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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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 електронні форми комплексу виявляють різні структурні та фізичні 

характеристики. Серед різноманітних сполук-перемикачів, комплекси зі спіновим 

переходом (СП) 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 радіохвиль, а використання нових матеріалів з 

унікальними механізмами керованого управління радіочастотним випромінюванням 

є шляхом для розробки ефективних радіоелектронних компонентів.  

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

робота виконана в рамках тем наукових досліджень хімічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка: № 11БФ037-03 «Фізико-хімія 

металовмісних та вуглецевих наноматеріалів для сучасних технологій та вирішення 

екологічних проблем», № 15ДФ037-05«Багатофункціональні матеріали зі спіновими 

переходами на основі каркасних гетеробіметальних комплексів», № 16БФ037-03 

«Нові функціональні наноматеріали і нанокомпозити на основі гетерометалічних 

систем», № 18ДП037-07 «Термохромні матеріали для термоконтролю в широкому 

діапазоні температур», № 19БФ037-01М «Гетерометальні комплекси зі спіновим 

переходом та їх композити як мультифункціональні матеріали-перемикачі». 

Мета та задачі 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 
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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. 

Об’єкт дослідження: комплекси Fe(II) зі спіновим переходом, їх монокристали, 

полікристалічні зразки, композити та наноматеріали. 

Предмет дослідження: явище спінового переходу; методи отримання 

комплексів, наноматеріалів та композитів зі спіновим переходом, вплив умов синтезу 

на будову та кристалічну структуру комплексів, морфологію матеріалів; вплив 

будови комплексів та їх кристалічної структури на їх спіновий стан та характеристики 

спінового переходу; явище хіральності у комплексах зі спіновим переходом; зміна 

механічних та електричних властивостей при спіновому переході; взаємодія 

комплексів зі спіновим переходом із мікрохвильовим випроміненням. 

Метод 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, 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 одержаних 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 роботи. 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 
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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 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. 

Особистий внесок здобувача. Основний обсяг експериментальних 

досліджень, аналіз та інтерпретація одержаних результатів виконані здобувачем 

особисто. Постановка задач та обговорення результатів проведені спільно з науковим 
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Г. Мольнаром, Л. Сальмоном, А. Буссексу (Лабораторія координаційної хімії, м. 

Тулуза) та Ф. Демоном (Університет Поля Сабатьє, м. Тулуза). Робота з вивчення 

електричних властивостей комплексів виконана у співробітництві з К. Лефтером, Х. 

Пенгом, А. Ротару, Г. Мольнаром, Л. Сальмоном, А. Буссексу (Лабораторія 

координаційної хімії, м. Тулуза), Ж. Дюге, Р.П. Таном, Ж. Каррейємом, М. Респо 

(Лабораторія фізики та хімії нанооб’єктів, м. Тулуза) та Ф. Демоном (Університет 
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Сальмоном, А. Буссексу (Лабораторія координаційної хімії, м. Тулуза), Ї. Тучеком 

(Університет Палацького, м. Оломоуці), Б. Фейєм, Д. Зу, З. Яном, Х. Хангом, К.К. 

Ченом (Нанкінський університет науки і технології), С. Шиліним, В. Ксенофонтовим 

(Університет Йоханнеса Гутенберга, м. Майнц). Робота із синтезу та дослідження 

хіральних матеріалів проведена у співробітництві зі студентами В.О. Решетніковим, 

О.І. Кучерів, С. Шиліним (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка), Р.А. Полуніним (Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського, м. 

Київ), В. Ксенофонтовим (Університет Йоханнеса Гутенберга, м. Майнц), А. 

Щебещчик, Е. Гумєнною-Контецькою (Вроцлавський університет), А.І. Мариніним 

(Національний університет харчових технологій, м. Київ), І.В. Омельченко (Інститут 

монокристалів, м. Харків).  Робота з вивчення мікрохвильових властивостей 

комплексів виконана у співробітництві з В.В. Олійником, О.І. Кучерів, В.В. 

Загороднім, В.Л. Лаунцем (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка). Робота з синтезу та дослідження комплексів з азинами виконана у 

співробітництві з В. Тремелем, В. Ксенофонтовим (Університет Йоханнеса 

Гутенберга, м. Майнц), студентами С. Шиліним, О.І. Кучерів, Б.О. Голубом 
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of Spin Transition Materials (Валенсія, 2016), Міжнародна конференція студентів та 

аспірантів «Сучасні проблеми хімії» (Київ, 2016), 2nd Mediterranean Conference on the 

Applications of the Mössbauer Effect (Цавтат, 2016), 42nd International Conference on 

Coordination Chemistry (Брест, 2016), Ukrainian-German Symposium on Physics and 

Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology (Київ, 2015), Nano Electro 

Mechanical Systems and Beyond (Бордо, 2015), Міжнародна конференція студентів та 

аспірантів «Сучасні проблеми хімії» (Київ, 2015), 8th International Conference in 

Chemistry Tolouse-Kyiv (Тулуза, 2015), ІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Об’єднані наукою: 

перспективи міждисциплінарних досліджень» (Київ, 2015), Всеукраїнська науково-

практична конференція «Актуальні проблеми хімії та хімічної технології» (Київ, 

2014), ХІХ Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних 

учених (Одеса, 2014), 7th International Discussion Meeting on Relaxations in Complex 

Systems (Barcelona, 2013). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 22 статті, 23 

тези доповідей, 2 патенти та 1 розділ монографії.  

