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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність роботи. Макробіциклічні комплекси d-металів представляють 

особливий клас координаційних сполук, в яких іон металу знаходиться в порожнині 

тривимірного каркасного ліганду. Вони привертають увагу дослідників як в областях 

фундаментальних досліджень будови та властивостей координаційних сполук, так і у 

молекулярному дизайні, дослідженні редокс-процесів, створенні молекулярних 

магнетиків та каталізаторів. Окремий інтерес викликають клатрохелати – клітинні 

комплекси з конформаційно-жорстким лігандним каркасом, що утворюється на 

темплаті з іону металу, який в результаті інкапсулюється в порожнину макробіциклу. 

Наявність металоцентру, майже повністю ізольованого від зовнішніх впливів, робить 

їх перспективними будівельними блоками в створенні функціональних матеріалів для 

нанотехнологій, фотоніки, біоміметики, електрохімічних та магнетохімічних 

досліджень. 

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

сприяє використанню клатрохелатів як «молекулярних платформ» для дизайну 

поліфункціональних та багатоцентрових супрамолекулярних систем. На даний час 

кількість структурних типів клатрохелатів залишається обмеженою і представлена, в 

основному, координаційними сполуками на основі α-диоксиматів та 

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

утворювати макробіциклічні комплекси з більш широким набором металів, дасть 

можливість створити нові типи сполук даного ряду та розширити області 

застосування клатрохелатів. 

Серед хелатуючих лігандів особливий інтерес викликають похідні піразолу. 

Координаційні сполуки на їх основі знайшли застосування в аналітичній хімії, 

біокаталізі та дослідженні молекулярного магнетизму. Розглядаючи  похідні піразолу 

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

нових типів координаційних сполук клатрохелатної структури та розширення ряду 

іонів металів, здатних до інкапсулювання та отримання комплексів у 

високоспіновому стані. Таким чином, дослідження  піразолоксимних лігандів в 

концепції дизайну макробіциклічних систем відкриває шлях для створення 

координаційних сполук з новими функціональними властивостями, що є актуальною 

задачею координаційної та супрамолекулярної хімії. 

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

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

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (бюджетна тема 

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

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

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

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

можливостей використання в дизайні макробіциклічних та псевдомакробіциклічних 

систем, вивчення фізико-хімічних властивостей отриманих сполук з метою їх 

практичного застосування.  

Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити наступні задачі: 

проаналізувати літературні дані з метою вибору лігандних систем; синтезувати 
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цільові ліганди; вибрати методики синтезу і виділення в індивідуальному стані 

клатрохелатних та псевдомакробіциклічних комплексів 3d-металів; встановити 

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

властивості синтезованих координаційних сполук. 

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

основі скорпіонатно-клатрохелатні комплекси Fe (II) та псевдомакробіциклічні 

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

Предмет дослідження: умови синтезу, будова, структурні параметри, 

спектральні та магнітні властивості одержаних комплексів, іонізація комплексів в 

газовій фазі. 

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

Месбауерівська спектроскопія, циклічна вольтамперометрія, мас-спектрометрія 

(MALDI-MS та LDI-MS), рентгеноструктурний аналіз (РСтА). 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше синтезовано полідентатні 

піразольні ліганди з азометиновими замісниками в 3-му положенні. Вперше отримано 

нову гібридну макробіциклічну систему, що містить скорпіонатний фрагмент у складі 

клатрохелатного комплексу, а також псевдомакробіциклічні піразолвмісні комплекси 

з іонами Co(II), Fe(II), Zn(II) та Mn(II), в яких галогенід-іон виступає в ролі 

псевдозшиваючого фрагменту. Досліджено спектральні характеристики 

синтезованих сполук, особливості іонізації комплексів в газовій фазі, отримано 15 

нових сполук, з яких методом рентгеноструктурного аналізу встановлено 

молекулярну та кристалічну будову 10 координаційних сполук та 2 лігандів  

Практичне значення роботи. Комплекси, досліджені в даній роботі, 

представляють новий тип гібридних клатрохелатно-скорпіонатних та 

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

та магнетохімічні властивості дозволяють розглядати дані сполуки як молекулярні 

платформи для створення магнітних зондів та молекулярних магнітів. 

Особистий внесок здобувача. Основний об’єм експериментальної роботи, 

синтез вихідних речовин виконані здобувачем особисто. Постановку мети 

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

Слобдяником. Постановка задач досліджень, розробка методик, обговорення та аналіз 

результатів, формування загальних висновків дисертації проводились спільно з 

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

Варзацьким та к.х.н. Пєнковою Л.В.  

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

обговоренні результатів роботи. Здобувач висловлює подяку за надану допомогу у  

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

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

Польшину за проведення ЯГР (57Fe Мессбауерівська) спектроскопічних досліджень 

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

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

України) та к.х.н. М. Азарху за проведення ЕПР дослідження та обробку отриманих 

результатів (Huygens-Kamerlingh Onnes Laboratory, Department of Physics, Leiden 

University) 
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Апробація результатів дисертації. Результати представленої роботи 

доповідалися на Всеукраїнській конференції студентів та аспірантів "Хімічні 

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

Всеукраїнській конференції молодих вчених з міжнародною участю “Хімія, фізика та 

технологія поверхні” (травень 2012, Київ), 6th International Symposium «Supramolecular 

Systems in Chemistry and Biology» (Strasbourg, 2012), XII International Symposium on 

Inorganic Biochemistry Collaboration and Beyond (Wrocław, 2013), XIX Украинская 

конференция по неорганической химии с участием зарубежных ученых (Одеса, 2014), 

22d Benelux EPR Society Meeting, (Maastricht, May 22nd, 2014). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 7 статей та 

тези 6 доповідей на національних і міжнародних конференціях. 

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

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

об`єм дисертації складає  156 сторінок  друкованого тексту. Вона містить 16 таблиць, 

12 схем та 68 рисунків. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету та задачі 

дослідження, відображено практичне значення отриманих результатів. 

Перший розділ присвячено аналізу наукової літератури за темою дисертаційної 

роботи. Розглянуто методи синтезу та координаційні властивості хелатуючих 

піразолвмісних лігандів та проаналізована їх здатність утворювати комплексні 

сполуки як з перехідними 3d-металами, так і з елементами р-блоку (В, С та ін.).  

Розглянуто будову та властивості координаційних сполук 3d-металів на основі 

піразолвмісних лігандів з хелатуючими замісниками, а також комплекси з полі-

піразолілборатними лігандами (скорпіонатами). Запропоновано використання 

азометинових похідних 1-Н піразолу в якості координаційно-центрових аналогів α-

диоксимів, для яких відомо утворення макробіциклічних трис-диоксиматів з такими 

3d-металами, як Fe, Co та Ru.  

У другому розділі наведено експериментальні методики синтезу азометинових 

похідних піразолу, скорпіонатно-клатрохелатних комплексі Fe (II) та 

псевдомакробіциклічних трис-піразолоксиматів Zn(II), Fe(II), Co(II) та Mn(II). 

Органічні ліганди синтезовано вперше. Також у розділі розглянуто фізико-хімічні 

методи дослідження, які були використані в 

роботі. 

В третьому розділі розглянуто 

особливості синтезу азометинових 

похідних 3-ацетилпіразолу: оксиму, 

гідразону, азину, формілгідразиду та 

карбоксиметилгідразиду (схема 1). 

Наведені спектральні характеристики 

отриманих сполук (1Н ЯМР та ІЧ 

спектроскопія).  

