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АНОТАЦІЯ 

Середюк М.Л. Координаційні сполуки феруму(ІІ) з п’яти- і шестичленними 

N-гетероциклічними лігандами: будова, спінові і фазові переходи. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття 

наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальностями 02.00.01 – неорганічна 

хімія, 02.00.04 – фізична хімія. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, МОН України, Київ, 2021.

Дисертаційна робота присвячена розробці нового підходу для регулювання па-

раметрів спінових переходів (СП) в координаційних сполуках 3d6-іонів FeІІ за допо-

могою керованих фазових переходів. Підхід базується на використанні фундамента-

льної залежності характеристик СП від агрегатного стану речовини, а саме впливу 

супрамолекулярної будови ґратки на силу поля ліганду комплексних молекул. Серед 

таких систем особливий інтерес представляють рідкокристалічні і плавкі моноядерні 

системи з групами, які моделюють будову низькомолекулярних рідких кристалів, а 

також пористі системи, здатні до сорбції/десорбції низькомолекулярних субстратів. 

Контрольовані фазові переходи типу твердий–твердий, твердий–рідкокристалічний і 

твердий–рідкий можуть виступати в якості основоположних чинників СП, визнача-

ти його температуру і гістерезис. За розробленими методиками синтезовано ліганди 

і на їх основі одержано 129 нових координаційних сполук, досліджено їх будову, фі-

зико-хімічні та функціональні властивості. Кореляція будова-властивості одержаних 

рідкокристалічних і плавких систем різних типів, а також аналіз літературних даних, 

дозволили встановити особливості молекулярної будови сполук, які призводять до 

впливу фазових перетворень на спіновий стан іона FeII.

Перший напрямок досліджень включав вивчення властивостей моноядерних і 

полімерних комплексів FeII без замісників, а також аналогічних систем, функціона-

лізованих аліфатичними замісниками, зокрема, моноядерних координаційних спо-

лук на основі симетричних триподандів з гетероциклічними донорними групами. 

Рентгеноструктурні дослідження комплексів виявили псевдооктаедричне оточення 

центральних іонів FeII з різним ступенем відхилення від Oh-симетрії. За допомогою
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магнітних і спектроскопічних досліджень виявлено діамагнітний низькоспіновий 

стан центрального іона, а на основі порівняльного структурного аналізу зроблено 

висновок про близькість поля ліганду до значення, при якому можливе спостере-

ження СП. Також вперше продемонстровано залежність значення квадратичної гі-

перполяризованості від перебігу СП на прикладі триподандного комплексу FeII.  

Вивчено залежність спінового стану центрального іона FeII від заряду і будови 

тридентатних лігандів, які містять гетероциклічні замісники з NH-групами. Визна-

чено, що введення стеричної перешкоди біля донорного атома в ліганді ефективно 

знижує силу поля, при цьому депротонізація підвищує це значення до рівня, необхі-

дного для спостереження СП нижче кімнатної температури. 

Продемонстровано вплив явища поліморфізму на СП в серії моноядерних нейт-

ральних комплексів з тетрадентатним хелатуючим лігандом, кожен з яких одержано 

в орторомбічній (поліморф І) і тригональній (поліморф ІІ) просторовій групі при 

зміні умов синтезу. Орторомбічна фаза являє собою рацемічну Λ–Δ суміш хіральних 

комплексних молекул, а кристалічна ґратка тригональної фази утворена лише одним 

типом молекул однакової хіральності (Λ чи Δ). Різні параметри СП одержаних похі-

дних FeII віднесено до різних типів кристалічної ґратки і параметрів деформації ко-

ординаційного поліедру.  

Виявлено, що введення коротколанцююгових аліфатичних замісників в моле-

кули лігандів не впливає на здатність комплексних сполук утворювати високоорга-

нізовану кристалічну ґратку. На основі результатів рентгеноструктурного аналізу 

монокристалічних зразків катіоного комплексу FeII з лігандом, який містить н-

бутилімідазольні фрагменти, виявлено термоіндуковану структурну і спінову лабі-

льність, які можуть відбуватися як синхронно, так і незалежно. Виявлено два різних 

СП зі значним гістерезисом (канали пам’яті А і В), реалізація яких критично зале-

жить від швидкості зміни температури під час експерименту. Виявлено, що опромі-

нення світлом низькоспінової фази при температурі вище 70 К призводить до нети-

пово довгого часу релаксації фотозбудженої фази. За даними РСтА визначено, що 

причина ефекту полягає в зміні конформації аліфатичних замісників, кінетична ста-

більність якої обумовлює час життя фотозбудженої системи в цілому. Продемон-
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стровано, що розсинхронізація явищ спінового і структурного фазового переходів 

призводить до селективної стабілізації каналів А чи B, і може бути досягнута шля-

хом введення ізоморфних замісників. Виявлено, що часткове заміщення іону FeII на 

іони інших металів сприяє утворенню впорядкованого мотиву кристалічної упаков-

ки в обох спінових станах, сприяючи тим самим низькотемпературному СП (канал 

А). З іншого боку, аніонне заміщення PF6
– на AsF6

– сприяє реалізації високотемпера-

турного переходу (канал B) в результаті полегшеного переходу ґратки в розупоряд-

кований мотив в низькоспіновій фазі.  

Введення довгих аліфатичних замісників в молекули триподандних лігандів 

призводить до виникнення рідкокристалічних властивостей у катіонних комплексів 

FeII (іонних металомезогенів), одержаних на їх основі. Описано нові серії моноядер-

них металомезогенів FeII на основі лігандів з п’яти- і шестичленними гетероцикліч-

ними групами з зірко-подібною будовою комплексних молекул. Результати дослі-

джень будови сполук вказують на мікросегреговану структуру з моношаровим впо-

рядкуванням. Порівняння з аналогічними сполуками з паличкоподібною будовою і 

бішаровою організацією головних груп в кристалічній гратці дозволило виявити 

вплив супрамолекулярної структури на ефективність взаємодії СП і фазових пере-

ходів. Завдяки розчинності в хлороформі ці матеріали можуть бути отримані у ви-

гляді тонких функціональних плівок з СП і термохромними властивостями. Охарак-

теризовано новий тип катіонних металомезогенів FeII на основі симетричних трипо-

дандів, які проявляють спіновий і фазовий переходи в області кімнатної температу-

ри. Перебіг плавлення/кристалізації сполук впливають на СП, призводячи до зміни 

його повноти, кооперативності, а також появи гістерезису.  

Одержано серію нейтральних тіоціанатних моноядерних комплексів FeII з аліфа-

тичними замісниками різної довжини. Збільшення довжини ланцюгів призводить до 

появи рідкокристалічних властивостей при плавленні, а також появи гістерезису СП, 

що виникає в результаті синхронізації з фазовим переходом. Подальша структурна 

оптимізація будови лігандних систем із врахуванням попередніх даних дозволила 

отримати новий клас плавких нейтральних комплексів FeII на основі іоногенних три-

дентатних лігандів ароїлгідразонового типу з асиметрично привитими аліфатичними 
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замісниками. Фазові переходи цих сполук зумовлюють появу різкого СП з можливі-

стю контролю їх локалізації за температурою, ширини гістерезису і напрямку СП, 

який може бути звичайним або оберненим. Доведено, що перехід в ізотропний стан 

при плавленні є причиною різкої зміни спінового стану координованих іонів FeII. 

Згідно з експериментальними даними, обернений СП є наслідком різниці між рівно-

важними температурами СП в рідкій і в твердій фазах. Якщо перше значення визна-

чається майже виключно хімічною природою ліганду, то друге – додатково супра-

молекулярною будовою речовини.  

Синтезовано нову серію двовимірних координаційних полімерів на основі тет-

раціанометалатів [NiII/PdII/PtII(CN)4]
2– і похідної піридину, що проявляють термо- і 

фотоіндукований СП. Магнітні, EXAFS і 57Fe мессбауерівські вимірювання виявля-

ють сильнокооперативний характер переходу зі значною шириною гістерезису, який 

супроводжується вираженим термохромізмом. На основі дифрактометричних вимі-

рювань виявлено синхронний структурний фазовий перехід першого роду. Проде-

монстровано, що введення одного, двох чи трьох аліфатичних ланцюгів в ліганд 

призводить до одержання двовимірних полімерних поліціанометалатних металоме-

зогенів FeII, які проявляють неповний і плавний СП при температурі нижче кімнат-

ної. Виявлено фазовий перехід типу кристал–смектик при температурі вище кімнат-

ної.  

В рамках другої частини досліджень проведено систематичне вивчення впливу 

розміру місткового ліганда і природи включених в ґратку низькомолекулярних спо-

лук на СП параметри тривимірних полімерних поліціанометалатних комплексів FeII. 

З цією метою вивчено структурні і фізико-хімічні властивості серії сполук з бісмо-

нодентатними лігандами різної довжини. Визначено, що похідні флуоропіразину 

демонструють сильнокооперативний термо- і фотоіндукований СП з вираженим 

термохромізмом. Сполука з діціаноауратним аніоном, яка складається з двох іденти-

чних взаємопереплетених підграток, демонструє СП зі значним стабільним гістере-

зисом. Заміна ліганду на 2,6-нафтіридин аналогічно призводить до утворення двох 

взаємопереплетених полімерних каркасів із сильними аурофільними взаємодіями 

між ними, а також гостьовими молекулами в одномірних порожнинах ґратки. Ком-
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плексу властивий СП з асиметричним термогістерезисом. Заміна ліганду на 3,8-

фенантролін призводить до утворення каркасної сполуки, яка може зворотньо пере-

микатись між двома типами СП, чотирьохступінчастим при низькій температурі і од-

ноступінчастим з гістерезисом в області кімнатної температури. Ключовим момен-

том являється абсорбція/десорбція сполукою гостьових молекул розчинника, які ви-

ступають в якості "молекулярного клина" між двома взаємопереплетеними каркаса-

ми. Їх роль полягає в створенні структурної перешкоди при СП і стабілізації близь-

кого і далекосяжного феро- або антифероподібного впорядкування високо- і низько-

спінових іонів FeII, відсутнього в десольватованій сполуці. Систематично дослідже-

но системи з найдовшим лігандом серії біс(4-піридил)бутадіїном з трьома типами 

гостьових молекул. Магнітні дані вказують на проходження СП зі значним гістере-

зисом, локалізація якого за температурою залежить від природи адсорбованих гос-

тьових молекул, що надає сполуці виражену хемосенсорну функціональність. Така 

поведінка пояснена впливом молекулярного об'єму і числа гостьових молекул, збіль-

шення яких сприяє стабілізації ґратки з високоспіновими іонами FeII.

Описано синтез і властивості двох комплексів FeII на основі іоногенного тетра-

дентатного ліганду 6,6'-біс(1Н-тетразол-5-іл)-2,2'-біпіридина. Змінюючи умови син-

тезу можна одержати моноядерний аніонний комплекс з рідкісним КЧ = 8 централь-

ного атома, а також нейтральний полімерний комплекс з кооперативним СП, здат-

ним проявляти ефект оптичного нагнітання (LIESST) при низьких температурах.

Детально досліджено реакцію піразолу і його похідних з діоксидом селену, яка 

призводить до утворення біс(піразол-4-іл)селенідів з високими виходами. Продемо-

нстровано можливість використання одержаних сполук в якості лігандів для синтезу 

координаційних полімерів з іонами FeII.

Ключові слова: спіновий перехід, металомезогени, комплекси феруму(ІІ), ко-

ординаційні полімери, клатрати Гофмана, магнітні властивості, 57Fe месcбауерівська 

спектроскопія, спектроскопія EXAFS, калориметрія.
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RESUME 

 

Seredyuk M.L. Coordination compounds of iron(II) with five- and six-membered 

N-heterocyclic ligands: structure, spin and phase transitions. – Qualification scientific 

work on the rights of manuscript. Dissertation for the degree of Doctor of Chemistry in the 

specialties 02.00.01 – inorganic chemistry, 02.00.04 – physical chemistry. – Kyiv National 

Taras Shevchenko University, Ministry of Education of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The central topic of the thesis is the development of a new approach for tuning the 

spin transitions (ST) parameters in coordination compounds of 3d6 FeII ions by means of 

controlled phase transitions. The approach is based on the exploitation of the fundamental 

dependence of the ST characteristics on the aggregate state of the substance, arising from 

the influence of the supramolecular structure on the ligand field strength of complex 

molecules. Among such systems, of particular interest are liquid crystalline and fusible 

mononuclear systems with groups simulating the structure of low molecular weight liquid 

crystals, as well as porous systems capable of sorption/desorption of low molecular weight 

substrates. Controlled solid-solid, solid-liquid-crystalline and solid-liquid phase transitions 

can act as fundamental factors of SP and govern its temperature and hysteresis. Ligands 

were synthesized using the developed methods and 129 new coordination compounds 

were derived on their basis, whose structure and physico-chemical properties were 

investigated. A structure-property correlation of the obtained liquid-crystalline and fusible 

systems of various types and an analysis of the literature data made it possible to establish 

the specific features of the molecular structure for the effective interpay of phase 

transformations and the spin state transition of the FeII ions. 

The first investigation line included the study of mononuclear and polymeric FeII 

complexes without substituents as well as similar systems functionalized with aliphatic 

substituents, in particular, mononuclear compounds based on symmetric tripodands with 

heterocyclic donor groups. Single crystals X-ray studies of the complexes revealed pseu-

do-octahedral surroundings of the central FeII ions with different deviation from Oh-

symmetry. Magnetic and spectroscopic studies have revealed a diamagnetic low-spin state 

of the central ion, while comparative structural analysis has led to the conclusion that the 
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ligand field is close to the value favoring ST. The change of the quadratic hyperpolariza-

tion during the ST was also demonstrated for the first time for a FeII tripodand complex of 

the series. 

The dependence of the spin state of the central FeII ion on the charge and structure of 

tridentate ligands containing heterocyclic substituents with NH groups was studied. The 

introduction of a steric hindrance near to the donor ligand atom was found to effectively 

decrease the ligand field strength, while deprotonization increases this value up to the level 

corresponding to the ST below room temperature. 

It was demonstrated the effect of the polymorphism on ST in a series of mononuclear 

neutral complexes with a tetradentate chelating ligand, each obtained in the orthorhombic 

(polymorph I) and trigonal (polymorph II) space group under different synthesis condi-

tions. The orthorhombic phase is a racemic Λ–Δ mixture of chiral complex molecules, 

while the crystal lattice of the trigonal phase is formed by only one type of molecule of the 

same chirality (Λ or Δ). The different ST parameters of the studied FeII complexes are at-

tributed to different types of the crystal lattice and the corresponding deformation of the 

coordination polyhedron. 

It was revealed that the introducing short-chain aliphatic substituents into the ligand 

molecules does not affect the ability of complex compounds to form a highly organized 

crystal lattice. Based on the results of X-ray diffraction analysis of single crystal samples 

of FeII complex cations with the ligand containing n-butylimidazole fragments, the ther-

mally induced structural and spin lability has been revealed that can occur either synchro-

nously or independently. Two different SPs with significant hysteresis (memory channels 

A and B) were revealed, whose realization is critically dependent on the temperature scan 

rate during the experiment. Irradiation of the low-spin phase at temperatures above 70 K 

leads to an unusually long relaxation time of the photo-excited phase. According to the X-

ray data, the cause of the effect lies in the conformational change of the aliphatic substitu-

ents, whose kinetic stability determines the lifetime of the system as a whole. It has been 

demonstrated that the de-synchronization of the spin and structural phase transitions leads 

to the selective stabilization of the A or B channels, that can be achieved by introducing 

isomorphic substituents. It was found that partial substitution of the FeII ion for another 
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metal ions promotes the formation of an ordered crystal packing motif in both spin states, 

thereby contributing to the low-temperature ST (channel A). On the other hand, the anion-

ic substitution of PF6
– for AsF6

– promotes the realization of the high-temperature ST 

(channel B) as a result of the facilitated transition of the lattice into a desordered motif in 

the low-spin phase. 

The introduction of long chain aliphatic substituents into the molecules of tripodal 

ligands leads to the liquid crystal properties of the FeII cationic complexes (ionic 

metalomesogenes). A new series of mononuclear FeII metallomesogenes based on ligands 

with five- and six-membered heterocyclic groups with star-like structure of the complex 

molecules was described. The structure studies of compounds point to the microsegregated 

structure with monolayer arrangement of head-groups. Comparison with similar com-

pounds with rod-like molecular structure and bilayer organization of the head-groups re-

veals the influence of the supramolecular structure on the efficiency of cooperative inter-

action and changes upon phase transitions. Due to solubility in chloroform these materials 

can be obtained as thin functional films with ST and thermochromic properties. A new 

type of cationic FeII metalomesogenes with symmetric tripodands were characterized, 

which exhibit spin and phase transitions in the room temperature region. The melt-

ing/crystallization of the compounds affect the ST precess, leading to changes in com-

pleteness, cooperativity, and the hysteresis width. 

A series of neutral thiocyanate mononuclear FeII complexes with aliphatic substitu-

ents of various lengths was obtained and characterized. Increasing the chain length leads to 

the appearance of liquid crystalline properties during melting, as well as the appearance of 

hysteretic ST, resulting from synchronization with the phase transition. Further structural 

optimization of the ligand molecule structure with consideration of the preliminary data 

afforded a new class of fusible neutral FeII complexes based on the ionogenic tridentate 

ligands of the aroylhydrazone type with asymmetrically grafted aliphatic substituents. The 

phase transitions of these compounds cause the appearance of a sharp ST with the possibil-

ity of controlling their localization by temperature, hysteresis width and direction of the 

ST, which can be conventional “forward” or “reversed”. It has been proved that the transi-

tion to isotropic state upon melting is the cause of the abrupt change in the spin state of the 
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FeII ions. According to experimental data, the “reverse” ST is a consequence of the differ-

ence between the equilibrium temperatures of ST in the liquid and solid phases. While the 

first value is determined almost exclusively by the chemical nature of the ligand, the sec-

ond value is additionally determined by the supramolecular structure of the substance. 

A new series of two-dimensional coordination polymers based on 

[NiII/PdII/PtII(CN)4]
2- tetracyanometallates and a pyridine derivative exhibite thermaly and 

photoinduced ST. Magnetic, EXAFS, and 57Fe Mössbauer measurements revealed a 

strongly cooperative character of the transition with a significant hysteresis width, accom-

panied by a pronounced thermochromism. On the basis of diffractometric measurements a 

synchronous structural phase transition of the first orded was detected. It was demonstrat-

ed that the grafing one, two or three aliphatic chains to the ligand molecule leads to the 

formation of two-dimensional polymeric polycyanometallate FeII metallomezogens, exhib-

iting incomplete and gradual ST below room temperature. At the same time, the com-

pounds undergo a crystal–smectic type phase transition above room temperature. 

The second part of the study is devoted to a systematic investigation of the bridging 

ligands and infuence of low molecular weight complounds included in the lattice of three-

dimensional polycyanomethalate ST FeII complexes. To this end, the structural and physi-

cochemical properties of a series of complexes with bismonodentate ligands of various 

lengths were studied. It was determined that the fluoropyrazine derivatives exhibit strongly 

cooperative thermo- and photoinduced ST with pronounced thermochromism. A com-

pound with a dicyanoaurate anion, consisting of two identical intertwined sublattices, ex-

hibits ST with a large stable hysteresis. Replacement of the ligand with 2,6-naphthyridine 

similarly results in the formation of two intertwined polymer scaffolds with strong au-

rophilic interactions between them as well as guest molecules in the one-dimensional lat-

tice cavities. The complex is inherently ST with asymmetric thermal hysteresis. Replace-

ment of the ligand with 3,8-phenanthroline leads to the formation of a framework com-

pound, capable of switching forth and back between two types of ST, four-step at low 

temperature and one-step with hysteresis in the room temperature region. The key is the 

absorption/desorption of guest molecules, which act as a "molecular wedge" between the 

two intertwined frameworks. Their role is to create structural interference in the SP and 
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stabilize the near- and longrange ferro- or antiferro-like arrangement of the high- and low-

spin FeII centers, which is absent in the desolvated compounds. Influence of three types of 

guest molecules on the ST of compounds with the longest ligand bis(4-pyridyl)butadiyn 

has been systematically investigated. Magnetic data indicate a ST process with significant 

hysteresis, whose localization by temperature depends on the nature of the adsorbed guest 

molecules, and has a pronounced chemosensory functionality. This behavior is explained 

assuming the molecular volume and the number of guest molecules, which while increas-

ing stabilize the lattice with high-spin FeII ions. 

The synthesis and properties of two FeII complexes based on the ionogenic 

tetradentate ligand 6,6'-bis(1H-tetrazol-5-yl)-2,2'-bipyridine are described. By changing 

the synthesis conditions it is possible to obtain a mononuclear anionic complex with a rare 

coordination sphere [FeN8] of the central atom as well as a neutral polymeric pseudo-Oh 

complex with cooperative ST exhibiting LIESST effect at low temperatures. 

The reaction of pyrazole and its derivatives with selenium dioxide, leading to the 

formation of bis(pyrazol-4-yl)selenides in high yields, was studied in details. The 

possibility of using these compounds as ligands for the synthesis of coordination polymers 

with FeII ions has been demonstrated. 

Keywords: spin transition, metalomesogens, iron(II) complexes, coordination 

polymers, Hoffmann clathrates, magnetic properties, 57Fe Mössbauer spectroscopy, 

EXAFS spectroscopy, calorimetry. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Дизайн, синтез і властивості функціональних молекуляр-

них матеріалів на основі органічних і координаційних сполук знаходяться в аванга-

рді досліджень сучасної хімії і фізики завдяки перспективі їх застосування в новій 

генерації технічних пристроїв. Сучасний етап досліджень позначений вираженою 

тенденцією до створення сполук із необхідними функціональними характеристика-

ми і їх практичним застосуванням в реальних умовах. У цьому контексті одним з 

найбільш перспективних матеріалів для електронних і спінтронних молекулярних 

комутаторів, комірок пам'яті, оптичних індикаторів тощо являються комплексні 

сполуки металічних іонів з електронною конфігурацією 3d4–7, здатні проявляти спі-

нові переходи (СП) між різними електронними станами при дії зовнішніх чинників.  

Серед значної кількості типів сполук з СП тільки незначна частина за своїми 

фізико-хімічними властивостями виявляється придатною для використання за зви-

чайних умов експлуатації. Тому актуальним є виявлення факторів, що обумовлюють 

необхідний набір функціональних характеристик, а також визначення способів їх 

оптимізації та контролю. Серед відомих на сьогодні систем з СП гетероциклічні 

комплекси з 3d6-іоном FeII являються найбільш дослідженими завдяки структурній 

різноманітності сполук, їх достатній хімічній стійкості, синтетичній доступності лі-

гандів, а також значній варіабельності магнітних, оптичних, діелектричних та інших 

властивостей, яка проявляється при перебігу СП.  

Створення функціональних сполук із прогнозованими і контрольованими вла-

стивостями СП може бути досягнуто завдяки впровадженню принципово нових ме-

тодів хімічного і структурного дизайну. Один з таких підходів базується на викори-

станні фундаментальної залежності характеристик СП від агрегатного стану речо-

вини. Фазові переходи типу твердий–твердий, твердий–рідкористалічний і твердий–

рідкий можуть виступати в якості вагомих чинників СП, визначати його температу-

ру і гістерезис. Серед таких систем особливий інтерес представляють рідкокристалі-

чні і плавкі моноядерні системи з периферійними аліфатичними групами, які моде-

люють будову низькомолекулярних рідких кристалів, а також з замісниками, що не-
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суть певне функціональне навантаження. Наявність аліфатичних замісників в складі 

речовини обумовлює її воскоподібну текстуру за звичайних умов, що дозволяє легко 

формувати шари необхідної товщини зі збереженням СП характеристик. Дотепер 

подібний підхід для розробки нових функціональних матеріалів з СП систематично 

не застосовувався.  

Іншою важливою актуальною задачею в контексті дизайну систем з контрольо-

ваними характеристиками СП є створення комплексів з хемосенсорною функціона-

льністю. Пористі координаційні полімери типу клатратів Гофмана на основі поліці-

анідних полідентатних блоків і ароматичних місткових лігандів здатні абсорбува-

ти/вивільняти ароматичні молекули. Структурні перетворення, які виникають при 

взаємодій з низкомолекулярними субстратами, виступають в якості впливових фак-

торів, здатних селективно та бажаним чином змінювати характеристики СП. 

Таким чином, дизайн і синтез лігандних систем, а також комплексів з СП на їх 

основі, визначення типів систем, для яких спостерігається взаємодія між спіновим і 

структурним фазовими переходами, виявлення кореляції структура–властивості, а 

також пошук нових методів контролю СП є одними з нагальних задач сучасної ко-

ординаційної і фізичної хімії, а також матеріалознавства. 

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

ційної роботи пов’язана з тематичним планом науково-дослідних робіт Київського 

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

металовмісних та вуглецевих наноматеріалів для сучасних технологій та вирішення 

екологічних проблем», № 16БФ037-03 «Нові функціональні наноматеріали і нано-

композити на основі гетерометалічних систем», № 19БФ037-04 «Нові функціональні 

металвмісні композити та наноматеріали для сенсорики газів, каталізу малих моле-

кул та молекулярного перемикання». 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягала в синтезі та встановленні 

фундаментальних закономірностей між фазовими переходами і параметрами СП но-

вих кристалічних, рідкокристалічних та плавких комплексних сполук FeII, а також 

пористих координаційних полімерів типу клатратів Гофмана на основі місткових ге-

тероциклічних лігандів, здатних включати в ґратку низькомолекулярні субстрати.  
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Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити наступні задачі: 

• Відібрати моноядерні і полімерні координаційні сполуки, придатні для пода-

льшої функціоналізації. 

• Розробити і здійснити направлений синтез нових лігандних систем з рідкок-

ристалічними замісниками. 

• Дослідити вплив заряду ліганду на силу створюваного поля ліганда і параме-

три СП. 

• Визначити вплив полімерної будови на рідкокристалічні властивості і СП в 

порівнянні з моноядерними системами. 

• Охарактеризувати СП одержаних систем, визначити їх термодинамічні па-

раметри, температурні діапазони і параметри гістерезису. 

• Дослідити фазову поведінку рідкокристалічних систем, визначити типи ме-

зофаз і температурні області їх існування. 

• Визначити і всебічно дослідити кристалічну будову комплексів всіх типів, 

структуру рідкокристалічних фаз, спектральні, оптичні і магнітні властивості 

сполук. 

• Вивчити фотоіндуковані СП і їх кінетику при опроміненні, а також супутні 

структурні перетворення, вплив на реклаксаційні процеси структурно-

лабільних замісників. 

• Виявити кореляції структура–властивості для систем з синхронним перебі-

гом фазових переходів і СП.  

Предмет дослідження. Спінові переходи, фазові переходи та кореляція між 

ними, синтез, фізико-хімічні властивості, молекулярна і кристалічна будова моноя-

дерних та полімерних комплексних сполук. 

Об’єкт дослідження. Моноядерні та полімерні комплекси FeII на основі містко-

вих і полідентатних хелатних нітроген-вмісних лігандів, які здатні проявляти спінові 

і фазові переходи, сорбцію/десорбцію гостьових молекул, фотоперетворення при 

опроміненні світлом.  

Методи дослідження. Політемпературний рентгеноструктурний аналіз, спект-

ральні методи (ЯМР, ІЧ, мас-, XANES, EXAFS, 57Fe мессбауерівська спектроскопії), 
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кріомагнетохімічний метод, дифрактометрія, оптична поляризаційна мікроскопія, 

калориметрія та термогравіметрія. 

Наукова новизна отриманих результатів. Запропоновано принципово новий 

підхід щодо регулювання параметрів спінових переходів через зміну супрамолеку-

лярної будови речовини за допомогою керованих фазових переходів. Новий підхід 

дозволяє застосувати принципи хімічного дизайну для контролю температури висо-

коенергетичних фазових переходів типу твердий–твердий, твердий–

рідкокристалічний або твердий–ізотропна рідина, синхронізованих зі СП.  

Продемонстровано можливість впливу переходів типу твердий–

рідкокристалічний і твердий–рідкий на напрямок перебігу СП і вперше показана 

можливість оберненого СП при зростанні температури для сполук FeII. Вперше по-

казано, що кінетичний контроль фазових переходів типу твердий–твердий дозволяє 

виокремлювати різні канали СП однієї сполуки. Визначено, що повільна кінетика 

релаксації структурної перебудови може стабілізувати високотемпературний метас-

табільний стан, одержаний оптичним нагнітанням за допомогою лазерного опромі-

нення. Вперше продемонстрована можливість селективної стабілізації різних кана-

лів СП через контрольоване впорядкування структурно-лабільної ґратки за допомо-

гою металічного або аніонного ізоморфного заміщення.  

Продемонстровано, що реалізація хіральних і рацемічних форм кристалічної 

ґратки може варіювати температуру СП і їх кооперативність.  

Систематично вивчено вплив розміру місткових лігандів на пористість поліціа-

нометалатних каркасних сполук FeII (клатратів Гофмана), їх абсорбційні властивос-

ті, а також роль гостьових молекул у визначенні характеристик і кооперативності 

СП, а також їх ступінчастості, вивчено вплив гідростатичного тиску на перебіг СП. 

Продемонстровано, що лігандне заміщення в сукупності із депротонизацією ге-

тероциклічних лігандів може слугувати інструментом контролю спінового стану 

центрального іона і визначати структурну розмірність сполуки. 

Виявлено і описано механізм нової органічної реакції між похідними піразола і 

діоксиду селена з утворенням біспіразоліл селенідів, придатних для одержання по-

лімерних комплексів FeII.  
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Описано комплекс FeII, інтенсивність квадратичної гіперполяризованості якого 

змінюється в результаті температурозалежного СП.  

Практичне значення роботи. Запропонований новий метод регулювання па-

раметрів СП через зміну агрегатного стану речовини може слугувати основою для 

створення принципово нових матеріалів для запису, зберігання і відображення інфо-

рмації. Розроблені в роботі підходи дозволяють отримувати функціональні матеріа-

ли з СП, яким властива зміна сукупності оптичних, магнітних, структурних та інших 

фізичних властивостей зі значними гістерезисом, керованим за напрямком, локалі-

зацією і шириною. Висока технологічність подібних матеріалів зумовлена воско-

подібною природою сполук, що дозволяє одержувати тонкі шари заданої товщини зі 

збереженням функціональності.  

Можливість стабілізації метастабільного спінового стану при оптичному нагні-

танні за рахунок уповільненої структурної перебудови може знайти використання в 

створенні оптично активних бістабільних матеріалів, а чутливість до зовнішнього 

тиску надає матеріалам п’єзосенсорну функціональність. 

Одержані тривимірні полімерні системи на основі поліціанідних металатів з мі-

стковим лігандами демонструють специфічний відгук СП при включенні гостьової 

молекули в ґратку, що може бути використано для створення хемосенсорів.  

Особистий внесок здобувача полягає у визначенні напрямку наукового дослі-

дження, постановці задачі, мети та знаходження шляхів їх реалізації. Автором сфо-

рмульовано основні принципи оптимальної молекулярної організації комплексних 

сполук для отримання систем із ефективним впливом фазових переходів або гостьо-

вих молекул на спіновий стан іону металу, сплановано та проведено систематичне 

дослідження синтезу нових серій лігандів, придатних для створення моноядерних і 

полімерних комплексів FeII. Планування основних етапів роботи, узагальнення і об-

говорення результатів проведено за участю наукового консультанта д.х.н., проф. І.О. 

Фрицького. Всі ключові експериментальні дані і їх обробка виконані здобувачем 

особисто. Автором самостійно розроблено методи синтезу переважної більшості лі-

гандів та координаційних сполук, представлених в даній роботи, проведено всебічне 

дослідження їх фізико-хімічних та спектральних властивостей, а також аналіз отри-
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маних даних, зроблено узагальнення, виявлено кореляції структура–властивості до-

сліджених сполук. Окремі частини експериментальних досліджень виконано разом з 

К.О. Знов’як та Т.Ю. Сливою (КНУ), аспірантами групи під кер. член-

кореспондента НАНУ, д.ф.н. Г.Г. Левченко (Інститут фізики НАНУ/Лабораторія 

надтвердих матеріалів, Чангчун), С. Тереховим і Г. Букіним (Інститут фізики НА-

НУ) В. Ксенофонтовим, проф. Ф. Гютліхом (Університет Йоханеса Гутенберга, 

Майнц), А. Гаспар, Х. Вальверде-Муньйос, К. Бартуаль-Мургі, Т. Ромеро-Морсійо, 

проф. Х.А. Реалем (Інститут молекулярної науки Валенсійського університету), М. 

Кастро, Х.А. Родрігес-Велемазаном (Арагонський інститут матеріалознавства, Сара-

госа), П. Лакруа, Г. Мольнаром, А. Бусексу (Лабораторія координаційної хімії, Ту-

луза), Т. Дельгадо, С. Беснар, проф. А. Хаузером (Університет Женеви), А. Тісо (Ін-

ститут пористих матеріалів, Париж), С. Піле (Університет Лотарінгії), проф. Р. Кре-

мером (Гейдельбергский університет), проф. Г. Козловські (Вроцлавський універси-

тет), проф. М. Хауккою (Університет Ювяскюля). Здобувач самостійно проводив 

вимірювання спектрів EXAFS та XANES в центрі DESY (Гамбург) та Європейсько-

му електронному синхротроні (Гренобль), їх інтерпретація проводилась разом з 

проф. M. Вердаге та Ф. Віла (Парижський інститут молекулярної хімії). Рентгеност-

руктурні дослідження, розв’язок та уточнення структур проводились спільно із ла-

бораторією рентгеноструктурного аналізу Університету Сілезії у співробітництві з 

Г. Беднарек, М. Новак та др. І. Кушем, а також проф. М.К. Муньйос (Валенсійський 

політехнічний університет). Вивчення текстур рідкокристалічних фаз проведені у 

співавторстві з д.х.н., проф. Ю.Г. Галяметдіновим (Казанський університет) у 2009-

2014 рр.  

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи оприлюд-

нено на V і VII міжнародних конференціях Київ-Тулуза (Київ, Україна, 2009, 2013), 

VII симпозіумі молодих вчених (Валенсія, Іспанія, 2010), конференції «Електричні, 

транспортні і оптичні властивості низькорозмірних систем» (Валенсія, Іспанія, 

2010), конференції «Від молекул до молекулярних пристроїв» (Калгарі, Італія, 2011), 

SWITCHMAT (Брест, Франція, 2011), конгресі MINILUBES (Віго, Іспанія, 2011), 1-

му міжнародному семінарі по магнітним і наноматеріалам (Бумердес, Алжир, 2012), 
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40-й, 42-й і 43-й міжнародних конференціях по координаційній хімії (Валенсія, Іс-

панія, 2012; Брест, Франція, 2016; Сендай, Японія, 2018), конференції Maria 

Sklodowska-Curie Action in Horizon 2020 (Нікосія, Кіпр, 2012), 6-й міжнародній кон-

ференції по фазовим переходам і динамічним властивостям спінкросоверних матері-

алів (Гандія, Іспанія, 2016), 10-му європейскому семінарі по дослідженням молеку-

лярних нанорозмірних матеріалів (Мадрид, Іспанія, 2017), 6-й європейській конфе-

ренції по молекулярному магнетизму (Бухарест, Румунія, 2017), XVII національно-

му воркшопі по молекулярним матеріалам (Торремолінос, Іспанія, 2018), Гордонів-

ській конференції «Провідність і магнетизм молекулярних матеріалів» (Смітфілд, 

США, 2018).  

Публікації. Результати дисертації відображено у 50 публікаціях: 3 оглядових 

статтях, 27 оригінальних статтях, 20 тезах доповідей на вітчизняних та міжнародних 

конференціях.  

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 6-ти розділів, ви-

сновків, списку цитованої літератури (552 найменування) та двох додатків. Робота 

викладена на 367 сторінках друкованого тексту і містить 134 рисунки та 16 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1. Огляд літератури 

 

1.1 Спіновий перехід 3d6-іона FeII і ефект оптичного нагнітання  

Вперше про явище термоіндукованого спінового переходу (СП) було повідом-

лено в 1930-х роках при описі серії дитіокарбаматних комплексів FeIII, для яких спо-

стерігалась аномальна зміна магнітного моменту від значення, що відповідає п’яти 

неспареним електронам при кімнатній температурі, до відповідного одному неспа-

реному електрону при низькій температурі [2, 3]. В той же час Лайнус Полінг звер-

нув увагу на незвичну магнітну поведінку гідроксидів геміферріпротеїнів [4]. Близь-

ко двадцяти років потому Оргел, спираючись на теорію поля лігандів, пояснив ано-

мальні властивості сполук наявністю рівноваги між двома спіновими станами цент-

ральних іонів [5]. Пізніше Гриффіт описав термічну рівновагу між спіновими стана-

ми в гемопротеїнах [6], а Мартін та Уайт опублікували першу теоретичну інтерпре-

тацію магнітної поведінки трис(дітіокарбаматів) FeIII [7]. У 1964 році було повідом-

лено про незвичайну кооперативну магнітну поведінку перших комплексів FeІІ з 

аніонами NCS– та NCSe– та 1,10-фенатроліном в області 175 K [8], а незабаром і інші 

сполуки з СП на основі 3d4–7 іонів. 

З теорії поля лігандів відомо, що терми Oh-комплексів з електронною конфігу-

рацією 3d4–7 перетинаються при досягненні критичного значення поля Δкрит [9] (рис. 

1.1). Для іонів в оточенні слабкопольних лігандів (галогеніди, вода, аміак) реалізу-

ється основний ВС стан, а з сильнопольними лігандами (CN−, біпіридин, фенантро-

лін) реалізується виключно НС стан. Для напруженості поля ліганду (10Dq), близь-

кої за значенням до енергії спарювання електронів π, реалізація спінового стану на-

буває залежності від температури як результат розподілу по доступним енергетич-

ним рівням. СП може розглядатись як внутрішньоіонний переніс електронів, який у 

випадку d6 конфігурації описується переходом t2g
6eg

0 (1A1g) ↔ t2g
4eg

2 (5T2g), який су-

проводжується зміною сумарного спіна від S = 0 (НС, діамагнітний) до S = 2 (ВС, 

парамагнітний) відповідно (рис. 1.1).  
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   <Fe–N> ≈ 2.2 Å                    <Fe–N> ≈ 2.0 Å 

 

Рис. 1.1. Зліва наведена спрощена 

діаграма Танабе-Сугано для Oh d6-

конфігурації. Забарвлені області вказу-

ють на значення сили поля ліганду ВС та 

НС 3d6-комплексів FeII. Нижче показано 

потенційні криві НС та ВС комплексів з 

різною силою поля. Справа показано 

розподіл електронів на d-орбіталях у ВС 

та НС станах і відповідну геометричну 

зміну об’єму координаційного поліедру 

[FeIIN6] [1]. 

