандів 

– малі азини (піридазин, піразин та заміщені піразини). Також було вирішено 

отримати та вивчити спіновий стан комплексів ферум тіоціанату з заміщеними 

піразинами, а також дослідити молекулярні комплекси феруму(ІІ) з хелатними 

лігандами. 

2. Зважаючи на зміну практично всіх фізико-хімічних характеристик комплексу 

при СП, було вирішено отримати хіральні матеріали-перемикачі зі СП. Було 

поставлено задачу вивчити зміну хірооптичних властивостей нових матеріалів 

при СП, а також дослідити вплив сорбції хіральних речовин на СП. 

3. Оскільки механічні властивості комплексів зі СП раніше не було вивчено, а 

перехід супроводжується значною зміною об’єму сполук, було вирішено 

використати цей ефект для розробки механічних конструкцій, що можуть 

виконувати рух внаслідок СП, що викликано температурою, світлом або через 

інші впливи. 
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4. Зважаючи на недослідженість електричних властивостей комплексів зі СП, 

було вирішено вивчити зміну провідності комплексів при СП. Також була  

поставлена задача інтеграції комплексів зі СП в мікроелектронні пристрої для 

створення перемикачів струму. 

5. Оскільки взаємодія електромагнітного випромінення в широкому 

спектральному діапазоні з комплексами зі СП детально вивчена, але досі 

відсутня інформація щодо ефектів в мікрохвильовому діапазоні, була поставлена 

задача вивчити процес пропускання хвиль гігагерцевої області частот 

комплексами зі СП, а також дослідити вплив зміни спінового стану на цей 

процес. 
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РОЗДІЛ 2. Спіновий перехід в нових комплексах Fe(II) з піразином 

 

2.1. Спіновий перехід в [Fe(pz){Au(CN)2}2] 

 У даному розділі описується метод отримання та властивості нової 

координаційної сполуки зі СП [Fe(pz){Au(CN)2}2] (Aupz), що містить 

ціанобіметальні сітки ферум(II)–аурум(I), які з’єднані містковими піразиновими 

(pz) лігандами у 3D каркас. Кристалічна структура координаційної сполуки 

Aupz, отримана методом рентгенівської дифракції при 300 К, показана на Рис. 

2.1. Комплекс Aupz кристалізується в орторомбічній просторовій групі Fmmm. 

Ціаногетерометальні шари поширюються в площині bc. Йони феруму 

координовані чотирма ціанідними групами в екваторіальних позиціях і 

містковими µ2-піразиновими лігандами в аксіальних позиціях (піразинові 

ліганди об’єднують шари вздовж осі а). Потенційні пори у підґратках каркаса є 

великими, що призводить до переплітання двох ідентичних сіток, які з'єднуються 

аурофільними взаємодіями у щільно упаковану 3D структуру. Аурофільні 

контакти орієнтовані вздовж осі а (Au···Au 3.3792(3) Å). 

 

Рис. 2.1. (а) Зображення будови тривимірної кристалічної ґратки Aupz. (б) 

Переплетіння двох ідентичних сіток в комплексі Aupz. 

 

Подібна топологія каркасу, утвореного взаємопереплетінням сіток, 

спостерігається і в інших ціаногетерометальних комплексах з різними N-

донорними лігандами (наприклад, 3-галопіридини 55, піримідин 113).  
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Табл. 2.1. Параметри комірки, вибрані довжини зв’язків та кути в Aupz, 

виміряні за різних температур у діапазоні 300 – 400 К 

T (K) 300 320 340 360 365 

Параметри комірки  

a (Å) 6.7584(6) 6.7674(6) 6.7772(7) 7.1740(11) 7.1794(15) 

b (Å) 12.7641(12) 12.8436(11) 12.9072(13) 11.6892(14) 11.6983(17) 

c (Å) 15.5641(13) 15.5516(14) 15.5171(17) 17.166(2) 17.154(2) 

V (Å3) 1342.6(2) 1351.7(2) 1357.4(2) 1439.5(3) 1440.7(4) 

Довжини зв’язків (Å) 

Fe1-N1 1.919(7) 1.945(11) 1.938(12) 2.17(2) 2.153(17) 

Fe1-N2 1.968(8) 2.012(15) 1.988(15) 2.15(2) 2.213(17) 

Кути (°) 

C1-N1-Fe1 174.1(7) 174.2(13) 173.8(13) 166(2) 166(2) 

N1-C1-Au1 177.1(8) 177.2(15) 177.7(15) 176(3) 176(2) 

 

T (K) 370 375 380 390 400 

Параметри комірки 

a (Å) 7.1847(13) 7.1857(18) 7.1875(17) 7.1920(19) 7.188(2) 

b (Å) 11.7147(16) 11.725(2) 11.7347(19) 11.756(2) 11.788(3) 

c (Å) 17.160(2) 17.157(3) 17.135(3) 17.155(3) 17.094(4) 

V (Å3) 1444.3(4) 1445.5(5) 1445.2(5) 1450.5(6) 1448.4(6) 

Довжини зв’язків (Å) 

Fe1-N1 2.147(18) 2.130(16) 2.150(16) 2.178(19) 2.155(14) 

Fe1-N2 2.22(2) 2.17(2) 2.20(2) 2.18(3) 2.21(2) 

Кути (°) 

C1-N1-Fe1 158.3(19) 161.1(17) 164.7(19) 166(2) 164.6(15) 

N1-C1-Au1 175(2) 178.1(19) 177(2) 176(3) 178.4(18) 
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В той самий час, гетероціанометальні каркаси з металами, що мають 

плоскоквадратне оточення (Ni, Pd, Pt), не схильні до переплетення сіток. Це 

пов’язано з тим, що пори у каркасах з даними містково-тетрадентатними 

фрагментами є у чотири рази меншими, ніж у випадку бідентатного [Au(CN)2]
–. 

Однак каркаси, утворені з тетрацінанометалатними фрагментами [M(CN)4]
2–, 

часто характеризуються наявністю невеликих пор, які здатні включати гостьові 

молекули розчинників. 

 Магнітні вимірювання показали, що при нагріванні у Aupz спостерігається 

термоіндукований СП (Рис. 2.2). Нижче 345 K комплекс знаходиться у НС формі 

і є майже діамагнітним (χMT ≈ 0.1 см3·моль–1·K). При нагріванні до 367 K він 

зазнає різкого СП у парамагнітний ВС стан (χMT ≈ 3.34 см3·моль–1·K). При 

охолодженні зворотній перехід (ВС → НС) відбувається при 349 K. Петля 

гістерезису шириною 18 К добре характеризує кооперативний характер СП.  

Мессбауерівські спектри комплексу в двох спінових станах (НС при 293 K і 

ВС при 373 K) 

демонструють повний 

перехід в обох 

напрямках (Рис. 2.3). 

Ізомерний зсув для НС 

форми (0.345 мм·с–1 

при 293 К) є нижчим, 

ніж зазвичай 

спостерігається у 

подібних сполуках зі 

СП. Однак ізомерний 

зсув у випадку ВС 

форми (1.191 мм·с–1 

при 373 К) є дещо 

вищим, ніж очікувалося. Це можна пояснити сильними π-акцепторними 

 

Рис. 2.2. Крива СП для Aupz, отримана за допомогою 

магнітних вимірювань. Перехід з діа- у парамагнітний 

стан відбувається при 367 К (нагрівання), а з пара- у 

діамагнітний – при 349 К (охолодження). 
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властивостями як піразинових, так і ціаноауратних фрагментів, зв’язаних з НС 

йоном феруму.  

 

Рис. 2.3. Мессбауерівські спектри Aupz, отримані при 293 та 373 К, що 

демонструють повний перехід між діамагнітним та парамагнітним станами для 

всіх центрів феруму(ІІ). 

 

Квадрупольні розщеплення у НС (0.259 мм·с–1 при 293 К) та ВС (1.387 мм·с-1 

при 373 К) станах також мають  значення вище типових. Відхилення фрагмента 

FeN6 від октаедричної геометрії є малим: в кутовому вимірі Σ|90° – ΘN–Fe–N| = 6.9 

і 5.9 ° у НС (300 K) і ВС (400 K) станах, відповідно, а в лінійному вимірі 

співвідношення Fe–Npz / Fe–NCN = 1.03 і 0.98 в НС (300 K) і ВС (400 K) станах, 

відповідно. Отже, великий градієнт електричного поля навколо ядра 

наймовірніше викликаний винятково різними значеннями поля ліганду 

ціаноаурату та піразину. 

СП в Aupz також було вивчено методом ДСК, що дозволяє відслідкувати 

термічні ефекти, які супроводжують даний фазовий перехід. Вимірювання 

показали, що при нагріванні має місце характерний ендотермічний процес (373 
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К, 17.1 кДж·моль–1), а при охолодженні спостерігається зворотній екзотермічний 

процес (347 К, -16.0 кДж·моль–1) (Рис. 3.4).  

 

Рис. 2.4. Вимірювання ДСК для Aupz. Швидкість нагрівання становила 10 

К·хв-1, швидкість охолодження – 5 К·хв-1. 

 

Електронні спектри, записані в області 200–600 нм (Рис. 2.5), демонструють 

різкі зміни, які викликані спіновим переходом, що призводить до повної 

електронної реконфігурації в комплексі. Смуга поглинання при 294 нм 

зміщується до 279 нм при переході з НС у ВС стан, а смуги, які знаходяться при 

488 і 524 нм у НС стані, зникають внаслідок СП, а у ВС стані виникає нова смуга 

при 471 нм. 

 

Рис. 2.5. Електронні спектри Aupz у двох спінових станах. 
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Структурні зміни при СП в Aupz було досліджено за допомогою 

монокристальної рентгенівської дифракції при 10 різних температурах в 

діапазоні від 300 до 400 К. Аналіз зміни параметрів комірки від температури 

свідчить про різкий фазовий перехід першого роду, що супроводжує СП, але без 

зміни симетрії каркасу. Під час процесу СП спостерігається значне розширення 

ґратки на 6.2%; також СП супроводжується великою анізотропною 

деформацією. Накладені підґратки НС та ВС форм комплексу показані на Рис. 

2.6.  

 

Рис. 2.6. Суперпозиція НС (чорна) та ВС (сіра) підграток сполуки Aupz, що 

демонструє анізотропну деформацію при СП.  

 

Деформація вздовж осі а (5.9%) пов'язана переважно зі збільшенням 

довжини зв'язку Fe–Npz: FeВС–Npz = 2.15(2) Å, FeНС
 –Npz = 1.988(15) Å. Таке 

зростання відстані між метал-ціанідними шарами призводить до видовження 

аурофільних контактів [Au···AuНС = 3.3886(3) Å, Au···AuВС = 3.55870(5) Å], що 

свідчить про значне послаблення даних взаємодій при СП. Під час такої 

деформації кути Npz–Fe–Npz та C–Au–C залишаються незмінними, а відповідні 

оточення металічних центрів спотворюються мінімально. Фрагмент Fe–NCN–CCN 

є найбільш гнучкою ланкою каркасу, що зазнає значного відхилення від 

лінійності при переході із НС340 K  стану [173.8(13)°] до ВС360К стану [166(2)°]. 

Дане викривлення є основною причиною деформації ромбічних каналів, що 

спостерігаються під час переходу.  
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СП супроводжується великим розширенням вздовж осі с (10.6%) і 

стисненням такого ж порядку вздовж осі b (9.6%). Аналогічна картина 

анізотропного розширення спостерігалась внаслідок прикладання тиску до 

молекулярного комплексу [Fe(dpp)2(NCS)2]·py (dpp = дипіридо[3,2-a:2′3′-

c]феназин, py = піридин)137, для якого антагонізм між анізотропною механічною 

реакцією на гідростатичний тиск та СП подавляє перехід. Загалом, негативне 

теплове розширення (НТР) часто пов'язане зі структурними фазовими 

переходами (наприклад, у сегнетоелектриках), електронними фазовими 

переходами, магнітострикційними ефектами, конформаційними змінами 

полімерів138. 

 Виходячи з наявної в літературі інформації про аналогічні структури, такі 

анізотропні деформації під час СП ще не спостерігалися для 

гетероціанометалатів FeII. Однак варто зазначити, що негативне теплове 

розширення також спостерігалось нами у ВС формі комплексу [Fe(3-

CNpy){Au(CN)2}2]·2/3H2O при 

температурах вище 

переходу.139,140 

Параметри термічного 

розширення НС та ВС форм 

Aupz є близькими, і вони 

сильно пов'язані з 

деформаціями, що 

супроводжують СП. Лінійний α 

= dL/(LdT) і об'ємний β = 

dV/(VdT) коефіцієнти 

теплового розширення можна 

оцінити за даними 

рентгенівської дифракції, 

незважаючи на невеликий зсув температур переходу при порівнянні з 

 

Рис. 2.7. Зміна параметрів комірки  Aupz 

відносно параметрів при 300 К, що 

демонструє негативне та позитивне термічне 

розширення, пов’язане зі СП.  
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магнітометрією та ДСК. Теплове розширення вздовж осі a є типовим в обох 

спінових станах (αa
НС = +70(10) ppm·K–1 і αa

ВС = +50(20) ppm·K–1; Рис. 2.7).  

Температурноіндуковані розширення/звуження вздовж осей b і c 

компенсують деформацію, накопичену внаслідок СП: спостерігається сильне 

теплове розширення вздовж осі b [αb
НС = +280(20) ppm·K–1 і αb

ВС = +180(10) 

ppm·K–1] та помірне негативне теплове розширення вздовж осі c [αc
НС = –80(20) 

ppm·K–1 і αс
ВС = –80(30) ppm·K–1]. Важливо відзначити, що усі ці значення слід 

враховувати в контексті вузького температурного діапазону, який 

використовується для аналізу. Наприклад, в ціаногетеробіметальному аналогу 

Aupz складу Ag3[Co(CN)6] характеристики теплового розширення значно 

змінюються із температурою.141 

Фазові переходи в каркасних сполуках з подібними анізотропними змінами 

можуть мати навіть більшу величину структурних деформацій.142 Однак 

суттєвою особливістю розглянутої тут сполуки є вузький температурний 

діапазон, в якому відбувається фазовий перехід. З іншого боку, ефекти 

розширення/стиснення, які безпосередньо не пов'язані з фазовими переходами 

(тобто, пов'язані лише з ефектами термічного розширення), як правило, є 

меншими.143 Навіть надзвичайно велике НТР, що спостерігається для плівки s-

дибензоциклооктадієна, характеризується α = –1200 ppm·K– 1.144 

 

2.2. Спіновий перехід в [Fe(pz){Ag(CN)2}2] 

 Аналогом комплексу Aupz є аргентатний комплекс [Fe(pz){Ag(CN)2}2] 

(далі Agpz), що також має температурноіндукований СП. Зі структурних 

досліджень було встановлено, що пори отриманого комплексу заповнені 

молекулами ацетонітрилу.  

 Координаційне оточення усіх центрів феруму(II), як це характерно для 

аналогів клатратів Гофманна зі СП, включає в себе чотири ціанометалати і два 

піразинові ліганди. Таке оточення сприяє виникненню СП в Agpz та його 

сольваті Agpz·MeCN. 
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 Agpz·MeCN кристалізується в моноклинній просторовій групі Cm (Рис. 

2.8). Атоми феруму розташовані на спеціальній позиції, а відповідні метал-

ціанідні шари поширюються в площині bc. Вони з'єднані N,N’-містковими 

піразиновими лігандами, які зв'язують атоми феруму вздовж осі а. Дві однакові 

сітки переплітаються з утворенням структури, яка має невеликі пори, доступні 

для молекул ацетонітрилу.  

 

Рис. 2.8. Структура Agpz·MeCN, побудована з ціаногетерометальних шарів, 

з'єднаних μ2-піразинами. Залишковий простір між двома переплетеними 

сітками заповнений молекулами ацетонітрилу. 

 

Довжини зв’язків ферум–ліганд  (Fe-NCN = 1.92(2) і 1.94(2), Fe-Npz = 1.98(2) і 

2.00(2) Å) свідчать про НС стан металічних центрів. Відхилення від 

октаедричної геометрії Σ|90° – ΘN–Fe–N| = 9.0° знаходиться в межах типового 

діапазону для НС Fe(II). Молекули ацетонітрилу не проявляють значних 

взаємодій з каркасом, враховуючи NMeCN-πpz контакти (N5-центроїд#1 = 3.05(4) 

Å, N5-центроїд#1-N3 = 87(2)°) і NMeCN-Ag (N5-Ag1 = 3.13(2) Å). Також мають 

місце слабкі контакти CH–πpz (C6–центроїд#2 = 3.30(5) Å). Порошкова 

дифракція вказує на відсутність значних структурних змін після того, як 

каркас втрачає гостьові молекули ацетонітрилу при нагріванні протягом 15 хв 

при 393 К. 
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Рис. 2.9. Температурнозалежні магнітні вимірювання для Agpz·MeCN. 

 

 Температурнозалежні магнітні вимірювання для Agpz·MeCN в області 

306–420 K наведені на Рис. 2.9. При 306 К, Agpz·MeCN знаходиться у НС стані  

χМT306K = 0.59 см3·моль–1·K. Різке підвищення магнітної сприйнятливості при 

нагріванні свідчить про наявність СП, який відбувається вище 350 K з T↑1/2 = 367 

К. При 420 К цей комплекс знаходиться у ВС формі з χМT420K = 3.23 см3·моль–1·K. 

Термічна обробка також супроводжується втратою гостьових молекул 

ацетонітрилу. Наступні два цикли показують лише невелику різницю в 

порівнянні з переходом у сольватованому каркасі. Перехід з НС у ВС форму в  

Agpz має більш плавний характер, незважаючи на те, що температура переходу 

практично не змінюється (T↑1/2 = 370 K). Зворотній перехід з ВС у НС форму 

відбувається при T↓1/2 = 356 К і відповідає петлі гістерезису в 14 К. Завдяки 

вимірюванню повторних термічних циклів було встановлено, що перехід у 

комплексі є відтворюваним. У порівнянні з аналогічним ауратним комплексом 

Aupz, СП в Agpz також має місце значно вище кімнатної температури, але 

перехід є менш різким. Еволюція кривої СП в першому циклі нагрівання, що не 

спостерігається в Aupz, обумовлена наявністю гостьових молекул розчинника. 



73 

 

 

 

 

Рис. 2.10. Термогравіметричні вимірювання для комплексу Agpz·MeCN. 

 

 Термогравіметричний аналіз (ТГА, Рис. 2.10) вказує на 

поетапне розкладання комплексу в діапазоні між 273 і 873 К. Початкова втрата 

маси відбувається в два етапи, із загальною втратою ваги, що трохи перевищує 

одну молекулу розчинника в розрахунку на один центр феруму (10.4% експ. в 

порівнянні з 8.2% теор.). Подальше нагрівання викликає втрату піразину, яка 

відбувається до 540 К (16.1% експ. у порівнянні з 16.1% теор.). Наступна 

двоетапна втрата ваги відповідає втраті ціаніду (17.5% експ. проти 20.9% теор.). 

Залишок відповідає вмісту Fe-Ag (близько 55% експ. проти 54.7% теор.). Малі 

ендотермічні піки при 300–400 K викликані втратою розчинника і СП, в той час 

як втрата піразину викликає ендотермічний пік при ~500 К. Високі екзотермічні 

піки при 550–750 К відповідають згоранню ціаніду. 

 ІЧ-спектри Agpz і Agpz·MeCN наведені на Рис. 2.11. Слабкі валентні 

коливання νCH спостерігаються при 3123 см–1 для ароматичних С–Н піразину і 

при 2900–3000 см–1 для СН3 групи ацетонітрилу. Характерні смуги νCN 

нітрильної групи CH3CN спостерігаються при 2200–2300 см–1. Смуги, пов'язані з 

валентними коливаннями місткового ціаніду νCN з'являються при 2130 і 2158 см–

1, як для Agpz·MeCN, так і для Agpz. Їх відносні інтенсивності різко змінюються 
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при переході від Agpz·MeCN до Agpz. Інтенсивні смуги при 1478 і 1421 см–1, 

остання з яких зсувається до 1427 см–1 при втраті розчинника, відповідають νCN і 

νCС валентних коливань в піразиновому кільці. Характерні ароматичні обертони, 

разом з νCN і νCС, спостерігаються в області 1500–1750 см–1. Піки від площинних 

деформаційних коливань С-Н знаходяться в області 1000–1200 см–1. 

 

Рис. 2.11. ІЧ спектри Agpz і Agpz·MeCN. 

 

 Мессбауерівські спектри Agpz і Agpz·MeCN при 290 K наведені на 

Рис. 2.12 (лівий стовпчик). Спектр Agpz·MeCN має типовий дублет, характерний 

для НС феруму(II) (δ = 0.341(4) мм·с–1, |ΔEQ| = 0.221(9) мм·с–1). При десольватації 

зразку виникає інший тип центрів Fe із δ = 0.231(8) мм·с–1 і |ΔEQ| = 0.680(15) 

мм·с–1. Співвідношення між цими двома типами атомів Fe близьке до 1:1 (45(4): 

53(4)%). Також спостерігається невеликий вміст залишкової ВС фракції Fe(II) 

(2.0(13)%) (δ = 1.09(9) мм·с–1, |ΔEQ| = 1.5(2) мм·с–1). Так як класична методика 

Мессбауерівської спектроскопії в даному випадку не дає переконливої відповіді 

щодо ступеня окиснення і спінового стану феруму, було проаналізовано 

надтонке поле на ядрах Fe (індуковане зовнішнім магнітним полем). Спектри 

Agpz, отримані без та з магнітним полем 6Т, показані на Рис. 2.12 (права 

колонка). 
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Рис. 2.12. Мессбауерівські спектри Agpz і Agpz·MeCN за різних температур та 

прикладеного магнітного поля. 

 

 Спектр нульового поля підтверджує співіснування двох типів центрів Fe із  

співвідношенням 50(10):50(10)%, для яких δ = 0.39(2) мм·с–1, |ΔEQ| = 0.25(5) 

мм·с–1 (І дублет) і δ = 0.30(3) мм·с–1, |ΔEQ| = 0.74(7) мм·с–1 (ІІ дублет) . Магнітно 

розщеплений спектр Agpz показав поле у 6.0(1) T на обох центрах Fe, тобто 

тільки прикладене магнітне поле формує надтонке поле, що узгоджується з 

конфігурацією НС для Fe(II) (S = 0).  Не дивлячись на те, що  для обох центрів 

Fe, δ узгоджується з результатами Мессбауерівських досліджень для аналогів 

клатратів Гофманна, велике значення |ΔEQ| = 0.74 мм·с-1 для одного з центрів має 

бути викликане сильно спотвореним полем лігандів. Структурні спотворення в 

каркасі (що не спостерігаються явно на порошкограмах) мають бути пов'язані із 

втратою розчинника, що веде до утворення двох нееквівалентних центрів Fe(II) 

та наявності двох відповідних сигналів на Мессбауерівському спектрі. Отримані 

дані добре корелюють з ІЧ-спектрами, які показують сильний зсув νCN, який теж 

має бути пов'язаний із спотворенням координаційного оточення Fe.  
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2.3. Експериментальна частина до Розділу 2 

Синтез 

 У якості вихідних речовин для синтезу комплексних сполук 

використовували порошок металічного заліза, тозилатну кислоту, ферум(ІІ) 

перхлорат, піразин, калій диціаноаргентат, калій диціаноаурат та ацетонітрил без 

попереднього очищення. 

 Ферум(ІІ) тозилат гексагідрат Fe(OTs)2∙6H2O одержували взаємодією 

порошку металічного заліза з тозилатною кислотою у водному середовищі. 

 Порошок і монокристали Aupz було отримано змішуванням 

Fe(OTs)2·6H2O (50.6 мг, 0.1 ммоль), KAu(CN)2 (57.6 мг, 0.2 ммоль) і піразину (8 

мг, 0.1 ммоль) у воді (2 мл). При змішуванні спостерігалось миттєве випадіння 

червоного порошку Aupz, при цьому монокристали формувались на стінках 

пробірки протягом 1 тижня. Осад був промитий водою і висушений при 

кімнатній температурі протягом 1 год. Вихід: 84%. Елементний аналіз Aupz 

(C8H4Au2FeN6): експ. C 15.16, N 13.26, H 0.64; теор. C 15.34, N 13.04, H 0.63.  

 Порошок Agpz·MeCN було отримано шляхом змішування Fe(ClO4)2·6H2O 

(36.3 мг, 0.1 ммоль), KAg(CN)2 (39.8 мг, 0.2 ммоль) і піразину (8 мг, 0.1 ммоль) в 

суміші ацетонітрил/вода (9:1, 2 мл). Яскраво-червоний порошок Agpz·MeCN 

відразу осаджується з розчину. Він був промитий ацетонітрилом і висушений 

при кімнатній температурі протягом 1 год. Вихід: 88%. Порошок Agpz було 

отримано висушуванням зразку Agpz·MeCN при 120 °C протягом 15 хв. 

Елементний аналіз Agpz·MeCN (C10H7Ag2FeN7): теор. C 24.18; N 19.74; H 1.42; 

експ. C 23.96; N 19.55; H 1.30. Елементний аналіз Agpz (C8H4Ag2FeN6): теор.  С 

21.08; N 18.44; H 0.88; експ. C 21.22; N 18.97; H 0.71.  

 Монокристали Agpz·MeCN були отримані методом повільної дифузії 

Fe(ClO4)2·6H2O (36.3 мг) і піразину (8 мг) в ацетонітрилі (2 мл) з одного боку і 2 

мл водного розчину KAg(CN)2 (39.8 мг) з іншого боку через шар 

вода/ацетонітрил (1:2, 4 мл). Червоні кристали, придатні для монокристального 

рентгеноструктурного аналізу, росли на стінках пробірки протягом 2 тижнів. 
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Інфрачервоні спектри комплексних сполук записувались в нуйолі (Aupz) або з 

використанням приставки ATR (Agpz) в діапазоні 400–4000 см–1. 

Структурні дослідження 

 Від голкоподібного монокристалу Aupz було відділено невелику частину і 

розміщено у струмені азоту кріосистеми Oxford Cryosystems при 300 К. Дані 

монокристальної рентгенівської дифракції було отримано за допомогою 

дифрактометра Oxford Diffraction Supernova, оснащеного детектором EoS та 

джерелом випромінювання Mo-Kα (λ = 0.7093 Å) при 10 температурах у діапазоні 

між 300 та 400 К. Температура піднімалась зі швидкістю 120 К·год–1 та була 

стабілізована протягом 15 хв перед кожним вимірюванням. Дифракційні 

дослідження  Agpz·MeCN проводили на дифрактометрі Bruker SMART (Mo-Kα), 

обладнаному APEX II детектором. Всі структури було вирішено прямим 

методом, використовуючи SHELXS,145 та уточнено за допомогою методу 

найменших квадратів, використовуючи SHELXL.145 У якості графічного 

інтерфейсу для програм SHELX було використано Olex2.146 Всі неводневі атоми 

було уточнено, використовуючи анізотропну модель. Атоми гідрогену було 

розміщено на розрахованих позиціях та уточнено за допомогою riding model. 

Атоми гідрогену ідеалізованої метильної групи були розміщені на розрахованих 

позиціях. 

Вимірювання магнітної сприйнятливості.  

Температурозалежні вимірювання магнітної сприйнятливості проводились за 

допомогою магнітометра Quantum-Design MPMS-XL-5 SQUID, оснащеного 

магнітом 5 Тл, у температурних діапазонах 300–395 К (Aupz) та 306–420 K 

(Agpz)  зі швидкостями нагрівання та охолодження 1 К·хв–1 (Aupz) та 2 К·хв–1 

(Agpz) в магнітному полі 0.5 Тл. Діамагнітну поправку було враховано з 

використанням констант Паскаля.  

Мессбауерівські дослідження 

Мессбауерівські спектри 57Fe було отримано за допомогою джерела 57Со в 

родієвій матриці з використанням Мессбауерівського спектрометра, що працює 



78 

 

 

 

в режимі постійного прискорення в геометрії пропускання. Спектрометр був 

оснащений азотним проточним кріостатом (80 та 293 K) або нагрівачем (373 К). 

Спектри при 3 K були записані на ESRF з використанням синхротронного 

Мессбаурівського джерела. Ізомерні зсуви наведено відносно фольги α-Fe за 

кімнатної температури. Для обробки експериментальних даних 

Мессбауерівських досліджень використовувалось програмне забезпечення 

Recoil.147 

 

2.4. Висновки до Розділу 2. 

1. Використання піразину як ліганду в комбінації з ко-лігандними 

диціанометалат-аніонами Au(CN)2
– та Ag(CN)2

– дозволяє отримати нові 

координаційні сполуки – аналоги клатратів Гофманна. Встановлено, що нові 

комплекси мають високотемпературні переходи, що є рідкісним явищем для 

сполук зі СП: T↑1/2 = 367 К та T↓1/2 = 349 К для Aupz, T↑1/2 = 370 К та T↓1/2 = 356 

К для Agpz. 

2. Показано, що комплекс Aupz не має пор, доступних для гостьових молекул, а 

Agpz може включати гостьовий ацетонітрил. Відсутність гостьових молекул у 

Aupz забезпечує стабільність СП в даній сполуці, що робить її перспективною 

для використання в термометрії, механічних елементах, датчиках тиску тощо. 

Окрім того, висока відтворюваність термічних циклів переходу дозволяє 

використати даний комплекс для вивчення ефектів розміру на СП в 

наноматеріалах. З іншої сторони, чутливість СП в Agpz робить її кандидатом для 

сенсорики малих молекул, в тому числі відкриває перспективу для дослідження 

СП в інших сольватах даного комплексу. 

3. Кардинальні структурні деформації при СП в Aupz призводять до одновісного 

стиснення на 9.6%, що робить матеріали на основі даного комплексу 

перспективними механічними компонентами із НТР. 

 Результати, представлені у даному розділі, були опубліковані в 2 наукових 

статтях: New J. Chem. 2016, 40, 11, 9012; Eur. J. Inorg. Chem. 2016, 2016, 19, 3191. 
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РОЗДІЛ 3. Комплекси Fe(II) із заміщеними піразинами 

 

3.1. Fe(II)-M(II) ціанометалати (M = Ni, Pd, Pt) 

В цьому підрозділі описані нові аналоги клатратів Гофманна зі СП, 

отримані з використанням 2-заміщенних піразинів (хлоро- (Clpz), йодо- (Ipz) та 

метил- (Mepz) піразинів). Комплекси (далі NiClpz, PdClpz, PtClpz, NiMepz, 

PdMepz, PtMepz, NiIpz, PdIpz, PtIpz) осаджуються у вигляді полікристалічних  

жовто-оранжевих порошків, коли до водно-спиртового розчину Fe(OTs)2·6H2O 

додають водний розчин відповідного тетраціанометалату з піразиновим 

лігандом. Монокристали комплексів отримані методом повільної зустрічної 

дифузії даних реагентів.  

 

3.1.1. Кристалічні структури ціанобіметальних сполук 

Кристалічна структура комплексу NiClpz була встановлена при 170 та 250 

К. Аналогічно подібним комплексам з 2-амінопіридином і 2-хлоропіридином, він 

кристалізується в моноклинній просторовій групі C2/m з двома формульними 

одиницями [Fe(Clpz)2Ni(CN)4] на комірку. Йон FeII, що розташований на центрі 

інверсії, має координаційне оточення у вигляді злегка витягнутого октаедра типу 

FeN6 (Рис. 3.1а).  

Екваторіальні зв'язки Fe-N  [Fe1-N3 = 1.986(2) Å (170 К) і Fe1-N3 = 2.123(2) 

Å (250 К)] (Табл. 3.1) належать чотирьом групам [Ni(CN)4]
2-, а аксіальні атоми N 

належать до двох молекул хлорпіразину [Fe1-N1 = 2.024(3) Å (170 К) і Fe1-N1 = 

2.206(3) Å (250 К)] (Рис. 3.1а). Зміна середньої довжини зв'язків Fe-N із 

температурою на 0.167 Å обумовлена температурно викликаним спіновим 

переходом в йонах FeII, що також підтверджується магнітними та 

Мессбауерівськими вимірюваннями (хоча також слід враховувати невеликий 

внесок теплового розширення). Цей перехід призводить до розширення 

кристалічної ґратки на 1.2%, 3.0% і 1.7% вздовж осей a, b та c, відповідно, та 

збільшення об’єму комірки на 7.3%.  
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Рис. 3.1. (а) Фрагмент кристалічної структури NiClpz при 170 К, на якому 

показано нумерацію атомів. Параметри атомного зсуву показані із  

ймовірністю 50%. (б) Зображення кристалічної структури NiClpz, на якому 

пунктирною лінією показано контакти π···Cl. Для наочності атоми гідрогену 

не показані. (c) Зображення кристалічної структури NiClpz у площині ac. 

Атоми гідрогену не показані. 

 

Відстані між катіоном FeII та ціанідними лігандами значно коротші за 

відстані між FeII та хлорпіразином. Цей ефект має бути пов'язаний з вищою 

спорідненістю катіону FeII до негативно зарядженого тетраціанонікелату у 

порівнянні з нейтральним органічним лігандом. Координаційне оточення 

навколо атомів FeII при 250 К є більш спотвореним, ніж при 170 К (параметри 

октаедричного спотворення Σ|90° – ΘN–Fe–N| = 11.64° при 170 К і 14.36° при 250 

К). Кут Fe1-N3-C5 становить 169.2(2)° при 250 К і 172.6(2)° при 170 К. Невеликі 
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відхилення від лінійності ланцюгу Fe-N-C свідчать про сильніше σ-зв’язування 

і, отже, більшу силу поля ліганда у НС стані, порівняно з ВС станом.  

2D шари координаційної сполуки лежать у площині bc (Рис. 3.1б,в). В 

структурах комплексу NiClpz у НС та ВС станах спостерігаються слабкі 

міжмолекулярні контакти π···Cl (Рис. 3.1б), які відповідають за взаємодію між 

2D шарами [FeNi(CN)4]∞.  

 

Табл. 3.1. Вибрані довжини зв’язків [Å] та кути [°] для 

координаційної сполуки NiClpz при 170 та 250 К 

 170 K 250 K 

Довжини зв’язків 

Fe1–N1 2.024(3) 2.206(3) 

Fe1–N3 1.986(2) 2.1232(18) 

Ni1–C2 1.872(3) 1.870(2) 

Cl1···центроїд 3.5957(3) 3.4854(5) 

Кути 

N2-Fe1-N1 89.03(10) 88.81(7) 

 

Монокристали NiMepz, PdMepz, PdClpz, PtClpz не вдалось отримати 

методом повільної дифузії, тому висновки щодо структур даних комплексів було 

зроблено на основі даних порошкової дифракції (Рис. 3.2). Наведені комплекси 

показують подібні до NiClpz дифракційні картини, що дозволяє припустити для 

цих сполук загальну 2D топологію {FeL2[M(CN)4]}. Це припущення також 

підтверджується даними хімічного аналізу, а також Мессбауерівською 

спектроскопією. На відміну від зазначених комплексів, PtMepz показує 

принципово іншу дифракційну картину (Рис. 3.2), що пояснюється його іншою 

кристалічною структурою. 

 



82 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Порошкограми аналогів клатратів Гофманна, отриманих з 

використанням 2-заміщених піразинів. 

 

Сполука PtMepz кристалізується у триклинній просторовій групі 𝑃1̅ з 

двома формульними одиницями [{Fe(Mepz)2Pt(CN)4}{Fe(H2O)2Pt(CN)4}] на 

комірку. У структурі присутні два кристалографічно (і хімічно) різних йони FeII. 

Екваторіальні позиції Fe1 зайнято чотирма атомами нітрогену чотирьох різних 

груп [Pt(CN)4]
2-, а аксіальні позиції зайняті двома молекулами води, що веде до 

утворення поліедру FeВСN4O2. У той же час, Fe2 координується шістьма атомами 

нітрогену, що викликає формування злегка витягнутого октаедричного 

координаційного оточення типу FeN6, в якому аксіальні позиції займають два 

метилпіразинові ліганди, а екваторіальні позиції зайняті чотирма групами 

[Pt(CN)4]
2- (Рис. 3.3а). Середня довжина зв'язків Fe2-N у сполуці становить 2.164 
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Å (Табл. 3.2), вказуючи на те, що йони FeII перебувають у ВС стані при 293 К, у 

відповідності із магнітними та Мессбауерівськими вимірюваннями. 

 

Рис. 3.3. (а) Фрагмент кристалічної структури PtMepz при 293 К, на якому 

показано схему нумерації атомів. (б) Гостьові молекули Mepz у порожнинах 

каркасу PtMepz. Неводні атоми Н не наведено. (в) Зображення кристалічної 

структури PtMepz, на якому пунктирними лініями показано водневі зв'язки 

N(pz)···H(H2O). Гостьові молекули Mepz та неводні атоми H не показано для 

наочності. 

 

 Кожен йон FeII координується чотирма групами [Pt(CN)4]
2-, а кожна група 

[Pt(CN)4]
2- координує чотири йони FeII, утворюючи 2D полімерні шари 

[FePt(CN)4]∞. Ці шари поширюються вздовж напрямку [022]. Два паралельні 

шари лежать на відстані 8.6384 Å один від одного (відстань, виміряна між 

площинами, утвореними йонами FeII). Вільні міжплощинні пори частково 

заповнені гостьовими молекулами 2-метилпіразину у кількості 0.35 Mepz на 

один йон Fe (Рис. 3.3б). Атоми N координованих молекул метилпіразину беруть 

участь у міжмолекулярному водневому зв'язуванні з атомами гідрогену молекул 
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води (відстань H1b(O1)···N6 становить 1.918(2) Å, а кут O1-H1b-N6 складає 

165.589(7)°). Полімерні шари, з'єднані в супрамолекулярну структуру через 

слабкі взаємодії, показано на Рис. 3.3в. 

 

Табл. 3.2. Обрані довжини зв’язків та кути для сполуки PtMepz при 293 К. 

Довжини зв’язків [Å] 

Fe1 –O1 2.159(9) Pt1–C2 1.967(12) 

Fe1 –N1 2.14(1) Pt1–C1 1.982(11) 

Fe1 –N2 2.156(10) Pt1–C3 1.980(12) 

Fe1 –N3 2.142(9) Pt1–C4 1.970(12) 

Fe1 –N4 2.141(9) H1b(O1)···N6 1.92 

Fe1 –N5 2.208(9)  1.967(12) 

Кути [°] 

N3–Fe2–N5 88.8(4) N1–Fe1–N2 90.9(4) 

N4–Fe2–N3 91.2(4) N2–Fe1–O1 88.9(4) 

N4–Fe2–N5 86.7(3) O1–H1b···N6 165.60 

N1–Fe1–O1 92.8(4)   

 

Формування структур іншого типу спостерігалося у випадку використання 

2-йодопіразину як ліганду. Монокристальний рентгеноструктурний аналіз 

показує, що сполуки NiIpz, PdIpz та PtIpz кристалізуються в орторомбічній 

просторовій групі Pnma з чотирма формульними одиницями 

[Fe(Ipz)(H2O)M(CN)4] на комірку і є ізоструктурними між собою. 

Кристалографічні дані для них наведені в Табл. 3.3. У цих структурах FeII має 

спотворене октаедричне координаційне оточення N5O. Так само, як у випадку 

аналогів з Clpz та Mepz, екваторіальні позиції зайняті N-атомами чотирьох груп 

[M(CN)4]
2- (M = Ni, Pd, Pt). Аксіальні зв’язки Fe1-N3 і Fe1-O1 утворені з атомами 

нітрогену молекул йодопіразину та атомами оксигену молекул води, відповідно 

(Рис. 3.4а).  
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Рис. 3.4. (а) Фрагмент кристалічної структури PtIpz. Параметри атомного зсуву 

показані з ймовірністю 50%. (б) Зображення кристалічної структури PtIpz, на 

якому показані контакти π···I. (c) Зображення кристалічної структури PtIpz 

вздовж осі b. 

 

Важливо відзначити, що у випадку всіх комплексів із заміщеними 

піразинами, органічний ліганд не виступає як містковий, а координує йон FeII 

тільки через один атом нітрогену. Середні відстані Fe-N = 2.169 Å (NiIpz), 2.177 

Å (PdIpz), 2.172 Å (PtIpz) та відстані Fe-O = 2.126(11) Å (NiIpz), 2.123(2) Å 

(PdIpz), 2.124 (3) Å (PtIpz) свідчать про ВС стан FeII в усіх трьох комплексах, що 

узгоджується з результатами магнітних та Мессбауерівських досліджень.  

Ланцюги Fe-N-C демонструють значне відхилення від лінійності (20.9°, 

21.2° та 21.7° у NiIpz, PdIpz та PtIpz, відповідно), окрім того, утворені 2D шари 

[FeM(CN)4] сильно спотворені. Взаємодії між атомами гідрогену молекул води 

та атомами нітрогену ціанідних аніонів сусідніх 2D шарів призводять до 

утворення слабких контактів H···N довжиною ~2.5 Å (Рис. 3.4б,в). Також 
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структура містить слабкі міжшарові взаємодії I···π (Рис. 3.4б), а контакти π···I 

мають місце з обох сторін ароматичного кільця. Таким чином, супрамолекулярна 

структура комплексів з Ipz стабілізуєються завдяки комбінації I···π контактів та 

водневих взаємодій між 2D шарами.  

 

Табл. 3.3. Обрані довжини зв’язків та кути для сполук NiIpz, PdIpz та PtIpz.  

 NiIpz PdIpz PtIpz 

Довжини зв’язків [Å] 

Fe1–N1  2.140(7) 2.145(2) 2.140(3) 

Fe1–N2 2.148(7)  2.148(2) 2.140(3) 

Fe1–N3 2.220(11)  2.240(2) 2.239(4) 

Fe1–O1 2.126(11)  2.123(2) 2.124(3) 

M1–C1 1.868(9)  1.998(2) 1.986(3) 

M1–C2 1.873(9)  1.994(2) 1.984(3) 

H1b(O1)···N1 2.48  2.47 2.45 

H1a(O1)···N2  2.61  2.49 

I1···центроїд 3.6955(2)  3.7712(1) 3.7665(1) 

Кути [°] 

O1–Fe1–N1 92.9(3) 92.90(5)  92.99(10) 

O1–Fe1–N2 92.6(3)  92.00(5) 91.82(11) 

N1–Fe1–N2 88.3(3)  88.31(6) 88.1(1) 

O1–Fe1–N3 179.8(4)  179.64(9) 179.50(14) 

N1–Fe1–N3 87.3(3)  87.35(5) 87.36(10) 

N2–Fe1–N3 87.2(3)  97.75(5) 87.83(10) 

O1–H1b···N1 174(18)  140.8  148.4 

O1–H1a···N2  132.3  144.8 
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3.1.2. Магнітні властивості ціаногетеробіметальних сполук 

 Вимірювання магнітної сприйнятливості χ як функції температури є 

стандартним методом дослідження СП, оскільки зміна числа неспарених 

електронів при переході між двома спіновими станами веде до різкої зміни 

значення χ. Температурні залежності χMT (де χM – молярна магнітна 

сприйнятливість) для комплексів з аксіальними лігандами Clpz та Mepz 

представлені на Рис. 3.5. 

У випадку PtClpz і PdMepz спостерігається різкий одноетапний СП. Для 

PtClpz T↓ = 100.5 К і T↑ = 115 К з петлею гістерезису 14.5 К, а у PdMepz СП 

відбувається при T↓ = 229 К і T↑ = 241.5 К з петлею гістерезису 12.5 К. Значення 

магнітної сприйнятливості за низьких температур (χMT ≈ 0.2 см3·моль-1·К) 

вказують на те, що спіновий перехід в PtClpz і PdMepz відбувається практично 

повністю. Порівнюючи дані сполуки з комплексами [Fe(pz)MII(CN)4] із 3D 

структурою, можна побачити, що в тривимірних каркасах СП відбувається дещо 

більш кооперативно з петлею гістерезису ~25 K. Така різниця в ширині 

гістерезису СП в комплексах з піразином і заміщеними піразинами може бути 

пояснена зв'язуванням {[Fe(pz)MII(CN)4]}∞ шарів у жорсткішу 3D-структуру. 

Проте у випадку заміщених піразинів спостерігається утворення 2D-комплексів 

без пустот для гостьових молекул, що робить характеристики СП для цих 

речовин незалежними від включення гостя. Стабільність параметрів СП у 

розглянутих сполуках підтверджена відтворюваністю термічних циклів. 

Комплекси NiClpz і NiMepz на основі тетраціанонікелатів мають 

двоетапний спіновий перехід. Температури переходу при нагріванні для NiClpz 

становлять T↑І = 182 К і T↑ІІ = 197.5 К. Через кооперативність СП спостерігається 

виникнення петлі гістерезису (ΔTІ = 9 К і ΔTІІ = 7.5 К), тому при охолодженні СП 

відбувається за нижчих температур: T↓І = 173 К і T↓ІІ = 190 К. У випадку NiMepz 

різниця між температурами етапів СП невелика; два переходи від НС до ВС 

можна спостерігати при T↑І = 193.5 K і T↑ІІ = 197.5 K, а повернення в НС стан 

відбувається при T↓І = 185.5 K і T↓ІІ = 190 K, що викликає появу двох петель 
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гістерезису у 7 K (ΔTІ ) і 7.5 К (ΔTІІ). Подібне плато з 50% переходом близько 

150 К спостерігалося для схожого комплексу [Fe(Clpy)2Pd(CN)4] (Clpy = 3-

хлоропіридин), у структурі якого за проміжної температури були знайдені як ВС, 

так і НС центри FeII. 