Досліджена реакційна здатність 

ацетилпіразолу з гідроксиламіном, 

гідразином та його похідними (формілгідразином та карбоксиметилгідразином). 
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Схема. 1. Синтез азометинових 

похідних 3-ацетилпіразолу 
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Встановлено, що, внаслідок внутрішньомолекулярного водневого зв’язку між 

пірольним атомом нітрогену піразолу та оксигеном ацетильної групи, ацетилпіразол 

проявлявляє знижену реакційну здатність карбонільної групи.  

При дослідженні синтезованих лігандів методом ЯМР спектроскопії було 

виявлено, що в розчині формілгідразиду 3-ацетилпіразолу в ДМСО-d6 наявні дві 

форми даної сполуки – лінійна та циклічна, які знаходяться в співвідношенні 3:1, а  

гідразон 3-ацетилпіразолу, завдяки внутрішньомолекулярним водневим зв’язкам, 

існує в двох таутомерних формах, про що також свідчать дані ІЧ спектроскопії (смуга 

поглинання при 3343 см-1, яка відсутня в спектрах інших лігандів).  

Методом РСтА встановлено, що в молекулах азину та формілгідразону 3-

ацетилпіразолу піразольні фрагменти мають майже планарну будову; відхилення 

формілгідразидного фрагменту від площини піразольного кільця дорівнює 4,85º. 

Довжини зв’язків свідчать про делокалізцію електронної густини на піразольному 

кільці для обох лігандів.  

Також в розділі представлені можливі способи використання азометинових 

похідних 3-ацетилпіразолу в супрамолекулярній хімії. Показано, що макробіциклічні 

комплекси на основі азометинових похідних 3-ацетипіразолу можуть поєднувати в 

собі фрагменти двох класів сполук – трис-диоксиматів (трис-диімінатів) металів та 

поліпіразолілборатів (скорпіонатів), що робить їх перспективними будівельними 

блоками для конструювання гібридних систем (рис.1). 

 

Рис.1. Можливі типи макробіциклічних сполук на основі синтезованих лігандів 

В четвертому розділі розглянуто особливості реакції утворення несиметричних 

комплексів клатрохелатно-скорпіонатного типу з піразолоксимним реберним 

фрагментом, досліджені спектральні, електрохімічні властивості, молекулярна та 

кристалічна будова синтезованих комплексів. При використанні методу 

направленого темплатного синтезу (схема 2) було виявлено, що, на відміну від 

аналогічного циклоприєднання α-диоксимів, приєднання піразолоксимного 

фрагменту до плоско-квадратного макроциклічного комплексу біс(α-бензил-

диоксимату) феруму (ІІ) [Fe(Bd)2(BF2)2(CH3CN)2] відбувається постадійно: при 70º С 

утворюється продукт часткового приєднання ацетилпіразолоксиму по оксимній групі 

(комплекс К1), а при подальшому кип’ятінні реакційної суміші (t105ºC) утворюється 

повністю макробіциклічний комплекс К2. Це свідчить про те, що утворення 

піразолборатного (скорпіонатного) фрагменту потребує більш жорстких умов в 

порівнянні з оксимборатним. 
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Схема 2. Синтез реберно-несиметричного клатрохелату (К2) та 

немакроциклічного інтермедіату (К1) 

Дослідження синтезованих комплексів проводили, використовуючи MALDI мас-

спектрометрію, ІЧ, ЯМР, Uv-vis та 57Fe Месбауерівську спектроскопію. В MALDI 

мас-спектрах обох комплексів спостерігаються сигнали молекулярних іонів (m/z [M+] 

= 734,7 для комплексу К1 та m/z [M +] = 714,931 для К2), які утворюються шляхом 

одноелектронного окиснення центрального атома. 

Дані ЯМР спектроскопічного 

дослідження (1H, 13C, 11B та 19F) 

підтверджують очікуваний склад 

та симетрію комплексів. 19F ЯМР 

спектр К1 містить три сигнали, що 

свідчить про наявність трьох типів 

атомів фтору, в 11B ЯМР спектрі 

дублет дублетів при δ = 1.5 м.ч. є 

характерним для тетраедричного 

фрагменту O2BF2, а дублет при δ = 

3.5 м.ч. відноситься до зшиваючої 

групи O3BF. Сигнали при δ = 3.9 та 

22.8 м.ч. в спектрі 11B ЯМР 

макробіциклічного комплексу К2 

можна віднести до С3-

симметричної групи O3BF та апікальної групи O2NBF, відповідно (рис. 2).  

Величини ізомерного зсуву (ІЗ) в 57Fe Мессбауерівських  спектрах обох 

комплексів є типовими для низькоспінових комплексів феруму (ІІ). При переході від 

немакроциклічного комплексу К1 до макробіциклічного К2 значення ІЗ зменшується 

(0.37 та 0.34 мм/с,відповідно), що відображає так званий «макробіциклічний» ефект 

збільшення сили поля ліганду при утворенні клатрохелатної структури. При 

порівнянні величини КР отриманих комплексів з величиною КР симетричного 

бензил-диоксиматного клатрохелату (0,25 мм/с) виявлено, що заміщення бензил-

диоксиматного фрагменту на піразолоксимний веде до збільшення КР та зменшення 

кута викривлення  (наближення геометрії поліедру до тригонально-призматичної). 

Електрохімічні характеристики комплексів досліджені методом циклічної 

вольтамперометрії (ЦВА). В таблиці 1 представлені значення потенціалів окиснення 

та відновлення досліджуваних комплексів та їх бензил-диоксиматного аналогу. В 
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Рис. 2. 19F та 11В ЯМР спектри комплексів К1 

та К2 
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катодному діапазоні ЦВА для комплексів К1 та К2 містять, відповідно, незворотну та 

квазі-зворотну хвилі металцентрованого Fe2+/+ відновлення. Відновлена аніонна 

форма макроциклічного інтермедіату К1 хімічно менш стабільна, ніж 

макробіциклічного К2, що є результатом відсутності повної інкапсуляції та відносній 

лабільності даного комплексу.  

Хвилі ЦВА в анодному діапазоні всіх комплексів мають однакову форму та 

містять незворотні одноелектронні хвилі, які можна віднести до редокс-переходів 

Fe2+/3+. Потенціал окиснення Ea
ox при переході від немакроциклічного комплексу К1 

до клатрохетного К2 значно (приблизно на 460 мВ) зміщується в анодний діапазон 

через утворення високоспряженого полієнового клітинного ліганду. 

Згідно з результатами рентгеноструктурного дослідження, центральний атом 

феруму в комплексах К1 та К2 знаходиться в N6 координаційному оточенні, а 

геометрія координаційного поліедра FeN6 є проміжною між тригонально 

призматичною (ТП, кут викривлення φ=0°) та тригонольно-антипризматичною (ТАП, 

φ=60°) (кут викривлення φ для комплексу К1 та К2 складає 29.6° та 24,6° відповідно) 

(рис. 3). Відстані Fe–N в α-бензилдиоксиматних фрагментах комплексів К1 та К2 є 

типовими для низькоспінових клатрохелатів феруму (ІІ) [1.885(3)–1.944(6) Å]. На 

відміну від комплексу К1, в якому йон феруму (ІІ) в координаційному поліедрі 

зміщений в бік одного з α-бензилдиоксиматних фрагментів в напрямку апікального 

O2BF2 (відстані В1-Fe та Fe-В2 дорівнюють 

2,968 Å та 3,299 Å відповідно), в 

клатрохелатному каркасі комплексу К2 атом 

Fe (ІІ) знаходиться майже в центрі (відстані 

В1―Fe та Fe―В2 дорівнюють 2,998 Å та 

3,002 Å відповідно). Величина зв’язку B―N 

в триподному O2NBF фрагменті характерна 

для зв’язку B―N в поліпіразолілборатних 

лігандах та дорівнює 1,518(5) Å. Кристалічна 

будова комплексу К1 формується з 

нейтральних  комплексних молекул 

Fe(Bd)2(BF2)(BF)(HPzOx) та сольватованих 

молекул етанолу. Атом оксигену O1S в 

молекулі етанолу, який входить  до складу монокристалу  комплексу 

Fe(Bd)2(BF2)(BF)(HPzOx)·0.25C5H12·1.5C2H5OH бере участь у двох водневих зв’язках, 

утворюючи псевдозшиваючий фрагмент і, таким чином, стабілізує 

псевдомакробіциклічну структуру. 