 

Заселення антизв’язуючих eg орбіталей і зменшення π-дативної взаємодії між 

частково заселеним t2g підрівнем та вакантних π*-орбіталей ліганду в ВС стані приз-

водить до збільшення середнього зв’язку метал–ліганд, типові зміни якої складають 

приблизно 0,2, 0,15 і 0,10 Å для FeII, FeIII та CoII з координаційним оточенням N6 від-

повідно [10, 11]. Значна структурна модифікація координаційного поліедру впливає 

на геометрію комплексної молекули в цілому, призводячи до зміни об’єму, геомет-

ричних і структурних деформацій, як це визначено з РСтА досліджень сполук з СП 
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[12]. Емпірично визначений взаємозв’язок для FeII між значенням 10Dq та довжи-

ною метал–ліганд виражено у вигляді залежності  

 
10DqНС

10DqВС  = ( 
<Fe–N>ВС

<Fe–N>НС )
5–6

 ≈ 1,74 (1) 

де 10DqНС ≈ 20000 см–1, 10DqВС ≈ 12000 см–1, <Fe–N>ВС ≈ 2.2 Å, <Fe–N>НС ≈ 2.0 Å 

[13]. 

Термоіндукований СП відбувається як в розчині, так і в твердому стані. Очеви-

дно, що такий СП є суто молекулярним процесом і не потребує міжмолекулярної 

взаємодії. У розчинах практично відсутні кооперативні взаємодії між молекулами з 

СП і, як результат, залежність молярної частки молекул ВС як функції температури, 

γВС(T), добре описується больцманівським розподілом [11]. Загальна зміна ентропії 

містить спінову частину, Sспін = R[ln(2S + 1)ВС – ln(2S + 1)НС], що становить приблиз-

но 13 Дж моль−1 K−1 при переході від НС (S = 0) до стану ВС (S = 2); на цю частину 

припадає лише 15–25% від загального виграшу ентропії, оскільки експерементальне 

значення прирісту становить приблизно 50–80 Дж моль−1 K−1 [14, 15]. Основний 

вклад ентропії віднесено до внутрішньомолекулярних коливань через набагато бі-

льшу їх щільність у ВС стані. Зміна ентальпії при СП у сполуках FeII, як правило, 

становить 6–15 кДж моль–1 [16]. Різниця вільної енергії Гіббса ΔG = ΔH – TΔS дорі-

внює нулю при температурі T1/2, для якої концентрація ВС і НС молекул стає одна-

ковою.  

В твердому стані завдяки посередництву міжмолекулярних контактів реалізу-

ються взаємодії між СП центрами, які в тій чи іншій мірі синхронно змінюють спі-

новий стан і об'єм, що призводить до сильнішої або слабшої кооперативності відпо-

відно. Такі взаємодії відповідають за появу кривих переходу γВС(T) різної форми, як 

показано на рис. 1.2. Наприклад, плавних, як у рідкому стані, де кооперативні взає-

модії не відіграть значущої ролі, або різких, з проявом бістабільності чи мульти-

стабільності. Виникнення гістерезису є необхідною умовою бістабільності і, отже, 

можливого застосування відповідних матеріалів для зберігання чи відображення ін-

формації на дисплеях або в комутативних пристроях завдяки зміні фізико-хімічних 

властивостей внаслідок СП.  
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γВС

 

Рис. 1.2. Типи залежності γВС(T): плавна (а), різка (b) і з гістерезисом (c) [17]. 

 

Ефект оптичного нагнітання вперше описаний для сполуки [Fe(4-

пропілтетразол)6](BF4)2 при опро-

міненні на довжині оптичного пе-

реходу 1A1 → 1T1,2 (514 нм) при ни-

зькій температурі, що призводить 

до поступового збудження системи 

в стан ВС*, метастабільний за та-

ких умов [18]. Це явище дістало 

назву LIESST-ефекту (Light-

Induced Excited Spin State Trapping, 

захоплення фотозбудженого спіно-

вого стану). Подальша термічна 

релаксація і перетворення в термо-

динамічно стійкий НС стан сполу-

ки спостерігається лише при тем-

пературах вище 50–100 К, тоді як 

тунелювання через бар’єр між 

двома енергетичними станами яв-

ляється основним механізмом ре-

лаксації при нижчих температурах [19]. Також можливе спостереження зворотного 

перемикання з ВС в НС стан при опроміненні з довжиною хвилі відповідною пере-

ходу 5T2 → 5E (820 нм). Це зворотне заселення дістало назву зворотнього LIESST-

 

Рис. 1.3. Механізм прямого (514 нм) і зво-

ротного LIESST-ефектів (820 нм) [1]. 
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ефекту (reverse-LIESST) [20]. Механізм обох ефектів зображено на рис. 1.3. Виявле-

но, що час життя в метастабільному стані зростає при зменшенні різниці ΔEВН і збі-

льшенні ΔrBH [21]. Використання фемтосекундних лазерів для ініціації СП і над-

швидкісних комплементарних методів (оптична спектроскопія і рентгенографія) до-

зволило вивчити динаміку, пов'язану з трьома основними етапами ефекта LIESST 

(рис. 1.4) [22-24]. На 1-му етапі під дією світлового імпульсу відбувається фотопе-

ремикання частини НС молекул в ВС стан за час ~200 фс [24, 25]. На 2-му етапі вну-

трішній тиск ґратки, що виникає через збільшення об'єму ВС молекул, і додаткове 

нагрівання опроміненням призводить до термічного розширення ґратки в наносеку-

ндному часовому масштабі. Розширення ґратки сприяє додатковому перемиканню 

сусідніх незбуджених молекул в ВС стан. На 3-му етапі подальше нагрівання приво-

дить в дію термоіндуковане перемикання (3).  

 

 

Рис. 1.4. Схема нерівноважного 

динамічного перетворення при опромі-

ненні. Фотоімпульс локально переми-

кає молекули з НС (темніші, менші) в 

ВС стан (світліші, більші) (<1 пс, 1-й 

етап). Молекулярне розширення і на-

грівання ґратки призводить до її роз-

ширення і кооперативного перемикан-

ня в ВС стан (~нс, 2-й етап). Нагрівання 

ґратки призводить до теплового засе-

лення ВС стану (~мкс, 3-й етап) [26]. 

 

Важливо підкреслити, що ґратка не встигає розширитися внаслідок зміни 

об’єму координаційного поліедра під час початкового процесу фотоперемикання. На 

це необхідно приблизно 100 пс, за які досягається механічна рівновага, оскільки фо-

топеремкнені молекули більшого об'єму створюють внутрішній тиск в гратці. Це 

призводить до самопідсиленої структурної трансформації, що нагадує механізм зво-
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ротного зв'язку, властивий активним середовищам. Для твердих сполук з СП чим бі-

льшим є обсяг розширення, тим більше молекул перемикаються, і, отже, тим знач-

ніше розширюється ґратка. Отже, механічний або пружній відгук, що виникає в ре-

зультаті одночасного поглинання декількох фотонів, є більшим, ніж сума індивідуа-

льних відгуків складових молекул. Це прямо вказує на прояв фотоіндукованих коо-

перативних ефектів, оскільки при цьому один фотон може перемкнути сім і більше 

молекул [22-24]. 

 

1.2 Вплив зовнішнього тиску на параметри СП (п’єзо-ефект)  

СП проявляє чутливість до зовнішнього тиску через різницю в об’ємі ВС і НС 

молекул [27, 28]. Основним ефектом зростаючого тиску є стабілізація НС стану з 

характерними короткими відстанями метал-донорний атом. Це зазвичай призводить 

до зміщення температури переходу до вищих температур, і фактично означає збіль-

шення різниці між нульовими рівнями ΔEВН (див. рис. 1.2). Перше магнетохімічне 

дослідження трис(дітіокарбаматних) комплексів FeIII виявило виражену залежність 

від тиску, що було сприйнято як переконливий доказ гіпотези про перебіг саме спі-

нового переходу, зробленої спочатку на основі аномальної температурної залежнос-

ті магнітної сприйнятливості сполук та їх спектроскопічних властивостей (вище) 

[29].  

Кількісно ефект зовнішнього тиску на сполуку описується рівнянням Клапей-

рона-Клаузіуса: 
dT1/2

dp
  =  

ΔV

ΔSВН
 , яке зв'язує температуру переходу T1/2 і зміну об’єму 

ΔV. 

Вивчення впливу тиску на спіновий стан комплексу [Fe(phen)2(NCS)2] з викори-

станням 57Fe мессбауерівської спектроскопії надало однозначні кількісні дані щодо 

перетворення ВС–НС [30]. Показано, що при зростанні тиску СП зміщується до 

більш високої температури і стає плавнішим, а як додатковий ефект виявлено зміну 

ширини петлі гістерезису. Якщо для моноядерних комплексів ширина петлі може як 

зростати, так і зменшуватися [31, 32], то для одновимірних полімерних координа-

ційних сполук гістерезис залишається сталим, так само як і різкість СП. Ці факти 
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проінтерпретовано як доказ того, що саме полімерна структура є посередником коо-

перативних взаємодій при СП [33].  

Кристалічна структура [Fe(phen)2(NCS)2] при тиску 1 гПа і кімнатній темпера-

турі відповідає НС конфігурації комплексу. Важливо зазначити, що просторова гру-

па при підвищенні тиску не змінюється, а загальні молекулярні розміри і конфігура-

ція майже не відрізняється від НС молекул при низькій температурі і атмосферному 

тиску [34]. Таким чином, принаймні в цьому випадку, ефекти збільшення тиску і 

зниження температури призводять до однакового результату. У деяких випадках фа-

зовий перехід, викликаний тиском, вважається ймовірним джерелом зворотного пе-

ретворення НС→ВС при збільшенні тиску, але при умові, що температура СП в но-

вій фазі нижче, ніж у вихідній [35].  

За оцінками, фазові перетворення природних оксидних і силікатних Fe-вмісних 

мінералів в земній корі і мантії пов'язані зі змінами тиску і є аналогічними описаним 

вище. Наприклад, СП був виявлений в мінералі джіллеспіті BaFeIISi4O10 [36]. Пока-

зано, що перетворення ВС→НС під тиском властиве навіть такій відносно простій 

речовині як FeS [37], так само як і ряду перовскіто-подібних мінералів, що містять 

3d6-іон CoIII [38].  

 

1.3 Кооперативні взаємодії. Поліморфізм  

СП спостерігаються для систем як в розчині, так і в твердому стані, хоча одна й 

та сама система не обов'язково проявляє перехід в обох фазах. В розчині взаємодії 

між молекулами практично відсутні, в той час як у твердому стані реалізуються си-

льні міжмолекулярні зв'язки, що призводить до кооперативних взаємодій різного 

ступеня, як уже згадувалося вище. Було зроблено багато спроб кількісно змоделю-

вати різні типи СП і виявити природу кооперативних взаємодій. Одна з найбільш 

успішних моделей [39, 40] бере за основу зміну відстані метал–донорний атом 

(~0,2 Å), що супроводжує процес СП. Згідно моделі одиничні центри СП утворюють 

"точкові дефекти" в гратці, що створює додатковий "уявний" або "хімічний тиск" 

кристалічної ґратки на сусідні центри. Ґратка розширюється в ході перетворення 

при багатьох точкових дефектах, що прискорює перехід залишкових центрів СП. 
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Експериментальний доказ існування кооперативних взаємодій в твердих тілах було 

отримано при дослідженні твердих розчинів [41], кристалічна структура яких зали-

шається незмінною в порівнянні з вихідною сполукою, оскільки відбувається лише 

часткова заміна іонів FeII на інший співрозмірний іон, переважно діамагнітний Zn. 

Заміщення істотно впливає на значення γВС(T) двома способами: (i) СП стає більш 

плавним і (ii) крива поступово зміщується до нижчих температур при зменшенні 

концентрації FeII. Фактично, при високому розведенні крива СП стає больцманівсь-

кою, із залежністю γВС(T) аналогічною для розчину, що вказує на зникнення коопе-

ративних взаємодій. 

Подальший доказ існування кооперативних взаємодій надали дослідження оп-

тичних спектрів під час релаксації метастабільного ВС* стану, одержаного опромі-

ненням при низькій температурі (ефект LIESST) [42]. Виявлено, що у випадку моно-

кристала [Fe(пропілтетразол)6](BF4)2 спостерігається гіпсохромний зсув поглинання 

1A1→
1T1 приблизно на 200 см−1 відносно вихідного положення при ~18000 см−1 в мі-

ру зростання його інтенсивності при релаксації. Причиною є нелінійне наростання 

"хімічного тиску" всередині кристала в процесі релаксації з ВС* стану, яке спочатку 

протікає повільно, але прискорюється зі збільшенням концентрації НС центрів FeII. 

Нормалізовані релаксаційні криві 5T2→
1A1 (γНС(t)) при такій кінетиці мають сигмої-

дальний характер, що вказує на існування кооперативних взаємодій. Аналогічні до-

слідження кристала [Fe0,1Zn0,9(пропілтетразол)6](BF4)2 призвели до інших результаів. 

Крива релаксації γНС(t) цієї сполуки має одноекспоненціальний характер, при цьому 

не спостерігається помітної зміни енергії для зростаючого піку поглинання 1A1→
1T1 

[43]. Обидві особливості вказують на зникнення кооперативних взаємодій в розбав-

леному кристалі, де середня відстань FeII–FeII стає настільки великою, що центри СП 

більше не впливають один на одного. 

Якщо кооперативність СП перевищує порогове значення, виникає гістерезис. 

Оскільки в перспективі можливого практичного застосування гістерезис є однією з 

найбільш цінних особливостей систем з СП, значні зусилля направлені на з'ясування 

структурних посередників, завдяки яким відбуваєть поширення кооперативних вза-

ємодій в кристалічній гратці. Можна очікувати, що сильна кооперативність най-
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більш вірогідна в полімерних системах, і вона дійсно спостерігається в жорстких 1D 

триазольних системах і 2D/3D поліціанідних системах, розглянутих нижче. У випа-

дку моноядерних систем довгий час вважалося, що водневі зв’язки виступають ме-

діаторами взаємодій між центрами СП. Існує багато кооперативних систем, в яких 

ліганд включає донори і акцептори водневого зв'язку, і таким чином в твердому ста-

ні може утворювати супрамолекулярні агрегати шляхом взаємодії з молекулами ро-

зчинника або аніонами. Ще одним джерелом кооперативності моноядерних систем 

виступають сильні π-стекінгові взаємодії. Вважається, що вони є причиною значної 

кооперативності систем з пласкими ароматичними лігандами типу біспіразолілпіри-

дину [44-46], нафталену [47, 48], бензімідазолу [49] та інших систем [50]. 

 

1.4 Концепція багаторівневого СП  

За своєю природою явище СП відбувається на рівні іонів/атомів, однак згодом 

всі фізичні рівні твердої речовини виявляються задіяними в перетворенні з відповід-

ною зміною макроскопічних фізичних властивостей. Це дозволило французським 

кристалографам Гіоно, Маршіві і Шастане [51] запропонувати концепцію багаторів-

невого СП, яку вони образно назвали "доміно матрьошок", і яка викладена нижче.  

СП між ВС і НС конфігураціями іонів FeII в масштабах зразка призводить до 

значного різноманіття фізичних відгуків, забезпечуючи багату палітру властивостей, 

іноді протилежних при розгляді різних речовин. Причина криється в тому, що вини-

каючи внаслідок електронної перебудови іону металу, СП поширюється на інші фі-

зичні масштаби речовини, причому, в залежності від сполуки, кожен з них сприяє 

або блокує поширення ефекту далі. При цьому, в цілому фізичні властивості зразка 

залежать від того, що відбувається на всіх рівнях матеріалу. На сьогоднішній день, 

незважаючи на ретельне вивчення явища СП, зв'язок між змінами атомного рівня і 

його макроскопічними наслідками ще далекі від повного розуміння, оскільки часто 

нові дослідження призводять до несподіваних і непередбачуваних результатів.  

Найбільш очевидними багаторівневими причинно-наслідковими перетворення-

ми під час СП, які можна спостерігати і описати, являються структурні зміни. Беру-

чи до уваги, що основна відмінність між спіновими станами полягає в зміні об'єму, 
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досліджуючи цю характеристику можна наблизитись до пояснення процесів в крис-

талічному стані. Об’ємна модифікація координаційного поліедра при СП завжди од-

накова і залежить не від сполуки, а тільки від типу іона металу і донорних атомів, 

утворюючих координаційний поліедр [52]. Наприклад, ця величина для поліедра 

FeIIN6 при СП дорівнює ~3,0 Å3 внаслідок зменшення від ~13,0 Å3 в ВС до ~10,0 Å3 в 

НС стані, що дорівнює –23 % при охолодженні/тиску/опроміненні, або +30 % при 

переході внаслідок нагрівання/негативного тиску/опромінення [52]. Ця значна об'є-

мна зміна по-різному модулюється в масштабі молекули, включаючи структурні пе-

ребудови і зміну координаційного числа [53-55]. Зміна молекулярного об'єму на 

цьому рівні виявляється надзвичайно варіабельною величиною при порівнянні різ-

них комплексів, і знаходиться в межах 0,5–5% [52]. Отже, об'ємна зміна молекули є 

меншою порівняно зі зміною поліедра. Подібний буферний ефект зумовлений пере-

будовою лігандних груп навколо іона металу для компенсації розширення коорди-

наційної сфери. Це передбачає значну різноманітність поведінки, враховуючи кіль-

кість типів лігандів, і може призводити, наприклад, до зміни конформації [53, 56], 

обертання лігандів [57] і навіть зміни КЧ [58-60]. Хоча збільшення об’єму при СП в 

молекулярному масштабі є невеликим, перебудова лігандів має значний вплив на 

більш високі рівні організації, що в більшості випадків призводить до відчутного 

розширення елементарної комірки. У цьому випадку найбільш високий рівень, кри-

сталічна ґратка, також відчуває вплив СП, що більшою чи меншою мірою залежить 

від ступеня молекулярної перебудови. Іноді це призводить до фазових переходів 

першого роду і в кінцевому рахунку до порушення симетрії, і/або до суттєвої струк-

турної перебудови [61-63]. В результаті об'ємна варіація одиничної комірки ніколи 

не буває настільки ж значною, як початкове зменшення на –23 % при СП з ВС в НС 

стан. Натомість, часто спостерігається зменшення розміру елементарної комірки в 

діапазоні 2–5 % [26, 52], і лише в рідкісних випадках зміна сягає 10% [61, 64]. Від-

значимо, що зміна також може бути нульовою і навіть, як нещодавно виявлено, по-

зитивною +1,6% через зміну конформації ліганду [57].  

Макроскопічна зміна об’єму зразків погано задокументована, хоча повідомля-

лося про деякі спроби мікроскопічного охарактеризування кристалів [65]. Багато до-



 

44 

сліджених сполук при циклічній термічній обробці демонструють структурну втому 

в результаті акумуляції механічних деформацій кристала [66-71]. Відомо, що крис-

тали можуть вибухоподібно руйнуватись через виникаючі механічні напруження 

[72], але в окремих випадках спостерігається механічна стійкість [73, 74] і навіть 

процес термічного самозагоєння дефектів [75].  
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Рис. 1.5. Концептуальний погляд на рівні, задіяні в процесі СП. Від іона і його 

поліедра до кристала кожен рівень реагує і зазнає значних змін з/без зв’язку з інши-

ми рівнями [51].  

 

Наведені приклади ілюструють багаторівневі аспекти СП, але не відображають 

його реальну складність. На рис. 1.5 перераховано структурну інформацію, яку мо-

жна отримати при вивченні різних структурних рівнів. Кожен з них має тенденцію 

адаптуватися до початкового ефекту зміни геометрії координаційного поліедра, 

опосередкованого нижчими фізичними рівнями. Також, очікувано існує взає-

мозв’язок між поведінкою на різних рівнях. Якщо перетворення, викликане СП, по-
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ширюється від найменшого до найбільшого рівня, несучи з собою свою частку мо-

дифікацій, то їх певна структурна особливість як посередників може впливати і на 

нижчі рівні. Це багато в чому документально підтверджується порівнянням полі-

морфів, які за визначенням відрізняються тільки своїми кристалічними упаковками і 

можуть мати абсолютно різні геометричні деформації при СП (див. нижче). Полі-

морфізм, що представляє значний інтерес при вивченні матеріалів з СП, є чудовим 

прикладом ефектів верхніх організаційних рівнів.  

Концепція структурної багаторівневості СП може бути порівняна з ефектом 

доміно. Ефект доміно – це ланцюгова реакція, яка виникає, коли будь-яка зміна ви-

кликає ідентичну зміну в безпосередній близькості від себе, яка в свою чергу приз-

водить до поширення зміни далі. Ефект доміно відноситься до ланцюгового переми-

кання спінового стану при переході від одного центру СП до іншого, ініційованого 

першими іонами, які зазнають СП. Аналогія з матрьошкою може бути використана 

для опису зростаючого масштабу фізичних ефектів, що відбуваються внаслідок СП 

іона металу. Дослідження будь-якого з них частково описує фізичну картину і є не-

достатнім для пояснення зміни властивостей зразка, оскільки один ефект є частиною 

ефекту вищого або нижчого структурного рівня, які подібно матрьошкам вклада-

ються один в одний. Автори концепції наголошують, що подібна аналогія є лише 

наближенням до опису реальної фізичної картини, оскільки ефекти кожного з рівнів 

сильно корелюють.  

  

1.5 Взаємозв’язок фазових і спінових переходів  

Згідно Сораі, фазові переходи в конденсованій речовині проявляються як узго-

джені ефекти молекулярних зміщень разом з перебудовою молекулярної структури і 

міжмолекулярних взаємодій [76]. Серед фазових переходів вирізняють переходи ро-

зупорядкування, зміщення і реконструкції [77]. Розупорядкування призводить до 

зміни позиційного і орієнтаційного вирівнювання молекулярних осей. При переході 

типу зміщення відбувається зміщення атомних або молекулярних положень зі збе-

реженням існуючих зв'язків, в той час як реконструкційний перехід передбачає зна-

чні переміщення атомів з перебудовою міжмолекулярних зв'язків. Оскільки внутрі-
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шньомолекулярна перебудова вимагає значнішої енергії, ніж необхідна для розриву 

міжмолекулярних зв'язків, не очікується значної структурної модифікації молекули 

при фазових переходах. Однак відомо, що для деяких молекулярних матеріалів змі-

на електронного стану складових органічних груп чи атомів сильно корелює зі змі-

нами в їх кристалічній упаковці. Одним з таких типів сполук є комплекси з СП, для 

яких перехід завжди супроводжується вираженими структурними змінами внаслідок 

різного об'єму координаційного поліедра в двох спінових станах.  

Одним з питань представленої роботи є вивчення зворотної проблеми, тобто чи 

може структурний фазовий перехід впливати на спіновий стан сполук і до якої межі. 

Частково на це питання можна відповісти на основі даних твердотільних і рідкокри-

сталічних сполук з СП, відомих на сьогодні. Серед майже 10000 статей присвячених 

феномену СП, проіндексованих в базі даних Web of Knowledge [78], лише близько 

100 описують синхронні спінові і фазові переходи зі зміною просторової групи, ро-

зупорядкуванням компонентів ґратки чи зміною агрегатного стану [79-81]. Згідно 

пануючих уявлень виникнення незалежного або зумовленого певною причиною 

структурного фазового переходу реконструктивного типу не є обов'язковою умовою 

для спостереження кооперативного СП [17, 82-84]. Структурні перетворення під час 

перебігу СП самі по собі можна віднести до переходу типу зміщення, які в сприят-

ливих умовах є достатнім фактором для ефективного поширення взаємодій в гратці, 

що призводить до виникнення різних типів СП [17]. В окремих випадках, однак, пе-

ретворення подібної амплітуди можуть викликати зміну просторової групи, що для 

систем з одночасними спін- і структурними переходами викликає питання про пер-

винний ефект, тобто структурний перехід індукує СП чи навпаки, що призводить до 

проблеми типу "курки і яйця" [12]. Принаймні, в деяких системах [85-88] структур-

ний фазовий перехід був визначений не як рушійна сила, а лише як фактор, який 

модулює характер переходу, роблячи його більш різким аж до появи гістерезису, 

зумовленого структурним перетворенням ґратки внаслідок СП. Аналогічно, у випа-

дку дуже великого гістерезису систем [Fe(PM-Pea)2(NCS/Se)2], [Fe(2-pic)3]Cl2·H2O та 

[Co(C14-terpy)2](BF4)2, кристалографічно значущі фазові переходи вважаються пер-
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шопричиною СП [12, 80, 89-92]. Для інших систем питання залишається нерозв'яз-

ним [12, 51, 88].  

Інший тип фазового переходу, а саме явище розупорядкування, стало об'єктом 

багатьох досліджень після виявлення в СП комплексі [Fe(2-pic)3]Cl2·EtOH (2-pic = 2-

(амінометил)піридин) [93]. Автори дослідження припустили, що структурне розупо-

рядкування молекул етанолу зумовлює двоступінчастість СП, що згодом було підт-

верджено більш точними дослідженнями [93-95]. Інші типи розупорядкування 

включають аніони [96-101] та лігандні фрагменти [98, 101]. В цих випадках зміна 

напруженості поля ліганду при кооперативному упорядкуванні компонентів ґратки 

надає імпульс для ініціювання різкої зміни спінового стану і структурного гістере-

зису.  

Тісний взаємозв'язок фазових переходів і пов'язаних з ними макроскопічних 

властивостей виявлено в споріднених органічних і металоорганічних молекулярних 

магнітах, поведінка яких є прямим наслідком міжмолекулярної або внутрішньомо-

лекулярної взаємодії між парамагнітними центрами. Вона тісно корелює з утворе-

ною структурою, тому при виникненні фазового переходу магнітні властивості від-

дзеркалюють амплітуду і характер структурних змін. Наприклад, радикали в криста-

лічному стані зазвичай виявляють парамагнетизм Кюрі-Вейса при високих темпера-

турах, оскільки їх магнітні обмінні взаємодії в цілому слабкі [102-105]. При знижен-

ні температури взаємодії наростають і деякі з систем демонструють магнітне впо-

рядкування, так само як неорганічні магнітні матеріали. При цьому повідомлено про 

декілька систем, структурний фазовий перехід яких призводить до антиферомагніт-

ного впорядкування спінів [106, 107]. Оскільки ці переходи являються фазовими пе-

реходами першого роду, вони завжди супроводжуються тепловим гістерезисом [77]. 

Найбільш яскравими прикладами таких систем є 1,3,5-тритіо-2,4,6-триазапенталеніл 

(ТТТА) (рис. 1.6а) і спіробіфеналенільні нейтральні радикали з петлями гістерезису, 

центрованими при кімнатній температурі [107, 108]. Крім того, повідомлялось, що 

ТТТА проявляє виражений термохромізм від зелено-жовтого до фіолетового [107]. 

Магнітна бістабільність, зумовлена структурним переходом, також відома для ана-

лога берлінської блакиті на основі мангану і феруму, який показує переніс електро-
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нів між високотемпературною фазою MnII
S=5/2–CN–FeIII

S=1/2 (F43̄m) і низькотемпера-

турної фазою MnIII
S=2–CN–FeII

S=0 (I4m̄2) з тепловим гістерезисом 116 К (рис. 1.6b) 

[109]. Також відомі декілька двоядерних і полімерних азидних комплексів, для яких 

виявлено зміну магнітного відгуку через фазовий перехід ґратки [110-112]. РСтА 

дослідження двоядерної системи в двох фазах виявило модифікацію місткової гео-

метрії азидогрупи, яка перемикає антиферомагнітний зв'язок між парамагнітними 

іонами NiII (рис. 1.6с) [113].  

 

 

Рис. 1.6. Приклади молекулярних систем зі структурним фазовим переходом, 

синхронним зі зміною магнітної сприйнятливості: а) ТТТА [107]; b)RbxMn[Fe 

(CN)6](x+2)/3·zH2O [109]; c) [LNi2(N3)3] (L = 3,5-((біс(2-етилтіоетил)аміно)метил)-

піразолат) [113].  

 

Аналогічно, відомо, що перехід типу порядок-безлад в металорганічному ради-

кальному дітіоленовому комплексі є причиною різкої зміни магнітного відгуку через 

зміну відносного перекриття радикальних фрагментів [114, 115]. Чисельні приклади 

підтверджують, що причиною аномалій магнітної сприйнятливості (або іншої влас-

тивості) сполук з фазовими переходами є зміна відносного розташування компонен-

тів решітки і, отже, ступеня взаємодії між ними [116-125].  

Явище поліморфізму служить переконливим доказом того, наскільки впливо-

вим чинником являється тип реалізованої кристалічної упаковки при перебігу СП, 
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зокрема, міжмолекулярні контакти. Проблемі поліморфізму сполук з СП присвячено 

огляд [126]. Нижче наведено декілька яскравих прикладів подібних сполук [89, 127-

130]. Так, між поліморфами I і II сполуки [Fe(PM-BiA)2(NCS)2] були виявлені неве-

ликі і очевидно незначні структурні відмінності, які, проте, роблять їх поведінку ра-

дикально відмінними [129]. Поліморфу I властивий різкий СП при 170 К, в той час 

як поліморф II демонструє плавний перехід з центром близько 205 К. Основна від-

мінність двох структур полягає в тому, що форма I має дещо викривлений октаедр 

FeN6 порівняно з формою II, і коротші міжмолекулярні водневі зв'язки S···HC. Для 

споріднених систем [Fe(PM-X)2(NCS)2] (X = замісник) виявлено пряму кореляцію 

між довжиною контактів високотемпературної ВС кристалічної упаковки та крутиз-

ною переходу [12, 129]. Це додатково демонструє фундаментальну роль міжмолеку-

лярних контактів у визначенні параметрів СП.  

Ще одним прикладом слугує поліморф А сполуки [Fe(bt)2(NCS)2] (bt = 2,2'-ді-2-

тіазолін), який показує СП з центром гістерезису при 175 К, в той час як поліморф В 

залишається ВС в усьому температурному діапазоні. Це різниця пояснюється утво-

ренням різних мотивів міжмолекулярних S···S контактів внаслідок різної симетрії 

граток (рис. 1.7а) [130]. Іншими структурно охарактеризованими прикладами явля-

ються поліморфи комплексу фас-[Fe(dppa)(NCS)2] (dppa = 3-амінопропіл)біс(2-

піридилметил)амін) [128], системи [Fe(abpt)2(NCX)2] (abpt = 4-аміно-3,5-

біс(піридин-2-іл)-1,2,4-триазол, X = S або Se) [131, 132] (рис. 1.7b) і {Fe[(p-

iC6H4)B(3-Mepz)3]2} [133]. Порівняння кристалічних структур показало, що відмін-

ності характеристик СП обумовлені ефектами упаковки кристалів і невеликими гео-

метричними змінами комплексних молекул в поліморфах (рис. 1.7). При вивченні 

комплексів FeII на основі саліцилідену відзначена роль водневих міжмолекулярних 

зв'язків, які вважаються першопричиною певного характеру СП [134, 135]. Триазо-

льна система [Fe(Htrz)3(BF4)2], ізольована у вигляді так званих α- і β-фаз, слугує 

прикладом можливості перетворення поліморфів при нагріванні вище порогової те-

мператури [136].  
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Рис. 1.7. Мінімізоване перекриття молекул [Fe(bt)2(NCS)2] (а) і 

[Fe(abpt)2(NCS)2] (b) у вигляді поліморфів А і В. Пунктирні лінії відповідають різ-

ним мотивам міжмолекулярних контактів [129, 130].  

 

Слід сказати, що всі описані комплекси були отримані випадково. Тому ная-

вні експериментальні дані дають обмежені результати для прогнозування отримання 

нових, навіть незначно модифікованих систем з заданими функціональними харак-

теристиками. У цьому відношенні використання добре прогнозованих фазових пе-

реходів типу твердий–рідкий внаслідок плавлення або твердий–твердий внаслідок 

сорбції/десорбції є альтернативним і все ще недостатньо дослідженим підходом для 

створення нового типу систем з керованими властивостями СП. В таких сполуках 

перемикання між двома станами може контролюватися присутністю молекул низь-

комолекулярного субстрату, що вимагає певної специфічної пористої будови. Для 

плавких же систем температура плавлення залежить від довжини аліфатичних замі-

сників [137].  

 

1.6 Фактори, які впливають на напруженість поля ліганду 

Напруженість поля ліганду в твердій фазі визначається рядом факторів, які 

можна поділити на два типи. Перша група включає "притаманні" чинникі, які визна-

чаються хімічною природою сполуки, а саме типом ліганду, його замісниками, при-

родою аніону, кристалічного розчинника і розмірністю системи. Ці чинники не змі-
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нюються при дії зовнішнього фізичного впливу без незворотної хімічної модифіка-

ції сполуки. До другої групи належать "структурно-визначені" водневі і π-π стекін-

гові зв’язки, електростатичні та слабкі ван-дер-ваальсові (ВдВ) контакти, які є чисе-

льними і формують мережу міжмолекулярних контактів між комплексними молеку-

лами. Саме структурно-визначені параметри змінюються в процесі фазового пере-

ходу. Роль міжмолекулярних контактів полягає в модифікації електронної структури 

ліганду і передачі інформації про спіновий стан по гратці. Будь-яка зміна цих конта-

ктів, наприклад, через втрату розчинника або фазові переходи, призводить до зміни 

структурно-залежних властивостей сполуки. Ще одним важливим джерелом різної 

поведінки в різних фазах є структурно-зумовлена деформація комплексної молекули 

або ліганду, виявлена у поліморфах (рис. 1.7). На рис. 1.8 наведена загальна схема 

структурних параметрів, важливих для перебігу СП. 

 

Рис. 1.8. Параметри, які впливають на характеристики СП і їх зміна при фа-

зовому переході [138]. 

 

Виходячи із загальних міркувань, очікується, що будь-який вид фазових пере-

творень, при якому змінюється характер міжмолекулярних взаємодій, повинен су-

проводжуватися зміною характеру структурно-зумовлених властивостей сполук. 

Наприклад, плавлення повинно супроводжуватися зменшенням кооперативності 



 

52 

СП. Це легко уявити, зваживши, що збільшення об'єму речовини при плавленні при-

зводить до збільшення міжмолекулярних відстаней і очевидного зменшення міжмо-

лекулярних контактів, які опосередковують взаємодії між центрами СП. Тому слід 

очікувати реалізацію некооперативного переходу в розплавленій фазі і кооператив-

ного в твердому стані.  

В двох наступних підрозділах наведено огляд полімерних поліціанометалатних 

і рідкокристалічних комплексів FeII, важливих в контексті тематики представленої 

роботи.  

 

1.7 Полімерні комплексні сполуки. Гетерометалічні поліціанідні комплек-

си FeII (клатрати Гофмана)  

Контроль зв'язку між центрами СП і, отже, дизайн матеріалів із заданими влас-

тивостями, є складним завданням через погано прогнозовану природу міжмолекуля-

рних взаємодій і високу чутливість явища СП до незначних структурних змін ґрат-

ки. Полімерний підхід в хімічному дизайні сполук з СП виявився зручним інструме-

нтом для перевірки впливу ковалентного зв'язування центрів металів на результую-

чу поведінку сполуки. Цей підхід дозволяє знизити домінування супрамолекулярних 

взаємодій, характерних для дискретних моноядерних сполук, і замінити їх більш пе-

редбачуваними жорсткими ковалентними і координаційними зв'язками. У цьому ві-

дношенні координаційні полімери типу клатратів Гофмана {FeII(L)n[M
II(CN)4]} (MII 

= Ni/Pd/Pt) виступають у якості зручних об'єктів для аналізу взаємодій між центрами 

FeII [139, 140].  

Завдяки прогнозованому та варіабельному складу, полімерній будові, порис-

тості та функціональності клатрати Гофмана являються предметом пильної уваги 

науковців протягом двох останніх десятиліть. Введення центрів СП, безсумнівно, 

сформувало новий самобутній підклас подібних сполук [141-143]. Як тільки в 3D 

клатратах [Fe(піразин)M(CN)4] (pzNi/Pd/Pt) було виявлено кооперативний СП поб-

лизу кімнатної температури, залежний від гостьових молекул [144], одразу ж сорб-

ційні властивості стали об’єктом чисельних досліджень [145-153]. Згідно Ні, гостьо-
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ві молекули взаємодіють з полімерним каркасом через ВдВ або π···π стекінгові вза-

ємодії, водневі і координаційні зв’язки, які детально розглянуто нижче [140].  

 

  
 

Рис. 1.9. Схематична будова 3D клатратів Гофмана на основі тетрадентатного 

тетраціанометалату [Fe(L)Ni/Pd/Pt(CN)4]·G (зліва) і бідентатного діціанометалату 

[Fe(L){Ag/Au(CN)2}2]·G (справа). Знизу наведено відомі місткові ліганди. 

 

В 1996 році синтезовано перший клатрат Гофмана pyNi (py = піридин) [154], з 

кооперативною поведінкою СП з тепловим гістерезисом шириною 9 К при Тc = 190 

K. При заміні піридина на містковий ліганд піразин (pz) одержали 3D клатрат, стру-

ктура якого утворена послідовними 2D шарами [Ni(CN)4Fe]∞, з’єднаних містковими 

pz-лігандами. В цій сполуці слабше поле ліганда pz конкурує з ефектом жорсткішої 

3D-структури, яка більшою мірою перешкоджає структурному перетворенню при 

СП, і сприяє як помітному підвищенню значення Tc до 292 К, так і розширенню гіс-

терезиса до 25 K. Тому дослідження клатратів Гофмана набули широкої наукової 

популярності і на даний час є однією з активних тематик в області досліджень СП. 

Для синтезу клатратів LM·G використовують декілька підходів [140]: 1) Заміна py і 
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pz іншими подібними молекулами; 2) Використання лінійних аніонних груп 

[Ag/Au(CN)2]
– замість плоско-квадратних [Ni/Pd/Pt(CN)4]

2–; 3) Введення гостьових 

молекул, зокрема, протонних і ароматичних розчинників, з метою контролю власти-

востей СП через взаємодії господар–гість [155-157].  

Використання біспіридинових лігандів дозволило отримати і дослідити значну 

кількість нових 3D клатратів. Наприклад, при використанні подовженого лінійного 

ліганду bpac об'єм порожнини, доступний для гостьових молекул, сягає 294 Å3, що 

відповідає 42% його елементарної комірки в НС стані (рис. 1.9) [158]. Значення тем-

ператури СП для режимів охолодження і нагрівання складають 301 і 322 К відповід-

но, визначаючи петлю гістерезису шириною 21 К. Крім того, при використанні най-

довшого ліганду bpeben доступний обсяг збільшується до 511 Å3 [159], але ширина 

петлі гістерезису для bpebenPt·0,5bepben зменшується до нуля. Зроблено висновок, 

що ефективність кооперативної передачі СП знижується при збільшенні довжини 

лінійного ліганду. Цікаво, що за допомогою гнучкого ліганду dpsme одержано пер-

шу тристабільну сполуку з СП dpsmePt·⅔dpsme·xEtOH·yH2О зі структурно-неекві-

валентним іонами FeII, які мають різне далекосяжне впорядкування НС і ВС центрів 

(рис. 1.10) [160]. 