 

Рис. 3.5. Магнітні властивості комплексів з Clpz та Mepz, показані у вигляді 

залежності χMT від T, записані в режимах нагрівання і охолодження (швидкість 

зміни температури 1 К·хв–1, магнітне поле 0.5 T). Гістерезис двоетапного СП 

для NiClpz та NiMepz детально показано в нижній частині малюнку.  

 

За кімнатної температури значення χMT для PdClpz становить 3.3 

см3·К·моль-1 і залишається постійним, доки температура не наближається до 

області СП. При охолодженні відбувається поступовий двоетапний перехід (T↓ІІ 
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= 205 К і T↓І = 145 К ). У режимі нагрівання сполука змінює спіновий стан при 

T↑І = 150 K і T↑ІІ = 215 K; отже, незважаючи на поступовий характер СП, виникає 

гістерезис спінового переходу (ΔTІ = 5 К і ΔTІІ = 10 К). Такий поступовий СП 

часто спостерігається для клатратів Гофманна, однак важко визначити 

універсальні фактори впливу на кооперативність СП. 

Для PtMepz вище 165 К χMT має значення 3.3 см3·К·моль-1, що вказує на 

те, що всі йони FeII знаходяться у ВС стані. При охолодженні магнітна 

сприйнятливість різко зменшується (до χMT ~1.8 см3·К·моль-1) внаслідок 

термічноіндукованого СП у половині центрів FeII (T↓ = 144 К). Подальше падіння 

значення χMT пояснюється розщепленням в нульовому полі для йонів FeII, які 

залишаються ВС за низьких температурах. Під час нагріву (T↑ = 158 К) 

спостерігається термічна петля гістерезису СП ΔT = 14 К. Така поведінка 

«напівпереходу» добре підтверджується структурними даними, які свідчать про 

наявність двох кристалографічно різних центрів FeII. Очевидно, тільки йони FeII 

в координаційному оточенні N6 проявляють кооперативний СП, тоді як йони в 

оточенні N4O2 залишаються у ВС стані. Схожа комбінація центрів FeII відома для 

поліядерних триазольних комплексів. 

Характеристики СП, отримані в ході магнітних вимірювань для комплексів 

з Clpz та Mepz, наведені у Табл. 3.4. Також важливо відзначити, що ці комплекси 

демонструють яскраво виражений термохромний ефект, який супроводжує зміну 

спінового стану. В НС стані комплекси мають червоне забарвлення, що 

змінюється на жовте або оранжеве при переході у ВС стан. 

Магнітні вимірювання показують, що комплекси з Ipz мають типову 

поведінку для ВС координаційних сполук FeII, яка підпорядковується закону 

Кюрі в усьому досліджуваному температурному діапазоні. До 100 К χMT має 

значення ~3.5 см3·К·моль-1, а при подальшому охолодженні це значення 

зменшується до ~2.6 см3·К·моль-1 при 5 К, що є наслідком розщеплення в 

нульовому полі (Рис. 3.6). Відсутність СП у даних комплексах викликана 
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наявністю в координаційному оточенні FeII молекули води, яка провокує 

відносно слабке поле ліганду. 

 

Табл. 3.4. Характеристики спінового переходу в комплексах з Clpz і Mepz, 

отримані з вимірювань магнітної сприйнятливості. 

 Сполука Формула Етап T↑ (К) T↓ (К) Тс (К) ΔT (К) 

NiClpz  Fe(Clpz)2Ni(CN)4 
І 182  173 177.5 9 

ІІ 197.5 190 193.75 7.5 

PdClpz Fe(Clpz)2Pd(CN)4 
І 150 145 147.5 5 

ІІ 215 205 210 10 

PtClpz Fe(Clpz)2Pt(CN)4  100.5 115 107.75 14.5 

NiMepz Fe(Mepz)2Ni(CN)4 
І 193.5 185.5 189.5 7 

ІІ 197.5 190 193.75 7.5 

PdMepz Fe(Mepz)2Pd(CN)4  229 241.5 235.25 12.5 

PtMepz 

{Fe(Mepz)2Pt(CN)4}

{Fe(H2O)2Pt(CN)4}· 

0.7(Mepz) 

 158 144 151 14 

 

Криві магнітної сприйнятливості для ВС FeII (S = 2) з розщепленням 

Зеемана та розщепленням в нульовому полі можуть бути описані з 

використанням спінового Гамільтоніану:  

𝐻 = 𝑔𝜇𝐵�⃗� 𝑆 + 𝐷 (�̂�𝑧
2 − 1

3⁄ 𝑆(𝑆 + 1))    (3.1) 

де g – фактор Ланде, μB - магнетон Бора, B - магнітне поле, Sz - проекція 

моменту спіну вздовж напрямку поля, а D - аксіальний параметр розщеплення в 

нульовому полі. Моделювання кривих дає фактори Ланде g = 2.21 (NiIpz), 2.18 

(PdIpz), 2.16 (PtIpz) і параметри розщеплення в нульовому полі |D| = 15.9 

(NiIpz), 15.2 (PdIpz) та 13.9 (PtIpz) см-1. Отримані значення g-факторів мають 

величини, близькі до знайдених раніше для ВС комплексів FeII; значення 
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параметрів D є відносно високі, хоча об’єктивне порівняння ускладнене через 

відсутність відповідних значень для ціаногетерометальних аналогів. 

 

Рис. 3.6. Експериментальні криві магнітних вимірювань для комплексів з Ipz. 

Моделювання кривих виконано із врахуванням спінового Гамільтоніану. 

 

3.1.3. Мессбауерівські дослідження ціаногетеробіметальних сполук 

Мессбауерівська спектроскопія – це локальний чутливий метод, який 

надає широкий спектр інформації про сполуки Fe: ступінь окиснення та спіновий 

стан Fe, магнітну поведінку, молекулярну симетрію та спотворення, а також 

динаміку ґратки. Спіновий перехід може бути легко відслідкований за зміною 

надтонких параметрів (ізомерного зсуву δ та квадрупольного розщеплення ΔEQ), 

які суттєво відрізняються у двох спінових станах. У деяких випадках 

Мессбауерівська спектроскопія є єдиним методом, який дозволяє вирішувати 

складні задачі при визначенні природи СП.  

При 293 К Мессбауерівський спектр NiClpz характеризується наявністю 

одного дублету з ізомерним зсувом δВС = 1.042(1) мм·с-1 та квадрупольним 

розщепленням ΔEQ
ВС = 1.591(1) мм·с-1,  що узгоджується з ВС станом FeII у 

сполуці (Рис. 3.7). При температурі 193 К, що відповідає ділянці плато на кривій 
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залежності χMT від T, досягнутого під час нагрівання, спостерігається 

додатковий дублет з δНС = 0.436(2) мм·с-1 і ΔEQ
НС = 0.423(4) мм·с-1, що свідчить 

про виникнення НС фракції. За цієї температури спектр показує наявність ВС та 

НС форм у співвідношенні 49(2):51(3). При охолодженні до 80 К спектроскопія 

показує повне зникнення ВС фракції, адже спостерігається лише НС дублет (δНС 

= 0.455(1) мм·с-1 і ΔEQ
НС = 0.409(2) мм·с-1). Спектри PdClpz і NiMepz, які також 

демонструють двоетапні СП, мають подібні характеристики, що свідчать про 

наявність НС, ВС та НС/ВС фаз (Рис. 3.7 і 3.8). Мессбауерівські надтонкі 

параметри для досліджуваних сполук наведені в Табл. 3.5. 

 

Рис. 3.7. Мессбауерівські спектри NiClpz і PdClpz за різних температур, що 

свідчать про еволюцію НС та ВС металічних центрів. 

 

При 293 К Мессбауерівський спектр сполуки PtClpz складається з одного 

дублета, що свідчить про наявність ВС центрів FeII (δВС = 1.059(3) мм·с-1 і ΔEQ
ВС 

= 1.277(5) мм·с-1; Рис. 3.8). При охолодженні до 80 К спектр показує присутність 

НС фракції з δНС = 0.460(2) мм·с-1 і ΔEQ
НС = 0.398(4) мм·с-1 паралельно із ВС 
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дублетом. Аналогічно, спектри PdMepz, записані при 293 та 80 К, демонструють 

відповідні характерні ВС та НС дублети, що підтверджує повний перехід (Рис. 

3.9).  

 

Табл. 3.5. Мессбауерівські надтонкі параметри для комплексів із заміщеними 

піразинами. 

Комплекс Тем-ра (К) 
Спіновий 

стан 
δ (мм·с-1) ΔEQ (мм·с-1) Вміст (%) 

NiClpz 

80 НС 0.455(1) 0.409(2) 100 

193 
НС 0.436(2) 0.423(4) 51(3) 

ВС 1.087(3) 2.151(7) 49(2) 

293 ВС 1.042(1) 1.591(1) 100 

PdClpz 

80 НС 0.455(2) 0.416(3) 100 

165 
НС 0.458(5) 0.367(10) 49(4) 

ВС 1.090(6) 1.773(11) 51(2) 

293 ВС 1.070(10) 1.395(18) 100 

PtClpz 
80 НС 0.460(2) 0.398(4) 96(1) 

293 ВС 1.059(3) 1.277(5) 100 

NiMepz 

80 НС 0.449(1) 0.317(1) 95(1) 

187 
НС 0.430(2) 0.289(3) 52(3) 

ВС 1.081(3) 2.013(6) 48(1) 

293 ВС 1.023(1) 1.611(2) 100 

PdMepz 
80 НС 0.445(1) 0.333(2) 100 

293 ВС 1.052(1) 1.376(3) 100 

PtMepz 

80 
НС 0.431(5) 0.305(9) 52(3) 

ВС 1.165(8) 1.584(15) 48(2) 

293 
ВС 1.126(10) 1.141(12) 50 

ВС 1.014(10) 1.156(11) 50 

NiIpz 
80 НС 1.227(2) 1.771(8) 100 

293 ВС 1.123(3) 0.984(6) 100 

PdIpz 
80 НС 1.219(3) 1.683(8) 100 

293 ВС 1.071(3) 0.924(7) 100 

PtIpz 
80 НС 1.222(6) 1.597(11) 100 

293 ВС 1.105(7) 1.101(13) 100 
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Мессбауерівський спектр PtMepz при 293 К, який на перший погляд 

містить два ідентичні піки поглинання, не може точно бути описаний звичайним 

дублетом Лоренціану. Тому для моделювання була застосована модель з двома 

дублетами (Рис. 3.9). 

Якщо зафіксувати відносні інтенсивності дублетів у співвідношенні 1:1, то 

можна оцінити надтонкі параметри двох ВС центрів (δВС = 1.126(10) і 1.014(10) 

мм·с-1, ΔEQ
ВС = 1.141(12) і 1.156(11) мм·с-1). Дублети відповідають двом різним 

центрам FeII, що входять до кристалічної ґратки сполуки. При зниженні 

температури до 80 К спостерігається зникнення одного з ВС дублетів, замість 

нього з’являється НС дублет (δНС = 0.431(5) мм·с-1 і ΔEQ
НС = 0.305(9) мм·с-1). Цей 

експеримент показує, що при 80 К ВС металічні центри Fe в оточенні N4O2 та НС 

центри Fe в оточенні N6 знаходяться у співвідношенні 1:1. 

 

Рис. 3.8. Мессбауерівські спектри PtClpz та NiMepz, записані при різних 

температурах. Квадрупольні дублети невеликої інтенсивності при 80 К 

вказують на  залишкові ВС фракції. 

 

Мессбауерівські спектри для комплексів з Ipz мають дуже схожі 

квадрупольні дублети з δ ≈ 1.1 мм·с-1 при 293 К та 1.2 мм·с-1 при 80 К.  
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Незважаючи на те, що спіновий перехід в даних сполуках не спостерігається, має 

місце невелике зростання δ при охолодженні, що викликане доплерівським 

зсувом другого порядку. Підвищення ΔEQ при низьких температурах також є 

типовим для ВС FeII в аксіальному електричному полі. Подібні значення δ та ΔEQ 

були описані раніше для схожих координаційних сполук.  

 Порівнюючи надтонкі параметри досліджуваних систем зі СП, слід 

зазначити, що для НС форм комплексів з Clpz ΔEQ ≈ 0.4 мм·с-1, і таке значення є 

помітно вищим, ніж ΔEQ ≈ 0.3 мм·с-1 для серії комплексів з Mepz. Ця різниця 

дозволяє зробити висновок, що для комплексів з Clpz спостерігається більш 

високе аксіальне спотворення октаедру FeN6, порівняно з комплексами на основі 

Mepz. 

 Для описаних раніше 3D аналогів клатратів Гофманна загальної формули 

[Fe(L)MII(CN)4] у низькоспіновій формі спостерігається значення ΔEQ від 0.3 

(для L = pz) до 0.2 мм·с-1 (для L = біс(4-піридил)ацетилен). Для 2D аналогів, таких 

 

Рис. 3.9. Мессбауерівські спектри PdMepz і PtMepz, записані при 80 і 293 К., 

Два різних центри FeII ідентифіковані у PtMepz, але лише один з них зазнає 

спінового переходу. 
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як [Fe(NH2py)2M
II(CN)4], у НС стані спостерігається лише одна лінія поглинання 

(тобто ΔEQ = 0 мм·с-1), що пов’язано із майже сферичним розподілом електронної 

густини на ядрах Fe у цій сполуці.  

У той же час, ΔEQ для ВС форм комплексів з Clpz та Mepz є приблизно 

однаковими. Однак ці значення значно зменшуються в ряду Ni > Pd > Pt для серії 

комплексів як з Clpz, так і з Mepz, що свідчить про вищий градієнт електричного 

поля для похідних Ni. У той же час, значення δ є більш типовими: даний параметр 

складає ~0.45 мм·с-1 для НС (80 К) та ~1.0–1.1 мм·с-1 для ВС (293 К) форм, 

подібно до структурно схожих комплексів. 

 

3.2. Fe(II)-M(I) ціанометалати (M = Ag, Au) 

 На основі заміщених піразинів також було отримано дві нові каркасні 

координаційні сполуки при використанні диціанометалатних ко-лігандів 

[Au(CN)2]
− та [Ag(CN)2]

−: 3D координаційний полімер {FeII(Mepz)[AuI(CN)2]2} та 

2D координаційний полімер {FeII(Mepz)2[AgI(CN)2]2} (що далі позначені як 

AuMepz та AgMepz, відповідно). Комплекси на основі диціанокупрату СП не 

показали. 

 

3.2.1. Кристалічні структури 

Комплекс AuMepz кристалізується у тетрагональній просторовій групі 

I4/mmm з двома формульними одиницями {FeII(Mepz)[AuI(CN)2]2} на комірку. 

Фрагмент його кристалічної структури зображено на Рис. 3.10а. Асиметрична 

одиниця містить лише один атом Fe, який лежить на центрі інверсії. Він 

координований шістьма атомами N, які утворюють майже правильне 

октаедричне оточення FeN6. Екваторіальні позиції зайняті чотирма аніонами 

[Au(CN)2]
−, в той час як аксіальні позиції займають дві молекули метилпіразину. 

Групи [Au(CN)2]
− є лінійними. Кути Fe1−N1−C1, N1−C1−Au1 та C1−Au−C1i 

становлять 180°, оскільки  атоми ціанометалатних фрагментів знаходяться на 

спеціальних позиціях 4c (Au1), 2a (Fe1) та 8i (C1 і N1), а ціанометалатні 
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ланцюжки поширюються вздовж напрямків [100] та [010]. Кожен аніон 

[Au(CN)2]
− з’єднує два катіони Fe2+, утворюючи нескінченні плоскі шари 

{Fe[Au(CN)2]2}∞, що розташовані паралельно площині [110]. Ароматичне кільце 

Mepz розупорядковане по двом еквівалентним позиціям, а метильна група 

розупорядкована по вісьмом позиціям.  

 

 У кристалічній структурі, отриманій при 200 К, середня довжина зв’язку 

Fe−N становить 2.02 Å, що свідчить по те, що сполука знаходиться у змішаному 

НС/ВС стані за даної температури. Даний факт підтверджується вимірюваннями 

магнітної сприйнятливості та Мессбауерівської спектроскопії. В аналогічній 

сполуці {Fe(pz)[Au(CN)2]2}, у якій відбувається кооперативний СП, середня 

довжина зв’язків Fe−N становить 1.93 та 2.16 Å для НС та ВС станів, відповідно. 

 

Рис. 3. 10. (а) Координаційне оточення Fe у комплексі AuMepz, термічні 

еліпсоїди показано з 50% ймовірності. Атоми гідрогену не показані для 

ясності зображення. (б) Фрагмент кристалічної структури, що показує 

комірку. (в) Демонстрація переплетення двох ідентичних сіток у AuMepz. 
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Використовуючи дані значення для порівняння, можна зробити припущення, що 

при 200 К 60% центрів Fe у AuMepz знаходяться у НС стані. Проте таке 

припущення є дуже приблизним, оскільки довжини зв’язків можуть дещо 

відрізнятись для різних комплексів.  

Комплекс AuMepz схожий на Fe(pz)[Au(CN)2]2}, кристалічна структура 

якого була вирішена у просторовій групі Fmmm.148 В обох комплексах 

ціаногетерометалатні шари з’єднуються діазиновими лігандами, які містково 

координуються до атомів Fe, утворюючи 3D каркас (Рис. 3.10б). У структурі 

кожна сітка переплітається з іншою ідентичною сіткою, що мінімізує порожній 

простір. Відстань між шарами у отриманій структурі є вдвічі меншою, ніж 

відстань між ціанометалатними шарами в межах однієї сітки. Це веде до 

утворення аурофільних контактів Au···Au в AuMepz, що становлять 3.517(1) Å 

(у {Fe(pz)[Au(CN)2]2} це значення складає 3.379−3.594 Å в залежності від 

спінового стану). Переплетіння двох сіток у AuMepz показано на Рис. 3.10в. 

Використання аніону [Ag(CN)2]
− для синтезу аналогічного комплексу тим же 

методом не веде до отримання ізоструктурної сполуки: утворюється комплекс 

іншої топології AgMepz. AgMepz кристалізується у просторовій групі Р1̅ з 

однією формульною одиницею {FeII(Mepz)2[AgI(CN)2]2} на комірку, у якій атоми 

Fe лежать на центрі симетрії (Рис. 3.11а). Структура містить типовий для 

аналогів клатратів Гофманна фрагмент FeN6, у якому  роль аксіальних лігандів 

відіграють молекули метилпіразину, а екваторіальних ‒ аніони [Ag(CN)2]
−. На 

відміну від AuMepz, метилпіразинові ліганди у AgMepz координуються до 

центрів Fe лише тими атомами N, що знаходяться дистально до метильної групи, 

в той час як проксимальний атом не бере участь у координації. При 173 К середня 

довжина зв’язків Fe−N становить 2.19 Å, що є типовим значенням для ВС FeII. 

Параметр відхилення від октаедричної геометрії (сума відхилень від 90° для 12 

цис-кутів) становить Σ = 14.52°. Фрагменти Ag−C≡N−Fe є викривленими: кути 

Ag−C−N та C−N−Fe становлять 174.28° та 168.58°, відповідно, в той час як кут 

C−Ag−C становить 180°, оскільки атоми Ag знаходяться на спеціальних позиціях 
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1b та 1c і утворюють зв’язки з атомами С, що пов’язані між собою операцією 

симетрії. 

 

Рис. 3.11. (а) Фрагмент координаційної структури AgMepz, на якому 

показано координаційне оточення Fe, термічні еліпсоїди зображено з 50% 

ймовірності. Атоми гідрогену не показані для наочності. (б) Зображення 

викривлених ціаногетерометалатаних шарів. (в) Кристалічна ґратка. (г) 

Зображення коротких контактів Ag···π, Ag···N та Me···π між 

ціанометалатними шарами.  

 

 На відміну від AuMepz, ціаногетерометалатні шари у AgMepz є 

викривленими, аналогічно до комплексів з [M(CN)4]
2− (M = Ni, Pd, Pt) та 2-

заміщеними піразинами.  Дане викривлення пов’язане з тим, що N атоми 

знаходяться на 0.366 Å вище або нижче площини, в якій розташовані атоми Ag. 

В той час, як AuMepz, Fe(pz)[Au(CN)2]2} та його аргентатний аналог 

{Fe(pz)[Ag(CN)2]2} утворюють дуже схожі 3D каркаси зі СП, ціанометалатні 

шари у AgMepz не з’єднуються один з одним діазиновим лігандом (Рис. 3.11в). 
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Дані шари зв’язані між собою комбінацією слабких взаємодій, завдяки чому 

AgMepz  можна вважати лише псевдо 3D каркасом. Атоми Ag1 розташовані між 

двома кільцями метилпіразину, що належать до сусідніх ціаногетерометалатних 

шарів. Довжина даних контактів Ag···π становить 3.287(1) Å, а кут C1−Ag1−π = 

84.21°. З іншого боку від ароматичного кільця кожен метилпіразиновий ліганд 

утворює контакт Me···π з метильною групою сусіднього метилпіразину, що 

забезпечує контакт між двома шарами (Рис. 3.11г). Оскільки атоми Н метильних 

груп знаходяться на розрахованих позиціях, оцінити довжину контакту можна за 

відстанню від С атома метильної групи до центру ароматичного кільця. Дана 

відстань становить 3.441(2) Å, що є значно менше референсного значення 3.7 Å 

для контактів такого типу, кут C4−C7−π становить 90.81°. Комбінація контактів 

Ag···π та Me···π, що чергуються між собою, веде до утврення нескінченних рядів 

слабких взаємодій, що паралельні до ціаногетерометалатних шарів. Окрім того, 

ціаногетерометалатні шари зв’язуються між собою за рахунок контактів 

Ag2···N4 (що становлять 3.349(1) Å), які утворюються між кожним другим 

атомом Ag  та атомами N, які не координуються до Fe. Контакти Ag···Ag відсутні 

у структурі AgMepz. Обрані довжини зв’язків та кути для AuMepz та AgMepz 

наведено у Табл. 3.6.  

 

Табл. 3.6. Обрані довжини зв’язків та кути в AuMepz при 200 К та AgMepz при 

173 К. 

 AuMepz AgMepz 

 Довжини зв’язків [Å] 

Fe−NCN
а 2.09(2) 2.159(2) 

Fe−Npz
а 1.98(2) 2.250(1) 

M−CCN
а 1.971(1) 2.070(3) 

 Кути [°]б 

NCN−Fe−Ni
CN 90 88.54(5) 

Npz−Fe−NCN 90 89.57(5) 

Npz−Fe−Ni
CN 90 88.33(5) 

а Середні значення. б Наведені значення для гострих кутів. 
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Порівняння теоретичних та експериментальних порошкограм для даних 

комплексів наведено на Рис. 3.12 і свідчить про ідентичність досліджуваних 

порошків та монокристалів. 

 

Рис. 3.12. Порівняння експериментальних та теоретичних дифрактограм 

для AuMepz та AgMepz. 

 

3.2.2. Магнітні властивості  

 Вимірювання залежності магнітної сприйнятливості від температури у 

AuMepz було проведено для дослідження зміни спінового стану в центрах FeII 

(Рис. 3.13). Графік залежності χMT від температури показує, що у даній сполуці 

у декілька етапів відбувається незавершений СП. При 360 К значення χMT 

становить 3.3 см3∙К∙моль-1, що є свідченням того, що за даної температури всі 

центри FeII знаходяться у ВС стані. При охолодженні у температурному діапазоні 

340‒285 К спостерігається зменшення χMT до 2.3 см3∙К∙моль-1. При подальшому 

охолодженні χMT зменшується більш поступово і досягає 1.2 см3∙К∙моль-1 при 80 

К. Дану поведінку можна інтерпретувати як двоетапний перехід з ВС у НС стан, 

що відбувається у ~70% центрів FeII. При температурі нижче 80 К значення χMT 

є майже незмінним, але нижче 30 К спостерігається різкий спад магнітної 

сприйнятливості через розщеплення в нульовому полі, що викликане наявністю 

залишкової фракції ВС центрів феруму(ІІ).  
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Такий характер СП у AuMepz можна пояснити існуванням трьох типів 

центрів Fe у сполуці, СП в яких відбувається за різних температур. Атоми Fe 

можуть бути аксіально координовані атомами «1N та 1N» (25%), «1N та 4N» 

(50%) чи «4N та 4N» (25%), що належать метилпіразиновим лігандам. Оскільки 

молекули метилпіразину у структурі AuMepz є розупорядкованими, всі центри 

Fe є кристалографічно ідентичними. У зв’язку з цим різні етапи СП не можна 

віднести до конкретних типів атомів Fe. При цьому один з центрів феруму, вміст 

якого складає 25%, залишається ВС у всьому температурному діапазоні, в той 

час як два інших зазнають СП при ТСП = 170 K та 308 К. Можна зробити 

припущення, що більш поступовий СП з ТСП = 170 К відповідає центрам Fe, які 

є координованими 1N та 4N атомами метилпіразину (50% всіх центрів). Даний 

етап є незавершеним, оскільки деякі з цих центрів феруму залишаються 

замороженими у ВС стані при температурі нижче 80 К. В той самий час, у 

подібному аналозі клатратів Гофманна {Fe(2-флуоропіразин)[Au(CN)2]2}, що 

був отриманий Реалем та ін., відбувається завершений одноетапний СП з 

 

Рис. 3.13. Магнітні властивості AuMepz та AgMepz у формі залежності 

χMT від T. Для AuMepz показано два термічних цикли (● ‒ перший цикл, 

○ ‒ другий цикл). 
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широким гістерезисом 117. Різниця між даними комплексами може бути пояснена 

розупорядкуванням метилпіразину в AuMepz, що робить певний внесок у 

гнучкість структури.  

При нагріванні зразка поведінка магнітної сприйнятливості комплексу є 

такою ж, як і при охолодженні. При цьому спостерігається вузький гістерезис 

при переході ВС0.75НС0.25→ВС. З кривої залежності χMT від Т можна отримати 

такі дані: ТСП1 = 170 К, ТСП2↑ = 310 К, ТСП2↓ = 306 К, де СП1 та СП2 відповідають 

переходам ВС0.25НС0.75 → ВС0.75НС0.25 та ВС0.75НС0.25 → ВС. При повторному 

циклі охолодження від 360 до 60 К та нагрівання від 60 до 360 К дані параметри 

залишаються незмінними. Перший та другий термічні цикли є ідентичними. 

Даний ефект ймовірно пов’язаний з тим, що каркас AuMepz не містить гостьових 

молекул і є термічно стабільним у даному діапазоні температур.  

Поступовий перехід на обох етапах та вузький гістерезис є свідченнями 

низької кооперативності між металічними центрами зі СП у порівнянні з 

комплексом {Fe(pz)[Au(CN)2]2}, у якому відбувається одноетапний різкий та 

завершений СП вище кімнатної температури. Варто відмітити, що введення 

замісників у піразинове кільце іноді сприяє виникненню багатоетапних СП у 

аналогах клатратів Гофманна. Як було показано, у клатратах [Fe(2-

хлорпіразин)2Ni(CN)4] та [Fe(2-метилпіразин)2Ni(CN)4] відбувається двоетапний 

СП, на відміну від [Fe(pz)Ni(CN)4], для якого спостерігався одноетапний СП.32 

Також варто відмітити, що проміжний стан ВС0.75НС0.25 в AuMepz стабілізовано 

близько кімнатної температури. Завдяки вираженому термохромізму 

помаранчевий порошок AuMepz перетворюється на червоний при охолодженні 

до 78 К та на жовтий при нагріванні вище кімнатної температури. 

Магнітні вимірювання показали, що комплекс AgMepz за кімнатної 

температури знаходиться у ВС стані та залишається ВС при охолодженні. Його 

магнітна поведінка підпорядковується закону Кюрі з  χMT = 3.26 см3∙K∙моль−1, 

що є типовим значенням для ВС FeII. 
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Порівнюючи ці два комплекси, можна відмітити, що для AgMepz 

спостерігається незвичайне видовження координаційного поліедру. Аксіальні 

координаційні зв’язки Fe1−N3 мають довжину 2.250(1) Å. Дані велечини є 

значно більшими, ніж для інших ВС форм аналогів клатратів Гофманна з різними 

містковими або термінальними N-донорними лігандами (Рис. 3.14). Таке 

видовження не можна пояснити лише ефектом Яна-Теллера.  

 

Рис. 3.14.  Гістограма, на якій наведено залежність кількості аналогів 

клатратів Гофманна від довжини аксіального зв’язку  Fe–N (Cambridge 

Structural Database, September 2019).  Пошук було проведено для всіх 

структур, що містять фрагмент Fe–N≡C–M (M = Ni, Pd, Pt, Cu, Ag, Au) та 

шестичленний N-донорний ліганд, який координовано до феруму. З 441 

знайдених структур 95 були повтореннями, які було виключено з аналізу.  

 

У кристалічній структурі AgMepz ліганди метилпіразину беруть участь у 

ряді міжмолекулярних взаємодій типу Ag···π, Me···π  та Ag···N, наприклад 

атоми Ag та метильні групи розташовані над/під ароматичними кільцями, що 

забезпечує положення метилпіразинових лігандів, віддалене від центрів Fe. У 

зв’язку з цим йони Fe залишаються у ВС стані, оскільки необхідність збереження 

3D каркасу перешкоджає стисненню координаційної сфери феруму(ІІ). Іншими 

словами, очікувана НС форма AgMepz занадто сильно відрізняється від реальної 
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ВС форми, а структурні зміни, що супроводжують СП, не можуть бути 

реалізовані у даному каркасі.  

Подібний ефект спостерігався у деяких інших класах сполук зі СП. Це 

дозволяє зробити висновок про те, що висока щільність упаковки у структурі з 

численними короткими міжмолекулярними взаємодіями, які відповідають за 

кооперативність, може інгібіювати структурний перехід, що супроводжує СП. 

Наприклад, Регер та ін. зробили припущення, що більш організована 3D 

супрамолекулярна структура буде зменшувати ймовірність виникнення СП 

149,150. 

 

3.2.3. Мессбауерівська спектроскопія   

Застосування Мессбауерівської спектроскопії для дослідження СП в AuMepz 

було складним завданням у зв’язку з наявністю двох атомів Au (з високою 

здатністю до нерезонансного поглинання γ-випромінювання) на один атом Fe 

(Рис. 3.15).  

 

Рис. 3.15. Мессбауерівські спектри AuMepz та AgMepz, отримані при 293 та 

80 К. 
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За кімнатної температури Мессбауерівський спектр характеризується 

наявністю двох симетричних дублетів з відносними інтенсивностями 57% та 

43%, що є свідченням співіснування двох спінових форм Fe.  Для одного з 

дублетів ізомерний зсув становить δ = 0.81(1) мм∙с-1, а квадрупольне 

розщеплення |ΔEQ| = 1.17(2) мм∙с-1, що є типовими значеннями для ВС форми 

FeII. Для меншого дублету δ = 0.52(1) мм∙с-1 та |ΔEQ| = 0.16(2) мм∙с-1, що 

відповідає НС центрам FeII. Ізомерний зсув НС FeII в AuMepz є меншим, ніж у 

{Fe(pz)[Au(CN)2]2} (δ = 0.35 мм∙с-1 при 293 K), що найімовірніше пов’язано з 

вищою d-електронною густиною на атомах Fe, що координовані 

метилпіразином. 

При охолодженні до 80 К відносна інтенсивність ВС дублету зменшується до 

34%, в той час як інтенсивність НС дублету збільшується до 66% завдяки 

поступовому СП, який відбувається між кімнатною температурою та 80 К. Варто 

відмітити, що відносні інтенсивності ВС дублетів можуть бути недооціненими 

(особливо за кімнатної температури) через нижчі значення фактору Дебая-

Веллера у порівнянні з НС Fe 151. Ізомерний зсув ВС дублету при 80 К складає δ 

= 1.08(2) мм∙с-1 і є вищим ніж при 293 К через доплерівський зсув другого 

порядку, в той час положення НС дублету (δ = 0.52(2) мм∙с-1 при 80 K) 

залишається незмінним. До того ж, квадрупольне розщеплення НС дублету 

приблизно на 0.4 мм∙с-1  більше при 80 К, ніж при 293 К, що пов’язано з 

більшою різницею у заселеностях dxy та dxz/dyz рівнів за нижчих температур. 

Відповідно для НС дублету квадрупольне розщеплення залишається незмінним, 

оскільки орбіталі dxy, dxz та dyz є повністю заселеними, незалежно від 

температури.  

На Мессбауерівських спектрах AgMepz, отриманих при 293 та 80 К, 

спостерігається один дублет, що відповідає ВС FeII. Дані результати 

узгоджуються з магнітними вимірюваннями. Надтонкі параметри цього дублету 

(при 293 K, δ = 1.09(1) мм∙с-1  та |ΔEQ| = 1.17(2) мм∙с-1 ; при 80 K, δ = 1.20(1) мм∙с-1  

та |ΔEQ| = 1.81(2) мм∙с-1) є співрозмірними зі значеннями, знайденими для 



107 

 

 

 

споріднених сполук {Fe(L)x[Ag(CN)2]2} [L = 4,4′-дипіридилацетилен, 3-

метилпіридин, 4-метилпіридин, 3,4-диметилпіридин, та 3-хлоропіридин]89,152. 

Параметри Мессбауерівських спектрів AuMepz та AgMepz наведено у Табл. 3.7. 

 

Табл. 3.7. Надтонкі параметри Мессбауерівських спектрів (мм∙с-1) для 

комплексів  AuMepz та AgMepz.  

  AuMepz AgMepz 

T (K) Параметр НС ВС ВС 

293 

δ [мм∙с-1] 0.52(1) 0.81(1) 1.09(1) 

|ΔEQ| [мм∙с-1] 0.16(2) 1.17(2) 1.17(2) 

Вміст [%] 43 57 100 

80 

δ [мм∙с-1] 0.52(2) 1.08(2) 1.20(1) 

|ΔEQ| [мм∙с-1] 0.09(7) 1.56(6) 1.81(2) 

Вміст [%] 66 34 100 

 

3.3. Ізотіоціанатні комплекси феруму(ІІ) з заміщеними піразинами 

 У цьому підрозділі описані три нові комплекси феруму(ІІ), отримані з 

використанням заміщених піразинів (X = I, Br, NH2) як лігандів і SCN–-аніону як 

ко-ліганду, що далі позначені як IpzSCN, BrpzSCN та NH2pzSCN. 

 

3.3.1. Кристалічні структури ізотіоціанатних сполук 

 Монокристальний рентгеноструктурний аналіз показав, що сполука 

IpzSCN кристалізується у моноклинній просторовій групі P21/n з двома 

формульними одиницями [Fe(Ipz)2(SCN)2(H2O)2]·2Ipz на комірку. Асиметрична 

частина складається з одного катіона феруму(II), одного аніона тіоціанату, однієї 

води та двох молекул йодопіразину. Було встановлено, що включення двох 

молекул води до структури є найтиповішим шляхом для формування комплексу; 

це відбувається незалежно від концентрації реагентів, крім того, комплекс 

IpzSCN – це єдиний продукт, навіть якщо реакція проводиться в органічному 
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розчиннику. Кожен катіон феруму(II) в структурі кристалу має дещо спотворене 

октаедричне координаційне оточення FeN4O2, утворене N1 та N1a двох 

йодопіразинів, N3 та N3a двох тіоціанатів, а також O1 та O1a двох молекул води, 

із транс-координацією для кожної пари (Рис. 3.16). 

  Тіоціанатні ліганди зв'язані через атоми нітрогену та є квазілінійними [S1-C5-

N3 = 178.8(2)°], тоді як фрагменти Fe-N-C є трохи викривленими [Fe1-N3-C5 = 

169.2(2)°]. Ці структурні особливості характерні для комплексів, де NCS група 

координована через атом N. Відстані між катіоном феруму(II) та атомами 

нітрогену тіоціанатних аніонів значно менші, ніж між атомом феруму(II) та N1 

йодопіразинового ліганду (Табл. 3.8). Це може бути пов'язано з вищою афінністю 

катіона феруму до негативно зарядженого тіоціанату порівняно з нейтральним 

органічним лігандом, а також з ефектом Яна-Теллера. Йодопіразин не виступає 

як містковий ліганд і координується до металічного центру тільки через атом N1 

(діючи як піридин), хоча незаміщений піразин схильний до утворення 

координаційних полімерів через μ-N,N’ координацію. 

 

Рис. 3.16. Кристалічна структура IpzSCN. Пунктирними лініями позначено 

водневі зв’язки O-H···N. 
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У комплексі IpzSCN на один ферум припадає дві гостьові молекули 

йодопіразину, які з'єднані з комплексом через слабкі взаємодії: H атоми води 

беруть участь у міжмолекулярному водневому зв'язуванні O–H···N з гостями. 

Один з Н атомів координованої води є донором для N5 атому гостьового 

йодопіразину. 

За рахунок часткового негативного заряду атому сульфуру тіоціанат-

аніонів, останній взаємодіє з атомом I1b сусідньої молекули комплексу і атомом 

I2c гостьової молекули йодопірзазину. Ця комбінація водневого та галогенового 

зв’язування дозволяє утворити тривимірну супрамолекулярну структуру, яку 

показано на Рис. 3.17. Вибрані довжини зв’язків та кути  наведено в Табл. 3.8. 

Комплекс з бромозаміщеним лігандом, навіть після суттєвої зміни умов 

кристалізації, формується лише у якості двійникових пластин, погано придатних 

для монокристального рентгеноструктурного аналізу. 

 

Табл. 3.8. Вибрані довжини зв’язків/Å та кути/º для IpzSCN. 

Довжини зв’язків 

Fe1–N1 2.284(4) N5···H(O1) 1.998 

Fe1–N3 2.079(7) S1···I1b 3.232(2) 

Fe1–O1 2.111(8) S1···I2c 3.254(3) 

Кути 

N1–Fe1–N3 90.1(9) O1–Fe1–O1a 180.0 

N1–Fe1–O1 92.2(6) O1–H(O1)–N5 169.3 

N3–Fe1–O1 92.2(1) C5–S1–I1b 96.7(7) 

N1–Fe1–N1a 180.0 C5–S1–I2c 97.0(9) 

N3–Fe1–N3a 180.0 I1b–S1–I2c 166.2(1) 

Коди симетрії: (a) –x+1, –y, –z+1; (b) –x+1/2, y+1/2, –z+1/2; (c) x+1/2, –y+1/2, 

z+1/2. 
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Незважаючи на це, було отримано структуру BrpzSCN, яка має склад 

[Fe(Brpz)2(H2O)2(NCS)2]·2Brpz і кристалізується в моноклинній просторовій 

групі P21/c. Незалежна частина складається з двох катіонів феруму(II), двох 

тіоціанатних аніонів, двох молекул води і чотирьох молекул бромопіразину. 

Подібно до сполуки IpzSCN, кожний катіон феруму(II) має викривлене 

октаедричне оточення N4O2, що включає у себе по два атоми нітрогену 

монодентатно координованих молекул бромопіразину та тіоціанат-аніонів та два 

атоми оксигену від молекул води, із транс-координацією для кожної пари (Рис. 

3.18).  

 

Рис. 3.17. Кристалічна структура IpzSCN з зображенням зв’язків S-галоген. 

 

Тіоціанатні аніони виступають лише як монодентатні ліганди, що 

координуються через атоми нітрогену і мають майже лінійну форму [S1-C17-

N9 = 178(2)°, S2-C18-N10 = 176(2)°], так само, як і фрагменти Fe-N-C [Fe1-N9-

C17 = 174(2)°, Fe1-N10-C18 = 175(2)°]. Значні відмінності, що спостерігаються 

для різних довжин зв’язків Fe-N, вказують на більш йонний характер зв'язків 

Fe-N(NCS) у порівнянні зі зв'язками Fe-N(Brpz). Ліганди бромпіразину 
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координуються до металічних центрів Fe1 та Fe2 через атоми N6(N6a) та 

N8(N8b), відповідно, і не виступають у ролі місткових лігандів.  

У цьому комплексі на кожний йон феруму припадають дві гостьові 

молекули бромопіразину і утворюють з комплексом чотири водневі O–H···N 

зв'язки. Крім того, у структурі BrpzSCN знайдено декілька коротких 

міжмолекулярних контактів S···Br: атоми сульфуру негативно заряджених 

тіоціанат-аніонів взаємодіють з атомами брому гостьових молекул і лігандів. 

 

Рис. 3.18. Кристалічна структура BrpzSCN. Штриховими лініями показані 

водневі зв'язки O–H···N. Коди симетрії: (a)–x+1, –y+1, –z+2; (b) –x+2, –y+1, 

–z+1; (c) x, –y+0.5, –z+0.5; (d) –x+1, y+0.5, –z+1.5; (e) –x+1, –y+1, –z+1; (f) x+1, 

y, z. 

 

Внаслідок галогенового та водневого зв'язування молекули комплексу 

[Fe(Brpz)2(H2O)2(NCS)2] та молекули гостьового бромпіразину створюють 

впорядковані 2D шари. Кристалічна структура BrpzSCN показана на Рис. 3.19, а 

вибрані довжини зв'язків та кути наведено в Табл. 3.9.  
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Рис. 3.19. Кристалічна структура BrpzSCN із зображенням зв’язків S-галоген. 

 

Комплекс NH2pzSCN [Fe(NH2pz)4(SCN)2] кристалізується в триклинній 

просторовій групі P1̅. Незалежна частина складається з одного катіона 

феруму(II), який знаходиться на центрі інверсії, одного тіоціанат-аніона і двох 

молекул амінопіразину. Кожен катіон феруму(II) в структурі кристалу має дещо 

спотворене октаедричне координаційне оточення FeN6, утворене атомами N1, 

N1a, N4 та N4a чотирьох амінопіразинових лігандів та атомами N7 та N7a двох 

тіоціанат-аніонів (Рис. 3.20). Комплекс з 2-хлоропіразином [Fe(Clpz)4(NCS)2] має 

аналогічну будову. Це може свідчити про те, що в серії комплексів L-NCS-H2O 

будова залежать від стеричних факторів: хлоро- та амінопохідні сприяють 

кординації 4 органічних лігандів, тоді як у випадку бромо- та йодопохідних 

координуються лише 2 азинові молекули.  

Подібно до сполук BrpzSCN і IpzSCN, тіоціанати у сполуці NH2pzSCN 

розташовані у транс-конфігурації і виступають лише як монодентатні ліганди із 

координацією через атоми нітрогену. Вони також майже лінійні [S1-C9-N7 = 

179.12(17)°], тоді як фрагмент Fe-N-C є трохи зігнутим [Fe1-N7-C9 = 

167.81(15)°]. Вибрані довжини зв'язків та кути  зведені в Табл. 3.10. Відстані між 

катіоном феруму(II) та атомами нітрогену тіоціанат-аніонів також є меншими, 
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ніж між атомами феруму(II) та атомами нітрогену амінопіразину, тоді як зв’язки 

Fe1-N1 і Fe1-N4 є майже однаковими. 

Молекули амінопіразину не є містковими лігандами і координуються до 

металічного центру лише через атоми N1 (або N4). Монодентатний тип 

координації амінопіразину, як і у випадку йодопіразину та бромопіразину у 

сполуках IpzSCN і BrpzSCN, відповідно, ймовірно, пов'язаний із стеричною 

перешкодою, викликаною замісником. 

 

Табл. 3.9. Вибрані довжини зв’язків/Å та кути/º для BrpzSCN 

Довжини зв’язків 

Fe1–N6 2.24(2) N1c–H(O1) 1.98(3) 

Fe1–N9 2.13(2) N4f–H(O2) 1.88(2) 

Fe1–O1 2.087(19) S1–Br2g 3.494(8) 

Fe2–N8 2.26(2) S1–Br3d 3.489(7) 

Fe2–N10 2.10(2) S2–Br4h 3.389(7) 

Fe2–O2 2.08(2)   

Кути 

O1–Fe1–N6 88.9(8) O2–Fe2–N8 91.0(8) 

O1–Fe1–N9 91.4(8) O2–Fe2–N10 91.3(8) 

N9–Fe1–N6 91.3(8) N10–Fe2–N8 89.6(9) 

O1–Fe1–O1 179.997(4) O2–Fe2–O2 180.000(3) 

N6–Fe1–N6 180.0(6) N8–Fe2–N8 179.998(4) 

N9–Fe1–N9 179.998(3) N10–Fe2–N10 179.998(2) 

O1–H(O1)–N1c 172.6(15) C17–S1–Br3d 85.1(8) 

O2–H(O2)–N4f 164.3(15) C18–S1–Br4h 90.9(8) 

C17–S1–Br2g 158.3(9) Br2g–S1–Br3d 93.2(2) 
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Рис. 3.20. Кристалічна структура молекулярного комплексу NH2pzSCN. Коди 

симетрії: (a) –x+1, –y+1, –z+1. 

 

В структурі NH2pzSCN мають місце численні слабкі міжмолекулярні 

взаємодії. Особливу увагу слід приділити взаємодіям вільних електронних пар з 

π-хмарами (відомі як π-аніонна взаємодія, що не є найкращим визначенням у 

даному випадку), утворення яких показано на Рис. 3.21. Такі контакти відомі для 

електрондефіцитних гетероциклів, особливо зв'язаних з йонами металу. У 

сполуці NH2pzSCN контакти між кожним тіоціанат-аніоном (через атоми 

сульфуру) з одного боку та кожної другої π-системи електрондефіцитних 

амінопіразинових кілець з іншої сторони складають 3.5196(5) Å (відстань S1-

центроїд). Таким чином, молекули з'єднуються в ланцюжки за рахунок S-π 

взаємодій. Кристалічна структура NH2pzSCN також стабілізується серією 

водневих зв'язків. Мають місце міжмолекулярні N‒H···N та N‒H···S контакти, 

параметри яких зведені в Табл. 3.10.  
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Рис. 3.21. Зображення структури NH2pzSCN, що демонструє контакти вільна 

пара ··· π-хмара. 