Структура та об’єм дисертації. Дисертація складається зі вступу, 9 розділів, 

висновків та додатків. Робота викладена на 281 сторінці друкованого тексту і містить 

166 рисунків та 28 таблиць.  

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі наведено загальну характеристику роботи, обґрунтовано її 

актуальність, сформульовано мету та задачі дослідження, відображено практичне 

значення отриманих результатів, наведено інформацію щодо публікацій здобувача, 

його особистий вклад в роботу та інформацію щодо апробації результатів.  

У першому розділі наведено літературний огляд, в якому висвітлено явище 

спінового переходу (СП), методи дослідження СП, а також представлені основні 

класи сполук зі СП. Окремо розглянуто СП в комплексах – аналогах клатратів 

Гофманна. 
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У другому розділі розглянуто СП в нових ціаногетерометальних комплексах на 

основі піразину (pz), 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 (Aupz) та Ag (Agpz)).  

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 

(Рис. 1). Аурофільні контакти орієнтовані вздовж осі а (Au···Au 3.3792(3) Å). 

Магнітні вимірювання показали, що при нагріванні у Aupz спостерігається 

термоіндукований СП (Рис. 2а). Нижче 345 K комплекс знаходиться у НС формі (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. 

а 

 

б 

 
Рис. 2. (а) Магнітні властивості комплексу Aupz в залежності від температури.  

(б) Мессбауерівські спектри комплексу Aupz при 293 та 373 K. 

 

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

при 373 K) демонструють повний перехід в обох напрямках (Рис. 2б). Вимірювання 

динамічної скануючої калориметрії показали, що при нагріванні має місце 

 
Рис. 1. Структура комплексу 

Aupz.   
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ендотермічний процес (373 К, ΔH = 17.1 кДж·моль–1), а при охолодженні 

спостерігається зворотній екзотермічний процес (347 К, ΔH = -16.0 кДж·моль–1).  

Структурні зміни при СП в Aupz, досліджені методом монокристальної 

рентгенівської дифракції в діапазоні від 300 до 400 К, свідчать про різкий фазовий 

перехід першого роду без зміни симетрії каркасу. СП супроводжується розширенням 

каркасу на 6.2 %, а також деформацією решітки типу “wine-rack” в площині bc (Рис. 

3). Видовження вздовж осі a (5.9 %) пов’язане із видовженням зв’язку Fe-Npz (2.15 Å 

у ВС порівняно з 1.99 Å у НС). Фрагмент Fe-NCN-CCN зазнає найбільших деформацій, 

стаючи менш лінійним зі спіновим переходом: відповідний кут зменшується зі 174° 

(НС) до 166° (ВС). Спіновий перехід супроводжується розширенням каркасу вздовж 

осі с (10.6 %) та скороченням вздовж осі b (9.6 %). Такі великі анізотропні зміни в 

діапазоні лише кількох градусів роблять дану сполуку одним з рекордсменів з 

величини негативного термічного розширення. 

а 

 

б 

 
Рис. 3. (а) Деформація типу “wine-rack”, що супроводжує СП в Aupz. (б) Параметри 

комірки Aupz відносно 300 K. 

 

Agpz·MeCN кристалізується в моноклинній просторовій групі Cm. 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. 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 при 293 К. Відхилення 

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

діапазону для НС Fe(II). 

При 306 К Agpz·MeCN знаходиться у НС стані, а різке підвищення магнітної 

сприйнятливості при нагріванні свідчить про наявність СП, який відбувається при 

T↑1/2 = 370 К (Рис. 4). Зворотній перехід з ВС у НС форму відбувається при T↓1/2 = 356 

К і відповідає петлі гістерезису в 14 К. Також термічна обробка 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, ніж у випадку Aupz, але температура 

переходу практично не змінюється. Еволюція кривої СП в першому циклі нагрівання, 
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що не спостерігається в Aupz, 

обумовлена наявністю гостьових 

молекул розчинника. 

Вимірювання порошкової 

дифракції вказують на відсутність 

значних структурних змін після 

того, як каркас втрачає гостьові 

молекули ацетонітрилу при 

нагріванні. Однак Мессбауерівскі 

спектри Agpz і Agpz·MeCN, 

наведені на Рис. 5, свідчать про 

певне спотворення 

координаційного оточення при 

десольватації.  

 Мессбауерівський 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). Магнітно 

розщеплений спектр Agpz 

показав поле у 6 T на обох 

центрах Fe, тобто тільки 

прикладене магнітне поле 

викликає розщеплення, що 

узгоджується з 

конфігурацією НС  Fe(II) (S 

= 0) для обох металічних 

центрів.  Отримані дані 

добре корелюють з ІЧ-

спектрами, які показують 

сильний зсув νCN, який теж 

має бути пов'язаний із 

спотворенням 

координаційного оточення 

навколо металу.  

У третьому розділі 

описані нові аналоги клатратів Гофманна зі СП, отримані з використанням 2-

заміщенних піразинів  (хлоро- (Clpz), йодо- (Ipz) та метил- (Mepz) піразинів), а також 

розглянуті комплекси ферум(ІІ) тіоціанату із заміщеними піразинами.  

Кристалічна структура комплексу NiClpz була встановлена при 170 та 250 К. 

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

 
Рис. 4. Температурнозалежні магнітні 

вимірювання для  Agpz·MeCN. 