 

Рис. 1.10. Триступінчастий СП 

сполуки dpsmePt·⅔dpsme·xEtOH·-

yH2О. Затінені області вказують на те-

мпературні діапазони, в яких матеріал 

проявляє тристабільність [160]. 

Заміна тетраціанометалатів на діціанометалатні містки збільшує розмір ром-

боподібного фрагмента {Fe4[M
I(CN)2]4} в 2D шарах майже в чотири рази порівняно з 

квадратним фрагментом {Fe2[M
II(CN)4]2} [139]. Внаслідок цього в системах із зага-

льною формулою [Fe(L){Au(CN)2}2]·G, де L = bipytz [161], bpmp [162], bpp [163], dpb 

(рис. 1.9, 1.11) завжди спостерігається взаємопереплетіння ідентичних 3D підмереж 
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[164]. Незважаючи на це, каркаси з довгими містковими лігандами утворюють пори, 

що дозволяє вивчати вплив гостьових молекул на властивості їх СП. 

 

 

Рис. 1.11. Проекція взаємо-

переплетених 3D каркасів dpbAu 

[164]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.12. Деякі гостьові ефек-

ти в каркасних сполуках типу кла-

тратів Гофмана [140]. 

 

Не тільки органічні ліганди і поліціанометалатні групи, але і сольватні моле-

кули 3D клатратів типу LM·G відіграють значну роль у визначенні характеристик 

СП [152, 153]. В цілому клатрати Гофмана визнані як перспективні матеріали для 

застосування в якості хемосенсорів завдяки наступним перевагам: (1) селективності 

абсорбції гостьових молекул; (2) близькості температури СП до кімнатної; (3) пере-

важно кооперативної поведінки СП; (4) залежності структурних і властивостей СП 

від будови місткових лігандів і поліціанометалатних блоків. Хемосорбційні власти-
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вості каркасних сполук широко досліджуються, проте все ще не виявлено чіткий 

взаємозв'язок між параметрами СП і взаємодіями господар–гість [152, 153]. Виходя-

чи з теоретичних уявлень, ці взаємодії пов’язані зі структурними властивостями як 

каркасу так і абсорбованої молекули, включаючи її розмір, форму, розташування, 

функціональні групи, тип і силу взаємодії тощо. Ці фактори обумовлюють загальні 

міжмолекулярні взаємодії, а також впливають на СП, змінюючи його характеристи-

ки. Нижче систематизовано основні гостьові ефекти в каркасних сполуках типу кла-

тратів Гофмана з точки зору розміру гостьової молекули, π···π-взаємодій, водневих 

зв'язків, слабких ковалентних зв'язків X···M (рис. 1.12) згідно Ні та ін. [140]. 

 

Рис. 1.13. Залежність між усередненим значеннями Tc і ВдВ об'ємом гостьової 

молекули для клатратів pzNi·G (a) і pzPt·G (b) [140]. 

 

Структура полімерних сполук часто лише слабко змінюється при адсорб-

ції/десорбції, тому такі комплекси являються майже ідеальними стабільними моде-

лями для дослідження впливу гостьових молекул на поведінку СП. Серед сімейства 

клатратів Гофмана найбільшу увагу привернула дрібнопориста (близько 4 Å) систе-

ма pzNi/Pt зі СП поблизу кімнатної температури, який легко змістити шляхом абсо-

рбції різних за розміром молекул. Абсорбція MeOH, MeCN, EtOH, Me2CO або толу-

ену полімером pzNi зумовлює поступову зміну Tc зі зростанням розміру гостьових 

молекул (рис. 1.13) [156]. Результати були віднесені до ефекту "внутрішнього тис-

ку", завдяки якому більші гостьові молекули стабілізують більш об'ємну полімерну 

ґратку з ВС іонами FeII. На жаль, чіткої кореляції між шириною петлі гістерезису і 
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розміром гостя виявлено не було. Тим часом, при наявності гостьових шестичлен-

них або п’ятичленних молекул в каркасі pzPt [155] середні критичні температури 

слідують залежності pzPt·фуран (201 К) > pzPt·пірол (167 К) > pzPt·тіофен (115 К) 

> pzPt·бензен (ВС) (рис. 1.13). Ці значення є нижчими за значення порожнього кар-

касу pzPt (Tc = 295 K), що підтверджує стабілізацію ВС стану для більших гостьо-

вих молекул. Крім того, спостерігається кореляція з ВдВ об’ємом молекул: фуран 

(58,00 Å3) < пірол (60,21 Å3) < тіофен (67,72 Å3) < бензен (81,17 Å3), підтверджуючи 

припущення щодо залежності СП від молекулярного розміру [165].  

Вивчення залежності температури СП від ВдВ об’єму показало, що клатрати 

pzNi з H2O і Me2CO [156] та pzPt з SO2 [166], CS2 [155] і тіосечовиною [167] не під-

корюються об’ємній залежності, що дозволяє припустити наявність конкуруючих 

взаємодії або ефектів. Водневе зв'язування в pzNi·2H2O впливає на залежність від 

об'єму гостьових молекул, в той час як взаємодії (pz)π···Me2CO···π(pz) сприяють 

стабілізації НС стану в pzNi·Me2CO [156]. Було підтверджено, що взаємодії Pt···S 

явно змінюють СП властивості pzPt з абсорбованими SO2, CS2 і тіосечовиною [155, 

166, 167].  

Взаємодії π···π є одними з найважливіших в супрамолекулярної хімії [53]. 

Введення груп, здатних до їх утворення, є ефективним методом не тільки для по-

ліпшення кооперативності СП, а й для зміни його характеристик шляхом контролю 

взаємодії господар-гість. З точки зору мінімізації стеричного ефекту найбільш при-

датними для вивчення π···π-взаємодії є системи з великим розміром пор. Так десор-

бований клатрат dpbAu з довгим лігандом dpb (рис. 1.9) показує двоступінчастий 

СП з Tc1 = 156 K, Tc2↓ = 110 K і Tc2↑ = 119 K (рис. 1.14) [164]. При введенні ароматич-

них бензола (170 К), нафталіна (178 К), антрацена (141 К) і ферроцена (148 К) вияв-

ляється ступінчастий СП з гістерезисом з більш високими середніми значеннями Tc. 

В структурі, яку було оптимізовано методом DFT, розташування ароматичної гос-

тьової молекули між двома лігандами dpb з взаємодіями типу C–H···π або зміщени-

ми стекінговими взаємодіями π···π віднесено до факторів, сприяючих підвищенню 

кооперативністі СП. Оскільки в десорбованій сполуці dpbAu спостерігається двос-

тупінчастий СП, зроблено висновок, що геометричні зміни полімерного каркасу, ви-
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кликані ароматичними гостьовими молекулами, призводять до асиметричного СП з 

гістерезисом. 

Водневі зв'язки відіграють важливу роль в супрамолекулярній хімії. Звичайні 

водневі зв’язки утворюються між двома електронегативними атомами (Xδ––

Hδ+···Yδ−), тому, по суті, в їх основі лежать електростатичні взаємодії [168]. На про-

тивагу цьому, дисперсійні сили домінують у випадку слабких водневих зв'язків типу 

C–H···π. Для абсорбованих молекул води, наприклад, в pzPt, існує безліч варіантів 

взаємодії господар-гість з утворенням водневих зв'язків типу O–H···π(pz), O–H···C, 

O–H···N, O–H···Pt або C–H···O і слабких контактів Pt···O [144]. На жаль, в дослі-

джених структурах атоми водню води та молекул pz не були локалізовані, що пере-

шкоджає проведенню детального дослідження взаємодій. 

 

Рис. 1.14. Оптимізовані структури, π···π-взаємодії і криві СП сполуки 

dpbAu·G з ароматичними гостьовими молекулами [140].  
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Повідомлялось, що взаємодія комплексних молекул з молекулами розчинників 

через водневі зв'язки посилює поле ліганду [169-171]. Однак узагальнення впливу 

водневих зв'язків на СП в твердому стані виявилось непростою задачею [53]. Хоча 

ситуація є складною і для клатратів Гофмана, у випадку pzPt властивості СП коре-

люють з кількістю абсорбованих молекул води. Десорбований pzPt демонструє бі-

стабільність при кімнатній температурі з T1/2
↓/↑ = 285/309 K [146]. Моделювання ме-

тодом Монте-Карло і молекулярної динаміки (МК/МД), передбачає зниження Т1/2 

при збільшенні кількості молекул води (рис. 1.15) [171], що узгоджується з експери-

ментальними значеннями Т1/2
↓ = 260 K і Т1/2

↑ = 280 K для pzPt·2,6H2О [172]. 

 

 

Рис. 1.15. Модельна СП поведі-

нка pzPt при зміні кількості молекул 

кристалічної води (Nw). Вставка пока-

зує відповідні значення T1/2 [140]. 

 

На відміну від систем pzM, температура СП знижується при десольватації 

azpyM·H2O (M = Pt/Pd) [173]. Різні типи взаємодій господар–гість при різному роз-

ташуванні між атомами Pt, з короткими відстанями Pt···O, і між pz або піридинови-

ми групами, з короткими відстанями C···O, очевидно, збільшують або зменшують 

значення Tc відповідно. Крім того, сила впливу гостьової молекули на величину Tc 

також пов'язана з силою взаємодії господар-гість, яка залежить від відстані між ни-

ми.  

У 3D-каркасних клатратах Гофмана існує два потенційні вузли взаємодії: це 

вже розглянутий містковий органічний ліганд, а також поліціанометалатний фраг-

мент. Останній є координаційно ненасиченим і може виступати у якості кислоти 

Льюїса для подальшої координації лігандів. Слабка взаємодія Pt···S вперше була ви-

явлена у випадку pzPt·CS2, який є НС при кімнатній температурі [155]. Дані РСтА 

при 93 К показали, що один S-атом розташовується між двома pz-лігандами, в той 
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час як інший знаходиться між двома атомами Pt з відстанню Pt···S = 3,405 Å (рис. 

1.16).  

 

Рис. 1.16. Кристалічна структура pzPt з CS2 (ліворуч), тіосечовиною (посере-

дині) і SO2 (праворуч) [140]. 

 

Цікаво, що безпрецедентно велика петля гістерезису 64 К була виявлена для 

клатрату pzPt·½тіосечовина [167]. Кристалічна структура в НС стані показала ная-

вність коротких міжмолекулярних контактів господар–гість C···C, C···N, N···N і 

Pt···S = 3,56 Å. Таким чином, включення тіосечовини в клатрат pzPt призвело до 

виникнення слабких міжмолекулярних взаємодій з іонами PtII і містковими ліганда-

ми з посиленням кооперативності. Вплив контакту Pt···S на СП було додатково дос-

ліджено для клатрату pzPt з діоксидом сірки у якості гостьової молекули [166]. Те-

мпература СП сполуки склала 291 і 320 К в режимах охолодження і нагрівання від-

повідно, що вказує на зростання значення Tc і великий тепловий гістерезис. Тим ча-

сом, для похідних Pd і Ni при адсорбції SO2 не спостерігалась стабілізація НС стану. 

Кристалічна структура pzPt·¼SO2 при 120 К виявила невпорядковану молекулу SO2, 

аксіально координовану до іона PtII з відстанню Pt···S = 2,585 Å (рис. 1.16). 

Окрім слабкого ковалентного зв'язку M···X, внаслідок координаційної нена-

сиченості центри металів можуть вступати в хімічні взаємодії з гостьовими молеку-

лами. При абсорбції галогенів каркасом pzPt протікає окисно-відновна реакція, яка 

призводить до окислення PtII до PtIV [157]. Сполуку [pzPt·I] отримано нагріванням 

[pzPt·I]·2H2O вище 360 К, яку в свою чергу отримували взаємодією pzPt з аніоном 

I3
− в водному розчині. Навпаки, [pzPt·Br] і [pzPt·Cl] отримували безпосередньою ді-

єю парів відповідно Br2 і Cl2 на pzPt. На основі кристалічної структури та даних XPS 

запропоновано шахоподібне чередування октаедричного [PtIV(CN)4(I)2]
2− і квадрат-
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но-площинного [PtII(CN)4]
2− фрагментів в структурі сполуки (рис. 1.17). Критичні 

температури сполук відповідають порядку [pzPt·I] > [pzPt·Br] > [pzPt·Cl]. Це до-

зволяє припустити, що збільшення електронегативності X− призводить до зменшен-

ня σ-донорної здатності атома нітрогенів, що і призводить до зменшення поля ліган-

ду і величини Tc. Слід відмітити, що величина Tc досить точно залежить від вмісту 

йоду в [Fe(pz){Pt(CN)4(I)n}] ([pzPt·nI], n = 0–1), які одержували твердотільною реак-

цію [pzPt·I] і pzPt [153]. Виявлено лінійну кореляцію між вмістом йоду і Tc, яка 

описується формулою Tc
↓ = 99,9n + 282 і Tc

↑ = 96,4n + 302. Таким чином, модуляція 

Tc без зміни кооперативності може бути реалізована за допомогою цього унікально-

го постсинтетичного методу.  

 

Рис. 1.17. Кристалічна структура [pzPt·I] (ліворуч) і залежність Tc від вмісту 

йоду в pzPt·nI (праворуч). (Тc
↓, незаповнені квадрати; Tc

↑, заповнені квадрати) [140]. 

 

Значна залежність характеристик СП 3D клатратів Гофмана від вмісту і при-

роди гостьової молекули роблять їх ідеальними кандидатами для молекулярного 

розпізнавання. Для дрібнопористих систем ефект розміру гостьових молекул відіг-

рає домінуючу роль у властивостях СП, яка полягає в зменшенні значення Tc і пере-

важній реалізації об'ємного ВС стану в міру збільшення об'єму гостьової молекули. 

Навпаки, ефект розміру гостя повинен мати менш виражений характер для більш 

пористих систем при абсорбції маленьких гостьових молекул. Крім того, кількість 

гостьових молекул, їх розмір і розташування відносно фрагментів полімерного кар-

каса також повинні впливати на характеристики СП. 
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1.8 Рідкокристалічні комплекси з СП (металомезогени з СП)  

Термін "рідкий кристал" або "мезоген" відноситься до сполуки, здатної утво-

рювати рідкокристалічну фазу ("мезофазу"), що поєднує властивості кристала і рі-

дини [174]. Мезофази поєднують оптичну і електричну анізотропію з молекулярною 

рухливістю і текучістю. Існують два типи мезофаз, термотропні і ліотропні, які від-

різняються за хімічною природою і умовами виникнення. Термотропні рідкі криста-

ли утворюються з чистих сполук або їх сумішей при нагріванні/охолодженні, тоді як 

ліотропні рідкі кристали являються сумішами мезогенних речовин і розчинника (за-

звичай води). 

 Для утворення рідкокристалічних фаз, молекули речовини повинні задові-

льняти ряду структурних вимог і мати певну електронну будову. Наявність постій-

ного дипольного моменту і його величина (або анізотропія молекулярної поляризо-

ваності) мають вирішальне значення для виникнення рідкокристалічних властивос-

тей. Для появи рідкокристалічних властивостей необхідна присутність сильнополя-

ризованих груп в молекулі, жорсткого ядра і кількох довгих гнучких груп. Міжмо-

лекулярні сили, відповідальні за супрамолекулярну організацію в мезофазі, є такими 

ж, як і в твердому стані, а саме, водневі, π-π-стекінгові, ВдВ і електростатичні взає-

модії. 

 

Рис. 1.18. Схематичне зображення молекулярного впорядкування термотроп-

них рідких кристалів в кристалічній (ліворуч), анізотропній (посередині) і ізотроп-

ній рідкій фазах (праворуч).  
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Кристали складаються з молекул з певною визначеною конформацією, і явля-

ються впорядкованими за розташуванням і орієнтацією (рис. 1.18, зліва). Таке впо-

рядкування обумовлює анізотропію фізичних властивості кристалічної фази. На 

противагу цьому, в рідині відсутнє орієнтаційне і позиційне впорядкувння, що приз-

водить до ізотропії фізичних властивостей (рис. 1.18, праворуч). У той час як фазо-

вий перехід з твердого стану в ізотропний рідкий, або плавлення, в "звичайному" 

матеріалі відбувається відразу ж після перевищення температури плавлення, мезо-

ген спочатку плавиться з утворенням проміжної каламутної фази, мезофази, а потім 

перетворюється на повністю прозору ізотропну рідку фазу при вищий температурі. 

Відповідні температури переходів називаються температурою плавлення і темпера-

турою ізотропізації або просвітління (рис. 1.18). У термотропній мезофазі позицій-

ний порядок дуже низький або відсутній, але зберігається орієнтаційний порядок.  

 

 Рис. 1.19. Ілюстрація молекулярного впорядкування каламітиків в немати-

чній (ліворуч), смектичній (посередині) і холестеричній (праворуч) мезофазах з від-

повідним директором n. 

 

Термотропні мезогени далі поділяють відповідно до їх структурних особливос-

тей на каламітики (паличкоподібні) і дискотики (дископодібні). Для зручності моле-

кули можна розглядати як витягуті чи сплющені циліндри, що в обох випадках пе-

редбачає високий ступінь структурної анізотропії. Каламітики поділяють на немати-

чні і смектичні мезофази. Найменш впорядкованою фазою є нематична фаза (N) 

(рис. 1.19), в якій молекули лише вирівнюються паралельно одна одній в переваж-

ному напрямку вдовж вектора n (директора). Молекули мають орієнтаційний, але не 
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позиційний порядок, і можуть рухатися всередині фази і обертатися навколо довгої 

молекулярної вісі. Для смектичних фазах (S), де молекули розташовуються шарами і 

вирівнюються переважно паралельно одна одній, відомо декілька підтипів (A, B, C, 

E, G, H, J і K), які відрізняються ступенем впорядкованості всередині і між шарами. 

Найбільш поширеними і найменш впорядкованими серед них є SА і SC, для яких ха-

рактерне відповідно перпендикулярне або нахилене розташування молекул відносно 

n (рис. 1.19). Молекули з хіральним центром породжують хіральні нематичні 

(N*)/холестеричні (Ch) або хіральні смектичні фази (S*) зі спіральним молекуляр-

ним впорядкуванням (рис. 1.19). Ці хіральні мезофази являються оптично активни-

ми, причому фаза SС* може проявляти також ферро-, феррі- або антифероелектричні 

властивості.  

Зважаючи на сучасні технологічні вимоги значний інтерес представляють мате-

ріали, що поєднують властивості рідких кристалів (текучість, легкість надання не-

обхідної форми, впорядкованість) з властивостями, характерними для атомів металів 

(магнетизм, забарвлення, оптичні і електричні властивості). Металвмісні рідкі крис-

тали дістали назву "металомезогени". Значна частина відомих на сьогодні металоме-

зогенів це лантаноїдвмісні сполуки, що проявляють нестандартні люмінесцентні і 

магнітні властивості (парамагнітний відгук, контроль орієнтації молекул в магніт-

ному полі). Малочисельними є металомезогени, що проявляють електричні власти-

вості (провідність), оптичні (сильне двопроменеве заломлення, дихроїзм, нелінійні 

оптичні реакції) і електрооптичні властивості (фотоелектрична поведінка, сегнетое-

лектрична поведінка), колірні (термохромізм, фотохромізм) або редокс-активні вла-

стивості [174]. 

Сполуки, що поєднують СП і рідкокристалічну поведінку, мають перспективи з 

точки зору практичного застосування. Наприклад, потенційно вони можуть переми-

кати спіновий стан в різних температурних інтервалах, змінювати властивості СП 

під дією зовнішніх електричних і магнітних полей, проявляти термохромні або фо-

тохромні властивості, і при цьому бути придатними для легкої технологічної оброб-

ки з метою отримання у вигляді тонких плівок. Зміна кольору може бути використа-
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на в ряді застосувань рідких кристалів, таких як пасивні блокуючі фільтри, лазерні 

адресні пристрої, поляризатори на основі дихроїчних ефектів [174].  

Можливі два варіанти поєднання властивостей СП і рідкокристалічності. Спі-

новий і фазовий перехід кристал–рідкий кристал можуть відбуватись в одному і то-

му ж температурному інтервалі без взаємного впливу, або фазовий перехід може зу-

мовлювати значну реорганізацію міжмолекулярних контактів, які впливають на на-

пруженість поля лігандів координаційних центрів, тим самим ініціюючи СП. Вихо-

дячи із загальних міркувань, будь-який вид фазових переходів, що змінює характер 

міжмолекулярних контактів, повинен супроводжуватися зміною характеру структу-

рно-зумовлених властивостей сполук (див. нижче класифікацію металомезогенів з 

СП).  

 

Схема 1.1. Ліганди металомезогенів з СП. 

 

L1 

 

R1, R2, R3 = CnH2n+1: 

L2: n = 6; L3: n = 8; L4: n = 10; 

L5: n = 12 L6: n = 14; 

L7: n = 16; L8: n = 18 

L9: n = 20; L10: n = 22 

L11: R1, R3 = H, R2 = OC16H33 

L12: R1, R2 = OC16H33, R3 = H 

 

L13: R1 = OC16H33, R2 = H  

L14: R1 = H, R2 = C16H33 

Alk =  

L15: R1 = OAlk, R2 = H 

L16: R1 = H, R2 = Alk 

L17: R1 = OAlk, R2 = Alk 

 

 

 

R = H 

L18: n = 6; L19: n = 12 

L20: n = 16; L21: n = 18 

L22: n = 20 

R = CH3 

L23: n = 6; L24: n = 12 

L25: n = 18; L26: n = 20 
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Перший металомезоген [FeIII(L1)2]PF6 з СП синтезовано і досліджено проф. 

Ю. Галяметдіновим з Казанського університету (рис. 1.20а) [175]. Сполука утворена 

двома полідентатними аніонними лігандами, що хелатують іон FeIII, тоді як надлиш-

ковий позитивний заряд молекули компенсується PF6
–-аніоном. При охолодженні 

магнітна сприйнятливість комплексу зменшується, що призводить до неповного по-

ступового СП, також підтвердженого низькотемпературними даними 57Fe мессбау-

ерівської спектроскопії. При нагріванні до 375 К на магнітній кривій спостерігається 

стрибок сприйнятливості, відповідний переходу з кристалічного стану в смектичну 

мезофазу і "відпалу" зразка. Подальше охолодження не показує ознак різкої зміни 

при зворотньому переході в кристалічну фазу [175]. Пізніше, повідомлено про серію 

металомезогенів з формулою [Fe(L)2(NCS)2], L = L2-L10, з неповним поступовим 

СП [176]. Зокрема, сполука [Fe(L7)(NCS)2] показує перехід з рівноважною точкою 

T1/2 = 217 К, а при низькій температурі проявляє ефект LIESST [177]. Перехід з кри-

сталічного стану в смектичну фазу відбувається при 345 К, що виключає можливість 

взаємодії двох типів переходів. Також повідомлялося про системи з меншим числом 

алкільних замісників на ліганд (L11 і L12) [178]. Зміна числа замісників дозволяє до 

певної межі регулювати температуру плавлення комплексів.  

Пізніше повідомлено про системи з СП на основі терпіридиноподібних аліфа-

тичних лігандів L13 і L14. Вихідний незаміщений ліганд 2,6-біс(бензимідазол-2-

іл)піридин утворює комплекси FeII з дуже різким СП при температурі вище 400 К. 

Введення алкокси-замісника в піридиновий залишок ліганду істотно знижує напру-

женість поля, причому до такої міри, що комплекс [Fe(L13)2](BF4)2 має високу за-

лишкову ВС фракцію при низькій температурі, а при нагріванні проявляє поступо-

вий СП з T1/2 = 225 К [179]. З іншого боку, комплекс [Fe(L14)2](BF4)2 залишається 

НС при нагріванні до 400 К. Дослідження двох комплексів методом поляризованої 

оптичної мікроскопії виявило перехід кристал–рідкий кристал, який проявляє по-

двійне променезаломлення і утворює характерну мозаїчну текстуру. Перший ком-

плекс зі стрижнеподібною будовою молекул і двома алкільними ланцюгами перехо-

дить в рідкокристалічний стан при 547 К, а другий з чотирма алкільних замісниками 

– при 322 К. 
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Згодом досліджено комплекси з лігандами L15–L17 з розгалуженими алкільни-

ми замісниками [180]. Політемпературні вимірювання магнітної сприйнятливості 

[Fe(L15)2](BF4)2 виявляють плавний СП, в той час як [Fe(L16)2](BF4)2 залишається 

НС при тих же умовах (рис. 1.20b). Сполука [Fe(L17)2](BF4)2 показує зміну типу СП 

від плавного до більш крутого при критичній температурі T1/2
↑ = 236 К і Т1/2

↓ = 230 К 

з петлею термічного гістерезису шириною 6 К внаслідок фазового переху (рис. 

1.20b). ДСК аналіз сполуки виявив екзотермічний сигнал при 236 К, який відповідає 

фазовому перетворенню кристал–мезофаза. Продемонстровано, що сполуки 

[Fe(L17)2](BF4)2 (Alk = –C16H33, –C18H37) поряд із СП демонструють фазовий перехід 

між кристалічною та хіральною смектичною C фазою (SC*) внаслідок деформації ко-

ординаційної сфери у ВС стані. Також ці сполуки не проявляють сегнетоелектричної 

поведінки в кристалічній фазі, але для них є характерним сегнетоелектричний гісте-

резис в SC* фазі. Сегнетоелектричне перемикання підтверджено генерацією другої 

гармоніки у відповідних фазах [181]. 

 

     

 Рис. 1.20. (a) Залежність χMT(T) сполуки [FeIII(L1)2]PF6. Вставка показує 

розраховану стрижнеподібну структуру комплексної молекули; (b) Залежність χMT 

від T сполук [Fe(L15)2](BF4)2 (□), [Fe (L16)2](BF4)2 (○) і [Fe(L17)2](BF4)2 (  – нагрі-

вання, ▲ - охолодження). Вставка наводить оптичну текстуру останньої сполуки під 

схрещеними поляризаторами при 293 К [175, 180].  

 

Напруженість поля ліганду в комплексах з L18-L22 на основі симетричного 

триаміну tren (трис(2-аміноетил)аміну) залежить від природи зарядокомпенсуючого 
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аніона [182, 183]. Для комплексів [FeL](ClO4)2, L = L18, L21 і [FeL19](BF4)2 магнітні 

дані вказують на НС характер центрального іона, тоді як комплекси з аніонами Cl– 

проявляють складну температурозалежну поведінку. Вихідні зразки комплексу яв-

ляються кристалогідратами [Fe(L)]Cl2·3,5H2O, L = L20–L22, які залишаються НС до 

температури часткової дегідратації з утворенням напівгідратів [Fe(L)]Cl2·0,5H2O і 

плавлення сполук. При охолодженні три гомологи демонструють взаємодію між СП 

іонів FeII та структурною реорганізацією при фазовому переході смектик А–кристал. 

Було помічено, що СП процес блокується нижче температури, при якій сполуки тве-

рднуть, яка, в свою чергу, залежить від довжини алкільних замісників (рис. 1.21а).  

χMT 

(a) (b) 

(с) 

Рис. 1.21. а) Залежність χMT від 

T сполук [Fe(L)]Cl2·0,5H2O (L = L20, 

L21 та L22 з алкільними ланцюгами 

C16, С18 і С20 відповідно). Стрілки 

показують температуру розходження 

кривих нагрівання і охолодження. Чо-

рні області відповідають петлям гісте-

резису; (b) Два незалежні комплексні 

катіони в кристалічній структурі 

[FeL19](BF4)2 та с) їх кристалічна упа-

ковка з іонною та алкільною підґрат-

ками [182, 183].  
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Для повністю зневоднених сполук 50% іонів FeII залишаються в ВС стані в ін-

тервалі між 10 і 400 К, що підтверджується магнітними і мессбауерівськими спект-

роскопічними вимірюваннями. Також в роботі показана залежність спінового стану 

іонів FeII від інших галоген-аніонів. Магнітна поведінка сполуки фтору повторює 

залежність спінового стану від вмісту води, що спостерігається для хлоридів. Однак 

для похідних броміду і йодиду центральний іон має НС конфігурацію в усьому тем-

пературному діапазоні до 400 К. Молекулярна структура сполук представлена ком-

плексом [FeL19](BF4)2, одержаному у вигляді монокристалів (рис. 1.21b) [183].  

Введення метильної групи в піридинові кільця молекули ліганду істотно зни-

жує напруженість поля ліганду. Наприклад, комплекси [FeL](ClO4)2, L = L23-L25 

показують майже повний СП з T1/2 ≈ 140 K, який супроводжується вираженою змі-

ною кольору від фіолетового (НС) до оранжевого (ВС). Для цих сполук вивчено 

ефект LIESST при опроміненні зеленим лазером при низькій температурі і визначе-

но значення TLIESST, рівне близько 50 К. На основі даних ДСК, оптичної поляриза-

ційної мікроскопії і рентгенівської дифракції ідентифіковано смектичну мезофазу SX 

при 370 і 373 К для сполук [FeL24](ClO4)2 і [FeL25](ClO4)2 відповідно. Термодина-

мічні параметри фазового переходу залежать від природи аніонів. Наприклад, заміна 

протиіона BF4
– на двозаряджені SO4

2– чи SiF6
2– істотно зменшує частку молекул, що 

проявляють СП при охолодженні [183]. Згідно РСтА при 90 К, середня довжина 

зв'язку Fe–N сполуки [FeL23](ClO4) становить 1,963(2) Å, що типово для НС стану, а 

при 298 К зростає до 2,234(3) Å, що типово для ВС стану. Сполука має шарувату 

структуру, утворену іонними і алкільними підструктурами, що чергуються, у повній 

згоді з дифрактометричними даними вищих гомологів.  

Перша робота, присвячена металомезогенам на основі триазолу FeII [184], 

описує комплекси [FeL3](ClO4)2 L = L29, L31, L32, із співіснуванням СП і фазових 

переходів. Вперше було продемонстровано, що СП процес може відбуватися вище 

фазового переходу алкільних ланцюгів.  
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Схема 1.2. Ліганди металомезогенів з СП. 

 

L27: n = 4; L28: n = 6; 

L29: n = 8  

L30: n = 10; L31: n = 12; 

L32: n = 16 

 

R = CnH2n+1: 

L33: n = 10; L34: n = 13 

L35: n = 16; L36: n = 18 

L37: R = 

 

L38: R = 

 

 

L39 

Три серії комплексів із загальною формулою [Fe(L)3](аніон)2·xH2О одержані 

при реакції лігандів L27-L31 з солями FeII з аніонами CH3phSO3
–, CF3СО3

– або BF4
– 

[185-187]. У випадку [Fe(L)3](CH3PhSO3)2·H2O, СП відбувається в температурному 

діапазоні існування дискотичної стовпчастої мезофази Colh (рис. 1.22а). Перше на-

грівання призводить до зневоднення комплексу та утворення десольватованої спо-

луки зі зміненою СП поведінкою. Такі комплекси виявляють неповний і різкий СП, 

що супроводжується гістерезисом і зміною кольору від фіолетового (НС стан) до бі-

лого (ВС стан) в діапазоні 250-300 К (рис. 1.23). Близько 50% іонів FeII змінюють 

електронну конфігурацію, як це випливає зі значення χМТ та даних мессбауерівської 

спектроскопії, виміряними при 200 K для [Fe(L30)3](CH3PhSO3)2. Цікаво відмітити, 

що в зневоднених сполуках [Fe(L)3](CH3PhSO3)2, L = L29-L31, СП відбувається в 

мезофазі, причому нижче температури склування СП перехід блокується, як це ви-

пливає з калориметричних і магнітних даних [187]. Пізніше повідомлено про дослі-

дження двох серій сполук з загальною формулою [Fe(L)3](аніон)2·xH2O, L = L27-

L31, аніон = CF3SО3
– або BF4

– [186]. Похідні з n = 4, 6 є кристалічними і виявляють 

звичайний СП, тоді як комплекси з n = 8, 10, 12 демонструють СП, що співіснує з 

мезоморфною поведінкою в області кімнатної температури. Стовпчаста гексагона-

льна мезофаза Colh спостерігається для більшості вищих гомологів, за винятком 

сполуки [Fe(L29)3](CF3SO3)2, для якої ідентифікована стовпчаста пластинчаста ме-

зофаза ColL (рис. 1.22b). Сполука [Fe(L31)3](CF3SО3)2 є новим прикладом системи, 
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для якої фазовий перехід безпосередньо впливає на СП іонів FeII. Також, всі сполуки 

на основі лігандів L27-L31 демонструють яскравий термохромізм між фіолетовим 

(НС) та білим (ВС). Всі сполуки є текучими і можуть бути використаними для отри-

мання тонких плівок (рис. 1.23, вставка).  

 

 Рис. 1.22. Схематична 

структура мономерної одиниці 

координаційного полімера 

[FeL3](аніон)2, L = L27-L31. Вну-

трішня частина ланцюга являє со-

бою координаційне ядро, утворе-

не колінеарно розташованими іо-

нами FeII, з’єднаними трьома три-

азольними фрагментами, оточене 

периферійними алкільними лан-

цюгами; стовпчаста гексагональна 

упаковка Colh полімерних ланцю-

гів (а) і стовпчаста пластинчаста 

упаковка ColL (b) [186]. 

 

Повідомлено про декілька серій одновимірних координаційних полімерів з 

формулою [FeL3](аніон)2·xH2O, L = L33–L36, аніон = Cl-, CH3PhSO3
–, C8H17PhSO3

– 

або C8H17SO3
–, їх термодинамічні, структурні і магнітні властивості [188]. Більшість 

з цих сполук виявляють термотропні пластинчасті мезофази при температурах вище 

419 К, що підтверджується їх оптичними текстурами, дослідженими за допомогою 

поляризаційної мікроскопії, калориметричного і дифрактометричного методу при 

змінній температурі. Оскільки СП в цих сполуках спостерігається в кристалічній фа-

зі при температурах від 242 до 360 К, він залишається повним і кооперативним, як 

це характерно для "класичних" твердих триазольних комплексів. Повідомлено також 

про одержання нового 1D полімерного мезогенного триазольного комплексу 

[Fe(L37)3](ClO4)2 з розгалуженими алкільними ланцюгами [189]. Низька симетрія 
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замісників знижує температуру фазового переходу системи типу кристал-дискотик 

до 233 К. Проте, навіть в мезофазі має місце кооперативний процес при T1/2 = 249 К з 

шириною гістерезису 2 К.  

χMT 

 

 

Рис. 1.23. Криві магнітної сприй-

нятливості сполуки [Fe(L31)3]-

(CH3PhSO3)2·xH2О у вигляді залежності 

χMT(T). Символ ● відповідає x = 1, сим-

вол ○ – x = 0. Вставка показує тер-

мохромізм сполуки у вигляді плівки 

[185]. 

 

Досліджено полімерний комплекс [Fe(L38)3]Cl2, функціоналізований ліпофіль-

ними замісниками, диспергований в комерційних рідкокристалічних нематичних 

сумішах JC–1041xx і JD–1002xx. Суміш [Fe(L38)3]Cl2/JC-1041XX (1:9 мас.) проявляє 

СП при вищий температурі, ніж для вихідного триазольного комплексу, і з тепловим 

гістерезисом [190]. Припущено, що термічна бістабільність викликана взаємодією 

алкільних ланцюгів сполуки з молекулами рідкокристалічної фази, що призводить 

до зміни упаковки полімерних ланцюгів і збільшує енергію розщеплення поля ліга-

нду разом з посиленням кооперативних взаємодій між Fe-центрами. 

Самозбірка іонів FeII і місткового ліганду L39 призводить до утворення стри-

жневидних металосупрамолекулярних координаційних поліелектролітів [191]. Пос-

лідовна самозбірка з аніоном дигексадецилфосфатом (DHP) внаслідок електростати-

чних взаємодії призводить до амфіфільного комплексу [FeL39](DHP)2·Solv (Solv = 

H2O або AcOH) з рідкокристалічними властивостями (рис. 1.24). При нагріванні, 

внаслідок одночасної десольватації, сполука показує одноразовий плавний СП. Ав-

тори роботи припустили, що рідкокристалічний фазовий перехід також викликає 

сильну деформаційну зміну координаційного полімеру. Дані UV-VIS підтверджують 

гіпотезу про те, що полімерний ланцюг зазнає змін, про що свідчить зменшення ін-

тенсивності смуги переносу заряду і збільшення смуги некоординованого ліганду. 
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Рис. 1.24. Послідовна самозбірка ліганду L39, іонів FeII і дигексадецилфосфату 

(DHP) призводить до утворення метало-супрамолекулярного електроліту і відповід-

ного поліелектроліт-амфіфільного комплексу [FeL39](DHP)2·Solv (ліворуч). При фа-

зовому переході алкільних ланцюгів відбувається спотворення координаційної гео-

метрії іонів металів FeII, що приводить до стабілізації ВС стану (праворуч) [192]. 

 

Запропонована класифікація металомезогенів і плавких сполук з СП включає 

три випадки взаємодії між СП і фазовим переходом кристал–рідкий кристал/рідкий 

стан [138]:  

i) Системи з синхронними переходами, розділені на три групи а, b і с. До під-

типу а відносяться системи, для яких структурні зміни, пов'язані з фазовим перехо-

дом, призводять до СП, в той час як для типу b, ці структурні зміни впливають на 

спіновий стан іонів металів, але не є рушійною силою при СП. Тип с відноситься до 

систем, де склування матеріалу пригнічує процес СП; 

ii) Системи, в яких обидва переходи співіснують в одній температурній облас-

ті, але не взаємодіють через конкуренцію з дегідратацією;  

iii) Системи з незв'язаними спіновим і фазовим переходами, а і b. У випадку 

типу а два переходи відбуваються в різних температурних областях і тому не мо-

жуть взаємодіяти, в той час як для типу b обидва явища перекриваються без очеви-

дної взаємодії (перший приклад наведено в Розділі 4.1). 
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1.9 Вибір об’єктів та постановка задач дослідження  

Мета представленої роботи полягала у з’ясуванні принципової можливості ре-

гулювання характеристик СП моноядерних і полімерних сполук через фазові перет-

ворення при переході з кристалічної в рідкокристалічну або рідку фазу, оскільки на 

момент початку наших досліджень ця проблема не була розв’язана. Додатково ста-

вилось за мету дослідити вплив на СП природи і будови лігандів полімерних мета-

лорганічних систем, а також вплив низькомолекулярних субстратів при їх включен-

ні в кристалічну ґратку сполук.  