 

Табл. 3.10. Вибрані довжини зв’язків/Å та кути/º для NH2pzSCN. 

Довжини 

Fe1–N1 2.2818(15) S1–H3A(N3) 2.60(4) 

Fe1–N4 2.2860(16) N5–H3B(N3) 2.21(4) 

Fe1–N7 2.0737(16) N2–H6A(N6) 2.12(4) 

S1–центроїд 3.5196(5) N3–H6B(N6) 2.35(4) 

Кути 

N1–Fe1–N4 89.34(5) C9–S1–центроїд#1 164.76(9) 

N1–Fe1–N7 89.22(6) N3–H(N3)–S1 146(3) 

N4–Fe1–N7 89.29(6) N3–H3B–N5 151(4) 

N1–Fe1–N1a 180.0 N6–H6A–N2 174(4) 

N4–Fe1–N4a 180.0 N6–H6B–N3 159(4) 

N7–Fe1–N7a 180.0   

Коди симетрії: (a)–x+1, –y+1, –z+1. 
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3.3.2. Властивості комплексів та спіновий стан феруму(ІІ) 

Мессбауерівська 

спектроскопія є потужним методом 

визначення як ступеня окиснення 

йону феруму, так і його спінового 

стану. Мессбауерівські спектри 

BrpzSCN, IpzSCN і NH2pzSCN при 

80 К показано на Рис. 3.22. Отримані 

параметри Мессбауерівських 

спектрів є типовими для відомих ВС 

комплексів Fe(II) у  викривлено-

октаедричному оточенні та добре 

корелюють з даними 

рентгеноструктурних досліджень.  

Отримані значення константи 

квадрупольного розщеплення є 

високими для ВС Fe(II) та свідчать 

про значне відхилення симетрії 

координаційних поліедрів FeN4O2 

від октаедричної (Табл. 3.11). 

Дійсно, різниця між довжинами 

зв’язків Fe–N(NCS) та Fe–N(Xpz) є 

значно більшою, ніж та, що 

спостерігається для аналогічних 

тіоціанатних комплексів феруму(ІІ) з ароматичними N-донорними лігандами.  

Серед одержаних тіоціанатних сполук лише NH2pzSCN має 

координаційне оточення феруму FeN6. Оскільки явище СП найчастіше 

спостерігається саме для комплексів з таким координаційним поліедром, для 

NH2pzSCN було додатково досліджено ще й магнітні властивості (Рис. 3.23). 

 

Рис. 3.22. Мессбауерівські спектри 

BrpzSCN, IpzSCN і NH2pzSCN при 80 

К. 
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 Проте з результатів 

SQUID-магнітометрії було 

встановлено, що сполука є 

типовим парамагнетиком в 

усьому дослідженому 

температурному інтервалі з χМТ 

= 3.5 см3∙К·моль–1 (при 300 К) та 

величною g-фактора = 2.16. 

 

 

3.4. Експериментальна частина до Розділу 3 

Матеріали та реактиви. Хлоро-, йодо-, аміно- та метилпіразини, безводні 

тетраціанометалати калію (M = Ni, Pd, Pt, Ag, Au), металічне залізо, аскорбінова 

кислота та п-толуенсульфонова кислота були придбані у Sigma-Aldrich та 

використані без додаткової очистки. Ферум перхлорат гексагідрат було 

придбано у Alfa Aesar та використано без додаткової очистки. Ферум(ІІ) п-

толуенсульфонат гексагідрат був отриманий шляхом реакції між порошком 

заліза та п-толуенсульфоновою кислотою. 

Синтез ціанометалатних комплексів. Ізопропанольний розчин (1 мл) 2-

заміщенного піразину (Xpz) (0.5 ммоль, 57.3 мг (X = Cl), 47 мг (X = Me), 103 мг 

(X = I)) був доданий до водного розчину (3 мл) Fe(OTs)2·6H2O (0.25 ммоль, 127 

мг) та 1 мг аскорбінової кислоти, що була використана для запобігання 

окиснення. Після цього до суміші додали водний розчин (3 мл)  K2[M(CN)4] (0.25 

Табл. 3.11. Параметри Мессбауерівських спектрів BrpzSCN, IpzSCN і 

NH2pzSCN та деяких інших сполук, що наводяться для порівняння. 

Сполука IpzSCN BrpzSCN NH2pzSCN Fe(py)4(NCS)2  Fe(pz)2(NCS)2
 

, мм·с–1 1.22(1) 1.18(1) 1.14(1) 1.17 1.14 

EQ, мм·с–1 3.68(2) 3.25(2) 2.73(2) 2.01 2.71 

 

Рис. 3.23. Магнітні властивості  NH2pzSCN. 
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ммоль, 60 мг (M = Ni), 72 мг (M = Pd), 94 мг (M = Pt)). Отримані жовті осади були 

відділені центрифугуванням, промиті водою, знову відцентрифугованні та 

висушені на повітрі. При недостачі ціанометалату утворюються аквавмісні 

комплекси. Елементний аналіз для C12H6Cl2FeN8Ni (NiClpz): розр. C, 32.19; H, 

1.35; N, 25.03; знайдено C, 32.05; H, 1.41; N, 24.89%; для C12H6Cl2FeN8Pd 

(PdClpz): розр. C, 29.09; H, 1.22; N, 22.62; знайдено C, 28.91; H, 1.28; N, 22.47%; 

для C12H6Cl2FeN8Pt (PtClpz): розр. C, 24.68; H, 1.04; N, 19.19; знайдено C, 24.57; 

H, 1.09; N, 19.13%; для C14H12FeN8Ni (NiMepz): розр. C, 41.33; H, 2.97; N, 27.54; 

знайдено C, 41.50; H, 3.03; N, 27.47%; для C14H12FeN8Pd (PdMepz): розр. C, 36.99; 

H, 2.66; N, 24.65; знайдено C, 36.89; H, 2.71; N, 24.67%; для C10.75H10.1FeN6.70OPt 

(PtMepz): розр. C, 25.82; H, 2.04; N, 18.77; знайдено C, 25.47; H, 1.88; N, 18.41%; 

для C8H5IFeN6NiO (NiIpz): розр. C, 21.71; H, 1.14; N, 18.99; знайдено C, 21.85; H, 

1.23; N, 19.15%; для C8H5IFeN6PdO (PdIpz): розр. C, 19.60; H, 1.03; N, 17.14; 

знайдено C, 19.45; H, 1.11; N, 17.03%; для C8H5IFeN6PtO (PtIpz): розр. C, 16.60; 

H, 0.87; N, 14.51; знайдено C, 16.81; H, 0.97; N, 14.59%. 

 Порошки AuMepz та AgMepz було отримано при змішуванні розчинів 

Fe(ClO4)2·6H2O (0.1 ммоль, 1 екв.) та метилпіразину (0.5 ммоль, 5 екв.) у воді (1 

мл) з розчином K[Au(CN)2] або K[Ag(CN)2] (0.2 ммоль, 2 екв.) у воді (1 мл). При 

цьому відбувалось утворення порошків AuMepz (помаранчевого) чи AgMepz 

(жовтого), які було відділені центрифугуванням, промито водою, ще раз 

відцентрифуговано та висушено на повітрі. Елементний аналіз: розраховано для 

C9H6N6FeAu2: C, 16.68; H, 0.93; N, 12.97. Знайдено: C, 16.78; H, 1.01; N, 12.91. 

Розраховано для C14H12N8FeAg2: C, 29.82; H, 2.14; N, 19.87. Знайдено: C, 30.03; 

H, 2.19; N, 19.75.  

Кристалізація ціанометалатних комплексів. Монокристали NiClpz 

були отримані методом повільної дифузії у 10 мл U-подібній трубці. 4 мл води, 

що містили 1 мг аскорбінової кислоти були налиті на низ трубки. Суміш 

Fe(OTs)2·6H2O (0.2 ммоль, 102 мг) та хлоропіразину (0.4 ммоль, 46 мг) у системі 

вода-ізопропанол (1:1, 2 мл) була поміщена у один рукав трубки. Інший був 
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заповнений розчином K2[Ni(CN)4] (0.2 ммоль, 48 мг) у системі вода-ізопропанол 

(1:1, 2 мл). Жовті кристали росли впродовж 4 тижнів, після чого були зібрані і 

зберігались у маточному розчині до вимірювання. Кристали PtMepz були 

отримані методом повільної дифузії  між 3 шарами у 20 мл пробірці: перший шар 

містив Fe(OTs)2·6H2O (0.2 ммоль, 102 мг) та Mepz (0.4 ммоль, 38 мг) у воді (4 

мл); другий шар містив суміш води та ізопропанолу (2:1, 8 мл); третій шар містив 

розчин K2[Pt(CN)4] (0.2 ммоль, 75 мг) у системі вода-ізопропанол (1:2, 4 мл). 

Жовті кристали, що виросли за два тижні у другому шарі, були зібрані та 

зберігались у маточному розчині до вимірювань. Кристали NiIpz, PdIpz та PtIpz 

були отримані методом повільної дифузії між 3 шарами у 10 мл пробірці: перший 

шар містив Fe(OTs)2·6H2O (0.1 ммоль, 51 мг) та Ipz (0.2 ммоль, 41 мг) у воді (2 

мл); другий шар містив суміш води та ізопропанолу (1:1, 5 мл); третій шар містив 

розчин K2[M(CN)4] (0.1 ммоль, 24 мг (PtIpz), 29 мг (PdIpz), 38 мг (PtIpz)) у 

суміші вода-ізопропанол (1:3, 2 мл). Помаранчеві кристали, що виросли за два 

тижні у другому шарі, були зібрані та зберігались у маточному розчині до 

вимірювань. 

 Монокристали AuMepz та AgMepz було отримано методом повільної 

дифузії між трьома шарами у 10 мл пробірці. Розчин загальним об’ємом 1 мл, що 

містив K[Au(CN)2] або K[Ag(CN)2] (0.2 ммоль), було налито на дно пробірки. 

Далі акуратно нашаровувалась суміш води з метанолом (для AuMepz) або води 

з етанолом (для AgMepz) у співвідношенні 1:1. Третім шаром виступав розчин 

(1 мл) Fe(ClO4)2·6H2O (0.1 ммоль) та метилпіразину (0.5 ммоль) у відповідному 

спирті.  Через два тижні у середньому шарі спостерігалось утворення кристалів, 

які зберігались у маточному розчині до рентгеноструктурних вимірювань.  

Кристалізація роданідних комплексів 

Кристали IpzSCN одержували змішуванням 2-йодопіразину (0.165 г, 0.8 

ммоль, 1 екв.) із Fe(OTs)2·6H2O (0.096 г, 0.2 ммоль, 1 екв.), NH4SCN (0.030 г, 0.4 

ммоль, 1 екв.) та аскорбіновою кислотою (0.001г) у воді (5мл). Через одну годину 

утворювалися помаранчеві пластинки, які збирали, промивали водою і сушили 
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на повітрі. Вихід продукту становив 0.090 г (75%). Розраховано для  

Fe1C18H16O2N10S2I4: С, 20.93; Н, 1.55; N 13.57; S, 6.20. Знайдено: С 20.76; Н 1.53; 

11%. Основні ІЧ смуги поглинання (см-1): 2095 (с), 1504 (с), 1376 (м), 1442 (м), 

1112 (с), 1051 (м), 1019 (с), 838 (м). 

Кристали BrpzSCN одержували за допомогою методу повільної дифузії між 3 

шарами: 1ий шар являв собою розчин Fe(OTs)2·6H2O (0.096 г, 0.2 ммоль, 1 екв.) 

та NH4SCN (0.030 г, 0.4 ммоль, 1 екв.) у суміші вода / метанол (1/1, 10 мл); другий 

шар - суміш вода / метанол (1/1, 10 мл); третій шар - розчин 2-бромпіразину 

(0.127 г, 0.8 ммоль, 1 екв.) у метанолі (3 мл). Через 2 тижні у другому шарі 

виросли червоні пластини, які були зібрані, промиті водою і висушені на повітрі. 

Вихід продукту становив 0.050 г (50%). Розраховано для Fe1C18H16O2N10S2Br4: С, 

25.59; Н, 1.90; N, 16.58; S, 7.58. Знайдено: С, 24.91; Н 1.77; N 16.42; S, 7.67%. 

Основні ІЧ смуги поглинання (см-1): 2080 (s), 1510 (m), 1456 (m), 1381 (s), 1130 

(s), 1057 (m), 1056 (m), 1020 (s). 

 Кристали NH2pzSCN отримували додаванням 2-амінопіразину (0.074 г, 0.8 

ммоль, 1 екв.) до Fe(OTs)2·6H2O (0.096 г, 0.2 ммоль, 1 екв.), NH4SCN (0.030 г, 0.4 

ммоль, 1 екв.) та аскорбінової кислоти (0.001г) у воді (5мл). Через два дні 

утворилися жовті кристали, які збирали, промивали водою і сушили на повітрі. 

Вихід продукту становив 0.060 г (70%). Розраховано для Fe1C18H22N14S2: C 38.99; 

H 4.00; N 35.37; S, 11.57. Знайдено: С, 38.84; Н 4.15; N 35.24; S, 11.62%. Основні 

ІЧ смуги поглинання (см-1): 3442 (m), 3323 (m), 2067 (s), 1616 (m), 1533 (s), 1432 

(s), 1211 (m), 1019 (m). 

Рентгеноструктурний аналіз. Рентгеноструктурні дані для NiClpz при 

170 та 250 K, PtMepz при 293 K, PdIpz та PtIpz при 170 K були отримані, 

використовуючи дифрактометр Bruker AXS CCD Smart 1000, та для NiIpz при 

133 K використовуючи STOE IPDS II дифрактометр (графітовий монохроматор, 

Mo-Kα випромінення, λ = 0.71073 Å). У випадку роданідних комплексів 

кристалографічні вимірювання проводились на приладі Bruker SMART APEX II 

CCD (для IpzSCN) та STOE IPDS II (для BrpzSCN та NH2pzSCN) (корекція 
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абсорбції SADABS, випромінювання M-Kα, λ = 0.71073 Å). Дослідження для 

AuMepz було проведено за допомогою дифрактометру Оxford Diffraction 

XCALIBUR E CCD при 200 К, а для AgMepz за допомогою дифрактометру 

Bruker SMART при 173 К з використанням випромінювання Mo-Kα в обох 

випадках. 

Кристалічні структури комплексів були вирішені прямим методом 

(SHELXS) та уточнені відносно F2 використовуючи SHELXL. Olex2 

використовувася у якості графічного інтерфейсу для програм ShelX. Усі атоми, 

окрім атомів гідрогену та гостьових атомів 2-метилпіразину для PtMepz, 

уточнені анізотропно.  Атоми С метильної групи в AuMepz розупорядковані по 

восьми позиціям та уточнені як ізотропні у зв’язку з низькою заселеністю, яка 

складає 0.125. Більшість атомів гідрогену були поміщені на обчислених позиціях 

і для них призначені параметри ізотопного зсуву 1.2 Ueq(C). Відстані O-H (води) 

були зафіксовані на 0.84 Å. 

Фізичні вимірювання. Данні порошкової дифракції були отримані на 

дифрактометрі Siemens D5000 (λ = 1.54056 Å) для діапазону 2θ 10-80°. 

Елементний аналіз (CHNS) виконувався на елементному аналізаторі Vario EL III. 

ІЧ спектри були виміряні на спектрометрі PerkinElmer BX II (4000-400 см-1) у 

KBr. Вимірювання залежності магнітної сприйнятливості від температури 

проводились за допомогою Quantum-Design MPMS-XL-5 SQUID магнітометра, 

обладнаного магнітом 5 Т, що працює в діапазоні температур 1.8-400 К. 

Швидкість охолодження та нагрівання становила 1 К·хв-1, а магнітне поле – 0.5 

Т. Також було застосовано діамагнітні поправки, обраховані з констант Паскаля. 

Моделювання експериментальних кривих проводилось за допомогою програми 

JulX. 57Fe Мессбауерівські спектри були записані з джерелом 57Co, вбудованим в 

родієву матрицю, використовуючи Мессбауерівський спектрометр з постійним 

прискоренням, обладнаний азотним кріостатом. Зразки готували шляхом 

розміщення порошків (50 мг) у тримачах з полі(метилметакрилату). 

Моделювання експериментальних кривих проводилося за допомогою 
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програмного забезпечення Recoil. Ізомерні зсуви встановлено відносно 

металічного заліза при температурі навколишнього середовища. 

 

3.5. Висновки до Розділу 3. 

1. Показано, що 2-заміщені піразини можуть бути ефективно використані для 

отримання комплексів феруму(ІІ) зі спіновим переходом.  

2. Запропоновано методи отримання нових координаційних сполук 

феруму(ІІ) родини аналогів клатратів Гофманна з заміщеними піразинами. 

На основі структурних досліджень встановлено, що ціанометалатні 

комплекси мають 2D полімерну будову. У випадку хлоро- та йодопіразину 

тривимірна організація металоціанідних шарів стабілізована за рахунок 

коротких  π···Cl та π···I контактів. 

3. Знайдено, що ціанометалатні комплекси, на відміну від тіоціанатних 

комплексів з аналогічними лігандами, можуть характеризуватися спіновим 

переходом. Показано, що в одержаних комплексах температура спінового 

переходу монотонно зменшується в ряду Ni > Pd > Pt, у той час як строгої 

залежності ширини термічного гістерезису СП від природи металу немає. 

4. У AuMepz відбувається незавершений двоетапний СП, викликаний 

зміною температури. Етапність СП можна пояснити існуванням трьох 

типів атомів Fe, що зумовлено розупорядкуванням аксіальних 

метилпіразинових лігандів. При охолодженні AgMepz залишається ВС, 

оскільки перехід у НС стан вимагає кардинальних структурних змін із 

руйнуванням слабких взаємодій. 

5. Одержано серію тіоціанатних комплексів феруму(ІІ) з монозаміщеними 

піразинами. На основі структурних досліджень встановлено, що сполуки 

мають молекулярну будову з викривлено-октаедричним оточенням 

центрального атома FeN4O2 або FeN6, в залежності від ліганду. Стан йонів 

феруму(ІІ) в них визначено як високоспіновий на підставі результатів 
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Мессбауерівської спектроскопії, рентгеноструктурного аналізу та 

магнітних досліджень. 

6. Встановлено, що зміна спінового стану в ціанометалатних комплексах на 

основі піразину супроводжується термохромним ефектом (жовтий ↔ 

червоний). 

Результати, представлені у даному розділі, були опубліковані в 5 наукових 

статтях: Polyhedron 2015, 87, 147; Inorg. Chem. 2016, 55, 10, 4906; Inorg. Chem. 

2020, 59, 9, 6549; Acta Cryst. E. 2018, 74, 12. 1895; Acta Cryst. E 2015, 71, 7, 776. 
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РОЗДІЛ 4. Спіновий перехід в ціанометалатах з піридазином 

 

В даному розділі описано отримання та дослідження комплексних сполук 

складу [Fe(pdz)2M(CN)4] (де M = Ni (Nipdz), Pd (Pdpdz), Pt (Ptpdz)), які мають 

спіновий перехід, параметри якого можна змінювати за рахунок молекул 

розчинника у структурі. 

 

4.1. Структури комплексів [Fe(pdz)2M(CN)4] 

Монокристальний рентгеноструктурний аналіз показав, що сполуки 

Nipdz·H2O, Pdpdz·H2O та Ptpdz·H2O є ізоструктурними і кристалізуються в 

орторомбічній просторовій групі Cmmm. Кристалічну структуру утворюють 

ціанометальні шари, що лежать вздовж площини ac, які також координовані 

молекулами pdz. Нікель, паладій та платина залишаються у плоскоквадратному 

оточенні, тоді як ферум формує псевдооктаедричне координаційне оточення 

FeN6. Ключовий структурний фрагмент сполук показано на Рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1. Ключовий структурний фрагмент ферумвмісних сполук зі спіновим 

переходом складу [Fe(pdz)2M(CN)4]·H2O. Йони феруму розташовані в 

координаційному оточенні чотирьох ціанідів і двох лігандів pdz. Операції 

симетрії: (i) 1-x, 1-y, 1/2; (ii) 1-x, y, 1-z; (iii) x, 1-y, 1-z; (iv) 1-x, 1- y, z. 
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Ціанідні ліганди займають екваторіальні положення, а аксіальні 

положення атомів Fe зайняті лігандами pdz з ароматичними фрагментами в 

площині bc. При цьому, піридазинові ліганди є статистично розупорядкованими 

між двома положеннями (C2/N3 50:50). Гостьові молекули води також 

статистично розупорядковані і розташовані у порожнинах каркасу з однією 

молекулою H2O на один центр феруму (Рис. 4.2). Кристалічні структури як для 

НС, так і для ВС станів були знайдені для всіх трьох комплексів. 

 

Рис. 4.2. Загальна кристалічна структура сполук [Fe(pdz)2M(CN)4]·H2O. Каркас 

складається з місткових ціанідних шарів з монокоординованими pdz. 

 

Основними змінами при спіновому переході є зміна довжини зв’язку Fe-N, 

яка в основному пов’язана з переходом електронів між незв’язуючими t2g та 

антизв’язуючими eg орбіталями (Табл. 4.1). 

Можна побачити, що довжина зв’язку Fe-N для ціанідного ліганду є 

коротшою, ніж для піридазинового ліганду. Середня відстань зв’язку Fe-N1 (CN) 

знаходиться в діапазоні 1.94-1.95 Å у НС стані і зростає до 2.14-2.16 Å для ВС 

стану. Така ж тенденція спостерігається і для довжини зв’язку Fe-N2(pdz): у НС 

стані вона складає 1.98-2.00 Å, але при переході до ВС стану це значення зростає 

до 2.20-2.22 Å. 
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Табл. 4.1. Вибрані кристалографічні дані для [Fe(pdz)2M(CN)4]·H2O у НС та ВС 

станах. 

Сполука Nipdz·H2O Pdpdz·H2O Ptpdz·H2O 

Спіновий 

стан 

ВС 

(243 K) 

НС 

(173 K) 

ВС 

(296 K) 

НС 

(153 K) 

ВС 

(296 K) 

НС 

(153 K) 

a (Å) 7.222 

(3) 

6.9234 

(15) 

7.365 

(9) 

7.0729 

(13) 

7.401 

(2) 

7.0858 

(9) 

b (Å) 15.172 

(7) 

14.676 

(3) 

14.969 

(18) 

14.583 

(3) 

15.058 

(5) 

14.5878 

(18) 

c (Å) 7.433 

(3) 

7.1195 

(15) 

7.538(9) 7.2986(13) 7.538(2) 7.2887(9) 

V (Å3) 814.5(6) 723.4(3) 831.0(17) 752.8(2) 840.1(5) 753.41(16) 

Fe-N1 2.145(5) 1.948(3) 2.155(3) 1.943(3) 2.144(3) 1.942(2) 

Fe-N2 2.207(6) 1.982(3) 2.202(5) 1.996(5) 2.217(4) 1.989(3) 

N1-Fe-

N1i 

91.1(2) 90.41(14) 90.81(16) 90.52(17) 90.44 

(19) 

90.70(12) 

 

Зміна довжини зв’язку на ⁓10% відповідає розширенню поліедру FeN6 при 

переході НС → ВС: у низькоспіновому стані об’єм октаедра становить ⁓10 Å3, у 

ВС стані значення об’єму лежать в інтервалі 13.5-13.6 Å3. Ця зміна об’єму 

навколо Fe передається до ґратки і призводить до розширення (НС → ВС) / 

скорочення (ВС → НС) решітки в усіх напрямках. Збільшення об’єму 

елементарної комірки при переході НС → ВС становить 12.6% (для Nipdz·H2O), 

10.4% (для Pdpdz·H2O) та 11.5% (для Ptpdz·H2O). Завдяки невеликому розміру 

органічних лігандів, розширення, яке характерне для цих комплексів, є одним з 

найбільших, що спостерігались для систем зі спіновим переходом.139 

Було виявлено, що слабкий π-π стекінг між лігандами піридазину залежить 

від спінового стану сполуки. Відстань між площинами дорівнює половині 

параметра комірки а. Міжплощинна відстань pdz-pdz становить 3.46-3.54 Å у 

НС стані та 3.61-3.70 Å у ВС стані. Таким чином, послаблення стекінг-взаємодії 

пов’язано з загальним розширенням каркасу при спіновому переході. Така ж 
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тенденція спостерігається для водневого зв’язування: відстань O1···N3 

зменшується від 2.85-2.87 Å у ВС структурах до 2.73-2.78 Å у НС структурах. 

Такі водневі зв’язки присутні у всіх трьох гідратованих структурах. 

 

4.2. СП в комплексах [Fe(pdz)2M(CN)4] 

Отримані експериментальні температурні залежності χMT та значення 

магнітної сприйнятливості для обох станів є типовими для комплексів 

феруму(ІІ). Магнітні вимірювання показують, що всі три комплексні сполуки 

характеризуються низькотемпературними спіновими переходами (Рис. 4.3).  

 

 

Рис. 4.3. Спінові переходи з термічним гістерезисом комплексів 

[Fe(pdz)2M(CN)4]. Магнітні вимірювання виконані у двох послідовних циклах 

(● - І цикл,○ - ІІ цикл). 
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Табл. 4.2. Температури спінових переходів для гідратованих та безводних форм 

комплексів [Fe(pdz)2M(CN)4]. 

Сполука Т1/2↑ (K) T1/2↓ (K) ΔТ 

Nipdz·H2O 240 208 32 

Nipdz 276 262 14 

Pdpdz·H2O 265 242 23 

Pdpdz 260 247 13 

Ptpdz·H2O 255 235 20 

Ptpdz 283 269 14 

 

Температури переходу наведено в Табл. 4.2. При кімнатній температурі 

гідратовані комплекси є парамагнітними і мають значення χMT 3.4-3.5 

см3·моль-1·K, що є типовими для комплексів Fe(II) у високоспіновому стані. 

Після охолодження величина магнітної сприйнятливості поступово падає до ~ 

0.4 (Nipdz·H2O), 1.1 (Pdpdz·H2O) та 1.7 (Ptpdz·H2O) см3·моль-1·K (при 140 K), 

що відповідає незавершеному спіновому переходу для комплексів Pd та Pt. Ці 

залишкові високоспінові фракції при низькій температурі з’являються через те, 

що не всі спінові центри зазнають температурноіндукованого спінового 

переходу. Це можна пояснити втратою водневих зв’язків, які присутні у 

гідратованих зразках і опосередковано впливають на спіновий стан центрів 

Fe(II).  

Спіновий стан металічних центрів у полікристалічній формі отриманого 

комплексу також додатково був відслідкований за допомогою Мессбауерівської 

спектроскопії, що є універсальним методом визначення електронних 

характеристик сполук феруму. Зазначені фракції відображені 

Мессбауерівськими спектрами для гідратованих комплексів (Рис. 4.4), які 
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показують наявність двох високоспінових компонент, що відрізняються 

квадрупольним розщепленням. Основні параметри узагальнені в Табл. 4.3.  

 

Табл. 4.3. Основні параметри Мессбауерівського експерименту для комплексів 

загальної формули [Fe(pdz)2M(CN)4] при 77 та 293 К. 

 

Центри, що відповідають першому компоненту (ВС1) з δ = 1.04-1.05 мм·с-1 

та ΔEQ = 1.1-1.4 мм·с-1 (експеримент при 293 К), здатні зазнавати спінового 

переходу. Інші центри, представлені другим компонентом (ВС2) з δ = 1.07-1.13 

мм·с-1 і ΔEQ = 2.44-2.6 мм·с-1 (при 293 К), не показують поведінку спінового 

переходу і залишаються високоспіновими в межах всього температурного 

діапазону. Низькотемпературні Мессбауерівські спектри (експеримент при 77 К) 

для гідратованих комплексів (Рис. 4.4; Табл. 4.3) показують наявність фракцій, 

що не характеризуються спіновим переходом (ВС2) та показують низькоспінові 

 Спіновий 

стан 

77 K 293 K 

δ 

(мм·с-1) 

ΔEQ 

(мм·с-1) 

Cont. 

(%) 

δ 

(мм·с-1) 

ΔEQ 

(мм·с-1) 

Cont. 

(%) 

Nipdz·H2O 

НС 0.406(1) 0.232(2) 94(1) -- -- 0 

ВС1 -- -- 0 1.052(1) 1.390(2) 95(1) 

ВС2 1.176(2) 3.069(4) 6(1) 1.07(1) 2.4(2) 5(2) 

Nipdz НС 0.433(1) 0.202(2) 100 -- -- 0 

ВС2 -- -- 0 1.068(3) 1.318(7) 100 

Pdpdz·H2O 
НС 0.441(2) 0.173(5) 79(1) -- -- 0 

ВС1 -- -- 0 1.037(2) 1.124(4) 85(3) 

ВС2 1.25(1) 3.23(2) 21(2) 1.073(3) 2.405(6) 15(4) 

Pdpdz НС 0.431(2) 0.188(4) 100 -- -- 0 

ВС2 -- -- 0 1.062(3) 1.139(5) 100 

Ptpdz·H2O 
НС 0.43(1) 0.18(2) 75(2) -- -- 0 

ВС1 -- -- 0 1.037(3) 1.088(7) 77(2) 

ВС2 1.26(2) 3.23(3) 25(3) 1.13(2) 2.64(5) 23(3) 

Ptpdz НС 0.435(1) 0.189(3) 100 -- -- 0 

ВС2 -- -- 0 1.067(1) 1.111(2) 100 
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фракції, які тільки-но з’явилися при цій температурі (δ = 0.41-0.44 мм·с-1, ΔEQ = 

0.17-0.23 мм·с-1). Збільшення δ для ВС2 при охолодженні відбувається за 

рахунок доплерівського зсуву другого порядку, тоді як підвищення ΔEQ 

відображає більш високу різницю в заселеності dxy та dxz/dyz рівнів при низьких 

температурах.   

 

 

Рис. 4.4. Мессбауерівські спектри гідратованих та дегідратованих комплексів 

при 77 і 293 К. Дві високоспінові фракції (ВС1 та ВС2) спостерігаються при 

293 K у гідратованих зразках. ВС1 повністю перетворюється на НС фракцію 

при 77 К, тоді як ВС2 залишається незмінною. Безводні зразки демонструють 

повний спіновий перехід. 
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Присутність двох різних ВС центрів не спостерігалося в дифракційних 

експериментах, хоча це може бути наслідком ступеня гідратації або температур, 

які було обрано для експериментів. Спостереження фракції без спінового 

переходу (ВС2), яку фіксує Мессбауерівська спектроскопія, також підтверджує 

неповний спіновий перехід у гідратованих сполуках та пояснює доволі високі 

значення χMT при температурі нижче СП. Цей ефект повинен пояснюватися 

також сильною кооперативністю в монокристалах комплексу, що стимулює 

повний термічний спіновий перехід гідратованого зразка.  

Інша поведінка була знайдена для безводних комплексів (Рис. 4.3). Вони 

показують спінові переходи при температурах значно вищих, ніж у випадку 

гідратованих комплексів (Табл. 4.2). Наприклад, перехід у Ptpdz відбувається 

при температурах Т1/2↑ = 283 К та Т1/2↓ = 269 К, що робить даний комплекс 

цікавим для експериментів при кімнатній температурі та для практичних 

застосувань. Більше того, в той час як в аналогах піридину спіновий перехід 

відбувається при низьких температурах 31,33,153, спіновий перехід в піридазинових 

комплексах свідчить про те, що 2D аналоги клатратів Гофманна також можуть 

мати спінові переходи при температурах, близьких до температур 3D аналогів.32 

Спіновий перехід для безводних зразків є повним. При кімнатній 

температурі χMT становить 3.3-3.5 см3·моль-1·K, що відповідає парамагнітному 

високоспіновому стану сполук. При переході від ВС до НС стану значення 

магнітної сприйнятливості зменшується до 0.2-0.3 см3·моль-1·K, що відповідає 

діамагнітному низькоспіновому стану. Мессбауерівські спектри для безводних 

комплексів при кімнатній температурі (Рис. 4.4; Табл. 4.3) показують переважно 

одну високоспінову фракцію (δ = 1.06-1.07 мм·с-1, ΔEQ = 1.11-1.32 мм·с-1), яка 

повністю перетворюється у низькоспінову форму при низьких температурах (δ = 

0.43–0.44 мм·с-1, ΔEQ = 0.19-0.20 мм·с-1). Така різниця в поведінці гідратованих 

та безводних зразків не може бути описана лише з точки зору кооперативності: 

для всіх трьох комплексів термічний гістерезис для гідратованих зразків більший 

ніж для безводних, проте переходи у безводних зразків більш різкі.  
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Серед унікальних характеристик спінового переходу, термохромізм 

посідає особливе місце, маючи широкий спектр для практичного застосування в 

чистих комплексах, тонких плівках, композитах тощо. Тому були проведені 

температурозалежні оптичні вимірювання для спостереження термохромізму в 

піридазинових комплексах. Для експерименту було обрано найбільш цікавий 

комплекс серед трьох досліджуваних сполук – платиновий комплекс (Ptpdz), 

який (у безводній формі) з даних магнітних вимірювань продемонстрував 

молекулярну бістабільність поблизу кімнатної температури. Попередньо 

комплекс Ptpdz зневоднювався в атмосфері азоту. Зміну кольору зразку 

контролювали в інтервалі температур 243 – 303 K. Було виявлено, що 

платиновий комплекс змінює свій колір від інтенсивно-червоного у НС стані до 

жовтого у ВС стані, як і більшість аналогів клатратів Гофманна. Відповідна 

температурна залежність інтенсивності оптичного відбиття наведена на Рис. 4.5.  

 

Рис. 4.5. Залежність нормалізованої зміни оптичного відбиття для сполуки 

Ptpdz від температури.  

 

Температури переходу, отримані з аналізу кривої, становили  

Т1/2↓ = 265 K і Т1/2↑ = 284 K, що добре відповідає магнітним вимірюванням. 

Незначна різниця у значеннях температур переходу обумовлена як різною 
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термалізацією зразку, так і різними швидкостями зміни температури при 

проведенні експерименту (для оптичного експерименту – 10 К·хв-1, для 

магнітного – 2 К·хв-1). В оптичному експерименті спостерігалась петля 

термічного гістерезису на 4 К ширша, ніж у магнітному вимірюванні.  

Термічноіндукований СП є ентропійно викликаним процесом. Так, 

близько 25% збільшення ентропії пов’язані зі зміною спінової мультиплетності. 

А основний внесок становить зміна частот коливань зв’язків метал-ліганд та 

зміна коливань ґратки. Така реорганізація призводить до теплових ефектів, які 

добре спостерігаються на кривих динамічної скануючої калориметрії як піки, 

вершини яких відповідають значенням температур спінового переходу (Рис. 4.6). 

 

Рисунок 4.6. Криві калориметричних вимірювань, що показують теплові 

ефекти спінового переходу у платиновому комплексі Ptpdz. Термодинамічні 

параметри представлені окремо для кожного піку. 

 

 

 ДСК-криві для безводного платинового комплексу Ptpdz були отримані в 

режимах нагрівання та охолодження в інтервалі температур 220 - 300 К. Вони 

показали один ендотермічний пік при нагріванні, що відповідають переходу НС 
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→ ВС, і один екзотермічний пік при охолодженні, що відповідає переходу  

ВС → НС. Калориметричні вимірювання дозволили знайти температури 

переходу: Т1/2↓ = 260 K та Т1/2↑ = 278 К. Розраховані значення змін ентальпії (ΔH↓ 

= -16.4 кДж·моль-1 і ΔH↑ = 13.5 кДж·моль-1) та значення змін ентропії (ΔS↓ = -

63.1 Дж·моль-1·К-1 і ΔS↑ = 48.6 Дж·моль-1·К-1) є типовими для сполук даного 

класу і вказують на наявність фазового переходу. Результати, які були отримані 

за допомогою цього методу, підтверджують та узгоджуються з даними, 

отриманими у магнітних та оптичних вимірюваннях. 

 

4.3. Експериментальна частина до Розділу 4 

Отримання полікристалічних зразків 

Порошки комплексів отримували шляхом змішування 1 мл водного 

розчину, що містив 0.1 ммоль Fe(ClO4)2·6H2O та 0.5 ммоль піридазину, із 1 мл 

водного розчину, що містив 0.1 ммоль K2[M(CN)4] (де M = Ni, Pd, Pt). При цьому 

утворювалися жовті осади гідратованих комплексних сполук. Подальшими 

процедурами були центрифугування, промивання осадів водою та висушування 

на повітрі. Вихід сполук становив 75-85%. Гостьову воду видаляли нагріванням 

при 373 К протягом 5 хвилин, тим самим отримуючи безводні форми комплексів. 

Дані елементного аналізу для Nipdz·H2O – розраховано: C 36.32%, H 2.54%, N 

28.24%; знайдено C 36.23%, H 2.60%, N 28.06%; для Pdpdz·H2O – розраховано: 

C 32.42%, H 2.27%, N 25.21%; знайдено: C 32.77%, H 2.53%, N 25.20%; для 

Ptpdz·H2O – розраховано: C 27.03%, H 1.89%, N 21.02%; знайдено: C 26.58%, H 

2.03%, N 20.79%. 

Отримання монокристалів 

Монокристали гідратованих комплексів були отримані методом повільної 

дифузії між етанольним розчином (2 мл) Fe(ClO4)2·6H2O (0.1 ммоль) і pdz (0.5 

ммоль) з одного боку та водним розчином (2 мл) K2[M(CN)4] (де M = Ni, Pd, Pt) 

(0.1 ммоль) з іншого боку через шар водно-спиртового розчину H2O-EtOH 

(50:50) (2 мл). 
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Кристалічні структури всіх сполук у двох спінових станах (НС та ВС) були 

досліджені за допомогою рентгенівської дифракції на монокристалах з 

використанням дифрактометру Bruker SMART, обладнаному анодом з 

випромінюванням Mo-Kα та графітовим монохроматором (λ = 0.71073 Å). Для 

обробки дифракційних зображень використовувався програмний пакет 

CrysAlisPro від Oxford Diffraction. Структури вирішувались за допомогою 

ShelXS за допомогою прямого методу та уточнювались у ShelXL методом 

найменших квадратів154. Olex2 використовувався як інтерфейс для програм 

ShelX146. Неводневі атоми були уточнені з анізотропними тепловими 

параметрами. Ароматичні атоми гідрогену розміщували в обчислених 

положеннях і уточнювали за допомогою моделі riding.  

 Порошкові дифрактограми були записані для полікристалічних форм 

комплексів на дифрактометрі Siemens D5000 (λ = 1.5406 Å), оснащеному 

детектором Braun M50 з використанням випромінювання Cu-Kα в інтервалі 2θ 

між 10° та 90° з кроком сканування 0.038°. 

 Дослідження залежності магнітних властивостей сполук від температури 

проводилися на SQUID магнітометрі MPMS-XL-5 зі швидкістю проведення 

експерименту 2 K·хв-1 в температурному інтервалі від 140 до 320 К при 

напруженості зовнішнього магнітного поля 0.5 Тл. Нагрівання зразків до 373 К і 

утримування їх протягом 5 хвилин при цій температурі призводило до 

отримання відповідних безводних форм комплексів. Для врахування 

діамагнітної поправки використовувались табличні значення констант Паскаля. 

57Fe-Мессбауерівські спектри були записані з використанням 57Co джерела 

в матриці з родієм, використовуючи Мессбауерівський спектрометр оснащений 

азотно-проточним кріостатом з постійним прискоренням. Ізомерні зсуви 

наведені відносно фольги α-Fe при температурі навколишнього середовища. 

Обробку експериментальних Мессбауерівських даних було проведено за 

допомогою програмного забезпечення Recoil (Lagarec and Rancourt, Ottawa 

University). 
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Система для моніторингу спінового переходу за зміною інтенсивності 

відбитого світла складалася з оптичного мікроскопа Optica SZM-1, оснащеного 

камерою Sigeta UCMOS 1300. Температуру зразка контролювали за допомогою 

оптичного кріостату Linkam DSC600, що дозволяє проводити вимірювання в 

широкому температурному діапазоні при різних швидкостях 

нагріву/охолодження. Фотографії робилися автоматично за допомогою 

програмного забезпечення ToupView (1 зображення на К). Обробка зображень 

проводилася за допомогою програмного забезпечення ImageJ. 

 

4.4. Висновки до Розділу 4 

1. Показано, що піридазин може бути ефективно використаний для 

отримання комплексів феруму(ІІ) зі спіновим переходом. Комбінація з ко-

лігандними тетраціанометалат-аніонами дозволяє отримати три нових 

комплекси із 2D структурою аналогів клатратів Гофманна.  

2. Включення гостьової води в структуру даних комплексів призводить до 

виникнення фракції ВС центрів феруму, що не зазнають СП. Вилучення 

гостьової води не призводить до руйнування каркасів, а безводні 

комплекси характеризуються повними спіновими переходами. 

3. Спіновий перехід в комплексах супроводжується великою зміною об’єму 

каркасу, що у випадку нікелевого комплексу сягає 12%. 

4. Зміна спінового стану в ціанометалатних комплексах з піридазином 

супроводжується термохромним ефектом (жовтий ↔ червоний). 

Термохромізм платинового комплексу біля кімнатної температури робить 

його перспективним для практичного застосування як основи 

різноманітних термочутливих матеріалів. 

Результати, представлені у даному розділі, були опубліковані в 1 науковій статті: 

Eur. J. Inorg. Chem. 2019, 2019, 42, 4532. 
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РОЗДІЛ 5. Комплекси з хелатними N-донорними лігандами 

 

5.1. Високотемпературні спінові переходи в молекулярних комплексах 

Більшість матеріалів зі СП, які є відомими на даний момент, зазнають СП за 

низьких температур. В той самий час, для декількох широких класів сполук зі 

СП, наприклад комплексів феруму(ІІ) з триазолами155–157 та аналогів клатратів 

Гофманна,32,76,101,105,158 спостерігався СП з гістерезисом близько кімнатної 

температури.159–164 З іншого боку, комплекси, що зазнають СП за високих 

температур, є малодослідженими, хоча вони є важливими для розробки 

матеріалів-перемикачів, що використовуються у екстремальних умовах,  а також 

для поглиблення знань щодо поведінки матеріалів зі СП. 

Теоретично, кожен НС центр зі СП можна перетворити на ВС за достатньо 

високих температур, при умові, що комплекс не буде розкладатися. Проте, до 

цього часу не були відомими комплекси, у яких СП може відбуватись вище 473 

К. Основними проблемами розвитку даної області дослідження є розклад 

комплексів та складність контролю сили поля ліганду. Лише для декількох 

комплексів було повідомлено про СП вище 400 К,165–170 а найвища температура 

переходу спостерігалась для моноядерного комплексу [Fe(Hpy-DEPA)](BF4)2.
168 

Більш того, деякі з цих комплексів є нестабільними та втрачають свої властивості 

СП після першого нагрівання. Цілеспрямований синтез щільно упакованих 

координаційних полімерів,  утворених жорсткими полідентатними містковими 

лігандами з відповідною силою поля ліганду, може відкрити шлях до отримання 

матеріалів-перемикачів, що функціонують за високих температур.  

У даному підрозділі описано двоетапний СП, що відбувається за 

надзвичайно високих температур, у 2D метал-органічних каркасах, які було 

отримано за допомогою сольвотермальних реакцій, а саме 2
∞[FeII(bpt)2] (Febpt) 

та 2
∞[FeII(2,3-Mebpt)2] (FeМеbpt) (bptH = 3-(2-піридил)-5-(3-піридил)-1,2,4-

триазол; 2,3-MebptH = 3-(3-метил-2-піридил)-5-(3-піридил)-1,2,4-триазол). 
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Каркаси Febpt та FeМеbpt демонструють високу стабільність, що робить їх 

потенційними для використання у екстремальних умовах. Вимірювання 

порошкової дифракції за різних температур показують, що їхні структури є 

стабільними до 623 К, що було найвищою температурою, якої вдалось досягти у 

доступних експериментальних умовах (Рис. 5.1). Під час СП не було зафіксовано 

кристалографічного фазового переходу. Термогравіметричний аналіз показав 

відсутність розкладу до 673 К (Рис. 5.2).  

 

Рис. 5.1. Дифрактограми Febpt (а) та FeМеbpt (б), виміряні за різних 

температур.   

 

Рис. 5.2. (а) Криві ТГА для Febpt та FeМеbpt. (б) Дифрактограми 

свіжоотриманого Febpt та Febpt, що було витримано у морфоліні, піридині 

та ДМФ протягом місяця. 

 

Окрім термічної стабільності, Febpt та FeМеbpt не змінюють свій склад після 

контакту з ДМФ, морфоліном та піридином протягом одного місяця (Рис. 5.2). 
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 Кристалічні структури Febpt та FeМеbpt були отримані при 293 К (НС-НС 

фаза) та 383 К (поблизу проміжної фази НС-ВС). Обидва комплекси 

кристалізуються у просторовій групі Р1̅ та мають схожу будову (Рис. 5.3). 