 

 

 
Рис. 5. Мессбауерівські спектри Agpz. 
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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. 6). Екваторіальні зв'язки Fe-N  [Fe1-N3 = 1.986(2) Å (170 К) і Fe1-N3 = 

2.123(2) Å (250 К)] 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)]. Зміна середньої довжини зв'язків Fe-N із температурою на 0.167 

Å обумовлена температурновикликаним спіновим переходом в йонах FeII, що також 

підтверджується магнітними та Мессбауерівськими вимірюваннями. 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%.  

  

 
Рис. 6. (а) Фрагмент кристалічної структури NiClpz при 170 К. (б) 3D 

супрамолекулярна упаковка NiClpz. 

 

Згідно з даними порошкової дифракції NiMepz, PdMepz, PdClpz, PtClpz є 

ізоструктурними до NiClpz. Однак 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. 7).  

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 
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Pnma з чотирма 

формульними 

одиницями 

[Fe(Ipz)(H2O)M(CN)4] 

на комірку і є 

ізоструктурними між 

собою. 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.  

Для комплексів на основі Clpz і Mepz характерні температурновикликані СП. 

Залежності χMT від Т для них показано на Рис. 8. У випадку PtClpz і PdMepz 

спостерігається різкий одноетапний СП, комплекси NiClpz і NiMepz на основі 

тетраціанонікелату мають двоетапний 

спіновий перехід. Комплекс PdClpz 

характеризується плавним, але повним 

двоетапним переходом, а комплекс 

PtMepz має різкий перехід лише у 

половині металічних центрів. 

Комплекси з Ipz мають типову 

поведінку для ВС координаційних 

сполук FeII. 

Характеристики СП, отримані в 

ході магнітних вимірювань для 

комплексів з Clpz та Mepz, наведені у 

Табл. 1. Відсутність СП у комплексах 

з Ipz, а також лише частковий перехід 

в комплексі PtMepz пов’язані із 

молекулами води в координаційному 

оточенні FeII, що створюють занадто 

слабке поле ліганду. 

При 293 К Мессбауерівські 

спектри даних комплексів показують 

наявність лише високоспінових 

центрів. Для NiClpz при температурі  

 
Рис. 7. (а) Фрагмент кристалічної структури PtMepz при 

293 К, на якому показано схему нумерації атомів. (б) 

Гостьові молекули Mepz у порожнинах каркасу PtMepz.  

 

 
Рис. 8. Магнітні властивості комплексів з 

Clpz та Mepz, показані у вигляді 

залежності χMT від T. 
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193 К спектр показує наявність ВС та НС форм у співвідношенні 49(2):51(3). При 80 

К спостерігається лише НС дублет. Спектри PdClpz і NiMepz, які також 

демонструють двоетапні СП, мають аналогічні НС, ВС та НС/ВС набори дублетів. 

Мессбауерівські спектри PtClpz і PdMepz містять лише НС дублети при 80 К. 

Мессбауерівський спектр PtMepz показує наявність НС та ВС центрів феруму у 

співвідношенні 1:1 при 80 К.  Мессбауерівські спектри комплексів з Ipz мають лише 

ВС дублети в усьому досліджуваному інтервалі температур.  

Також у даному розділі описані нові аналоги клатратів Гофманна зі СП, отримані 

з використанням 2-метилпіразину як ліганду та диціанометалатів як ко-лігандів 

(AuMepz і AgMepz).  

Комплекс AuMepz кристалізується у тетрагональній просторовій групі I4/mmm з 

двома формульними одиницями {FeII(Mepz)[AuI(CN)2]2} на комірку. Структура є 

подібною до структури Aupz,  а метильна група розупорядкована по 8 позиціям.  

Екваторіальні позиції координаційного оточення феруму зайняті чотирма аніонами 

[Au(CN)2]
−, в той час як аксіальні позиції займають дві молекули метилпіразину. 

AgMepz кристалізується у просторовій групі Р1̅ з однією формульною одиницею 

{FeII(Mepz)2[AgI(CN)2]2} на комірку. Ферум має оточення 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.  

 У AuMepz відбувається незавершений двоетапний СП, викликаний зміною 

температури (Рис. 9). 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 ряду слабких взаємодій. 

Табл. 1. Характеристики СП 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  115 100.5 107.75 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  241.5 229 235.25 12.5 

PtMepz 

{Fe(Mepz)2Pt(CN)4}

{Fe(H2O)2Pt(CN)4}· 

0.7(Mepz) 

 158 144 151 14 
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При використанні тіоціанат-аніону як ко-

ліганду, з йодо- та бромопіразином 

стеричні чинники призводять до 

утворення аквавмісних комплексів 

структури  [Fe(Хpz)2(H2O)2(NCS)2]·2Хpz 

(FeIpzSCN та FeBrpzSCN,), а у випадку 

амінопіразину утворюється комплекс 

[Fe(NH2pz)4(NCS)2] (FeNH2pzSCN). 

Магнітні та Мессбауерівські дослідження 

показали, що у цих трьох сполуках йони 

феруму знаходяться у ВС стані.  

У четвертому розділі описано 

отримання та дослідження комплексних 

сполук на основі піридазину (pdz) складу 

[Fe(pdz)2M(CN)4] (де M = Ni (Nipdz), Pd 

(Pdpdz), Pt (Ptpdz)), що мають СП, 

параметри якого можна змінювати за 

рахунок вилучення гостьових молекул води у структурі.  

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 координовані молекулами pdz. Нікель, 

паладій та платина залишаються у 

плоскоквадратному оточенні, тоді як ферум 

формує псевдооктаедричне координаційне 

оточення FeN6 (Рис. 10). 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 у ВС стані. 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. 