Таблиця 1 

Електрохімічні дані (мВ) для комплексів К1, К2 та їх симетричного аналога 

Комплекс 
Окиснення Відновлення 

Еa
ок Еc

ок ΔE Ec
від Ea

від ΔE 

К1 950 незвор. – 1420 незвор. 

К2 1410 1310 100 – 1075 – 625 450 

Fe(Bd)3(BF)2 1160 1085 75 – 1430 – 840 590 

 

 

Рис.3 Молекулярна будова 

комплексів К1 та К2 
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В п’ятому розділі представлені особливості синтезу та властивості 

псевдоклатрохелатних трис-піразолоксиматів Zn(ІІ), Fe(ІІ), Co(ІІ) та Mn(ІІ) (ком-

плекси К3-К6 відповідно) з фенілборатним апікальним фрагментом (схема 3).  

Особливістю синтезованих комплексів є те, що в процесі супрамолекулярної 

самозбірки три термінальні піразольні групи NH утворюють йон-рецепторну групу, 

яка, зв’язуючись короткими водневими зв’язками з аніоном хлору, утворює 

триподний трис-піразольний фрагмент. Завдяки наявності лабільної апікальної групи, 

сформованої за рахунок водневого зв’язування аніону хлору з йон-рецепторним трис-

піразольним фрагментом, реалізується псевдомакробіциклічна структура, що 

дозволяє називати ці комплекси псевдоклатрохелатними. 

 
Схема 3. Синтез псевдоклатрохелатних трис-піразолоксиматів 

[М(PzOx)3(BC6H5)]Cl (М – Zn2+ (К3), Fe2+ (К4), Co2+ (К5) та Mn2+(К6) 

Будова синтезованих комплексів підтверджена фізико-хімічними методами.  

ІЧ спектри комплексів К3-К6 містять смуги поглинання валентних коливань 

зв’язків C＝N, N−O та B−O, характерні для борозшитих α-диоксиматних 

макробіциклічних каркасів, та характеристичні смуги поглинання вихідного ліганду 

H2PzOx. Смуги валентних коливань зв’язків C＝N оксимної групи та C＝N 

піразольного кільця при координації зміщуються, відповідно, на Δν≈100 см-1 в 

низькочастотну, та на Δν ≈ 20 см-1 у високочастотну область, в порівнянні зі спектром 

вільного ліганду. 

В Uv-vis спектрах комплексів К3-К6 численні інтенсивні смуги в області 250-300 

нм можна віднести до дозволених міжлігандних π−π* переходів в та між 

піразольними, оксимними та фенільним фрагментами. Смуги в області 296-371 нм 

скоріше за все, мають характери переносу заряду феніл (π) → M(d) та піразол(π) → 

М(d). В спектрі комплексу мангану К6 спостерігаються дві смуги з максимумами при 

419 нм та 476 нм, викликані d-d переходами в полі ліганду. В спектрі комплексу 

кобальту К5 спостерігаються три смуги d-d переходів, одна з яких зміщена в ближню 

ІЧ область (1081 нм), що характерно для високоспінового стану іону Со2+. В спектрі 

комплексу феруму К4 спостерігається смуга в ближній ІЧ області з максимумом при 

905 нм, яка, згідно з квантово-хімічними розрахунками з використанням TDDFT 

наближення, містить два вклади dz2→ dxz/dyz характеру та зумовлена переходами 5A" 

(5E/5Eg) ← 5A' (5A1/
5T2g) та 5A' (5E/5Eg) ← 5A'(5A1/

5T2g), при розщепленні енергетичних 

станів йону феруму d6 в тригонально-призматичному оточенні.  
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Основним шляхом іонізації 

комплексів [M(HPzOx)3(BC6H5)]Cl в 

умовах LDI мас-спектрометрії є 

гетеролітична дисоціація цих іонних 

асоціатів з утворенням хлорид-іонів та 

боровмісних трис-піразолоксиматних 

катіонів [M–Cl–]+. Внаслідок 

руйнування псевдомакробіциклічної 

структури, утворені 

триспіразолоксиматні частинки 

нестійкі, та зазнають подальшу 

фрагментацію з відщепленням одного з 

трьох реберних хелатуючих 

фрагментів та утворенням катіону 

[М(PzOx)2(BC6H5)H]+ (схема 4), або, як 

триподні трис-піразольні ліганди, 

координуються до іону відповідного 

металу, утворюючи незвичні аніонні та катіонні біядерні комплекси 

{[М(PzOx)3(BC6H5)]
2–·(M2+Cl–)+}– та {[М(PzOx)3(BC6H5)H]–·M2+}+, склад яких 

підтверджується відповідністю експериментального та теоретично розрахованого 

ізотопного розподілу. 
Згідно з даними РСтА, комплекси К3-К6 є ізоструктурними та мають дуже 

близькі геометричні параметри (рис. 4). Геометрія координаційного поліедра MN6 

наближається до тригонально-призматичної з кутом викривлення φ близько 4°. 

Середні відстані N―N в основах тригональної призми для борозшитих апікальних 

груп варіюють від 2.77 до 2.84 Å, а для трис-

піразольного фрагменту вони складають 3.13−3.40 Å, 

при цьому йон металу розташовується в 

геометричному центрі координаційного поліедра. 

Середні відстані M−N для комплексів К4-К6 

характерні для високоспінового стану 

гексакоординованих центральних йонів та зростають 

в ряду від кобальту (ІІ) (2.13 Å) до феруму (ІІ) (2.18 

Å), а потім до мангану (ІІ) (2.24 Å), для діамагнітного 

комплексу цинку середня відстань M−N дорівнює 

2.17 Å. Довжини водневих зв’язків N−H···Cl, які 

стабілізували псевдоклатрохелатну структуру для 

всіх комплексів майже однакові та складають 3.11-

3.13 Å. 

Дані циклічної вольтамперометрії для комплексів К3-К6 наведені в таблиці 2. На 

ЦВА комплексу феруму К4 в анодному діапазоні спостерігається одноелектронна 

квазі-зворотна хвиля, що належить редокс-парі Fe2+/3+, в катодному діапазоні 

незворотна хвиля належить редокс-парі Fe2+/+.  

В ЦВА комплексу К5 в розчині дихлорметану в катодному діапазоні 

спостерігається квазі-зворотна хвиля, яку можна віднести до відновлення 

  

Схема 4. Фрагментація комплексів К3-К6  

в умовах LDI масс-спектрометричного 

експерименту.  

 

Рис. 4 Молекулярна будова 

псевдоклатрохелатних  

триспіразолоксиматів К3-К6 
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металоцентру Co2+/+, а незворотна хвиля в анодному діапазоні приблизно при 1800 мВ 

належить окисненню воднево-зв’язаного протийону хлору, що було підтверджено 

експериментально під час додавання надлишку н-тетрабутиламоній хлориду до 

розчину комплексу К5 в дихлорметані. При цьому струм лінійно зростав при 

додаванні хлорид-аніону. 