Кристалографічно незалежна одиниця містить два нееквівалентних йони 

феруму(ІІ) Fe1 та Fe2, що мають зайнятість 0.5, та дві молекули ліганду 

bpt/Mebpt у різних конформаціях. Для того, щоб наочно описати структури, 

ліганди розглядались як два фрагменти: (і) бідентатна хелатуюча частина, що 

складається з кільця 2-піридину/3-метил-2-піридину (2py/Me2py) та 

триазольного кільця (trz) та (іі) монодентатного кільця 3-піридину (3py), яке 

приймає цис- або транс-конформацію відносно бідентатної частини. Центри Fe1 

та Fe2 по-різному координовані даними лігандами, а саме Fe1 координований 

двома бідентатними частинами ліганду у екваторіальному положенні та двома 

цис-3py в аксіальних позиціях. В той самий час, аксіальні позиції Fe2 зайняті 

двома молекулами транс-3py. Два ліганди, що є різними за конформацією, 

з’єднують йони феруму у двох напрямках, утворюючи 2D (4,4) ромбічні сітки, у 

вузлах яких почергово розміщуються центри Fe1 та Fe2. Послідовні шари 

об’єднуються у тривимірну супрамолекулярну структуру через міжшарові π···π 

контакти типу площина до площини та торець до площини (Рис. 5.3). Відстань 

між центроїдами піридинових кілець для Febpt становить 4.04/4.10 Å при 

293/383 K (для FeМеbpt  вона становить 3.85/3.84 Å при 293/383 K). Відстань 

C···π та кут C–H···π становлять 3.52/3.61 Å та 146/148° при 293/383 K для Febpt 

(та 3.57/3.66 Å та 140/139° при 293/383 K FeМеbpt), відповідно. Можна 

побачити, що наявність метильного замісника в FeМеbpt не впливає на загальну 

структуру та не має очевидного стеричного ефекту. 
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Рис. 5.3. Зображення структур Febpt (а) та FeМеbpt (б):  координаційне 

оточення F1 та Fe2; 2D (4,4) ромбічні сітки в Febpt (в) та FeМеbpt (г); 

кристалічна упаковка двох сусідніх 2D шарів, на якій показано міжшарові 

π···π контакти типу площина до площини та торець до площини в Febpt 

(д) та FeМеbpt (е). Атоми гідрогену не показані для наочності.  

 

Зміна середньої довжини Fe–Nсер та параметру октаедричного спотворення 

Σ|90° – ΘN–Fe–N| є ефективними індикаторами виникнення СП (Табл. 5.1). При 293 

К значення довжини Fe–Nсер лежать у діапазоні 1.99–2.02 Å, що є свідченням 

того, що Fе1 та Fe2 знаходяться у НС стані. При нагріванні до 383 К лише 

довжина Fe1–Nсер значно збільшується, в той час як Fe2–Nсер залишається майже 

незмінною, що є свідченням СП у центрі Fe2 (але ще незавершеного) та 

збереження НС стану центру Fе1. ΣFе1 та ΣFе2 є співрозмірними при 293 К, в той 

час  як при 383 К ΣFе1 трохи зменшується, а ΣFе2 суттєво зростає, що відповідає 

меншому значенню Σ для НС форми, та більшому для ВС.171,172  Довжина зв’язків 

Fe–Nсер в FeМеbpt при 600 К, отримана за допомогою уточнення порошкограми 
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за методом Рітвельда (Рис. 5.4), підтверджує завершеність СП у Fе1 (2.20 Å) та 

Fе2 (2.24 Å).  

 

Рис. 5.4. Експериментальна та уточнена за методом Рітвельда 

порошкограми (та різниця між ними) для FeМеbpt при 600 К. Рисками 

відмічені позиції Брегівських рефлексів. Rwp = 4.35%，Rp = 2.62%. 

 

Табл. 5.1. Довжини зв’язків Fe–N (Å) та параметри октаедричного 

спотворення Σ (°) для Febpt та FeМеbpt  при 293 К та 383 К. 

Fe- 

pypytrz 

Fe1–

Ntrz 

Fe1–

N2py 

Fe1–

Nцис-

3py 

Fe1–

Nсер 

ΣFe1 Fe2–

Ntrz 

Fe2–

N2py 

Fe2–

Nтранс-

3py 

Fe2–

Nсер 

ΣFe2 

293 К 1.96 2.00 2.00 1.99 49.7 1.99 2.02 2.05 2.02 48.6 

383 К 1.99 2.02 2.02 2.01 47.1 2.10 2.21 2.25 2.19 63.8 

Зміна 0.03 0.02 0.02 0.02 -2.6 0.11 0.19 0.20 0.17 15.2 

Fe-Ме 

pypytrz 

Fe1–

Ntrz 

Fe1–

N2py 

Fe1–

Nцис-

3py 

Fe1–

Nсер 

ΣFe1 Fe2–

Ntrz 

Fe2–

NMe2py 

Fe2–

Nтранс-

3py 

Fe2–

Nсер 

ΣFe2 

293 К 1.96 2.01 2.01 1.99 45.8 1.98 2.03 2.06 2.02 47.8 

383 К 1.96 2.01 2.01 1.99 44.6 2.05 2.16 2.24 2.15 59.3 

Зміна 0 0 0 0 -1.2 0.07 0.13 0.18 0.13 11.5 
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Хоча на сьогодні існують численні приклади дискретних моно- та 

біядерних комплексів з двоетапним СП, така поведінка рідше спостерігається 

для координаційних полімерів.34,54,65,109,173–179  Присутність кристалографічно 

нееквівалентних центрів зі СП є розповсюдженою причиною багатоетапного СП. 

Незначні структурні модифікації у координаційній сфері або різні периферичні 

супрамолекулярні взаємодії є достатніми для зміни поля ліганду навколо центрів 

феруму(ІІ).  У нашому випадку обидва фактори відіграють важливу роль у 

виникненні двоетапного СП. Судячи зі зміни довжини зв’язку Fe–N при різних 

температурах (Табл. 5.1), транс-3py частина ліганду, що є координованою до 

центру Fe2, – більш гнучка, ніж бідентатна частина та цис-3py, які 

координуються до  Fe1. 

Можна зробити припущення, що СП буде простіше відбуватись у центрі, 

координаційну геометрію якого можна легше модифікувати, ніж у випадку 

жорсткого оточення. Окрім цього фактору, у порівнянні з транс-3py, двогранний 

кут між цис-3py та бідентатною частиною є значно меншим (цис: 5.55/6.65°, 

транс: 15.93/19.25° для Febpt/FeМеbpt, відповідно), що може також впливати 

на силу поля ліганду. Більш того, дещо більша довжина зв’язку Fe2–Nсер повинна 

відігравати роль у першому переході, оскільки сила поля ліганду є зворотно 

пропорціональною  до довжини зв’язку Fe–N.180 З точки зору 

супрамолекулярних взаємодій, той факт, що π···π взаємодії спостерігались лише 

між кільцями піридину, координованих до різних типів атомів феруму, може 

слугувати антикооперативним фактором,178 що стабілізує НС-ВС стан. Більш 

того, при аналізі π···π взаємодій типу торець-площина можна побачити, що 

транс-3py ліганди, координовані до атомів Fe2, є донорами електронної густини 

для цис-2py лігандів, координованих до Fe1, що призводить до підвищення сили 

поля ліганду навколо Fe1. 

Вимірювання залежності магнітної сприйнятливості від температури 

підтвердили двоетапний характер СП у Febpt та FeМеbpt (Рис. 5.5б). Значення 

χМТ для Febpt при 600 К становить 3.43 см3·К·моль-1, що є свідченням того, що 
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майже всі йони феруму(ІІ) знаходяться у ВС стані. При охолодженні значення 

χМТ зменшується протягом двох розділених етапів переходу до мінімального 

значення 0.1 см3·К·моль-1 при 250 К, що свідчить про завершення СП. При 

подальшому нагріванні не спостерігається виникнення гістерезису. Значення Тс 

(температура, за якої відбулось 50% переходу) становлять 329 та 501 К для 

низько- та високотемпературного переходів, відповідно. Плато між двома 

етапами становить приблизно 80 К. Залежність χМТ від Т для FeМеbpt є дуже 

подібною до аналогічних вимірювань для Febpt, але у випадку FeМеbpt СП 

зміщений в бік вищих температур (Tc1 = 351 K та Tc2 = 520 K, відповідно). 

Експериментальні криві можуть бути гарно відтворені з використанням 

доменної моделі (n1 = 1.9, n2 = 3.6 для та n1 = 1.9, n2 = 4.9, де n – кількість 

молекул на домен).  

 

Рис. 5.5. Моніторинг двоетапного СП в Febpt та FeМеbpt: ДСК криві в 

Febpt та FeМеbpt; криві залежності χМТ (Т) для в Febpt та FeМеbpt у 

температурному діапазоні від 200 до 600 К; термічна залежність відносної 

інтенсивності вибраних Раманівських піків для FeМеbpt. 
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Результати вимірювань ДСК, що підтверджують двоетапний характер СП, 

показано на Рис. 5.5а. У випадку обох комплексів на ДСК кривих 

спостерігаються два піки термічних аномалій при Tc1 = 328 K, Tc2 = 506 K для 

Febpt  та Tc1 = 355 K, Tc2 = 522 K для FeМеbpt, що добре узгоджується з 

магнітними вимірюваннями. Зміни ентальпії (ΔН) та ентропії (ΔS) становлять 

ΔH1 = 15.3 кДж·моль-1, ΔH2 = 13.8 кДж·моль-1 та ΔS1 = 46.6 Дж·К-1·моль-1, ΔS2 = 

27.3 Дж·К-1·моль-1 для Febpt та ΔH1 = 18.2 кДж·моль-1, ΔH2 = 12.4 кДж·моль-1 та 

ΔS1 = 51.2 Дж·К-1·моль-1, ΔS2 = 23.8 Дж·К-1·моль-1 для FeМеbpt. Сумарна зміна 

ΔH = 29.1 кДж·моль-1, ΔS = 73.9 Дж·К-1·моль-1 для Febpt та ΔH = 30.6 кДж·моль-

1, ΔS = 75.0 Дж·К-1·моль-1 для FeМеbpt знаходяться у діапазоні значень, які 

зазвичай спостерігаються для комплексів феруму(ІІ) зі СП. 

Раманівські спектри FeМеbpt, отримані за різних температур, показано на 

Рис. 5.6. У діапазоні з меншим хвильовим числом (90 – 500 см-1) спостерігалось 

відносно низьке співвідношення сигналу до шуму, і у зв’язку з цим даний регіон 

не було взято до уваги.  

 

 

Рис. 5.6. Раманівські спектри FeМеbpt у НС-НС (273 К), ВС-НС (453 К) 

та ВС-ВС (593 К) станах. 
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При підвищенні температури спостерігається дві суттєві зміни, а саме: пік 

при 832 см-1 поступово з’являється, а відносна інтенсивність двох мод при 1580 

та 1600 см-1 зменшується. Для достовірності процес СП було відслідковано за 

співвідношенням двох інтенсивних мод. Як показано на Рис. 5.5, крива 

двоетапного СП, яку отримано з Раманівських спектрів, добре узгоджується з 

іншими вимірюваннями.  

 57Fe Мессбауерівські спектри FeМеbpt було отримано при 300, 375 та 455 

К (Рис. 5.7, Табл. 5.2). При 300 К Мессбауерівський спектр складається з двох 

дублетів у співвідношенні 1:1. Їхні значення ізомерного зсуву та квадрупольного 

розщеплення є типовими для НС феруму(ІІ) (δ1 = 0.41 мм·с-1, ΔEQ1 = 0.77 мм·с-1; 

δ2 = 0.45 мм·с-1, ΔEQ2 = 1.02 мм·с-1), що добре узгоджується з 

кристалографічними даними та магнітними дослідженнями. При нагріванні до 

375 К спостерігається частковий СП (39%) з НС у ВС стан, свідченням чого є 

виникнення дублету з δ2 = 0.71 мм·с-1, ΔEQ1 = 1.11 мм·с-1; інший дублет, фракція 

якого складає 61%, має параметри, що характерні для НС йонів феруму(ІІ) з δ1 = 

0.39 мм·с-1, ΔEQ1 = 0.78 мм·с-1. При 455 К вміст ВС дублету з δ2 = 0.72 мм·с-1, 

ΔEQ2 = 1.59 мм·с-1 дещо збільшується до 43% (параметри НС дублету становлять 

δ1 = 0.40 мм·с-1, ΔEQ1 = 0.69 мм·с-1). 

 Порівнюючи характеристики СП в Febpt та FeМеbpt, можна відмітити, що 

в обох комплексах відбувається подібний поступовий СП, але за різних 

температур; СП у FeМеbpt відбувається за вищих температур, що пов’язано з 

наявністю електрондонорного замісника (метильної групи), який підвищує 

електронну густину на піридинових кільцях, що в результаті призводить до 

збільшення сили поля ліганду. Поступовий характер переходу пов’язаний зі 

слабкими взаємодіями між шарами. Більш того, відповідно до рентгенівських 

досліджень, ці взаємодії існують лише між різними типами йонів феруму(ІІ), по 

призводить до меншої кооперативності між однаковими типами йонів феруму(ІІ) 

на кожному з етапів переходу. 
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Рис. 5.7. Мессбауерівські спектри FeМеbpt при 300, 375 та 455 К. 

 

Табл. 5.2. Мессбауерівські надтонкі параметри для FeМеbpt, де δ – ізомерний 

зсув, ΔEQ – квадрупольне розщеплення, Г – ширина спектральної лінії, RA – 

відносна площа спектру індивідуального компоненту. 

Т (К) Компонент δ  

±0.01 

(мм·с-1) 

ΔEQ 

±0.01 

(мм·с-1) 

Г 

±0.01 

(мм·с-1) 

RA 

±0.01 

(%) 

Приналежність 

300 
Дублет 1 0.41 0.77 0.27 50 НС Fe2+ 

Дублет 2 0.45 1.02 0.27 50 НС Fe2+ 

375 
Дублет 1 0.39 0.78 0.31 61 НС Fe2+ 

Дублет 2 0.71 1.11 0.31 39 ВС Fe2+ 

455 
Дублет 1 0.40 0.69 0.31 57 НС Fe2+ 

Дублет 2 0.72 1.59 0.31 43 ВС Fe2+ 
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5.2. Поліморфізм-залежний спіновий перехід в молекулярному комплексі 

Поліморфізм, як здатність твердих матеріалів існувати у більш ніж одній 

кристалічній формі, відкриває шлях до численних функціонально привабливих 

форм різних сполук. Поліморфізм органічних сполук є дуже важливим з точки 

зору фармацевтичної хімії, коли два поліморфи одного препарату можуть мати 

різну розчинність181 або здатність до стиснення для формування таблеток.182 У 

біохімії конформаційна різноманітність часто відповідає за поліморфізм 

біополімерів.183 У хімії матеріалів поліморфи також мають різні функціональні 

властивості, наприклад магнітні, надпровідні тощо.184 

Вплив поліморфізму у комплексах зі СП заслуговує на особливу увагу, 

оскільки даний ефект надає чудову можливість отримати багато додаткових 

функціонально привабливих комплексів зі СП з одного набору будівельних 

блоків.185  Дане явище також дозволяє дослідити вплив молекулярної упаковки 

та надмолекулярних взаємодій, які мають вирішальне значення для розуміння 

кооперативності СП. Раніше було показано, що метод послідовного 

перетворення монокристала в монокристал через десольватацію є ефективним 

підходом для отримання різних поліморфів сполук зі СП.186–188 У випадку хімії 

розчинів, при кристалізації певні стимули, такі як розчинник, температура, 

концентрація, можуть сприяти утворенню певного поліморфа. 

Відомим прикладом є комплекс [Fe(Htrz)2(trz)]BF4 (trz = 1,2,4-триазол), який 

може бути виділений у двох поліморфах в залежності від розчинника, що 

використовується для реакції.189 Один поліморф демонструє перехід з 

гістерезисом за високої температури з центром при 365 К, а інший має СП, 

центрований при 335 К. Для одного поліморфу хірального комплексу Fe(II) 

[FeL3](BF4)2 (L = (S)-1-феніл-N-(1-бутил-імідазол-2-ілметилен)етиламін) було 

виявлено можливість виникнення СП, а для іншого - сегнетоелектричні 

властивості.190  Було показано, що багато інших координаціних сполук Fe (II), Fe 

(III) та Co (II) зі СП можуть утворювати різні поліморфні форми.191–206 
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У даному підрозділі описано поліморфізм у молекулярному комплексі Fe(II) 

з лігандами N,N'-біс(5-бромопіридин-2-ілметил)етан-1,2-діамін (bpmea) та 

диціанамід (dca), [Fe(bpmea)(dca)2], який, залежно від синтетичного протоколу, 

можна селективно отримати у трьох різних кристалічних формах, що мають різні 

характеристики спінового стану металічних центрів. 

 

5.2.1. Поліморфізм в [Fe(bpmea)(dca)2] 

На відміну від багатьох раніше отриманих поліморфних сумішей зі СП, 

синтез запропонованого комплексу є одним з нечисленних випадків, коли будь-

який з трьох поліморфів може бути селективно отриманим у чистому вигляді 

шляхом контролю за температурою реакції. Полікристалічний порошок α-форми 

було отримано шляхом швидкого осадження при реакції Fe(ClO4)2·6H2O, bpmea 

та диціанаміду натрію в ацетонітрилі на крижаній бані. Полікристалічний 

порошок β-форми утворюється, якщо таку ж реакцію проводять при кімнатній 

температурі. Перекристалізація порошку з гарячого MeCN, а потім 

витримування розчину при 4 °C дає кристали γ-форми у вигляді чистої фази. 

Якщо цей розчин витримують при більш низькій температурі (–5 °C), замість γ- 

форми утворюється суміш кристалів α- і β- (основний продукт) форм. Отже, α-

форму можна вважати кінетичним продуктом, тоді як γ-форму – 

термодинамічним продуктом. Усі три поліморфи мають дуже різну морфологію 

кристалів, яку можна побачити за допомогою оптичної мікроскопії (Рис. 5.8).  

 

Рис. 5.8. Фотографії монокристалів трьох поліморфів [Fe(bpmea)(dca)2]. 
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Фазову чистоту поліморфів було перевірено за допомогою порівняння 

експериментально отриманих та симульованих зі структур монокристалів 

дифрактограм (Рис. 5.9). 

 

Рис. 5.9. Порівняння експериментальних та симульованих порошкограм для α, 

β  та γ поліморфів. 

 

5.2.2. Магнітні властивості поліморфів 

Для поліморфів комплексів характерна різна спінова поведінка, що 

переважно проявляється у відмінних параметрах СП. Наприклад, для комплексу 

[Fe(NH2trz)3]Br2 спостерігається існування двох поліморфів, температури СП для 

яких відрізняються на 10 К.  

Вимірювання магнітної сприйнятливості полікристалічних зразків α, β  та γ 

форм комплексу [Fe(bpmea)(dca)2] було проведено у температурному діапазоні 
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10 – 300 К в режимах нагрівання та охолодження. Результати дослідження 

наведено на Рис. 5.10 у формі залежності χМТ від Т (де χМ – молярна магнітна 

сприйнятливість, Т – температура). Добуток χМТ для α-форми при 300 К 

становить 3.4 см3·К·моль-1. При охолодженні до 142 К зі швидкістю 2 К·хв-1 дане 

значення зменшується до 3.3 см3·К·моль-1, що свідчить про ВС стан йонів 

феруму(ІІ). Нижче 142 К спостерігається різке зменшення значення χМТ. 

Значення 0.1 см3·К·моль-1 при 114 К відповідає повному СП. Вимірювання, 

проведені при подальшому нагріванні, показали наявність термічного 

гістерезису. Теоретична симуляція СП в α-формі координаційної сполуки 

наведена на Рис. 5.11. 

  

 Ширина термічного гістерезису залежить від швидкості, з якою 

проводиться нагрівання/охолодження. При швидкості нагрівання/охолодження 2 

К·хв-1, температури СП (зафіксовані при переході 50% центрів) становлять Т1/2↓ 

= 129.0 К у режимі охолодження та Т1/2↑ = 137.3 К у режимі нагрівання, завдяки 

чому виникає гістерезис шириною 8.3 К.  

 

Рис. 5.10. (а) Залежність χМТ від Т при швидкості нагрівання/охолодження 

2 К·хв-1 для трьох поліморфів. (б) Криві ДСК для α та β форм. 
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Ширина гістерезису зменшується до 4.7 см3·К·моль-1 при швидкості 

нагрівання/охолодження 0.5 К·хв-1 та до 2.8 К при 0.2 К·хв-1 (Рис. 5.12). Значення 

χМТ для β-форми становить 3.3 см3·К·моль-1 при 300 К і поступово зменшується 

до 3.1 см3·К·моль-1 при охолодженні до 159 К, що є свідченням того, що всі йони 

феруму(ІІ) знаходяться у ВС стані. При охолодженні до 147 К, χМТ різко 

зменшується до 1.7 см3·К·моль-1, що відповідає СП у половині металічних 

центів. Друге різке зменшення магнітної сприйнятливості спостерігається при 

температурі 142 К, при цьому χМТ досягає майже нульового значення за 

температури нижче 125 К, що відповідає СП у решті металічних центрів. 

Значення температури переходу залежать від швидкості 

нагрівання/охолодження, що спричиняє лінійне зменшення ширини гістерезису 

для обох етапів переходу від приблизно 4.5 К при швидкості 

нагрівання/охолодження 2 К·хв-1 до 0.7 К при швидкості 0.2 К·хв-1 (Рис. 5.12). 

 

Рис. 5.11. Симульована крива СП в α-поліморфі. Параметри симуляції: ∆H 

= 15.7 кДж·моль-1, Γ = 3000 кДж·моль-1, T = 133 K. Відхилення ∆H від 

експериментальних значень ДСК пов’язане з простотою моделі 

(наприклад, не враховуються домени). Значення Γ є вищим за 2RT=2212 

кДж·моль-1, що призводить до виникнення гістерезису. 
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Рис. 5.12. Залежність гістерезису на кривих залежності χМТ від Т для α- (зліва) 

та β- (справа) форм від швидкості нагрівання/охолодження. 

 

Значення χМТ для γ-форми при 300 К становить 3.7 см3·К·моль-1, що є 

типовим значенням для ВС форми йонів феруму(ІІ). Дане значення залишається 

доволі постійним при охолодженні до 50 К, нижче цієї температури 

спостерігається зменшення магнітної сприйнятливості, що пов’язано з 

розщепленням в нульовому полі.  

Для α- та β-форм при СП спостерігається різка зміна кольору з яскраво-

жовтого за кімнатної температури на темно-червоний за температури рідкого 

азоту. Наявність фазового переходу першого роду, викликаного СП, було 

підтверджено за допомого ДСК. Для α-форми комплексу було показано 

наявність одного ендотермічного та одного екзотермічно піку, пов’язаного з 

одноетапним СП. Середні значення ΔH та ΔS становлять 5.3 кДж·моль-1 та 39.8 

Дж·К-1·моль-1. У випадку β-форми спостерігається наявність двох піків, що 

відповідають двоетапному спіновому переходу: у режимі охолодження Т1/2↓(1) = 

150.7 К та Т1/2↓(2) = 141.9 К, у режимі нагрівання Т1/2↑(1) = 153.6 К та Т1/2↓(2) = 

144.8 К. Результати, отримані за допомого ДСК, добре узгоджуються з 

результатами магнітних вимірювань. Відповідні значення ΔH та ΔS становлять 

2.8/1.5 кДж·моль-1 та 18.5/10.7 Дж·К-1·моль-1 для першого та другого етапів, 

відповідно. 
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5.2.3. Кристалічна структура поліморфів у ВС стані 

Кристалічні структури трьох поліморфів початково були встановлені для 

ВС форм при 298 К. Вибрані структурні параметри для них наведено у Табл. 5.3. 

Отримані координаційні сполуки кристалізуються у трьох різних просторових 

групах: α-форма – в орторомбічній просторовій групі Pcan, β – в моноклинній 

просторовій групі P21/n, а γ-форма – в моноклинній просторовій групі P2/n. Всі 

сполуки складаються з нейтральних молекул [Fe(bpmea)(dca)2] без включення 

молекул розчинника. Як показано на Рис. 5.13, тетрадентатний ліганд 

координується до йону феруму(ІІ) в цис-α-конформації, залишаючи дві цис-

позиції для ко-лігандів dca. Завдяки включенню тетрадентатного ліганду, центр 

феруму(ІІ) може приймати Δ або Λ конфігурацію, що може викликати утворення 

рацемічних сумішей. 

У α- та γ-поліморфах йони феруму(ІІ) знаходяться на осі другого порядку, 

завдяки чому незалежна кристалографічна одиниця складається з половини 

молекули комплексу. В той самий час, у β-формі ціла молекула комплексу 

формує незалежну кристалографічну частину. Найбільш суттєва різниця між 

молекулярною упаковкою трьох комплексів полягає в конфігурації dca ко-

лігандів.  

 

Рис. 5.13. Зображення молекулярних структур ВС комплексів феруму(ІІ) 

у α-, β- та γ-поліморфах при 298 К. Атоми гідрогену не показано для 

наочності. Термічні еліпсоїди зображено з 50% ймовірності. 
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Табл. 5.3. Обрані структурні параметри для α-, β- та γ-поліморфів. 

 α-поліморф 

T / K 298                123 

Спіновий 

стан 
ВС НС НС 

Fe-Nсер / Å 2.13 1.97 1.97 

Fe-Ndca / Å 2.068(7) 1.956(8) 1.958(8) 

Fe-Npz / Å 2.181(6) 1.969(7) 1.963(7) 

Fe-Nамін / Å 2.150(6) 1.997(8) 1.992(8) 

Fe-N-Cdca / o 159.0(7) 165.5(7) 165.3(7) 

цис- 

N−Fe−N / o 

74.4(2)-    

99.3(2) 

80.9(3)-   

96.6(3) 

82.9(3)-

93.8(3) 

транс- 

N−Fe−N / o 

165.7(2)- 

172.0(3) 

172.8(3)- 

176.7(5) 

165.8(1)- 

172.7(1) 

Σ Fe / o 81.7(9) 47.8(16) 35.1(16) 

Θ 236(2) 149(3) 92(3) 

 β-поліморф γ-поліморф 

T / K 298 146 123 298 

Спіновий 

стан 
ВС ВС НС НС ВС 

Fe-Nсер / Å 2.13 2.15 1.98 1.97 2.18 

Fe-Ndca / Å 
2.067(8)  

2.076(8) 

2.087(11)  

2.100(12) 

1.951(11)  

1.959(10) 

1.951(4)   

1.952(4) 
2.106(4) 

Fe-Npz / Å 
2.154(7)   

2.165(7) 

2.180(9)   

2.172(10) 

1.981(10) 

1.986(10) 

1.960(4)   

1.964(4) 
2.216(3) 

Fe-Nамін / Å 
2.175(7)   

2.184(7) 

2.180(10)  

2.189(9)  

2.020(10)  

2.029(10) 

1.992(4)   

1.997(4) 
2.224(3) 

Fe-N-Cdca / o 
143.3(8)-   

157.1(8) 

142.4(11)-  

160.8(11) 

156.9(11)-  

164.4(11) 

154.5(4)-   

165.1(4) 
161.0(3) 

цис- 

N−Fe−N / o 

76.6(3)-     

96.3(3) 

76.2(4)-    

98.3(4) 

81.8(4)-     

94.8(4) 

83.9(2)-   

95.3(2) 

74.4(1)- 

102.5(1) 

транс- 

N−Fe−N / o 

166.3(3)-   

168.1(3) 

165.1(4)-  

170.1(4) 

170.9(4)-   

177.0(4) 

171.7(1)- 

177.4(1) 

163.8(1)- 

169.1(2) 

Σ Fe / o 73.1(9) 76.4(13) 43.6(17) 40.1(6) 81.8(6) 

Θ 173(2) 197(3) 113(3) 104.2(13) 217.5(12) 

 

 Перш за все, ціанідна група направлена у різних напрямках, свідченням 

чого є різна відстань між двома атомами N цих груп (~9.7, 4.8 та 9.2 Å у α-, β- та 

γ-формах, відповідно) та різні торсійні кути між двома CN групами (~146, 63 та 

34° для α-, β- та γ-форм, відповідно). По-друге, кут Fe–Ndca–Cdca відхиляється від 
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ідеального кута 180° в різній мірі (~159° у α-, 143° у β- та 191° у γ-формі). Також 

спостерігаються відмінності у першій координаційній сфері металічного центру. 

Cередня довжина зв’язків Fe-N  у випадку  γ-форми (2.18 Å при 123 K) є більшою, 

ніж у α- та β-формах (2.13 Å при 298 K).  

 Також у випадку трьох поліморфів октаедр FeN6 є спотвореним різною 

мірою, свідченням чого є різні значення параметрів октаедричного спотворення 

Σ і θ (Табл. 5.3) (Σ – сума відхилень 12 цис N-Fe-N кутів від 90°; θ – сума 

відхилень 24 можливих тригональних кутів октаедра). 

У випадку всіх трьох поліморфів кожна молекула комплексу 

[Fe(bpmea)(dca)2] задіяна у великій кількості міжмолекулярних взаємодій з 

сусідніми молекулами. Велику кількість взаємодій утворюють ліганди dca, 

включаючи водневі зв’язки NH···dca, зв’язки з галогеном Br···dca, короткі 

контакти C-H···dca та C···dca, забезпечуючи 3D упаковку у структурі. З-поміж 

цих зв’язків, зв’язки галогена з СN групою dca та Н атомом аміногруп є набагато 

сильнішими і відіграють ключову роль у кристалічній упаковці цих речовин. У 

випадку α- та β-форм, пари NH···NC водневих зв'язків між сусідніми молекулами 

комплексу утворюють міцно зв’язані ланцюги комплексу, що поширюються 

вздовж осей с та b, відповідно (Рис. 5.14а та 5.14б).  

 

Рис. 5.14. Ланцюги у α- (а) і β- (б) поліморфах та 2D шари у γ-поліморфі 

(в), з’єднані водневими зв’язками між CN і dca лігандами та Н атомами 

аміногруп. Також показано зв’язки з галогенами у β-формі та C-H(етилен) 

···C(dca) взаємодії у γ-формі.  
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Сила взаємодій у α- та β-формах є співрозмірною, судячи за схожою 

відстанню між атомами N (~ 3 Å) та за схожим кутом N–H···N (155-171°). В той 

самий час, у випадку γ-форми зв’язки N–H···NС з’єднують молекули комплексу 

у 2D шари, які розташовуються паралельно до площини ab (Рис. 5.14в). Більші 

відстані N···N (близько 3.2 Å) та менший кут N–H···N (близько 134°) у випадку 

γ-форми є свідченням набагато слабшого зв’язування за рахунок водневих 

зв’язків. 

 До того ж, молекули в α-формі впорядковуються вздовж осі а, завдяки 

чому утворюють водневі зв’язки С–H···N (С···N ~3.5 Å, С–H···N ~160°), які 

показано на Рис. 5.15. У γ-формі молекули також лінійно впорядковуються 

вздовж осі b. На відміну від α-форми, у випадку γ-поліморфу фрагмент 

NHCH2CH2NH «вбудовується» між двома молекулами dca, утворюючи короткі 

контакти СН···С (Рис. 5.14в). У випадку β-поліморфу, дві молекули dca 

розташовані занадто близько для того, щоб вмістити фрагмент NHCH2CH2NH. В 

β-поліморфі спостерігаються взаємодії СН(метилен)···С(піридин), що веде до 

утворення 1D лінійних ланцюгів вздовж осі а (Рис. 5.16).  

 

 

Рис. 5.15. Дві молекули dca у комплексі [Fe(bpmea)(dca)2] утворюють 

взаємодії з NHCH2CH2NH фрагментом сусіднього комплексу, 

викликаючи 1D лінійну супрамолекулярну організацію у α- (а) та γ- (б) 

поліморфах. 
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Вздовж ланцюгів, утворених водневими зв’язками, також спостерігаються 

контакти з галогеном Br···NC (Br···N ~3.2 Å, C-Br···N ~157°), що зображені на 

Рис. 5.14б. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4. Кристалічна структура α- та β-форм у різних спінових станах  

У α-поліморфі спостерігається зниження симетрії, викликане СП. 

Просторова група змінюється на Р22121 при 123 К, при чому виникають два 

кристалографічно різних центри феруму(ІІ), які знаходяться на осях симетрії 

другого порядку (Рис. 5.17).  

Центр Fe1 приймає конфігурацію Λ, в той самий час, як центр Fe2 

знаходиться в Δ конфігурації. Довжина зв’язків Fe–N у випадку обох центрів (в 

середньому 1.97 Å, Табл. 5.3) свідчить про їхній НС стан, що добре узгоджується 

з магнітними вимірюваннями. 

Накладання обох структур, отриманих при 298 та 123 К (Рис. 5.18а), 

демонструє значну реорганізацію молекулярної структури при СП. Ліганди dcа 

є гнучкими і забезпечують менш викривлене координаційне оточення у НС стані. 

Цис-кути Ndca–Fe–Ndca у НС стані є ближчими до 90° (~94° при 298 К та 89/90° 

при 123 К), а кути Fe-Ndca-Cdca менше відхиляються від 180° (~159° при 298 K та 

~165° при 123 K). Варто відмітити, що біля центру Fe2 спостерігається зміна 

 

Рис. 5.16. Короткі взаємодії C-H(метилен)···C(піридин), які ведуть до 

утворення 1D ланцюгів вздовж осі а у β-формі.  
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конформації етиленового містку у тетрадентатному ліганді.  Така зміна найбільш 

ймовірно пов’язана з необхідністю компенсувати рух лігандів dcа з метою 

збереження сильних водневих зв’язків NH···NC. 

 

Рис. 5.17. Молекулярна структура α-форми при 298 К (а) та 123 К (б). 

Атоми гідрогену не показано для наочності. Термічні еліпсоїди зображені 

із ймовірністю 50%.  

 

 

 

Рис. 5.18. Накладання молекулярних структур комплексів феруму(ІІ) у 

різних спінових станах. (а) α-форма у ВС (світла) та НС (темна) станах;  

(б) β-форма у ВС (світла) та ВС-НС (темна) стані. 

 



159 

 

 

 

 Таким чином, вздовж ланцюгів, утворених водневими зв’язками NH···NC, 

відбувається чергування центрів Fe1 та Fe2 (Рис. 5.19). Менші значення Σ та θ 

при 123 К є свідченням більш правильної геометрії координаційного оточення 

феруму(ІІ) у НС стані. 

 Незважаючи на зміну симетрії при 123 К, кристалічна упаковка комплексу 

у двох спінових станах є доволі схожою. Варто відмітити, що для α-форми 

спостерігається термічне розширення вздовж осі b (4.6%) та негативне термічне 

розширення вздовж осей а (-1.4%) та с (-2.0%), що призводить до зменшення 

загального об’єму на 1.4% при переході з ВС у НС стан. При переході у НС стан, 

центри Fe наближаються один до одного вздовж осі b, завдяки чому виникає 

зміна конформації етиленового містку біля центру Fe2. В той самий час, вздовж 

осей а та с центри Fe практично не зміщуються при СП.  

 

Рис. 5.19. Поширення центрів Fe вздовж супрамолекулярних ланцюгів, 

утворених зв’язками NH···NC: (а) НС стан α-форми; (б) НС-ВС стан β-

форми. 
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При переході у НС стан різні супрамолекулярні взаємодії стають на ~0.1 Å 

коротшими. Водневі зв’язки NH···NC є співрозмірними у двох спінових станах, 

довжина контакту N···N є меншою, ніж 3 Å. Як було проаналізовано вище, даний 

ефект є наслідком балансу між зміщенням dcа лігандів та зміною конформації 

етиленової групи. 

У випадку β-форми спостерігається зміна симетрії, що пов’язана з 

двоетапним спіновим переходом. При 123 К (НС стан) координаційна сполука 

кристалізується у тій самій просторовій групі P21/n, що і у ВС стані. В той самий 

час, у проміжному стані при 146 К β-поліморф кристалізується у моноклинній 

просторовій групі Р21.  

 

Рис. 5.20. Зображення молекулярної структури β-поліморфу при 146 К (а) 

та 123 К (б). Атоми гідрогену не показано для наочності. Термічні 

еліпсоїди зображені з 50% ймовірністю. 

 

У НС стані спостерігається наявність одного типу молекул, із середнім 

значенням довжини зв’язку Fe–N ~1.97 Å. У проміжній фазі спостерігається 
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утворення двох кристалографічно незалежних молекул (Рис. 5.20), які 

знаходяться у різних спінових станах (середня довжина зв’язку Fe1–N ~ 2.15 Å; 

Fe2–N ~ 1.98 Å) та мають протилежні конфігурації (Fe1 знаходиться у Δ 

конфігурації, а Fe2 – у Λ).  

 Судячи зі значень параметрів Σ та θ (Табл. 5.3), НС центр має більш 

правильну октаедричну геометрію координаційного оточення, ніж ВС центр. 

Етиленова група тетрадентатного ліганду біля ВС центру розупорядкована по 

двом позиціям, як у ВС, так і у ВС-НС стані. В той самий час, біля НС центру 

дана група є впорядкованою у НС та ВС-НС станах. Як видно на Рис. 5.18 та 5.21, 

при накладанні молекулярних структур у різних спінових станах зміна є не 

настільки значною, як у випадку α-поліморфу.  

 

 

Рис. 5.21. Накладені структури β-поліморфу, що знайдені за різних 

температур. (а) 289 К та 146 К; (б) 123 К та 146 К. Показано два сусідніх 

центри Fe1 при 298/123 К для можливості порівняння з двома різними 

центрами Fe, що утворюються при 146 К. 

 

Для молекул у різних спінових станах (наприклад, Fe2 у ВС-НС стані та Fe1 у 

ВС стані, Fe1 в ВС-НС стані та Fe1 у НС стані) спостерігається незначний рух  
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dca лігандів та впорядкування/розупорядкування тетрадентатного ліганду. Цис 

Ndca-Fe-Ndca кути зменшуються з 93° у ВС стані до 88° у НС стані. Геометрія 

навколо центрів, що знаходяться в однаковому спіновому стані (наприклад, Fe1 

у ВС-НС та Fe1 у ВС стані, Fe2 у ВС-НС стані та Fe1 у НС стані), є практично 

однаковою. 

Кристалічна упаковка в β-поліморфі залишається однаковою для трьох фаз. 

При переході у НС стан, супрамолекулярні взаємодії дещо підсилюються. 

Найсильніші взаємодії NH···NC та C-H(метилен)···C(піридин) з’єднують 

гомоспінові комплекси феруму(ІІ) у 2D шари, що розташовані паралельно 

площині ab. Супрамолекулярні шари, утворені ВС або НС молекулами 

комплексу, чергуються між собою при упаковці вздовж осі с.  

Кристалографічні дані, отримані для γ-форми комплексу при 123 К, 

підтверджують ВС стан феруму(ІІ) (середня довжина зв’язків Fe-N становить 

~2.18 Å), що добре узгоджується з результатами магнітних вимірювань. 

Структури, отримані при 123 та 298 К, переважно накладаються між собою.  

 

5.2.5. Кореляції між структурою і СП в поліморфах 

Дана координаційна сполука є частиною класу комплексів зі СП загальної 

формули [FeL(NCX)2], де L – тетрадентатний ліганд на основі піридил-диаміну, 

X - S/Se/BH3.
204,207,208 Ко-ліганд dca було застосовано у цьому дослідженні, яке 

показало, що дана сполука може утворювати комплекси феруму(ІІ) зі СП у 

комбінації з тетрадентатним лігандом. Термінальна NCN група dca ліганду може 

потенційно утворювати велику кількість коротких контактів, які роблять внесок 

у підвищення кооперативності СП. Загалом було отримано 9 комплексів, що 

належать до даного класу сполук: 6 з них демонструють наявність СП у 

температурному діапазоні від 100 до 400 К, 5 з яких є фазовими переходами 

першого роду. Решта 3 комплекси є ВС у всьому температурному діапазоні. Для 

даної родини координаційних сполук характерною є  структурна різноманітність 

у твердому стані, пов’язана з можливістю речовини кристалізуватись у різних 
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просторових групах з різним молекулярним впорядкуванням та кристалічним 

пакуванням. Для запропонованого комплексу [Fe(bpmea)(dca)2] було виділено 

три поліморфа. Порівняння структур отриманих комплексів показує, що 

монодентатні ко-ліганди роблять значний внесок у структурні модифікації, 

оскільки вони є більш гнучкими і можуть по-різному орієнтуватись. Для ліганду 

dca додаткова варіабельність структури випливає з можливості некоординованої 

ціанідної групи приймати різні позиції. У випадку аналогічних комплексів, про 

які було повідомлено раніше, геометрія тетрадентатних лігандів є доволі 

незмінною завдяки геометричним обмеженням, викликаним хелатною 

координацією. У даному дослідженні можливість зміни конформації та 

впорядкування/розупорядкування етиленової групи при СП у α- та β-поліморфах 

демонструє можливість локальної реорганізації у тетрадентатному ліганді. Така 

значна реорганізація молекулярної структури робить внесок у різкість 

перемикання між ВС та НС станами.  

З точки зору кристалічної упаковки, для даного класу речовин 

спостерігається різна організація між молекулами та різні набори 

супрамолекулярних взаємодій. Тим не менш, міжмолекулярні взаємодії між ко-

лігандами та тетрадентатними лігандами спостерігались для всіх класів. Слабкі 

взаємодії є ключовими для встановлення відмінностей характеру СП у різних 

поліморфних системах. Більш того, сила поля ліганду на металічних центрах є 

дуже чутливою до будь-яких змін у структурі. Наприклад, Уено та ін. пояснили 

різницю властивостей СП у двох поліморфних кристалах за рахунок різного 

впорядкування, зумовленого NH···Cl зв’язками.209 Слабкі взаємодії з 

молекулами розчинника відповідають за поліморфізм у комплексі, описаному 

Саліторсом та ін.188 Термінальна CN група dcа ліганду робить значний внесок у 

виникнення великої кількості коротких контактів у трьох поліморфах сполук 

[Fe(bpmea)(dca)2]. Сильні водневі зв’язки NH···NC, разом з контактами Br···dca, 

C-H···dca, C···dca та C···C, відіграють значну роль у взаємодії між центрами, які 

зазнають перемикання, та відповідають за високу кооперативність системи. 
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Молекули γ-поліморфу упаковуються у шари за рахунок водневих зв’язків 

NH···NC. На відміну від інших поліморфів, цис-Ndca-Fe-Ndca кут (102°) γ-

поліморфу значно відхиляється від 90°. Дві молекули ліганду dca утворюють 

сильні C-H···C  взаємодії з етиленовою групою. Виходячи з попередніх 

спостережень СП у комплексах, що належать до даної родини, у випадку, якби у 

γ-поліморфі відбувся перехід з ВС у НС стан, ймовірно спостерігалося б значне 

зменшення кута цис-NNCX-Fe-NNCX до значення, ближчого до 90°. Наприклад, у 

комплексі [Fe2MeLpz(NCBH3)2] (2MeLpz = N,N’-диметил-N,N’-біс((піразин-2-

іл)метил)-1,2-етандиамін), кут NNCBH3-Fe-NNCBH3 зменшується з 106° у ВС формі 

до 97° у НС формі. У γ-поліморфі така деформація є несприятливою, оскільки 

зближення двох молекул dca призведе до послаблення водневих зв’язків і буде 

стерично ускладненим через наявність етиленової групи між молекулами dca. 

 

5.2.6. Мессбауерівські дослідження поліморфів 

Мессбауерівські спектри α-поліморфу комплексу були отримані у 

температурному діапазоні 180 – 100 К у режимі охолодження (Рис. 5.22). Усі 

отримані надтонкі параметри зведено у Табл. 5.4.  

 

 

Рис. 5.22. Мессбауерівські спектри 57Fe α-поліморфу, отримані у 

температурному діапазоні 180-100 К.  
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Спектр, отриманий при 179.8 К, показує наявність ВС дублету феруму(ІІ) (δ 

= 0.95 мм·с-1, ∆EQ = 1.12 мм·с-1). При охолодженні виникає новий дублет, що 

відповідає НС формі феруму(ІІ) (при 134.4 К δ = 0.52 мм·с-1, ∆EQ = 0.13 мм·с-1). 

Вміст НС форми збільшується при охолодженні: 15 % (134.4 K), 56 % (133.9 K) 

і 81 % (132.9 K). При 100.5 K вміст НС форми складає 100 %. Дані дослідження 

підтверджують, що перехід у обох напрямках є повним. 

 

Табл. 5.4. Надтонкі Мессбауерівські параметри для α-поліморфу при різних 

температурах  

 Т/K 179.8 134.4 133.9 132.9 100.5 

ВС δ / мм·с-1 0.954(3) 1.0483(10)  1.037(3) 1.010(6) - 

∆EQ / 

мм·с-1 

1.118(5) 1.318(2)  1.313(5) 1.436(12) - 

Вміст / % 100 84.6(6) 43.6(7) 19.0(8) 0 

НС δ / мм·с-1 - 0.520(6) 0.471(2) 0.478(14) 0.451(11) 

∆EQ / 

мм·с-1 

- 0.132 [a] 0.132 [a] 0.132 [a] 0.132(5) 

Вміст / % 0 15.4(4) 56.4(6) 81.0(6) 100 
[a] Дані параметри було зафіксовано при обчисленні. 