Оскільки на початковому етапі не були відомі критерії відбору систем, прида-

тних проявляти ефективну взаємодію спінового і фазового переходів, попередньо 

було проведено аналіз літератури по металомезогенам з СП і на його основі сфор-

мульовано ряд вимог, якими слід керуватися при хімічному дизайні лігандів. Окрім 

синтетичної доступності і можливості варіювання кількості мезогенних замісників, 

повинні виконуватись наступні вимоги: 1) здатність комплексу утворювати мікросе-

греговану супрамолекулярну структуру з бішаровою організацією координаційних 

груп; 2) наявність в складі ліганду груп, схильних до сильних міжмолекулярних вза-

ємодій, стекінгових чи водневих; 3) створення лігандом помірного поля ліганду для 

спостереження СП в області фазових перетворень, бажано кімнатної температури. 

Подальший розвиток концепції показав необхідність реалізації саме сильних стекін-

гових міжмолекулярних взаємодій, що накладає додаткові вимоги щодо природи, 

дентатності і симетрії лігандів. Важливим фактором відбору виступала можливість 

введення іоногенної групи в молекулу ліганда. Таким чином, для моноядерних сис-

тем були відібрані тетрадентатні і гексадентатні основи Шифа, похідні функціоналі-

зованих піридинових замісників, п'ятичленних NH-гетероциклів і поліамінів. Для 

синтезу нейтральних комплексів відібрано змішано-донорні іоногенні ліганди арої-

лгідразонового типу з асиметрично привитими мезоморфними групами, а також 

нейтральні скорпіонати на основі азолів. З іншого боку, для 2D полімерних систем, 

структура яких являється преорганізованою для утворення мікросегрегованої струк-

тури, вибір ліганду зроблено на користь 4-фенілпіридина, який може бути модифі-



 

75 

кований одним, двома чи трьома мезоморфними аліфатичними замісниками за прос-

тим синтетичним протоколом.  

Місткові ліганди для поліціанідних гетерометалічних полімерних комплексів 

FeII відбирали за принципом варіації відстані між апікальними донорними N-

атомами, що було досягнуто або поєднанням двох піридинових замісників в поліци-

клічній кон'югованій молекулі (2,6-нафтіридин, 3,8-фенантролін), або введенням лі-

нійної місткової групи (біс(4-піридин)бутадіїн). Найкоротшим містковим лігандом 

обрано флуоропіразин.  

Для вивчення фізичних властивостей одержаних комплексних сполук необхі-

дно було охарактеризувати параметри СП, а саме визначити температуру і термоди-

намічні характеристики, визначити параметри гістерезису, а також виникаючі ефек-

ти і кінетику після оптичного нагнітання при низьких температурах. Додатково, у 

випадку рідкокристалічних і плавких систем, необхідно було дослідити утворення 

рідких/рідкокристалічних фаз і їх перехід у кристалічну фазу. Необхідним етапом 

для встановлення кореляції структура-властивості було вивчення кристалічної стру-

ктури сполук для з’ясування особливостей міжмолекулярного зв’язування і взаємо-

дій господар-гість, а також їх впливу на перебіг СП, і, нарешті, обґрунтоване пояс-

нення спостережень.  
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РОЗДІЛ 2. Експериментальна частина 

 

2.1 Фізичні методи 

Магнітні вимірювання проводили на SQUID магнітометрі Quantum Design 

MPMS2 SQUID, при напруженості магнітного поля 1 Т в температурному діапазоні 

10–400 К. Експериментальні дані корегували на діамагнетизм складових атомів за 

допомогою констант Паскаля. Для магнітних вимірювань під тиском використову-

вали гідростатичну комірку із загартованої берилієвої бронзи з силіконовою олією в 

якості ізотропного середовища в діапазоні тиску від 0,1 МПа до 1 ГПа. Формували 

циліндричні зразки діаметром 1 мм і довжиною 5-7 мм в тонкій алюмінієвій фользі. 

Тиск калібрували за допомогою температури переходу в надпровідний стан свинцю 

високої чистоти 99,999%.  

Вимірювання ДСК проводили на автоматичному калоримометрі Mettler Tole-

do DSC 822e, відкаліброваного індієм та цинком. Профілі ДСК реєстрували на зраз-

ках, поміщених в алюмінієві капсули (5–10 мг), зі швидкістю 10 К хв–1 та аналізува-

ли за допомогою програмного забезпечення Netzsch Proteus. Загальна точність вимі-

рювань складає 0,2 К за температурою і 2 % за тепловим потоком.  

Дифрактометричні вимірювання проводили на порошковому рентгенівсько-

му дифрактометрі PANalytical Empyrean (монохроматичне випромінювання Cu Kα).  

Елементний аналіз проводили на приладі Vario EL Mikro Elementaranalysator.  

ТГА проводили на приладі Mettler Toledo TGA/SDTA 851 в діапазоні темпера-

тур 300-680 К в атмосфері нітрогену зі швидкістю 10 К хв–1. 

ІЧ-спектри реєструвалися при 293 К за допомогою спектрометра Bruker Tensor 

27 в діапазоні 400-4000 см-1.  

ЯМР спектри на ізотопах 1H і 13С реєстрували при 293 К на спектрометрі 

Advance DRX Bruker 400. Для запису спектрів використовували розчини сполук у 

хлороформі-d1 та ДМСО-d6. 

57Fe месбауерівські спектроскопічні вимірювання на поглинання з джерелом 

57Co/Rh та сцинтиляційним лічильником проводили на зразках, вміщених в плексиг-
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ласові кювети. Значення приведено відносно α-Fe при кімнатній температурі. Для 

аналізу спектрів використовували програму Recoil 1.03a. 

Спектри XANES та EXAFS вимірювали в звичайному режимі пропускання на 

променевій лінії A1 синхротрона DESY, Гамбург, ФРН. Спектри реєструвалися в ді-

апазоні 6970–7997 еВ. Енергетична шкала на К-лінії феруму була відкалібрована по 

піку поглинання металевої залізної фольги при 7111,2 еВ. В якості монохроматора 

виступав кристал Si(111). Інтенсивність падаючого і прохідного рентгенівського ви-

промінювання реєструвалася за допомогою іонізаційних камер. Масу зразка розра-

ховували так, щоб отримати продукт a×d близько 2,5 для енергій трохи вище K-лінії 

поглинання феруму (a - лінійний коефіцієнт поглинання, d - товщина зразка). Обчи-

слену кількість зразка подрібнювали, змішували з кристалічною целюлозою і пресу-

вали в гранули діаметром 13 мм і товщиною близько 1 мм. Для політемпературних 

вимірювань використовували гелієвий кріостат замкнутого циклу. Температуру ви-

мірювали за допомогою діода, розташованого поруч із зразком. Час збору даних для 

кожного вимірювання становив 1 с. Аналіз даних EXAFS проводився за допомогою 

програми EXAFS98 [193, 194]. Типовий аналіз включав визначення базової лінії і 

нормалізацію спектра. Функцію радіального розподілу F(R) обчислювали методом 

Фур'є-перетворення k3w(k)χ(k) в діапазоні 2–14 Å–1. Після Фур'є-фільтрації сигнал 

першої сфери FeN6 симулювали в діапазоні 4–12 Å–1 за стандартною формулою 

EXAFS, з врахуванням одиночного перевипромінювання. Апроксимацію першої ко-

ординаційної сфери феруму теоретичною кривою виконували за допомогою про-

грами Round Midnight [195] після Фур'є-фільтрації спектра EXAFS в діапазоні 0,7–

2,0 Å. Використовували теоретичні сферичні хвильові амплітуди та зсуви фаз, обчи-

слені в програмі McKale [196, 197]. 

Дифрактометричні вимірювання високої роздільної здатності проводили на 

променевій лінії ID31 Європейського центра синхротронного випромінювання (Гре-

нобль, Франція). Зразки герметизували в капілярах з літій-боратного скла діаметром 

0,5 мм (Гільгенбергівське скло № 50) і обертали навколо θ для поліпшення просто-

рового усереднення. Точну довжину хвилі та нульову точку визначали за точно ви-

значеними відбиттями кремнієвого стандарту (λ = 0,29941892 ± 0,00009008 Å). Од-
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ночасно використовували дев'ять кристалічних аналізаторів [дев'ять кристалів 

Ge(111), розділених інтервалами 2°] з дев'ятьма сцинтиляційними лічильниками 

Na(Tl)I. Вхідний промінь контролювався за допомогою іонної камери для врахуван-

ня зменшення первинного пучка. 

Мікроаналіз проводили за допомогою мікроаналізатора PV 9760 EDXS з вико-

ристанням електронного скануючого мікроскопа PHILIPS XL 30 ESEM. 

Оптична абсорбційна спектроскопія на монокристалі. Монокристал помі-

щали на мідну платівку в отвір діаметром приблизно 15 мкм і фіксували срібною па-

стою для забезпечення необхідної теплопровідності. Потім підготований зразок вво-

дили в кріостат замкнутого циклу (Janis-Sumimoto SHI-4.5), який працює в діапазоні 

від 4 до 300 К, і контролюється програмованим регулятором температури (Lakeshore 

Model 331). Кріостат поміщали в двопроменевий спектрометр (Varian Cary 5000). У 

всіх експериментах спочатку вимірювали еталонний НС спектр при 10 К. Потім зра-

зок опромінювали лазером на довжиною хвилі 690 нм, що відповідає хвосту смуги 

поглинання в НС стані з центром при 669 нм, протягом 10 хв з потужністю опромі-

нення 10 мВт мм–2 і реєстрували еталонний спектр ВС при 10 К. Значення ВС фрак-

ції (γВС) отримували за рівнянням γВС = (ODНС – ODT)/(ODНС – ODВС), де ODНС - оп-

тична густина стану НС при 10 К, ODВС - оптична густина стану ВС* при 10 K, а 

ODT - оптична густина при заданій температурі.  

РСтА дослідження проводили на дифрактометрі Oxford Diffraction SuperNova, 

оснащеному ПЗС-детектором Atlas, з кріосистемою з відкритим струменем гелію 

(Oxford Diffraction Helijet) або азотним кріопотоком. Визначення параметрів ґратки і 

редукцію даних проводили за допомогою пакету програм CryAlis Pro [198] на пов-

ному наборі даних. Проведено аналітичну корекцію поглинання. Кристалічні струк-

тури уточнювали повноматричним методом з використанням програми SHELXL97 

[199]. 

РСтА на синхротронному випромінюванні. Термо- і фотоіндуковані дослі-

дження монокристалів і порошку проводили на швейцарсько-норвезькій променевій 

лінії Європейського центра синхротронного випромінювання (Гренобль, Франція) 

на рентгенівському дифрактометрі з 2D-детектором PILATUS2M. Температуру кон-



 

79 

тролювали за допомогою кріостату Oxford Cryostream 700. Всі зразки (монокристали 

і порошки) поміщали в петлі Мітегена-Каптона. Для монокристалів дані збирали 

при повному оберті на 360° протягом 6 хв і інтегрували за допомогою програмного 

забезпечення CryAlis Pro [198]. Подальший аналіз проводили за допомогою програ-

много забезпечення Olex² Crystallography Software [200] та SHELXL [199]. Для дос-

лідження релаксації зразки опромінювали при 90 К лазером DPSS 690 нм протягом 

приблизно 10 хв з потужністю 10 мВт мм–2. Порошкопродібні зразки отримували 

дробленням декількох монокристалів сполуки. При вимірюванні термоіндукованих 

СП швидкість сканування становила 4 К хв–1. Вимірювання релаксації проводили 

шляхом реєстрації дифрактограм кожні 22 с. 2D дані інтегрували за допомогою про-

грамного забезпечення BUBBLE [201]. Подальший аналіз дифрактометричних да-

них проводили за допомогою Topas [202]. 

 

2.2 Синтез сполук 

При синтезі лігандів та комплексів використовували реагенти фірм «Sigma-

Aldrich», «Fluka» та «Acros» без подальшої очистки. Розчинники використовували 

без подальшої очистки. Ідентифікацію синтезованих речовин проводили за допомо-

гою елементного та мас-спектроскопічного аналізу, ІЧ та ЯМР спектроскопії. 

 

2.2.1 Синтетичні процедури до Розділу 3 

Синтез вихідних сполук 

Триамін tach отримували згідно описаної методики [203]. До суміші цис,цис-

1,3,5-циклогексакарбоксильної кислоти (8,0 г, 37 ммоль) з бензеном (300 мл) та Et3N 

(15,6 мл, 112 ммоль) додавали азид дифенілового естеру фосфорної кислоти (30,85 г, 

0,112 моль). Суміш перемішували 30 хв при кімнатній температурі і кип’ятили 30 

хв. Потім додавали бензиловий спирт (13,34 г, 123,5 ммоль) та продовжували 

кип’ятити ще 18 годин. При охолодженні утворений осад відфільтрували, промива-

ли мінімальною кількістю холодного бензену і сушили в вакуумі. Вихід цис,цис-

1,3,5-трис(N-(бензил)карбамат)циклогексана склав 6,0 г (30,5 %). MS EI: m/z 424,2 
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[M-C7H7O]+ (3 %). Розраховано для C30H33N3O6: C, 67,77; H, 6,27; N, 7,91. Знайдено: 

C, 67,72, H, 6,37, N, 7,77. 

Розчин HBr в AcOH (33 %, 50 мл) з перемішуванням додавали до цис,цис-1,3,5-

трис(N-(бензил)карбамат)циклогексану (6,0 г, 11,3 ммоль). Зразу ж після змішування 

реагентів почав виділятися діоксид вуглецю. Через 1 год. до суміші додавали 50 мл 

сухого етеру для осадження продукту. Суспензію центрифугували, органічний шар 

декантували, одержаний твердий залишок промивали етером (50 мл) та повторюва-

ли процедуру центрифугування. Одержану сполуку обробляли етанолом для вида-

лення забарвлених домішок і сушили при пониженому тиску. Вихід 

tach·3HBr·0,5H2O: 4,10 г (95 %). ESI MS (відн. інт.): m/z 130,2 [M+H]+ (6 %); 1H ЯМР 

(400 MГц, D2O): δ (ppm) 3,47 (1H, m, N-CH), 2,43 (1H, d, J = 9,8 Гц, CH), 1,58 (1H, dq, 

J = 11,9 Гц, CH); 13C (100 MГц, D2O): δ (ppm) 45,2, 32,3; FT-IR (KBr; см-1): 3400br 

ν(O–H), 3000br ν(Nquart–H), 2965, 2890 ν(C–H); Розраховано для C6H20Br3N3O0,5: C 

18,92, H 5,03, N 11,03. Знайдено: C, 19,20, H, 5,24, N, 10,98. 

Ліганд N,N'-біс(8-хіноліл)етан-1,2-діамін (bqen) для 3.11-3.18 отримували за лі-

тературною методикою [204]. 

4-(Октадецилокси)бензенсульфонат натрію. Натрієва сіль p-

фенолсульфонової кислоти (8,40 г, 42,8 ммоль) та гідроксид натрію (1,71 г, 4,71 

ммоль) розчиняли при перемішуванні в 20 мл води та додали гарячий етанольний 

розчин (30 мл) n-октадецилброміду (11,7 г, 47,1 ммоль). Одержану суміш кип’ятили 

з оберненим холодильником протягом 17 годин. Після цього додавали розчин гідро-

ксиду натрію (1,8 г, 45,0 ммоль) в 5 мл води, та продовжували кип’ятіння ще 2 год. 

Після охолодження розчинники відганяли та додавали 10 мл води, нерозчинну час-

тину відфільтрували та сушили при зниженому тиску. ІЧ (KBr; см-1): 3400ш ν(O–H), 

2918, 2850 ν(C–H), 1185 (S–O); Розраховано для C24H43NaO5S: C, 61,77, H, 9,29, S, 

6,87. Знайдено: C, 62,07, H, 9,39, S, 6,45. 

Ліганд 2-(1Н-бензимідазол-2-іл)-9-метил-1,10-фенантролін (neobiH) для 3.9–3.8 

синтезували з неокупроїну, 1,2-діамінобензолу і сірки за описаною методикою [205].  
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Синтез комплексів 

Загальна процедура для 3.1–3.4. Розраховані наважки альдегіду та відповідної 

солі FeII розчиняли у воді і додавали стехіометричну кількість триаміну, що супро-

воджувалося утворення осаду. Суміш перемішували протягом 15 хв, а потім перено-

сили в холодильник і залишали на ніч при температурі 4°C. Кристалічний осад від-

фільтровували, промивали водою та сушили на повітрі. Сполуки отримували перек-

ристалізацією з киплячої води в термостаті у вигляді забарвлених добре сформова-

них кристалів. 

3.1:  tach·3HBr·0,5H2O (0,2 г, 0,52 ммоль) нейтралізували за допомогою 1,56 мл 

NaOH1M aq, додавали водний розчин 4Н-імідазол-5-карбальдегіду (0,15 г, 1,56 ммоль) 

і Fe(BF4)2·6H2O (0,18 г, 0,52 ммоль). Обчислено для C18H21B2F8FeN9: C, 36,47, H, 

3,57, N, 21,26. Знайдено C, 36,46, H, 3,57, N, 21,36. 

3.2: tach·3HBr·0,5H2O (0,2 г, 0,52 ммоль) нейтралізували 1,56 мл NaOH1M aq і до-

давали водну суміш піколінальдегіда (0,17 г, 1,56 ммоль) і Fe(ClO4)2·xH2O (0,13 г, 

0,52 ммоль). Обчислено для C24H24Cl2FeN6O8: C, 44,26, H, 3,71, N, 12,90. Знайдено C, 

43,99, H, 3,90, N, 12,80. 

3.3. tame (0,1 г, 0,85 ммоль), 4H-імідазол-5-карбальдегід (0,24 г, 2,55 ммоль), 

Fe(ClO4)2·xH2O (0,22 г, 0,85 ммоль). Обчислено для C17H22Cl2FeN9O8,5: C, 33,19; Н 

3,60; N, 20,49. Знайдено C, 33,19, H, 3,48, N, 20,98. 

3.4. tame (0,1 г, 0,85 ммоль), 6-метилпіколіналдегід (0,31 г, 2,55 ммоль), 

Fe(ClO4)2·xH2O (0,22 г, 0,85 ммоль); перекристалізовано з CH3CN/ацетона. Обчисле-

но для C26H30Cl2FeN6O8: C, 45,84, H, 4,44, N, 12,34. Знайдено C, 46,01, H, 4,13, N, 

12.39. 

Кристали 3.5 і 3.6 одержували за описаною методикою [206]. 

Сполуки 3.9-3.8 синтезували відповідно до описаної методики [207]. Кристали 

3.9 отримували шляхом повільної дифузії парів гексану в розчин комплексу в нітро-

бензолі. Кристали 3.10 і 3.8 синтезовано аналогічним чином, але з хлороформних 

розчинів. Сполуку 3.7 кристалізували шляхом повільного охолодження етанольного 

розчину. 
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3.9: ІЧ (KBr; см-1): 1080 ν(B–F), 1354, 1530 ν(NO2). Розраховано для 

C47H33,5B2F8FeN9,5O4: C, 55,09; H, 3,30; N, 12,98. Знайдено C, 55,24; H, 3,60; N, 13,12.  

3.10: ІЧ (KBr; см - 1): 736 ν(C–Cl). Розраховано для C40H26Cl6FeN8O: C, 53,19; H, 

2,90; N, 12,41. Знайдено C, 53,10; H, 3,22; N, 12,78.  

3.7: ІЧ (KBr; см-1): 1081 ν(B–F). Розраховано для C40H28B2F8FeN8: C, 56,51; H, 

3,32; N, 13,18. Знайдено C, 56,98; H, 3,56; N, 12,88.  

3.8: ІЧ (KBr; см-1): 736 ν(C–Cl). Розраховано для C42H28Cl6FeN8: C, 55,23; H, 

3,09; N, 12,27. Знайдено C, 54,85; H, 2,89; N, 12,85. 

3.11. Розчин bqen (36,4 мг) в гарячій суміші MeOH/EtOH (14/10 мл) додавали по 

краплях до відфільтрованого розчину KSCN (22,4 мг) і FeSO4·7H2O (32,2 мг) в мета-

нолі (8 мл) з невеликою кількістю аскорбінової кислоти. Після миттєвого осадження 

темно-червоного осаду суміш перемішували ще протягом 30 хв, після чого осад від-

фільтровували, промивали метанолом і сушили в вакуумі. Розраховано для 

C22H18FeN6S2: C, 54,33; N, 17,28; H, 3,73. Знайдено: C, 53,84; N, 16,74; H, 3,70. 

3.12. До відфільтрованого розчину KNCSe (24,8 мг) і FeSO4·7H2O (24,0 мг) в 

метанолі (9 мл) з кількома мг аскорбінової кислоти додавали розчин bqen (27,1 мг) в 

гарячому етанолі (14 мл). Після миттєвого осадження червоного осаду суміш пере-

мішували ще протягом 30 хв, після чого осад відфільтровували, промивали метано-

лом і сушили під вакуумом. Розраховано для C22H18FeN6Se2: C, 45,54; N, 14,49; H, 

3,13. Знайдено: C, 44,59; N, 14,35; H, 3,01. 

3.13 отримували дифузійним методом шляхом послідовного пошарового запов-

нення звичайної пробірки розчином Fe(ClO4)2·6H2O (30 мг) в воді (30 мг), сумішшю 

ацетон-вода (1:1, 4 мл) і розчином bqen (34,4 мг) і KNCS (14,9 мг) в ацетоні (10 мл). 

Через тиждень в середій частині пробірки утворювались шестикутні помаранчеві 

кристали. Розраховано для C22H18FeN6S2: C, 54,33; N, 17,28; H, 3,73. Знайдено: C, 

53,89; N, 16,95; H, 3,77. 

3.14 синтезовано аналогічно 3.13 заміною KNCS на KSeCN (22,2 мг). Приблиз-

но через тиждень утворювались гексагональні помаранчеві кристали в середній час-

тині пробірки. Розраховано для C22H18FeN6Se2: C, 45,54; N, 14,49; H, 3,13. Знайдено: 

C, 45,66; N, 14,85; H, 3,21. 
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3.15 отримано методом дифузії рідина-рідина з використанням Н-пробірки об'-

ємом 10 мл. Одну сторону пробірки заповнювали сумішшю Ni(NO3)2·6H2O (14,21 

мг) і KNCS (9,43 мг) в метанолі (2 мл), тоді як в іншу частину поміщали ліганд bqen 

(15,35 мг) і наливали дихлорометан (0,5 мл). Пробірку заповнювали метанолом і ге-

рметично закривали. Через два тижні утворювалась суміш блідо-рожевих шестиг-

ранних кристалів (3.15, поліморф I) і блідо-рожевих пластинчастих кристалів (3.17, 

поліморф II), які збирали і розділяли під мікроскопом. Оскільки ці кристали викори-

стовували в якості еталонних поліморфів I і II, їх склад було підтверджено криста-

лографічним аналізом. 

3.16 було приготовано таким же чином, як і 3.15. У цьому випадку одну частину 

пробірки заповнювали розчином NiSO4·6H2O (18,83 мг) і KNCSe (14,08 мг) в MeOH 

(2 мл), в іншу частину поміщали bqen (15,35 мг) в дихлорометані (2 мл). Пробірку 

заповнювали метанолом і герметично закривали. Через 3 тижні утворювались блідо-

помаранчеві пластинчасті монокристали. Склад підтверджено кристалографічним 

аналізом. 

3.17 отримано разом з 3.15 (див. вище) у вигляді шестикутних блідо-рожевих 

пластинок як основної частину продукту. Склад підтверджено кристалографічним 

аналізом. 

3.18 отримано у вигляді чистої фази дифузійними методами з використанням Н-

пробірки. Одну частину пробірки заповнювали сумішшю NiCl2·6H2O (11,62 мг) і 

KNCS (14,08 мг) в метанолі (1,5 мл), тоді як в іншу поміщали ліганд bqen (15,35 мг) і 

наливали дихлорометан (0,5 мл), після чого заповнювали пробірку метанолом і гер-

метично закривали. Через 4 тижні утворювались помаранчеві кристали. Склад підт-

верджено кристалографічним аналізом. 

Ліганд бутил-трис(1Н-піразол-1-іл)борат натрію і сполука 3.19 були синтезова-

ні відповідно до описаних процедур [208, 209]. Елементний аналіз 3.19: обчислено 

для C26H36B2FeN12: C, 52,22; H, 6,05; N, 28,38; Знайдено: C, 52,56; H, 6,11; N, 28,29. 

3.20–3.29 синтезували змішуючі суміш [N(nBu)4]AsF6 і [N(nBu)4]PF6 зі щойно 

приготованим етанольним розчином комплексного катіона [Fe(nBu-im)3tren]2+. Спів-

відношення P:As в утворених кристалах визначено за допомогою спектроскопії 
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EDXS: 3.20 (100% P, 0% As); 3.21 (88% P, 12% As); 3.22 (78% P, 22% As); 3.23 (62% 

P, 38% As); 3.24 (54% P, 46% As); 3.25 (44% P, 56% As); 3.26 (37% P, 63% As); 3.27 

(29% P, 71% As); 3.28 (14% P, 86% As); 3.29 (0% P, 100% As). Послідовна заміна PF6
– 

на AsF6
– напівкількісно контролювалась за характеристичними полосами поглинан-

ня в ІЧ спектрах: (PF6
–) = 839 см–1 (дс), (PF6

–) = 557 см-1, 1(AsF6
–) = 700 см–1 (дс). 

Аналогічним чином за допомогою EDXS підтверджено склад твердих розчинів [Fe1-

xMx(nBu-im)3(tren)](PF6)2 (M = ZnII, NiII): 3.30 (79% Fe, 21% Zn), 3.31 (83% Fe, 17% 

Ni). 

 

2.2.2 Синтетичні процедури до Розділу 4 

Синтез вихідних сполук 

5-(алкокси)піколінальдегіди і 5-(алкокси)-6-метилпіколінальдегіди для 4.1–

4.9 синтезували згідно описаної методики [182]. Сполуку [Fe(py)4(NCS)2] синтезува-

ли відповідно до описаної процедури [210].  

3-гідроксипіколіновий альдегід: розчин КОН (3,48 г, 62,0 ммоль) в етанолі 

(50 мл) по краплях додавали до суспензії 2-гідроксиметилпіридин-3-ол гідрохлориду 

(10,00 г, 62,0 ммоль) в етанолі (50 мл). Реакційну суміш перемішували протягом 30 

хв, утворений KCl відфільтровували, а фільтрат упарювали на роторному випарову-

вачі. Отриману в'язку оліє-подібну речовину розтирали з ефіром, утворений дрібно-

кристалічний осад 2-гідроксиметилпіридин-3-ола відфільтровували. Суху сполуку 

змішували з 55 г активованого MnO2 в 500 мл CH2Cl2. Суспензію перемішували при 

кімнатній температурі протягом 24 год, а потім двічі фільтрували через шар Celite. 

Жовтий фільтрат випарювали і отримували аналітично чистий 3-

гідроксипіколіновий альдегід. Вихід 3,8 г (49 %). 1H ЯМР (CDCl3, 300 МГц): δ (ppm) 

10,73 (1H, s, OH), 10,08 (1H, s, CHO), 8,35 (1H, dd, J = 1,4, 4,2 Гц, PyH6), 7,45 (1H, dd, 

J = 4,2, 8,6 Гц, PyH5), 7,38 (1H, dd, J = 1,4, 8,6 Гц, PyH 4). 13C ЯМР (CDCl3, 75 МГц): δ 

198,7, 142,6, 130,0, 126,1. ІЧ: 1696 (C=O). Розраховано для C6H5NО2 (%): C, 58,54; H, 

4,09; N, 11,38. Знайдено: C, 58,08; H, 4,79; N, 11,08. 

Загальний синтез 3-алкоксипіколінальдегідів: 3-гідроксипіколіновий альде-

гід (1,00 г, 7,30 ммоль), К2СО3 (1,00 г, 7,30 ммоль) і н-алкілбромід (7,30 ммоль) енер-
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гійно перемішували в сухому N,N-диметилформаміді (30 мл) при 100 °С протягом 3-

4 год. Після охолодження в реакційну суміш додавали надлишок води. У випадку 

утворення олієподібного продукту розчин екстрагували н-гексаном. У випадку утво-

рення осаду, розчин відфільтровували, одержану тверду речовину перекристалізову-

вали з етанолу при охолодженні, а потім сушили у вакуумі для отримання аналітич-

но чистого продукту. 

3-бутилоксипіколіновий альдегід: жовто-коричнева олія, кількісний вихід. 

Сполуку використовувалося без подальшого очищення. 1H ЯМР (300 МГц, 25 °C, 

CDCl3): δ (ppm) 10,41 (1H, s, CHO), 8,34 (1H, dd, J = 1,4, 4,2 Hz, PyH6), 7,45 (1H, dd, J 

= 4,2, 8,6 Hz, PyH5), 7,38 (1H, dd, J = 1,4, 8,6 Hz, PyH4), 4,09 (2H, t, J = 6,5 Hz, OCH2), 

1,84 (2H, m, OCH2CH2), 1,54 (2H, m, OCH2CH2CH2), 0,99 (3H, t, J = 7,36 Гц, CH3). 
13C 

ЯМР (75 МГц, 25 °C, CDCl3): δ (ppm) 190,2, 156,9, 142,4, 141,4, 129,2, 120,6, 69,4, 

33,6, 20,2, 14,5.  

3-додецилоксипіколіновий альдегід: жовтувата тверда речовина. Вихід 99 %. 

1H ЯМР (300 МГц, 25 °C, CDCl3): δ (ppm) 10,43 (1H, s, CHO), 8,38 (2H, dd, J = 1,4, 4,2 

Hz, PyH6), 7,45 (1H, dd, J = 4,2, 8,6 Hz, PyH5), 7,39 (1H, dd, J = 1,4, 8,6, PyH4), 4,10 

(2H, t, J = 6,6 Hz, OCH2), 1,80 (2H, quin, J = 6,6 Hz, OCH2CH2), 1,49 (2H, quin, J = 6,6 

Hz, OCH2CH2CH2), 1,26 (16H, m, CH2), 0,88 (3h, t, J = 6,6 Гц, CH3). 
13C ЯМР (75 МГц, 

25 °C, CDCl3): δ (ppm) 190,0, 157,8, 142,0, 128,8, 121,0, 68,5, 55,0, 31,8, 29,1 м, 25,7, 

22,5, 14,2. Розраховано для C18H29НО2 (%): C, 74,18; H, 10,03; N, 4,81. Знайдено: C, 

74,17; H, 9,89; N, 4,57. 

3-тетрадецилоксипіколіновий альдегід: брудно-білий осад. Вихід 95 %. 1H 

ЯМР (300 МГц, 25 °C, CDCl3): δ (ppm) 10,43 (1H, s, CHO), 8,38 (2H, dd, J = 1,4, 4,2 

Hz, PyH6), 7,46 (1H, dd, J = 4,2, 8,6 Hz, PyH5), 7,40 (1H, dd, J = 1,4, 8,6, PyH4), 4,11 

(2H, t, J = 6,5 Hz, OCH2), 1,88 (2H, quin, J = 6,6 Hz, OCH2CH2), 1,50 (2H, quin, J = 6,6 

Hz, OCH2CH2CH2), 1,26 (20H, m, CH2), 0,88 (3h, t, J = 6,8 Гц, CH3). 
13C ЯМР (75 МГц, 

25 °C, CDCl3): δ (ppm) 190,1, 158,4, 142,4, 141,4, 129,1, 121,5, 69,3, 32,34, 30,1(m), 

29,9, 29,8, 29,7, 29,3, 26,3, 23,1, 14,5. Розраховано для C20H33НО2 (%): C, 75,19; H, 

10,41; N, 4,38. Знайдено: C, 74,94; H, 10,55; N, 4,21. 
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3-гексадецилоксипіколіновий альдегід: брудно-білий осад. Вихід 98 %. 1H 

ЯМР (300 МГц, 25 °C, CDCl3): δ (ppm) 10,43 (1H, s, CHO), 8,38 (2H, dd, J = 1,4, 4,2 

Hz, PyH6), 7,46 (1H, dd, J = 4,2, 8,6 Hz, PyH5), 7,41 (1H, dd, J = 1,4, 8,6, PyH4), 4,11 

(2H, t, J = 6,5 Hz, OCH2), 1,88 (2H, quin, J = 6,6 Hz, OCH2CH2), 1,48 (2H, quin, J = 6,6 

Hz, OCH2CH2CH2), 1,26 (24H, m, CH2), 0,88 (3H, t, J = 6,8 Гц, CH3). 
13C ЯМР (75 МГц, 

25 °C, CDCl3): δ (ppm) 190,0, 158,2, 142,3, 141,4, 129,1, 121,5, 69,3, 32,34, 30,0(м), 

29,9, 29,8, 29,7, 29,3, 26,3, 23,1, 14,5. Розраховано для C22H37НО2 (%): C, 76,03; H, 

10,73; N, 4,03. Знайдено: C, 76,23; H, 10,85; N, 4,25. 

3-октадецилоксипіколіновий альдегід: брудно-білий осад. Вихід 99 %. 1H 

ЯМР (300 МГц, 25 °C, CDCl3): δ (ppm) 10,43 (1H, s, CHO), 8,39 (2H, dd, J = 1,4, 4,2 

Hz, PyH6), 7,44 (1H, dd, J = 4,2, 8,6 Hz, PyH5), 7,39 (1H, dd, J = 1,4, 8,6, PyH4), 4,07 

(2H, t, J = 6,6 Hz, OCH2), 1,80 (2H, quin, J = 6,6 Hz, OCH2CH2), 1,49 (2H, quin, J = 6,6 

Hz, OCH2CH2CH2), 1,26 (28H, m, CH2), 0,88 (3H, t, J = 6,6 Гц, CH3). 
13C ЯМР (75 МГц, 

25 °C, CDCl3): δ (ppm) 189,8, 157,9, 142,0, 141,5, 128,7, 121,1, 68,9, 55,1 31,9, 29,3(m), 

25,9, 22,7, 14,1. ІК: 1702 (C=O). Розраховано для C24H41NО2 (%): C, 76,75; H, 11,00; 

N, 3,73. Знайдено: C, 77,02; H, 10,79; N, 3,67. 

3-ейкозилоксипіколіновий альдегід: брудно-білий осад. Вихід 90 %. 1H ЯМР 

(300 МГц, 25 °C, CDCl3): δ (ppm) 10,43 (1H, s, CHO), 8,38 (2H, dd, J = 1,4, 4,2 Hz, 

PyH6), 7,43 (1H, dd, J = 4,2, 8,6 Hz, PyH5), 7,41 (1H, dd, J = 1,4, 8,6, PyH4), 4,10 (2H, t, 

J = 6,6 Hz, OCH2), 1,86 (2H, quin, J = 6,6 Hz, OCH2CH2), 1,49 (2H, quin, J = 6,6 Hz, 

OCH2CH2CH2), 1,25 (32H, m, CH2), 0,88 (3h, t, J = 6,6 Гц, CH3). 
13C ЯМР (75 МГц, 25 

°C, CDCl3): δ (ppm) 189,9, 157,9, 142,1, 141,5, 128,7, 121,1, 68,9, 55,1 31,9, 29,3 м, 

25,9, 22,7, 14,1. Розраховано для: C26H45NО2 (%): C, 77,37; H, 11,24; N, 3,47. Знайде-

но: C, 77,50; H, 11,40; N, 3,55. 

2-піримідинетилкетон. 1H ЯМР (300 МГц, 25 °C, CDCl3): δ (ppm) 8,86 (2H, d, 

J = 4,9 Гц, pmH2,4), 7,39 (1H, t, J = 4,9 Гц, pmH4), 3,19 (2H, q, J = 7,6 Гц, CH2), 1,19 

(3h, t, J = 7,6 Гц, CH3). 
13C ЯМР (75 МГц, 25 °C, CDCl3): δ (ppm) 200,40 (C=O), 

160,14, 157,62, 122,91, 32,48, 7,88. Розраховано для C7H8N2O: C, 61,75; H, 5,92; N, 

20,58. Знайдено: C, 61,66; H, 5,85; N, 20,67. 
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Синтез комплексів 

Синтез 4.1–4.9. Розраховані кількості 5-алкоксипіколінового альдегіду та від-

повідної солі FeII розчиняли у воді і додавали стехіометричну кількість триаміну, що 

призводило до утворення осаду. Суміш перемішували протягом 15 хв, а потім зали-

шали на ніч при 4°C. Кристалічний осад відфільтровували, промивали водою та су-

шили на повітрі. Сполуки отримували перекристалізацією з киплячого етанолу у ви-

гляді темно-забарвленого порошку. 

4.1. tren (0,05 г, 0,34 ммоль), 5-(октадецилокси)піколінальдегід (0,38 г, 1,02 

ммоль), Fe(BF4)2·6H 2O (0,11 г, 0,34 ммоль); Обчислено (%) для C78H136B2F8FeN7O35: 

C, 64,28, H, 9,41, N, 6,73. Знайдено C, 64,12, Н, 9,52, N, 6,83. 

4.2. tren (0,05 г, 0,34 ммоль), 5-(октадецилокси)піколінальдегід (0,38 г, 1,02 

ммоль), FeSO4·7H2O в H2O (0,095 г, 0,34 ммоль); Обчислено (%) для 

C78H143FeN7O11S: C, 64,93; Н, 9,99; N 6,80; S, 2,22. Знайдено C, 65,27, H, 9,53, N, 6,80, 

S, 2,32. 

4.3. tren (0,05 г, 0,34 ммоль), 5-(октадецилокси)піколінальдегід (0,38 г, 1,02 

ммоль), Fe(BF4)2·6H2O (0,11 г, 0,34 ммоль), NaC18TOS·H2O у гарячому EtOH/H2O 

(0,32 г, 0,68 ммоль). Обчислено (%) для C126H219FeN7O12S2: C, 70,58, H, 10,30, N, 4,57, 

S, 2,99. Знайдено C, 70,39, H, 10,71, N, 4,41, S, 3,25. 

4.4. tren (0,05 г, 0,34 ммоль), 6-метил-5-(октадецилокси)піколінальдегід (0,40 г, 

1,02 ммоль), Fe(BF4)2·6H2O (0,11 г, 0,34 ммоль). Обчислено (%) для 

C81H141B2F8FeN7O3: C, 65,27, H, 9,54, N, 6,58. Знайдено C, 64,68, H, 9,27, N, 6,75. 