Незворотнє відновлення псевдоклатрохелату мангану К6 відбувається лише за 

надзвичайно високих значеннях потенціалу (більше 2000мВ) та супроводжується 

руйнуванням його псевдомакробіциклічного остову. В анодному діапазоні ЦВА 

комплексу К6 містить дві незворотні хвилі окиснення при 950 та 1400 мВ. Першу 

можна віднести до окиснення металоцентру Mn2+/3+, а друга відноситься до окиснення 

продуктів незворотніх хімічних реакцій, які супроводжують повне руйнування 

псевдоклатрохелатного остову після першого окиснення до нестабільної Mn (ІІІ)-

вмісної псевдомакробіциклічної частинки. 

В ЦВА комплексу К3, який утворений редокс-неактивним йоном цинку (ІІ),  

спостерігаються тільки незворотні багатоелектронні хвилі, які відносяться до редокс-

процесів, локалізованих на ліганді .  

Дані SQUID-магнетометрії підтвердили високоспіновий стан парамагнітних 

йонів для комплексів К4-К6 (рис. 5). В температурному діапазоні 50-300 К значення 

μеф для комплексів К4 та К6 дорівнюють, відповідно, 4.87 та 5.87 М.Б , що добре 

узгоджується з теоретичними значеннями μеф (4.90 та 5.92 М.Б.) для невзаємодіючих 

парамагнітних центрів зі спіном s = 2 (Fe2+) та s = 5/2 (Mn2+) при g = 2. Нижче 

температури 50 К значення магнітних моментів трохи зменшуються до 4.37 та 4.69 

М.Б. при 2 та 5 К, відповідно, що свідчить про слабку антиферомагнітну взаємодію за 

низької температури. 

Температурна залежність для псевдоклатрохелату кобальту К5 є досить 

складною. В цьому випадку, μеф дорівнює 4.66 М.Б. при 300 К , що значно перевищує 

теоретичне чисто спінове значення 3.87 μB для невзаємодіючих парамагнітних 

центрів зі спіном S = 3/2 при g = 2. При зниженні температури до 140 К значення μеф 

трохи зростає до 4.69 М.Б., а нижче 140 К градієнтно знижується до 4.24 М.Б. при 5 

К. Поступове зменшення магнітного моменту зі зниженням температури є достатньо  

характерним для сполук із значною магнітною анізотропією та великим орбітальним 

вкладом, що є типовим для йонів Co2+ в октаедричному оточенні.  

Таблиця 2 

Окисні(Еок) та відновні (Евід) потенціали (мВ) та характеристики відновних 

процесів для трис-піразолоксиматів металів 

Комплекс 
Окиснення, Еок Відновлення, Eвід 

Еa Е c ΔE Ec E a ΔE 

К4 1300 1110 290 –1320 незворотній 

К5 1810 незворотній –1265 –550 715 

К6 

 

950 

1400 

незворотній 

незворотній 

Не знайдено 

Не знайдено 
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Високоспіновий стан феруму (ІІ) в комплексі К4 повністю підтверджується 

даними 57Fe Месбауерівької спектроскопії. Величини ІЗ та КР дорівнюють 1,232 та 

3,447 мм/с відповідно (величини ІЗ та КР для низькоспінових клатрохелатів феруму 

варіюють в межах 0,3-0,4 та 0,6-0,7 мм/с). Експериментальні значення добре 

узгоджуються з теоретично розрахованими даними (1.355 та -4.093 мм·с-1), 

отриманими за допомогою DFT розрахунків для всіх можливих спінових станів 

даного комплексу. 

В 1Н та 13С ЯМР спектрах діамагнітного псевдоклатрохелатного комплексу 

цинку спостерігаються хімічні зсуви, характерні для піразолоксимних та фенільного 

фрагментів (Таблиця 3). Сигнали протонів фенільного замісника спостерігаються при 

7,79 та 7,33 м.ч., а невелике зміщення сигналів протонів піразольного кільця в область 

слабкого поля свідчить про координацію атома металу. 

У випадку комплексів К4-К6, в яких 

центральні йони металів знаходяться у 

високоспіновому стані, спектри ЯМР 

залежать від природи парамагнітного 

йону (Рис.6). У випадку комплексу 

феруму К4, великі парамагнітні зсуви 

спостерігаються для сигналів ядер 

хелатних фрагментів, в той час як 

сигнали ядер фенільного замісника 

зазнають незначного впливу 

парамагнітного металоцентру. Це 

відповідає поширеному контактному 

вкладу в значення хімічних зсувів з дуже 

невеликим вкладом псевдоконтактної 

взаємодії. Для комплексу мангану К6 з 

електронною конфігурацією d5 

псевдоконтактна взаємодія не 

очікується, тому хім. зсуви, які 

спостерігаються, повністю зумовлені 

прямою делокалізацією неспареного електрону на поліазометиновому 

псевдомакробіциклічному ліганді, а парамагнітне уширення не дозволяє спостерігати 

К4 

 

 

 

 

 

К5 К6 

Рис. 5. Температурні залежності μеф(●) та 1/χ (■) для парамагнітних псевдо-

клатрохелатів К4-К6; лінійна теоретична залежність позначена прямою лінією. 

Таблиця 3 

Величини хімічних зсувів в 1Н ЯМР 

спектрах псевдоклатрохелатних 

комплексів (м.ч.) 

 
δ 

(CH3) 
δ (Pz) δ (Ph) 

δ 

(NH) 

HPzOx 2,14 
6,46 

7,71 
 10,9 

К3 2,31 
7,83 

6,51 

7,36 

6,53 
14,71 

К6 2,15 
40,29 

27,5 
7,36 69,32 

К4 2,22 
42,71 

23,73 

6,41 

6,88 
27,33 

К5 -14,25 
-7,46 

85,08 

75,56 

33,06 

28,26 

268,75 
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сигнали ядер, близьких до інкапсульованого іону металу. В спектрах комплексу 

кобальту К5 продемонстровані дуже великі значення парамагнітних зсувів для ядер 

як хелатних, так і зшиваючих фрагментів, що свідчить про великий вклад 

псевдоконтактного механізму. 

 

Рис.6 1Н ЯМР спектри псевдоклатрохелатних комплексів 

 Електронну будову комплексу К5 досліджували методом ЕПР спектроскопії. 

Спектр ЕПР в X-діапазоні 1 мМ замороженого розчину комплексу К5 в CHCl3 

характеризується основним піком при g = 4.74 (143 мТ) та кількома меншими піками 

біля g≈ 2 та нижче. Надтонка структура (розщеплення на шість ліній (I = 5/2)) 

спостерігається в спектрі ЕПР діамагнітно-розбавленого (1% моль) комплексу в 

ізоструктурному комплексі [Zn(PzOx)3B(C6H5)]Cl, (позначений як 1@[Zn]) (рис.7,а). 

Для розрахунку значення розщеплення в нульовому полі (РНП) був записаний 

ЕПР спектр розчину 1@[Zn]в J-діапазоні, для якого мікрохвильовий квант (275 ГГц) 

перевищує відомі для шестикоординованого йону мангану значення РНП (0.3 ГГц < 

|D| < 5.3 ГГц). В ЕПР спектрі розчину 1@[Zn]в J-діапазоні чітко спостерігаються три 

групи переходів (позначені римськими цифрами на рис. 7,б), які зумовлені трьома 

різними напрямками. Надтонку структуру (розщеплення на шість ліній на ядрі іону 

мангану (I = 5/2)) чітко видно для всіх піків та найкраще вона розділена для 

центрального піку. 