 

Мессбауерівські спектри β-поліморфу були отримані у температурному 

діапазоні 100 – 233 К у режимі охолодження (Рис. 5.23). 

 

Рис. 5.23. 57Fe Мессбауерівські спектри β-поліморфу, отримані у 

температурному діапазоні 100-233 К. Для спектрів було проведено 

деконволюцію на піки. 
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Всі отримані надтонкі параметри для β-поліморфу наведені у Табл. 5.5. 

Мессбауерівський спектр, записаний при 233.0 К, демонструє наявність одного 

ВС дублету феруму(ІІ) (δ = 0.97 мм·с-1, ∆EQ = 1.95 мм·с-1) з незначним 2.6% 

вмістом НС фракції (δ = 0.41 мм·с-1). При охолодженні до 180.1 К внесок НС 

феруму(ІІ) збільшується до 4.8%, що, відповідно, призводить до зменшення 

вмісту ВС фракції. 

 

Табл. 5.5. Надтонкі параметри Мессбауерівських спектрів β-форми при різних 

температурах у діапазоні 100-233 К. Показано внески фракцій ВС1, ВС2 та НС. 

Т/К  233 180.1 152.1 150.6 146.9 141.6 100.5 

ВС1 

δ / мм·с-1 0.968 

(3) 

0.990 

(2) 

1.0505 

(13) 

1.023 

(3) 

1.004 

(16) 

1.037 

(9) 

- 

∆EQ / 

мм·с-1 

1.953 

(6) 

2.131 

(5) 

2.409 

(4) 

2.352 

(7) 

2.35 

(5) 

2.46 

(2) 

- 

Вміст / 

% 

97.4(2) 95.2(17) 59.7(9) 36.1(9) 10.9(2) 9.4(7) - 

ВС2 

δ / мм·с-1 - - 1.054 

(4) 

1.036 

(4) 

1.011 

(4) 

1.044 

(5) 

- 

∆EQ / 

мм·с-1 

- - 2.017 

(11) 

1.930 

(10) 

1.909 

(15) 

1.992 

(13) 

- 

Вміст / 

% 

- - 21.9(9) 28.1(9) 41.3(2) 17.2 

(7) 

- 

НС 

δ / мм·с-1 0.411[a] 0.41(2) 0.47(3) 0.4551 

(19) 

0.4479 

(18) 

0.462 

0(8) 

0.477 

9(7) 

∆EQ / 

мм·с-1 

- - - - - 0.091 

(5) 

0.091 

(5) 

Вміст / 

% 

2.6(8) 4.8(6) 18.5(5) 35.8(6) 47.8(8) 73.4 

(6) 

100 

 [a] Дані параметри було зафіксовано при деконволюції спектру. 

 

При 152.1 К Мессбауерівський спектр має абсолютно інший вигляд. За даної 

температури спостерігається виникнення двох ВС дублетів на спектрі (відмічені 

як ВС1 та ВС2). Дві ВС форми присутні у кількостях 60 та 22% для ВС1 (δ = 1.05 

мм·с-1, ∆EQ = 2.41 мм·с-1) та ВС2 (δ = 1.05 мм·с-1, ∆EQ = 2.02 мм·с-1), відповідно. 

НС пік за даної температури має внесок 18%. Оскільки внесок ВС2 та НС 
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фракцій є практично однаковим, можна зробити припущення, що всі НС центри 

належать до проміжної ВС-НС фази. З іншого боку, дані результати можна 

інтерпретувати як суперпозицію ВС та НС центрів у проміжній фазі, що 

призводить до виникнення двох ВС сигналів. Проте дана версія не 

підтверджується кристалографічними даними (довжина зв’язків НС Fe-N  є 

однаковою у НС та НС-ВС фазах, а ВС довжина є однаковою у НС-ВС та ВС 

фазах). 

Варто відмітити, що при 233.0 та 180.1 К ймовірно присутніми є дві ВС 

форми, але через її малий вміст, фракцію ВС2 неможливо встановити коректно. 

При 150.6 К Мессбауревський спектр є подібним до попереднього (152.1 К), 

проте вміст всіх форм Fe є іншим: ВС1 – 36%, ВС2 – 28%, НС – 36%. Вміст НС 

форми феруму(ІІ) при цій температурі є вищим, ніж ВС2. Внесок різних НС 

центрів неможливо встановити окремо, оскільки вони мають майже однакові 

значення ізомерного зсуву та квадрупольного розщеплення.  

Таке ж співіснування спінових форм спостерігається при 146.9 К. 

Температури спінового переходу добре узгоджуються між магнітними та 

Мессбауерівськими дослідженнями (незважаючи на незначні відхилення, що 

викликані різними часовими діапазонами експериментів). Спектр, отриманий 

при 146.9 К, відповідає плато на кривій СП (48% НС фракції на 

Мессбауерівському спектрі). Отримані дані дозволили уточнити кристалічну 

структуру НС-ВС фази, оскільки вона робить основний внесок за даної 

температури.  

При 141.6 К внесок ВС фракції зменшується, а при 100.5 К спостерігається 

наявність лише НС сигналу.  

Існують різні можливі пояснення такого незвичайного співіснування 

спінових форм. Співіснування фаз має сенс у тому випадку, коли вміст ВС фази 

зменшується, а НС збільшується при охолодженні, в той час як вміст НС-ВС 

змінюється негомогенно і досягає максимуму біля плато. 
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5.3. Спіновий перехід в Fe-Co поліядерних комплексах 

Будучи важливим проміжним класом  між одноядерними комплексами та 

полімерними твердими речовинами, дискретні багатоядерні комплекси зі СП 

дають можливість поглибити знання про походження кооперативності між 

спіновими центрами. Однак багатоядерні комплекси, особливо такі, у яких є 

більше двох потенційних центрів СП210–218, є дуже рідкісними через складність 

розробки відповідних мультидентатних або місткових лігандів, які можуть 

забезпечити сприятливу силу поля ліганду для СП. Ціанід йон є 

широковживаним містковим лігандом для утворення поліядерних комплексів 

перехідних металів. Раніше було повідомлено про наявність СП в центрах 

феруму, які координуються до атому нітрогену ціаніду у декількох комплексах, 

що утворюють мотиви типу Fe4
219–224, у гептаядерному комплексі 

{FeII[(CN)FeIII]6}
225 і пентадекаядерному сферичному кластері {Fe9[Re(CN)8]6}

226. 

Данбар та ін. повідомили про ряд цікавих тригональних пірамідальних 

комплексів [FeII(L)2]3[M'(CN)6]2 (L = 3,4,7,8-тетраметил-1,10-фенантролін), які 

демонстрували термо- і світлоіндукований СП, коли M' = FeIII або CoIII.227,228 

У даному підрозділі описано отримання нового тетрадентатного ліганду 

N,N'-диметил-N,N'-біс((2-піразинілметил)-1,2-етандіамін (mpeda). На його 

основі за допомогою сольвотермальної реакції було отримано ряд нових 

ціанідних місткових тригонально-біпірамідних пентаядерних гетерометальних 

комплексів: [CoII(mpeda)]3[CoIII(CN)6]2 (Co1) та комплексів, допованих FeII, 

[FeII
xCoII

3-x(mpeda)3][CoIII(CN)6]2 (x = 2.1 (FeCo2), 1.5 (FeCo3) та 0.9 (FeCo4)). 

Комплекс [CoII(mpeda)3][CoIII(CN)6]2 був синтезований з CoCl2·6H2O, ліганду 

mpeda і NaNCBH3 в середовищі етанол-ацетонітрил. Ціанід утворювався in situ 

з NCBH3
–, а CoII окислювався до CoIII.  

Вміст Fe та Co у FeCo2– FeCo4 будо визначено за допомогою атомно-

емісійної спектроскопії із індуктивно зв'язаною плазмою. Для того, щоб 

визначити валентність йонів металів та характер переходу (СП чи перенос 

заряду) у комплексах, допованих FeII, були записані Мессбауерівські спектри 
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57Fe при 77 K, 200 K і 303 K. Як показано на Рис. 5.24 , спектр при 77 K 

складається з одного дублета з ізомерним зсувом δ = 0.456(7) мм·с-1 і 

квадрупольним розщепленням ∆EQ = 0.257(15) мм·с-1 (Табл. 5.6). Ці параметри є 

характерними для НС FeII. Отримані дані підтверджують, що йони феруму у 

даній сполуці завжди є двовалентними, тоді як позиції тривалентного металу 

завжди займають йони CoIII. При нагріванні до 200 К з’являється новий дублет з 

δ = 0.83(7) мм·с-1 і квадрупольним розщепленням ∆EQ = 1.86(14) мм·с-1, що 

складає 12(7)% загальної площі і відноситься до ВС FeII. При подальшому 

нагріванні до 303 K внесок ВС дублету збільшується до 40(10)%, що свідчить 

про продовження переходу. 

 

Рис. 5.24. Мессбауерівські спектри 57Fe для FeCo2, отримані при 77 К, 200 К 

та 303 К. 
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Дослідження монокристальної рентгенівської дифракції було проведено для 

Co1 і FeCo2. Порівняння цих двох структур та чотирьох порошкограм (Рис. 5.25) 

вказує, що всі комплекси є ізоструктурними (заміщення не впливає на структуру) 

і кристалізуються у хіральній просторовій групі R32 (Рис. 5.26). 

 

 

Рис. 5.25. Експериментальні порошкограми для полікристалічних зразків  

Co1, FeCo2-FeCo4 та розрахована для монокристалічного зразка  Co1. 

 

Рис. 5.26. Кристалічна структура  Co1: а) вид зверху (вздовж осі 

біпіраміди) п’ятиядерного мотиву; б) вид збоку п’ятиядерного центру, що 

показує організацію та координаційне оточення йонів металів. Атоми 

гідрогену та один з компонентів розупорядкованого тетрадентатного 

ліганду не показано для наочності. 
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Загальна структура комплексу схожа на ті, що були раніше описані Данбар 

та ін.227,228, Ошіо та ін.229 та Мюррей та ін.230  Однак у попередніх випадках було 

використано бідентатний ліганд, в той час як в даному випадку тетрадентатний 

ліганд може бути альтернативним вибором. Отримані сполуки складаються з 

пентаядерних  фрагментів [MII(mpeda)]3[CoIII(CN)6]2 з тригонально-

біпірамідальною топологією, в яких аніони [CoIII(CN)6]
- займають аксіальні 

позиції, а йони MII – екваторіальні. 

 

Табл. 5.6. 57Fe Мессбауерівські параметри FeCo2 за різних температур. 

Т (К) δ (мм·с-1) ∆EQ (мм·с-1) Тип Вміст (%) 

77 0.456(7) 0.257(15) НС FeII 100 

200 0.83(7) 1.86(14) BС FeII 12(7) 

0.431(11) 0.24(2) НС FeII 88(6) 

303 0.71(4) 1.67(9) BС FeII 40(10) 

0.36(2) 0.2(1) НС FeII 60(10) 

 

Кожен йон CoIII знаходиться у спотвореному октаедричному оточенні і 

координується шістьма атомами карбону шести ціанідних лігандів. Три з цих 

ціанідних лігандів є містковими і зв’язуються з MII йонами атомом нітрогену. 

Кожен йон MII координується двома ціанідами та одним тетрадентатним 

лігандом, приймаючи координаційну геометрію MN6. Тетрадентатний ліганд 

розупорядкований по двом позиціям (Рис. 5.27).  

Довжини зв’язків CoIII − C (середня відстань у Co1 складає 1.89 Å (100 К); 

в FeCo2 – 1.87 Å (298 К) і 1.89 Å (100 K)) відповідають літературним значенням 

для CoIII
НС–CN.223,228  Середня довжина зв’язку Co-N (2.13 Å) у екваторіальній 

площині в Co1 свідчить, що CoII знаходиться у ВС стані. Для порівняння, 

відповідна середня довжина зв’язку MII − N у FeCo2 зменшується з 2.12 Å при 
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298 K до 2.06 Å при 100 K, внаслідок чого відбувається стиснення 

багатогранника FeII−N при зміні спінового стану. 

 

Рис. 5.27. Кристалічна структура FeCo2 при 100 К: вид зверху (вздовж осі 

біпіраміди) і вид збоку. Атоми гідрогену не показано для наочності.  

 

Можна оцінити, що 43% йонів FeII зазнають СП при 298 К, за припущення, 

що повний перехід викликав би зміну довжини зв'язку на 0.2 Å × 0.7 (0.2 Å - 

типова зміна довжини зв'язку для комплексів FeII при СП, а 0.7 – зайнятість 

центів FeII). Даний результат добре узгоджується з результатами 

Мессбауерівських  досліджень (100% НС FeII при 77 К і ~ 60% НС FeII при 303 

К). 

ІЧ-спектри сполук Co1, FeCo2-FeCo4 було отримано за кімнатної 

температури (Рис. 5.28).  

 

Рис. 5.28. ІЧ спектри Co1, FeCo2-FeCo4, отримані за кімнатної температури. 
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Вони демонструють дві смуги коливання C≡N при 2128 та 2168 см–1, смуга 

за меншої частоти відповідає термінальним групам CN-, а на більш високій 

частоті знаходяться коливання ціанідних лігандів в містку MII-N≡C-CoIII. Ці 

значення є співрозмірними із аналогічними для комплексів, описаних Данбар та 

ін. 227,228  

ІЧ спектри показують, що комплекси можуть включати молекули гостьової 

води (завдяки наявності пор, доступних для гостьових молекул), але вони дуже 

легко втрачаються кристалами (з даних ТГА та ІЧ спектроскопії).  

Вимірювання магнітної сприйнятливості було проведено для 

дегідратованих кристалічних зразків Co1, FeCo2-FeCo4 із прикладеним 

магнітним полем 1000 Ое. Як показано на Рис. 5.29, значення χMT для Co1 при 

400 K становить 8.20 см3·K·моль−1, що відповідає трьом ВС центрам CoII зі 

значенням g = 2.4. При зменшенні температури χMT спочатку зменшується 

поступово, а потім більш різко, досягаючи значення 4.78 см3·K·моль−1 при 8 К 

через спін-орбітальну взаємодію та розщеплення в нульовому полі. Значення χMT 

у випадку FeCo2 при 400 K становить 8.21 см3·K· моль−1 і зменшується до 2.91 

см3·K·моль−1 при охолодженні до 150 К за рахунок переходу від ВС до НС стану 

йонів FeII. Зменшення χMT нижче 70 K, ймовірно, пов'язане з ефектом 

розщеплення у нульовому полі та спін-орбітальною взаємодією ВС центрів CoII. 

При нагріванні не спостерігалось виникнення гістерезису. СП може бути 

відтвореним в послідовних циклах охолодження та нагрівання, та навіть після 

термічної обробки при 450 K протягом 30 хвилин.  

Варіація χMT при зміні температури для комплексів FeCo3 і FeCo4 є досить 

схожою на FeCo2. Даний ефект є підтвердженням того, що сила поля ліганду, 

що створюється тетрадентатним лігандом разом з CN−, може забезпечити умови 

для виникнення СП в центрах FeII, але не сприяє зміні спінового стану у центрах 

CoII. Для отримання більш наглядної кривої СП у центрах FeII, було виключено 

внесок ВС йонів CoII і значення χMT було розділено на кількість йонів FeII у 
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сполуці. В результаті цього було отримано криві, що відповідають одному 

центру FeII для кожного легованого комплексу (Рис. 5.29б).  

 

Рис. 5.29. (a) Зміна χMT як функція T для Co1, FeCo2-FeCo4 при швидкості 

зміни температури 2 K·хв-1. (б) Криві СП у FeCo2-FeCo4, отримані шляхом 

віднімання внеску йонів CoII і розділення на відповідну кількість йонів FeII. 

 

Порівняння поведінки переходу у FeCo2-FeCo4 показує, що вміст FeII не 

впливає ні на температуру, ні на повноту переходу. Значення χMT нижче 150 K 

добре узгоджуються з результатами Мессбауерівських досліджень, що свідчить 

про те, що майже всі йони FeII  знаходяться у НС стані. Значення χMT для центрів 

FeII досягає максимуму при 400 К і становить 2.77 см3·K·моль−1, що вказує на 

практично завершений перехід. Ця серія Co-Fe комплексів демонструє схожі 

властивості поступового СП із комплексами, описаними Данбар та ін.227, для 

синтезу яких було використано тетраметилзаміщений фенантролін як ліганд 

(перехід до 300 К був неповним). Ціанідно-містковий комплекс Co3Fe2, описаний 

Ошио та ін., натомість демонструє СП, викликаний переносом заряду з йоном 

Co, розташованим у координаційному оточенні N6.
229 
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5.4. Експериментальна частина до Розділу 5 

Всі реагенти було отримано з комерційних джерел та використано без 

подальшої очистки.  

Синтез Febpt. Розчин FeCl2·4H2O (0.020 г, 0.1 ммоль), 3-bptH (0.046 г, 0.2 

ммоль) та триетиламіну (0.02 г, 0.2 ммоль) в метанолі (10 мл) був поміщений у 

15 мл тефлоновий реактор, нагрівався до 160°С та витримувався за такої 

температури протягом 3 днів. Після цього розчин був охолодженим до кімнатної 

температури зі швидкістю 5 К·хв-1. Були отримані темно-червоні кристали з 

виходом 55% за Fe. ІЧ (KBr, см-1): 3387w, 3085m, 3054m, 3028m, 1601s, 1581m, 

1561w, 1531s, 1494s, 1427s, 1403s, 1341w, 1289w, 1248w, 1189s, 1148s, 1116m, 

1099m, 1027m, 1005m, 939m, 813s, 793s, 752s, 737s, 700s; елементний аналіз: 

теор. C, 57.62; H, 3.22; N, 28.00; експ. C, 57.51; H, 3.32; N, 28.03. 

Синтез FeМеbpt. Розчин FeCl2·4H2O (0.020 г, 0.1 ммоль), 2,3-MebptH (0.047 

г, 0.2 ммоль) та KNCS (0.078 г, 0.8 ммоль) в суміші етанол-вода (10-1 мл) був 

поміщений у 15 мл тефлоновий реактор, нагрівався до 160°С та витримувався за 

такої температури протягом 3 днів. Після цього розчин був охолодженим до 

кімнатної температури зі швидкістю 5 К·хв-1. Були отримані темно-червоні 

кристали з  виходом 58% за Fe. ІЧ (KBr, см-1): 3401w, 3099w, 3062w, 3014w, 

1565s, 1581m, 1516s, 1448s, 1464s, 1411s, 1338w, 1294w, 1224m, 1192m, 1100m, 

1022m, 1003m, 928w, 808s, 789s, 732s, 696s; елементний аналіз: теор. C, 59.10; H, 

3.82; N, 26.51; експ. C, 58.91; H, 3.70; N, 26.50.  

Синтез [Fe(bpmea)(dca)2]. Тетрадентатний ліганд N,N’-біс[(5-бромо-2-

піридил)метил]етан-1,2-диамін (bpmea) було отримано за літературною 

методикою.231 Синтез комплексів проводився в атмосфері азоту. 

Селективний синтез α-форми (полікристалічний порошок). До 20 мл 

розчину Fe(ClO4)2·6H2O (0.036 г, 0.1 ммоль) в ацетонітрилі на льодяній бані 

додали 0.040 г bpmea та 0.019 г диціанаміду натрію (2 ммоль). α-поліморф випав 

у вигляді жовтого порошку і через годину був відділений за допомогою 

фільтрування та промитий маточним розчином. Вихід становив 58%. 
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Селективний синтез β-форми (полікристалічний порошок). β-поліморф було 

отримано за методикою, подібною до отримання α-форми, проте реакція 

проводилась за кімнатної температури. Полікристалічний зразок чистої β-форми 

(жовтий порошок) було зібрано за допомогою фільтрування та промито 

метанолом. Вихід становив 55%.  

Селективний синтез γ-форми (монокристали). При перекристалізації осадів 

α- та β-форм комплексу з гарячого ацетонітрилу та послідуючому витримуванні 

при 4°С утворились призматичні кристали чистої γ-форми з виходом 38%. 

Синтез монокристалів α- та β-форм. Монокристали α- та β-форм комплексу, 

що придатні для монокристальних дифракційних досліджень, були отримані за 

методикою, подібною до методики отримання γ-форми, проте кристалізація 

проводилась при -5°С. Масивні жовті кристали β-форми було отримано в якості 

основного продукту, а голчаті жовті кристали α-форми утворювались як 

побічний продукт. Кристали можна легко відрізнити та розділити під 

мікроскопом. 

Елементний аналіз [Fe(bpmea)(dca)2]. Розраховано: C, 36.76; H, 2.74; N, 

23.82. Знайдено для α-форми: C, 36.57; H, 2.80; N, 24.50; знайдено для β-форми: 

C, 36.68; H, 2.79; N, 23.73; знайдено для γ-форми: C, 36.76; H, 2.70; N, 23.87. 

ІЧ спектри [Fe(bpmea)(dca)2]. Для трьох форм спостерігались майже 

ідентичні спектри ІЧ поглинання (діамантовий ATR, см-1): 3231(N-H), 2276, 

2212, 2143 (vs, C≡N), 1642, 1459, 1353, 1229, 1133, 1096, 1022, 940, 848, 816, 646. 

Синтез N,N’-диметил-N,N’-біс((2-піразинілметил)-1,2-етандиамін (mpeda). 

До розчину 4 г (42.5 ммоль) 2-метилпіразину в 60 мл тетрахлорметану було 

додано 8.10 г (60.8 ммоль) N-хлорсукциніміду та 0.51 г (2.12 ммоль) каталізатору 

бензоїлпероксиду. Суміш кип’ятилась зі зворотним холодильником протягом 14 

годин у темноті. Після завершення реакції (хід якої контролювався за допомогою 

ТШХ), суміш було відділено фільтруванням, а фільтрат було концентровано під 

вакуумом, в результаті чого утворювався сирий продукт 2-

(хлорометил)піразину. Потім до розчину 3.24 г (25.6 ммоль) 2-
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(хлорометил)піразину у 5 мл тетрагідрофурану додавалось 1.1 г (12.2 ммоль) 

N,N’-диметилетилендиаміну та 5.1 г (52.0 ммоль) триметиламіну. Суміш 

перемішувалась протягом 24 годин при нагріванні зі зворотним холодильником, 

потім до неї було додано 30 мл водного розчину 3М NaOH. Після вилучення 

розчинника під вакуумом, темно-коричневий залишок було екстраговано 

дихлорметаном (30 мл × 3), потім промито насиченим розчином NaCl (15 мл) та 

очищено на силікагелі. Як елюєнт використовувалась суміш етилацетат/метанол 

(у співвідношенні 10:1), а потім метанол/аміак (у співвідношенні 10:1), в 

результаті чого було отримано ліганд mpeda (вихід приблизно 50%). 1H ЯМР 

(300 МГц, CDCl3) δ: 8.69 (s, 2H), 8.52 (m, 2H), 8.47 (m, 2H), 3.75 (s, 4H), 2.68 (s, 

4H), 2.31 (s, 6H). 

Синтез Co1. CoCl2·6H2O (0.024 г, 0.01 ммоль), mpeda (0.027 г, 0.01 ммоль) 

та ціаноборгідрид натрію (0.0124 г, 0.02 ммоль) було змішано з сумішшю етанол-

ацетонітрил (15 мл, співвідношення 1:4) в автоклаві з нержавіючої сталі з 

тефлоновою підкладкою (місткістю 25 мл). Суміш витримувалась при 140°С 

протягом 3 днів, а потім була охолоджена до кімнатної температури зі швидкістю 

5°С·год-1. В результаті було отримано масивні оранжеві кристали Co1. Вони 

були тричі промиті етанолом та висушені на повітрі. Вихід становив 60%. 

Елементний аналіз дегідратованого зразку: розраховано C 45.55, H 4.25, N 29.51; 

встановлено C 45.31, H 4.45, N 29.08.  

Синтез FeCo2. Суміш Fe(ClO4)2·6H2O (0.0216 г, 0.06 ммоль), 

Со(ClO4)2·6H2O (0.0216 г, 0.06 ммоль), mpeda (0.027 г, 0.1 ммоль) та 

ціаноборгідриду натрію (0.0124 г, 0.02 ммоль) перемішувалась в етанолі 

протягом 30 хв. Отриманий розчин було перенесено в 15 мл реактор з 

нержавіючої сталі з тефлоновою підкладкою, який витримувався при 140°С 

протягом 3 днів, а потім був охолодженим до кімнатної температури зі 

швидкістю 5°С·год-1. В результаті було отримано коричневі кристали FeCo2. 

Вони були промиті метанолом (15 мл) та висушені на повітрі. Вихід становив 60 
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%. Елементний аналіз дегідратованого зразку: розраховано C 45.76, H 4.27, N 

29.65; встановлено C 45.72, H 4.20, N 29.83.  

Синтез FeCo3 і FeCo4. Комплекси було отримано аналогічно до FeCo2. 

Співвідношення між Fe(ClO4)2·6H2O та CoCl2·6H2O було 1:1 (FeCo3) та 2:3 

(FeCo4). Елементний аналіз для FeCo3 (дегідратованого): розраховано C 45.7, H 

4.26, N 29.61; встановлено C 45.92, H 4.05, N 29.32. Елементний аналіз для FeCo4 

(дегідратованого): розраховано C 45.64, H 4.26, N 29.57; встановлено C 45.38, H 

4.58, N 29.72. 

Монокристальні дифракційні дослідження Febpt та FeМеbpt було 

проведено за допомогою дифрактометра Bruker SMART Apex CCD з 

використанням випромінювання Mo-Kα, (λ = 0.71073 Å), монохроматизованим 

графітом, при 293(2) та 383(2) К. Структури було вирішено прямим методом. Всі 

неводневі атоми було уточнено як анізотропні методом найменших квадратів за 

F2. Атоми гідрогену органічних лігандів було уточнено за допомогою моделі 

riding.  

Монокристальні дифракційні дослідження поліморфів проводились на 

дифрактометрі Bruker D8 Quest, використовуючи Mo-Kα випромінювання (λ = 

0.71073 Å), монохроматизоване графітом. Було застосовано корекцію на 

абсорбцію мультискан (SADABS, Bruker, 2016). Структури вирішувались 

прямим методом (SHELXS) та були уточнені за допомогою повноматричного 

методу найменших квадратів за F2, використовуючи SHELXL145 в графічній 

оболонці Olex2.146 Неводневі атоми було уточнено як анізотропні. Атоми 

гідрогену були розміщені на розрахованих позиціях з відстанями C–H 

(ароматичний) 0.93 Å та C–H (метилен) 0.97 Å. Вони були уточнені з 

використанням ідеалізованої геометрії (riding model), для цих атомів були 

призначені фіксовані значення параметрів ізотропного зсуву (1.2Ueq(C чи N)). 

Структура α-форми була отримана у ВС (198 К) та НС (123 К) станах. Структура 

ВС фази була вирішена у центросиметричній просторовій групі Pcan. Структура 

НС фази була вирішена у нецентросиметричній просторовій групі P22121 і 



179 

 

 

 

уточнена як інверсійний двійник з BASF = 0.54(3). ВС (298 К) та НС (123 К) 

кристалічні структури β-форми були вирішені у центросиметричній просторовій 

групі P21/n, в той час як структура ВС-НС фази (146 К) була вирішена у 

нецентросиметричній просторовій групі Р21. Анізотропні параметри деяких С та 

N атомів, а також деякі довжини зв’язків C-C та C-N було зафіксовано. У ВС 

молекулах (у ВС та ВС-НС формах) етиленові містки та ліганди були вирішені 

як розупорядковані між двома позиціями (0.68:0.32). Структура ВС-НС стану β-

форми була уточнена як така, що містить 19% рацемічного компоненту. Проте, 

даний компонент може бути внеском інших фаз, що є присутніми при цій 

температурі у незначних кількостях, які сприймались програмним 

забезпеченням як рацемічний внесок.  

Монокристальні дифракційні дослідження Fe-Co комплексів були 

проведені за допомогою дифрактометра Bruker D8 Quest з використанням 

випромінювання Mo-Kα (λ = 0.71073 Å), монохроматизованого графітом. Була 

проведена корекція на адсорбцію мультискан. Структури було вирішено 

використовуючи прямий метод та уточнено за допомогою повноматричного 

методу найменших квадратів за F2, використовуючи SHELXS and SHELXL145 та 

графічну оболонку Olex2.146 Неводневі атоми було уточнено анізотропно, а  

атоми гідрогену було встановлено на розраховані позиції, використовуючи 

ідеалізовану геометрію (riding model), атомам гідрогену були приписані 

фіксовані параметри ізотропного зсуву. 

Структури мають порожнини, доступні для включення розчинника (до 215 

Å3), які містять всередині лише незначну електронну густину (вважалися 

порожніми). Дані порожнини найбільш ймовірно утворились через 

кристалізаційну воду, яка легко покидає кристал. Всі структури були уточнені як 

рацемічні двійники. Молекули ліганду вважалися розупорядкованими по двом 

позиціям. Співвідношення Fe та Со у FeCo2 було зафіксовано відповідно до 

даних атомно-емісійної спектроскопії. 



180 

 

 

 

Порошкограми Febpt та FeМеbpt було отримано за допомогою 

дифрактометра D8 ADVANCE (Cu-Kα, λ = 0.154056 нм). Уточнення 

порошкограми FeМеbpt, виміряної при 600 К, було проведено з використанням 

програми Materials Studio. 

Кристалографічні дані для Febpt при 293(2) К: C24H16FeN10, 500.3 г·моль-1, 

триклінна, P1̅, a = 8.8471(12) Å, b = 9.1441(12) Å, c = 14.785(2) Å, α = 94.125(2)°, 

β = 103.444(2)°, γ = 111.236(2)°, V = 1068.1(2) Å3, Z = 2, ρ = 1.556 г см-3. R1/wR2 = 

0.0386/0.0967 (I >2σ(I)).  

Кристалографічні дані для Febpt при 383(2) К: a = 8.966(16) Å, b = 9.309(16) 

Å, c = 15.08(3) Å, α = 94.38(3)°, β = 102.90(4)°, γ = 110.54(5)°, V = 1132(4) Å3, Z = 

2, ρ = 1.467 г см-3. R1/wR2 = 0.0372/0.0935 ( I > 2σ(I)). 

Кристалографічні дані для FeМеbpt при 293(2) К: C26H20FeN10, 528.4 г·моль-

1, триклінна, P1̅, a = 9.3683(3) Å, b = 9.5284(4) Å, c = 14.3159(7) Å, α = 93.456(1)°, 

β = 104.500(1)°, γ = 112.010(1)°, V = 1130.00(8) Å3, Z = 2, ρ = 1.553 г см-3. R1/wR2 

= 0.0374/0.0974 (I > 2σ(I)). 

Кристалографічні дані для FeМеbpt при 383(2) К: a = 9.5062(9) Å, b = 

9.6419(11) Å, c = 14.3420(19) Å, α = 93.661(4)o, β = 104.415(3), γ = 111.004(3)°, V 

= 1171.4(2) Å3, Z = 2, ρ = 1.498 г см-3. R1/wR2 = 0.0441/0.1233 (I > 2σ(I)). 

Параметри комірки для FeМеbpt при 600 К з уточнення порошкограми: a = 

9.561(4) Å, b = 9.786(4) Å, c = 14.624(6) Å, α = 95.004(3)°, β = 103.135(2)°, γ = 

112.135(2)°, V = 1211.43 Å3. Rwp = 2.81%, Rp = 1.59%. 

Магнітні вимірювання для Febpt та FeМеbpt було проведено з 

використанням SQUID магнітометра Quantum Design MPMS XL-7. Вимірювання 

магнітної сприйнятливості були проведені для Febpt та FeМеbpt у 

температурному діапазоні 2-280-2 К у магнітному полі 0.2 Тл. Для вимірювання 

у діапазоні 380-600-380 К було приєднано нагрівач. До даних магнітних 

досліджень було застосовано поправку на діамагнтіний внесок зразку та 

тримача.  
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ДСК вимірювання було проведено з полікристалічними зразками Febpt та 

FeМеbpt з використанням Netzsch DSC 204 F1 Phoenix у атмосфері аргону зі 

швидкістю 5 К·хв-1 у режимах нагрівання та охолодження.  

Мессбауерівські дослідження було проведено з використанням джерела 

57Со/Rh та спектрометра, що працював в режимі постійного прискорення у 

геометрії пропускання. Спектрометр було відкалібровано за допомогою фольги 

α-Fe. 

Раманівські спектри FeМеbpt було отримано з використанням 

спектрометру Laser Micro-Raman Spectrometer (Renishaw inVia) з 514.4 нм 

лазером. Зразки знаходились в атмосфері азоту в азотному проточному кріостаті 

THMS600 (Linkam). 

Симуляція двоетапного СП в Febpt та FeМеbpt 

Зважаючи на те, що два етапи СП є добре розділеними, внутрішніми 

взаємодіями було знехтувано для спрощення симуляції. Для симуляції кожного 

етапу СП було використано доменну модель, двоетапний СП був добре 

відтвореним при сумуванні двох процесів. 

ln (
1−𝛾ВС1

𝛾ВС1
) =  

𝑛1

𝑅𝑇
−

𝑛1∆𝑆1

𝑅
   (1) 

ln (
1−𝛾ВС2

𝛾ВС2
) =  

𝑛2

𝑅𝑇
−

𝑛2∆𝑆2

𝑅
   (2) 

ΔH1 = 2ΔH1(експ)    (3) 

ΔH2 = 2ΔH2(експ)    (4) 

ΔS1 = 2ΔS1(експ) = 2ΔH1/Tc1  (5) 

ΔS2 = 2ΔS2(експ) = 2ΔH2/Tc2  (6) 

де n – кількість молекул в домені, ΔH1,2(експ) та ΔS1,2(експ) – ентальпія та 

ентропія з ДСК вимірювань; γВС1 та γВС2 спінова фракція для кожного етапу, 

обидві знаходяться в діапазоні від 0 до 1, загальна спінова фракція γВС = (γВС1+ 

γВС2)/2. 

Дослідження поліморфів. Вимірювання магнітної сприйнятливості 

проводились за допомогою Quantum Design PPMS-9 з магнітним полем 0.1 Тл у 
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температурному діапазоні від 10 до 300 К зі швидкістю 0.1–2 К·хв-1. Елементний 

аналіз було проведено за допомогою Elementar Vario EL Elemental Analyser. ІЧ 

спектри було записано в режимі послабленого повного внутрішнього відбиття у 

діапазоні 4000-650 см-1, використовуючи спектрометр Perkin-Elmer Spectrum. 

ДСК вимірювання проводились на приладі METTLER TOLEDO DSC1 у 

атмосфері азоту при швидкості 5 К·хв-1 у режимах нагрівання та охолодження. 

Вимірювання порошкової дифракції проводилось на D8 ADVANCE 

рентгенівському дифрактометрі (Кα випромінювання, λ = 0.154056 нм). 

Мессбауерівські спектри 57Fe було записано у режимі пропускання, 

використовуючи Мессбауерівський спектрометр, обладнаний джерелом 

57Co(Rh), що функціонує у режимі постійного прискорення. Ізомерні зсуви 

встановлювались відносно α-Fe за кімнатної температури.  

Дослідження комплексів Co-Fe. Вимірювання магнітної сприйнятливості 

було виконано за допомогою магнітометра Quantum Design MPMS SQUID, який 

працював при магнітному полі 0.1 Тл за температур від 10 до 300 К зі швидкістю 

сканування 2 К·хв-1. Порошкограми було записано за допомого рентгенівського 

дифрактометра D8 ADVANCE (Kα випромінювання, λ = 0.154056 нм). 

Мессбауерівські спектри 57Fe були отримані за допомогою Мессбауерівського 

спектрометра, що працював у режимі постійного прискорення у геометрії 

пропускання і був оснащений джерелом 57Co(Rh). Ізомерні зсуви 

розраховувались відносно α-Fe за кімнатної температури. Елементний аналіз 

було проведено за допомогою елементного аналізатору Elementar Vario EL. ІЧ 

спектри було записано, використовуючи таблетки KBr, у діапазоні 4000-500 см-1 

на спектрометрі Perkin-Elmer Spectrum. Атомно-емісійна спектроскопія з 

індуктивно-зв’язаною плазмою (АЕС-ІЗП) проводилась на спектрометрі 

SPECTRO CIROS VISION. Зразки було розчинено у HNO3. 
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5.5. Висновки до Розділу 5 

1. Отримано два стабільних метал-органічних каркаси, у яких відбувається 

двоетапний СП за надзвичайно високих температур. Двоетапний характер СП 

було підтверджено за допомогою кристалографічних та магнітних вимірювань, 

ДСК, Раманівської та Мессбауерівської спектроскопії. Походження двоетапного 

СП було пояснено за допомогою аналізу структурних характеристик, таких як 

існування кристалографічно нееквівалентних центрів феруму та 

антикооперативні супрамолекулярні взаємодії. Отримані системи зі СП за 

високих температур є рідкісними  і можуть знати своє застосування при роботі 

за високих температур, наприклад, можуть бути використані як сенсори в 

екстремальних умовах. Більш того, поступовий СП, який спостерігається у Febpt 

та FeМеbpt є важливим для застосування у термометрії. 

2. Встановлено, що новий комплекс FeII [Fe(bpmea)(dca)2] може бути 

отриманий у трьох поліморфних модифікаціях, які демонструють абсолютно 

різні магнітні властивості. У α-формі відбувається одноетапний СП близько 134 

К з гістерезисом шириною 8.3 К (при швидкості сканування 2 К·хв-1). У β-

поліморфі спостерігається двоетапний СП (T1/2 = 153 і 144 K) з гістерезисом 

шириною 4.5 К для кожного етапу (при 2 К·хв-1). В той самий час, γ-форма 

знаходиться у ВС стані в усьому температурному діапазоні. Структурна 

різноманітність основним чином походить  від гнучкої координаційної геометрії, 

якої набуває монодентатний ліганд dca. Хоча всі три поліморфи мають різне 

молекулярне впорядкування та кристалічну упаковку, у всіх трьох випадках 

спостерігається утворення щільної упаковки, яка не включає молекули 

розчинника, а також наявність великої кількості супрамолекулярних взаємодій 

між тетрадентатними та dca лігандами. Завдяки такій щільній упаковці 

спостерігається утворення взаємодій між центрами FeII, що сприяє виникненню 

фазового переходу першого роду. Було показано, що водневі зв’язки NH···NC 

відіграють ключову роль у виникненні різних магнітних властивостей трьох 

поліморфів. Водневі зв’язки в γ-поліморфі з’єднують молекули у 2D шари і 
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інгібують виникнення СП. Для α-форми спостерігається зміна симетрії при СП, 

що є доволі рідким явищем для комплексів з одноетапним СП. Завдяки водневим 

зв’язкам NH···NC один ВС центр феруму(ІІ) перетворюється на два 

кристалографічно різних центри у НС стані. Двоетапний СП у β-формі 

пов’язаний зі зміною симетрії, завдяки якій виникає впорядкована ВС-НС фаза в 

області плато. Мессбауерівська спектроскопія демонструє незвичайний склад 

ВС, ВС-НС та НС фаз під час двоетапного СП, що свідчить про складну 

еволюцію спінових фаз, на відміну від класичної трансформації ВС у ВС-НС, а 

потом НС форму. 

3. Отримано п’ятиядерний комплекс [CoII
2CoIII

3] на основі тетрадентатного 

ліганду в сольвотермальних умовах. Дослідження магнітної сприйнятливості 

показало парамагнітну поведінку, що приписується трьом незв’язаним ВС йонам 

CoII. Легуючи отриману сполуку йонами FeII, було успішно отримано три 

гетероядерні комплекси зі СП з різним співвідношенням FeII/CoII. Кількість 

центрів, що проявляють СП, можна ефективно контролювати за ступенем 

легування, при цьому температура переходу не змінюється. Такі системи з 

поступовим СП є перспективними матеріалами для активних частин 

термохромних елементів, особливо враховуючи, що їх СП охоплює широкий 

діапазон температур, включаючи кімнатні температури. 

 Результати, представлені у даному розділі, були опубліковані в 4 наукових 

статтях: J. Mater. Chem. C. 2018, 6, 13, 3352; CrystEngComm 2017, 19, 47, 7079; 

Eur. J. Inorg. Chem 2017, 2017, 24, 3125; Chem. Sci. 2012, 3, 5, 1629. 
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РОЗДІЛ 6. Хіральні матеріали зі спіновим переходом 

 

Для отримання хіральних комплексів було синтезовано та випробувано чотири 

нижченаведені хіральні 1,2,4-триазольні ліганди, однак їх комплексоутворення 

із Fe(ІІ) не призвело до формування комплексів зі СП.  

 

Тому для отримання комплексів було використано аніон із центром хіральності. 

У даному розділі описано хіральний комплекс зі СП складу [Fe(NH2trz)3](CSA)2 

(CSA = камфорсульфонат), отримання його у вигляді наночастинок та гелів, а 

також використання даних матеріалів для хірооптичного перемикання та 

енантіоселективної детекції.  

 

6.1. Хіральний комплекс [Fe(NH2trz)3](CSA)2 та матеріали на його основі 

 Для отримання наночастинок було використано метод гомогенного 

синтезу в ацетонітрилі. У цьому випадку ацетонітрил відіграє роль розчинника і 

стабілізатора, що попереджає агрегацію наночастинок. Останній ефект 

пов’язаний з тим, що молекули ацетонітрилу координуються до поверхневих 

йонів феруму(ІІ), які мають ненасичене координаційне оточення (Рис. 6.1).  

 Вимірювання динамічного розсіювання світла, що є універсальним 

методом визначення розміру наночастинок у розчині, показало типовий розподіл 

(Рис. 6.2) розміру наночастинок у колоїдному розчині (79±22 нм). 
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Рис. 6.1.  Схематичне зображення 

типової структури комплексів FeІІ з 

1,2,4-триазолами 

Рис. 6.2 Відсотковий розподіл 

наночастинок за розміром за 

вимірюваннями динамічного 

розсіювання світла. 

 

  Вимірювання просвічуючої електронної мікроскопії показало, що 

частинки мають дещо видовжену форму, розмір наночастинок в довшій проекції 

становить 80±17 нм (Рис. 6.3, 6.4).  

 

 

 

Рис. 6.3. Зображення просвічуючої 

електронної мікроскопії. 

Рис. 6.4. Розподіл наночастинок за 

розміром за зображенням 

просвічуючої електронної 

мікроскопії. 
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 Що важливо, змінюючи концентрацію вихідних речовин можна досягти 

незначної зміни розміру наночастинок (Рис. 6.5). 

 

Рис. 6.5. Вимірювання динамічного розсіювання світла для наночастинок, 

отриманих з вихідних речовин, концентрація яких у 4 рази менша. 

 

 Вимірювання порошкової рентгенівської дифракції та електронної 

дифракції підтверджують майже аморфну структуру наночастинок (Рис. 6.6.) 

 

 

Рис. 6.6. Дифрактограма комплексу (а) та зображення його електронної 

дифракції (б). 

 

 Для того, щоб відслідкувати спіновий перехід у наночастинках у 

колоїдному розчині, було проведено вимірювання електронних спектрів. 
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Незважаючи на те, що концентровані колоїдні розчини є занадто мутними для 

проведення вимірювань, є можливість відслідковувати зміну поглинання у дуже 

розбавлених розчинах.  

 

 

 

Рис. 6.7. Електронні спектри 

поглинання колоїдного розчину за 

різних температур. 

Рис. 6.8. Залежність оптичного 

поглинання колоїдного розчину від 

температури. 

  

Електронні спектри комплексу за різних температур зображено на Рис. 6.7. 

Наявність смуги поглинання, що характерна для низькоспінової форми 

комплексу, викликана переносом заряду метал-ліганд. Що важливо, при 

підвищенні температури смуга зникає, що є свідченням переходу у 

високоспіновий стан (Рис. 6.8). Високе значення екстинкції цієї смуги 

поглинання (ε = 30000 л·моль-1·см-1) дозволяє проводити вимірювання навіть з 

дуже розбавленими розчинами  (10-6 моль·л-1).  

 Для того, щоб дослідити спіновий перехід у наночастинках у вигляді 

порошку було проведено магнітні вимірювання (Рис. 6.9), які показали, що у 

результаті видалення молекул гостю спостерігається типовий ефект розчинника, 

що характерний для цього класу комплексів.  Зміну магнітних властивостей 

показано у вигляді залежності χМТ від температури (χМ – молярна магнітна 

сприйнятливість). Дана залежність демонструє, що температура зміни спінового 

стану у цьому випадку дещо понижується: перехід відбувається при 316 К у 
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режимі нагрівання та при 300 К у режимі охолодження. У діапазоні температур 

4 – 280 К та вище 325 К значення χМТ не змінюються і є типовими для комплексів 

феруму(ІІ) у НС та ВС станах, відповідно.  

 

Рис. 6.9. Вимірювання магнітних властивостей комплексу, що демонструють 

температурноіндукований спіновий перехід. 

 

 Мессбауерівська спектроскопія, що є універсальним методом визначення 

електронних характеристик сполук феруму, підтверджує, що перехід у обох 

напрямках є повним (Рис. 6.10). Типові значення ізомерного зсуву та 

квадрупольного розщеплення спостерігаються як для низькоспінової (δ = 0.43 

мм·с-1, ΔEQ = 0.21 мм·с-1), так і для високоспінової (δ = 0.99 мм·с-1, ΔEQ = 2.36 

мм·с-1) форм. 