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) каркасу 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). 

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 ВС стані  

 
Рис. 9. Магнітні властивості AuMepz та 

AgMepz у вигляді залежності χMT від T. 

Для AuMepz показано два термічних 

цикли (● ‒ перший цикл, ○ ‒ другий 

цикл). 

 
Рис. 10. Структура комплексів 

[Fe(pdz)2M(CN)4]·H2O. 
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(Рис. 11). 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 СП для 

комплексів Pd та Pt. Ці залишкові 

високоспінові фракції при низькій 

температурі з’являються через те, що 

не всі спінові центри зазнають 

температурноіндукованого СП. 

Зазначені фракції відображені 

Мессбауерівськими спектрами для 

гідратованих комплексів (Рис. 12), які 

показують наявність двох високоспінових компонент, що відрізняються 

квадрупольним розщепленням. Центри, які 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 

СП. 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 зазнають СП і залишаються високоспіновими в межах 

всього температурного діапазону. Низькотемпературні Мессбауерівські спектри 

(експеримент при 77 К) для гідратованих комплексів показують наявність фракцій, 

що не характеризуються спіновим переходом (ВС2), та показують НС фракції, що 

з’явились при цій температурі (δ = 0.41-0.44 мм·с-1, |ΔEQ| = 0.17-0.23 мм·с-1). 

Табл. 2. Температури СП у піридазинових 

комплексах 

Сполука Т1/2↑ (K) T1/2↓ (K) ΔТ (К) 

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 

 
Рис. 11. Спінові переходи в комплексах [Fe(pdz)2M(CN)4]. 
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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 низькоспіновому стану. 

 Мессбауерівські 

спектри для безводних 

комплексів при кімнатній 

температурі  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). 

Калориметричні 

вимірювання для Ptpdz 

дозволили знайти зміну 

ентальпії ΔH↓ = -16.4 

кДж·моль-1 і ΔH↑ = 13.5 кДж·моль-1, а також зміну ентропії ΔS↓ = -63.1 Дж·моль-1·К-

1 і ΔS↑ = 48.6 Дж·моль-1·К-1. 

У п’ятому розділі описано СП в 

комплексах феруму(ІІ) з хелатними N-

донорними лігандами. Отримано два 

стабільних метал-органічних 2D 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. 

Кристалічні структури Febpt та FeМеbpt 

були отримані при 293 К (для НС-НС фази) 

та 383 К (для НС-ВС фази). Обидва 

комплекси кристалізуються у просторовій 

групі Р1̅ та мають схожу будову (Рис. 13). 

Ліганди з’єднують іони феруму у двох 

напрямках, утворюючи 2D (4,4) ромбічні 

сітки, у вузлах яких почергово розміщуються кристалографічно нееквівалентні 

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. 

 Каркаси Febpt та FeМеbpt демонструють високу стабільність, що робить їх 

потенційними для використання в екстремальних умовах. Вимірювання порошкової 

дифракції за різних температур показують, що їхні структури є стабільними до 623 К,  

 
Рис. 12. Мессбауерівські спектри Ptpdz·H2O і  Ptpdz 

при 77 і 293 К. 

 
Рис. 13. Структура комплексу  

FeМеbpt.  
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що було найвищою 

температурою, якої вдалось досягти у 

доступних експериментальних умовах. 

Febpt та FeМеbpt не змінюють свій 

склад після контакту з ДМФ, 

морфоліном та піридином протягом 

одного місяця. 

У Febpt та FeМеbpt 

відбуваються двоетапні СП за 

надзвичайно високих температур: T1/2 

= 329 та 501 К для Febpt, 351 K та 520 

K для FeМеbpt. Двоетапний характер 

СП було підтверджено за допомогою 

кристалографічних та магнітних 

вимірювань, ДСК, Раманівської та 

Мессбауерівської спектроскопії (Рис. 

14). Походження двоетапного СП 

пов’язано із наявністю двох 

кристалографічно нееквівалентних 

центрів феруму. 

Також у даному розділі 

розглянуто СП в комплексі 

[Fe(bpmea)(dca)2], де bpmea – N,N'-

біс(5-бромопіридин-2-ілметил)етан-

1,2-діамін, dca – диціанамід, що був 

отриманий у трьох поліморфних 

формах (Рис. 15), які мають різну спінову поведінку.  

 
Рис. 15. Зображення молекулярних структур [Fe(bpmea)(dca)2] у α-, β- та γ-

поліморфах при 298 К. 

У α-формі відбувається одноетапний СП близько 134 К з гістерезисом шириною 8.3 

К (при швидкості сканування 2 К·хв-1) (Рис. 16). 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  

 
Рис. 14. Спостереження двоетапного СП в  

Febpt та FeМеbpt: ДСК криві; криві 

залежності χМТ (Т); термічна залежність 

відносної інтенсивності вибраних 

Раманівських піків. 
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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 

спостерігається велика кількість 

супрамолекулярних взаємодій між 

лігандами bpmea та dca. Завдяки такій 

щільній упаковці має місце фазовий 

перехід першого роду. Водневі зв’язки 

NH···NC відіграють ключову роль у 

виникненні різних магнітних 

властивостей трьох поліморфів. Так, в γ-

поліморфі вони з’єднують молекули у 

2D шари і 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, 

при якій виникає впорядкована ВС-НС фаза в області плато. Мессбауерівська 

спектроскопія (Рис. 17) 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 потім НС форму. 