а)  
б)  

Рис. 7. а) -  ЕПР спектр (експериментальний, верхній та змодульований, 

нижній) 1@[Zn] в Х-діапазоні при 40 К; б) - ЕПР спектр ( експериментальний, 

верхній та змодульований, нижній) 1@[Zn] в J-діапазоні при 10 К 
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Моделювання ЕПР спектрів проводили в програмі EasySpin за допомогою 

спінового Гамільтоніану, який включає електронну Зеєманівську взаємодію,  ядерну 

надтонку взаємодію (НТ) та РНП: 

Н = НЕЗ+ННТ+НРНП = μвSgB+ІАS+SDS  
де g, A та D- тензори, які відображають взаємодії. 

Оптимальне моделювання спектрів вдалося отримати з наступними 

параметрами: g = [2.0003 2.0003 1.9998], Aiso = 239 МГц та D = −9.7 ГГц, Знайдена 

величина D тензору є найбільшою з відомих значень для шестикоординованого 

Mn(II) з N- та/або O-донорними атомами (0.3 ГГц< |D| < 5.3 ГГц). Незвично високе 

значення D можна пояснити низькою симетрією координаційного оточення йона 

Mn(II), яка досягнута тригональною деформацією.  

В шостому розділі представлені синтез та властивості апікально-

функціоналізованих псевдоклатрохелатних трис-диоксиматів Zn(II), Fe(II), Co(II) та 

Mn(II) (комплекси К7-К10, відповідно) з насиченим гексадецильним замісником в 

апікальному фрагменті. Синтез проводили за методикою, аналогічною для одержання  

 псевдоклатрохелатів К3-К6 

(схема 5). На відміну від 

фенільних аналогів, які майже 

кількісно випали з чистотою 

майже 95%, гексадецилборатні 

комплекси довелося додатково 

очищати за допомогою рідинної 

хроматографії. 

ІЧ спектри комплексів К7-

К10 подібні до фенілборатних 

аналогів. Про утворення 

водневих зв’язків з аніоном 

хлору та утворення псевдо-апікального фрагменту свідчить поява смуги поглинання 

в області 2917- 2930 см-1, а наявність гексадецилборатного апікального фрагмента 

підтверджують смуги валентних та деформаційних коливань групи СН в області 2850 

та 1470 см-1. 

Дисоціативний тип іонізації псевдомакробіциклічних комплексів К7-К10 

зберігається при введенні довголанцюгового аліфатичного замісника в апікальний 

фрагмент. В аніонній області в масс-спектрах комплексів К7-К10 найінтенсивніший 

сигнал належить біядерним аніонним частинкам складу {[М(PzOx)3(BC16H33)]
2-

+МCl+}-. Крім цього, спостерігаються досить інтенсивні сигнали 

псевдомолекулярних аніонів, утворених внаслідок дисоціації комплексу на аніон 

хлору, два катіони водню та триподний триспіразолоксиматний аніон складу 

[М(НPzOx)(PzOx)2(BC16H33)]
-. В катіонній області для всіх комплексів 

найінтенсивніші сигнали відповідають фрагментарним йонам складу 

{[М(PzOx)2(BC16H33)]+Н+}+ та {[М(PzOx)2(BC16H33)]+Н++HCl}+. Також присутні 

сигнали, які відповідають біядерним катіонним частинкам складу 

{[М2(PzOx)3(BC16H33)]+H+}+ та {[М2(PzOx)4(BC16H33)2]+H+}+, але їх інтенсивність 

набагато менша, ніж у фенілборатних аналогів. 

 
Схема 5. Синтез гексадецилборатних 

триспіразолоксиматів[М(PzOx)3(BC16H33)]Cl 

(М – Zn2+ (К7), Fe2+ (К8), Co2+ (К9) та Mn2+(К10) 



   13 

Величини ІЗ та КР (1,28 та 3,35 мм/с, відповідно), отримані з 57Fe 

Месбауерівських спектрів апікально-функціоналізованого комплексу К8 свідчать про 

високоспіновий стан іону Fe2+. 

Uv-vis спектри гексадецилборатних псевдоклатрохелатів подібні до їх 

фенілборатних аналогів. В спектрі комплексу мангану К10 спостерігаються три смуги 

з максимумами при 375, 405 та 502 нм, зумовлені переходами між термами 4T2g(D), 
4A1g

4Eg (G) та 4T2g, відповідно, що характерно для високоспінового йону мангану з 

конфігурацією d5 в октаедричному та псевдооктаедричному оточенні.  

В спектрі високоспінового комплексу кобальту К9 дві смуги при 472 та 1084 нм, 

зумовлені, відповідно, переходами між термами 4T2g
4T1g та 4T2g (P) 4T1g. Подібні 

смуги характерні для високоспінових комплексів кобальту з електронною 

конфігурацією d7. В спектрі комплексу К8 спостерігається широка смуга (ɛ ~5 

л/моль.см) в ближній ІЧ області з максимумом при 928 нм. Як було попередньо 

розраховано для фенілборатного аналогу (комплексу К4), аналогічна смуга з 

максимумом при 905 нм зумовлена залізо-локалізованими переходами 5A" (5E/5Eg) ← 
5A' (5A1/

5T2g) та 5A' (5E/5Eg) ← 5A' (5A1/
5T2g) та містять два вклади dz2 → dxz/dyz характеру. 

Також, крім вище зазначених смуг, спектри отриманих апікально-

функціоналізованих псевдоклатрохелатів містять інтенсивні смуги в УФ області, 

зумовлені ,*-переходами в піразолоксиматних реберних фрагментах.  

 Молекулярна будова комплексів К7-К10, 

доведена методом РСтА (рис. 8). Довжини зв’язків  

B–O, N–O, N=C та C–C характерні для борозшитих 

клатрохелатних трис-диоксиматів d-металів, та їх 

фенілборатних трис-піразолоксиматних аналогів. 

Геометрія координаційного поліедру MN6 

наближається до тригонально-призматичної з кутом 

викривлення φ ≈ 1.5°. Середні відстані N—N в 

апікальній борозшитій триподній групі варіюють від 

2.74 до 2.81 Å, що є істотно меншим, ніж у воднево-

зв’язаному трис-піразольному фрагменті (3.11 – 3.26 

Å. Довжини зв’язків M – N для всіх досліджуваних 

комплексів знаходяться в досить вузькому діапазоні, 

а відповідний інкапсульований йон металу 

розташовується в геометричному центрі. Середні 

довжини зв’язків M – N в псевдоклатрохелатах 

феруму та мангану також характерні для їх 

високоспінових комплексів та зростають в ряду псевдоклатрохелатів перехідних 3d-

металів від Co2+ (сер. 2.14 Å) до Fe2+ та Mn2+ (сер. 2.17 Å). Псевдомакробіциклічна 

структура комплексів К7-К10 стабілізована за рахунок псевдоапікальної групи 

(NH)3...Cl, утвореної воднево-зв’язаним μ3-аніоном хлору з розширеним триподним 

трис-піразолоксимним лігандом (сер. відстані NH···Cl 3.09-3,12Å).  

Під час вибору суміші для кристалізації комплексу кобальту К9, були отримані 

дві різні кристалічні форми: при зустрічній диффузії бензену в етанольний розчин 

 

Рис.8 Молекулярна будова 

ізоструктурних комплексів 

К7-К10 
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отримали моноклінні кристали α-Co, а при повільному випаровуванні дихлорметан-

гексанового розчину отримали триклінні кристали β-Co (Рис.9).  