 

Рис. 6.10. Мессбауерівські спектри комплексу у НС (293 К, а) та ВС (353 К, б) 

станах. 
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 Важливим фактом є те, що спіновий перехід у даних наночастинках може 

відбуватись як у колоїдному розчині, так і у вигляді порошку, що значно 

розширює можливості застосування даного матеріалу. 

  Для того, щоб показати 

універсальність підходу до отримання 

хіральних матеріалів зі спіновим 

переходом, було отримано 

композитний гель. Отримання 

комплексу у хлороформі замість 

ацетонітрилу призводить до 

формування супрамолекулярної 

системи [Fe(NH2trz)3](CSA)2 – CHCl3. 

Для комплексів класу ферум(ІІ)-

триазол існує загальна тенденція до 

утворення гелів з деякими апротонними розчинниками (алкани, арени, 

хлороформ тощо). Формування супрамолекулярної системи можна відстежити 

за підвищенням в’язкості при збільшенні концентрації комплексу (Рис. 6.11). На 

мікроскопічному рівні це означає утворення складних фіброзних структур 

комплексу з порожнинами, що заповнені молекулами розчинника (Рис. 6.12).  

 Рожевий колір гелю викликаний смугою d-d 

переходу 1А1 → 1Т1. Незважаючи на те, що цей 

перехід є забороненим, дану смугу можна 

відслідкувати при високих концентраціях 

комплексу (ε = 55 л·моль-1·см-1). Електронні 

спектри даного гелю за різних температур 

зображено на Рис. 6.13. 

 

Рис. 6.11. Залежність в’язкості гелю 

від концентрації комплексу. 

 

 

Рис. 6.12. Зображення ПЕМ 

для гелю. 
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Рис. 6.13. Електронні спектри гелю 

за різних температур. 

Рис. 6.14. Залежність оптичного 

поглинання гелю від температури. 

 

При нагріванні гелю, смуга, характерна для низькоспінового стану, зникає. 

Залежність молярної екстинкції при 540 нм від температури показано на Рис. 

6.14. У композитному гелі спіновий перехід відбувається за температур, 

близьких до температур переходу у наночастинках, проте у цьому випадку 

перехід є більш плавним і має меншу величину петлі гістерезису (Т↑1/2 = 313 К 

та Т↓1/2 = 310 К). Така втрата кооперативності, очевидно, є наслідком зміни 

розміру і морфології частинок координаційної сполуки, а також ефектом 

розчинника.  

 

6.2. Матеріали зі змінними хірооптичними властивостями 

 Круговий дихроїзм (КД), що є універсальним методом дослідження 

хірооптичних властивостей, відслідковує відмінність поглинання ліво та право 

циркулярнополяризованого світла. Цей метод широко використовується у 

багатьох сферах, наприклад, для визначення вторинної структури білків. У 

випадку координаційних сполук, за допомогою вимірювання кругового 

дихроїзму проводять дослідження хіральних комплексів. Спектр кругового 

дихроїзму можна виміряти тільки для тих систем, у яких наявні хіральні центри. 

Більш того, хромофор повинен знаходитись в асиметричному оточенні (у 
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випадку даного комплексу такий ефект досягається завдяки введенню хірального 

аніону, що призводить до формування хірального каркасу). 

 
 

Рис. 6.15. Спектр кругового дихроїзму 

колоїдного розчину наночастинок за 

обраних температур. 

Рис. 6.16. Залежність КД сигналів від 

температури за обраних довжин хвиль 

(290 та 317 нм). 

 

 Спектри кругового дихроїзму, виміряні за різних температур, 

представлено на Рис. 6.15. За низьких температур для НС форми комплексу 

характерна наявність двох смуг у додатній області (317 та 247 нм) та трьох у 

від’ємній (344, 293 та 278 нм).   

При високих температурах смуги, 

характерні для низькоспінової 

форми, зникають, і з’являються дві 

нові (при 301 нм у додатній області 

та при 255 нм у від’ємній), що є 

свідченням переходу у 

високоспіновий стан. 

 Відслідковування зміни смуг 

кругового дихроїзму є 

альтернативним методом 

дослідження спінового переходу 

(Рис. 6.16). Дані смуги кругового 

 

Рис. 6.17. Спектр кругового дихроїзму 

водного розчину [Fe(H2O)6](R-CSA)2 

(концентрація 0.1 ммоль·л-1).  
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дихроїзму в УФ області відповідають переносу заряду метал-ліганд між йоном 

феруму і триазолом та n→π* переходу у камфорсульфонат аніоні (Рис. 6.17). 

 Такі зміни хірооптичних властивостей спричинені двома факторами: (1) 

повною реорганізацією електронної структури комплексу; (2) зміною впливу 

хіральності, яка пов’язана з просторовими спотвореннями, що супроводжують 

спіновий перехід. Завдяки наявності гістерезису спінового переходу, зміна 

хірооптичних властивостей наночастинок із температурою відрізняється у 

режимах нагрівання та охолодження, що спричиняє ефект «хіральної пам’яті», 

тобто можливості перебувати у двох різних хіральних станах за однакових умов 

в залежності від того, як цих умов було досягнуто. 

 Спектр кругового дихроїзму гелю корелює з електронними спектрами у 

видимому діапазоні: смуга, характерна для низькоспінової форми (від’ємна) 

зникає, коли комплекс переходить у 

високоспіновий стан (Рис. 6.18). 

 Важливим фактом є те, що у 

перспективі даний комплекс можна 

отримувати не лише у вигляді 

наночастинок та гелів, а і у формі 

інших функціональних матеріалів: 

тонких плівок та різноманітних 

композитів. 

 

6.3. Енантіоселективний ефект гостя на спіновий стан 

Однією з особливостей комплексів на основі триазолів є їхня здатність 

утворювати сольвати з різними гідроксильними розчинниками, а отже змінювати 

характеристики СП при контакті з водою або спиртами. Один із перших 

прикладів СП, характеристики якого залежать від наявності гостьової води, було 

показано для триазольних комплексів [Fe(NH2trz)3]A2xH2O, де А – різні 

нафтеленсульфонатні аніони.156 

 

Рис. 6.18. Спектр кругового дихроїзму 

гелю.  
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Завдяки хіральності каркасу досліджуваної сполуки, яка зумовлена 

аніонами камфорсульфонової кислоти, при включенні гостьових хіральних 

спиртів прогнозованим є стереоселективний ефект гостя (Рис. 6.19). 

 

Рис. 6.19. Схематична репрезентація діастереомерних сольватів, утворених 

[Fe(NH2trz)3](S-CSA)2 та енантіомерними 2-бутанолами. 

 

6.3.1. Стереоселективний відгук у магнітних вимірюваннях 

Для того, щоб дослідити вплив включення 2-бутанолу на СП у хіральному 

комплексі, було отримано сольват з рацемічною сумішшю спиртів. За 

допомогою магнітних вимірювань було встановлено, що СП у сольваті є  більш 

різким і відбувається за вищих температур (324 К при нагріванні та 315 К при 

охолодженні) у порівнянні з чистим комплексом (Рис. 6.20). Такий ефект можна 

пояснити формуванням додаткових водневих зв’язків  у структурі, які 

підвищують кооперативний характер спінового переходу. 

 Для того, щоб відслідкувати вплив включення гостьових хіральних 

молекул на СП, було проведено магнітні вимірювання чотирьох сольватів (два 

енантіомери комплексу з двома енантіомерами спиртів) (Рис. 6.21). 
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Рис. 6.20. Зсув температури та різкості СП у координаційному полімері 

[Fe(NH2trz)3](S-CSA)2 внаслідок гостьового ефекту рацемічної суміші 2-

бутанолів. 

 

 

Рис. 6.21. Схема утворених діастереомерних та енантіомерних сольватів та 

магнітні вимірювання СП у сольватах. Спостерігається енантіоселективний 

зсув температури СП (у двох відтворюваних циклах) як наслідок утворення 

діастереомерних сольватів. 
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СП у двох парах енантіомерних сольватів відбувається за різних 

температур: у R-комплексі з діа- у парамагнітний стан при 325 К у присутності 

R-2-бутанолу та при 323 К у присутності S-2-бутанолу. Перехід назад у 

низькоспіновий стан відбувається при 316 К (R-2-бутанол) та при 314 К (S-2-

бутанол). Така відмінність температури СП на 2 К для сольватів з 

енантіомерними спиртами є відтворюваною при вимірюванні декількох 

термічних циклів. Однозначна наявність такого зсуву температур також 

підтверджується результатами магнітних вимірювань для S-комплексу, які 

мають дзеркальний характер. 

Даний ефект спостерігається завдяки тому, що для отриманих 

діастереомерних сольватів характерні два різні набори фізичних та хімічних 

властивостей, у тому числі і характеристики спінового переходу. 

Також важливим фактом є те, що крива спінового переходу у сольваті з 

рацемічною сумішшю 2-бутанолів має проміжний характер кривих переходу 

з R і  S спиртами (Рис. 6.22). 

 

Рис. 6.22. Магнітні вимірювання СП у сольватах [Fe(NH2trz)3](S-CSA)2 з 

оптично чистими та рацемічним 2-бутанолами. 
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Зміна спінового стану у даних сольватах також була досліджена за 

допомогою електронної спектроскопії. У даному випадку відслідковувалась 

зміна смуги поглинання метал-ліганд при СП. Електронні спектри сольватів 

демонструють смугу поглинання при 285 нм для комплексу у низькоспіновому 

стані, яка зникає при переході у високоспіновий стан (Рис. 6.23).  

 

Рис. 6.23. Електронні спектри двох енантіомерних комплексів 

[Fe(NH2trz)3](CSA)2 з S-2-BuOH. 

 

Рис. 6.24. Дифрактограми двох діастереомерних сольватів [Fe(NH2trz)3](S-

CSA)2 з R-2-BuOH та S-2-BuOH. 
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Порошкова рентгенівська дифракція показала, що обидва сольвати є 

практично аморфними (Рис. 6.24). Аморфність комплексів є характерною 

рисою для більшості комплексів феруму(ІІ) з 1,2,4-триазолами. У даному 

випадку через відсутність характерних дифракційних піків не можна зробити 

певні висновки про наявність або відсутність будь-яких структурних змін при 

утворенні сольватів. 

В той самий час, ІЧ спектри ізомерних сольватів є практично однаковими, 

маючи лише незначні відмінності в області 650 – 900 см-1 (Рис. 6.25). При 

порівнянні спектрів чистих енантіомерних комплексів зі спектрами сольватів 

не спостерігається суттєвих зсувів смуг поглинання, що свідчить про 

відсутність кардинальних структурних змін при утворенні сольватів. 

 

Рис. 6.25. ІЧ спектри двох енантіомерних комплексів [Fe(NH2trz)3](CSA)2 та їх 

сольватів з S-2-бутанолом. 

 

6.3.2. Спостереження стереоселективного відгуку за допомогою 

Мессбауерівської спектроскопії 

Спіновий стан металічних центрів у сольватах також був відслідкований 

за допомогою Мессбауерівської спектроскопії, що є універсальним методом 

визначення електронних характеристик сполук феруму. Основними 

параметрами, які можна отримати з Мессбауерівських спектрів є ізомерний 

зсув та квадрупольне розщеплення. Ізомерний зсув, δ, пропорційний s-

електронній густині на ядрі, а отже напряму залежить від заселеності s-рівнів 
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i опосередковано (через ефект екранування) від заселеності d-рівнів валентної 

оболонки. Отже, даний параметр може надати інформацію про ступінь 

окиснення та спіновий стан металічного центру. Квадрупольне розщеплення 

(ΔEQ) спостерігається при наявності неоднорідності електричного поля 

навколо ядра. В загальному випадку, два фактори роблять внесок в градієнт 

електричного поля навколо ядра: (1) нерівномірний розподіл електронів у 

валентній оболонці; (2) нерівномірне оточення у кристалічній гратці. Отже,  

квадрупольне розщеплення може надати інформацію про молекулярну будову 

та деяку додаткову інформацію про спіновий стан та ступінь окиснення 

металічного центру.  

Надтонкі параметри Мессбауерівських спектрів двох діастереомерних 

сольватів при трьох температурах наведено у Табл. 6.1.  

 

Табл. 6.1. Параметри Мессбауерівських спектрів для сольватів S-

комплексу з R- і S-спиртами. 

 Т=293 К Т=323К 

δ, 

мм·с-1 

ΔEQ, 

мм·с-1 

Вміст, 

% 

δ, 

мм·с-1 

ΔEQ, 

мм·с-1 

Вміст, 

% 

S-комплекс 

R-2-бутанол 

ВС  - - 0 1.109(6) 2.81(1) 41(2) 

НС 0.402(3) 0.203(8) 100 0.399(5) 0.20(1) 59(2) 

S-комплекс 

S-2-бутанол 

ВС - - 0 1.114(2) 2.80(1) 12(1) 

НС 0.405(4) 0.201(8) 100 0.396(2) 0.20(2) 88(1) 

 Т=330К 

S-комплекс 

R-2-бутанол 

ВС 1.105(6) 2.76(1) 100 

НС - - 0 

S-комплекс 

S-2-бутанол 

ВС 1.101(5) 2.77(1) 92(3) 

НС 0.393(9) 0.2 8(3) 
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Отримані дані дають можливість визначити вміст низько- і 

високоспінової фракцій за даних температур. При температурі 293 К, яка є 

нижчою, ніж температура СП в обох комплексах, спостерігається наявність 

дублетів, параметри яких є типовими для НС феруму(ІІ) (Рис. 6.26а). При 

температурі 323 К (Рис. 6.26б), яка є близькою до середини переходу в обох 

сольватах, спостерігається наявність НС і ВС форм комплексу у 

співвідношенні 88:12 для  S-2-буанолу і 59:41 для R-2-бутанолу. Дані 

результати вимірювань показують, як взаємодія з різними оптичними 

ізомерами гостьових молекул дійсно по-різному впливає на металічні центри 

у хіральній координаційній структурі.  

 

Рис. 6.26. Мессбауерівські спектри сольватів за різних температур: (а) 293 К; 

(б) 323 К; (в) 330 К 

 

При температурі 330 К (Рис. 6.26в), на Мессбауерівських спектрах 

спостерігається лише ВС фракція для сольвату з R-спиртом та незначний вміст 

(8%) НС фракції для сольвату з S-спиртом, що повністю узгоджується з 

магнітними вимірюваннями. 
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6.3.3. Сорбційний механізм енантіоселективності  

Для того, щоб дослідити механізм енантіоселективного зсуву, було 

проведено вимірювання адсорбції спиртів на хіральних координаційних 

комплексах, для чого було вивчено зміну маси сорбенту внаслідок включення 

адсорбату. Вимірювання показали, що на оптично чистому хіральному 

комплексі сорбується на 20% більше одного ізомеру спирту, ніж іншого (Рис. 

6.28).  

 

Рис. 6.28. Ізотерми адсорбції R- і S-бутанолів для двох ізомерів комплексу. 

 

Відмінність у адсорбції різних ізомерів спиртів є причиною різного зсуву 

температури спінового переходу. У цьому випадку ефект зсуву температури є 

стереоселективним, беручи до уваги те, що обидва оптичні ізомери гостьових 

спиртів сорбуються в близьких кількостях на різних ізомерах комплексу і 

мають подібний вплив на спіновий перехід. 

 

6.4. Експериментальна частина до Розділу 6. 

Ферум(ІІ) камфорсульфонат гексагідрат Fe(CSA)2·6H2O. Порошок заліза (100 мг, 

1.79 ммоль) був змішаний із камфорсульфоновою кислотою (500 мг, 2.16 ммоль) 

та водою (2 мл) в 50 мл колбі із зворотним холодильником. Розчин кип’ятили з 

перемішуванням протягом 5 год і гарячий зеленуватий фільтрат було 

відфільтровано від темного осаду на  скляному фільтрі. Після охолодження до 
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кімнатної температури з фільтрату випали зеленуваті голки ферум(ІІ) 

камфорсульфонату. Кристали були відділені фільтруванням та висушені на 

повітрі протягом 12 год. Вихід становив 487 мг (72%). 

Отримання наночастинок. Було приготовано два гомогенних розчини: (1) 

ферум(ІІ) камфорсульфонат гексагідрат (10 мг, 0.016 ммоль) в ДМСО (0.125 мл), 

до якого було додано 2 мл ацетонітрилу; (2) 4-аміно-1,2,4-триазол (10 мг, 0.119 

ммоль) в ДМСО (0.125 мл), до якого було додано 2 мл ацетонітрилу. Два розчини 

були швидко змішані, і через декілька хвилин суміш перетворилась на мутний 

рожевий колоїд. Наночастинки було відділено центрифугуванням (20 хв, 9000 

об·хв-1) та промито ацетонітрилом. Частинки були висушені на повітрі або 

редисперговані в ацетонітрилі, в залежності від подальших експериментів. 

Отримання гелю. Всі розчинники було термолізовано при 293 К. Було 

приготовано два гомогенних розчини: (1) ферум(ІІ) камфорсульфонат 

гексагідрат (10 мг, 0.016 ммоль) в ДМСО (0.125 мл), до якого було додано 2 мл 

хлороформу; (2) 4-аміно-1,2,4-триазол (10 мг, 0.119 ммоль) в ДМСО (0.125 мл), 

до якого було додано 2 мл хлороформу. Два розчини були швидко змішані, і 

через годину суміш перетворилась на в’язкий гель. 

Температурнозалежна магнітна сприйнятливість зразків була виміряна на 

SQUID магнітометрі MPMS-XL-5 в магнітному полі 0.5 Т із зміною температури 

2 K·хв-1.  

Електронні спектри були записані на спектрофотометрі Cary 50, оснащеному 

термостатованою коміркою для кварцевої кювети. Температура змінювалась зі 

швидкістю 2 К·хв-1. При вимірюванні смуги переносу метал-ліганд колоїдний 

розчин наночастинок був розбавлений у 1000 разів. 

Мессбауерівські вимірювання було проведено на спектрометрі Wissel, 

оснащеному джерелом 57Со у родієвій матриці та термостатом. Значення 

ізомерного зсуву подано відносно значень для металічного заліза. 

Вимірювання кругового дихроїзму проводились на спектрометрі Jasco J715, 

оснащеному термостатованою коміркою. Температура змінювалась зі 
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швидкістю 2 К·хв-1. Перед кожним вимірюванням зразки було термолізовано 

протягом 3 хв. Спектри було оброблено за допомогою програмного забезпечення 

JACSO. 

Сорбційні вимірювання проводились ваговим методом. 

Інфрачервоні спектри були записані на спектрометрі Perkin-Elmer ВХ-ІІ з 

приставкою ATR. 

 

6.5. Висновки до Розділу 6 

1. Показано, що включення хірального аніону до координаційної сполуки 

дозволяє отримати ряд хіральних функціональних матеріалів зі спіновим 

переходом.  

2. Показано, що спіновий перехід в наночастинках та гелі на основі 

хірального комплексу супроводжується кардинальною зміною хірооптичних 

властивостей. Завдяки наявності гістерезису спінового переходу, зміна 

хірооптичних властивостей наночастинок із температурою відрізняється у 

режимі нагрівання та охолодження, що спричиняє ефект «хіральної пам’яті». 

3. Встановлено, що завдяки хіральності координаційної сполуки, при 

включенні гостьових хіральних молекул спостерігається різний характер 

слабких взаємодій з різними оптичними ізомерами гостя. Такий ефект 

призводить до енантіоселективного зсуву температури спінового переходу. 

Беручи до уваги різноманітність речовин, які можуть змінювати 

характеристики спінового переходу у координаційних полімерах, 

запропонований підхід можна розширити, використовуючи матеріали з інших 

класів комплексів зі спіновим переходом з різною чутливістю, селективністю 

та, як описано вище, зі специфічним стереоселективним відгуком на 

включення оптично активних молекул. 

Результати, представлені у даному розділі, були опубліковані в 3 наукових 

статтях: Chem. Eur. J. 2015, 21, 50, 18076; J. Mater. Chem. C 2015, 3, 4737; J. Mol. 

Struct. 2017, 1127, 164. 
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РОЗДІЛ 7. Механічні властивості матеріалів зі спіновим переходом 

  

 Кантилеверами називаються консольні балки малих розмірів, що 

знаходять використання в атомно-силовій мікроскопії232, термометрії,  

детекції233, конструюванні мікроелектромеханічних пристроїв234 тощо. Типові 

двошарові кантилевери складаються із двох шарів різних матеріалів, які 

простягаються вздовж довгої осі балки. Як було давно помічено, при зміні 

температури таких конструкцій внаслідок термічного розширення та 

механічного напруження відбувається деформація кантилеверу. Математично це 

було описано С.П. Тимошенком на початку ХХ століття235. 

 У випадку ж, коли рух є наслідком хімічних процесів в матеріалі балки або 

іншої рухомої конструкції, такий механізм є одним із видів «молекулярних 

машин». Загалом, молекулярними машинами називають дискретну кількість 

молекулярних компонентів, що провокують квазімеханічний рух під дією 

певних стимулів.236 Створення конструкцій даного типу викликає надзвичайний 

практичний інтерес: так, Нобелівська премія з хімії за 2016 рік була вручена Ж.-

П. Саважу, Д. Стоддарту та Б. Ферінгу за  «дизайн та синтез молекулярних 

машин».237  

 Різноманітні хімічні перетворення можуть лежати в основі дії 

молекулярних машин: конформаційні зміни в системах на основі ротаксанів, 

цис-транс ізомеризація, фотоіндуковані переноси протону або електрону, тощо. 

238–241 Окрім хімічних перетворень, можливі і інші механізми генерації 

механічного руху.  Так, міграція молекул водню під дією тунельних електронів 

може викликати коливання макроскопічного механічного осцилятора.242 

Обертальний рух може бути досягнутий в конструкції на основі вуглецевих 

нанотрубок.243  

 В класичних двошарових кантилеверах використовується явище 

розширення одного із шарів для генерації механічного напруження. З іншої 

сторони, ідея використання матеріалів із фазовими переходами полягає у 
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можливості збільшення розширення матеріалу у порівнянні з лише термічними 

ефектами. Так, ванадій(IV) оксид, має перехід з провідного у діелектричний стан 

вище кімнатної температури, що супроводжується близько 0.3 % термічного 

розширення.244,245 Завдяки цій зміні об’єму, VO2 було ефективно інтегровано в 

мікромеханічні конструкції.246 Однак використання даного матеріалу обмежене 

дуже вузьким інтервалом робочих температур та невеликою зміною об’єму при 

фазовому переході, що значно обмежує потенційне використання оксиду 

ванадію для конструювання мікромеханічних елементів. Ці самі обмеження 

стосуються переважної більшості молекулярних машин, що викликає 

необхідність пошуку матеріалів з більш девирсифікованими характеристиками 

перемикання та значно більшими показниками розширення. 

 Спіновий перехід завжди супроводжується зміною об’єму матеріалу, що в 

середньому складає близько 5 %, а для певних комплексів може досягати 

набагато вищих значень, наприклад, 13 % для родини каркасних комплексів  

[Fe(L)M(CN)4], де М = Ni, Pd або Pt.247 В даному розділі описано вирішення 

задачі ефективної трансформації різних форм енергії в механічний рух за 

рахунок ефекту СП. Адже механічний відгук таких систем можливий внаслідок 

зміни температури, освітлення, магнітного поля, тиску або дії різноманітних 

хімічних речовин, що значно підвищує потенціал практичного використання 

таких кантилеверів. Також важливо, що СП можливий в діапазоні від кріогенних 

температур до температур значно вище кімнатної. Іншим важливим аспектом є 

гістерезисність процесів СП, що створює потенціал для отримання матеріалів з 

ефектом пам’яті форми. Також можливим є створення мікро- та макроскопічних 

молекулярних машин на основі молекулярних комплексів зі СП. 

 

7.1. Кантилевери на основі монокристалів комплексу зі СП 

 7.1.1. Виготовлення кантилеверів 

 Для отримання кантилеверів були використані голкоподібні кристали 3D 

координаційного полімеру [Fe(3-CNpy)2{Au(CN)2}2]·⅔H2O. Дана сполука 
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належить до класу ціаногетерометалатів, в яких йони феруму(ІІ) знаходяться в 

псевдооктаедричному N6 оточенні чотирьох місткових ціанідів та двох 

органічних лігандів. Комплексу властивий СП при T↑ = 122 K та T↓ = 107 K.49 

СП в одиночних монокристалах даної сполуки може бути досліджено за 

допомогою Раманівської спектроскопії (Рис. 7.1). Одиночний кристал було 

вибрано з маточного розчину та розміщено на скляному субстраті, що в свою 

чергу термолізувався в проточному азотному кріостаті. Раманівські спектри 

монокристалу комплексу показані на Рис. 7.1. 

 

Рис. 7.1. Раманівські спектри монокристалу комплексу [Fe(3-

CNpy)2{Au(CN)2}2]·⅔H2O. Збудження проводилось червоним (λ = 633 нм) та 

зеленим (λ = 532 нм) лазерами. Смуга валентного коливання CN групи 

використовувалась для моніторингу СП.   

 

Для спостереження СП використовувалась смуга валентного коливання 

місткової ціанідної групи ν(CN), положення якої залежить від спінового стану 

йону феруму, до якого вона координована. При переході з НС у ВС стан смуга 

зсувається у високочастотну область (2188 та 2192 см-1, відповідно). На Рис. 7.2 
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показана залежність нормалізованого співвідношення інтенсивностей νВС(CN) та 

νНС(CN) в залежності від температури. При охолодженні, в інтервалі температур 

125-120 К інтенсивність НС маркеру зростає, а ВС – падає. Зворотний процес 

спостерігається в режимі нагрівання в інтервалі температур 115-120 К. Це 

відповідає гістерезису СП близько 10 К. Співвідношення Раманівських маркерів 

є сталим в областях 90-115 К та  >150 К. Падіння вмісту НС фракції нижче 90 К 

є наслідком ефекту LIESST, коли лазерний промінь Раманівського спектрометру 

викликає фотоіндукований перехід з НС у ВС стан. Цей фотопроцес 

спостерігався як при опроміненні червоним, так і при опроміненні зеленим 

лазерами, однак зелене опромінення виявилось більш ефективним збудником 

ефекту LIESST. За низьких температур (< 90 К) СП є повільним і частина 

металічних центрів залишається замороженою у фотоіндукованому ВС стані. 

 Деформація кристалів комплексу [Fe(3-CNpy)2{Au(CN)2}2]·⅔H2O в 

діапазоні 110 – 293 К була вивчена методом монокристальної рентгенівської 

дифракції (Рис. 7.3). Сполука має тетрагональну симетрію (у ВС стані a=b=15.79 

 

Рис. 7.2. Нормоване співвідношення інтенсивностей смуг νНС(CN) та νВС(CN) 

комплексу [Fe(3-CNpy)2{Au(CN)2}2]·⅔H2O в залежності від температури (-●- 

режим нагрівання, -○- режим охолодження). 
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Å, c=7.013 Å).  Довга проекція голкоподібного кристалу відповідає напрямку 

кристалографічної осі с. 

 Як було помічено, повнота, температура  та гістерезис СП трохи 

відрізняються для різних кристалів даного комплексу. Даний ефект є відомим 

для фазових переходів першого роду, коли незначні дефекти в кристалі 

призводять до помітної різниці у термодинаміці та кінетиці переходу. 

 

 

 При СП відбуваються значні зміни геометрії каркасу, викликані 

скороченням метал-лігандних відстаней при переході з ВС у НС стан. Середня 

довжина екваторіальних зв’язків Fe–N зменшується з 2.151(14) Å до 2.095(15) Å, 

а у випадку аксіальних зв’язків Fe–N скорочення відбувається з 2.193(11) Å до 

2.157(12) Å. 

 

Рис. 7.3. Явища НТР та СП, що спостерігаються при охолодженні кристалу 

[Fe(3-CNpy){Au(CN)2}2]·⅔H2O. Різке звуження монокристалу вздовж осі с 

спричинене переходом комплексу у НС стан. 
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 Одновісне НТР монокристалу (вздовж 

осі с) спостерігається при охолодженні 

його у ВС фазі, яка існує вище 130 К. 

При цьому охолодження на понад 150 К 

призводить лише до незначної зміни 

параметра с (~ 0.05 %). Охолодження 

нижче 130 К викликає СП в комплексі, 

при цьому відбувається різке скорочення 

кристалу на Δc/c ~ 1 % (Рис. 7.4), що на 

кілька порядків перевищує ефект НТР в 

діапазоні температур еквівалентної 

величини.  

Пряме спостереження даних ефектів можливе за допомогою оптичної 

мікроскопії. Моніторинг лінійних параметрів монокристалу комплексу [Fe(3-

CNpy)2{Au(CN)2}2]·⅔H2O показує зміну його довжини близько 1 % при СП, що 

добре співпадає із дифракційними дослідженнями (Рис. 7.5).  

 

 

Рис. 7.5.  Ефекти спінового переходу на монокристали комплексу [Fe(3-

CNpy)2{Au(CN)2}2]·⅔H2O при оптичному спостереженні. Відтворювана 

зміна довжини кристалу складає близько 1 %. 

 

 

Рис. 7.4.  Ефекти НТР та СП на 

лінійні параметри монокристалів 

[Fe(3-CNpy)2{Au(CN)2}2]·⅔H2O 
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 Для виготовлення двошарових кантилеверів монокристали комплексу 

{Fe(3-CNpy)2[Au(CN)2]2}·⅔H2O були закріплені на звуженому графітовому 

стрижні за допомогою епоксидної смоли та покриті шаром алюмінію (Рис 7.6а). 

НТР, що має місце вздовж довгої проекції монокристалу комплексу в широкому 

діапазоні температур, веде до незначного викривлення даної конструкції. З іншої 

сторони, СП перехід відбувається в обмеженому температурному діапазоні і, в 

свою чергу, веде до розширення монокристалу вздовж його довгої проекції. Дані 

ефекти схематично показані на Рис.7.6 б-г.  

 

 

Рис. 7.6. (а) Ілюстрація двошарової структури кантилеверів. Ефекти НТР та СП 

на викривлення кантилеверу: (б) високотемпературний ВС стан; (в) 

низькотемпературний ВС стан; (г) низькотемпературний НС стан. 
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7.1.2. Температурноіндукований рух 

 Мікрокантилевер було закріплено на кремнієвому субстраті таким чином, 

щоб довга вісь монокристалу була паралельна до підкладки, а площина 

розподілу між шарами кантилеверу – перпендикулярна. Таким чином стало 

можливо змінювати температуру конструкції та спостерігати за викривленням 

кантилеверу внаслідок температурних ефектів. Ефект зміни температури на 

форму виготовлених кантилеверів показано на Рис. 7.7 для діапазону температур 

між 343 та 78 К.  

 

Рис. 7.7. Рух кантилеверів внаслідок НТР та СП. (а) Мікроскопічна фотографія 

двошарового кантилеверу при 343 К. (б) Порівняння кантилеверів при 343 та 

93 К, що демонструє ефект НТР. (в) Порівняння кантилеверів при 93 та 78 К, 

що демонструє ефект спінового переходу. 

 

 Хоча зміна довжини монокристалів, що викликана негативним термічним 

розширенням та СП, є малопомітною при роздільній здатності оптичного 

мікроскопу, викривлення двошарових кантилеверів є значним. Спонтанна 

деформація вздовж осі с, пов’язана зі СП, є значно вищою, ніж термічне 
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розширення в тому ж температурному діапазоні, що розкриває потенціал 

раціонального дизайну високочутливих термомеханічних пристроїв на основі 

двошарових конструкцій зі СП. Коефіцієнт лінійного термічного розширення 

алюмінієвого шару є сталим для досліджуваного температурного діапазону, а 

також має протилежний знак у порівнянні з комплексом (αL = 22.2 MK−1 та -

2.7 MK−1, відповідно).  В результаті охолодження кантилеверу з 343 К до 95 К, 

алюмінієвий шар стискається, тоді як кристал подовжується у напрямку довгої 

осі. Така різниця в термічній поведінці між двома шарами призводить до 

незначного викривлення кристалу, показаного на Рис. 7.7б. При подальшому 

охолодженні, спонтанна деформація, пов’язана зі СП, викликає сильне 

стиснення монокристалу вздовж довгої осі, що значно перевищує стиснення 

алюмінію, а відповідно викликає велике викривлення кантилеверу (Рис. 7.7в). 

Протилежні ефекти термічного розширення та СП в монокристалі дозволяють 

легко розрізнити ці феномени, і демонструють, що значний рух кантилеверу 

отримано винятково за рахунок ефекту СП.  

 Аналогічні ефекти також показані для інших кантилеверів даної 

конструкції, а їх поведінку при зміні температури наведено на Рис. 7.8.  

 

Рис. 7.8. Два додаткові двошарові кантилевери, виготовлені на основі 

монокристалів комплексу зі СП та шару алюмінію. Викривлення кантилеверів 

відбувається внаслідок СП в монокристалі. 
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 Як видно, викривлення кантилеверів внаслідок СП відбувається для всіх 

вибраних монокристалів. Позиція кінця досліджуваного кантилеверу була 

вивчена як функція температури, і отримана залежність показана на Рис. 7.9.  

 

Рис. 7.9. Позиція кінця кантилеверу вздовж прямої лінії як функція температури в 

інтервалі 343 – 78 К. Умовні позначення: ○ – перший цикл охолодження, ● – другий 

цикл охолодження, Δ – перший цикл нагрівання, ▲ – другий цикл нагрівання.  

Швидкості нагрівання та охолодження складали 5 K·хв–1 (343–143 K) та 2 K·хв–1 

(143–78 K). 

 

 На Рис. 7.10 показано зміщення кінця кантилеверу в кількох послідовних 

термічних циклах, що показує, як зсув та отриманий температурний гістерезис 

відтворюються в багатьох термічних циклах. 
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Рис. 7.10. Зсув кінця другого кантилеверу вздовж прямої лінії при зміні 

температури в повторюваних термічних циклах. Швидкості нагрівання та 

охолодження складали 5 K·хв–1 (343–143 K) та 2 K·хв–1 (143–78 K). 

 

7.1.3. Рух, що індукований світлом 

 Ефект LIESST спостерігався в даних зразках, що свідчить про можливість 

викликати оборотний рух кантилеверу за постійної температури внаслідок 

опромінення лазерним променем (Рис. 7.11). При 4 К комплекс [Fe(3-

CNpy){Au(CN)2}2]·⅔H2O знаходиться в НС стані, тому двошаровий кантилевер 

має значне викривлення. При опроміненні кантилеверу розфокусованим 

лазерним пучком потужністю ~10 мВт·мм−2 і довжиною хвилі 532 нм, можна 

спостерігати поступове зменшення викривлення кантилеверу, поки він не набуде 

початкової форми, що відповідає повністю ВС формі комплексу (Рис. 7.11). 
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Рис. 7.11. Рух кантилеверу, що індуковано температурою та світлом. СП в 

кантилеверах як функція температури (а, б, в) та під впливом опромінення 532 

нм лазером при 4 K (г, д, е). Виміряні значення зсуву кантилеверу відносно 

позиції за кімнатної температури (δ) вказані на кожному з зображень. 

 

Суперпозиція зображень, отриманих при 4 К до і після 720 с опромінення, 

показана на Рис. 7.12. 
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 Абсорбція зеленого світла НС комплексом призводить до заселення ВС 

рівнів, і даний ефект (метастабільний) зберігається навіть після вимкнення 

лазерного випромінення через дуже великий час життя електронного стану при 

4 К. Аналогічно, використовуючи сфокусований лазерний промінь при 78 К 

також вдалось змінити деформацію кантилеверу в сторону його початкової ВС 

форми (Рис. 7.13).  

 

7.2. Композитні кантилевери зі спіновим переходом 

7.2.1. Виготовлення композитів 

 Незважаючи на те, що використання монокристалів зі СП для 

виготовлення кантилеверів виявилось ефективним та рух даних конструкцій 

легко інтерпретувати, практичне використання таких двошарових систем має 

певні обмеження, що переважно пов’язані із непередбачуваністю у рості 

необхідних монокристалів комплексів. З іншої сторони, існує велика кількість 

розроблених технологічних методик використання полімерів та полімерних 

 

 

 

Рис. 7.12 Ефект опромінення 

розфокусованим лазером (532 

нм) на викривлення 

двошарового кантилеверу при 4 

K (шкала 50 мкм). 

 Рис. 7.13. Ефект опромінення кантилеверу 

сфокусованим лазерним променем (532 нм) 

на його викривлення. Зона опромінення 

відмічена колом. 
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композитів для виготовлення MEMS.248 Тому було вирішено синтезувати 

полімерний композитний матеріал, що складається з комплексу зі СП 

[Fe(trz)(Htrz)2]BF4 (форма 1b, одна з двох форм, описаних Крьобером та ін.189) та 

органічного полімеру поліметилметакрилату (ПММА), що має здатність 

утворювати великі за площею плівки різної товщини. Вибрана сполука 

феруму(ІІ) зі СП відома завдяки своєму різкому та добре відтворюваному 

переходу, що відбувається із термічним гістерезисом – при 85 °C при нагріванні 

та 60 °C при охолодженні.  Важливо відмітити, що в даній сполуці СП 

супроводжується великою зміною об’єму комплексу, що складає близько 11%.249 

Серія композитів ПММА/1b з різним вмістом активного комплексу була 

отримана шляхом механічного диспергування порошку 1b в хлороформному 

розчині ПММА з наступним випаровуванням розчинника. Суспензію наносили 

на різні субстрати, що дозволило отримати відповідні плівки. Таким чином було 

отримано плівки з різним вмістом (10 – 50 %) активного комплексу (Рис. 7.14). 

 

Рис. 7.14. Температурна залежність оптичного відбиття (λ = 550 нм)  комплексу 

[Fe(trz)(Htrz)2]BF4 та композитних матеріалів ПММА/[Fe(trz)(Htrz)2]BF4 з 

різним вмістом активного комплексу (10 – 50 %). Криві нагрівання та 

охолодження відмічені стрілочками. На рисунку показані фотографії 

композитів з різним вмістом комплексу. 
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 Вміст комплексу понад 50% призводить до значної крихкості плівки, що 

робить неможливим її цілісне відділення від субстрату та подальше 

використання. Особливості СП в даних композитах були вивчені методом 

оптичної мікроскопії, адже СП супроводжується інтенсивною зміною 

забарвлення активного комплексу з рожевого у НС стані на безбарвне у ВС стані. 

Даний ефект пов’язано з оборотним зникненням характеристичної смуги 

електронного переходу 1A1↔
1T1, центр якої припадає на λ = 550 нм. Рис. 7.14 

показує сильну температурну залежність кольору композиту, що пов’язано з 

НС↔ВС переходом. СП в композитах має місце в тому ж температурному 

регіоні, що і чистий комплекс. Було знайдено, що криві переходу композитів 

майже не залежать від співвідношення полімер/комплекс; найбільш помітною 

відмінністю виявилась невелика втрата різкості переходу для композитів з 

низьким вмістом активного комплексу. Таке спостереження може бути пояснено 

меншою теплопровідністю полімерного компоненту порівняно з 

координаційною сполукою. Використання полімерної матриці, як було показано, 

призводить до подібних ефектів.250–253  

 Раманівські спектри комплексу [Fe(trz)(Htrz)2]BF4 та композиту 

ПММА/[Fe(trz)(Htrz)2]BF4 (50% комплексу) були записані при 20 °C і 110 °C та 

показані на Рис. 7.15. В низькочастотній області спектрів (100 – 300 см–1) 

спостерігаються значні зміни при СП. Як показано в джерелі 254, смуги при 300, 

288, 211, 202 см–1 відносяться до НС форми комплексу, а смуги при 186 та 109 

см–1 відносяться до ВС форми комплексу. Дані зміни коливальних частот є 

загальною тенденцією і виникають внаслідок сильної фонон-ґраткової взаємодії 

в сполуках.255 Повне зникнення НС/ВС сигналів при низькій/високій температурі 

дозволяє зробити висновок про повний перехід в обох напрямах – як комплексу, 

так і композитного матеріалу.  

 Диференційна скануюча калориметрія також показала СП в комплексі 

[Fe(trz)(Htrz)2]BF4 та композиті ПММА/[Fe(trz)(Htrz)2]BF4 (50% комплексу) (Рис. 

7.16). 
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Рис. 7.15. Температурозалежні Раманівські спектри комплексу 

[Fe(trz)(Htrz)2]BF4 та композиту ПММА/[Fe(trz)(Htrz)2]BF4 (50% комплексу). 

 

 

Рис. 7.16. Криві ДСК комплексу [Fe(trz)(Htrz)2]BF4 та композиту 

ПММА/[Fe(trz)(Htrz)2]BF4 (50% комплексу), записані при швидкості 

нагрівання/охолодження 10 К·хв–1. 

 

У відповідності з оптичними та Раманівськими вимірюваннями, дані ДСК 

свідчать про високу подібність СП в комплексі та композиті. Зсув температури 
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переходу між комплексом і композитом в даному випадку обумовлений різною 

термалізацією зразків, так як органічний полімер є менш теплопровідним, ніж 

координаційна сполука. Вимірювання також дозволили знайти зміну ентальпії 

(ΔH = 25 кДж·моль–1) та ентропії (ΔS = 73 Дж·моль–1·К–1), пов’язані зі СП в 

даному комплексі. Дані значення були отримані як для чистого комплексу, так і 

для комплексу в ПММА, а також добре корегують із попередніми 

вимірюваннями. 189 

 

7.2.2. Двошарові полімерні кантилевери 

 Композитна плівка з найбільшим вмістом комплексу (50%) була 

використана для конструювання двошарових кантилеверів. Найбільша 

допустима кількість комплексу дозволяє отримати максимальне напруження 

внаслідок СП, а тим самим максимізувати механічні можливості конструкції. 

Незважаючи на часткове зменшення напруження за рахунок полімерної матриці, 

СП в активному компоненті призводить до значного ізотропного розширення 

композитного матеріалу. В простій двошаровій пластинці різниця в розширенні 

двох шарів призводить до викривлення кантилеверу, що може бути використано 

для виконання механічної роботи. В даній конструкції другий (інертний) шар 

використовується не лише для генерації різниці напруження, а також як 

нагрівальний елемент за рахунок ефекту Джоуля. Таким чином прикладання 

напруги до кантилеверу має викликати СП (з НС у ВС стан), тоді як зняття 

напруги має викликати охолодження системи з наступним переходом з ВС у НС 

стан.  Для виготовлення другого шару було вибрано промислово доступний 

полімер, легований срібними частинками, що грає роль провідника струму, при 

цьому маючи набагато кращі адгезійні властивості, ніж мав би звичайний 

металічний шар. Окрім того, даний вибір провідного компоненту робить обидва 

шари кантилеверу більш схожими за термічною провідністю та модулем Юнга. 

Це мінімізує різницю в термічному розширенні між двома шарами та оптимізує 

викривлення балки. 



221 

 

 

 

 Двошарова плівка була отримана методом спін-коутингу розчину 

провідного композиту на плівку композиту зі СП. Кантилевер був вирізаний з 

даної двошарової плівки та під’єднаний до двох електродів: один електрод – 

фіксований, тоді як другий електрод – рухомий (алюмінієвий), що дозволяє 

кантилеверу рухатись майже вільно (Рис. 7.17). 

 

Рис. 7.17. Схематичне зображення двошарового кантилеверу зі СП з 

електротермічно викликаним рухом. 

 

7.2.3. Температурноіндукований рух 

 Дана конструкція була розміщена в кріостаті для контролю температури 

навколо кантилеверу. В першому експерименті температурозалежна поведінка 

даного кантилеверу була вивчена в температурному регіоні 23 – 100 °C. 

Нагрівання було призупинено при 100 °C щоб запобігти трансформації полімеру 

(вище температури склування) та порушенню конструкції. При досягненні 

температури СП в [Fe(trz)(Htrz)2]BF4 виникає напруження, що призводить до 

сильної деформації кантилеверу. Те, що спіновий перехід має місце, також видно 

із синхронної зміни забарвлення композиту під час руху конструкції.   

 Рух кантилеверу було охарактеризовано шляхом моніторингу позиції 

рухомого кінця конструкції за допомого оптичного мікроскопу та цифрової 

камери. Позицію кінця кантилеверу як функцію температури показано на Рис. 

7.18а. Петля механічного гістерезису відтворює термічну петлю гістерезису СП, 

тоді як температурний зсув кривої пов’язаний із неефективним переносом 
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теплоти від нагрівного елементу термостату до кантилеверу, що розміщений у 

повітрі і знаходиться в прямому контакті з нагрівачем лише своїми кінцями. 

Окрім того, механічне напруження в кантилевері також може впливати на СП. 

Однак температурна область руху та його гістерезисний характер однозначно 

свідчать, що викривлення кантилеверу відбувається саме внаслідок СП в 

комплексі. 

 

Рис. 7.18. Термічно викликаний рух двошарового кантилеверу. (a) Залежність 

позиції кантилеверу як функція температури. Режими нагрівання та 

охолодження показані стрілочками. (b) Фотографії (8.6 мм × 7.6 мм) 

кантилеверу при 68 °C в режимах нагрівання та охолодження демонструють 

ефект механічної пам’яті, що виникає внаслідок гістерезисності СП. 

 

 Амплітуда руху (приблизно 1600 мм) дозволяє розрахувати реактивну силу 

на кінці кантилеверу (⁓20 мН) та ефективну лінійну напругу композитного 
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матеріалу (⁓1 %).  Ці значення є трохи заниженими, адже рухомий електрод діє 

як додаткове навантаження на кантилевер. Тим не менш, ефективна напруга є 

значно меншою ніж очікуваний адитивний ефект (⁓2 %), що пов’язано з 

частковою абсорбцією напруження полімерною матрицею. Ефективність даного 

матеріалу для механічного руху описується об’ємною густиною роботи W/V, 

тобто максимальна робота, що може бути виконана одиницею об’єму матеріалу. 