 
Рис. 17. Мессбауерівські спектри β-форми комплексу [Fe(bpmea)(dca)2]. 

 

Також було отримано п’ятиядерний ціанокомплекс [CoII
2CoIII

3] на основі 

піразин-амінного тетрадентатного ліганду в сольвотермальних умовах (Рис. 18). 

Дослідження магнітної сприйнятливості показало парамагнітну поведінку, що 

обумовлена трьома  ВС йонами CoII. Легуючи отриману сполуку йонами FeII, було 

 
Рис. 16. Спіновий перехід та ДСК 

дослідження для комплексу 

[Fe(bpmea)(dca)2]. 
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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. 

 

 
Рис. 18. (а) Структура п’ятиядерного комплексу. (б) Ціанометальний фрагмент 

[CoII
2CoIII

3]. (в)  Магнітні властивості комплексу, легованого йонами FeII. 

 

У шостому 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.  

Для отримання наночастинок було 

використано метод гомогенного синтезу в 

ацетонітрилі. У цьому випадку ацетонітрил 

відіграє роль розчинника і стабілізатора, що 

попереджає агрегацію наночастинок. 

Вимірювання просвічуючої електронної 

мікроскопії показало, що частинки мають 

дещо видовжену форму (Рис. 19), розмір 

наночастинок в довшій проекції становить 

80±17 нм. 

Для того, щоб відслідкувати СП у 

наночастинках у колоїдному розчині, було 

проведено вимірювання їх електронних спектрів. Незважаючи на те, що 

концентровані колоїдні розчини є занадто мутними для проведення вимірювань, 

можливо відслідковувати зміну поглинання у розведених колоїдах.  

Електронні спектри комплексу за різних температур зображено на Рис. 20а. 

Наявність смуги поглинання, що характерна для низькоспінової форми комплексу, 

викликана переносом заряду метал-ліганд. При підвищенні температури смуга 

зникає, що є свідченням переходу у ВС стан (Рис. 20б). 

 

 
Рис. 19. ПЕМ зображення 

наночастинок. 
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Рис. 20. (а) Електронні спектри поглинання за різних температур. (б) Залежність 

молярної екстинкції комплексу від температури. 

 

Отримання комплексу у хлороформі замість ацетонітрилу призводить до 

формування гелю [Fe(NH2trz)3](CSA)2–CHCl3. 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. При 

нагріванні гелю, смуга, характерна для низькоспінового стану, зникає. Залежність 

молярної екстинкції при 540 нм від температури показано на Рис. 21. У гелі спіновий 

перехід відбувається за температур, близьких до температур переходу у 

наночастинках, проте у системі [Fe(NH2trz)3](CSA)2–CHCl3 перехід є більш плавним і 

має меншу величину петлі гістерезису (Т↑1/2 = 313 К та Т↓1/2 = 310 К). Така втрата 

кооперативності є наслідком зміни розміру і морфології частинок координаційної 

сполуки, а також ефектом розчинника.  

 

Спектри кругового дихроїзму колоїду, виміряні за різних температур, 

представлено на Рис. 22. 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, 

а

 

б

 
Рис. 21.  (а) Електронні спектри гелю за різних температур. (б) Залежність 

оптичного поглинання гелю від температури. 
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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. Спектр кругового 

дихроїзму гелю корелює з електронними спектрами у видимому діапазоні: смуга, 

характерна для НС форми  (від’ємна) зникає, коли комплекс переходить у ВС стан. 

 

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  у 

порівнянні з десольватованим комплексом (324 

К при нагріванні та 315 К при охолодженні) 

(Рис. 23). 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 спирту) (Рис. 24). 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 в 

декількох термічних циклах. Наявність зсуву температур також підтверджується 

результатами магнітних вимірювань для S- комплексу, які мають дзеркальний 

а

 

б

 
Рис. 22. (а) Спектр кругового дихроїзму колоїдного розчину наночастинок. (б) 

Залежність інтенсивності КД сигналів від температури. 

 
Рис. 23. Зміна температури та 

різкості СП у координаційному 

полімері [Fe(NH2trz)3](S-CSA)2 

внаслідок гостьового ефекту 

рацемічної суміші 2-бутанолів. 
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характер. Також важливим фактом є те, що крива спінового переходу у сольваті з 

рацемічною сумішшю 2-бутанолів лежить в області проміжних температур переходу 

у сольватах з R- і  S-спиртами. Мессбауерівські спектри дають можливість визначити 

вміст НС і ВС фракцій за вибраних температур (Рис. 25). 

При температурі 

293 К, яка є 

нижчою, ніж 

температура СП 

в обох 

сольватах, 

спостерігається 

наявність 

дублетів, 

параметри яких 

є типовими для 

НС феруму(ІІ). 

При температурі 

323 К, 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 по-різному впливає на 

металічні центри у хіральній координаційній структурі. При температурі 330 К 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. 

 
Рис. 25. Мессбауерівські спектри сольватів за різних температур: (а) 293 К; (б) 

323 К; (в) 330 К. 

 

 
Рис. 24. Енантіоселективний зсув температури СП (у двох 

відтворюваних циклах) як наслідок утворення 

діастереомерних сольватів. 
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 У сьомому розділі описано створення механічних конструкцій, в основі роботи 

яких лежить СП. Спіновий перехід завжди супроводжується зміною об’єму 

матеріалу, а використання кантилеверів на основі матеріалів зі СП дозволило 

розробити новий підхід до перетворення термічної, оптичної та електричної енергії у 

корисний рух через процес СП.  