 Для обох кристалічних форм перша координаційна сфера йону металу майже не 

змінюється під впливом кристалічної упаковки. В обох випадках координаційний 

поліедр CoN6 має тригонально-призматичну геометрію з дуже невеликим кутом 

викривлення ( φ = 1.2 – 1.4°) та однаковою висотою (h = 2.55 – 2.59 Å). Йон металу 

розташовується майже в центрі координаційного поліедру (Co-N 2.082(4) – 2.157(4) 

Å та 2.124(9) – 2.170(9) Å для α-Co та β-Co, відповідно) та лише трохи зміщується в 

бік апікального атому бору. Всі інші геометричні параметри координаційного 

оточення йону кобальту є близькими для обох кристалічних форм комплексу К9. 

Основною відмінністю між ними є 

конформація гексадецильного ланцюга, яка 

є вся транс– для α-Co, та гош- навколо 

першого  C-C зв’язку в  β-Co (Рис. 9), отже, 

їх можна назвати координаційними 

поліморфами. В обох випадках 

спостерігається утворення двовимірних 

взаємопроникаючих ліпідоподібних шарів, 

але з різними внутрішньо- та міжшаровими 

відстанями Co…Co: для α-Co вони коротші 

та дорівнюють 6.968(4) та 8.673(4) Å, 

відповідно, для β-Co вони довші та 

дорівнюють 9.420(8) та 11.104(8) Å. 

Магнітні властивості парамагнітних 

псевдоклатрохелатів К8-К10 досліджували шляхом вимірювання магнітної 

сприйнятливості в температурному діапазоні 50-300 К (Рис. 10). При аналізі 

температурної залежності Т від температури в постійному магнітному полі 

виявлено, що для комплексів феруму К8 та мангану К10 значення Т (2,97 та 4,31 

см3моль–1K, відповідно) є дуже близькими до теоретичних для неспарених 

парамагнітних центрів без орбітального вкладу. Незначне зниження Т до 2,24 та 3,97 

см3моль–1K нижче 50 К, відповідно, свідчить про невелику антиферомагнітну 

взаємодію за низьких температур. Для комплексу кобальту К10 значення χT дорівнює 

3.08 см3моль–1K при 300 K, та градієнтно знижується при зниженні температури. Таке 

 

Рис. 9 α-та β-поліморфні форми кристалів комплексу К10 та їх суперпозиція 

 

Рис. 10. Температурні залежності Т 

від Т К10 (▲), К8 (●) та К9 (■). 
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надзвичайно високе значення χT в порівнянні з чисто високоспіновим (1.87 см3моль–

1K) свідчить про незтухаючий орбітальний вклад в магнітний момент, що може 

призводити до появи значної анізотропії тензору магнітної сприйнятливості. 

Апроксимація експериментальних даних за допомогою програми PHI дозволила 

знайти параметри g та D тензорів. Як і очікувалось, псевдоклатрохелати феруму (К8) 

та мангану (К10), показали невеликі значення Δg та D (g⊥ = 1.98, g∥ = 2.03, D = –6.3 

см–1 для К8 та g⊥ = 1.90, g∥ = 2.00, D = 0.7 см–1 для К10). Отримані величини 

магнетохімічних параметрів для псевдоклатрохелату кобальту К10 (g⊥ = 2.19, g∥ = 

3.00, D = –78 см–1, E/D = 0.03) підтверджують припущення про значний орбітальний 

вклад в магнітні властивості комплексу. 

В 1Н ЯМР спектрах діамагнітного комплексу [Zn(PzOx)3(BC16H33)]Cl 

спостерігаються очікувані значення хімічних зсувів для всіх протонів (таблиця 4) 

Сигнал аліфатичних протонів гексадецильноі групи знаходиться в області 1,25 – 1,317 

м.ч. 

Таблиця 4 

Величини хімічних зсувів в 1Н ЯМР спектрах комплексів К7-К10(м.ч.) 

 δ (CH3) δ (Pz) δ (NH) δ(CH) 

К7 2,27 6,4 

7,703 

14,48 1,25-1,32 

К10    1,234 

К8 49.12 43,14 

23,22 

28,65 0.90 (H-1), 1.27 (H-2 - H-15), 1.14 

(H-16) 

К9 14,66 8,18 

85,38 

 91.53 (H-1), 64.82 (H-2), 37.03 (H-3), 

24.12 (H-4), 16.22 (H-5), 11.36 (H-6), 

8.09 (H-7). 5.90 (H-8), 4.40 (H-9), 

3.37 (H-10), 2.66 (H-11), 2.15 (H-12), 

1.80 (H-13), 1.52 (H-14), 1.37 (H-15), 

0.82 (H-16) 

 У випадку комплексів феруму (К8) та мангану (К10), хімічні зсуви 

піразолоксимних фрагментів в спектрах 1H ЯМР досягають сотні ppm (таблиця 4), в 

той час як значення хімічних зсувів для ядер аліфатичного n–C16H33 ланцюга, які 

знаходяться на відстані більше ніж 5 ковалентних зв’язків від парамагнітного центру, 

близькі до їх значень в спектрах діамагнітного комплексу К7, що свідчить про 

переважаючий контактний вклад в 

парамагнітні зсуви та слабкі псевдоконтактні 

взаємодії.  

У випадку комплексу кобальту К9 (рис. 

11), кожна з СН2/CН3 груп аліфатичного 

ланцюга демонструє різне значення 

хімічного зсуву. Завдяки віддаленості 

парамагнітного центру від аліфатичного 

ланцюга та відсутності спряженої системи 

зв’язків в апікальному фрагменті, можна 

припустити, що природа парамагнітних 

  

Рис.11 1H ЯМР спектр комплексу К9 
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зсувів ядер n-C16H33 ланцюга в 1H ЯМР спектрі комплексу К9 псевдоконтактна. В 

цьому випадку стає можливим зробити розділення хімічного зсуву на діамагнітну та 

псевдоконтактну складові. 

Псевдоконтактний вклад, викликаний дипольною взаємодією між магнітними 

моментами ядра та неспареними електронами, залежить від величини анізотропії 

тензору магнітної сприйнятливості Δ𝜒𝑎𝑥 та полярних координат відповідного ядра в 

координатній системі неспареного електрона: 

𝛿𝑝𝑐𝑠 =
1

12𝜋𝑟3
Δ𝜒𝑎𝑥(3𝑐𝑜𝑠2𝜃 − 1) 

Величина Δ𝜒𝑎𝑥 є важливою характеристикою парамагнітного комплекса та 

дозволяє оцінювати його в якості перспективної магнітної мітки. Магнітні мітки з 

великим значенням анізотропії тензору магнітної сприйнятливості демонструють 

псевдоконтактні взаємодії на більших відстанях від мітки, а отже, дозволяють 

аналізувати макромолекули більшого розміру. У випадку комплексу К9, який містить 

конформаційно-лабільний аліфатичний ланцюг n–C16H33, потрібно враховувати 

кількість конформерів з різними координтами ядер, наявність яких зумовлена 

переходами між транс- та гош-конформаціями в розчині.  