4.5. tren (0,05 г, 0,34 ммоль), 6-метил-5-(октадецилокси)піколінальдегід (0,40 г, 

1,02 ммоль), FeSiF6·6H2O (0,11 г, 0,34 ммоль). Обчислено (%) для C81H141F6FeN7O3Si: 

C, 66,68, H, 9,74, N, 6,72. Знайдено C, 66,70, H, 9,31, N, 6,21. 

4.6. tren (0,05 г, 0,34 ммоль), 6-метил-5-(ейкозилокси)піколінальдегід (0,43 г, 

1,02 ммоль), FeSO4·7H2O в H2O (0,095 г, 0,34 ммоль). Обчислено (%) для 

C87H159FeN7O10S: C, 67,37, H, 10,33, N, 6,32, S, 2,07 Знайдено C, 67,41, H, 10,33, N, 

6,60, S, 2,05. 

4.7. tame (0,025 г, 0,215 ммоль), 5-(октадецилокси)піколінальдегід (0,24 г, 

0,645 ммоль), FeCl2·4H2O (0,042 г, 0,215 ммоль), NaC18TOS (0,2 г, 0,43 ммоль) в га-
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рячій суміші EtOH/H2O. Обчислено (%) для C125H216FeN6O12S2: C, 70,98, H, 10,29, N, 

3,97, S, 3,03. Знайдено C, 70,86, H, 9,70, N, 4,22, S, 2,61. 

4.8. tach·3HBr·0,5H2O (0,1 г, 0,26 ммоль) нейтралізували MeONa (0,042 г, 0,78 

ммоль), додавали 5-(октадецилокси)піколінальдегід (0,29 г, 0,78 ммоль), FeCl2·4H2O 

(0,052 г, 0,26 ммоль), NaC18TOS·H2O в гарячій суміші EtOH/H2O (0,24 г, 0,52 ммоль). 

Обчислено (%) для C126H218FeN6O13S2: C, 70,55, H, 10,24, N, 3,92, S, 2,99. Знайдено C, 

70,70, H, 9,76, N, 3,45, S, 3,51. 

4.9 tren (0,05 г, 0,34 ммоль), 6-метил-5-(ейкозилокси)піколінальдегід (0,43 г, 

1,02 ммоль), FeCl2·4H2O (0,095 г, 0,34 ммоль) і [N(nBu)4]PF6 (0,15 г, 0,68 ммоль). 

Обчислено (%) для C87H159FeN7O3P2F8: C, 67,58, H, 10,33, N, 6,32. Знайдено C, 67,54, 

H, 10,33, N, 6,60. 

Синтез 4.10-4.22. Розраховані кількості аліфатично-заміщеного альдегіду та 

відповідної солі FeII розчиняли у воді і додавали стехіометричну кількість триаміну 

tren, що супроводжувалося утворення осаду. Суміш продовжували перемішувати ще 

15 хв і охолоджували до кімнатної температури. Кристалічний осад відфільтровува-

ли, промивали водою та сушили на повітрі. Сполуки отримували перекристалізаці-

єю з киплячого етанолу у вигляді темно-забарвленого порошку. 

4.10·0,5H2O. Темно-червоні кристали. ІЧ (KBr; см–1): 2926, 2854 ν(C–H), 1639 

v(C=N), 1060 v(B–F). MS (ESI): m/z 982,68 [M+BF4]
+, 448,11[M]++. Розраховано (%) 

для C51H82B2F8FeN7O3,5: C, 56,79; H, 7,66; N, 9,09; знайдено C, 56,56; H, 7,26; N, 9,20. 

4.11. Винно-червоний порошок. ІЧ (KBr; см–1): 2919, 2849 ν(C–H), 1639 

v(C=N), 1058 v(B–F). MS (ESI): m/z 1403,04 [M+BF4]
+, 658,06 [M]++. Розраховано (%) 

для C81H141B2F8FeN7O3: C, 65,27; H, 9,54; N, 6,58; знайдено C, 65,17; H, 8,96; N, 6,64. 

4.12·MeOH. Червоно-коричневі кристали. ІЧ (KBr; см–1): 2964, 2940, 2869 ν(C–

H), 1620 ν(C=N), 1055 v(B–F). MS (ESI): m/z 691,48 [M+BF4]
+, 302,39 [M]++. Розрахо-

вано (%) для C30H48B2F8FeN10: C, 46,30; H, 6,22; N, 18,00; знайдено C, 46,26; H, 6,63; 

N, 17,89. 

4.12*·MeOH. Червоно-коричневі кристали. ІЧ (KBr; cм–1): 2920, 2850 ν(C–H), 

1683, 1621 ν(C=N), 1191 ν(Cl–O). MS (ESI): m/z 703,43 [M+ ClO4]
+, 302,38 [M]++. Роз-
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раховано (%) для C30H48Cl2FeN10O8: C, 44,84; H, 6,02; N, 17,43; знайдено C, 45,10; H, 

6,57; N, 17,43. 

4.13. Червоно-коричневі кристали. ІЧ (KBr; cм–1): 2920, 2850 ν(C–H), 1681, 

1624 v(C=N), 1061 v(B–F). Розраховано (%) для C66H120B2F8FeN10: C, 61,78; H, 9,43; 

N, 10,92; знайдено C, 61,70; H, 8,97; N, 10,91. 

4.14. Червоно-коричневі кристали. ІЧ (KBr; cм–1): 2919, 2851 ν(C–H), 1680, 

1623 v(C=N), 1061 v(B–F). MS (ESI): m/z 1279,96 [M+BF4]
+, 596,73 [M]++. Розрахова-

но (%) для C72H132B2F8FeN10: C, 63,24; H, 9,73; N, 10,24; знайдено C, 63,34; N, 9,23; 

N, 10,53. 

4.15. Червоно-коричневі кристали. ІЧ (KBr; cм–1): 2919, 2851 ν(C–H), 1680, 

1623 v(C=N), 1061 v(B–F). Розраховано (%) для C78H144B2F8FeN10: C, 64,54; H, 10,00; 

N, 9,65; знайдено C, 64,64; H, 9,60; N, 9,11. 

4.16. Червоно-коричневі кристали. ІЧ (KBr; cм–1): 2919, 2851 ν(C–H), 1680, 

1623 v(C=N), 1061 v(B–F). Розраховано (%) для C84H156B2F8FeN10: C, 65,70; H, 10,24; 

N, 9,12; знайдено C, 65,44; H, 10,93; N, 8,80. 

4.17. Філетові пластинчасті кристали. ІЧ (KBr; cм–1): 2953sh, 2930, 2856 ν(C–

H), 1637, 1618 v(C=N), 1192 v(Cl–O). MS (ESI): m/z 937,42 [M+ ClO4]
+, 419,29 [M]++. 

Розраховано (%) для C48H66Cl2FeN10O8: C, 55,55; H, 6,41; N, 13,50; знайдено C, 55,40; 

H, 6,16; N, 13,65. 

4.18. Фіолетовий порошок. ІЧ (KBr; cм–1): 2917, 2854 ν(C–H), 1625 v(C=N), 

1192 v(Cl–O). Розраховано (%) для C72H114Cl2FeN10O8: C, 62,92; H, 8,36; N, 10,19; 

знайдено C, 62,72; H, 8,88; N, 9,89. 

4.19. Фіолетовий порошок. ІЧ (KBr; cм–1): 2919, 2854 ν(C–H), 1625 v(C=N), 

1191 v(Cl–O). Розраховано (%) для C78H126Cl2FeN10O8: C, 64,23; H, 8,71; N, 9,60; 

знайдено C, 64,31; H, 9,01; N, 9,63. 

4.20. Фіолетовий порошок. ІЧ (KBr; cм–1): 2920, 2849 ν(C–H), 1625 v(C=N), 

1090 v(Cl–O). MS (ESI): m/z 1441,96 [M+ ClO4]
+, 671,55 [M]++. Розраховано (%) для 

C84H138Cl2FeN10O8: C, 65,39; H, 9,02; N, 9,08; знайдено C, 65,12; H, 8,57; N, 9,56. 
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4.21. Фіолетовий порошок. ІЧ (KBr; cм–1): 2920, 2851 ν(C–H), 1622 v(C=N), 

1091 v(Cl–O). Розраховано (%) для C90H150B2F8FeN10: C, 67,49; H, 9,44; N, 8,75; знай-

дено C, 67,79; H, 10,05; N, 8,25. 

4.22. Зелений порошок. ІЧ (KBr; cм–1): 2922, 2850 ν(C–H), 1620 v(C=N), 1094 

v(Cl–O). MS (ESI): m/z 746,64 [M]++. Розраховано (%) для C96H150Cl2FeN10O8: C, 

67,86; H, 8,90; N, 8,24; знайдено C, 67,03, H, 8,18, N, 8,20. 

Синтез 4.23-4.27. 6-метил-5-(алкокси)піколинальдегід розчиняли в етанолі і 

додавали стехіометричну кількість 1,1,1-трис(амінометил)етану (tame) і солі FeII, що 

негайно призводило до значного посилення інтенсивності забарвлення розчину. Су-

міш перемішували протягом 15 хв, а потім переносили в холодильник і залишали на 

ніч при температурі 4°C. Кристалічний осад відфільтровували, промивали етанолом 

і сушили у вакуумі. 

4.23. tame (0,05 г, 0,43 ммоль), надлишок 6-метил-5-(гексилокси)піколін-

альдегіду, Fe(ClO4)2·xH2O (0,11 г, 0,43 ммоль); Розраховано (%) для 

C44H66Cl2FeN6O11: C, 53,83, H, 6,78, N, 8,56. Знайдено: C, 53,45, H, 6,75, N, 8,50. 

4.24. tame (0,05 г, 0,43 ммоль), надлишок 6-метил-5-(децилокси)піколі-

нальдегіду, Fe(BF4)2·6H2O (0,145 г, 0,43 ммоль); Розраховано (%) для 

C56H90B2F8FeN6O3: C, 59,80, H, 8,06, N, 7,47. Знайдено: C, 59,78, H, 7,73, N, 7,41. 

4.25. tame (0,05 г, 0,43 ммоль), надлишок 6-метил-5-(додецилокси) піколіналь-

дегіду, Fe(BF4)2·6H2O (0,145 г, 0,43 ммоль); Розраховано (%) для C62H102B2F8FeN6O3: 

C, 61,60, H, 8,50, N, 6,95. Знайдено: C, 60,60, H, 8,49, N, 6,84. 

4.26. tame (0,025 г, 0,215 ммоль), 6-метил-5-(тетрадецилокси) піколінальдегід 

(0,21 г, 0,645 ммоль), Fe(BF4)2·6H2O (0,078 г, 0,215 ммоль); Розраховано (%) для 

C68H114B2F8FeN6O3: C, 63,16, H, 8,89, N, 6,50. Знайдено: C, 63,76, H, 8,62, N, 6,50. 

4.27. tame (0,025 г, 0,215 ммоль), 6-метил-5-(гексадецилокси) піколінальдегід 

(0,23 г, 0,645 ммоль), Fe(BF4)2·6H2O (0,078 г, 0,215 ммоль); Розраховано (%) для 

C74H126B2F8FeN6O3: C, 64,53, H, 9,22, N, 6,10. Знайдено: C, 64,34, H, 9,01, N, 6,11. 

Синтез 4.28-4.29. До киплячого розчину 1 екв. [Fe(py)4(NCS)2] в абсолютному 

етанолі додавали 2,2 екв. альдегіду і 1 екв. діаміна. Утворений комплекс виділявся 

при охолодженні у вигляді кристалічного або аморфного темно-фіолетового осаду.  
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4.28: надлишок сирого 3-бутилоксипіколінового альдегіду, 1,3-пропандиамін 

(17,0 мкл, 0,20 ммоль), [Fe(py)4(NCS)2] (100,0 мг, 0,20 ммоль). Розраховано (%) для 

C25H32FeN6O2S2 (%): C, 52,81; H, 5,67; N, 14,78. Знайдено: C, 52,55; H, 5,81; N, 14,69. 

4.29: надлишок сирого 3-бутилоксипіколінового альдегіду, 2,2-диметил-1,3-

пропандіаміна (23,4 мкл, 0,20 ммоль), [Fe(py)4(NCS)2] (100,0 мг, 0,20 ммоль). Розра-

ховано (%) для C27H38FeN6O2S2 (%): C, 54,17; H, 6,40; N, 14,04. Знайдено: C, 54,52; H, 

6,53; N, 14,21. 

4.30: 3-додецилоксипіколіновий альдегід (128,0 мг, 0,44 ммоль), 1,3-

пропандіамін (17,0 мкл, 0,20 ммоль), [Fe(py)4(NCS)2] (100,0 мг, 0,20 ммоль). Розрахо-

вано (%) для C41H64FeN6O2S2: C, 62,10; H, 8,14; N, 10,60; S, 8,09. Знайдено: C, 62,52; 

H, 7,93; N, 9,92; S, 8,13. 

4.31: 3-тетрадецилоксипіколіновий альдегід (141,0 мг, 0,44 ммоль), 1,3-

пропандіамін (17,0 мкл, 0,20 ммоль), [Fe(py)4(NCS)2] (100,0 мг, 0,20 ммоль). Розрахо-

вано (%) для C45H72FeN6O2S2: C, 63,66; H, 8,55; N, 9,90; S, 7,55. Знайдено: C, 63,60; 

H, 7,96; N, 9,72; S, 7,65. 

4.32: 3-гексадецилоксипіколіновий альдегід (153,0 мг, 0,44 ммоль), 1,3-

пропандіамін (17,0 мкл, 0,20 ммоль), [Fe(py)4(NCS)2] (100,0 мг, 0,20 ммоль). Розрахо-

вано (%) для C49H80FeN6O2S2: C, 65,02; H, 8,91; N, 9,28; S, 7,08. Знайдено: C, 64,75; 

H, 8,47; N, 9,07; S, 6,61. 

4.33: 3-октадецилоксипіколіновий альдегід (165,0 мг, 0,44 ммоль), 1,3-

пропандіамін (17,0 мкл, 0,20 ммоль), [Fe(py)4(NCS)2] (100,0 мг, 0,20 ммоль). Розрахо-

вано (%) для C53H88FeN6O2S2: C, 66,22; H, 9,23; N, 8,74. Знайдено: C, 66,20; H, 8,89; 

N, 8,53. 

4.34: 3-эйкозилоксипіколіновий альдегід (177,0 мг, 0,44 ммоль), 1,3-

пропандіамин (17,0 мкл, 0,20 ммоль), [Fe(py)4(NCS)2] (100,0 мг, 0,20 ммоль). Розра-

ховано (%) для C57H96FeN6O2S2: C, 67,29; H, 9,51; N, 8,26; S, 6,30. Знайдено: C, 67,58; 

H, 9,00; N, 8,09; S, 5,96. 

Синтез 4.35–4.49. Ліганди отримували конденсацією 1 екв. відповідного гід-

разиду з 1,1 екв. кетону в абсолютному EtOH в присутності каталітичної кількості 

крижаної оцтової кислоти. Подальше комплексоутворення з 0,5 екв. солі FeII призво-
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дило до утворення коричнево-фіолетового катіонного комплексу, які при депрото-

нуванні 1 екв триетиламіну перетворювався на смарагдово-зелений. Одержані роз-

чини повільно охолоджували до температури навколишнього середовища і відфіль-

тровували утворені темно-зелені осади.  

4.35: З 3,4,5-трис(бутилокси)бензогідразида (208 мг, 0,59 ммоль), 2-піриміди-

нетилкетона (94 мг, 0,65 ммоль), Fe(BF4)2·6Н2O (100 мг, 0,29 ммоль) і NEt3 (60 мг, 82 

мкл, 0,59 ммоль). Розраховано (%) для C52H74FeN8O8: С, 62,77; H, 7,50; N, 11,26. 

Знайдено C, 62,45; H, 7,33; N, 11,25.  

4.36: З 3,4,5-трис(гексилокси)бензогідразида (258 мг, 0,59 ммоль), 2-піриміди-

нетилкетона (94 мг, 0,65 ммоль), Fe(BF4)2·6Н2O (100 мг, 0,29 ммоль) і NEt3 (60 мг, 82 

мкл, 0,59 ммоль). Кристали одержували при повільній дифузії діетилового ефіру в 

етанольний розчин комплексу. Розраховано (%) для C64H98FeN8O8: C, 66,07; H, 8,49; 

N, 9,63. Знайдено C, 66,21; H, 8,33; N, 9,47.  

4.37: З 3,4,5-трис(октилокси)бензогідразида (307 мг, 0,59 ммоль), 2-піримідин-

етилкетона (94 мг, 0,65 ммоль), Fe(BF4)2·6Н2O (100 мг, 0,29 ммоль) і NEt3 (60 мг, 82 

мкл, 0,59 ммоль). Розраховано (%) для C76H122FeN8O8: C, 68,55; H, 9,23; N, 8,41. 

Знайдено C, 68,34; H, 9,44; N, 8,72.  

4.38: З 3,4,5-трис(децилокси)бензогідразида (357 мг, 0,59 ммоль), 2-піримідин-

етилкетона (94 мг, 0,65 ммоль), Fe(BF4)2·6Н2O (100 мг, 0,29 ммоль) і NEt3 (60 мг, 82 

мкл, 0,59 ммоль). Розраховано (%) для C88H146FeN8O8: С, 70,46; H 9,81; N 7,47. Знай-

дено: C, 70,41; H, 9,64; N, 7,33. 

4.39: З 3,4,5-трис(додецилокси)бензогідразида (407 мг, 0,59 ммоль), 2-піримі-

динетилкетона (94 мг, 0,65 ммоль), Fe(BF4)2·6Н2O (100 мг, 0,29 ммоль) і NEt3 (60 мг, 

82 мкл, 0,59 ммоль). Розраховано (%) для C100H170FeN8O8 C, 71,99; H, 10,27; N, 6,72. 

Знайдено C, 72,12; H, 10,42; N, 6,53. 

4.40: З 3,4,5-трис(тетрадецилокси)бензогідразида (456 мг, 0,59 ммоль), 2-піри-

мідинетилкетона (94 мг, 0,65 ммоль), Fe(BF4)2·6Н2O (100 мг, 0,29 ммоль) і NEt3. Роз-

раховано (%) для C112H194FeN8O8: C, 73,24; H, 10,65; N, 6,10. Знайдено C, 73,53; H, 

10,81; N, 6,02. 
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4.41: З 3,4,5-трис(метокси)бензогідразида (134 мг, 0,59 ммоль), 1-(2-піридил)-

1-бутанона (98 мг, 0,65 ммоль), Fe(BF4)2·6Н2O (100 мг, 0,29 ммоль) і NEt3 (60 мг, 82 

мкл, 0,59 ммоль). Кристали отримували шляхом повільного охолодження розчину в 

термостаті. Розраховано (%) для C38H44FeN6O8: C, 59,38; H, 5,77; N, 10,93. Знайдено 

C, 59,76; H, 5,31; N, 10,84. 

4.42: З 3,4,5-трис(бутилокси)бензогідразида (209 мг, 0,59 ммоль), 2-ацетил-

піридина (79 мг, 0,65 ммоль), Fe(BF4)2·6Н2O (100 мг, 0,29 ммоль) і NEt3 (60 мг, 

82 мкл, 0,59 ммоль). Кристали отримували шляхом повільного охолодження розчи-

ну в термостаті. Розраховано (%) для C52H72FeN6O8: C, 64,72; H, 7,52; N, 8,71. Знай-

дено C, 64,57; H, 7,12; N, 8,99. 

4.43: З 3,4,5-трис(октилокси)бензогідразида (309 мг, 0,59 ммоль), 2-

ацетилпіридина (79 мг, 0,65 ммоль), Fe(BF4)2·6Н2O (100 мг, 0,29 ммоль) і NEt3 (60 

мг, 82 мкл, 0,59 ммоль). Розраховано (%) для C76H120FeN6O8: C, 73,15; H, 9,85; N, 

6,73. Знайдено С, 73,41; H 9,99; N 6,52. 

4.44: З 3,4,5-трис(додецилокси)бензогідразида (409 мг, 0,59 ммоль), 2-

ацетилпіридина (79 мг, 0,65 ммоль), Fe(BF4)2·6H2O (100 мг, 0,29 ммоль) і NEt3 (60 

мг, 82 мкл, 0,59 ммоль). Розраховано (%) для C100H168FeN6O8: C, 73,31; H, 10,34; N, 

5,13. Знайдено C, 72,98; H, 10,74; N, 5,47.  

4.45: З 3,4,5-трис(тетрадецилокси)бензогідразида (459 мг, 0,59 ммоль), 2-

ацетилпіридина (79 мг, 0,65 ммоль), Fe(BF4)2·6Н2O (100 мг, 0,29 ммоль) і NEt3 (60 

мг, 82 мкл, 0,59 ммоль). Розраховано (%) для C112H192FeN6O8: C, 74,46; H, 10,71; N, 

4,65. Знайдено C, 74,97; H, 10,34; N, 4,95.  

4.46: З 3,4,5-трис(гексадецилокси)бензогідразида (508 мг, 0,59 ммоль), 2-

ацетилпіридина (79 мг, 0,65 ммоль), Fe(BF4)2·6Н2O (100 мг, 0,29 ммоль) і NEt3 

(60 мг, 82 мкл, 0,59 ммоль). Розраховано (%) для C124H216FeN6O8: C, 75,41; H, 11,02; 

N, 4,26. Знайдено C, 75,78; H, 11,00; N, 3,85. 

4.47: З 3,4,5-трис(тетрадецилокси)бензогідразида (459 мг, 0,59 ммоль), 1-(2-

піридил)-1-пропанона (88 мг, 0,65 ммоль), Fe(BF4)2·6Н2O (100 мг, 0,29 ммоль) і NEt3 

(60 мг, 82 мкл, 0,59 ммоль). Розраховано (%) для C114H196FeN6O8: C, 74,63; H, 10,77; 

N, 4,58. Знайдено C, 74,92; H, 10,57; N, 4,35. 
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4.48: З 3,4,5-трис(тетрадецилокси)бензогідразида (459 мг, 0,59 ммоль), 1-(2-

піридил)-1-пентанона (106 мг, 0,65 ммоль), Fe(BF4)2·6H2O (100 мг, 0,29 ммоль) і 

NEt3 (60 мг, 82 мкл, 0,59 ммоль). Розраховано (%) для C118H204FeN6O8: C, 74,96; H, 

10,87; N, 4,44. Знайдено C, 75,32; H, 10,74; N, 4,51. 

4.49: З 3,4,5-трис(тетрадецилокси)бензогидразида (459 мг, 0,59 ммоль), 1-(2-

піридил)-1-гексанона (116 мг, 0,65 ммоль), Fe(BF4)2·6Н2O (100 мг, 0,29 ммоль) і NEt3 

(60 мг, 82 мкл, 0,59 ммоль). Розраховано (%) для C120H208FeN6O8: C, 75,11; H, 10,93; 

N, 4,38. Знайдено C, 75,70; H, 10,54; N, 4,11. 

 

2.2.3 Синтетичні процедури до Розділу 5 

Синтез вихідних сполук 

Синтез лігандів для 5.6-5.10 проводили за схемою: 

 

 

Реактиви та умови синтезу: (i) a, K2CO3, Pd(ac)2, (o-tol)3P, (CH3OCH2)2, 80 °C, 14 

год; (ii) HBr48%/CH3COOH (1:1), кип'ятили 2 год; (iii) CnH2n+1Br, K2CO3, ДМФА, 100 

°C, 8 год. 

 

Сполуки 4-(4-метоксифеніл) піридин (4А), 4-(3,4-диметоксифеніл) піридин 

(34А) і 4-(3,4,5-триметоксифеніл) піридин (345А) отримували за літературною мето-

дикою [211]. 

4A: Вихід 74 %. Знайдено (%): C, 77,83, H, 6,04, N, 7,37. Розраховано для 

C12H11NO: C, 77,81, H, 5,99, N, 7,56. m/z (EI) 185,1 [M]+ (100%), 170,0 (M–CH3)
+ 

(35%). 1H NMR δH (400 MHz, CDCl3) 8,56 (2H, dd, J = 2,0, 5,8 Hz, PyH2,6), 7,56 (2H, dd, 
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J = 1,2, 8,6 Hz, PhH2,6), 7,43 (2H, dd, J = 2,0, 5,8 Hz, PyH3,5), 6,98 (2H, dd, J = 1,2, 8,6 

Hz, PhH3,5), 3,83 (3H, s, OCH3). 
13C NMR δC (100 MHz, CDCl3) 158,4, 150,1, 146,7, 

127,5, 125,9, 125,9, 115,8, 55,9. 

34A: Вихід 61 %. Знайдено (%): C, 72,53, H, 6,03, N, 6,50. Розраховано для 

C13H13NO2: C, 72,54, H, 6,09, N, 6,51. m/z (EI) 215,2 [M]+ (100%). 1H NMR δH (400 

MHz, CDCl3) 8,58 (2H, dd, J = 1,2, 4,6 Hz, PyH2,6), 7,43 (2H, dd, J = 1,2, 4,6 Hz, PyH3,5), 

7,19 (1H, dd, J = 0,2, 8,4 Hz, PhH6), 7,10 (1H. J = 0,2 Hz, PhH2), 6,93 (1H, J = 8,4 Hz, 

PhH5), 3,92 (3H, s, OCH3), 3,90 (3H, s, OCH3). 
13C NMR δC (100 MHz, CDCl3) 149,9, 

149,8, 149,3, 147,9, 130,6, 121,0, 119,4, 111,4, 109,7, 55,8.  

345A: Вихід 54 %. Знайдено (%): C, 68,57, H, 6,22, N, 5,69. Розраховано для 

C14H15NO3: C, 68,56, H, 6,16, N, 5,71. m/z (EI) 245,1 [M]+ (100%). 1H NMR δH (400 

MHz, CDCl3) 8,65 (2H, dd, J = 0,8, 7,0 Hz, PyH2,6), 7,47 (2H, dd, J = 0,8, 7,0 Hz, PyH3,5), 

6,83 (2H, s, ArH), 3,94 (6H, s, OCH3), 3,91 (3H, s, OCH3). 
13C NMR δC (100 MHz, 

CDCl3) 153,6, 149,9, 148,2, 138,8, 133,7, 121,4, 104,1, 60,8, 56,1. 

Сполуки 4-(4-гідроксифеніл)піридин (4B), 4-(3,4-дигідроксифеніл)піридин гі-

дробромід дигідрат (34B) і 4-(3,4,5-тригідроксифеніл)піридин гідробромід семігід-

рат (345B) були приготовані зі сполук 4А, 34А і 345А відповідно деметилюванням 

згідно процедури, описаної в літературі [212]. 

4B: Вихід 95%. Знайдено (%): C, 77,19, H, 5,30, N, 8,30. Розраховано для 

C11H9NO: C, 77,17, H, 5,30, N, 8,18. m/z (EI) 171,0 [M]+ (100%). 1H NMR δH (400 MHz, 

CDCl3) 9,8 (1H, br, OH), 8,48 (2H, d, J = 5,5 Hz, H2,6 Py), 7,60 (2H, d, J = 8,6 Hz, H2,6 

Ph), 7,55 (2H, d, J = 5,5 Hz, H3,5 Py), 6,84 (2H, d, J = 8,6 Hz, H3,5 Ph). 13C NMR δC (100 

MHz, CDCl3) 158,9, 150,3, 147,1, 128,3, 127,8, 120,5, 116,3. 

34B·HBr·2H2O: Вихід 86%. Знайдено (%): C 43,33, H 4,07, N 4,61. Розраховано 

для C11H14BrNO4: C 43,44, H 4,46, N 4,61. m/z (EI) 215,2 [M]+ (100%). 1H NMR δH (400 

MHz, CDCl3) 8,38 (2H, dd, J = 1,2, 4,6Hz, PyH2,6), 7,84 (2H, dd, J = 1,2, 4,6 Hz, PyH3,5), 

7,10 (1H, dd, J = 0,2, 8,4 Hz, PhH6), 7,04 (1H. J = 0,2 Hz, PhH2), 6,82 (1H, J = 8,4 Hz, 

PhH5). 13C NMR δC (100 MHz, CDCl3) 156,2, 148,1, 144,4, 140,0, 125,5, 122,2, 121,2, 

116,3, 114,6. 
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345B·HBr·0,5H2O: Вихід 98%. Знайдено: C, 44,78, H, 3,92, N, 4,75. Розраховано 

для C11H11BrNO3,5: C, 45,07, H, 3,78, N, 4,78. m/z (EI) 203,1 [M]+ (100 %). 1H NMR δH 

(400 MHz, CDCl3) 8,27 (2H, dd, J = 1,0, 7,0 Hz, PyH2,6), 7,57 (2H, dd, J = 1,0, 7,0 Hz, 

PyH3,5), 6,44 (2H, s, PhH2,6). 13C NMR δC (100 MHz, CDCl3) 144,8, 139,6, 124,2, 121,7, 

107,3. 

Сполуки 4-Cn (n = 6, 12, 18), 34-C12, 345-C12 отримано зі сполук 4B, 34B і 

345B відповідно за реакцією Вільямсона [182].  

4-C6: Вихід 90%. Знайдено (%): C, 80,06, H, 8,31, N, 5,43. Розраховано для 

C17H21NO: C, 79,96, H, 8,29, N, 5,49. m/z (EI): 255,1 [M]+ (100%), 171,0 [M – C6H13]
+ 

(93%). 1H NMR δH (400 MHz, CDCl3) 8,56 (2H, dd, J = 2,0, 5,8 Hz, PyH2,6), 7,55 (2H, dd, 

J = 1,2, 8,6 Hz, PhH2,6), 7,43 (2H, dd, J = 2,0, 5,8 Hz, PyH3,5), 6,96 (2H, dd, J = 1,2, 8,6 

Hz, PhH3,5), 3,97 (2H, t, J = 4,2 Hz, OCH2), 1,78 (2H, quin, OCH2CH2) 1,50-1,25 (6H, m, 

CH2), 0,84 (3H, t, J =4,2 Hz). 13C NMR δC (100 MHz, CDCl3) 159,9, 149,8, 147,7, 129,8, 

127,9, 120,8, 114,9, 67,9, 31,3, 28,9, 25,5, 22,4, 13,8. 

4-C12: Вихід 92%. Знайдено (%): C, 81,31, H, 9,81, N, 4,16. Розраховано для 

C23H33NO: C, 81,37, H, 9,80, N, 4,13. m/z (EI): 339,2 [M]+ (100%), 171,0 [M – C12H25]
+ 

(98%). 1H NMR δH (400 MHz, CDCl3) 8,57 (2H, dd, J = 2,0, 5,8 Hz, PyH2,6), 7,54 (2H, dd, 

J = 1,2, 8,6 Hz, PhH2,6), 7,43 (2H, dd, J = 2,0, 5,8 Hz, PyH3,5), 6,95 (2H, dd, J = 1,2, 8,6 

Hz, PhH3,5), 3,97 (2H, t, J = 4,2 Hz, OCH2), 1,78 (2H, quin, OCH2CH2) 1,50-1,20 (18H, 

m, CH2), 0,84 (3H, t, J = 4,2 Hz). 13C NMR δC (100 MHz, CDCl3) 159,9, 149,9, 147,7, 

129,8, 127,9, 120,8, 114,9, 67,9, 31,7, 29,5, 29,4, 29,2, 29,1, 29,0, 25,8, 22,5, 13,9. 

4-C18: Вихід 83%. Знайдено (%): C, 82,06, H, 10,77, N, 3,21. Розраховано для 

C29H45NO: C, 82,21, H, 10,71, N, 3,31. m/z (EI): 423,4 [M]+ (46%), 171,0 [M – C18H37]
+ 

(100%). 1H NMR δH (400 MHz, CDCl3) 8,57 (2H, dd, J = 2,0, 5,8 Hz, PyH2,6), 7,54 (2H, 

dd, J = 1,2, 8,6 Hz, PhH2,6), 7,42 (2H, dd, J = 2,0, 5,8 Hz, PyH3,5), 6,95 (2H, dd, J = 1,2, 

8,6 Hz, PhH3,5), 3,96 (2H, t, J = 4,2 Hz, OCH2), 1,77 (2H, quin, OCH2CH2) 1,50-1,20 

(30H, m, CH2), 0,84 (3H, t, J = 4,2 Hz). 13C NMR δC (100 MHz, CDCl3) 159,9, 149,9, 

147,7, 129,8, 127,8, 120,8, 114,8, 67,9, 31,7, 29,5, 29,4, 29,2, 29,0, 25,8, 22,5, 13,9. 

34-C12: Вихід 78%. Знайдено (%): C, 80,18, H, 10,90, N, 2,60. Розраховано для 

C35H57NO2: C, 80,25, H, 10,97, N, 2,67. m/z (EI): 523,7 [M]+ (100%). 1H NMR δH (400 
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MHz, CDCl3) 8,57 (2H, dd, J = 1,2, 4,6 Hz, PyH2,6), 7,43 (2H, dd, J = 1,2, 4,6 Hz, PyH3,5), 

7,17 (1H, dd, J = 0,2, 8,4 Hz, PhH6), 7,10 (1H. J = 0,2 Hz, PhH2), 6,91 (1H, J = 8,4 Hz, 

PhH5), 4,01 (4H, m, OCH2), 1,80 (4H, quin, J = 4,2 Hz, OCH2CH2), 1,46-1,22 (36H, m, 

CH2), 0,84 (6H, m, CH3).
 13C NMR δC (100 MHz, CDCl3) 150,2, 149,8, 149,3, 147,9, 

130,6, 120,9, 119,6, 113,6, 112,5, 69,4, 69,1, 31,7, 29,5, 29,4, 29,2, 29,1, 29,0, 25,8, 22,5, 

13,9. 

345-C12: Вихід 60%. Знайдено: C, 79,78, H, 11,40, N, 2,11. Розраховано для 

C47H81NO3: C, 79,72, H, 11,53, N, 1,98. m/z (EI): 707,4 [M]+ (70%). 1H NMR δH (400 

MHz, CDCl3) 8,65 (2H, dd, J = 1,0, 6,1 Hz, PyH2,6), 7,48 (2H, dd, J = 1,0, 6,1 Hz, PyH3,5), 

6,82 (2H, s, PhH2,6), 4,06 (6H, m, OCH2), 1,85 (6H, m, OCH2CH2), 1,53-1,28 (54H, m, 

CH2), 0,90 (9H, m, CH3). 
13C NMR δC (100 MHz, CDCl3) 153,5, 149,8, 148,4, 139,2, 

133,0, 121,3, 105,6, 73,4, 69,2, 31,7, 30,1, 29,5-29,2, 25,9, 22,5, 13,9. 

Синтез [N(n-Bu)4]2[MII(CN)4] (MII = Pd, Ni, Pt) і [N(n-Bu)4][MI(CN)2] (MI = Ag, 

Au). Концентрований розчин K2[M
II(CN)4] або K[MI(CN)2] обробляли 0,8 екв. стехі-

ометричної кількості [N(nBu)4]Br. Отриманий розчин екстрагували рівним об'ємом 

хлороформу. Потім органічну фазу випарювали насухо, отриману білу порошкопо-

дібну тверду речовину знову розчиняли у невеликій кількості хлороформу. Розчин 

фільтрували для відділення нерозчинних твердих домішок, фільтрат випарювали на-

сухо. 

 

Синтез комплексів 

Синтез 5.1–5.5. В атмосфері N2 до 10 мл метанольного розчину Fe(BF4)2·6H2O 

(0,1 г, 0,3 ммоль) по краплях додавали 10 мл метанольного розчину 4-фенілпіридину 

(0,6 ммоль). До отриманого жовтого розчину додавали 0,3 ммоль [N(n-

Bu)4]2[M
II(CN)4] (M

II = Pd, Ni, Pt) або 0,6 ммоль [N(n-Bu)4][M
I(CN)2] (M

I = Ag, Au) у 

10 мл метанолу. Утворений жовтий осад відфільтровували, промивали метанолом і 

висушували у вакуумі.  

5.1. Розраховано (%) для C26H18FeN6Pd: C, 54,15, H, 3,15, N, 14,57. Знайдено: C, 

54,23, H, 3,15, N, 14,70.  
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5.2. Розраховано (%) для C26H18FeN6Ni: C, 59,03, H, 3,43, N, 15,89. Знайдено: C, 

59,47, H, 3,41, N, 15,96.  

5.3. Розраховано (%) для C26H20FeN6OPt: C, 45,69, H, 2,95, N, 12,30. Знайдено: C 

46,01, H, 2,77, N, 12,60.  

5.4. Розраховано (%) для C26H20Ag2FeN6O: C, 44,35, H, 2,86, N, 11,94. Знайдено: 

C, 44,28, H, 2,72, N, 12,04.  

5.5. Розраховано (%) для C26H19Au2FeN6O0,5: C, 35,76, H, 2,19, N, 9,62. Знайдено: 

C, 36,06, H, 2,63, N, 9,70.  

Знайдено методом EDXS: 5.1: (50%Fe : 50%Pd); 5.2: (50%Fe : 50%Ni); 5.3: 

(50%Fe : 50%Pt); 5.4: (33%Fe : 67%Ag); 5.5: (33%Fe : 67%Au). 

Синтез 5.6-5.10. До гарячого розчину ліганду (1,22 ммоль) та FeCl2·4H2O (0,10 

г, 0,61 ммоль) додавали по краплях гарячий етанольний розчин [N(n-Bu)4]2[M
II(CN)4] 

(MII = Ni, Pd, Pt) (0,61 ммоль) або [N(nBu)4][M
I(CN)2] (M

I = Ag, Au) (1,22 ммоль), що 

негайно супроводжувалося утворенням осаду. Суміш перемішували протягом 15 хв і 

центрифугували. Після цього розчин декантували, осад промивали етанолом, ще раз 

центрифугували і декантували. Осад висушували у вакуумі. 

5.6: 4-C6 (0,31 г), [N(nBu)4]2[Ni(CN)4] (0,28 г). Розраховано (%) для 

C38H44FeN6NiO3: C, 61,07, H, 5,93, N, 11,25. Знайдено: C, 61,42, H, 5,63, N, 11,26 

5.7: 4-C18 (0,52 г), [N(nBu)4]2[Ni(CN)4] (0,28 г). Розраховано (%) для 

C55H77FeN6NiO3: C, 68,70, H, 8,55, N, 7,75. Знайдено: C, 68,85, H, 8,89, N, 7,69 

5.8: 4-C12 (0,41 г), [N(nBu)4]2[Ni(CN)4] (0,28 г). Розраховано (%) для 

C50H67FeN6NiO2,5: C, 66,24, H, 7,45, N, 9,27. Знайдено: C, 66,68, H, 7,42, N, 8,78 

5.9: 34-C12 (0,64 г), [N(nBu)4]2[Ni(CN)4] (0,28 г). Розраховано (%) для 

C74H118FeN6NiO6: C, 68,25, H, 9,13, N, 6,45. Знайдено: C, 68,56, H, 9,06, N, 6,45 

5.10: 345-C12 (0,87 г), [N(nBu)4]2[Ni(CN)4] (0,28 г). Розраховано (%) для 

C97H163FeN6NiO8: C, 70,36, H, 9,92, N, 5,08. Знайдено: C, 69,84, H, 9,62, N, 4,97 

Сполуки 5.11–5.27 отримували за аналогічною процедурою. 
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2.2.4 Синтетичні процедури до Розділу 6 

 

Синтез вихідних сполук 

Ліганди naphthy, 38phen, bpb і Н2bipy(ttr)2 синтезували за описаними методика-

ми [213-216]. 