W/V для 50 %-го композиту складає близько 150 мДж·см–3. Дане значення є 

співрозмірним або навіть вищим, ніж знайдено для п’єзоелектриків, 

магнетострикційних  та електроактивних полімерних матеріалів.256 

  

7.2.4. Рух, індукований електротермічно 

 Для генерації електротермічно викликаного руху до кантилеверу було 

прикладено змінний струм (I) із прямокутною розгорнутою діаграмою. У 

типовому експерименті І змінювався покроково від 0 до Imax та назад до 0 із 

постійною частотою (f). Коли I= Imax, комплекс переходить у ВС стан, тоді як при 

знятті напруги відбувається зворотній перехід ВС→НС. Така послідовність 

переходів НС→ВС→НС провокує коливальний рух кантилеверу, що показано 

на Рис. 7.19.  

 Амплітуда руху, що спостерігається, є постійною в багатьох циклах. В 

даному експерименті конструкція виконала понад 300 циклів руху і при цьому 

не спостерігалось жодної «втоми» приладу. Важливо відмітити, що хоча 

алюмінієвий рухомий електрод і створює додаткове навантаження на 

кантилевер, сила, що створюється на кінці балки, значно перевищує необхідну 

для руху алюмінієвого контакту. Після кількох початкових циклів запуску 

амплітуда руху стає високовідтворюваною при заданих умовах роботи.  

 Було знайдено, що амплітуда руху сильно залежить від експериментальних 

умов. Найбільш важливим фактором впливу на рух є частка комплексу, що 

зазнає СП, коли струм вмикається та вимикається. 
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Рис. 7.19. Електротермічно викликаний рух двошарового кантилеверу. (а) 

Позиція кінця кантилеверу як функція часу. (б) Прикладений струм як функція 

часу. Частота змінного струму 0.1 Гц, Imax = 300 мА, T= 20 °C. 

 

Наслідком цього є різна робоча амплітуда руху конструкції при різних 

прикладених частотах струму, силі струму та температурі навколишнього 

середовища. Була виконана серія експериментів для аналізу впливу цих трьох 

параметрів (Imax, f та T) на рух кантилеверу. 

 Амплітуда руху кантилеверу як функція прикладеного струму наведена на 

Рис. 7.20. Струм, нижчий за 200 мА, не призводить до значного руху 

кантилеверу. Існування граничного значення пов’язане із недостатнім 

нагріванням, адже не досягається температура, необхідна для СП. Коливання з 

низькою амплітудою при прикладанні струму нижче 200 мА пов’язані із 

ефектами термічного розширення без СП.  З іншої сторони, коли струм 

перевищує 200 мА генерується достатньо теплоти, щоб викликати СП, і тоді 

досягається максимальна амплітуда коливання при Imax = 300 мА. Викривлення 
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кантилеверу при прикладанні струму силою від 200 до 300 мА відповідає 

частковому СП комплексу в композиті. 

 

Рис. 7.20. Амплітуда коливання двошарового кантилеверу як функція 

прикладеного струму Imax за сталої температури та частоти (T = 20 °C, f = 0.1 

Гц). Для вибраних точок наведені графіки залежності відхилення кантилеверу 

від часу. 

 

 Отримане граничне значення сили струму може бути змінене різними 

шляхами, в тому числі – за рахунок використання іншого комплексу зі СП. 

Наприклад, використання сполук зі СП з вищою або нижчою температурою 

переходу, відповідно, підвищить або понизить значення критичного струму, 

необхідного для коливання кантилеверу.  

 В іншому експерименті вимірювання при постійних f та Imax показали явну 

залежність амплітуди коливання від навколишньої температури, як показано на 

Рис. 7.21. До 50 °C спостерігається слабке і майже лінійне зменшення амплітуди 

коливання, що пов’язано із неповним переходом з ВС у НС стан, коли 

вимикається струм. Вище 50 °C спостерігається різкий спад амплітуди 
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коливання, що пов’язано зі СП, який відбувається вище зазначеної температури. 

Тому, навіть коли не прикладено жодного струму до кантилеверу, значна 

фракція комплексу залишається у ВС стані. Аналогічно, отримана гранична 

температура може бути змінена за рахунок вибору іншого матеріалу зі СП. 

Також, щоб отримати різке ввімкнення/вимкнення коливання при зміні 

температури, необхідно використання комплексів з дуже різким СП, а також 

високий ступінь термалізації конструкції. 

 

 

Рис. 7.21. Залежність амплітуди коливання кантилеверу від температури. Сила 

струму та частота були сталими (Imax = 300 мА, f = 0.1 Гц). Для вибраних точок 

наведені графіки залежності відхилення кантилеверу від часу. 

 

В іншому експерименті, змінюючи частоту струму за сталих Imax та T, було 

отримано граничну частоту (при якій амплітуда складає 0.707 від максимального 

значення) на рівні 0.5 Гц (Рис. 7.22).  
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Рис. 7.22. Залежність амплітуди коливання кантилеверу від частоти струму. 

Сила струму та температура були сталими (T = 20°C, Imax = 300 мА). Для 

вибраних точок наведені графіки залежності відхилення кантилеверу від часу. 

 

В даному випадку повнота переходу в обох напрямах (НС→ВС та ВС→НС) 

обмежена швидкістю теплопереносу. Системі не вистачає часу для досягнення 

необхідної температури для перемикання всіх активних центрів.  Для даного 

кантилеверу немає частотних обмежень до  f = 0.1 Гц, однак рух кантилеверу 

повністю зникає при f  > 1Гц.  Дані обмеження пов’язані зі швидкістю саме 

теплопереносу, а не власне СП, який має значно швидшу динаміку. 158,257 

Отримана гранична частота не є фундаментальною границею, а лише обумовлює 

необхідність використання інших температур та/або струму для досягнення 

певної частоти коливання.  Ще більш важливими є геометрія та термалізація 

кантилеверу, що можуть повністю змінити частотний режим роботи конструкції.   

 

7.2.5. Композитні кантилевери з різними комплексами 

Для демонстрації універсальності підходу, були отримані композитні 

кантилевери з різними комплексами із фазовими переходами. Композитні плівки 

були отримані випаровуванням суспензії відповідного комплексу в 

хлороформному розчині ПММА. Інертний шар був виготовлений з 
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полі(вінілпірролідону) (ПВП) шляхом нанесення з етанольного розчину.   Для 

виготовлення активного шару були використані наступні комплекси: 

Na0.53[Co1.32Fe(CN)6]·4.4H2O
258 (кантилевер 2), [Fe(Htrz)2(trz)]BF4 ‘поліморф b’189 

(кантилевер 3), [Fe(Htrz)2(trz)]BF4 ‘поліморф a’189 (кантилевер 4). Перша сполука 

є аналогом берлінської лазурі, якій властивий перенос заряду – ефект, дуже 

схожий на СП, і що також супроводжується значною зміною об’єму ґратки при 

фазовому переході. Відхилення даних композитних кантилеверів як функція 

температури показані на Рис. 7.23.  

 

Рис. 7.23. Універсальність конструкції композитних кантилеверів із 

фазовими переходами. Криві руху кантилеверів зі зміною температури для 

трьох кантилеверів комплекс-ПММА/ПВП. Криві руху були вивчені в трьох 

термічних циклах (■ – 1ий цикл, ● – 2ий цикл, ▲ – 3ій цикл).  
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Різкі переходи із великими температурними гістерезисами призводять до 

значного руху конструкцій, як показано на Рис. 7.24. Добра відтворюваність 

циклів руху отримується вже після першого термічного циклу. Незначне 

оборотне відхилення руху останнього кантилеверу (близько 380 К) від класичної 

форми кривої переходу має бути пов’язане із досягненням температури 

склування ПММА та зміною його еластичних властивостей. 

 

Рис. 7.24. Рух трьох різних композитних кантилеверів в послідовних термічних 

циклах: 2 (173 K ↔ 293 K), 3 (313 K ↔ 393 K) та 4 (313 K ↔ 393 K). Швидкості 

нагрівання та охолодження в усіх експериментах були 2 K·хв-1. 

 

7.3. Теоретичне моделювання ефективності кантилеверів зі спіновим переходом 

 За аналогією із класичною термомеханічною моделлю Тимошенко235 для 

двошарової балки, можна побачити, що викривлення досліджуваних 

кантилеверів залежить від механічних властивостей кожного з компонентів, а 
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також від геометричних параметрів конструкції. Окрім коефіцієнтів термічного 

розширення та величини деформації при СП, геометричне співвідношення для 

кожного шару, а також модуль Юнга будуть впливати на рух кантилеверу. 

Модель Тимошенко може бути адаптована до випадку двошарових кантилеверів 

зі СП і надати важливу інформацію для оптимізації методик виготовлення, а 

також оптимізації геометрії та матеріалів. 

 За аналогією із класичним випадком викривлення (k) прямокутної 

двошарової балки, що викликано різницею в розширенні двох матеріалів 

(різницею в деформації), можна розрахувати наступні параметри: 

𝑘 =  
6(𝛼2∆𝑇−𝛼1∆𝑇)(1+𝑚2)

ℎ[3(1+𝑚2)+(1+𝑛𝑚)(𝑚2+
1

𝑛𝑚
)]

       (7.1) 

де 

𝑚 =
𝑎1

𝑎2
          (7.2) 

𝑛 =
𝐸1

𝐸2
          (7.3) 

ℎ = 𝑎1 + 𝑎2         (7.4) 

де ΔT – досліджуваний температурний інтервал, Еі – модулі Юнга, аі – висота 

шару і, αі – коефіцієнт термічного розширення матеріалу і. 

 З рівняння 7.1 видно, що ключовими параметрами для визначення 

викривлення кантилеверу є модулі Юнга матеріалів, їх відносна товщина, а 

також різниця деформації в досліджуваній температурній області.  

 Можна приблизно розрахувати рух кінця двошарового кантилеверу (δ) як 

функцію викривлення, вважаючи, що дане зміщення є значно меншим за 

довжину кантилеверу (L):   

𝛿 =
𝑘𝐿2

2
          (7.5) 

У випадку двошарового кантилеверу зі СП, різниця в деформації шарів в 

температурному діапазоні СП викликана відмінністю термічного розширення 

шару зі СП та інертного шару, а також розширенням в активному шарі, що 

пов’язане зі СП. Різні сполуки можуть мати різний характер СП: як різкий, що 
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відбувається у кілька десятків градусів, так і плавний, що потребує сотень 

градусів для завершення переходу.257,259 По аналогії із біметалічною пластиною, 

можна розрахувати викривлення наступним чином: 

𝑘 =  
6(𝛼2∆𝑇−∆𝐿/𝐿−𝛼1∆𝑇)(1+𝑚2)

ℎ[3(1+𝑚2)+(1+𝑛𝑚)(𝑚2+
1

𝑛𝑚
)]

       (7.6) 

де L – довжина довгої осі кристалу, а ΔL – зміна цієї довжини, пов’язана зі СП. 

Беручи до уваги геометрію двох досліджуваних кантилеверів (Табл. 7.1) та 

модуль Юнга металічного алюмінію (EAl = 69 ГПа), було розраховано зсув 

кантилеверу, що пов’язано зі СП, як функцію модуля Юнга комплексу (Рис. 

7.25). Значення ΔL/L були використані для випадку повного СП, що знайдені з 

кристалографічних даних, та використані в подальших розрахунках. 

 

Табл. 7.1. Геометричні параметри кантилеверів, використані для теоретичного 

моделювання. 

  Кантилевер A  Кантилевер B  

L, мкм 876 970 

a1, мкм 21 37 

a2, мкм 1 1 

δ, мкм 225 115 

 

 Як показано на Рис. 7.25, викривлення, що експериментально 

спостерігаються для двох кантилеверів, дозволяють достатньо точно оцінити 

модуль Юнга комплексу [Fe(3-CNpy)2{Au(CN)2}2]·⅔H2O. Як видно з графіку, 

модуль Юнга комплексу вздовж кристалографічної осі с складає близько 7-8 ГПа 

(для подальших розрахунків використовувалось значення 7.5 ГПа). Треба 

відзначити, що модуль Юнга комплексу може бути дещо різним в двох спінових 

станах. Наведене значення знайдено саме для НС стану, адже викривлення 

кантилеверу вимірювалось заме за НС стану комплексу. 
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Рис. 7.25. Розраховане викривлення кантилеверу (□ - кантилевер А, ○ – кантилевер 

В)  як функція модуля Юнга комплексу. Експериментально визначені викривлення 

кантилеверу свідчать, що модуль Юнга комплексу складає 7-8 ГПа. 

 

Важливою характеристикою даної мікромеханічної системи є сила, що 

генерується при СП. Реактивна сила на кінці кантилеверу може бути розрахована 

за формулою: 

𝐹 =
3𝐸𝐼𝛿

𝐿3
         (7.7) 

де EI є мірою стійкості до вигину. Беручи до уваги позицію центру ваги в 

двошаровому кантилевері, стійкість до вигину може бути розрахована як: 

𝐸𝐼 =  
(𝑎1

2𝐸1)
2+(𝑎2

2𝐸2)
2+2𝑎1𝑎2𝐸1𝐸2(2𝑎1

2+3𝑎1𝑎2+2𝑎2
2)

12(𝑎1𝐸1+𝑎2𝐸2)
∙ 𝑏   (7.8) 

де b – ширина кантилеверу. Для двох детально досліджених кантилеверів (А і В) 

дані аналітичні розрахунки свідчать про наступну реактивну силу, що виникає 

на кінці кантилеверу: 2.7·10–4 Н (кантилевер А) та 7.7·10–4 Н (кантилевер В).  

 Для того, щоб визначити ефективність сконструйованих кантилеверів, 

необхідно розрахувати об’ємну густину роботи активного матеріалу. Дана 
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величина показує, яка максимальна робота може бути виконана одиницею 

об’єму активного матеріалу, що провокує рух: 

𝑊

𝑉
=

𝐸 2

2
          (7.9) 

де ε – деформація матеріалу, яка виникає внаслідок СП. Для комплексу [Fe(3-

CNpy)2{Au(CN)2}2]·⅔H2O об’ємна густина роботи складає W/V = 0.6 Дж·см–3. 

Дане значення є співрозмірним із показниками (або навіть перевищує) для 

п’єзоелектричної кераміки та магнетострикційних матеріалів, а також є на кілька 

порядків вище за показники роботи шляхом термічного розширення.246  

Наприклад, для того самого комплексу об’ємна густина роботи при чисто 

термічному механізмі руху  у температурному інтервалі в 5 К (поза зоною СП) 

складає лише ⁓0.0001 Дж·см–3. 

 На Рис. 7.26 показано термодинамічний цикл для комплексу зі СП.  

 

Рис. 7.26. Термодинамічний цикл в координатах V-T для комплексу зі СП. 

Ефективність кантилеверу при такому термічному циклі може бути 

представлена наступним чином: 

𝜂 =
𝑊

𝑚(𝑐𝑝∆𝑇+∆𝐻𝑆𝐶𝑂)
=

𝑊/𝑉

𝑑(𝑐𝑝∆𝑇+∆𝐻𝑆𝐶𝑂)
      (7.10) 
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де d – густина комплексу, cp – теплоємність комплексу, ΔH – зміна ентальпії, 

пов’язана зі СП, ΔТ – гістерезис СП . Приймаючи d = 2.6 г·см–3, ΔТ = 15 К, cp = 2 

Дж·г–1·К–1, ΔH = 20 Дж·г–1,257 для руху при перемиканні з НС у ВС стан в повному 

термічному циклі η складає близько 0.5 %.  

 Варто відмітити, що хоча дані кристали зі СП і мають меншу об’ємну 

густину роботи, порівняно зі сплавами з пам’яттю об’єму та кристалічним VO2 

(через вищій модуль Юнга останнього), сполуки зі СП мають перевагу з точки 

зору великої спонтанної деформації. Робочий термічний цикл даного комплексу 

(15 К) є значно меншим ніж у сплавів з ефектом пам’яті чи у VO2 (40 К), а також 

є менш чутливим до ефектів зменшення розміру (для сплавів ефект пам’яті 

починає зникати на субмікронному рівні). Більш того, змінюючи сполуку зі СП, 

перехід може відбуватися більш різко або без гістерезису. Температура переходу 

може бути підібрана за рахунок вибору активного комплексу або внаслідок 

специфічної модифікації комплексу (наприклад, шляхом легування).  

 Використовуючи рівняння 7.2-7.6, можна оцінити ефекти модифікації 

конструкції двошарового кантилеверу і таким чином підлаштувати очікуване 

викривлення під специфічне використання. Наприклад, можемо розглянути 

конструкцію, подібну до кантилеверу А: L = 876 мкм, aСП = 21 мкм, aAl = 1 мкм, 

ΔL/L = 0.0126, EAl = 69 гПа, EСП = 7.5 гПа. Варіюючи товщину шару алюмінію та 

зберігаючи постійними всі інші параметри, можна розрахувати викривлення 

кантилеверу як функцію aAl. Як показано на Рис. 7.27а, найбільше викривлення 

кантилеверу може бути досягнуто використовуючи ⁓4 мкм шар алюмінію; однак, 

значне викривлення (наприклад, понад 100 мкм), може бути досягнуто при 

широкому діапазоні товщин алюмінію 0.25-25 мкм.  

 Аналогічним чином було розраховано вплив товщини шару зі СП на 

викривлення кантилеверу (Рис. 7.27б). Як і у випадку інертного шару, залежність 

викривлення від товщини шару зі СП має максимум, що в даному випадку 

відповідає aСП = 1.3 мкм. Однак дана точка відповідає надзвичайно високому 

геометричному співвідношенню (~ 670), що є важкодосяжним (принаймні, для 
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даної конструкції), а також зробить кантилевер занадто крихким для 

практичного використання. 

 

 

Рис. 7.27. Ефект модифікації конструкції кантилеверу на його викривлення 

(a) Викривлення кантилеверу в залежності від товщини шару алюмінію (L = 

876 мкм, aСП = 21 мкм). (б) Викривлення кантилеверу в залежності від 

товщини шару зі СП (L = 876 мкм, aAl = 1 мкм). (в) Викривлення кантилеверу 

як функція його довжини (aСП = 21 мкм, aAl = 1 мкм). (г) Викривлення 

кантилеверу в залежності від природи його інертного шару (L = 876 мкм, aСП 

= 21 мкм, aAl = 1 мкм). 

 

 

 Іншим параметром, що було досліджено, була довжина кантилеверу (Рис. 

7.27в). В даному випадку спостерігається проста квадратична залежність. Однак 

дуже велике геометричне співвідношення кристалу робить його отримання та 

інтеграцію в кантилевери складними.  

 В останню чергу було порівняно ефективність матеріалів з різним модулем 

Юнга в якості інертного шару. У випадку матеріалів високої твердості (E = 50–
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200 ГПа) може бути досягнуте високе викривлення кантилеверу. У випадку 

матеріалів низької твердості, наприклад, органічних полімерів, досяжними є 

значно менші викривлення. Але це не означає, що дані матеріали не можуть бути 

використані для розробки кантилеверів, а лише свідчить про необхідність іншої 

геометрії конструкції, наприклад, товщий інертний шар. Вибираючи матеріал 

інертного шару також треба зважати на спорідненість між двома шарами для 

створення міцного зчеплення між ними. 

 

7.4. Експериментальна частина до Розділу 7. 

Синтез комплексів. Голкоподібні кристали 3D координаційного полімеру [Fe(3-

CNpy)2{Au(CN)2}2]·⅔H2O були отримані за методикою, близькою до описаної Х. 

Реалем та колегами.  FeCl2·4H2O (10 мг, 0.05 ммоль), 3-ціанопіридин (23 мг, 0.22 

ммоль) та KAu(CN)2 (28.7 мг, 0.1 ммоль) розчинили в 6 мл суміші вода-метанол 

(50:50) та перемішували протягом 1 години за кімнатної температури. Розчин 

залишили для кристалізації на один тиждень. При цьому утворилась суміш 

різних кристалів.  Протягом  4 тижнів відбулась перекристалізація, і лише цільові 

кристали залишились у маточному розчині.  

Мікрокристалічні  комплекси Na0.53[Co1.32Fe(CN)6]·4.4H2O, [Fe(Htrz)2(trz)]BF4 

‘форма b’ та [Fe(Htrz)2(trz)]BF4 ‘форма a’ були отримані за методиками, 

описаними в літературі, та використані для виготовлення композитних 

кантилеверів. 

Кантилевери з монокристалів. Циліндричний графітовий стрижень діаметром 

0.75 мм був загострений з одного кінця. Невелика кількість епоксидної смоли 

була нанесена на кінець стрижню. Монокристал комплексу [Fe(3-

CNpy)2{Au(CN)2}2]·⅔H2O було закріплено на клей та залишено на 24 год для 

повного затвердіння епоксидної суміші. Потім кристали на графітових стрижнях 

були закріплені на кремнієвому субстраті. Плівка титану товщиною 5 нм та 

плівка алюмінію товщиною 1 мкм були послідовно нанесені на кристал методом 

випаровування в вакуумі. 
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Кантилевери з композитів. Мікрокристалічні порошки комплексів (2 мг) 

механічно та шляхом ультразвукової обробки були дисперговані в розчині 

ПММА (М = 550000) (2 мг) в CHCl3 (1 мл). Ця суміш була нанесена на 

кремнієвий субстрат (1 см2) та висушена до повного випаровування хлороформу. 

На наступному етапі розчин ПВП (М = 40000) (0.5 мг) в абсолютному етанолі 

(25 мкл) було нашаровано на композитну плівку. Після випаровування етанолу 

двошарова плівка була обережно відділена від субстрата, а потім вручну нарізана 

на кантилевери необхідного розміру. Кантилевери були зафіксовані на кінцівках 

медичних голок за допомогою ціаноакрилатного клею. Товщина отриманого 

активного шару в кантилевері складає 20-25 мкм, а ПВП – 4 мм. Змінюючи 

концентрації та об’єми розчинів, можливо варіювати товщини шарів. Вибір 

ПММА та ПВП з-поміж багатьох доступних полімерів був переважно 

продиктований розчинністю/нерозчинністю у відповідних розчинниках, а також 

температурами фазових переходів та схильністю до формування цілісних плівок.  

Електроактивні композитні кантилевери. ПММА (M = 550 000), ферум(II) 

тетрафторборат гексагідрат, 1-H-1,2,4-триазол та хлороформ були отримані від 

комерційних постачальників та використовувались без додаткового очищення. 

Електропровідний композит RS 186-3593 був отриманий від RS Components. 

Композит містить полімерну основу, наповнену срібними мікросферами (<18 

мкм, 56 %) та розчинену в суміші н-бутилацетаті / 2-метокси-1-

метилетилацетаті. [Fe(trz)(H-trz)2](BF4) (форма 1b) був отриманий з 

Fe(BF4)2·6H2O та 1-H-1,2,4-триазолу за методикою, описаною Крьобером та ін.189 

Активний композитний матеріал було отримано шляхом деспергування порошку 

[Fe(trz)(H-trz)2](BF4) (5 мг) в розчині ПММА (5 мг) в хлороформі (200 мкл). 

Суспензію було нанесено на кремнієвий субстрат (1см × 1см) та висушено на 

повітрі. 150 мкл електропровідного лаку було нанесено другим шаром методом 

спін-коутингу (2000 об·хв-1, 3000 об·с-2, 30 с). Отримана двошарова плівка була 

відділена від субстрату та розрізана на кантилевери. Робочий кантилевер складав 
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6.7 мм завдовжки та 1 мм завширшки. Товщина композитного шару зі СП склала 

100 мкм, електропровідного шару – 50 мкм. 

Раманівська спектроскопія. Раманівські спектри за різних температур було 

отримано за допомогою LabramHR (Horiba Jobin Yvon) спектрометру у 

комбінації з проточним азотним кріостатом THMS600 (Linkam Scientific 

Instruments). Раманівське розсіювання збуджувалось HeNe (632.8 нм) або 

Nd:YAG (532 нм) лазерами. Потужність збуджуючого випромінювання на зразку 

становила 0.01 мВт. Лазерний промінь було сфокусовано на кристалі через 

об’єктив 50х зі збільшеною фокусною відстанню (NA = 0.45, WD = 15 мм),  який 

так само використовувався і для збирання розсіяного випромінення. Релеєвське 

розсіювання було відсіяне за допомогою голографічного нотч-фільтру. Час 

накопичення спектру складав 120 с. Для підвищення роздільної здатності та 

інтенсивності спектру більшість експериментів була проведена із збуджуючим 

лазером 633 нм, але основні результати також були підтверджені з 

використанням випромінення λ = 532 нм. 

Монокристальна рентгенівська дифракція. Дані монокристальної рентгенівської 

дифракції були отримані на Bruker ApexII дифрактометрі. Температура 

контролювалась за допомогою кріостату, що використовує газоподібний азот 

для охолодження. Параметри кристалічної ґратки були визначені з вихідної 

дифракційної картини за допомогою програмного забезпечення ApexII. 

Оптична мікроскопія. Зображення оптичної мікроскопії за змінної температури 

для монокристалів та кантилеверів були отримані в світло- та темнопольному 

режимах відбиття використовуючи мікроскоп Olympus BX51, що оснащено 

мегапіксельною CCD-камерою (Ikon-M Andor Technology) та об’єктивом ×5. 

Зразок освітлювався галогеновою лампою (400-700 нм). Температура на зразку 

контролювалась кріостатом Linkam THMS600 в атмосфері сухого азоту. При 

дослідженні монокристальних кантилеверів використовувався наступний 

алгоритм: в інтервалі 343-143 К швидкості нагрівання та охолодження були 5 

К·хв-1, а зображення реєструвались з інтервалом 12 с (кожні 1 К); в інтервалі 143-
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78 К швидкості нагрівання та охолодження були 2 К·хв-1, а зображення 

реєструвались з інтервалом 7.5 с (кожні 0.25 К). 

Експерименти LIESST. Експерименти з фотоперемикання були проведені при 78 

К з використанням установки для раманівської спектроскопії та кольорової CCD-

камери. Промінь Nd:YAG лазеру (532 нм) був сфокусовнаий за допомогою х5 

об’єктиву, тоді як зображення кантилеверу були отримані при вимкненому 

лазері. Температура кантилеверу контролювалась за допомогою азотного 

кріостату THMS600. 

В іншому експерименті кантилевер опромінювався несфокусованим лазером при 

4 К, а фотографії отримані до та після опромінення лазером. Температура 

кантилеверу контролювалась за допомогою гелієвого кріостату. 

Варто відмітити, що реальні температури кристалу, що розміщено на 

охолоджуючому елементі, та кантилеверу, що лише опосередковано його 

торкається, можуть відрізнятись. Окрім того від монокристалу до монокристалу 

температури СП можуть відрізнятися. Також на температуру переходу може 

впливати шар алюмінію, що створює механічну напругу в монокристалі. 

Зважаючи на наведені фактори варто очікувати помірні коливання температури 

переходу від експерименту до експерименту. 

Обробка зображень. Аналіз зображень проводився за допомогою програмного 

забезпечення Image Processing Toolbox в середовищі MATLAB. Прграма 

дозволила вирівнювати зображення, а також компенсувати рух картинки, що 

спостерігався в експериментах. Тримач кантилеверу (напр., графітовий 

стрижень) використовувався як референтна точка на зображеннях. Програмне 

забезпечення ImageJ використовувалось для знаходження викривлення 

кантилеверу. 

ДСК аналіз було проведено за допомогою  калориметру Netsch DSC 204 в 

атмосфері гелію. Вимірювання проводились в інтервалі 0 – 100 °С при швидкості 

нагрівання та охолодження 10 К·хв-1.  
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Електротермічний рух. Для виконання експериментів кантилевер було 

закріплено на нерухомому електроді за допомогою електропровідного лаку. З 

іншої сторони кантилеверу було прикріплено рухомий алюмінієвий електрод 

(товщиною 10 мкм). Температура контролювалась за допомогою кріостату 

Linkam HFS600E, оснащеного внутрішніми мікроелектродами для підключення 

конструкції до джерела струму. Відеомікроскопія та оптичні зображення були 

отримані на мікроскопі MOTIC, що оснащено кольоровою цифровою камерою. 

Електричні імпульси генерувались програмованим джерелом струму Keithley 

6430.  

 

7.5. Висновки до Розділу 7 

1. Було показано, що матеріали зі спіновим переходом можуть бути ефективно 

використані для конструювання кантилеверів. Специфічний вибір сполуки зі СП 

дозволяє розробити кантилевери з різноманітними характеристиками, 

необхідними для певного використання. Використання кантилеверів на основі 

матеріалів зі СП переходом відкриває новий підхід до перетворення термічної, 

оптичної та електричної енергії у корисний рух. 

2. Було отримано серію композитних матеріалів, що складаються із комплексів 

зі СП та ПММА. Ці композити були використані для створення активного шару 

двошарових кантилеверів. Три різні комплекси були використані для 

конструювання композитних кантилеверів, що дозволяє легко змінювати робочі 

умови рухомих механізмів. 

3. Була розроблена термоелектромеханічна конструкція, що здатна до 

повторювальних рухів, які можуть бути налаштовані за рахунок зміни 

температури, частоти або сили струму. Кантилевер може створювати значну 

силу (порядку кількох мН) та великі зсуви (кілька мм), має об’ємну густину 

роботи близько 150 мДж·см-3. Дана методика виготовлення композитних 

кантилеверів може бути поширена не лише на інші сполуки зі СП, а також на 

матеріали з іншими видами фазових переходів (напр., VO2).  
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Результати, представлені у даному розділі, були обубліковані в 2 наукових 

статтях: Nat. Commun. 2013, 4, 2607139; J. Mater. Chem. C 2014, 2, 2949260. 
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РОЗДІЛ 8. Електричні властивості матеріалів зі спіновим переходом 

 

 Ряд попередніх робіт різних наукових колективів було сфокусовано на 

дослідженні транспортних властивостей матеріалів зі СП у вигляді одиночної 

молекули або на нанорівні, що пов’язано із перспективою використання даних 

сполук в молекулярній електроніці та спінтроніці.261–264 Характеризація даних 

молекулярних пристроїв іншими методами, ніж вимірювання I = f(V), є 

надзвичайно складною, і у кожному з наведених випадків призводить до 

невизначеності, саме за рахунок чого змінюється струм – СП чи інших ефектів. 

Також експеримент ускладнюється через те, що різні фізичні властивості можуть 

відрізнятись для нанооб’єкту та макроскопічного ансамблю. Це також важливо 

при визначенні механізму переносу заряду. Через це в літературі немає єдиного 

погляду на ефект спінового стану на електропровідність сполук зі СП. 

 

8.1. Змінні електричні властивості комплексів зі спіновим переходом 

 Для дослідження спінзалежної електропровідності комплексів зі СП були 

досліджені макроскопічні зразки комплексів зі СП, що з одного боку дозволяє 

вивчати значно вищий струм, а з іншого – охарактеризувати зразок класичними 

макроскопічноми методами. З цією метою було проведено температурозалежні 

DC вимірювання електропровідності на порошкових зразках С1-С3 комплексу 

[Fe(Htrz)2(trz)](BF4) (форма «1а»), що були синтезовані різними методами. 

Морфологія трьох порошкових зразків була охактеризована методами скануючої 

та просвічуючої електронної мікроскопії. Зразок С2 складається з довгих голок 

довжиною 3-5 мкм та діаметром 200-300 нм. Зразки С1 та С3 складаються з 

нанометрових частинок, що мають приблизно сферичну та стрижнеподібну 

форми, відповідно. Варто відзначити, що тоді як частинки в зразку С1 сильно 

агреговані, частинки в С3 можуть бути легко дисперговані в етанолі та нанесені 

на різні поверхені. 
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 Склад зразків було досліджено за допомогою ІЧ та Раманівської 

спектроскопії, а також методом порошкової рентгенівської дифракції. Криві 

термічного спінового переходу були отримані методом оптичного вілдбиття 

(Рис. 8.1). Температурозалежні раманівські та 57Fe Мессбауерівські спектри 

підтверджують повноту та оборотность СП в зразках. 

 

Рис. 8.1. Криві термічного СП в зразках С1-С3, отримані методом оптичного 

відбиття. 

 

Температури СП в С1–С3 наведено в 

Табл. 8.1. С1 та С2 мають температурний 

гістерезис СП ⁓25 К, тоді як температури 

переходів відрізняються приблизно на 10 

К. Зразок С3 має більший температурний 

гістерезис близько 42 К. Така різниця має 

бути пов’язана із різними структурними дефектами через відмінні методи 

отримання порошків комплексів.  

 DC вимірювання електропровідності були виконані в двоконтактній 

геометрії. Порошки С1 та С2 (товщиною 0.2 мм) були розміщені в тефлоновому 

Табл. 8.1. Температури СП в С1-С3. 

Зразок Т1/2↑ (К) Т1/2↓ (К) 

С1 372 348 

С2 383 357 

С3 389 348 
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тримачі між двома стальними електродами. Частинки С3 було дисперговано в 

етанолі та нанесено на електроди методом спін-коутингу. Атомно-сиилова 

мікроскопія (АСМ) пітвердила формування рівномірного шару 100-150 нм з 

присутністю невеликої кількості агрегатів. Таким чином, дані, отримані для 

цього зразку, відповідають провідності через одиночні наночастинки або 

невеликі агрегати 2-3 наночастинок.  

 При реєстрації електропровідності в режимах нагрівання та охолодження 

кожен зразок (С1–С3) проявляє відтворюваний термічний гістерезис σdc, що 

очевидно пов’язаний зі СП (Рис. 8.2).  

 

 

Рис. 8.2. Криві температурної залежності DC електропровідності зразків С1 та 

С2 в режимах нагрівання (▼) та охолодження (▲). Для С3 показана залежність 

I = f(T), оскільки значення електропровідності не можуть бути коректно 

визначені. Для кожного зразку наведені зображення ПЕМ. 

 

 При зростанні температури спостерігається сильна температурна 

активація електропровідністі у зразку С1, з подальшим падінням провідності при 

температурі близько 372 К майже на 2 порядки. При 365 К (в області термічного 

гістерезису) провідність складає 1.2·10–11 См·м-1 в НС стані та 1.7·10–13 См·м-1 у 

ВС стані. Електропровідність зразку С2 є значно вищою порівняно зі зразком 

С1, однак відносна зміна провідності, що пов’язана зі СП, є значно меншою: 

σdc
НС = 2.2·10–9 См·м-1, σdc

ВС = 1.3·10–9 См·м-1.  
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 Спінзалежна електропровідність була зафіксована навіть для дуже тонких 

зразків, в яких електроди розділені лише 1-2 наночастинками (зразок С3). Це 

спостереження свідчить на користь того, що така температурна поведінка є саме 

властивістю частинок, а не визначається границею їх поділу.  

 Енергія термічної активації електропровіності як в НС, так і в ВС станах, 

була визначена для зразків С1 і С2, використовуючи рівняння Арреніуса: 

𝜎𝑑𝑐 = 𝜎0𝑒
−

𝐸𝑎
𝑘𝐵𝑇       (8.1) 

де σ0 – передекспоненційний фактор, Еа – енергія активації, kB – константа 

Больцмана. Еа може бути розрахована із нахилу графіка залежності ln[σ(T)] від 

1/T. 

 В Табл. 8.2 наведені значення енергії активації для С1 та С2, що свідчать, 

що Еа є меншою в НС стані порівняно з ВС станом для обох зразків.   

 

Табл. 8.2. Передекспоненційні фактори та енергія активації електропровідності 

в НС та ВС станах С1 та С2.  

 σ0
НС ( См·м-1) σ0

ВС ( См·м-1) Еа
НС (еВ) Еа

ВС (еВ) 

C1 6.0(2)·10-7 9.2(2)·10-7 0.34(2) 0.52(4) 

C2 6.1(1)·10-4 5.0(4)·10-1 0.52(1) 0.87(1) 

 

Зразок С1 має приблизно однакові значення передекспоненційного фактору в 

обох спінових станах, в той час як в зразку С2 значення σ0 є дуже великим і 

зростає на три порядки при переході комплексу з НС у ВС стан. Варто 

відзначити, що така помітна різниця в електричних властивостях між С1 та С2 

має місце не зважаючи на те, що вони мають однаковий склад, структуру, а також 

дуже подібні характеристики СП.  

 Низьке значення електропровідності дозволяє припустити, що перенос 

заряду відбувається за рахунок стрибків поляронів. Однією з можливих причин 

зміни  DC провідності є зміна відстані стрибку полярону та/або зміна частоти 

стрибків разом зі зміною відповідних фононних частот. Так, у ВС стані довжина 
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зв’язку метал-ліганд є більшою, що веде до зсуву  вібраційної густини станів до 

низьких частот.262 Таким чином, вклад фононів є більш значним у НС стані, ніж 

у ВС стані, що може пояснити вищі значення електропровідності у НС стані.  

 У випадку стрибкового механізму диффузійне співвідношення Ейнштейна 

зазвичай використовується для кореляції DC електропровідності та стрибкової 

частоти: 

𝜎𝑑𝑐 =
𝑛𝑐(𝑒𝑎)2

6𝑘𝐵𝑇
𝜗𝑝 =

𝑛𝑐(𝑒𝑎)2

6𝑘𝐵𝑇
𝜗0𝑝𝑒

−𝐸𝑝

𝑘𝐵𝑇     (8.2) 

 

де nc – густина носіїв, e – заряд носія, а – відстань стрибку, νp – частота стрибків, 

ν0p – фононна частота, Ep – енергія активації стрибку (зазвичай Ep = Ea).
265  

 Можна побачити, що передекспоненційний фактор визначається вкладом 

двох компонентів: відстанню скачку (що є більшою у ВС стані) та частотою 

скачків (що є більшою у НС стані). Зміна енергії активації скачків при зміні 

електронної структури є ще більш складною.266 

 Враховуючи мікроскопічні характеристики носіїв заряду, можна очікувати 

відмінну поведінку різних сполук зі СП або навіть однієї і тієї ж сполуки з 

різними дефектами та морфологією. Варто відзначити, що невідомо, чи 

приймають електрони йону феруму(ІІ) безпосередню участь у провідності, а 

отже чи є сам спіновий стан йону прямим чинником зміни електропровідності 

комплексу. Також потенційним чинником зміни електропровідності може 

виступати структурний перехід, що іноді супроводжує СП: однак у випадку 

комплексу [Fe(Htrz)2(trz)](BF4) Уракава та ін. показали, що помітних 

структурних змін в даній сполуці при СП не відбувається.267 Раманівські спектри 

(Рис. 8.3) та порошкограми свідчать про ідентичність структури зразків С1 та С2 

із описаною Урокавою та ін.  
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Рис. 8.3. Раманівські спектри зразків С1-С3 при 295 К (НС) та 395 К (ВС). 

 

Використовуючи отримані значення передекспоненційного фактору та енергії 

термічної активації для зразків С1 та С2, відповідно до закону Арреніуса, було 

побудовано криві температурної залежності електропровідності для двох 

спінових станів (Рис. 8.4).  

 

Рис. 8.4. Симульовані криві електропровідності для С1 (а) та С2 (б). 
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 Можна стверджувати, що наявність (або відсутність) залежності 

електричої провідності від спінового стану визначається трьома ключовими 

параметрами: енергією активації електропровідності в різних спінових станах, 

передекспоненційними факторами для різних спінових станів, температурою 

переходу. Варто відмітити, що різкість СП також впливатиме на можливість 

спостереження зміни спінового стану в електричних вимірюваннях. 

 Результати, показані на Рис. 8.4, дозволяють пояснити, чому термічна 

залежність електропровідності від спінового стану не спостерігалась для інших 

зразків подібних сполук зі СП та інших комплексів того ж класу. Зокрема, це 

безпосередньо пов’язано з тим, що активаційний бар’єр є занадто великим у 

порівнянні з термічною енергією, доступною в температурній області СП 

(електропровідність буде близькою до нуля як в ВС, так і в НС станах). 

Передекспоненційний фактор також відіграє важливу роль у спіновій залежності 

електропровідності. У зразку С2 передекспоненційний фактор є значно більшим 

у ВС стані, ніж у НС стані, що відповідає значно швидшій активації 

електропровідності із температурою для ВС стану.  Наслідком цього є перетин 

кривих електропровідності для двох спінових станів: за низьких температур НС 

стан має вищу електропровідність через нижчу енергію активації, тоді як за 

високих температур спостерігається обернена залежність через різницю σ0. В 

залежності від температури СП, як ВС, так і НС стан може бути більш 

електропровідним. Наприклад, прикладання зовнішнього тиску може змістити 

СП вище точки перетину кривих і викликати інверсію провідностей між двома 

станами.  

 

8.2. Діелектричні властивості комплексу [Fe(Htrz)2(trz)](BF4) 

8.2.1. AC електропровідність 

 Дійсна частина AC електропровідності (σ′), виміряна в режимах 

нагрівання та охолодження, показана на Рис. 8.5. Починаючи з граничної 
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частоти, що залежить як від температури, так і від спінового стану комплексу, 

поведінка AC провідності підкорюється ступеневій функції за високих частот. 

  

Рис. 8.5. Дійсна частина AC провідності комплексу як функція частоти, що 

виміряна за вибраних температур в режимах нагрівання (а) та охолодження (б). 

(в) Спектри провідності при 350 К в НС та ВС станах. Показана лінеаризація 

високочастотних частин спектрів. (г) Термічний гістерезис σ′, записаний при 

10 кГц та 100 кГц. 

 

Така поведінка є характерною для розупорядкованих систем з низькою 

мобільністю, в яких σ′ підкорюється універсальному діелектричному відгуку: 

𝜎′ = 𝜎𝑑𝑐 + 𝐴𝑓𝑛 = 𝜎𝑑𝑐 [(
𝑓

𝑓𝑐
)
𝑛
]       (8.3) 

де n (0 < n ≤ 1) інтерпретується через багатоцентровість взаємодій між носіями 

заряду. Гранична частота fc може розглядатися як частота скачків носіїв заряду. 
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Як показано на рисунку 8.5в, величини експоненти n є дуже близькими (0.47 у 

ВС стані та 0.44 у НС стані), що може свідчити про однаковий механізм 

провідності в обох спінових станах за високих частот. 

 Нижче fc, AC провідність повільно зростає із збільшенням частоти, а також 

в залежності від спінового стану. У НС стані σ′(f) має більш виражений 

ступінчастий характер зростання в діапазоні 1–103 Гц, що може бути ознакою 

поляризації Максвела-Вагнера на границях поділу між частинками комплексу в 

порошку. Така поведінка виразно спостерігається на Рис. 8.5б при 320 та 330 К 

у НС стані. У цьому випадку поляризація на границі поділу ефективно зменшує 

провідність за низьких частот. Значення АС провідності, виміряні при 10–2 Гц, 

добре співвідносяться із значеннями, отриманими в DC вимірюваннях  (~10–9 

См·см-1 при 355 K, режим нагрівання). Важливим спостереженням є те, що 

електрична провідність демонструє залежність від спінового стану в усьому 

дослідженому діапазоні частот, а також відповідність термічної петлі гістерезису 

та температур переходу магнітним та оптичним експериментам (НС у ВС при 

367 K в режимі нагрівання, ВС у НС при 342 K в режимі охолодження). 

Провідність НС стану більш ніж в 10 разів перевищує провідність ВС стану, як 

у DC, так і у AC режимі. 

 

8.2.2. Діелектрична проникність та електричні модулі 

На Рис. 8.6 показано частотну залежність дійсної частини комплексної 

діелектричної проникності. Діапазон низьких частот вирізняється значною 

дисперсією, пов’язаною з поляризацією електродів. Виміряне значення ε′ зростає 

зі зменшенням частоти при кожній з температур.  
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Рис. 8.6. Дійсна частина діелектричної проникності С1, що виміряна за 

вибраних температур в режимі нагрівання. Вставка показує петлю термічного 

гістерезису ε′, записану при 1 кГц. 

 

Температурна залежність діелектричної проникності (дійсної частини) має 

широку петлю гістерезису у 25 К, а значення діелектричної проникності (при 1 

кГц) зменшується на 5 порядків при переході сполуки з НС до ВС стану. Сильне 

зменшення діелектричної проникності у ВС стані є доволі незвичним явищем 

для сполук зі СП і може бути пов’язане із особливостями переносу заряду в 

даному комплексі. Така значна зміна діелектричної проникності робить дану 

сполуку перспективним матеріалом конденсаторних систем для зберігання 

електричної енергії.  

 Для кращого розуміння релаксаційних процесів розглядались електричні 

модулі (M*(f) = 1/ε*(f)), що дозволяє знехтувати поляризацією електродів, яка 

може маскувати діелектричну релаксацію. Частотна залежність M″, отримана за 

різних температур, показує наявність двох піків втрат, що відповідають двом 

спіновим станам (Рис. 8.7а). Важливо, що при перемиканні матеріалу з НС у ВС 

стан, частота максимуму піку зазнає зменшення близько трьох порядків (Рис. 

8.7б).  
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Рис. 8.7. (а) Модуль діелектричних втрат M″ за вибраних температур в режимі 

охолодження. (б) Залежність M″ від спінового стану при 350 K. (в) Графіки 

залежності нормалізованого модулю втрат (M″/M″max) від нормалізованої 

частоти (f/fmax). (г) Петлі термічного гістерезису часу релаксації Гавриляка-

Нагамі (τ1,2). 