Таким чином, псевдоконтактний вклад для комплексу К9 можна визначити за 

рівнянням 

𝛿𝑝𝑐𝑠 = Δ𝜒𝑎𝑥 ∑ 𝑊𝑖𝑖 ∙
3𝑐𝑜𝑠2𝜃𝑖−1

12𝜋𝑟𝑖
3 , 

де Wi – ймовірність реалізації конформації і. Згідно з теоретичними DFT 

розрахунками, кількість всіх можливих конформацій склала 314. Для розрахунку 

ймовірності реалізації кожного конформаційного стану та координат ядер для цих 

станів були застосовані теоретичні DFT розрахунки, завдяки чому вдалося 

розрахувати член ∑ 𝑊𝑖
3 cos2 𝜃𝑖−1

𝑟𝑖
3

314

𝑖 . Апроксимація експериментальних парамагнітних 

зсувів  дозволила знайти величину анізотропії тензора магнітної сприйнятливості  

Δχax=26.9⋅10-32м3моль-1. Знайдена величина є найбільшою серед відомих 

парамагнітних комплексів кобальту. 
Як відомо, причиною великої магнітної сприйнятливості є анізотропія g-тензору 

та велике значення тензору розщеплення в нульовому полі (РНП) D. Для визначення 

даних параметрів був застосований метод ЯМР спектроскопії, оскільки ЕПР спектри 

комплексу К9 в X та Q діапазонах виявилися неінформативними. 

З цією метою були записані 1H ЯМР спектри в температурному діапазоні від  218 

K до 308 K. Проаналізувавши хімічні зсуви аліфатичних протонів гексадецильного 

ланцюга з урахуванням конформаційної динаміки, були визначені значення  Δχax  для 

кожного температурного діапазону.  

Апроксимація температурної залежності анізотропії магнітної сприйнятливості 

згідно з рівнянням Ван-Флека для високоспіновогойону з конфігурацією d7: 

∆𝜒𝑎𝑥 =
𝜇𝐵𝑔∥

2

4𝑘𝑇
∙

1 + 9𝑒
−2𝐷

𝑘𝑇⁄

1 + 𝑒
−2𝐷

𝑘𝑇⁄
−

𝜇𝐵𝑔⊥
2

𝑘𝑇
∙

1 +
3𝑘𝑇

4𝐷
∙ (1 − 𝑒

−2𝐷
𝑘𝑇⁄ )

1 + 𝑒
−2𝐷

𝑘𝑇⁄
 

призвела до наступних параметрів: g⊥ = 2.16, g∥ = 3.00, D = –87 см–1. 
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Знайдені значення тензору магнітної сприйнятливості для комплексу К9 

Δχax=26.9⋅10-32 м3моль-1та РНП D = –87 см–1 є найбільшими серед високоспінових 

комплексів кобальту, що, разом з особливостями будови та методом синтезу, 

дозволяє розглядати даний комплекс в якості перспективної магнітної мітки.  

ВИСНОВКИ 

1. Вперше синтезовано 5 нових азометинових похідних 3-ацетилпіразолу, які є 

перспективними лігандами для конструювання макробіциклічних та 

псевдомакробіциклічних систем. Показано, що макроциклічні комплекси на основі 3-

ацетилпіразолоксиму можуть поєднувати в собі фрагменти двох класів сполук – трис-

диоксиматів (трис-диімінатів) металів та поліпіразоліл боратів.  

2. Розроблено методики синтезу та вперше синтезовані гібридний комплекс 

клатрохелатно-скорпіонатного типу, його немакроциклічний інтермедіат та 8 нових 

борозшитих псевдоклатрохелатних трис-піразолоксиматних комплексів Fe(II), Co(II), 

Mn(II) та Zn(II) з ароматичним та аліфатичним апікальним фрагментом. Визначені 

умови для утворення піразоліл-боратного фрагменту вже після координації піразолу 

до атому металу. 

3. Методом РСтА визначена молекулярна будова двох лігандів та 10 

комплексних сполук. Показано, що: 

- геометрія координаційного поліедру гібридного комплексу клатрохелато-

скорпіонатного типу [Fe(Bd)2(BF)2(PzOx)] та його немакроциклічного інтермедіату 

[Fe(Bd)2(BF2)(BF)(HPzOx)] є проміжною між тригонально-призматичною та 

тригонально-антипризматичною, а середні довжини зв’зків Fe-N характерні для 

низькоспінових симетричних клатрохелатів феруму(ІІ); 

- псевдоклатрохелатна структура трис-піразолоксиматних комплексів 

[М(PzOx)3(BC6H5)]Cl стабілізована за рахунок водневого зв’язування аніона хлору 

йон-рецепторним трис-піразольним фрагментом. Центральний атом металу 

знаходиться в N6 координаційному оточенні, а геометрія MN6 координаційного 

поліедру близька до тригонально-призматичної ; 

- в псевдоклатрохелатних комплексах Fe(II), Co(II) та Mn(II) центральні йони 

знаходяться у високоспіновому стані, що є нехарактерним для раніше відомих 

клатрохелатів. Це пояснюється незвичним тригонально-призматичним оточенням 

центрального іона та здатністю лабільного трис-піразольного фрагменту до 

розширення та стискання вздовж псевдоосі обертання С3, що дало можливість 

інкапсулюватийони металів у високоспіновому стані; 

- гексадецилборатний трис-піразолоксимат кобальту існує у вигляді двох 

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

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

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

4. Досліджені спектральні, електрохімічні та магнетохімічні властивості 

псевдоклатрохелатих трис-піразолоксиматів. Виявлено, що: 

- іонізація псевдоклатрохелатних трис-піразолоксиматів в умовах LDI мас-

спектрометричного експерименту відбувається шляхом гетеролітичної дисоціації цих 

іонних асоціатів з утворенням хлорид-іонів та боровмісних трис-піразолоксиматних 

катіонів [M–Cl–]+. Утворені немакроциклічні триспіразолоксиматні частинки 
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нестійкі, та, або зазнають фрагментацію з відщепленням одного з трьох реберних 

хелатуючих фрагментів, або, як триподні трис-піразольні ліганди, координуються до 

іону відповідного металу, утворюючи незвичні біядерні комплекси; 

- в електронних спектрах псевдоклатрохелатів Fe(II) та Co(II) смуги d-d 

переходів зміщуються в ближній інфрачервоний діапазон, що характерно для 

високоспінового стану даних іонів в псевдооктаедричному координаційному 

оточенні; 

-  іон Со2+ не зазнає окиснення в діапазоні від -2000 до 2000 мВ; 

- температурні залежності ефективних магнітних моментів та магнітної 

сприйнятливості для  парамагнітних псевдоклатрохелатів феруму та мангану 

характерні для неспарених парамагнітних центрів зі спіном s= 2 та s= 5/2, відповідно. 

Відсутність обмінних взаємодій можна пояснити віддаленістю інкапсульованих 

парамагнітних центрів один від одного. Для псевдоклатрохелатів кобальту 

спостерігається градієнтне зниження магнітного моменту зі зниженням 

температури. Така поведінка є характерною для сполук зі значною  магнітною 

анізотропією та великим орбітальним вкладом. 

5. Методом ЕПР спектроскопії  для комплексу [Mn(PzOx)3(BC6H5)]Cl визначено 

параметр розщеплення в нульовому полі (D=−9.7 ГГц), який є найбільшим з відомих 

значень для шести-координованого Mn(II) з N- та/або O донорними атомами.   

6. Гексадецилборатний трис-піразолоксимат кобальту демонструє надзвичайно 

високі парамагнітні зсуви в ЯМР спектрах з переважним псевдоконтактним вкладом. 

За допомогою методу ЯМР спектроскопії та теоретичних DFT розрахунків 

розраховані величини тензору анізотропії магнітної сприйнятливості та розщеплення 

в нульовому полі. Отримані значення Δχax= 26.9⋅10-32 м3моль-1 та D = –87 см–1 є 

найбільшими серед високоспінових комплексів кобальту, що, разом з особливостями 

будови та методом синтезу, дозволяє розглядати даний комплекс в якості 

перспективної магнітної мітки. 
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АНОТАЦІЯ 

Кац С.В. Синтез макробіциклічних та псевдомакробіциклічних координаційніх 

сполук з піразолоксимним реберним фрагментом– Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 

02.00.01 – неорганічна хімія. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Київ, МОН України, Київ 2017. 