Синтез pzSe1–pzSe6. Суміш 2-(3-метил-1Н-піразол-3-іл) піридину (15,92 г, 0,10 

моль), діоксиду селену (16,70 г, 0,15 моль) і піридину (50 мл) кип'ятили 6 год, після 

чого піридин відганяли під зниженим тиском. Сиропоподібний жовто-коричневий 

залишок обробляли 20 мл водного розчину NaOH (6,0 г, 0,15 моль). Жовтуватий 

осад відфільтровували, двічі промивали дистильованою водою і перекристалізову-

вали з гарячого метанолу. Отриманий аналітично чистий pzSe1·MeOH плавиться 

при 212–214 °C. ESI-MS (від. інт.): m/z 396,7 [M+H, 80Se]+ (100%); 1Н NMR (DMSO-

d6, 400 мГц): δ 11,95 (1H br s, NH pz), 8,60 (1H, ddd, J = 0,9, 1,5, 4,9 Hz, pyH), 7,97 

(1H, d, J = 7,5 Hz, pyH), 7,75 (1H, td, J = 1,5, 7,5 Hz, pyH), 7,32 (1H, ddd, J = 0,9, 4,9, 

7,5 Hz, pyH), 1,86 (3H, s, CH3); 
13С NMR (DMSO-d6, 100 МГц): δ 152,5, 150,8, 148,7, 

138,4, 125,8, 124,5, 123,3, 102,3, 13,3; FTIR (KBr, см-1): 3300 (m), 3124 (s), 2919 (s), 

1592 (s), 1463 (s), 1150 (s), 1061 (s), 998 (s), 787 (s), 623 (s), 515 (s). Розраховано (%) 

для C19H20N6OSe: C, 53,4, H, 4,7, N, 19,7. Знайдено C, 53,5, H, 4,6, N, 19,5.  

pzSe2–pzSe6 одержували аналогічним чином. 

pzSe2·MeOH перекристалізовано з метанолу у вигляді білого кристалічного по-

рошку. Речовина не має певної т.п., розм’якшується при 130 °С. ESI-MS (rel. int.): 

m/z 395,1 [M+H, 80Se]+ (100%); 1Н NMR (CDCl3, 400 МHz): δ 7,53 (2H, dd, J1 = 1,4Hz, 

J2 = 2,7Hz, 3,5H Ph), 7,27 (3H, m, 2,4,6-H Ph), 1,84 (3H, s, CH3); 
13С NMR (CDCl3, 100 

МГц): δ 151,7, 143,8, 133,4, 129,5, 128,1, 127,1, 100,4, 12,7; FTIR (KBr, см–1): 3159 

(br), 3058 (br), 2921 (s), 2821 (s), 2000-1650 (m), 1562 (s), 1451 (m), 1272 (s), 1038 (s), 

966 (s), 774 (s), 695 (s), 520 (s). Розраховано (%) для C21H22N4OSe: C, 59,3, H, 5,2, N, 

13,2. Знайдено C, 58,8, H, 4,9, N, 13,2. 

pzSe3·0,25C2H5OH. Перекристалізовано з етанолу у вигляді білого порошку. Т. 

п.: 201-203 °C. ESI-MS (відн. інт.): m/z 367,1 [M+H, 80Se]+ (100%); 1Н NMR (C2D5OD, 

400 МHz): δ 7,76 (s, 1H, PzH), 7,67 (m, 2H, 3,5-H Ph), 7,36 (m, 3H, 2,4,6-H Ph); 13С 
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NMR (C2D5OD, 100 МHz): δ 151,7, 143,8, 133,4, 129,5, 127,1, 100,4, 12,7. Розраховано 

(%) для C74H62N16OSe4: C, 59,0; H, 4,2; N, 14,9. Знайдено C 58,8, H, 4,3, N, 14,8.  

pzSe4. Перекристалізовано з етанолу у вигляді білого порошку. M. p.: 217-218 

°C. ESI-MS (rel. int.): m/z 326,2 [M+H, 80Se]+ (100%); 1Н NMR (DMSO-d6, 400 МHz): δ 

2,52 (2H, q, J = 7,5 Hz, CH2) 1,00 (3H, t, J = 7,5 Hz, CH3); 
13С NMR (DMSO-d6, 100 

МHz): δ 152,7, 100,9, 21,2, 15,5; FTIR (KBr, cm-1): 3167(br), 3086(m), 3021(s), 2970(s), 

2935(s), 2870(s), 1561(s), 1461(m), 1277(s), 1036(s), 796(m), 498(s). Розраховано (%) 

для C14H22N4Se: C, 51,6, H, 6,8, N, 17,2. Знайдено C, 51,3, H, 6,7, N, 17,2. 

pzSe5·H2О. Перекристалізовано з етанолу у вигляді білого порошку. M. p.: 

232–233 °C. ESI-MS ESI (rel. int.): m/z 271,0 [M+H, 80Se]+ (100%); 1Н NMR (DMSO-

d6, 400 МHz): δ 2,17 (s, CH3); 
13С NMR (DMSO-d6, 100 МHz): δ 146,6, 101,5, 12,3; 

FTIR (KBr, cm-1): 3400 (br), 3173 (s), 3086 (s), 2970 (m), 2870 (s), 1562 (s), 1414 (s), 

1297 (s), 1095 (s), 1033 (s), 849 (br), 764 (s), 461 (s). Розраховано (%) для 

C10H16N4OSe: C, 41,8, H, 5,6, N, 19,5. Знайдено C, 41,5, H, 5,8, N, 19,6. 

pzSe6·2H2SO4. Отримано у вигляді безбарвних добре сформованих кристалів 

при перекристалізації з етанолу з декількома краплями сірчаної кислоти. Т. п.: 280-

281 °C (розклад). ESI-MS (rel. int.): m/z 243,0 [M+H, 80Se]+ (100%); 1Н NMR (D2O, 400 

МHz): δ 7,94 (1H, s, PzH), 2,31 (3H, s, CH3); 
13С NMR (D2O, 100 МHz): δ 147,7, 138,6, 

103,5, 9,7. Розраховано (%) для C8H14N4O8S2Se: C, 22,0; H, 3,2; N, 12,8, S, 14,7. Знай-

дено C 21,9, H 3,4, N, 13,1, S 14,5. 

pzSe7. Суміш 1Н-піразолу (6,80 г, 0,10 моль), діоксиду селену (16,70 г, 

0,15 моль) і піридину (50 мл) доводили до кипіння. Через 30 хв. утворювалась без-

барвна сироподібна сполука, після чого кип'ятіння продовжували ще 5,5 годин. Піс-

ля охолодження піридиновий шар декантували, сиропоподібний залишок розчиняли 

в етанолі і залишали на ніч при +4 °С, що призводило до утворення гігроскопічного 

жовтуватого кристалічного осаду сполуки [(pzH)3Se](C2H5O)SeO2. Т. п.: 250-251 °C 

(розклад). ESI-MS (rel. int.): m/z 280,1 [M, 80Se]+ (100%); 1Н NMR (D2O, 400 МHz): δ 

7,99 (6H, s, 3,5-H Pz), 3,56 (2H, q, J = 6,4 Hz, SeOCH2), 1,09 (3H, t, J = 6,4 Hz, 

SeOCH2CH3); 
13C NMR (D2O, 100 MHz): 136,3 (C–3,5 Pz), 103,6 (C-Se), 57,2 (CH2), 

16,5 (CH3); FTIR (KBr, cm-1): 3113 (m), 3028 (br), 2896 (m), 2846 (m), 2782 (m), 1532 
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(s), 1381 (s), 1156 (d), 1028 (s), 923 (d), 854 (s), 613 (s), 417 (s). Розраховано (%) для 

C11H15N6O3Se2: C, 30,3, H, 3,2, N, 19,3. Знайдено C, 30,1, H, 3,3, N, 19,2. 

 

Синтез комплексів 

Синтез 6.1–6.3. Мікрокристалічні зразки сполук отримували в інертній атмос-

фері при повільному додаванні водного розчину K2[M
II(CN)4]·3H2O (0,4 ммоль, 5 

мл) до водного розчину Fe(BF4)2·6H2O (0,4 ммоль, 3 мл) і флуоропіразину (0,8 

ммоль, 3 мл). Утворений жовтий осад залишали перемішуватися 15 хв, фільтрували, 

промивали водою і висушували на повітрі (вихід ~80 %). Кристали сполук для РСтА 

досліджень отримували методом повільної дифузії в H-пробірках протягом двох ти-

жнів (вихід ~20 %).  

6.1. Розраховано (%) для C12H6F2FeN8Ni: C 34,75, H 1,46, N 27,02; Знайдено: C 

33,98, H 1,52, N 27,45.  

6.2. Розраховано (%) для C12H6F2FeN8Pd: C 31,16, H 1,31, N 24,23; знайдено C 

31,01, H 1,35, N 23,98.  

6.3. Розраховано (%) для C12H6F2FeN8Pt: C 26,15, H 1,10, N 20,33; знайдено C 

26,38, H 1,15, N 20,98. 

6.4 одержували методом повільної дифузії в звичайній пробірці. Нижній шар 

формували із розчину солі Мора (0,2 ммоль, 76 мг), флуоропіразина (0,4 ммоль, 40 

мг) і аскорбінової кислоти в 3 мл води, середній шар із суміші H2O:iPrOH (5 мл, 1:1), 

верхній шар з розчину K2[Pt(CN)4]·3H2O (0,2 ммоль, 100 мг) в суміші во-

да:ізопропанол (5 мл, 1:4). Кристали утворювались протягом 3-4 тижнів (вихід ~30-

40 %). Розраховано (%) для C8H3FFeN6Pt: C 21,21, H 0,67, N 18,55; знайдено C 21,05, 

H 0,73, N 18,93. 

6.5 отримували в атмосфері Ar при повільному додаванні водного розчину 

K2[Au(CN)2] (0,4 ммоль, 5 мл) до водного розчину Fe(BF4)2·6H2O (0,4 ммоль, 3 мл) і 

флуоропіразину (0,4 ммоль, 3 мл). Утворений жовтий осад залишали перемішувати-

ся 15 хв, відфільтровували, промивали водою і висушували на повітрі (вихід ~85 %). 

Кристали сполук для РСтА досліджень отримували методом повільної дифузії в H-
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пробірках протягом двох тижнів (вихід ~20 %). Розраховано (%) для C8H3Au2FFeN6: 

C, 14,74, H, 0,46, N, 12,89; знайдено C, 14,92, H, 0,50, N, 13,05. 

6.6 одержували у вигляді жовтих кристалів в Н-пробірці з Fe(BF4)2·6H2O 

(0,077 ммоль, 26 мг), naphthy (0,077 ммоль, 10 мг) і K[Au(CN)2] (0,154 ммоль, 44,4 

мг) в середовищі PhNO2/MeOH (1:10). Розраховано (%) для C15H8,5Au2FeN6,5O: C 

24,14, H 1,14, N 12,20. Знайдено C 24,51, H 1,16, N 12,35. 

6.7·phNO₂ у вигляді кристалів отримували методом повільної дифузії з 

Fe(BF4)2·6H2O (0,056 ммоль, 19 мг), K[Au(CN)2] (0,116 ммоль, 33,5 мг) і 3,8-

фенантроліна (0,055 ммоль, 10 мг) з використанням Н-пробірки. У якості середови-

ща використовували суміш метанолу з phNO2 (10:1). Вихід 50%. Розраховано (%) 

для C22H13N7O2FeAu2: C, 30,83; H, 1,53; N, 11,44. Знайдено: С, 31,12; Н, 1,59; N, 

11,72.  

6.7 отримували термічною обробкою 6.7·phNO₂ в атмосфері N2. Розраховано 

(%) для C16H8N6FeAu2: C, 26,18; H, 1,10; N, 11,45. Знайдено: C, 26,63; H, 1,16; N, 

11,51. Хімічний аналіз відображає залишкову кількість phNO2 в концентрації 3-4%.  

Синтез 6.8-6.11·гість. Кристали сполук для РСтА досліджень отримували ме-

тодом повільної дифузії в потрійних H-пробірках. В одну частину поміщали тверду 

сіль Мора (20 мг, 51 ммоль) і воду (0,5 мл). В середню частину поміщали твердий 

ліганд bpb (11 мг, 49 ммоль) і гостьову речовину (50 мг). В останню частину помі-

щали твердий K2Pt(CN)4·3H2O (22 мг, 51 ммоль) і воду (0,5 мл). У якості середовища 

використовували суміш вода-метанол (1:1). Кристали утворювались протягом 6 ти-

жнів. 

6.8 Розраховано (%) для C18H8Ag2FeN6: C, 37,28; H, 1,39; N, 14,49. Found: C, 

36,74; H, 1,35; N, 14,33. 

6.9·2naph. Розраховано (%) для C38H24FeN6Pt: C, 55,96; H, 2,97; N, 10,30. Знай-

дено C, 55,59; H, 10,26; N, 3,10. EDXS: Fe:Pt = 1:1. 

6.9·2phNO2. Розраховано (%) для C30H18FeN8O4Pt: C, 44,74; H, 2,25; N, 13,91. 

Знайдено C, 44,62; H, 1,92; N, 14,37. EDXS: Fe:Pt = 1:1.  

6.9·1,5phCF3. Розраховано (%) для C28,5H15,5N6F4,5PtFe: C, 43,98; H, 2,01; N, 

10,80. Знайдено: C, 43,77; H, 2,10; N, 10,89. 
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6.10·2naph. Розраховано (%) для C38H24FeN6Pd: C, 62,79; H, 3,33; N, 11,56. 

Знайдено: C, 61,66; H, 3,25; N, 11,33.  

6.10·2phNO2. Розраховано (%) для C30H18FeN8O4Pd: C, 50,27; H, 2,53; N, 15,63. 

Знайдено: C, 49,61; H, 2,47; N, 15,29. 

6.11·2naph. Розраховано (%) для C38H24FeN6Ni: C, 67,20; H, 3,56; N, 12,37. 

Знайдено: C, 65,75; H, 3,48; N, 12,06. 

6.11·2phNO2. Розраховано (%) для C30H18FeN8O4Ni: C, 53,86; H, 2,71; N, 16,75. 

Знайдено: C, 52,65; H, 2,64; N, 16,28.  

6.11·0,5phCF3. Розраховано для C21,5H10,5N6F1,5NiFe: C, 52,07; H, 2,13; N, 16,95. 

знайдено: C, 52,11; H, 2,43; N, 17,04.  

6.12. Кристали сполуки отримували при повільній дифузії компонентів реак-

ційної суміші. В одну частину потроєної Н-подібної пробірки наливали розчин 

(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O (20 мг, 51 ммоль) у воді (0,5 мл). В середню частину додавали 

твердий bpb (11 мг, 49 ммоль) і нафталін (50 мг), в третю наливали розчин 

K2Pt(CN)4·3H2O (22 мг, 51 ммоль) у воді (0,5 мл). Пробірку заповнювали сумішшю 

вода/метанол (1:1). Придатні для РСтА світло-червоні квадратні кристали утворюва-

лись в середній частині пробірки протягом шістьох тижнів як побічний продукт жо-

вто-забарвленого комплексу 6.9·2naph. 

6.13. Суспензію ліганду H2bipy(ttr)2 (73,1 мг, 0,25 ммоль) в метанолі (6 мл) 

змішували з NEt3 (69,7 мкл, 0,5 ммоль) до отримання прозорого безбарвного розчи-

ну. Після додавання розчину Fe(BF4)2·6H2O (42,3 мг, 0,12 ммоль) в метанолі (2 мл) 

отриманий оранжево-коричневий розчин залишали при кімнатній температурі про-

тягом кількох діб. Комплекс утворювався у вигляді помаранчевих кристалів, які 

відфільтрували і промивали невеликою кількістю метанолу. Вихід 51,0 мг (49 %). 

Елементний аналіз розраховано для C42H35Fe2N31: C, 48,72; H, 3,95; N, 39,77. Знайде-

но: C, 48,42; H, 4,01; N, 40,04. 

6.14. a) Мікрокристалічний осад отримували додаванням по краплях відфільт-

рованого розчину Fe(BF4)2·6H2O (20,0 мг, 0,06 ммоль) в 5 мл ДМФ до киплячого ро-

зчину H2bipy(ttr)2 (17,3 мг, 0,06 ммоль) в 5 мл ДМФ. Вихід 15,2 мг (72 %). b) В якості 

альтернативи монокристали отримували дифузійним методом в Н-подібний пробір-
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ці, заповненій метанолом, з Fe(BF4)2·6H2O (20,0 мг, 0,06 ммоль) в одній частині і лі-

гандом [H2bipy(ttr)2] (17,3 мг, 0,06 ммоль) в іншій частини. Добре сформовані дрібні 

темно-фіолетові кристали, придатні для РСтА, утворюються протягом 3 місяців. Ви-

хід 2,1 мг (10 %). Розраховано (%) для C12H6Fe10: C, 41,65; H, 1,75; N, 40,47. Знайде-

но: C, 41,97; H, 1,61; N, 40,65.  

6.15 синтезували з FeCl2·4H2O (0,035 г) і pzSe5 (0,05 g) в метанолі (10 мл), до 

якого додавали розчин K[Au(CN)2] (0,1 г) у воді (10 мл). Отриману суміш фільтру-

вали і залишали на тиждень при 4 °C. Світло-жовті кристали відбирали, примивали 

метанолом і сушили на повітрі. Вихід 51 %. Розраховано для C24H32Au2FeN12O2Se2: 

C, 25,55, H, 2,86, N, 14,90%. Знайдено C, 25,61, H, 2,93, N, 14,87. ІЧ (см−1): 3422, 

3247ш, 2167, 2144, 1550, 1456, 1397, 128, 1094, 1043, 1024, 744, 656, 533. 
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РОЗДІЛ 3. Моноядерні комплекси FeII на основі полідентатних лігандів 

 

3.1 Моноядерні комплекси FeII на основі симетричних триподандних ліган-

дів: вихідні системи для іонних металомезогенів з СП 

 

Важливим класом FeII сполук являються моноядерні комплекси на основі симе-

тричних триподандних лігандів, класу Шиффових основ, які є похідними симетрич-

них триамінів і гетероциклічних альдегідів [217]. Залежно від гетероциклічних груп 

ліганду, жорсткості трифуркатного триаміну і типу протиіона можливо змінювати 

напруженість сили поля ліганду, що дозволяє отримувати НС [218, 219] або ВС 

[220-227] комплекси FeII, а в сприятливих випадках і комплекси з СП [206, 219, 221, 

223, 224, 228-237]. Наприклад, раніше нами було повідомлено про всебічне дослі-

дження властивостей комплексу з СП [Fe(tren(PyMe)3)](ClO4)2 (tren = трис(2-

аміноетил)амін) [206]. Згодом ця сполука була хімічно модифікована, що дозволило 

одержати металомезогени FeII, які проявляють СП [182]. 

 

Схема 3.1 

Триамін tach  tame

Гетероцикл imd py  imd 6-Mepy 

 

  

 

  

Сполука 3.1 3.2 

 

 3.3 3.4 

 

В данному розділі наведено структурну, магнітохімічну і спектроскопічну 

характеристику нових моноядерних комплексів FeII на основі триподандних ліган-

дів, придатних для подальшої хімічної модифікації та отримання металомезогенів з 

СП. Сполуки мають загальну формулу [Fe(L)](X)2 (Схема 3.1), де L = 1,3,5-цис,цис-

трис[1-аза-2-(імідазол-4-іл)вініл]циклогексан [tach(imd)3] і X = BF4
- (3.1); L = 1,3,5-

цис,цис-трис[1-аза-2-(2-піридил)вініл]циклогексан [tach(py)3] і X = ClO4
- (3.2), L = 
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1,1,1-трис[2-аза-3-(імідазол-4-іл)пропі-2-еніл]етан [tame(imd)3] і X = ClO4
- (3.3), і L = 

1,1,1-трис{2-аза-3-[(6-метил)(2-піридил)]проп-2-еніл}етан [tame(6-Mepy)3] і X = 

ClO4
- (3.4). 

РЕЗУЛЬТАТИ. Проекція молекулярної структури 3.1 зі схемою нумерації 

атомів показана на рис. 3.1а. FeII іон знаходиться в координаційному оточенні N6 

утвореного триподантним лігандом, який включає в себе по три імідазольні і імінні 

групи. Довжина шести зв'яз-

ків Fe–N потрапляють в очі-

куваний для цього координа-

ційного числа та оточення ді-

апазон значень [2,186(3)–

2,224(2) Å]. Геометричні об-

меження хелатуючих фраг-

ментів з п'ятичленним гете-

роциклом викликають значне 

зменшення цис-кута α (Nim–

Fe–Nimd) у порівнянні з ідеа-

льним кутом рівним 90° (Nim 

– атом нітрогену імінової 

групи, Nimd – атом нітрогену 

імідазольної групи). Коорди-

наційна геометрія поліедра 

може бути описана як рідка 

для хромофора [FeN6] коніч-

на тригональна призма, яка 

відповідає проміжному стану 

між Δ і Λ конфігураціями Oh-

комплексів з трьома бідента-

тними хелатними кільцями 

[238] (рис. 3.1а). Подібна ге-

 

Рис. 3.1. (а) Зліва наведено молекулярну струк-

туру 3.1 зі схемою нумерації. Показано водневий 

зв'язок з розупорядкованим аніоном. Праворуч про-

екція вздовж вісі С3, що відображає тригональне 

призматичне середовище центрального іона FeII; (b) 

Проекція шару в площині ab, утвореного комплекс-

ними катіонами {Fe [tach(imd)3]}
2+ та розупорядко-

ваним аніонами BF4
–, які поєднані водневими 

зв’язками NH···F (пунктирні лінії). 
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ометрія поліедру можлива завдяки жорстким планарним імідазол-5-

карбоксальдіміно-хелатним групам та за рахунок зменшеного Md–L* зворотного 

зв’язування іона FeII у ВС стані. В структурі виявлено розупорядкований аніон BF4
– 

(A:B ≈ 45:55), який утворює сильний водневий зв'язок з NH-групами імідазольних 

фрагментів [F···N становить 2,898(10)–3,142(12) Å], а також слабкий зв'язок CH···F 

з лігандом. Відстань між атомами карбону та флюору лежить у межах 2,978(9)–

3,669(10) Å. Молекули комплексу об'єднуються в тривимірну структуру завдяки чи-

сленним міжмолекулярним водневими зв’язкам (рис. 3.1b). 

Молекулярна структура 3.2 при 293 K наведена на рис. 3.2а. Комплексна моле-

кула є хіральною з право-(D) або лівообертаючою (L) конфігурацією внаслідок гви-

нтового огортання триподандного ліганду навколо центрального іона FeII. Елемен-

тарна комірка містить дві пари комплексних молекул з протилежною хіральністю і в 

цілому являється оптично неактивною. Як і в попередньому випадку, іон FeII оточе-

ний трьома імінними нітрогенами і трьома гетероциклічними атомами нітрогену в 

псевдооктаедричній конфігурації. Довжини зв’язків Fe–N при 293 K є типовими для 

НС стану іона FeII і складають 1,921(9) Å (Fe–Nim) та 2,000(8) Å (Fe–Npy).  

(a)  (b) 

Рис. 3.2. (a) Молекулярна структура 3.2 зі схемою нумерації. Атоми водню і 

аніон не показані для спрощення. Еліпсоїди зміщення з ймовірністю 50 %; (b) Прое-

кція в площині ab шарів, утворених комплексними молекулами однакової хіральніс-

ті. Пунктирні лінії відповідають стегінговим π-π контактам між сусідніми комплекс-

ними катіонами. 
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Поліедр FeN6 відхиляється від ідеальної Oh геометрії з параметром викривлення 

Σ = 65,40(4)°. Параметр викривлення θ = 42,18(30)° вказує на більшу подібність до 

октаедра. Детальний аналіз конформації ліганду в комплексі 3.2 виявляє суттєве ві-

дхилення імін-піридинових фрагментів від планарності. За літературними даними 

[239] виражене Md–Lπ*-дативне зворотнє зв'язування (підтверджене ІК та UV/VIS 

спектроскопією) може зменшувати порядок зв'язку C=N групи і призводити до ви-

явленого відхилення. Октаедричне розташування донорних атомів сприяє реалізації 

компактного НС стану іонів FeII [240], що, проте, до повної міри конкурує з жорсткі-

стю ліганду, який, в свою чергу, сприяє тригонально-призматичному розташуванню 

донорних атомів навколо центрального іона. Баланс між двома факторами призво-

дить до спостережуваної проміжної геометрії.  

Упаковка молекул в елементарній комірці вздовж вісі а показано на рис. 3.2b. 

Спостерігається слабка π-стекінгова взаємодія між двома сусідніми копланарними 

піридиновими кільцями вздовж c з міжцентроїдною відстанню близько 3,75 Å. Мо-

лекули однакової хіральності утворюють шари, які чергуються вздовж c зі зміною 

хіральності.  

 
 (a) (b) 

Рис. 3.3. а) Дві незалежні комплексні молекули 3.3 зі схемою нумерації. Атоми 

водню, молекули води та аніони не наведено для спрощення. Еліпсоїди зміщення 

мають імовірність 50%; b) Проекція комплексних катіонів Fe1 і Fe2 з різними схе-

мами водневих зв'язків. Чорна стрілка вказує на "незадіяну" NH-групу імідазолу. 

 

Елементарна комірка 3.3 складається з двох незалежних моноядерних катіонів 

{Fe[tame(imd)3]}
2+, чотирьох перхлоратних аніонів і однієї молекули води. Комплек-
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сні молекули показують симетрію близьку до C3 (рис. 3.3а). Псевдо-Oh координацій-

ний поліедр виявляє тригонально-призматичне викривлення (середнє значення θ 

приблизно дорівнює 43°). Для обох молекул значення довжин зв'язків Fe−Nim і 

Fe−Nimd свідчить про НС стан іонів FeII. Всі імідазольні фрагменти протоновані і бе-

руть участь у водневому зв'язуванні з атомами кисню перхлоратних аніонів або міс-

ткових молекул води. Численні міжмолекулярні контакти NH∙∙∙O з відстанню від 

2,903(48) Å утворюють двовимірну мережу (рис. 3.3b). В цілому кристалічна струк-

тура є рацематичною сумішшю з однаковою кількістю молекул протилежної хіраль-

ністі обох незалежних катіонів.  

 

 
Рис. 3.4. а) Молекулярна структура 3.4; b) Проекція шару молекул вздовж c, що 

складається з протилежно направлених комплексних молекул {Fe[tame(6-Mepy)]}2+. 

Червоні стрілки показують приблизний напрямок вектора С10···Fe1; c) Ліворуч по-

казана проекція комплексного катіона 3.4, праворуч – проекція кристалічної струк-

тури в напрямку b. Пунктирні лінії відповідають водневим зв'язкам CH···O. Затінені 

області відповідають міжшаровому простору. 

 

(a) (b) 

(c) 
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Проекція комплексного катіона 3.4 показана на рис. 3.4а. Центральний іон FeII 

сполуки має псевдооктаедричне координаційне оточення з донорним набором N6, 

що складається з трьох атомів нітрогену імінних груп і трьох атомів нітрогену піри-

динових замісників. Спіновий стан 3.4 було визначено на основі довжин зв'язків Fe–

N, для яких середнє значення є дуже близьким до 2 Å, що вказує на НС стан іона 

FeII.  

Слід відмітити, що різниця між зв'язками Fe–Npy і Fe–Nim є досить значною 

(~0,167 Å). Відстань від вуглецю метильної групи до найближчого нітрогену сусід-

нього піридинового кільця дорівнює ~3,030 Å. Як і в попередніх випадках, структу-

ра є рацематичною сумішшю двох оптичних ізомерів, однаково представлених в 

структурі.  

Проекція вздовж с (рис. 3.4b) показує 

двошарову організацію ґратки з впорядкуван-

ням молекул "голова до хвоста". Комплексна 

молекула не має груп, що можуть утворювати 

сильні водневі зв'язки, а з іншого боку, струк-

тура демонструє численні контакти між аніо-

нами і СН-фрагментами ліганду з утворенням 

слабких водневих зв'язків [2,374(4)–2,708 (5) 

Å)] (рис. 3.4c).  

Магнітні властивості 3.1 були визначені в 

діапазоні 10–300 К. Комплекс 3.1 є парамагні-

тним зі значенням сприйнятливості рівним 

3,40 см3 К моль–1 при кімнатній температурі 

(рис. 3.5). На противагу, сполуки 3.2–3.4 є ді-

амагнітними при 400 K і нижче, що підтвер-

джує НС характер сполук. 

Типовий 57Fe мессбауерівський спектр 

3.4, представлений на рис. 3.6, складається з 

асиметричного НС дублета з ізомерним зсу-

 

Рис. 3.6. 57Fe месбауерівський 

спектр 3.4 при 290 K. 

 

 

Рис. 3.5. Залежність магнітної 

сприйнятливості χMT від T сполук 

3.1 (1) та 3.4 (5). 
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вом δ = 0,34(1) мм с–1 і квадрупольним розщепленням ΔEQ = 0,42(0) мм с–1. Аналогі-

чний вигляд мають спектри сполук 3.2 і 3.3 [217]. Незначна асиметрія квадруполь-

ного дублета викликана, швидше за все, текстурою зразка внаслідок специфічної 

форми кристалів, наприклад, пластинчастої або голчастої. Незначне значення квад-

рупольного розщеплення дублетів характерне для НС сполук FeII з незначним внес-

ком валентних електронів в квадрупольне розщеплення резонансного сигналу. Вне-

сок ґратки, що виникає через деформацію компактного НС поліедра [FeIIN6], часто є 

невеликим.  

ОБГОВОРЕННЯ. Для виявлення закономірностей у властивостях дослі-

джених комплексів було проведено порівняння з відомими комплексами на основі 

трьох триамінів: 

 Триамін 
Альдегід 

imd py Mepy 

tach  

  

не існує 

(див. текст) 

 3.1 3.2  

tame  

   

 3.3 tame_py 3.4 

tren 

   

  tren_imd tren_py tren_Mepy 

 

Комплексні катіони як 3.2, так tame_py і tren_py [218, 241] є НС, а, отже, 

одержання комплексів з СП на їх основі потребує хімічної модифікації для змен-

шення напруженості поля ліганду. Відомі два емпіричних підходи [242], застосову-
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ючи які можливо понизити донорні властивості лігандних груп. Перший з них пот-

ребує введення стеричної перешкоди близько до донорного атома, наприклад, мети-

льної групи або атома галогену, більш об'ємних, ніж атом водню, внаслідок чого ві-

дстань R між донорним атомом і центральним іоном подовжується, а напруженість 

поля ліганду слабшає відповідно до залежності 10Dq ≈ (1/R)5–6 [243]. Цей синтетич-

ний підхід було застосовано для отримання комплексу 3.4, що містить 6-

метилпіридинові (Mepy) групи. Другий спосіб передбачає заміну шестичленного пі-

ридину на п'ятичленний гетероцикл, що також знижує поле ліганду. Цей підхід було 

реалізовано при синтезі сполук 3.1 і 3.3. 

Табл. 3.1. Внутрішньомолекулярні параметри комплексів FeII на основі три-

амінів. 

Сполука Спін. стан <Fe–Nim> /Å d(N=C) /Å φтoр/° 

3.1 ВС 2,205(3) 1,273(4) 178,88(33) 

3.2 НС 1,921(9) 1,293(1) 155,79(96) 

3.3  НС  1,935(3) 1,282(5) 167,4(33) 

tame_py [244] НС 1,908(1) 1,275(1) 166,90(4) 

3.4 НС 1,918(3) 1,270(4) 160,84(30) 

tren_imd [234]  НС 2,013(0) 1,307(0) 176,41(2) 

tren_py [218] НС 1,952(2) 1,276(3) 178,81(19) 

tren_Mepy [206] НС (80 К) 1,950(2) 1,285(2) 175,75(11) 

 ВС (330 K) 2,129(4) 1,257(4) 174,03(26) 

 

Комбінація трьох триамінів і трьох типів гетероциклічних замісників дає де-

в'ять симетричних триподандних лігандів. Вісім комплексів FeII, включених у порів-

няння, наведені в табл. 3.1. Структурним фрагментом, однаковим для всіх комплек-

сів, являється імінна група C=Nim, безпосередньо координована з іоном FeII, тому 

було вирішено співвіднести її структурні параметри зі спіновим станом комплексів. 

Значення торсійного кута φтор плаского фрагмента C–C=Nim–C вільного ліганду по-

винно дорівнювати 180 °, проте при комплексуванні це значення значною мірою 

змінюється (рис. 3.7a, с, табл. 3.1). Виявлено, що в розглянутих сполуках відстань 
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між двома атомами змінюється незначно [1,257(4)–1,307(0) Å] на противагу значен-

ню торсійного кута. Зменшення жорсткості центрального триаміну в послідовності 

tach–tame–tren [244] призводить на збільшення кута φтор комплексів. Найвищі зна-

чення є характерними для tren-сполук tren_imd, tren_py та метил-вмісного НС ана-

лога tren_Mepy. Це значення нижче для сполук 3.3, tame_py та 3.4 і найнижче для 

3.2. Також виявлено регулярне зменшення торсійного кута при переході від немети-

льованих сполук до метильованих (tren_py → tren_Mepy та tame_py → 3.4) (рис. 

3.7b).  

 (a)  (b) 

 

Рис. 3.7. а) Визначення торсіонного кута φтор; b) Нереалістична модель ВС 

комплексної молекули FeII з лігандом tach(6-Mepy)3. c) Діаграма залежності φтор від 

d(С=N).  

 

Відповідно до виявленої залежності гіпотетичний метил-вмісний аналог 3.2 

повинен мати значення φтор < 155,79°, тобто зі значним відхиленням від пласкої гео-

метрії. Спроба отримати цей комплекс на основі ліганду tach(6-Mepy)3 не дала ре-

tren_MepyВС 

 

tren_py 

tren_MepyНС 

tren_imd 

tame_py 

3.4 

3.3 
 

Жорсткість 

триаміну 

 

 
3.2 (c) 
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зультату. Для 3.2 значення φтор є одним з найнижчих, тому реалізація спіральної 

конформації ліганду і НС стану іона FeII з ще більш скрученим фрагментом C–

C=Nim–С є малоймовірною. З іншого боку, ВС конфігурація з тригонально-

призматичним координаційним оточенням центрального атома подібно 3.1 також 

неможлива (рис. 3.1а). Молекулярне моделювання показало, що утворення комплек-

су FeII з лігандом tach(6-Mepy)3 з прийнятними відстанями Fe–Npy можна очікувати 

тільки при спіральному огортанні ліганду. Тригонально-призматичне розташування 

атомів нітрогену є стерично утрудненим, що унеможливлює зв'язування централь-

ного іону з утворенням стабільної комплексної молекули. До того ж у цьому випад-

ку також слід очікувати сильного відхилення кутів у фрагментах C=Nim–C від 120° 

подібно тригонально-призматичному комплексу [Zn(tach(py)3)] [244]. Відсутність 

комплексоутворення з лігандом tach(6-Mepy)3 є аналогічним поведінці лігандів 2,9-

диметил-1,10-фенантроліна і 6,6'диметил-2,2'-біпіридина, нездатним утворювати 

стабільні трис-комплекси з іоном FeII через скупченість метильних груп [242, 245, 

246]. 

Для пояснення структурних особливостей комплексів слід розглянути кілька 

факторів, які впливають на загальну конформацію комплексного катіона [244], а са-

ме: a) деформацію ліганду внаслідок комплексоутворення; b) енергію внутрішньолі-

гандного відштовхування і c) енергію стабілізації полем ліганду. Оскільки структу-

ри сполук визначаються в твердому кристалічному стані, енергія упаковки і міжмо-

лекулярні сили також можуть вносити вклад в загальну геометрію катіонів, але вони 

повинні бути малими в порівнянні з вищенаведеними ефектами. Енергія стабілізації 

полем ліганду є вищою для октаедричного поля, ніж для тригонально-

призматичного [240], тому припущено, що саме це і є рушійною силою, яка призво-

дить до реалізації псевдо-октаедричних поліедрів в сполуках 3.2–tren_Mepy, але не 

у випадку 3.1. Для останньої сполуки вирішальну роль відіграє жорсткість триаміну 

tach і відсутність π-дативного зворотного зв'язування, яка може зменшувати жорст-

кість хелатуючих фрагментів. З іншого боку, внутрішньолігандне відштовхування 

має першорядне значення для метил-вмісних 3.4 і tren_Mepy. 
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Оскільки донорні атоми першої координаційної сфери та їх віддалення від 

центрального атома безпосередньо впливають на напруженість поля ліганду [243], 

то з отриманих даних можна зробити висновок щодо потенціального СП сполуки 3.4 

за аналогією до tren_Mepy. Дійсно, структурні дослідження вказують на подібність 

основних структурних параметрів і просторових груп, в яких кристалізуються обид-

ві сполуки, проте 3.4 залишається НС до 400 К як це випливає з магнітних вимірю-

вань. Це, на нашу думку, пов'язано з більшою жорсткістю триаміну tame, який про-

тидіє перетворенню іона FeII з компактного НС у більш об'ємний ВС стан. Проте, 

помірне нагрівання виявляє зворотній термохромізм 3.4 від темно-фіолетового до 

світло-червоно-фіолетового забарвлення, що підтверджує наявність СП при темпе-

ратурі вище 400 K. Це дозволяє припустити, що хоча сила поля для цієї сполуки є 

дещо високою, хімічна модифікація органічного ліганду, наприклад, введення елек-

тронно-акцепторних груп, може достатньо її зменшити і змістити СП вниз за темпе-

ратурою. 

 



 

116 

3.2 Вивчення квадратичної гіперполяризованісті комплексу FeII з CП на 

основі триподандного ліганду  

 

В 1961 році було виявлено, що кристал кварцу може подвоювати частоту ви-

промінювання рубінового лазера, що поклало початок розвитку нелінійної оптики і 

призвела до появи фотоніки, напрямку, в якому світло використовується для оброб-

ки, передачі і зберігання даних [247-250]. Постійні дослідження в цій області спря-

мовані на розробку оптоелектронних пристроїв на основі специфічних гібридних 

матеріалів і поєднання електронних (наприклад, магнітних і напівпровідникових) і 

нелінійно-оптичних (НЛО) властивостей для створення багатофункціональних ма-

теріалів [251-253]. Взаємний вплив НЛО властивостей і молекулярного магнетизму 

обговорювався теоретично з урахуванням квадратичних (β) [254] і кубічних (γ) [255] 

гіперполяризаційних ефектів, але ніколи не спостерігався експериментально. В цьо-

му розділі описано перший приклад комплексу з СП, для якого зміна НЛО власти-

востей є результатом зміни його магнітних властивостей при зміні температури 

[256].  