Для отримання кантилеверів були використані голкоподібні кристали 3D 

координаційного полімеру 

[Fe(3-CNpy)2{Au(CN)2}2]· 

⅔H2O (3-CNpy = 3-

ціанопіридин) (AuCNpy). 

Деформація кристалів в 

діапазоні 110 – 293 К була 

вивчена методом 

монокристальної 

рентгенівської дифракції (Рис. 

26). Сполука має тетрагональну 

симетрію (у ВС стані 

a=b=15.79 Å, c=7.013 Å), а 

довга проекція голкоподібного 

кристалу відповідає напрямку 

кристалографічної осі с.  

 Для виготовлення 

двошарових кантилеверів 

монокристали комплексу 

AuCNpy були закріплені на 

звуженому графітовому стрижні 

та покриті шаром алюмінію. 

Ефект зміни температури на 

форму виготовлених 

кантилеверів показано на Рис. 27.   

В результаті охолодження 

кантилевера 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. 28б. При подальшому охолодженні деформація, 

пов’язана зі СП, викликає сильне стиснення монокристалу вздовж довгої осі, що 

значно перевищує стиснення алюмінію, а відповідно викликає велике викривлення 

кантилеверу (Рис. 28в). Для даного комплексу характерним є ефект LIESST, що 

свідчить про можливість викликати оборотний рух кантилевера за постійної 

температури внаслідок опромінення видимим світлом. При 4 К комплекс AuCNpy  

Рис. 26.  Явища негативного термічного 

розширення та СП, що спостерігаються при 

охолодженні кристалу AuCNpy. 

 
Рис. 27. Позиція кінця кантилевера вздовж 

прямої лінії як функція температури в інтервалі 

343 – 78 К.  
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 знаходиться в НС стані, тому двошаровий кантилевер має значне викривлення. При 

опроміненні кантилевера розфокусованим лазерним пучком потужністю ~10 

мВт·мм−2 і довжиною хвилі 532 нм можна спостерігати поступове зменшення 

викривлення кантилевера, поки він не набуде початкової форми, що відповідає 

повністю ВС формі комплексу. Суперпозиція зображень, отриманих при 4 К до і після 

720 с опромінення, показана на Рис. 28г. 

За аналогією із класичною термомеханічною моделлю Тимошенко були 

оптимізовані геометричні параметри балки на основі монокристалу, а також 

оптимальні механічні характеристики інертного шару. Найбільше викривлення 

кантилевера може бути досягнуто використовуючи ⁓4 мкм шар алюмінію. 

Аналогічним чином було показано, що залежність викривлення від товщини 

інертного шару має максимум при aAuCNpy = 1.3 мкм.  Для впливу довжини 

кантилевера спостерігається проста квадратична залежність. При порівнянні 

ефективності матеріалів з різним модулем Юнга в 

якості інертного шару було показано, що у 

випадку матеріалів високої твердості (E = 50–

200 ГПа) може бути досягнуте високе 

викривлення кантилевера.  

Також було синтезовано полімерний 

композитний матеріал, що складається з 

комплексу зі СП [Fe(trz)(Htrz)2]BF4 та органічного 

полімеру поліметилметакрилату (ПММА). 

Вибраний поліморф комплексу має СП при 85 °C 

при нагріванні та 60 °C при охолодженні. СП 

супроводжується зміною об’єму комплексу 

близько 11%. Композитні кантилевери були 

отримані на основі плівки комплекс–ПММА, а 

інертний шар був виготовлений з полі(вінілпірролідону) (ПВП). Відхилення такого 

 
Рис. 29. Крива руху кантилевера 

[Fe(trz)(Htrz)2]BF4-

ПММА/ПВП. 

  
Рис. 28. (а-в) Термічно індукований рух кантилевера внаслідок НТР та СП.  (г)  

Рух кантилевера внаслідок опромінення розфокусованим лазером (532 нм) при 

4 K. 



22 

 

композитного кантилевера із [Fe(Htrz)2(trz)]BF4 як функція температури показані на 

Рис. 29. 

Окрім того  було виготовлено двошаровий кантилевер із електротермічним 

стимулом СП, в якому другий (інертний) шар – токопровідний композит –  

використовується не лише для генерації різниці напруження, а також як нагрівальний 

елемент за рахунок ефекту Джоуля (Рис. 30). Прикладання напруги до кантилевера 

провокує СП (з НС у ВС), тоді як зняття напруги викликає охолодження системи з 

наступним переходом з ВС у НС стан. Термічна поведінка даного кантилевера була 

вивчена в температурному регіоні 23 – 100 

°C. 

Позиція кінця кантилевера як 

функція температури показана на Рис. 30. 

Для генерації електротермічно 

викликаного руху до кантилевера 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). Така 

послідовність переходів НС→ВС→НС 

провокує коливальний рух кантилевера, 

що показано на Рис. 31.  

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» конструкції. 

Найбільш важливим 

фактором впливу на рух є 

частка комплексу, що зазнає 

СП коли струм вмикається 

та вимикається. Було 

встановлено, що частота 

струму, його амплітуда, а 

також температура системи 

є ефективними факторами 

впливу на характеристики 

коливання кантилевера.  

У восьмому розділі 

описано змінні електричні 

властивості комплексу зі СП 

[Fe(Htrz)2(trz)](BF4) (trz = 

 
Рис. 30. Композитний кантилевер з 

електротермічним механізмом руху.  