 

 У випадку, коли СП ще відбувається (наприклад, при 340 К), 

спостерігається співіснування двох піків. Це є ознакою розділення фаз, яке є 

очікуваним для фазового переходу першого роду. Рис. 8.8в показує залежність 

нормованого електричного модулю від нормованої частоти. Повне співпадіння 

нормованих релаксаційних піків спостерігається для певного спінового стану, 

однак значна різниця виникає між НС та ВС кривими. Це означає, що динамічні 

процеси є однаковими за кожної з температур для певної фази, однак змінюються 

при зміні спінового стану сполуки. 

 Емпіричне рівняння Гавриляка-Нагамі описує частотну залежність піків 

втрати: 
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𝑀∗ = 𝑀′ + 𝑖𝑀′′ = 𝑀∞ −
𝑀∞−𝑀0

[1+(𝑖𝜔𝜏𝑀
∗ )

𝛼
]
𝛽     (8.4) 

де M∞ та M0 – модулі на границях високих та низьких частот, τM – 

характеристичний час релаксації Гавриляка-Нагамі, параметри  α та β описують 

розподіл часу релаксації. 

 Експериментальні значання модуля втрат були описані двома функціями 

Гавриляка-Нагамі. Графіки двох усереднених часів релаксації, τ1 та τ2, як функція 

оберненої температури (Рис. 8.7г) показують типовий термічний гістерезис, як і 

у випадку σ′ та ε′. Аналогічні температурні залежнеості були отримані і для 

інших параметрів Гавриляка-Нагамі (ΔM = M∞ – M0, α та β). Важко провести 

кількісний аналіз залежностей між релаксацією та процесами переносу зараду, 

але можливо побачити кореляції між падінням частоти релаксації та 

електропровідністю. Так,  електропровідність у ВС стані характеризується 

скачками на великі відстані (низькі частоти), а перенос заряду в НС стані 

відбувається через скачки на малі відстані (високі частоти). Подібно до інших 

описаних матеріалів зі зміною фази, вища частота скачків, а отже і вища 

електропровідність НС форми, можуть бути віднесені до помітного підвищення 

жорсткості кристалічної ґратки у даній фазі. 

  

8.3. Наноорганізація комплексів зі спіновим переходом 

 Важливим завданням залишається інтеграція нанооб’єктів зі СП в реальні  

наноелектронні пристрої для вивчення їх потенціалу як елементів пам’яті та 

мікро/нано перемикачів, а також для вивченння їх транспортних характеристик 

на нанорівні. З цією метою важливими є організація та маніпулювання 

нанооб’єктами на рівні електронних елементів. Так, попередньо методом 

магнітометрії з використанням мікромагнетометру було показано збереження 

характеристик перемикання на субмікронному рівні. 

Для експерименту з електричного перемикання були вибрані нанострижні 

зі спіновим переходом, які були наноорганізовані методом діелектрофорезу. 
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Даний метод може використовуватись для управління різними мікро- та 

нанорозмірними об’єктами, такими як нанострижні, наночастинки, 

нанодротини, біомолекули, а також доступний для використання у різних 

середовищах.268–275  

 Діелектрофоретична сила виникає внаслідок взаємодії неоднорідного 

електричного поля з індукованими диполями нанооб’єкту, що приводить до 

притягання або відштовхування частинки. Позитивна (негативна) 

діелектрофоретична сила змушує нанооб’єкт зі СП рухатись в область з високим 

(низьким) градієнтом електричного поля. Об’єкти з великим геометричним 

співвідношенням та розміром порядку кількох мікрометрів є найбільш 

вивченими з точки зору діелектрофоретичних маніпуляцій. У випадку 

зазначеного розміру частинок, простіше подолати броунівський рух та 

гравітаційні сили за рахунок діелектрофоретичних ефектів, а момент сили, що 

діє на несферичні частинки під час діелектрофорезу, спонукає вирівнюванню їх 

довгої осі вздовж електричного поля, що призводить до отримання 

організованих ансамблів (Рис. 8.8).276–279  

 

Рис. 8.8. Схематичне зображення дизайну конструкції. Наночастинки зі СП 

були впорядковані між електродами методом діелектрофорезу. FDEP – 

діелектрофоретична сила, що діє на нанооб’єкт.  
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Важливим параметром для оптимізації процесу діелектрофорезу є 

співвідношення (λ) величини зазору між електродами до довжини нанооб’єкту. 

Теоретичні розрахунки показують, що найбільша діелектрофоретична сила буде 

отримана для оптимального значення λmax, що лежить в області 0.85÷1.278 При 

цьому найбільш сильне поле знаходиться на кінцях електродів. Як наслідок, для 

λ < λmax електричне поле, що відчувається нанооб’єктом, є послабленим. З іншого 

боку, коли λ > λmax, діелектрофоретична сила навколо нанооб’єкту також 

занижена, адже сила електричного поля зменшується між електродами. У 

відповідності з тими ж розрахунками278, найбільший момент сили створюється, 

коли λ лежить в області 0.5÷2.0. Якщо λ є більшою за 2.0, то момент сили 

зменшується за рахунок зменшення градієнту електричного поля. Якщо λ є 

меншою за 0.5, то ефективна (що підпадає під вплив поляризації) довжина 

нанострижню змінюється з довгої проєкції на коротку проєкцію, наслідком чого 

є незначний позитивний або негативний момент сили.  

 Для організації частинок зі СП були використані нанострижні С2 

комплексу [Fe(Htrz)2(trz)](BF4) з великим геометричним співвідношенням 

(довжина/діаметр ≈ 12) (Рис. 8.9).  

 

 

Рис. 8.9. Зображення скануючої та просвічуючої електронної мікроскопії для 

нанострижнів зі СП. Комплекс [Fe(Htrz)2(trz)](BF4) утворює паличкоподібні 

кристаліти довжиною 3.1 ± 0.7 мкм та діаметром 200–300 нм (геометричне 

співвідношення ≈ 12). 
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Вибрані зображення скануючої електронної мікроскопії зразків, отриманих 

методом діелектрофорезу, наведені на Рис. 8.10. Дані експерименти було 

проведено із суспензією наночастинок концентрацією 0.2 г·л-1 при 7 Вrms та 10 

кГц, використовуючи золоті електроди з проміжками у 4 мкм та 1.05 < λ < 1.6.  

 

 При даних значеннях λ, момент та сила діелектрофорезу досягають 

максимального значення. В експерименті нанооб’єкти змушені рухатися у 

напрямку максимального зовнішнього поля. Частинки переважно 

сконцентровані у проміжку між електродами, а поза зоною електродів частинки 

 

Рис. 8.10. Нанострижні зі СП, організовані методом діелектрофорезу.  

Зображення ПЕМ показують упорядковані стрижні, нанесені у 

міжелектродному просторі величиною 4 мкм. Прикладений змінний струм 

складає 7 Вrms та має частоту 10 кГц, концентрація частинок в етанолі складає 

0.2  г·л-1. Гістограма показує кутовий розподіл позиції нанострижнів. Значення 

кута 0° відповідає стрижням, що розміщені паралельно електричному полю. 
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практично відсутні. Іншим важливим спостереженням є те, що нанооб’єкти 

переважно орієнтовані перпендикулярно до електродів. Параметром для 

кількісного описання даної орієнтації є параметр упорядкування S: 

 S = <2cos2θ − 1>          (8.5) 

 де  θ – кут між певним нанооб’єктом та усередненою орієнтацією всіх 

нанооб’єктів, а дужки показують усереднення за всіма спостереженнями. Таким 

чином  S = 0  відповідає хаотичному нанесенню, а S = 1 відповідає ідеальному 

упорядкуванню.277 Статистичні дані, що показано на Рис. 8.10 відповідають S = 

0.86, тобто високому ступеню вирівнювання. В даному експерименті 

нанострижні утворюють обмежений моношар. Важливо, що кількість нанесених 

між електродами об’єктів може бути легко змінена через зміну частоти та/або 

концентрації частинок в суспензії. За високих частот покриття має тенденцію до 

зниження. До тих самих результатів, очікувано, призводить і висока початкова 

концентрація частинок. Наприклад, зображення ПЕМ для нанооб’єктів в 

концентрації c = 2 г·л-1 показують утворення щільного багатошару з параметром 

упорядкування S = 0.65 (Рис. 8.10).  

 Зменшення вирівнювання нанострижнів при збільшенні товщини 

нанесення може бути пояснене нижчою силою електричного поля для верхнього 

шару. Так, симуляція розподілу сили електричного поля, що показана на Рис. 

8.11, свідчить про експоненційний спад електричного поля при збільшенні 

відстані від субстрату. Також варто відмітити, що незважаючи на високий рівень 

досягнутого вирівнювання, середній розмір стрижня все ж є трохи меншим за 

міжелектродну відстань. Тому певна частина стрижнів не може сформувати 

«електричний контакт через одну частинку».  
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 Для перевірки можливості підвищити кількість частинок, що напряму 

поєднують електроди (зберігаючи високе значення S), було проведено 

експерименти з міжелектродною відстанню 2.5 мкм (0.5 < λ < 0.8). З даним 

меншим значанням λ момент сили не є максимальним, однак було помічено, що 

стрижні лише в малій мірі розупорядковані (S = 0.83), а кількість «безпосередніх 

електричних з’єднань» значно збільшується за рахунок меншої міжелектродної 

відстані (Рис. 8.12).  

 

Рис. 8.11. Симуляція електричного поля під час діелектрофорезу при 

міжелектродній відстані 2.5 мм та прикладеному потенціалі 7  Вrms. Товщини 

оксидного шару та електродів складають 300 мм та 35 мм, відповідно. 

Розчинником виступає етанол.  
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Рис. 8.12. Вплив міжелектродної відстані на організацію стрижнів. (а,б) РЕМ 

зображення стрижнів зі СП, що нанесані методом діелектрофорезу (7 Вrms, 1 

кГц) при міжелектродній відстані 2.5 мм. (в) Діаграма кутового розподілу 

положення стрижнів. Значення кута 0° відповідає стрижням, що розміщені 

паралельно електричному полю. Порівняння з Рис. 8.10 свідчить про 

збереження високого упорядкування частинок, а також досягнення більшого 

числа «одночастинкових контактів». 

 

 Для порівняння, також було проведено серію ДЕФ експериментів з 

використанням стрижнів із значно меншим геометричним співвідношенням 

(довжина ≈ 250 нм, ширина ≈ 100 нм) (Рис. 8.13). 

 

Рис. 8.13. ПЕМ зображення стрижнів зі СП із малим геометричним 

співвідношенням. 
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Дані менш видовжені об’єкти все ж кріпляться між електродами (незважаючи на 

їх малий розмір) і утворюють доволі щільний моношар (Рис. 8.14). 

 

Рис. 8.14. Стрижні зі СП з малим геометричним співвідношенням, організовані 

методом ДЕФ. (а,б) РЕМ зображення частинок, нанесених методом ДЕФ (7 

Вrms, 10 кГц) з міжелектродною відстанню 4 мкм. (в) Гістограма, що показує 

кутовий розподіл позиції нанострижнів.  

 

 Однак довга вісь нанооб’єктів орієнтована майже довільно: 

спостерігається S = 0.09 та S = 0.16 для 4 мкм та 100 нм електродної відстані, 

відповідно. Дане спостереження є очікуваним наслідком зменшеного 

геометричного співвідношення (⁓2.5), що призводить до мізерного (або 

негативного) моменту сили.  

 Термічно викликана зміна електропровідності I(T) та вольт-амперні криві 

I(V) для отриманої конструкції показано на Рис. 8.15. Криві I(V) є нелінійними, 

що може бути пояснено переносом заряду, активованим напругою. Перенос 

заряду також може бути активований термічно, як видно із сильної 

температурної залежності електропровідності. Що більш важливо, на кривій I(T) 

спостерігається гістерезис шириною ⁓ 40 К (з центром близько 370 К). Дана 

петля гістерезису відворювалась у багатьох термічних циклах, що свідчить, що 

вона не є наслідком зміни чи руйнування зразку, а є невід’ємною 

характеристикою даної конструкції. Так, отримана петля гістересису добре 

співвідноситься із даними, отриманими в оптичних та електричних 

вимірюваннях на порошковому зразку мікрострижнів. 
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Рис. 8.15. Електрична характеризація конструкції, показаної на Рис. 8.10. 

Струм реєструвався при напрузі 10 В як функція температури в режимах 

нагрівання та охолодження. Вставка показує вольт-амперні криві, отримані 

всередині гістерезису при температурі 373 К в режимах нагрівання (НС) та 

охолодження (ВС). 

 

 Хоча в даних вимірюваннях струм було записано лише для невеликої 

кількості частинок, отримані траспортні властивості є дуже подібними до тих, 

що було знайдено в порошкових об’єктах із численими міжгранулярними 

контактами. Дані результати дозволяють стверджувати, що перенос заряду через 

границю розподілу між наночастинками в попередніх експериментах не має 

визначального вкладу у загальну електричну провідність.  

 Температурна залежність електричної провідності також була вивчена для 

конструкцій різної геометрії та з використанням трьох зразків різної морфології, 

при цьому НС стан завжди залишався більш електропровідний (Рис. 8.16).  
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Рис. 8.16. Електричні властивості зразку, показаного на Рис. 8.9 

структурованого в 4 мкм міжелектродному просторі (конструкція з Рис. 8.12). 

(зліва) Сила струму, отримана при напрузі 10 В, як функція температури в 

режимах нагрівання та охолодження. (справа) Вольт-амперні криві, отримані в 

середені гістерезису при температурі 363 К в режимах нагрівання (НС) та 

охолодження (ВС). 

 

 Важливо відмітити, що спінзалежна поведінка електропровідності 

розходиться з результатами, отриманими Прінсом та ін., які дійшли висновку, 

що ВС стан є більш провідним для подібних (але трохи менших) наночастинок 

того ж комплексу.  

 Протилежні результати можуть свідчити про інший механізм переносу 

заряду. Зокрема, в наших вимірюваннях струм проходив через міжелектродний 

зазор як мінімум у 100 нм, тоді як Прінс та ін. використовували міжелектродну 

відстань 10 нм. У нашому випадку домінуючим є механізм термічно 

індукованого перескоку носіїв заряду, тоді як перенос заряду в конструкції 

Прінса та ін., за припущенням авторів, відбувається через тунелювання 

одиничних електронів. 
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Однак детальне порівняння двох експериментів є досить спекулятивним через 

брак інформації про детальні механізми транспорту та через чутливість даних 

процесів до різних експериментальних умов (морфологія зразку, контакти, 

домішки, тощо).  

 

Рис. 8.17. Електричні властивості зразку, показаного на Рис. 8.13, що 

структуровано в 100 нм міжелектродному просторі (конструкція з Рис. 8.14). 

(зліва) Сила струму, отримана при напрузі 10 В, як функція температури в 

режимах нагрівання та охолодження. (справа) Вольт-амперні криві, отримані в 

середині гістерезису при температурі 373 К в режимах нагрівання (НС) та 

охолодження (ВС). Температурна залежність електропровідності для НС та ВС 

станів лише трохи відрізнається, однак можна спостерігати термічний 

гістерезис.  

 

8.4. Експериментальна частина до Розділу 8 

Синтез. Всі реактиви та розчинники були отримані з комерційних джерел та 

використані без додаткового очищення. Порошок комплексу [Fe(Htrz)2(trz)](BF4) 

C1 було отримано за методикою, описаною Крьобером та ін. Зразок C2 було 

синтезовано подібним методом у присутності HBF4 (2 %). Зразок C3 було 

отримано за оригінальною методикою з розплаву ліганду: Fe(BF4)2·6H2O (20 мг) 

та 1-H-1,2,4-триазол (1 г) змішувались, швидко нагрівались до 130 °С та 
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перемішувались протягом 1 хв. Далі розплав залишили охолоджуватись до 

кімнатної температури. Рожевий продукт було розчинено в етанолі (15 мл), 

відцентрифуговано, а осад повторно промито етанолом та знову відділено 

центрифугуванням.   

Електричні вимірювання. Вимірювання DC провідності було проведено в 

двоконтактній геометрії. Порошки C1 та C2 (~0.2 мм товщиною) було розміщено 

в тефлоновому тримачі між двома електродами з нержавіючої сталі діаметром 10 

мм. Частинки C3 було дисперговано в етанолі та нанесено на електрод методом 

спін-коутінгу. Електропровідність була виміряна в атмосфері гелію з 

використанням TSCII SETARAM в режимах нагрівання та охолодження (2 K·хв-

1, із прикладеною напругою 5 В для зразків C1 та C2, і 0.5 В – для C3. АС 

електропровідність та діелектрична проникність були виміряні з використанням 

широкосмугового діелетричного спектрометру Novocontrol BDS 4000 між 320 K 

та 380 K в діапазоні частот 10–2÷106 Гц. 

Раманівська спектроскопія. Раманівські спектри були записані на Раманівському 

спектрометрі Labram-HR (Horiba Jobin Yvon) (гратка 600 мм-1, щілина 100 мкм, 

~3 см-1 роздільної здатності), що з’єднано з охолодженим Пельтьє CCD 

детектором (Andor DU420) та оптичним мікроскопом Olympus BXFM. 

Раманівське розсіювання збуджувалось при 632.8 нм HeNe-лазером з 

потужністю на зразку 0.1 мВт. Лазерний пучок фокусувався на зразку через 

об’єктив з великою робочою відстанню ×50 (NA = 0.5), що також 

використовувався для збирання розсіяного світла. Релеєвське розсіювання було 

прибране галографічним нотч-фільтром, а Раманівські спектри записані в 

діапазоні між 80 та 3500 см-1. Для експериментів за змінної температури, зразок 

розміщувався на нагрівальному елементі термостату Linkam THMS600. Перед 

Раманівськими вимірюваннями зразок було дегідратовано при 120 °С в тоці 

азоту.  
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Топографія поверхні нанесених наночастинок C3 була отримана за кімнатної 

температури з викорисанням АСМ Nanonics MV2000 в динамічному 

контактному режимі, а обробка зображень проводилась в програмі WSXM. 

Дослідження оптичного відбиття були проведені на мікроскопі Olympus BX51 

(режим темного поля), оснащеному CCD камерою (Andor Technology, Ikon-M). 

Джерело випромінення було оснащено оптичним фільтром 550 ± 25 нм. 

Температура змінювалась зі швидкістю 2 K·хв-1 в режимах нагрівання та 

охолодження з використанням кріостату Linkam THMS600. Перед 

вимірюваннями зразок було дегідратовано при 120 °С в тоці азоту.  

Електронна мікроскопія. РЕМ зображення було отримано з використанням 

мікроскопу Hitachi S4800 з напругою 15 кВ. ПЕМ зображення було отримано з 

використанням мікроскопу JEOL JEM-1010 (напруга прискорення 100 кВ). ПЕМ 

зразки були виготовлені нанесенням на покриту вуглецем мідну ґратку краплі 

колоїдного розчину частинок в етанолі. 

Рентгенівська дифракція. Порошкограми зразків були записані за кімнатної 

температури на порошковому дифрактометрі Panalytical MPD XPert Pro. Для C1 

були записані температурозалежні порошкограми в діапазоні між кімнатною 

температурою та 420 K з використанням Antoon Paar TTK 450 Chamber. 

Літографія. Стандартні фотолітографія та електронна літографія були 

використані для виробництва золотих електродів (5 нм Ti, 30 нм Au) на 

кремнієвому субстраті із 300 нм шаром силіцій оксиду. Вибір переплетених 

електродів обумовлений необхідністю збільшити силу струму для транспортних 

вимірювань. Було виготовлено електроди з міжелектродними відстанями 100 нм, 

2.5 мкм та 4 мкм.  

ДЕФ. Колоїдні розчини частинок були отримані диспергуванням мікрострижнів 

в етанолі та обробкою ультразвуком протягом 10 с. Для кожного експерименту 

суспензія об’ємом 13 мкл була нанесена піпеткою на субстрат. Потім електроди 

були під’єднані до джерела змінного струму на час ⁓ 15 с, після чого надлишок 

суспензії було видалено з субстрату. В заданому діапазоні частот змінного 
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струму (1–100 кГц) не відбувається виникнення електроосмосу за рахунок руху 

йонів. Відповідно до математичної моделі ДЕФ, вище електричне поле викликає 

вищу ДЕФ силу, що сприяє кращому вирівнюванню частинок. Тому в нашому 

експерименті була використана максимальна технічно доступна напруга (7 Вrms).  

Електрична характризація конструкцій проводилась при прикладеній напрузі до 

10 В за допомогою джерела Keithley 6430. Температура змінювалась із 

швидкістю 3 K·хв-1 в режимах нагрівання та охолодження за допомогою 

термостату Linkam PE120. Чисельна симуляція розподілу електричного поля 

була проведена з використанням програми FlexPDE. 

 

8.5. Висновки до Розділу 8 

1. Було показано, що спіновий перехід в комплексі [Fe(Htrz)2(trz)](BF4) 

супроводжується сильною зміною електропровідності. Знайдено, що провідність 

сполуки є вищою в НС фазі через меншу енергію активації.  

2. Встановлено, що зміна умов синтезу комплексу може сильно впливати на 

процес переносу заряду в комплексах та навіть впливати на напрям зміни 

провідності при СП, хоча характеристики самого СП залишаються практично 

незмінними. Незначні дефекти в структурі або зміна морфології частинок 

можуть сильно впливати на поведінку електропровідності. Показано, що лише 

специфічна комбінація температур СП та параметрів активації дозволяє 

спостерігати ефект спінзалежної електропровідністі. 

3. Спінзалежна електропровідність була отримана для частинок розміром 100 нм, 

що робить їх перспективними для інтеграції в наноелектронні та спінтронні 

прилади. Метод вимірювання електропровідності має перспективи для 

дослідження СП в одиничних нанооб’єктах, а особливо сильну залежність від 

розміру та спінового стану частинки можна очікувати при наближенні до 

тунельного режиму. 

4. Була знайдена незвичайна поведінка комплексної діелектричної проникності 

при СП в сполуці [Fe(Htrz)2(trz)](BF4).  Частота діелектричної релаксації сильно 
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залежить від спінового стану комплексу, що відповідає різним механізмам 

релаксації, що в свою чергу може бути пов’язано зі структурними змінами 

(деформацією ґратки) при СП. AC та DC провідності, а також діелектрична 

проникність та частота діелектричної релаксації мають гістерезисну залежність 

від температури, що супроводжується спадом даних величин при переході з НС 

у ВС стан.  

5. Методом діелектрофорезу частинки зі СП можуть бути організовані між 

переплетеними електродами, при цьому метод є найбільш ефективним у випадку 

частинок з великим геометричним співвідношенням. Електричні характеристики 

конструкцій в залежності від спінового стану були отримані для частинок різної 

морфології та конструкцій різної геометрії. Для кожної конструкції 

спостерігався термічний гістерезис сили струму, із підвищенням струму при 

переході частинок із ВС до НС стану. Таким чином, одновимірні 

мікро/наноструктури є привабливими активними матеріалами для електричного 

перемикання та створення елементів пам’яті, а також відкривають шлях для 

вивчення ефектів розміру на СП в нанооб’єктах. 

Результати, представлені у даному розділі, були обубліковані в 4 наукових 

статтях: Chem. Commun. 2012, 48, 4163–4165280; Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 4, 

1185; Adv. Mater. 2013, 25, 1745–1749281;. Phys. Status Solidi RRL 2014, 8, 2, 191–

193282 
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РОЗДІЛ 9. Матеріали зі спіновим переходом як мікрохвильові перемикачі 

 

9.1. Мікрохвильові властивості комплексу зі СП [Fe(Htrz)2(trz)]BF4  

З-поміж усіх координаційних сполук зі СП, комплекс [Fe(Htrz)2(trz)]BF4 
189 

(далі FeLBF4) є одним з найбільш досліджених та придатних для практичного 

застосування  завдяки своїм незвичайним властивостям, які проявляються у 

різкості, високій температурі та широкій петлі гістерезису СП 262,280,283. 

Температурноіндукований СП у зразку комплексу FeLBF4 було 

продемонстровано за допомогою SQUID магнітометрії (Рис. 9.1). Зміна 

спінового стану відбувається при 377 та 344 К у режимах нагрівання та 

охолодження, відповідно.  

 

Рис. 9.1. Температурозалежні магнітні вимірювання, що демонструють 

кооперативний перехід між діамагнітним і парамагнітним станами комплексу 

FeLBF4 (Т1/2 ↑= 377 К, Т1/2 ↓= 344 К). 

 

9.1.1. Згасання мікрохвильового випромінення  

Температурозалежні спектри згасання мікрохвильового випромінення було 

отримано за допомогою скалярного аналізатора мереж у діапазоні 25.8 – 37.5 ГГц 

(Рис. 9.2 а). 
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Рис. 9.2. Зміна згасання мікрохвильового випромінення в результаті СП. (а) 

Температурозалежні спектри мікрохвильового згасання, виміряні у режимі 

нагрівання. (б) Залежність мікрохвильового згасання від температури на 

обраних частотах (32 та 27 ГГц). Криві демонструють ефект мікрохвильового 

перемикання, викликаного СП. 

  

Згасання у зразку викликано як поглинанням, так і відбиттям ЕМ хвилі від 

зразку. За низької температури мінімум згасання знаходиться на частоті 34.5 ГГц 

для НС форми комплексу. За високих температур при переході комплексу у ВС 

стан спостерігається зсув мінімуму в бік менших частот (33.2 ГГц). Такий зсув є 

свідченням підвищення показника заломлення та діелектричної проникності в 

результаті СП. 

Температурна залежність мікрохвильового згасання на обраних частотах 

(32 та 27 ГГц) була виміряна у режимі нагрівання (Рис. 9.2б). В інтервалі 

температур від 295 до 375 К згасання мікрохвильового випромінення змінюється 

слабо: від 1.25 до 1.35 та від 0.9 до 1.0 дБ при 32 та 27 ГГц, відповідно. Проте, на 

частоті 32 ГГц при температурі 375-390 К спостерігається різкий спад згасання, 

що викликаний СП (згасання при 390 К дорівнює 0.85 дБ). Зворотний ефект 

спостерігається на частоті 27 ГГц. Така різка зміна згасання мікрохвильового 

випромінення пов’язана зі СП (який відбувається при 377 К, відповідно до 
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магнітних вимірювань), проте направленість ефекту залежить від 

співвідношення між довжиною хвилі та розміром зразку. 

 

9.1.2. Вимірювання показників заломлення та поглинання 

Для того, щоб дослідити механізм поглинання мікрохвильового 

випромінення, було проведено температурнозалежні вимірювання 

діелектричних властивостей комплексу. Було використано метод 

короткозамкненої лінії для вимірювання змін показника заломлення та 

поглинання, спровокованих СП. Для реалізації цього методу кінець 

прямокутного металевого хвилеводу було заблоковано металевим замикачем, що 

створювало режим короткого замикання. ЕМ хвиля у короткозамкненому 

хвилеводі утворює стоячу хвилю зі специфічним розподілом амплітуди (Рис. 

9.3а). Структура стоячої хвилі у порожньому хвилеводі та у хвилеводі, 

заповненому зразком, відрізняється. При вимірюванні зміни розташування 

мінімумів та співвідношення амплітуди між мінімумами та максимумами стоячої 

хвилі можна визначити вхідний імпеданс хвилеводу, заповненого зразком. При 

подальших розрахунках, виходячи з теорії  лінії передач, вираховується значення 

показника заломлення та поглинання: 

𝑍𝑖𝑛 = √
𝜇
𝑡𝑎𝑛ℎ [𝑗

2𝜋

𝜆
𝑑√𝜇휀]            (9.1) 

𝑃 = 𝑗
2𝜋

𝜆 √𝜇휀            (9.2) 

𝑃 = 𝛼 + 𝑗𝛽                (9.3) 

𝑍𝑖𝑛 = 𝑗𝛽𝜇
𝑡𝑎𝑛ℎ[𝑑(𝛼+𝑗𝛽)]

𝛼+𝑗𝛽
        (9.4) 

де Zin – вхідний імпеданс,  – фазова стала (),  – показник 

поглинання, магнітна проникність ( для слабкомагнітних матеріалів), 

 діелектрична проникність, Р – постійна поширення та  d – товщина зразку.  

Зміна показника поглинання, що спричинена СП, показана на Рис. 9.3а. 

Показник поглинання є величиною, оберненопропорційною до товщини зразка, 
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через яку повинна пройти хвиля, щоб інтенсивність мікрохвильового 

випромінення зменшилась у е (2.72) разів. 

 

Рис. 9.3. Вплив СП на мікрохвильові властивості FeLBF4. (а) Температурна 

залежність поглинання ЕМВ, виміряна при 37 ГГц. (б) Температурна 

залежність показника заломлення. Вставка: схематичне зображення 

експерименту у короткозамкненому хвилеводі.  

 

Ступінь поглинання при низьких температурах дорівнює 0.0156 см-1 і 

залишається незмінним до температур СП. При СП спостерігається різка зміна 

ступеня поглинання  (0.0172 см-1 для ВС форми).  Температури переходу, 

отримані в цьому дослідженні, добре співвідносяться з температурами, 

отриманими у магнітних вимірюваннях. 

 Значення показника поглинання достатньо малі у порівнянні з тими, що 

було отримано для комплексів на основі 1,2,4-триазолів у інших спектральних 

регіонах, включаючи ТГц діапазон 284, у якому показник поглинання дорівнює 

приблизно 400-600 см-1. Такий ефект наймовірніше пов’язаний з тим, що 

досліджувані частоти не відповідають характеристичним частотам поглинання 

комплексу і взаємодія з мікрохвильовим випроміненням визначається лише 

діелектричними втратами.  
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 Отримані дані також дозволяють розрахувати показник заломлення:  

 

де a – товщина хвилеводу і ω – кутова частота. 

Як і очікувалося, спостерігається невелике зменшення показника заломлення з 

температурою (Рис. 9.3б) в області, де не відбувається СП, що викликано 

незначним термічним розширенням комплексу. Проте, досягаючи температури 

переходу, спостерігається різке збільшення показника заломлення, що 

викликано СП.  Зміна показника заломлення внаслідок СП оцінюється в Δn/n ~ 

6%. Такий ефект не можна пояснити зміною густини, яка відбувається при СП 

(dНС = 1.98 г·см-3, dВС = 1.778 г·см-3). Густина  зменшується приблизно на 11% 

при переході від НС до ВС стану, в той час як зі СП показник заломлення 

комплексу збільшується. 

Таке ж різке збільшення показника заломлення при СП раніше було 

показано в ТГц області.285 Однак при дослідженні у видимому діапазоні, 

спостерігається лише невелике зменшення показника заломлення286. Крім того, 

збільшення показника заломлення вказує на збільшення діелектричної 

проникності при СП на частоті 37 ГГц. Проте, попередні вимірювання на частоті 

1 кГц 282 показали різке падіння діелектричної проникності в результаті СП. 

Таким чином, напрямок зміни діелектричних параметрів при СП напряму 

залежить від частоти випромінювання.  

Крім того, завдяки гістерезису СП, діелектричні властивості комплексу різні 

у режимі нагрівання і охолодження, що викликає ефект пам'яті (в даному 

випадку - здатність мати різні значення показника заломлення в однакових 

умовах, в залежності від того, як їх було досягнуто). 
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9.2. Мікрохвильові перемикачі на основі аналогів клатратів Гофманна 

 Взаємодію мікрохвильового випромінення із комплексами також було 

досліджено для ціанометалатних комплексів Aupz та Agpz. 

Для зразку Aupz вимірювання показали підвищення мікрохвильового 

пропускання при СП (Рис. 9.4а). Температурна залежність мікрохвильового 

пропускання на обраних частотах (53 та 47 ГГц) була виміряна у режимі 

нагрівання.  

 

Рис. 9.4. (а) Спектри мікрохвильового пропускання Aupz, виміряні за різних 

температур; (б) Температурна залежність зміни пропускання Aupz при СП, 

виміряна у режимі нагрівання; (в) Зміна показника заломлення Aupz при СП, 

виміряна на частоті 39 ГГц; (г) Зміна діелектричної проникності Aupz при 

СП.  

 

При температурах 300 – 360 К спостерігається незначна зміна пропускання, 

що може бути зумовлено термічним розширенням зразку. Проте, у діапазоні 365 

– 375 К спостерігається різке підвищення пропускання, викликане СП (Рис. 9.4б). 
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Показник заломлення, виміряний за допомогою випромінення з частотою 39 ГГц 

(Рис. 9.4в та 9.4г),  та діелектрична проникність матеріалу різко підвищуються 

при переході у ВС стан, а при охолодженні (після переходу назад у НС стан) 

значення повертаються до початкових.  

Вимірювання для координаційної сполуки Agpz показали аналогічний 

результат. Температурна залежність мікрохвильового пропускання, виміряна у 

режимі нагрівання, зображена на Рис. 9.5а і показує, що при переході у ВС стан 

відбувається різке підвищення пропускання. Значення діелектричної 

проникності також підвищується близько температур СП при нагріванні, а при 

охолодженні повертається до початкових значень (Рис. 9.5б). 

 

 

Рис. 9.5. (а) Залежність мікрохвильового пропускання Agpz від 

температури; (б) Залежність діелектричної проникності Agpz від 

температури. 

 

9.3. Експериментальна частина до Розділу 9 

Синтез. Координаційну сполуку [Fe(Htrz)2(trz)]BF4 (FeLBF4) було отримано 

за методом, раніше описаним Кробером та ін.23 Було приготовано два розчини: 

(1) ферум(ІІ) тетрафлуороборат гексагідрат (1.1 г, 3.3 ммоль, 1 екв.) у воді (7 мл); 

(2) 1,2,4-1Н-триазол (0.69 г, 10 ммоль, 3 екв.) в етанолі (3.3 мл). При змішуванні 

двох розчинів спостерігалось утворення білого осаду; згодом осад ставав 
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рожевим. Суміш було залишено на 24 години, після чого було промито етанолом 

та висушено на повітрі. Елементний аналіз для FeN9C6H8BF4
 (%): теоретично С 

20.63, Н 2.29, N 36.10; експериментально С 20.61, Н 2.37, N 36.21. 

Мікрохвильові вимірювання проводились за допомогою скалярного 

аналізатора мереж Р2-65, що функціонує у частотному діапазоні Ка. Аналізатор 

було обладнано прямокутним хвилеводом (7.2 мм × 3.4 мм) 

Температурнозалежні магнітні вимірювання проводились за допомогою 

магнітометра Quantum-Design MPMS-XL-5 SQUID, обладнаного магнітом 5 Тл. 

Вимірювання проводили при швидкості нагрівання/охолодження 2 К·хв-1 та в 

магнітному полі 0.5 Тл.  

Елементний аналіз проводився за допомогою аналізатора  Vario EL III. 

 

9.4. Висновки до Розділу 9 

1. Запропоновано новий підхід до розробки матеріалів, що здатні ефективно 

перемикати мікрохвильове випромінення. Було показано, що сполуки, які 

належать до різних класів комплексів зі СП, під впливом зміни температури 

здатні модулювати випромінення мікрохвильового діапазону. Було розроблено 

перемикачі на основі комплексу феруму(ІІ) з 1,2,4-триазолом та двох комплексів, 

що є аналогами клатратів Гофманна.  

2. Зміна мікрохвильового поглинання у запропонованих комплексах 

викликана різким підвищенням діелектричної проникності внаслідок СП. 

Зростання діелектричної проникності при переході у ВС стан пов’язане з 

підвищенням поляризованості та структурними змінами при СП. Така зміна 

діелектричної проникності у свою чергу призводить до зміни пропускання 

мікрохвильового випромінення при СП. Важливим фактом є те, що при СП 

можна досягти як підвищення, так і зменшення значення мікрохвильового 

пропускання на вибраних частотах.   

3. Представлені перемикачі мікрохвильового випромінення здатні 

функціонувати вище кімнатної температури завдяки експериментально 
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привабливим температурам СП. В той самий час, гістерезис СП забезпечує 

наявність «мікрохвильової пам’яті» матеріалів, а саме здатність демонструвати 

різні показники поглинання за однакової температури. Велика різноманітність 

координаційних сполук зі СП дозволяє отримати мікрохвильові перемикачі, що 

характеризуються майже будь-якими температурами, різкістю та гістерезисом 

переходу. 

 Результати, представлені у даному розділі, були опубліковані в 1 розділі 

монографії, 1 патенті та 1 науковій статті: Scientific Reports 2016, 6, 38334. 
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 ВИСНОВКИ 

1. На основі результатів проведених систематичних досліджень комплексів та 

матеріалів зі спіновим переходом (СП) сформульовано концептуальні засади 

дизайну та синтезу ряду перспективних перемикачів з різноманітними 

характеристиками процесу зміни спінового стану. Розроблені уніфіковані 

підходи до синтезу нових комплексів, нано та композитних матеріалів на їх 

основі дозволили отримати ряд нових об’єктів, яким властивий СП. В даній 

роботі запропоновано концепцію використання сполук та матеріалів зі СП в 

якості хірооптичних, електричних, механічних та радіохвильових перемикачів.  

2. Гетерометальні ціанометалатні комплекси Fe(II) можуть мати 

температурноіндукований СП з варіабельними  характеристиками 

(температурою переходу, різкістю, повнотою та термічним гістерезисом). 

Показана перспективність піридазину, піразину та заміщених піразинів для 

дизайну гетерометальних сполук зі спіновим переходом. Усі нові координаційні 

сполуки зі спіновим переходом проявляють термохромні властивості. 

3. У диціанометалатних комплексах піразин виконує містково-бідентатну 

функцію, зв’язуючи ціанометалатні шари у 3D каркаси, а у 

тетраціанометалатних комплексах піридазин виступає як монодентатний ліганд, 

провокуючи утворення 2D шаруватих структур. Спіновий перехід в комплексах 

[Fe(піразин){M(CN)2}2] має місце за високих температур: T↑1/2 = 367 К та T↓1/2 = 

349 К (M = Au), T↑1/2 = 370 К та T↓1/2 = 356 К (M = Ag). Спіновий перехід в 

комплексах [Fe(піридазин)2M(CN)4] (M = Ni, Pd, Pt) відбувається за температур 

нижче кімнатної.   

4. Показано, що [Fe(піразин){Au(CN)2}2] не має пор, доступних для гостьових 

молекул, що забезпечує стабільність його спінового переходу. 

[Fe(піразин){Ag(CN)2}2] може включати гостьовий ацетонітрил, який впливає на 

спіновий перехід. Комплекси [Fe(піридазин)2M(CN)4] (M = Ni, Pd, Pt) можуть 

включати гостьову воду в структуру, що веде до виникнення фракції 

високоспінових центрів феруму, які не зазнають спінового переходу. Вилучення 
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гостьової води не викликає руйнування каркасів, а безводні комплекси 

характеризуються повними спіновими переходами. Це робить дані комплекси 

перспективними кандидатами для сенсорики малих молекул. 

5. В отриманих ціанометалатних комплексах СП супроводжується великою 

зміною об’єму каркасів, що у випадку [Fe(піридазин)2Ni(CN)4] сягає 12%. 

Кардинальні структурні деформації при переході в [Fe(піразин){Au(CN)2}2] 

призводять до одновісного стиснення на 9.6%, що робить його перспективним 

матеріалом із негативним термічним розширенням.  

6. Комплекси на основі заміщених піразинів та тетраціанометалатів мають 2D 

полімерну будову. В комплексах з метил- та хлоропіразином [FeL2M(CN)4]  Fe 

має координаційне оточення N6, а у випадку йодопіразину стеричні фактори 

сприяють утворенню аквакомплексів [FeL(H2O)M(CN)4] із координаційним 

оточенням феруму N5O. Ціанометалатні комплекси, на відміну від тіоціанатних 

комплексів з аналогічними лігандами, можуть характеризуватися спіновим 

переходом. Показано, що в одержаних комплексах температура спінового 

переходу монотонно зменшується в ряду Ni > Pd > Pt, у той час як строгої 

залежності ширини термічного гістерезису СП від природи металу немає. 3D 

ауратний комплекс з метилпіразином характеризується незавершеним 

двоетапним спіновим переходом, що можна пояснити існуванням трьох типів 

атомів Fe через розупорядкуванням аксіальних метилпіразинових лігандів. 

Аргентатний комплекс з метилпіразином не має спінового переходу, оскільки 

перехід у низькоспіновий стан вимагає кардинальних структурних змін із 

руйнуванням слабких взаємодій. 

7. Було встановлено, що полі-N-донорні азин-азольні та азин-амінні ліганди є 

перспективними для дизайну молекулярних комплексів феруму(ІІ) зі спіновим 

переходом. Два нові стабільні комплекси з триазолбіспіридильними лігандами 

мають рекордно високі температури спінових переходів: 501 К та 520 К. СП в 

даних каркасах має двоетапний характер  через існування двох кристалографічно 
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нееквівалентних центрів феруму та антикооперативні супрамолекулярні 

взаємодії.  

8. Комплекс з новим піразин-амінним лігандом  може бути отриманий у трьох 

поліморфних формах, які демонструють різні магнітні властивості. У α-формі 

відбувається одноетапний СП близько 134 К з гістерезисом шириною 8.3 К. У β-

поліморфі спостерігається двоетапний СП (T1/2 = 153 і 144 K) з гістерезисом 

шириною 4.5 К для кожного етапу. γ-форма знаходиться у ВС стані в усьому 

температурному діапазоні. Структурна різноманітність основним чином 

походить від гнучкої координаційної геометрії, якої набуває монодентатний 

диціанамід. Водневі зв’язки NH···NC відіграють ключову роль у виникненні 

різних магнітних властивостей трьох поліморфів. Двоетапний СП у β-формі 

пов’язаний зі зміною симетрії, завдяки якій виникає впорядкована ВС-НС фаза в 

області плато. Мессбауерівська спектроскопія демонструє незвичайний склад 

ВС, ВС-НС та НС фаз під час двоетапного СП.  

9. На основі тетрадентатного ліганду в сольвотермальних умовах було отримано 

п’ятиядерний комплекс [CoII
2CoIII

3]. Легуючи отриману сполуку йонами FeII, 

було отримано три гетероядерні комплекси зі СП з різним співвідношенням 

FeII/CoII. Кількість центрів, що проявляють СП, можна ефективно контролювати 

за ступенем легування, при цьому температура переходу не змінюється. 

10. Було показано, що включення хірального аніону до координаційної сполуки 

дозволяє отримати ряд хіральних функціональних матеріалів зі СП. Показано, 

що СП в наночастинках та гелях на основі хірального комплексу 

супроводжується кардинальною зміною хірооптичних властивостей. Завдяки 

наявності гістерезису СП, ця зміна із температурою відрізняється у режимах 

нагрівання та охолодження. Було вперше встановлено, що завдяки хіральності 

координаційної сполуки, при включенні гостьових хіральних молекул 

спостерігається різна сорбція двох оптичних ізомерів гостя, що призводить до 

енантіоселективного зсуву температури СП.  
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11. Вперше було показано, що зміна об’єму ґратки при СП може бути 

використатана для генерації механічного руху в двошарових кантилеверах. 

Встановлено, що активним шаром в мікромеханічних конструкціях можуть 

виступати як монокристали комплексу, так і композити з органічними 

полімерами. Знайдено, що рух кантилеверів зі СП може бути викликаний 

термічно, електротермічно, а також під дією світлового опромінення. 

Встановлено, що при використанні електротермічного стимулу можна 

змінювати параметри руху через варіювання температури, частоти струму або 

його амплітуди. 

12. Було показано, що СП в комплексі [Fe(Htrz)2(trz)](BF4) (Htrz = 1,2,4-триазол) 

супроводжується зміною електропровідності. Знайдено, що провідність сполуки 

є вищою в НС фазі через меншу енергію активації провідності. Встановлено, що 

зміна умов синтезу комплексу може сильно впливати на зміну провідності при 

СП, хоча характеристики самого СП залишаються практично незмінними. 

Частота діелектричної релаксації сильно залежить від спінового стану 

комплексу, що відповідає різним механізмам релаксації, що в свою чергу може 

бути пов’язано зі структурними змінами при СП. AC та DC провідності, а також 

діелектрична проникність та частота діелектричної релаксації мають 

гістерезисну залежність від температури, при переході з НС у ВС стан дані 

величини спадають. Методом діелектрофорезу частинки зі СП можуть бути 

організовані між переплетеними електродами, при цьому метод є найбільш 

ефективним у випадку частинок з великим геометричним співвідношенням. 

Електричні характеристики мікрострижнів мають термічний гістерезис сили 

струму, із підвищенням струму при переході частинок із ВС до НС стану. Таким 

чином, одновимірні мікро/наноструктури є привабливими активними 

матеріалами для електричного перемикання та створення елементів пам’яті, а 

також для вивчення ефектів розміру на СП в нанооб’єктах. 

13. Запропоновано новий підхід до розробки матеріалів, що здатні ефективно 

перемикати мікрохвильове випромінення. Вперше було показано, що сполуки, 
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які належать до різних класів комплексів зі СП, під впливом зміни температури 

здатні модулювати випромінення мікрохвильового діапазону. Було розроблено 

перемикачі на основі комплексу феруму(ІІ) з 1,2,4-триазолом та двох комплексів, 

що є аналогами клатратів Гофманна. Зміна мікрохвильового поглинання у 

запропонованих комплексах викликана різким підвищенням діелектричної 

проникності внаслідок СП. При СП можна досягти як підвищення, так і 

зменшення значення мікрохвильового пропускання на вибраних частотах.  
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