Щоб виявити кореляцію між магнетизмом і НЛО властивос-

тями, були обрано два структурно однакових комплекси, які від-

різняються лише природою центрального металічного іона, а са-

ме {FeII[tren(6-Mepy)3]}(ClO4)2 (3.5) і {ZnII[tren(6-Mepy)3]}(ClO4)2 

(3.6), де tren(6Me-py)3 = трис[3-аза-4-(6-метил-2-піридил)бута-3-

аза]амін. Згідно даних магнітної сприйнятливості і мессбауерівської спектроскопії 

комплекс 3.5 показує плавний СП з рівноважною температурою T1/2 = 233 К [206]. 

На противагу, 3.6 очікувано проявляє діамагнітний відгук незалежно від температу-

ри [206]. 

Досліджені сполуки мають різне забарвлення, що відображається на їх спект-

рах поглинання (рис. 3.8). Сполука 3.6 є майже безбарвною, в той час як 3.5 демонс-

трує виражений термохромізм внаслідок інтенсивної смуги переносу заряду [257] 

при 540 нм в ВС стані і при 600 нм в НС стані.  
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Рис. 3.8. Спектри погли-

нання монокристала 3.5 у 

ВС та НС станах при 310, 

150 К відповідно, а також 

спектр монокристала 3.6 при 

310 К.  

Нижче наведено дослідження НЛО властивостей другого порядку вищезгада-

них комплексів, визначених за допомогою гіперрелеєвського розсіювання світла 

(ГРР) [258]. Кристали подвійно збуджувались на довжині хвилі 1064 нм, при цьому 

розсіяне світло реєстрували на довжині 532 нм. На рис. 3.9 наведено нормовані ін-

тенсивності IГРР як функції від температури для 3.5 і 3.6. Ця інтенсивність визнача-

ється як відношення I2ω/Iω
2, де I2ω є інтенсивності ГРР, а Iω – інтенсивністю лазерно-

го випромінювання. Вона прямо пропорційна квадрату квадратичної гіперполяризо-

ваності ГРР [258]. Сполука 3.6 має дуже низький IГРР рівний приблизно 0,1 внаслі-

док дуже слабкого поглинання при 532 нм (рис. 3.8) і крім того, ця інтенсивність не 

показує будь-якої помітної температурної залежності. Навпаки, 3.5 виявляє як висо-

ке значення IГРР, так і значну його варіацію при зміні температури. Значення IГРР 

становить приблизно 23 при температурі від 150 до 210 K і при подальшому нагрі-

ванні до 260 К і вище зростає і досягає 63 після чого залишається сталим. Сильний 

ефект ГРР в НС та ВС станах відповідає посиленому сигналу, очікуваному для дов-

жини хвилі 532 нм внаслідок ефектів дисперсії, близьких до резонансної частоти 

смуги переносу заряду MLCT (рис. 3.8). Важливо відмітити, що визначена темпера-

тура рівноваги становить 237 К, що досить близько до значення 233 К, оціненого з 

магнітних даних (рис. 3.9) [206].  
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 Рис. 3.9. Температурна залеж-

ність нормованої інтенсивності ГРР IГРР 

(у довільних одиницях) мікрокристалів 

3.5 і 3.6, а також для порівняння крива 

магнітної сприйнятливості 3.5 (■).  

Сполуки 3.6 та ВС 3.5 є структурно подібними згідно даних РСтА [206], при 

цьому ВС іон FeII (t2g
4eg

2) має наполовину заповнені eg орбіталі і інтенсивну смугу 

переносу заряду у видимому діапазоні (рис. 3.8). Це вказує на те, що електронна 

структура, зокрема перенос заряду з орбіталей eg металічного іона, повинна відігра-

вати важливу роль у спостережуваному характері НЛО ефекта. Очевидно також, що 

ГРР більше у ВС стані 3.5, ніж у НС стані, і значно більше, ніж для сполуки 3.6, що 

добре збігається з експериментом.  

 

 

 Рис. 3.10. Змодельована норма-

лізована інтенсивність IГРР в НС стані 

(довільні одиниці, пунктирна лінія), в ВС 

стані (суцільна лінія) і експериментальна 

IГРР в ВС стані (червоні відкриті кола) в 

залежності від кута повороту зразка 3.5. 

Точки вказують на IГРР значення, обчис-

лене з графіка на рис. 3.9 в ВС і НС ста-

нах відповідно. 

 

Результати поляризаційно-залежних вимірювань інтенсивності IГРР як функції 

від кута повороту кристала 3.5 свідчать, що в залежності від орієнтації можливо 

отримати інтенсивність ГРР як сильнішу в ВС стані, ніж в НС стані (для кутів пово-

роту в діапазоні 0–94° і 152–180°) так і навпаки (для кутів повороту в діапазоні 94–
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152°). Інтенсивність ГРР в ВС стані вдвічі перевищує інтенсивність НС стану, як це 

підтверджено експериментальними спостереженнями. 

Таким чином, показано, що СП і НЛО властивості другого порядку, залежні 

від молекулярної структури і орієнтації кристалів, можуть проявлятися однією спо-

лукою, що відкриває нові можливості для створення фотонних матеріалів.  
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3.3 Контроль спінового стану іону FeII через функціоналізацію і депротону-

вання ліганду 

 

Значна частина сполук з СП з хромофором [FeN6] утворена нейтральними гете-

роциклічними лігандами, в той час як заряд комплексів компенсується позасферни-

ми аніонами [259-264]. Іоногенні гетероциклічні ліганди відносяться до менш по-

ширеного типу лігандів, які, однак, мають переваги для одержання комплексів з СП, 

оскільки можуть бути (i) раціонально сконструйовані, (ii) відносно легко хімічно 

модифікованими і (iiі) здатні утворювати нейтральні або аніонні хімічно стійкі ком-

плекси FeII. В цьому відношенні найбільш придатними являються асиметричні три-

дентатні ліганди терпіридино-подібного типу з бензимідазольною, піразольною, те-

тразольною та іншими азольними групами. При депротонуванні подібні ліганди ге-

нерують зарядокомпенсуючий аніон L–, здатний утворити нейтральні гомолептичні 

комплекси з СП типу [FeII(L)2]
0, здатні до сублімації при пониженому тиску і оса-

дження через газову фазу на підкладку [265]. 

Напруженість поля ліганду є одним з факторів, що визначає температуру СП. 

Відповідно до літературних даних створення поля, відповідного переходу нижче 400 

К, потребує комбінації сильнопольних і слабопольних груп, наприклад, фенатроліну 

і азолу [266]. Нейтральний комплекс [Fe(phent)2]
0 на основі депротонованого ліганду 

2-(2Н-тетразол-5-іл)-1,10-фенантроліну (phentH) показує різкий СП при 255 К [266]. 

Дотримуючись аналогічного підходу, було повідомлено про синтез асиметричного 

ліганду на основі 2-(1H-піразол-1-іл)-6-(1H-азол-5-іл)піридина, який також утво-

рюює нейтральний комплекс з СП [267-270].  

2-(1Н-Бензоімідазол-2-іл)-1,10-фенантролін (phenbiH) є сильнопольним ліган-

дом, який поєднує в молекулі сильнопольний фенантроліновий залишок з помірно-

польним бензимідазолом, і здатний утворювати НС заряджений катіонний комплекс 

[Fe(phenbiH)2](BF4)2·2H2O або нейтральний НС комплекс [Fe(phenbi)2]
0·0,5CHCl3 

[207]. Відомо, що для дестабілізації НС стану достатньо створити стеричну переш-

коду біля донорного атома і тим самим ускладнити наближення молекули ліганду до 

іона металу, наприклад, шляхом введення атому галогену чи метильного замісника в 
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2-ге положення піридинової або фенантролінової груп [17, 271]. Аналогічно, очіку-

ється, що введення метильної групи в фенантроліновий фрагмент ліганду phenbiH 

призведе до пониження сили поля до проміжних значень, сприяючих перебігу СП. 

Реалізація цієї ідеї призвела до синтезу нових комплексів на основі ліганда 2-(1Н-

бензоімідазол-2-іл)-9-метил-1,10-фенантроліна (neobiH), відповідно зарядженого 

[Fe(neobiH)2](BF4)2 (3.7) і нейтрального [Fe(neobi)2]·2CHCl3 (3.8) комплексів. Нижче 

описано кристалічні структури та магнітну поведінку 3.7 і 3.8, а також повністю 

охарактеризовано нові сполуки з незаміщеним лігандом Fe(phenbiH)2]-

(BF4)2·1,5phNO2·H2O (3.9) і [Fe(phenbi)2]
0·2CHCl3·H2O (3.10) [272]. 

 

Схема 3.3 

  

[Fe(neobiH)2](BF4)2                                 (3.7) 

[Fe(phenbiH)2](BF4)2·1,5C6H5NO2·H2O (3.9) 

[Fe(neobi)2]·2CHCl3             (3.8) 

[Fe(phenbi)2]·2CHCl3·H2O  (3.10)  

 

РЕЗУЛЬТАТИ. Значення молярної магнітної сприйнятливості χМТ сполук 3.9 і 

3.10 знаходяться в інтервалі 0,10–0,20 см3 К моль–1 в температурному діапазоні 80–

300 К (рис. 3.11a). В обох випадках спостерігається незначне збільшення χМТ при 

наближенні до 400 К, що узгоджується з літературними даними для полікристаліч-

них зразків інших кристалосольватів комплексів [207]. Отже, сполуки являються ді-

амагнітними іонами FeII в НС стані (S = 0). На противагу, значення χMT сполуки 3.7 

рівне 3,50 см3 К моль–1 при 300 К вказує на парамагнітний ВС стан (S = 2) в усьому 

діапазоні температур. Для підтвердження припущення щодо близькості поля ліганду 

цієї сполуки до критичного проведено магнетохімічне дослідження при зовнішньо-

му гідростатичному тиску 0,43 гПа. З експерименту випливає, що крива залежності 

χMT від T в високотемпературній області ідентична кривій при атмосферному тиску 
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(105 Па), а при охолодженні спостерігається СП ~15 % іонів FeII в діапазоні 70–150 К 

(рис. 3.11a). 

          

Рис. 3.11. а) Залежність χMT від T сполук 3.9 ( ), 3.10 (■), 3.7 (○/●) при зазначе-

них значеннях тиску. b) Магнітна і фотомагнітна поведінка 3.8: залежність χМТ від T 

(●); фотогенерація метастабільного ВС* при 10 К і подальша термічна релаксація в 

НС стан (○). 

 

При 300 К значення χMT сполуки 3.8 становить 3,55 см3 К моль-1 і залишається 

сталим до 260 К. Нижче цієї температури сполука показує різкий і повний двоступі-

нчастий СП без гістерезису з критичними температурами T1/2,1 = 150 К і Т1/2,2 = 216 K 

(рис. 3.11b). Виникнення двоступеневого СП повідомлено для деяких моноядерних 

[94, 266, 273-276], поліядерних [277-283] і полімерних комплексів FeII [284-293]. Це 

явище спостерігається для граток з двома кристалографічно нееквівалентними пози-

ціями іонів FeII (і різною напруженістю поля ліганду), а отже і різним значеннями 

T1/2. Крім того, можлива реалізація двоступеневого СП у випадку одного типу іонів 

FeII, але за умови коротко- і далекодіючих взаємодій в кристалі, які стабілізують 

впорядкування ···НС–ВС···.  

Опромінення зразка 3.8 зеленим лазером при 10 К призводить до підвищення 

χMT від 0,1 см3 K моль-1 до 3,0 см3 K моль-1 в результаті фотогенерації ВС* стану, 

який релаксує при подальшому нагріванні з критичною температурою TLIESST = 57 K. 
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Чотири досліджені комплекси 

очікувано є структурно подібними. 

Ліганди комплексних молекул є май-

же перпендикулярними один одному і 

виявляють невелику пропелероподіб-

ну або чашоподібну деформацію. Оп-

тичні Λ і Δ ізомери в рівній мірі пред-

ставлені в центросиметричних ґрат-

ках. Координаційна сфера іона металу, сформована атомами нітрогену фенантролі-

нового і бензимідазольного фрагментів, може бути описана як слабкодеформований 

октаедр [FeN6]. На рис. 3.12 показана молекулярна структура сполук 3.7 і 3.8. Най-

коротші зв'язки Fe–N утворені центральними піридиновими фрагментами, які ви-

значають стиснуте по вісі октаедричне оточення металічних іонів. Чотири екваторі-

альних атома N визначають середню площину поліедра, причому відстані Fe–N си-

льною мірою залежать від спінового стану центрального іона. Середні екваторіальні 

і осьові довжини зв'язків складають <Fe–Nеq> = 2,000/1,998 Å і <Fe–Nаx> = 

1,890/1,891 Å для сполук 3.9 і 3.10 відповідно. Параметр деформації Σ дорівнює 

11,2° при середньому значенні тригональної деформації октаедра Φ = 3,5°. Ці струк-

турні параметри узгоджуються з основним НС станом іона FeII і магнітними даними 

сполук. Координаційна сфера 3.7 більш деформована: середні довжини зв'язків ста-

новлять <Fe–Nеq> = 2,249 Å і <Fe–Nax> = 2,102 Å, параметри Σ = 18,8° і Φ = 5,9°. Ці 

значення узгоджуються з ВС станом при атмосферному тиску. 

Кристалічна структура 3.8 визначена при 100, 185 і 250 К, що згідно магнітних 

вимірювань відповідає фазам НС, НС+ВС і ВС. Незалежно від температури три 

структури зберігають моноклінну просторову групу P21/n і характеризуються одним 

типом іонів FeII. При 100 К геометрія [FeN6] є аналогічною геометрії 3.9 і 3.10 зі зна-

ченнями <Fe–Nекв>, <Fe–Nакс>, Σ і Φ характерними для НС cтану FeII: 2,034 Å, 

1,900 Å, 12° і 3,7° відповідно. При 250 К спостерігається деформація поліедра зі збі-

льшенням параметрів Σ і Φ до 18,5° і 5,8° відповідно. Різниця середньої довжини 

зв'язку Fe–N при 250 і 100 К, <Fe–N>250 K – <Fe–N>100 K = 2,183 – 1,989 = 0,194 Å, що 

 

Рис. 3.12. Молекулярні структури 3.7 і 3.8. 
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вказує на завершеність СП. При 185 К середня довжина зв'язку <Fe–N> = 2,082 Å є 

проміжною між відповідними довжинами при 100 і 250 К. Поява додаткового реф-

лекса в проміжній фазі (між 160 і 210 К) з вектором модуляції q = [0,278(1), 0, 

0,114(1)] вказує на можливе розщеплення позиції FeII на дві кристалографічно неек-

вівалентні позиції, що звичайно супроводжується зміною симетрії кристала в НС–

ВС фазі [79, 81]. Інший механізм перетворення, описаний для біядерних і полімер-

них комплексів, включає одну унікальну позицію FeII з випадковим розподілом НС і 

ВС молекул в ґратці.  

 

Рис. 3.13. а) Супрамолекулярний димер 3.9, утворений водневими зв'язками 

між катіонним комплексом, аніоном BF4
- і молекулою води; b) Cупрамолекулярні 

1D ланцюг 3.10, утворений водневими зв'язками між комплексною молекулою, H2O 

і CHCl3. 

 

Окрім комплексного катіона і аніонів BF4
–, в кристалічній гратці 3.9 містяться 

дві кристалографічно незалежні молекули нітробензолу і одна молекула води. Ком-

поненти ґратки утворюють сильні водневі зв'язки, що призводить до димерізації в 

{Fe(phenbiH)2(OH2)(BF4)2}2 (рис. 3.13a). Молекула води бере участь у трьох сильних 

водневих зв'язках, один з яких з NH-групою бензимідазольного фрагмента, інші 

включають два незалежних аніони BF4
–. Існує також сильний водневий зв'язок аніо-

на з NH-групою імідазольного фрагмента суміжної комплексної молекули. Крім то-

го, спостерігаються короткі С···С контакти між бензимідазольними кільцями сусід-

ніх молекул одного і того ж супрамолекулярного димера, а також між сусідніми ди-
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мерами. Оскільки 3.10 є нейтральною сполукою, кристалічна ґратка не містить про-

тиіонів, однак дві кристалографічно різних CHCl3 молекули відіграють ту ж струк-

турну роль, що і BF4
– аніони для 3.9. Молекула води, що з'єднує дві сусідні комплек-

сні молекули водневими зв'язками, призводить до утворення нескінчених супрамо-

лекулярних ланцюгів (рис. 3.13b). Як і в 3.9, молекула води утворює водневий зв'я-

зок з однією з двох CHCl3 молекул. Супрамолекулярні ланцюги взаємодіють через 

π-π-стекінгові контакти фенантролінових і бензимідазольних залишків. 

 
Рис. 3.14. Репрезентативні фрагменти кристалічної упаковки 3.7 (a) і 3.8 (b). 

 

Кожен BF4
–-аніон сполуки 3.7 утворює сильний короткий водневий зв'язок з 

NH-групою бензимідазолу. Аналогічно іншим фенантроліновим [294] і терпириди-

но-подібним комплексам [295], великі пласкі фенантролінові і бензимідазольні гру-

пи взаємодіють через сильні π-π-контакти, з’єднуючи кожну молекулу з чотирма су-

сідніми (рис. 3.14а).  

Молекулярна упаковка 3.8 утворена 1D ланцюжками з комплексних молекул 

вздовж с. При 100 К виявлено контакти площина–площина і площина–ребро між 

пласкими фрагментами лігандів (рис. 3.14b). Вільний простір між молекулами запо-

внено молекулами хлороформу, які утворюють водневі зв'язки Cl3С–H···Nbi. При 

100 K одна з двох незалежних молекул хлороформу (С99) розупорядкована, причо-

му співвідношення компонентів змінюється при зростанні температури. Імовірно, 
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зміна π-π-стекінгових взаємодій і впорядкування-розупорядкування молекул роз-

чинника сприяють виникненню двоступеневого СП.  
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3.4 Хіральні і рацемічні поліморфні модифікації моноядерних комплексів 

FeII з СП на основі тетрадентатного ліганда 

 

Ефективність передачі зміни спінового стану в кристалі визначається коопера-

тивністю ґратки. Сполукам з низькою кооперативністю (зі слабкими зв'язками між 

СП центрами) характерні плавні СП криві, тоді як висококооперативні сполуки з си-

льними зв'язками між центрами СП демонструють різкі переходи з гістерезисом [11, 

27]. Кооперативні переходи в першу чергу очікуються для полімерних систем з роз-

мірністю 1–3D, в яких центри СП поєднані жорсткими ковалентними зв'язками, які 

дозволяють ефективно поширювати зміну спінового стану. Однак також добре відо-

мо, що у випадку дискретних моноядерних комплексів (0D системи) відсутність ко-

валентних зв'язків між центрами FeII не обов'язково призводить до низького ступеня 

кооперативності. Це пояснюється тим, що упаковка моноядерних комплексів може 

бути достатньо щільною з сильними міжмолекулярними взаємодіями типу π···π, 

π···H–C, X–H···O/N/S, Au···Au тощо, відповідальними за значну кооперативність 

СП [53, 296, 297].  

Рівноважна температура переходу поряд з кооперативністю є основними пара-

метрами для опису поведінки СП. Якщо кооперативність залежить від того, наскіль-

ки ефективним є зв'язок між центрами СП, значення Т1/2 пов'язано з геометрією і хі-

мічною природою (псевдо-)Oh оточення. Слабке поле ліганду стабілізує ВС конфі-

гурацію іонів і зсуває СП до низьких температур. Навпаки, сильне поле стабілізує 

НС конфігурацію і призводить до більш високого значення T1/2 [298, 299]. Тим не 

менш, параметри кооперативності і Т1/2 до певної міри взаємозалежні, оскільки кри-

сталічна упаковка може зумовлювати незначні електронні і/або стеричні ефекти, які 

передаються через міжмолекулярні контакти і впливають і на силу поля ліганду, і на 

ефективність передачі спінового стану по гратці. Таким чином, тонке налаштування 

і контроль обох параметрів є ключовими питаннями в області досліджень СП. 

Поліморфізм, притаманний як явище деякими СП комплексами FeII, а особли-

во дискретними моноядерними системам, являється зручними засобом для виявлен-

ня структурних механізмів впливу міжмолекулярних взаємодій як на поле ліганду, 
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так і на кооперативність [126]. В цьому відношенні відомо декілька нейтральних 

комплексів типу [Fe(L)2(NCX)2] (L = бідентатний α-дііміновий ліганд; X = S, Se) зда-

тних утворювати поліморфи, які було докладно роглянуто в Розділі 1.5.  

Окрім поліморфізму, іншим підходом для оцінки впливу структурних особли-

востей на модифікацію параметрів СП являється порівняння ізоструктурних сполук. 

Відповідний приклад представлено серією моноядерних сполук [FeII(R2bapbpy)-

(NCX)2] (bapbpy = N6,N6'-біс(піридин-2-іл)-2,2'-біпіридин-6,6'-діамін, X = S, Se) 

[275, 300]. В цілому, як показано в попередніх роботах [301], заміна S на Se в NCX– 

призводить до менш кооперативного СП, але з більш високими температурами пе-

реходу через меншу електронегативність останнього елементу.  

В цьому розділі описано приклад специфічного поліморфізму двох комплексів 

FeII з СП із загальною формулою cis-[Fe(bqen)(NCX)2], bqen = тетрадентатний ліганд 

N,N'-біс(8-хіноліл)етан-1,2-діамін, X = S, Se (Схема 3.4). Комплекси з аніонами NCS– 

і NCSe– утворюють поліморфи в рацемічній орторомбічній просторовій групі Pbca 

(поліморф I), або хіральній тригональній просторовій групі P3121 (або P3221) (полі-

морф II). Завдяки зміні синтетичних умов вдалося виділити кожен з поліморфів у 

вигляді чистої фази. На основі проведених досліджень проведено кореляцію між те-

мпературою СП, ступенем кооперативності і структурною будовою поліморфів 

[302]. 

 

Схема 3.4 

  Симетрія   Симетрія  

 

[FeL(NCS)2] орто 3.11 [NiL(NCS)2] орто 3.15 

[FeL(NCSe)2] орто 3.12 [NiL(NCSe)2] орто 3.16 

[FeL(NCS)2] тригон 3.13 [NiL(NCS)2] тригон 3.17 

[FeL(NCSe)2] тригон 3.14 [NiL(NCSe)2] тригон 3.18 

 

РЕЗУЛЬТАТИ. Додавання метанольно-етанольного розчину bqen [204] до 

метанольного розчину Fe(NCS/Se)2 призводить до осадження ізоструктурних черво-

них осадів 3.11 або 3.12. Навпаки, повільна дифузія в водно-ацетоновому розчині 
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призводить до утворення гекса-

гональних монокристалів, іден-

тифікованих як поліморф II 

(3.13 і 3.14).  

При 250 К магнітна 

сприйнятливість сполуки 3.11 і 

3.13 рівна 3,50 і 3,33 см3 К 

моль–1 відповідно, що узгоджу-

ється з ВС станом іона FeII (рис. 

3.15). При охолодженні 3.11 

спостерігається повний СП з 

Т1/2
↓ = 86 K, а при нагріванні ві-

дбувається зворотній процес, 

що характеризується асиметри-

чною петлею гістерезису (T1/2
↓ = 

98 К). Навпаки, поліморф 3.13 

проявляє стрибкоподібний СП при більш високих температурах (T1/2
↓/↑ = 142/147 K) 

з вузькою петлею гістерезису 5 К. 

 

Табл. 3.2. Експериментальні термодинамічні параметри. 

  3.11 3.12 3.13 3.14 

ΔH/кДж моль–1 4,5 8,8 3,6 6,1 

ΔS/Дж К-1 моль–1 48 43,1 25 25,8 

Γ/кДж моль-1 2,0 2,5 2,6 3,9 

T1/2 94 204 145 235 

C = Γ/2RT1/2 1,27 0,73 1,09 0,99 

χМТ/см3 К моль–1 3,55 3,75 3,65 3,86 

γВСR 0,16 0,09 0,06 0,07 

 

 

Рис. 3.15. Магнітна поведінка сполук 3.11 (1), 

3.13 (1'), 3.12 (2), і 3.14 (2'). Суцільна лінія від-

повідає апроксимації гістерезису СП за мо-

деллю Сліхтера-Дрікамера. 
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Комплекси 3.12 і 3.14 являються ВС сполуками при кімнатній температурі згід-

но магнітних вимірювань (рис. 3.15). Температури T1/2 сполук 3.12 і 3.14 рівні 204 і 

235 К відповідно. Незважаючи на плавний характер, СП сполуки 3.14 відбувається з 

тепловим гістерезисом шириною 5 К. Дані ДСК сполук добре збігаються з магніт-

ними даними. Термодинамічні параметри кривих СП, отримані підгонкою за мо-

деллю Сліхтера-Дрікамера [303], наведено в табл. 3.2. 

Сполука 3.15, що 

згідно дифрактометричних 

даних виступає структур-

ним аналогом 3.11, крис-

талізується в орторомбіч-

ній просторовій групі 

Pbca. Асиметрична елеме-

нтарна комірка складаєть-

ся з молекул, центральний 

іон NiII яких знаходиться в 

октаедричному оточенні 

донорних атомів тетраден-

татного ліганду bqen і двох NCS-груп в цис-конфігурації (рис. 3.16а).  

Кристалічна ґратка утворена нейтральними комплексними молекулами, роз-

ташованими у вигляді шарів, які в свою чергу утворені паралельними рядами ком-

плексів вздовж a. Всередині кожного ряду комплекси мають однакову орієнтацію і 

хіральність, але молекули сусідніх рядів повернуті на кут 51° і мають протилежну 

енантіомерну форму (рис. 3.17а). В межах шару кожен комплекс взаємодіє з чотир-

ма найближчими сусідніми молекулами через водневі зв'язки N–H···S, причому від-

стані між ланцюгами становлять 3,244(6) Å, а всередині ланцюгів 3,518(6) Å.  

При переході від S-похідної (3.15) до Se-похідної (3.16) спостерігається (i) збі-

льшення середньої довжини зв’язку M–N і параметрів деформації координаційних 

октаедрів в 3.15, (ii) збільшення середніх відстаней взаємодій NCX···N і NCX···H–C, 

(iii) збільшення довжини контактів π···π між сусідніми шарами в порівнянні з 3.16. 

 

Рис 3.16. (а) Молекулярна структура 3.15 і 3.16 

(M = Ni, X = S, Se) (поліморф I) і (b) 3.13-3.18 (M = 

Fe, Ni; X = S, Se). 
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Рис. 3.17. Поліморф I сполуки 3.15: (а) Фрагмент шара вздовж c; (b) Чотири 

послідовні шари вздовж a. 

 

Проведено РСтА дослідження гексагональних монокристалів 3.13 при 120 і 

180 К. При 120 К комплекс кристалізується в тригональній хіральній просторовій 

групі P3121 (або P3221 залежно від хіральності молекул/кристалів). Асиметрична 

комірка включає в себе півмолекули [Fe(bqen)(NCS)2] з октаедричним FeII, який ле-

жить на вісі C2, що поділяє навпіл кут між двома SCN– групами, іоном FeII і двома 

аміногрупами (рис. 3.16b). Злегка деформований октаедр [FeIIN6] має параметри ΣНС 

= 36(2)° і ΘНС = 91(3)°. Середня довжина зв'язку Fe–N = 1,999(9) Å узгоджується з 

довжиною зв'язку іона FeII в НС конфігурації. Упаковка 3.13 складається з шарів, 

утворених комплексними молекулами [Fe(bqen)(NCS)2] з однаковою орієнтацією і 

однаковою хіральністю (рис. 3.18a). В межах шара кожен комплекс взаємодіє через 

контакти N–H···S і C–H···S. В кожному наступному шарі молекули повернуті на 90° 

(рис. 3.18b). 

При 180 К зростає середня довжина зв'язку Fe–N на 0,171 Å без зміни упаковки, 

що супроводжується також термохромізмом від темно-червоного (НС) до оранжево-

го (ВС). Крім того, очікувано зростають параметри деформації ΔΣВН = 37(2)° і ΔΘВН 

= 73(3)°. Також структурно охарактеризовано сполуки Fe(bqen)(NCSe)2 (3.14) і 

Ni(bqen)(NCX)2 (X = S (3.17), Se (3.18) [302]. 
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Рис. 3.18. Упаковка вздовж c (а) і a (b) Λ-молекул поліморфа II сполуки 3.13.  

 

ОБГОВОРЕННЯ. Відмінності в кристалічній упаковці двох поліморфів поля-

гають в утворенні рацемічної (поліморф I), або чистої енантіомерної ґратки (полі-

морф II). Ця сполука являється рідкісним прикладом впливу хіральної упаковки на 

параметри СП, явища мало описаного в літературі на даний час [236, 304-310]. 

З метою проведення кореляціії структура-властивості, було проаналізовано 

вплив структурних особливостей упаковки на параметр T1/2 і, з іншого боку, на сту-

пінь кооперативності СП. Виявлено, що заміна S на Se сильно впливає на T1/2, зсу-

ваючи його на майже 100 К, що може бути пов'язано, з одного боку, з вищою елект-

ронегативністю сірки, який проявляє значніший електронноакцепторний ефект, чим 

зменшує поле ліганду і стабілізує ВС стан іона FeII. З іншого боку, деформація коор-

динаційного поліедра іона FeII також впливає на T1/2. При порівнянні NCSe і NCS 

аналогів спостерігаються помітні відмінності в значеннях параметрів кутових дефо-

рмацій (Θ і Σ) і у загальному випадку вони зростають. Відомо, що вищі значення 

ΔΘВН і ΔΣВН знижують T1/2 [53]. В цьому контексті, вищі на ~24% значення ΔΘВН і 

ΔΣВН сполуки 3.13 в порівнянні з 3.14 можуть сприяти спостережуваній значній різ-

ниці значень ΔT1/2 = 90 К. Хоча аналогічне порівняння параметрів 3.11 і 3.12 немож-

ливе через відсутність РСтА даних, слушно очікувати ще значнішої різниці між 

ΔΘВН і ΔΣВН, беручи до уваги ΔT1/2, сягаючу 110 К. 

Прагнучи встановити кореляцію між кооперативністю та структурними особ-

ливостями сполук, було проаналізовано їх основні структурні параметри. Зокрема, 
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порівняно 3.15/3.17 (S-похідні) і 3.16/3.18 (Se-похідні), оскільки вони є ізоструктур-

ними з 3.11/3.13 і 3.12/3.14 відповідно. Довжина міжмолекулярних взаємодій 

NCX···H–N корелює зі спостережуваним СП, описаним вище, і є меншою для 

3.15/3.17, причому різниця з відповідними значеннями 3.16/3.18 становить в серед-

ньому 0,1 Å. Крім того, короткі π···π-стекінгові взаємодії, характерні для S-

похідних, очевидно, посилюють кооперативність їх СП. 
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3.5 Нейтральний комплекс FeII з аліфатично заміщеним лігандом скорпі-

онатного типу  

 

Скорпіонати, металокомплекси полі(1-піразоліл)боратів, інтенсивно вивча-

ються з часів першої роботи Святослава Трофименка [311]. Похідні FeII особливо ці-

каві через близкість електронних станів 1A1g (НС) і 5T2g (ВС) і відповідний СП, якій 

спостерігається для декількох скорпіонатних лігандів [296, 312]. Комплекси цього 

типу чутливі до ефектів замісників, які викликають зміни в електронній структурі 

ліганду, і/або стеричної скупченості [313]. Структурно найпростіша незаміщена 

сполука [Fe(HB(pz)3)2] знаходиться в НС стані при 295 К і повністю перетворюється 

в ВС внаслідок СП при нагріванні до 420 К [312]. Введення метильних замісників в 

піразольні фрагменти зменшує силу поля ліганду поліпіразолілборатів, і зміщує СП 

вниз за температурою або повністю стабілізує ВС стан іона FeII [312]. Навпаки, ско-

рпіонатні ліганди з органічним замісником на вузловому атомі бору замість атому 

водню, стабілізують НС стан і значною мірою зміщують СП в високотемпературний 

діапазон.  

В цьому розділі описано структуру і магнітні властивості 

нейтрального комплексу FeII на основі скорпіонатного ліганду 

бутилтрис(1Н-піразол-1-іл)бората (3.19) [314]. 

Елементарна комірка 3.19 містить дві незалежні комплек-

сні молекули, різниця між якими полягає в конформації бути-

льних груп. Іон FеII комплексної молекули знаходиться в псев-

до-Oh оточенні координаційного поліедра [FeN6], утвореного 

фас-координованими тридентатними лігандами (рис. 3.19a). 

Центральні атоми кожної незалежної молекули знаходяться на інверсійних центрах. 

Середня довжина зв'язку Fe–N становить 1,969 Å, що є типовим значенням для НС 

стану [17]. Усереднені параметри тригональної деформації Φ і Σ складають 1,27° і 

24,38° відповідно, що свідчить про незначне відхилення від Oh симетрії, характерне 

для НС FeII [12]. Усереднений об’єм координаційного поліедра дорівнює 10,155 Å3. 
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Рис. 3.19. (a) Молекулярна структура комплексної молекули 3.19; (b) Проекція 

упаковки вздовж вісі b з контактами C–H···π показано пунктирними лініями. 

 

Один з C–C зв'язків бутильних замісників молекули з Fe1 має гош-

конформацію, в той час як інші знаходяться в транс-конформації. Навпаки, три С–С 

зв'язки бутильних замісників молекули з 

Fe2 близькі до транс-конформації. 

Супрамолекулярні взаємодії пред-

ставлені тільки слабкими контактами CA–

H···CB в діапазоні 2,647-2,892 Å (рис. 

3.19b). Міжмолекулярні контакти між пі-

разольними фрагментами об'єднують 

комплексні молекул уздовж вісі а в одно-

вимірні супрамолекулярні ланцюги, які в 

свою чергу об'єднуються через контакти 

піразол-бутил або бутил-бутил в тривимі-

рну мережу. 

Магнітна поведінка сполуки у фор-

мі залежності χMT від T при швидкості сканування 2 К хв–1, показано на рис. 3.20. 

При 300 К і нижче значення χМТ наближається до нуля і залишається сталим при на-

(b) 
(a) 

 

Рис. 3.20. Залежність χMT від Т 

сполуки 3.19. 
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гріванні до 380 К, що добре узгоджується зі спостережуваною короткою середньою 

довжиною зв'язку Fe–N при 120 К і вказує на НС стан центрального іона FeII. 
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3.6 Моноядерний комплекс FeII з подвійною бістабільністю  

 

Зміна спінового стану значною мірою корелює зі структурними змінами, в пер-

шу чергу пов'язаними з розміром і формою молекули з СП і координаційного поліе-

дра (довжинам і кутам зв'язку Fe–N). Структурні зміни внаслідок СП в кристалічних 

сполуках кооперативно поширюються між іонами металу завдяки пружнім взаємо-

діям, опосередкованих міжмолекулярними зв'язками, які визначають характер пове-

дінки переходу, який може мати різний характер (див. Розділ 1). У окремих випад-

ках СП супроводжується додатковим фазовим структурним розупорядкуванням ані-

онів, молекул розчинника, лігандів, їх фрагментів і/або порушенням симетрії ґратки 

(див. Розділ 1). Фазові переходи призводять до зміни мотивів упаковки кристалічної 

ґратки, що значною мірою впливає на параметри СП. Як правило, поява структур-

них фазових переходів є непередбачуваним ефектом, пов'язаним з відносно незнач-

ними структурними змінами. Виняток становлять "м'які матеріали", до яких відно-

сяться металокомплекси, функціоналізовані аліфатичними замісниками (металоме-

зогени), які можуть плавитися завдяки переходу аліфатичних ланцюгів в невпоряд-

кований рідкий стан [174]. Повідомлялось, що контрольовані фазові переходи між 

кристалічним та рідкокристалічним станами в сполуках FeII змінюють характерис-

тики СП [182, 183, 185, 186, 315, 316]. З іншого боку, структурні переходи типу тве-

рдий–твердий сприяють виникненню висококооперативного СП в ліпідоподібно-

організованому комплексу FeII з аліфатично-заміщеним лігандом на основі основи 

Шиффа [317], і так званий зворотній СП в декількох гомологічних сполуках СоІІ з 

терпіридиновими лігандами [90, 318]. Подібні сполуки в кристалічному стані поєд-

нують конформаційну лабільність аліфатичних ланцюгів, які виступають причиною 

структурних фазових переходів, і при цьому цілком відповідають вимогам щодо 

поширення кооперативних взаємодій між центрами СП. 

В даному розділі описано комплекс з двома добре диференційованими коопера-

тивними каналами СП, один з яких відбувається у поєднанні з ізоструктурним фазо-

вим переходом, що включає суттєву конформаційну зміну аліфатичних замісників 
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та реорганізацію міжмолекулярних зв’язків в гратці, а інший зі збереженням впо-

рядкування ґратки в обох спінових ста-

нах [319].  

Сполука [Fe(nBu-im)3tren](PF6)2) 

(3.20) (Схема 3.6) була отримана у ви-

гляді добре сформованих червоних крис-

талів при взаємодії FeCl2·4H2O з n-бутил-

1H-імідазол-2-альдегідом і tren в присут-

ності PF6
–-аніонів. Залежність магнітної 

сприйнятливості χMT від T сполуки в ре-

жимах охолодження і нагрівання показа-

на на рис. 3.21. При 200 К значення χMT дорівнює 3,3 см3 К моль-1, що відповідає ВС 

стану FeII, в той час як нижче 100 К значення χMT наближається до нуля, що харак-

терно для НС стану. При охолодженні і нагріванні при швидкості 4 К хв–1 виявлено 

різкий кооперативний СП між ВС і першим НС (НС1) станами з критичними темпе-

ратурами Tc
↓/↑ = 115/129 K, ΔTc = 14 К (рис. 3.21). Зменшення швидкості сканування 

призводить до збільшення ширини 

петлі гістерезису, в той час як для фа-

зових переходів першого роду зазви-

чай характерна протилежна залеж-

ність. При швидкості сканування 0,1 К 

хв–1 сполука переходить з ВС стану в 

другий НС стан (НС2) з критичними 

температурами Tc
↓/↑ = 135/176 К і ΔTc 

= 41 К (рис. 3.21). При нагріванні з 

проміжними швидкостями (2, 1, 0,25 К 

хв–1) спостерігається коалесценція 

двох петель гістерезису з частковим 

переходом НС1→ВС→НС2 (рис. 