 
Рис. 31. Електротермічно викликаний рух 

двошарового кантилевера. 
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1,2,4-триазол), розглянуто його діелектричні та транспортні властивості, описано 

інтеграцію субмікронних стрижнів даної сполуки у мікроелектронну конструкцію для 

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

дослідження їх транспортних характеристик на нанорівні. 

Було проведено температурозалежні DC вимірювання електропровідності на 

порошкових зразках С1-С3 комплексу [Fe(Htrz)2(trz)](BF4), що були синтезовані 

різними методами. При зростанні температури спостерігається сильна температурна 

активація електропровідності 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 (Рис. 32). 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. В Табл. 3 наведені значення енергії активації для С1 та С2, які свідчать, що 

Еа є меншою в НС стані порівняно з ВС станом для обох зразків.    

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 незважаючи на те, що вони мають однаковий 

склад, структуру, а також дуже подібні характеристики СП.  

На Рис. 33а 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.  

 
Рис. 32. Криві температурної залежність DC електропровідності зразків С1 та С2. 

Для С3 показана залежність I = f(T). Для зразків наведені зображення ПЕМ. 

Табл. 3.  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) 
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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. Частотна 

залежність M″, отримана за різних температур, показує наявність двох піків втрат, що 

відповідають двом спіновим станам (Рис. 33б). Важливо, що при перемиканні 

матеріалу з НС у ВС стан, частота максимуму піку зазнає зменшення близько трьох 

порядків.  

 

а 

 

б 

 
Рис. 34. (а) Нанострижні зі СП, організовані методом діелектрофорезу. (б)  

Електрична характеризація конструкції. 

 

Методом діелектрофорезу частинки зі СП можуть бути організовані між 

переплетеними електродами, при цьому метод є найбільш ефективним у випадку 

частинок з великим геометричним співвідношенням (Рис. 34а). 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 

 
Рис. 33.  (а) Дійсна частина діелектричної проникності С1, що виміряна за вибраних 

температур в режимі нагрівання. Вставка показує петлю термічного гістерезису ε′, 

записану при 1 кГц. (б) Модуль діелектричних втрат M″ за вибраних температур. 
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частинок із ВС до НС стану (Рис. 34б). 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. 

У дев’ятому розділі описано дослідження процесу взаємодії мікрохвильового 

випромінення з комплексами зі СП. Температурноіндукований СП у зразку 

комплексу [Fe(Htrz)2(trz)]BF4 відбувається при 377 та 344 К у режимах нагрівання та 

охолодження, відповідно. Згасання мікрохвильового випромінення у зразку 

викликано як поглинанням, так і відбиттям хвилі від зразку (Рис. 35а). 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 наслідком 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. 35б). В інтервалі температур від 295 

до 375 К згасання мікрохвильового випромінення змінюється слабко. 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, проте направленість ефекту залежить від вибраної 

довжини хвилі та розміру зразка.  

Зміна ступеня поглинання, що спричинена СП, показана на Рис. 36а. 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). Спостерігається невелике зменшення показника заломлення з 

температурою (Рис. 36б) в області, де не відбувається СП, що викликано незначним 

термічним розширенням комплексу. Проте, досягаючи температури переходу, 

спостерігається різке збільшення показника заломлення, що викликано СП.  

 
Рис. 35.  (а) Температурозалежні спектри мікрохвильового згасання. (б) Залежність 

мікрохвильового згасання від температури на обраних частотах. 
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Взаємодію мікрохвильового випромінення із комплексами також було 

досліджено для ціанометальних комплексів Aupz та Agpz, що показало аналогічні 

ефекти СП на ефективність взаємодії із мікрохвилями для комплексів різних класів. 

 
Рис. 36. (а) Температурна залежність поглинання випромінення, виміряна при 37 

ГГц. (б) Температурна залежність показника заломлення. 

 

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 ціанокомплекси 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 
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включати гостьову воду в структуру, що веде до виникнення фракції високоспінових 

центрів феруму, які не зазнають спінового переходу. Вилучення 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. Ціанометальні 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 розупорядкування 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 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. 
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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.  

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, 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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Дисертація присвячена отриманню та дослідженню сполук зі спіновим 

переходом, вивченню їх структур, магнітних та оптичних властивостей, отриманню 

композитів та нанометеріалів на їх основі, дослідженню ефектів спінового переходу 

на електричні та оптичні властивості комплексів, розробці механічних елементів, що 
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комплексів зі спіновим переходом, що належать до трьох різних класів 

координаційних сполук: ціаногетерометальні каркаси, комплекси з 1,2,4-триазолами 

та комплекси з поліциклічними хелатними лігандами. Методами магнетометрії, 

Мессбауерівської спектроскопії, калориметрії та оптичної мікроскопії було 

досліджено явище спінового переходу в комплексах Fe(II) та матеріалах на їх основі. 

Було показано можливість отримати сполуки даних класів зі спіновими переходами в 

широкому температурному діапазоні та різноманітними характеристиками переходу. 

Показано, що хіральні матеріали зі спіновим переходом мають спінзалежний відгук 

кругового дихроїзму, а також можуть виступати як активні речовини для 

енантіоселективної детекції. Було показано, що спіновий перехід може викликати 

різку зміну електричних властивостей координаційної сполуки та здатності 

поглинати мікрохвильове випромінення. Механічні зміни при спіновому переході 

дозволили розробити ефективні мікромеханічні конструкції, що використовують 

дане явище молекуклярного перемикання.      