Дисертація присвячена синтезу макробіциклчних та псевдомакробіциклічних 

комплексів на основі 3-ацетилпіразолоксиму, дослідженню будови, спектральних та 

магнітних властивостей отриманих сполук. Визначені умови для синтезу гібридного 

макробіциклічного комплексу Fe (II) клатрохелато-скорпіонатного типу, а також 

псевдоклатрохетних комплексів Fe(II), Co(II), Mn(II) та Zn(II)  з (NH)3…Cl трис-

піразольним псевдоапікальним фрагментом. Синтезовані та охарактеризовані 5 нових 

лігандів та 10 координаційних сполук. 

Координаційні сполуки охарактеризовані методами масс-спектрометрії, ІЧ, ЕПР, 

ЯМР та електронної спектроскопії, магнетохімічного та рентгеноструктурного 

аналізу. Рентгеноструктурні та спектральні дослідження показали, що в 

псевдоклатрохелатних комплексах Fe(II), Co(II) та Mn(II) центральні йони 

знаходяться у високоспіновому стані. При аналізі магнетохімічної поведінки 

високоспінових комплексів виявлено, що, в температурному діапазоні 2-300 К в 

псевдоклатрохелатах Fe(II) и Mn(II) відсутні обмінні взаємодії, а в 

псевдоклатрохелатах Со(ІІ) спостерігається  наявність орбітального вкладу в магнітні 

властивості. За допомогою методу ЯМР спектроскопії та теоретичних DFT 

розрахунків, визначені величини тензорів магнітної сприйнятливості та розщеплення 

в нульовому полі для гексадецилборатного псевдоклатрохелату кобальту. Показано, 

що гексадецилборатний трис-піразолоксимат кобальту можна використовувати в 

якості перспективної магнітної мітки для вивчення будови біомолекул. 

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

псевдоклатрохелати, високоспінові, магнітні властивості, ЕПР спектроскопія, ЯМР 

спектроскопія, магнітні мітки. 

АННОТАЦИЯ 

Кац С.В. Синтез макробициклических и псевдомакробицеклических 

координационных соединений с пиразолоксимным реберным фрагментом.– 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.01 – неорганическая химия. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2017. 

Диссертационная работа посвящена синтезу макробициклических и 

псевдомакробициклических комплексов на основе 3-ацетилпиразолоксима, изучению 

строения, спектральных и магнитных свойств полученных соединений. Определены 

условия образования гибридного макробициклического комплекса Fe (II)  

клатрохелато-скорпионатного типа, а также псевдоклатрохелатных комплексов 

Fe(II), Co(II), Mn(II) и Zn(II) с (NH)3…Cl трис-пиразольным псевдоапикальным 

фрагментом. Cинтезированы и охарактеризованы 5 новых лигандови 10 

координационных соединений. 

Комплексы исследованы методами масс-спектрометрии, ИК, ЭПР, ЯМР и 

электронной спектроскопии, магнетохимического и рентгеноструктурного анализа. 

Исследовано поведение псевдомакробициклических комплексов в условиях LDI 

масс-спектрометрии, в результате чего установлено, что основным путем ионизации 

комплексов является гетеролитическая диссоциация с образованием хлорид-ионов и 

борсодержащих трис-пиразолоксиматных катионов, которые, вследствие разрушения 

псевдомакробициклической структуры,  претерпевают дальнейшую фрагментацию 

либо ассоциацию. Рентгеноструктурные и спектральные исследования показали, что 

в псевдоклатрохелатных комплексах Fe(II), Co(II) и Mn(II) центральные ионы 

находятся в высокоспиновом состоянии, что объясняется тригонально-

призматическим окружением центрального иона и способностью лабильного трис-

пиразольного фрагмента расширяться и сжиматься вдоль псевдооси вращения  С3. 

Исследовано магнетохимическое поведение высокоспиновых псевдоклатрохелатов, в 

результате чего установлено, что при температуре 2-300 К в комплексах Fe(II) и 

Mn(II) отсутствуют обменные взаимодействия, а в псевдоклатрохелатах кобальта 

наблюдается градиентное снижение магнитного момента при понижении 

температуры, что характерно для соединений со значительным орбитальным вкладом 

в магнитные свойства. Электронная структура фенилборатного псевдоклатрохелата 

марганца исследована методом ЭПР спектроскопии, в результате чего рассчитан 

параметр расщепления в нулевом поле, значение которого (D=−9.7 ГГц), является 

наивысшим среди известных значений для шестикоординированного марганца с  N-

донорными лигандами. Показано, что гексадецилборатный трис-пиразолксимат 

кобальта демонстрирует значительные парамагнитные сдвиги в ЯМР спектрах, 

вызванные, преимущественно, псевдоконтактными взимодействиями. Используя 

метод ЯМР спектроскопии и теоретические DFT расчеты, определены величины 

тензоров магнитной восприимчивости и расщепления в нулевом поле.  Полученные 

значения Δχax=26.9⋅10-32м3моль-1 и D=–87 см–1 являются наибольшими среди 

известных комплексов кобальта, и, вместе со строением и особенностями синтеза, 

характеризуют данный комплекс как перспективную магнитную метку для изучения 

строения биомолекул.  

Ключевые слова: ацетилпиразолоксим, 3d металлы, макробициклические комплексы, 

псевдоклатрохелаты, высокоспиновые, магнитные свойства, ЭПР спектроскопия, 

ЯМР спектроскопия, магнитные метки. 
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SUMMARY 

Kats S.V. Macrobicyclic and pseudomacrobicyclic coordination compounds with 

pyrazoloxime ribber fragment. – Manuscript. 

Thesis for candidate’s degree by speciality 02.00.01 – inorganic chemistry.– Kyiv National 

Taras Shevchenko University, the Ministry of Education and Science, Kyiv, 2017. 

The dissertation is devoted to synthesis of macrobicyclic and pseudomacrobicyclic 

complexes based on 3-acetylpyrazoloxime, studying of their structure, spectral and 

magnetic properties. The  conditions for formation first hybrid clathrochelatoscorpionate Fe 

(II) and pseudochlatrochelate complexes of Fe(II), Co(II), Mn(II) та Zn(II)  with (NH)3…Cl 

tris-pyrazol pseudoapical fragment have been determined. 5 new ligands and 10 

coordination compounds have been synthesized and characterized. 

The complexes have been studied by mass-specrometry, IR, EPR, NMR and electronic 

spectroscopy, magnetic and X-ray structural methods. X-ray and spectral analyses revealed 

that the central ions in Fe(II), Co(II) and Mn(II) pseudochlatrochelates are in the high-spin 

station. It was demonstrated that high-spin  Fe(II) and Mn(II) complexes don’t show any 

exchange interactions in the temperature diapason 2-300K, but in the Co complexes the 

presence of orbital contribution to the magnetic properties is observed. Using NMR 

researching and theoretical DFT calculations the values of magnetic susceptibility and ZFS 

tensors were determined for hexadecylborate pseudochlatrochelate Co(II). It was shown that 

obtained values of calculated parameters characterize this complex as a perspective 

magnetic tag. 

Keywords: acetylpyrazoloxime, 3d metals, macrobicyclic complexes, 

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

spectroscopy, magnetic tags. 