Ключові слова: спіновий перехід, координаційні сполуки, хіральність, 

механічні властивості, електричні властивості.  
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АННОТАЦИЯ 

Гуральский И. А. Комплексы Fe(II) со спиновым переходом и материалы на 

их основе как многофункциональные переключатели. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора химических наук по 

специальностям: 02.00.01 – неорганическая химия, 02.00.04 – физическая химия. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины, Киев, 2020. 

Диссертация посвящена получению и исследованию соединений со спиновым 

переходом, изучению их структур, магнитных и оптических свойств, получению 

композитов и наноматериалов на их основе, изучению влияния спинового перехода 

на электрические и оптические свойства комплексов, разработке механических 

элементов, которые работают за счет явления спинового перехода.  

Была получена серия новых комплексов со спиновым переходом, которые 

принадлежат к трём разным классам координационных соединений: 

цианогетерометальные каркасы, комплексы с 1,2,4-триазолами и комплексы с 

полициклическими хелатными лигандами. Синтезированы цианометальные 

комплексы на основе пиразина, пиридазина и замещенных пиридазинов с 

использованием цианометаллатов никеля, платины, палладия, серебра и золота как 

ко-лигандов. Методами магнетометрии, Мессбауэровской спектроскопии, 

калориметрии и оптической микроскопии было исследовано явление спинового 

перехода в комплексах Fe(II) и материалах на их основе. Была показана возможность 

получить соединения данных классов со спиновыми переходами в широком 

диапазоне температур и с разнообразными характеристиками перехода. Методом 

рентгеноструктурного анализа были изучены структурные изменения, которые 

сопровождают спиновый переход в полученных комплексах, а также обнаружено 

уникальное одноосное отрицательное расширение, которое сопровождает спиновый 

переход в цианометальном комплексе с пиразином и дицианоауратом. На примере 

молекулярного комплекса железа(II) c хелатным лигандом было показано, что 

полиморфизм может играть важное значение для возможности возникновения 

спинового перехода, а также определять его основные характеристики.  

На основе хирального комплекса были получены наночастицы и гели, которым 

свойственен спиновый переход. Показано, что данные хиральные материалы имеют 

спинзависимый отклик кругового дихроизма, а также могут выступать активными 

материалами для энантиоселективной детекции. Сорбция 2-бутанола приводит к 

изменению температуры спинового перехода в хиральном комплексе, а величина 

сдвига температуры зависит от оптической конфигурации спирта. 

 Было показано, что спиновый переход может вызывать резкое изменение 

электрических свойств комплекса борфторида железа с 1,2,4-триазолом, 

проявляющееся в падении электропроводности комплекса при переходе из 

низкоспинового в высокоспиновое состояние. Изменение условий синтеза может 

сильно влиять на электропроводность комплекса и ее изменение при спиновом 

переходе, хотя характеристики самого спинового перехода остаются практически 

неизменными. Методом диэлектрофореза частицы со спиновым переходом были 

организованы между микроэлектродами, а электрические характеристики 
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полученной конструкции показывают зависимость от спинового состояния 

комплекса. 

Также впервые было показано свойство комплексов со спиновым переходом 

менять способность к поглощению микроволнового излучения при изменении 

спинового состояния. Данный эффект связан с резким увеличением диэлектрической 

проницаемости комплекса при спиновом переходе. Важно, что можно достичь как 

повышения, так и понижения значения микроволнового пропускания на избранных 

частотах. 

Механические изменения при спиновом переходе позволили разработать 

эффективные микромеханические конструкции, которые используют данное явление 

молекулярного переключения. Показана способность как монокристаллов, так и 

композитных материалов с органическими полимерами выполнять роль активных 

слоев в кантилеверах. Также была показана возможность использовать световое 

облучение или электрическое нагревание как стимул возникновения спинового 

перехода в кантилеверах. При использовании электротермического стимула можно 

эффективно изменять параметры движения системы за счет варьирования 

температуры системы, частоты тока или его амплитуды.  

Ключевые слова: спиновый переход, координационные соединения, 

хиральность, механические свойства, электрические свойства. 

 

SUMMARY 

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

multifunctional switches. – Manuscript. 

Thesis for doctoral degree by specialities: 02.00.01 – inorganic chemistry, 02.00.04 – 

physical chemistry. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 

This thesis describes the preparation and investigation of spin-crossover compounds, 

characterization of their structures, magnetic and optical properties, preparation of 

composites and nanomaterials on their basis, study of spin-crossover effects on electrical 

and optical properties of complexes, development of mechanical elements working via the 

phenomenon of spin crossover. A series of new spin-crossover complexes was obtained. 

They belong to three different classes of coordination compounds: cyanoheterometallic 

frameworks, complexes with 1,2,4-triazoles and complexes with polycyclic chelating 

ligands. The effect of spin crossover in Fe(II) complexes and materials on their basis was 

studied using magnetometry, Moessbauer spectroscopy, calorimetry and optical 

microscopy. It was shown that compounds of these classes can display spin crossover in a 

wide temperature range and with different characteristics of the transition. It was shown that 

chiral materials with spin transition have a spin dependent response of circular dichroism, 

and also can act as active compounds for enantioselective detection. Spin crossover can 

cause a drastic change of electric properties of a coordination compound and its ability to 

absorb microwave radiation. Mechanical changes upon spin transition allowed to develop 

effective micromechanical constructions that use this effect of molecular switching. 

Keywords: spin crossover, coordination compounds, chirality, mechanical properties, 

electrical properties. 