3.22). 

 

Рис. 3.21. Криві залежності χMT від T 

сполуки 3.20 при швидкостях сканування 

4 К хв–1 (■) та 0,1 К хв–1 (●). 

Схема 3.6  
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З магнітних даних випливає, що перетво-

рення між обома НС фазами є монотропним і 

відбувається лише в напрямку НС1→НС2. Од-

нак також варто відзначити, що утворена фаза 

НС1 являється стабільною і не спостерігається 

її самочинний перехід в фазу НС2 нижче кри-

тичної температури 127 К. Фаза НС1 може бу-

ти фотозбуджена з утворенням метастабільно-

го стану ВС1* при 10 К (рис. 3.22, 4 К хв–1) з 

критичною температурою ТLIESST,1 = 81 К. Фо-

тозбуджена фаза ВС2*, утворена при опромі-

ненні фази НС2, характеризується меншим 

значенням TLEISST,2 = 53 К (рис. 3.22, 0,1 К хв–1). 

Різниця між двома критичними температурами 

релаксації становить 28 К, що корелює з різ-

ницею усереднених критичних температур для 

двох спостережуваних каналів СП [Tc
av = (Tc

↑ + 

Tc
↓)/2], і є обернено пропорційним різниці між 

енергетичними рівнями НС і ВС станів (reverse 

energy gap law) [320]. 

 Термодинамічні параметри переходу 

ВС→НС1, обчислені з калориметричних даних 

при охолодженні зі швидкістю 4 К хв–1, стано-

влять ΔН4 K = 5,2 кДж моль–1 і ΔS4 K = 41,6 Дж 

K-1 моль–1, а для переходу ВС→НС2 при охо-

лодженні зі швидкістю 0,25 К хв–1 становлять 

ΔH0,25 K = 6,80,4 кДж моль–1, ΔS0,25 K = 39,5 Дж 

K–1 моль–1. Порівняння даних виявляє переви-

щення ∆H на ~30% на користь переходу ВС→НС2. Апроксимація гістерезису СП за 

моделлю Сліхтера-Дрікамера з використанням експериментальних параметрів ент-

 

Рис. 3.22. Зміна залежності 

χMT від T сполуки 3.20 при зміні 

швидкості сканування. Символ □ 

відповідає температурній залеж-

ності сприйнятливості χMT метас-

табільних фаз ВС1* та ВС2*.  
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ропії та ентальпії виявляє істотне збільшення параметра міжмолекулярних взаємодії 

Γ [303] з 2,7 кДж моль-1 (4 К хв–1) до 4,2 кДж моль-1 (0,1 К хв–1). Цей результат підт-

верджується аналізом перебудови міжмолекулярних взаємодій, що спостерігаються 

в циклі ВС→НС1→НС2→ВС, розглянутому нижче.  

 

Рис. 3.23. a) Проекція катіона 3.20 при 110 К; b) Мінімізоване перекриття в ста-

нах НС1 (синій) і НС2 (червоний); c) Мінімізоване перекриття в станах НС1 (синій) і 

ВС (зелений); d) Мінімізоване перекриття в станах НС2 (червоний) і ВС (зелений). 

Пунктиром окреслено фрагменти, для яких спостерігається значна конформаційна 

зміна або значне просторове зміщення. 

 

Кристалічна структура сполуки 3.20, визначена при 110, 130 К при нагріванні і 

150 К при охолодженні, зберігає просторову групу P1̄ (Додаток А). Елементарна ко-

мірка сполуки складається з двох кристалографічно ідентичних комплексних катіо-

нів протилежної хіральності і чотирьох протиіонів PF6
– (в двох кристалографічно рі-

зних позиціях, з атомами фосфору позначеними як P(1) і P(2)) (рис. 3.23а). Іон FeII 

(a)  

 

(b)  

 

(c) 

 

(d)  
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оточений трьома фрагментами n-бутил-1H-імідазол-2-іліміну, що визначають псев-

дооктаедричне координаційне оточення [FeN6] із середніми довжинами зв'язків <Fe–

N> = 1,989(6) Å (НС1) і 1,972(4) Å (НС2) при 110 К і 130 К відповідно. При 150 К 

середня довжина зв'язку Fe–N = 2,193(2) Å, вказує на ВС стан іона FeII. Середня змі-

на довжини зв'язку Fe–N дорівнює близько 0,2 Å, що відповідає повному СП. Кути 

координаційної сфери [FeN6] змінюються відповідно до спінового стану. Параметри 

тригональної деформації Φ і (Σ) складають 5,97° (52,50°), 5,50° (58,69°) і 9,56° 

(103,35°) для 110, 130 і 150 К відповідно, що вказує на більше відхилення координа-

ційного поліедра від ідеального октаедра в ВС стані.  

На рис. 3.23b показано мінімізоване перекриття комплексного катіона при 110 і 

130 К в НС1 і НС2 станах відповідно. Комплексний катіон демонструє значні кон-

формаційні відмінності двох алкільних замісників (C18–C20, C28–C30), а також змі-

ну відносного положення обох PF6
– протиіонів, в той час як внутрішнє оточення НС 

іона FeII, утворене імідазольними і іміно-групами, близько збігається в обох фазах, 

про що свідчать відповідні відстані Fe–N та параметри  і . Значні структурні від-

мінності периферії комплексної молекули в двох НС фазах контрастують з помір-

ними структурними змінами при переході з НС1 (110 К) у ВС (150 К). Основні зміни 

спостерігаються для значень довжин зв'язків та кутів хромофору [FeN6] і супутніх 

зміщень фрагментів комплексного катіону та протиіонів, в той час як в цілому кон-

формація алкільних ланцюгів залишається незмінною за винятком фрагмента С8–

С10 (рис. 3.23с). Відповідно, структури фаз НС2 (130 K) і ВС (150 K) сильно відріз-

няються одна від одної. Окрім структурних відмінностей, пов'язаних зі СП, спосте-

рігаються розбіжності аналогічні виявленим між фазами НС1 (110 К) і НС2 (130 К), 

а саме значні конформаційні зміни бутильних груп (фрагменти C8–C10, C18–C20 і 

C28–C30), зміщення і обертання PF6
– аніонів (рис. 3.23d). 

Відносне зміщення компонентів ґратки, PF6
–-аніонів і периферії комплексних 

катіонів зумовлює різкі зміни упаковки, в якій переважають короткі контакти C···F 

між комплексним катіоном і PF6
– аніонами. Розглядаючи тільки контакти C···F ко-

ротші за суму радіусів ВдВ (3,17 Å [18]), виявлено, що для ВС фази спостерігається 

лише одна дискретна взаємодія, d[C24····F2(P1)] = 3,052 (4) Å на відміну від багато-
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чисельних взаємодій в фазах НС1 і НС2. В фазі НС1 кожен P(1)F6-аніон поєднує два 

сусідніх катіони (d[C24····F2] = 2,924(9) Å, d[C5····F5] = 3,055(9) Å і d[C5ii····F6] = 

3,092 (8) Å), утворюючи 1D супрамолекулярні ланцюги вздовж напрямку b (рис. 

3.24а). У фазі НС2 обидва аніони P(1)F6
– та P(2)F6

– беруть участь у супрамолекуляр-

ній взаємодії, утворюючи подвійні ланцюгів вздовж напрямку a (рис. 3.24b). Аніон 

P(1)F6
– поєднує три сусідні катіони (d[C17····F11] = 3,033(6) Å, d[C14····F7] = 

3,120(6) Å і d[C6····F1] = 3,124(6) Å), в той час як P(2)F6
– розташований на периферії 

подвійного шару, утворюючи тільки один контакт d[C24····F2] = 3,015(5) Å.  

      

Рис. 3.24. Супрамолекулярна організація фаз НС1 (а) і НС2 (b). Пунктирні лінії 

відповідають коротким контактам C···F. 
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3.7 Фотогенерація високотемпературної ВС* фази з нетипово довгим часом 

релаксації 

 

Світлове випромінювання дозволяє перемикати спіновий стан комплексних 

сполук FeII на молекулярному і макро-рівнях, що представляє практичний інтерес 

для створення нового покоління оптичних елементів пам'яті, фотоактуаторів, фото-

детекторів [321-323]. Згідно експериментальних даних, кількісно фотогенерований 

ВС* стан можна досягти при опроміненні зразків в УФ або ближній ІЧ області при 

низькій температурі, як правило, при 10 К. Це явище відоме як оптичне нагнітання з 

уловленням фотозбудженого спінового стану (LIESST-ефект) [324]. Час життя фото-

генерованого стану ВС* є обернено пропорційним температурі T1/2 [21, 325]. Кіне-

тичну стабільність ВС* стану можна оцінити дотримуючись стандартного протоко-

лу вимірювань для визначення характерної температури релаксації TLIESST, при якій 

виконується рівність γВС* = γНС = 0,5. Найчастіше процес відбувається протягом де-

кількох хвилин [326]. На сучасному етапі досліджень явища СП і ефекта LIESST ос-

новним питанням виступає співвіднесення параметрів TLIESST/T1/2 з молекулярною 

будовою і кристалічною організацією сполуки. З’ясування кореляції структура–

властивості в подальшому допоможе цілеспрямовано застосовувати принципи мо-

лекулярногоо дизайну для створення сполук з температурою TLIESST в області кімна-

тної температури. На сьогодні відомо, що координаційне оточення іона FeІІ, утворе-

не донорними атомами лігандів, відіграє вирішальну роль у визначенні TLIESST [326], 

яке зазвичай спостерігається в інтервалі 20–100 К. З іншого боку, структурні пере-

будови віддалених від координаційного центру молекулярних груп і аніо-

нів/сольватних молекул під час фазових переходів типу зміщення або розупорядку-

вання можуть значною мірою впливати на процес релаксації фотозбудженого стану 

[52, 327-329]. 

Як описано в попередньому розділі, сполука 3.20, має складну поведінку, ви-

вчену і охарактеризовану магнітохімічним, калориметричним і РСтА методами. По-

дальші фотохімічні дослідження виявили, що при опроміненні фази НС1 при 10 К 

кількісно утворюється фаза ВС*1, яка релаксує в основний НС1 стан протягом 0,5 
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год при 80 К. Опромінення при 80 К кількісно фотогенерує інший ВС стан (ВС*2), 

який релаксує протягом приблизно 20 год при тих же умовах. Структури обох ВС* 

фаз охарактеризовано методом РСтА, а структурну перебудову, яка пояснює трива-

лу релаксацію при опроміненні вище 70 К, досліджено і охарактеризовано методом 

РСтА [330]. 

 

 

Рис. 3.25. Зміна нормалізованого 

значення γВС як функція від часу для 

релаксації ВС*→НС1 зі спектроскопіч-

них даних сполуки 3.20. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ. Як показано на рис. 3.25, криві релакса-

ції, виміряні при 80 K після опромінення фази НС1 при двох температурах, 10 і 80 

K, істотно відрізняються. Опромінення зразка при 80 K призводить до часу релакса-

ції, близькому до 20 год, що більш ніж у 40 разів перевищує час релаксації після 

опромінення при 10 К. Крива релаксації має сигмоїдальний характер з перегином 

при γВС ≈ 0,4. При 87 К процес відбувається швидше із загальним часом релаксації 

11 год, а другий етап спостерігається приблизно через 5 год при γВС ≈ 0,6. При 90 і 

100 К плато все ще можна спостерігати, проте при підвищенні температури релакса-

ція значно пришвидшується. Таким чином, опромінення фази НС1 при температу-

рах 70–90 К призводить до нетипово повільного процесу релаксації ВС*→НС1.  

З метою вивчення структурного перетворення під час релаксації проведено 

РСтА дослідження кристала сполуки 3.20 після опромінення вище і нижче 70 K. Зо-

крема, детально досліджено структуру бутильних замісників лігандів, які прийма-

ють різні конформації в фазах НС1, НС2 і ВС1 (див. попередній розділ).  

Визначено, що структура фази НС1 при 25 К є ідентичною структурі при 110 К. 

Це й же зразок опромінювали лазером, після чого проводили РСтА фотозбудженої 

фази (ВС1*1). Виявлено повне впорядкування всіх алкільних замісників комплекс-

γВС 

Релаксація при 80 К  
після опромінення  

при 80 К 

 

Релаксація при 80 К  
після опромінення  
при 10 К 

 

Час/с 
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ного катіона, причому їх конформація збігається з такою фази НС1. Не спостеріга-

ється помітної зміни в геометрії лігандів у фазах НС1 і ВС1*1 за винятком деякої 

структурної перебудови, викликаної різною довжиною зв'язку Fe–N в двох спінових 

станах. Використовуючи азотний кріостат визначена структура фази НС1 при тем-

пературі близько 90 К, яка є аналогічною структурі при 25 К [331]. Після опромі-

нення зразка при тій же температурі визначено структуру нового метастабільного 

фотозбудженого стану, позначеного як ВС1*2. Відмінність між структурами ВС1*1 

та ВС1*2 полягає в різній конформації двох бутильних замісників. У випадку ВС1*2 

один з замісників є розупорядкованим, а іншій знаходиться у іншій конформації по-

рівняно зі структурою НС1 або ВС1*1 (рис. 3.26). 

Релаксацію ВС1*2→НС1 досліджено за допомогою РСтА при 90 К після фотоз-

будження при цій же температурі. Часову зміну ВС фракції розраховували за рів-

нянням  

γВС(t) =  
(<Fe–N>(t) – <Fe–N>НС1 90 K)

(<Fe–N>ВС*1 90 K – <Fe–N>НС1 90 K) 
. 

Структурні зміни під час релаксації наведено на рис. 3.26. У фотозбудженому 

стані ВС1*2 ланцюг A розупорядкований між двома конформаціями (рис. 3.26, чер-

вона і фіолетова конформації), при цьому ланцюги В і С залишаються впорядкова-

ними. Протягом першої години після опромінення процес релаксації має повільний 

характер. За цей час незначне спочатку розупорядкування ланцюга В значно збіль-

шується (зелений і оранжевий ланцюги). В подальшому ланцюг А приймає початко-

ву впорядковану орієнтацію (червона), а ланцюг B також впорядковується і при 

цьому змінює орієнтацію порівняно зі фотозбудженим станом (на рис. 3.26 показано 

зміну від початкової помаранчевої конформації до зеленої). Очевидно, що це перет-

ворення з проміжним повільним розупорядкуванням двох бутильних груп ліганду і є 

причиною повільної релаксації фотозбудженого ВС* стану в основний НС стан. 

Припущено, що внаслідок структурної перебудови реалізуються різні мотиви між-

молекулярних взаємодій між бутильними замісниками та аніонами, в основному че-

рез зв'язки С–H···F–P, які впливають на стабільність фотозбудженої фази.  
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Рис. 3.26. Крива релаксації з даних РСтА при 90 К після опромінення фази НС1 

сполуки 3.20 при цій же температурі. Значення γВС розраховано зі значень усередне-

ної довжини Fe–N. Структури комплексного катіона для трьох відмічених проміжків 

часу від початку експерименту співвіднесені з кривою релаксації і зміною розупо-

рядкування ланцюгів А і В під час релаксації. Для ланцюгів спостерігаються дві різ-

них конформації, представлені різними кольорами. Співвідношення розупорядкова-

них фрагментів визначає частку конформації ланцюга в кожному з положень. Зміна 

з часом ступеня заповнення ланцюгів A і B наведена нижче кривої релаксації. 
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3.8 Розділення каналів СП методом ізоморфного заміщення  

 

Відомо, що незначні зміни в складі або організації кристалічної ґратки мають 

виражений вплив на параметри СП. В цьому відношенні ізоморфне заміщення мета-

лічних іонів на СП-неактивні іони металів з аналогічною координаційною геометрі-

єю, або на ізоструктурні комплекси, є ефективним засобом впливу на характеристи-

ки СП [332, 333]. Наприклад, значне заміщення неактивними комплексами NiII або 

ZnII порушує кооперативність і призводить до значного зниження рівноважної кри-

тичної температури T1/2/Tc, в той час як низькі концентрації легуючих домішок мо-

жуть виступати у якості інструменту для тонкого налаштування характеристик пе-

реходів [17]. Заміщення металічних іонів є окремим випадком більш загальної кон-

цепції твердих молекулярних розчинів, також відомих під назвою "молекулярних 

сплавів". Як показано на прикладах із суміжних областей [334-339], а також для де-

кількох сполук зі СП [340, 341], цей підхід ще на стадії синтезу дозволяє оптимізу-

вати магнітні, оптичні або електричні властивості шляхом точного контролю стехі-

ометрії між іонними або молекулярними складовими сполуки. Інший подібний, але 

маловивчений підхід, полягає в можливості управління характеристиками СП за до-

помогою фазового переходу [182, 319, 330, 342-344]. На даний час з’ясовано, що 

зміни еластичних взаємодій між компонентами кристалічної ґратки внаслідок пере-

ходів типу твердий–твердий, твердий–рідкокристалічний або твердий–рідкий мо-

жуть бути достатніми факторами для контролю виникнення і регулювання перебігу 

СП [92, 192, 317-319, 345-349]. 

Для більш глибокого розуміння кореляції між СП та структурним фазовим 

переходом сполуки 3.20 і розробки надійного хімічного підходу для розділення 

каналів пам’яті А і B, було досліджено ізоструктурну сполуку [Fe(nBu-

im)3(tren)](AsF6)2 (3.29), а також їх тверді розчини типу [Fe1–xMx(nBu-im)3(tren)](P1–

yAsyF6)2 (M = Zn, Ni), а також вплив зовнішнього гідростатичного тиску на фізичні 

властивості сполуки (Схема 3.8) [350]. 
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Схема 3.8. Склад та коди сполук серії [Fe1–xMx(nBu-im)3(tren)](P1–yAsyF6)2 (M = 

Ni, Zn). 

 

% As, x = 0 Сполука % MII, y = 0 Сполука 

0% 3.20   21% Zn 3.30 

12% 

22% 

38% 

46% 

56% 

63% 

71% 

86% 

3.21 

3.22 

3.23 

3.24 

3.25 

3.26 

3.27 

3.28 

17% Ni 

100% Ni 

3.31 

3.32 

100% 3.29   

 

Сполука 3.29 зі СП. Магнітна поведінка 3.29, виміряна при швидкості 1 K хв–1 

між 10 і 300 K, показана на рис. 3.27a у вигляді залежності χMT від T. При 300 K зна-

чення сприйнятливості складає 3,68 см3 K моль–1, що відповідає ВС стану іона FeII. 

При охолодженні відбувається поступове зниження значення до 3,56 см3 К моль–1 з 

наступним обмеженим, але різким стрибком до 3,80 см3 K моль–1. Нагрівання вияв-

ляє гістерезис центрований при Tc = 276 K з шириною петлі ΔTc = 17 K. Ця бістабі-

льна поведінка пов’язана зі зворотнім кристалографічним фазовим переходом ВС 

фази [ВС1↔ВС2] (нижче). При охолодженні зразка до 188 K спостерігається різке 

двоступеневе зниження до нульової сприйнятливості (S = 0). При нагріванні спосте-

рігається чітко виражене плато висхідної кривої при співвідношенні ВС:НС = 1:1. 

Двуступінчастий перехід характеризується критичними температурами Tc
1 = 175 K 

та Tc
2 = 193 K, що відповідає ширині гістерезису ΔTc

1 = 14 K і ΔTc
2 = 23 K відповід-

но. На відміну від 3.20, для магнітного відгуку 3.29 не характерні кінетичні ефекти в 

діапазоні швидкостей від 4 до 0,5 К хв–1. Після фотозбудження спостерігається двос-

тупінчастий процес релаксації з TLIESST,1 = 45 K і TLIESST,2 = 57 K (рис. 3.27а), що ко-

релює з двоступінчастим термічним СП.  

Зміна теплоємності ΔCp при зміні T наведено на рис. 3.27b разом з магнітною 

кривою. При охолодженні/нагріванні виявлено три послідовні термодинамічні про-

цеси. Усереднені для кривих нагрівання/охолодження зміни ентальпії і ентропії най-

вищого за температурою фазового переходу складають ΔH = 3,94 кДж моль-1 і ΔS = 
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14,29 Дж К-1 моль-1 відповідно. Усереднені значення ентальпії і ентропії двох низь-

котемпературних піків, ΔH = 10,3 кДж моль–1 і ΔS = 59,5 Дж К–1 моль–1 відповідно 

перевищують значення обох переходів НС1/2↔ВС1 сполуки 3.20 (див. Розділ 3.6). 

 

Рис. 3.27. (а) Зміна магнітної сприйнятливості 3.29 як функції від температури; 

(b) Дані ДСК вимірювань. 

 

Параметри СП сполуки 3.20 під тиском. 

Параметри СП сполуки 3.20 (канали А і B) і 

3.29 розрізняються за критичними температу-

рами, шириною гістерезису і типом переходу 

(одно- або двоступінчастий). Було припущено, 

що виявлене збільшення середньої критичної 

температури на 30 К при заміні PF6
– на AsF6

– 

вказує на додатковий хімічний тиск сполуки 

3.29 внаслідок збільшення йонного радіусу As. 

Для підтвердження цієї гіпотези було дослі-

джено вплив незначного зовнішнього гідрос-

татичного тиску на параметри СП сполуки 

3.20. При охолодженні зі швидкістю 1 К хв–1 

без зовнішнього тиску реалізується перетво-

 

  Рис. 3.28. Температурна за-

лежність χMT від T сполуки 3.20 

при різних значеннях зовнішнього 

тиску. 
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рення в основному через канал А. При накладанні тиску 0,11 гПа критична темпера-

тура збільшується на 100 К, причому перехід стає двоступінчастим з критичними 

температурами Tc
1 = 221 К і Tc

2 = 251 К, з гістерезисом ΔTc
1 = 13 К і ΔTc

2 = 39 К від-

повідно, і чітко вираженим проміжним плато при нагріванні (рис. 3.28). Ці парамет-

ри СП співпадають з такими сполуки 3.29 при атмосферному тиску. Підвищення ти-

ску до 0,14 ГПа зміщує перехід до більш високих температур ( Tc
1 = 245 K, ΔTc

1 = 13 

K і Tc
2 = 285 K, ΔTc

2 = 36 K). Цікаво, що ці результати демонструють схожу зміну 

параметрів СП незалежно від природи тиску, тобто накладання зовнішнього або 

"внутрішнього хімічного тиску", породженого заміщенням аніону PF6
– на AsF6

–. 

Другим важливим висновком з одержаних результатів є гіперчутливість 3.20 до зов-

нішнього тиску із залежністю d<Tc>/dp ≈ 1000 К гПа–1, де <Tc> = (Tc1+Tc2)/2, хоча за-

звичай це значення лежить в діапазоні 150–200 К гПа–1 [28]. 

Тверді розчини [Fe1-xMx(nBu-im)3(tren)](P1-yAsyF6)2. Висока чутливість пара-

метрів СП сполуки 3.20 до зовнішнього гідростатичного тиску, що спостерігається 

також і при збільшення внутрішнього «хімічного тиску» внаслідок заміщення PF6
– 

на AsF6
–, спонукала дослідити тверді розчини із сумішшю аніонів PF6

–/AsF6
–, а та-

кож вивчити вплив ізоморфного заміщення СП-неактивним іоном металу. Встанов-

лено, що дифрактограми 3.22-3.25, а також 3.30 і 3.31 не відрізняються від 3.20. З 

іншого боку, підвищення концентрації AsF6
– вже у випадку 3.27 призводить до змі-

ни інтенсивності дифракційних піків, їх зсув/злиття в області високих значень 2θ, 

хоча в області низьких значень дифрактограми повністю збігаються з 3.20 [350].  

Результати дифрактометричних досліджень серії узгоджуються зі зміною маг-

нітних властивостей внаслідок ізоструктурного заміщення. Поступове заміщення 

PF6
– на аніони AsF6

– змінює вихідний СП сполуки 3.20, стабілізуючи фазу, яка від-

повідає каналу B. Це проілюстровано на рис. 3.29b-g, де для порівняння також наве-

дено магнітну поведінку вихідного 3.20 при швидкості 2 K хв-1 (сіра лінія). У випад-

ку сполуки 3.22 в магнітних властивостях переважає канал А, і, як і раніше, спосте-

рігається низькотемпературний гістерезис, але очевидно, що відбувається збільшен-

ня швидкості релаксації на користь каналу B (рис. 3.29b). Для ряду сполук 3.22, 3.23, 

3.24 і 3.25 збільшення концентрації AsF6
– прогресивно прискорює релаксацію і при-
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гнічує канал A на користь каналу B, що в кінцевому підсумку призводить до реалі-

зації одноступінчастої петлі гістерезису при Tc = 171 K з ΔТс = 34 K для 3.27. Пода-

льше збільшення концентрації AsF6
- (сполука 3.28) змінює СП на вузький двоступі-

нчастий, аналогічний спостережуваному для 3.29. Варто зазначити, що фазовий пе-

рехід типу ВС1↔ВС2 збільшується за амплітудою і знижується за температурою 

при збільшенні концентрації AsF6
– в молекулярному сплаві. 

 

 

Рис. 3.29. (а) СП сполуки 3.20 (червоні і сині криві при 4 хв–1 і 0,25 К хв–1 від-

повідно). (b-f) Вплив послідовної заміни PF6
– на AsF6

– на параметри СП сполук 3.21–

3.31. Червона крива відповідає нагріванню, синя крива – охолодженню, сіра крива – 

кривій СП сполуки 3.20 при швидкості 2 K хв–1 (g, h). 

 

Цікаво відмітити також, що стабілізація каналу А досягається частковою замі-

ною FeII на ZnII або NiII вище певного порогового значення, яке складає y ≥ 0,21 для 

ZnII та ≥ 0,17 для NiII. Отримані ізоструктурні тверді розчини 3.30 або 3.31 проявля-

ють одноступінчатий кооперативний СП з критичними температурами Tc = 117 і 121 

К відповідно, що характеризуються петлями гістерезису ΔTc = 7 і 3 К відповідно, 

при будь-якій швидкості від 0,5 К хв–1.  
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Сполука 3.29 є структурним аналогом 3.20. Зважаючи на магнітну поведінку 

сполуки 3.29 (рис. 3.27а) була досліджена її кристалічна структура при 120, 230 і 

300 К, що відповідає фазам НС2, ВС1 і ВС2. Трансформація між цими трьома фаза-

ми включає в себе два послідовні кристалографічні перетворення зі значною струк-

турною реорганізацією ґратки, яка призводить до зміни об'єму елементарної комірки 

без зміни симетрії (просторова група P1̄). Елементарна комірка сполуки складається 

з двох кристалографічно ідентичних комплексних катіонів протилежної хіральності 

і чотирьох протиіонів AsF6
– (в двох кристалографічно різних позиціях, позначених 

як As1 і As2). Іон FeII оточений трьома фрагментами n-бутил-1H-імідазол-2-іліміну, 

що формують псевдо-октаедричне координаційне оточення [FeN6] (рис. 3.30а), з 

усередненими довжинами зв'язків Fe–N, характерними для ВС стану, і що також іс-

тотно не змінюються внаслідок фазового переходу: 2,199 (4) Å і 2,190 (7) Å при 230 

K (ВС1) і 300 K (ВС2) відповідно (рис. 3.30b). 

 

 

 

Рис. 3.30. а) Проекція катіона 3.29 з нумерацією атомів, температура експери-

менту 230 K. Еліпсоїди зміщення показані із вірогідністю 30%. Атоми водню не по-

казано для спрощення; b) Накладання комплексного катіону в фазах ВС1 (300 K) і 

НС2 (230 K). 

 

Протилежно орієнтовані комплексні молекули організовані в шари в ab, тоді як 

аніони AsF6
– займають поверхню і внутрішній простір цих шарів (рис. 3.31). При 

230 К (фаза ВС1) внутрішні аніони (As1F6
- ) істотно зміщені від центру і нахилені 

230 K 

300 K 
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відносно площини шару; аніони впорядковані, так само як і n-бутильні замісники 

комплексних катіонів, див. мотив 1 на рис. 3.31. Для мотиву 2 (фаза ВС2) характер-

не розміщення аніонів As1F6
– близько до центру міжшарового простору з майже пе-

рпендикулярним вирівнюванням їх вісей відносно площини шарів (рис. 3.31). Істот-

не розупорядкування аніонів та бутильних груп вказує на те, що збільшення ентропії 

системи є рушійною силою цього фазового переходу. Очевидно, що перехід не пов'-

язаний зі СП, оскільки координаційна сфера FeII залишається практично незмінною, 

хоча розупорядкування аніонів та бутильних груп змінює структуру міжмолекуляр-

них контрактів CH···F в решітці. Наприклад, у фазі ВС1 спостерігається одна дис-

кретна взаємодія C24···F2(As1) = 3,087(4) Å менше суми радіусів ВдВ (= 3,17 Å 

[351]), на відміну від фази ВС2, де відсутні контакти типу C···F. Крім того, відсоток 

слабких міжмолекулярних контактів C···F, N···H і C···H істотно змінюється і через 

фазовий перехід. Було припущено, що ці динамічні перетворення ґратки в безпосе-

редній близькості від координаційного центру помітно впливають на силу поля лі-

ганду або магнітний g-фактор, що і призводить до магнітної бістабільністі [352].  

 

Рис. 3.31. Супрамолекулярне двошарове впорядкування комплексних молекул з 

мотивами 1 і 2 двох кристалографічно нееквівалентних аніонів AsF6
−/PF6

–. 

 

Як випливає з магнітних даних, при охолодженні 3.29 відбувається другий пе-

рехід (рис. 3.27а), однак внаслідок різкого СП кристал сполуки руйнується, що уне-

можливлює РСтА фази НС2 при 120 К або проміжного плато при 190 К. 

ВС1 (230 K)

К) 

ВС2 (300 K)

К) 

As2F6 

As1F6 

As2F6 

 

мотив 2 мотив 1 
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З метою одержання вичерпної інформації щодо типу впорядкування ґратки в 

НС стані досліджено кристал твердого розчину 3.27, а одержані дані екстрапольова-

но на незаміщену сполуку 3.29. З даних випливає, що при 230 К сполука має упако-

вку з мотивом 1, <Fe–N> = 2,196 Å. Комплексний катіон є ідентичним такому спо-

луки 3.29 включаючи конформацію бутильних груп. В НС стані при 157 К структура 

демонструє упаковку з мотивом 2, при цьому бутильні замісники мають значні кон-

формаційні відмінності у порівнянні зі структурою при 230 К. Середня відстань 

<Fe–N> = 1,964 Å відповідає перебігу повного фазового перетворення ВС1↔НС2 у 

повній відповідності з магнітними даними. 

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ. Причина спостережуваної складної магніт-

ної поведінки систем 3.20 і 3.29 полягає в їх здатності утворювати ґратку як з більш 

впорядкованим структурним мотивом 1, так і з менш впорядкованим мотивом 2 на 

додаток до здатності іона FeII проявляти СП. Обидві системи демонструють СП син-

хронізований зі структурним фазовим переходом, що має повільнішу кінетику. Кон-

тролюючи швидкість нагрівання/охолодження можна зводити домени бістабільності 

фазових і спінових переходів в одну температурну область або ж уникати їх перек-

риття, таким чином 3.20 і 3.29 потенційно здатні утворювати фази НС1, ВС1 і НС2, 

ВС2, і демонструвати переходи між ними. У випадку 3.20 фазова бістабільність пе-

рекривається за температурою зі СП, що призводить до спостереження переходу 

ВС1↔НС2. Крім того, існує вузьке температурне вікно, де відбувається перехід 

ВС1↔НС1 без зміни впорядкування ґратки. З іншого боку, перехід НС1↔НС2 від-

бувається без зміни спінового стану, але зі зміною впорядкування ґратки. Одержані 

експериментальні дані показують можливість таких переходів і для сполуки 3.29, 

для якої додатково також реалізується фазовий перехід ВС1↔ВС2 при більш висо-

кій температурі.  

Таким чином, обидві системи можуть демонструвати впорядковані фази НС1 і 

ВС1 і невпорядковані НС2 і ВС2. Для 3.29 спостерігається утворення всіх чотирьох 

фаз, в той час як для 3.20 спостерігаються всі, крім ВС2. Виходячи з одержаних да-

них, перехід в фазу з мотивом 2 відбувається внаслідок розупорядкування n-

бутильних замісників, внаслідок чого збільшується ентропія системи. Більша схиль-
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ність 3.29 до розупорядкування може бути пов'язана з незначним об'ємним розши-

ренням решітки, викликаним заміщенням PF6
– на AsF6

–, що опосередковано підтвер-

джується пришвидшеною кінетикою фазового переходу НС2↔ВС1 у порівнянні з 

аналогічним переходом сполуки 3.20. Дещо більш об'ємні аніони AsF6
– краще ізо-

люють комплексні катіони, тим самим полегшуючи розупорядкування n-бутильних 

груп в фазах НС2 і ВС2. Це підтверджується спостереженням фазового переходу 

ВС1↔ВС2 не пов'язаного зі СП, а також тим фактом, що хоча аналогічний перехід 

не спостерігається для 3.20 з компактнішою ґраткою, він спостерігається для розба-

влених систем 3.25 і 3.27, причому його температура зменшується при підвищенні 

концентрації аніону AsF6
– [350]. 

Зсув за температурою СП при переході від 3.20 до 3.29 можна пояснити, розг-

лядаючи “хімічний тиск" (ХТ) аніонів як усереднену якісну міру міжмолекулярних 

взаємодій і електростатичного тиску ґратки на катіон. Так, зовнішній тиск поступо-

во зміщує перехід ВС1↔НС2 3.20 у бік більш високої температури і, що важливіше, 

змінює петлю гістерезису, яка стає двоступеневою аналогічно до 3.29. Слід зазначи-

ти, що позитивний тиск, що виникає при накладанні “зовнішнього" гідростатичного 

тиску, збільшує кількість міжмолекулярних контактів і стабілізує НС стан за раху-

нок зменшення об'єму елементарної комірки. На противагу, позитивний "внутріш-

ній" ХТ генерується при заміщенні PF6
– на AsF6

– і призводить до збільшення об'єму 

елементарної комірки на 42,44 Å3.  

Ізоморфне заміщення однієї сполуки іншої (вірніше, лише їх аніонів), призво-

дить до того, що кінетика переходів ВС1↔НС1 та ВС1↔НС2 (канали A і B відпо-

відно) різко змінюється, корелюючи із співвідношення PF6
–:AsF6

–. Це відбивається 

на зміні вкладу двох каналів у форму спостережуваних петель гістерезису. Поступо-

ве збільшення концентрації AsF6
– сприяє СП зі структурною перебудовою і робить 

неможливим спостереження процесу ВС1↔НС1 при проходженні порогової конце-

нтрації, відповідної ~70 % аніона AsF6
–. Таким чином, вже для 3.27 не спостеріга-

ється коалесценція двох гістерезисних СП, а утворюється добре сформована прямо-

кутна петля гістерезису, яка відповідає виключно переходу ВС1↔НС2 зі структур-

ною перебудовою ґратки. 
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 На відміну від серії [Fe(nBu-im)3(tren)](P1–yAsyF6)2, де збільшення концентрації 

аніонів AsF6
– створює «позитивний» ХТ і зміщує СП до вищої температури, замі-

щення металічного йону в [Fe1–xMx(nBu-im)3(tren)](PF6)2 (3.30 або 3.31) може розгля-

датися як створення «негативного» ХТ, що стабілізує низькотемпературний СП. 

Дійсно, як випливає з експериментальних даних, розбавлення іонами ZnII або NiII, 

більш об'ємними, аніж НС іон FeII, передбачувано сприяє СП в більш об'ємну фазу 

НС1 і дестабілізує компактнішу фазу НС2 (об'єми комірок 1994,7(5) і 1950,8(15) Å 

відповідно) і робить низькотемпературний перехід НС1↔ВС1 єдино можливим ва-

ріантом для таких систем. Таким чином, металічне розведення іонами NiII або ZnII 

стабілізує об’ємний мотив 1 в обох спінових станах і ефективно пригнічує перехід 

до компактнішого мотиву 2. 

Ідея дизайну повністю керованих "розумних" матеріалів, здатних у бажаний 

спосіб реагувати на зовнішні стимули є однією з актуальних задач матеріалознавст-

ва. Представлені результати підтверджують припущення, що бістабільні молекуляр-

ні матеріали, які проявляють синергетичну взаємодію між двома або більше перехо-

дами в одній системі, особливо добре підходять для цієї мети.  
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3.9 Короткі висновки  

 

1) Проведене дослідження показало, що ліганди, отримані конденсацією триа-

мінів tame і tach з гетероциклічними альдегідами, утворюють моноядерні НС ком-

плекси FeII. Єдиним винятком є сполука з імідазольними замісниками, яка залиша-

ється ВС в усьому температурному діапазоні внаслідок рідкісної тригонально-

призматичної геометрії поліедра [FeN6]. Решта досліджених сполук мають псевдо-

октаедричне оточення центральних іонів FeII з різним ступенем відхилення від ідеа-

льної Oh симетрії. Магнітні та спектральні 57Fe мессбауерівські вимірювання вказу-

ють на діамагнітну НС природу цих сполук, що узгоджується зі структурними да-

ними. Порівняльний аналіз структурних даних метилпіридинової похідної дозволив 

припустити близкість поля ліганду до значення, при якому можливе спостереження 

СП іона FeII. Передбачається, що хімічна модифікація ліганду, наприклад, введення 

електронно-акцепторних замісників в піридинові замісники, може призвести до зме-

ншення напруженості поля в достатній мірі для зміщення СП в область низьких те-

мператур. 

2) Показано, що для моноядерного комплексу зі СП на основі tren спостеріга-

ється нелінійно-оптичний ефект другого порядку, амплітуда якого залежать від спі-

нового стану і орієнтації кристалів. 

3) Проведено дослідження впливу заряду і стеричної перешкоди на спіновий 

стан центрального іона. Виявлено, що незаміщений ліганд phenbiH і його ацидофо-

рма генерують сильне поле, яке стабілізує діамагнітний НС стан іона FeII. Навпаки, 

створення стеричної перешкоди біля одного з донорних атомів ліганду (neoimH) 

знижує силу поля до проміжного значення, що дозволяє отримати катіонний ВС 

комплекс з неповним СП при низькій температурі при тиску 0,49 гПа. При депрото-

нізації ліганду з утворенням нейтрального комплексу спостерігається двоступінчас-

тий СП вже при атмосферному тиску. 

4) Синтезовано і охарактеризовано серію моноядерних тіо- і селеноціанатних 

комплексів з тетрадентатним хелатуючим лігандом, які можна одержати у вигляді 

двох поліморфів (І і ІІ) при зміні синтетичних умов. У той час як поліморф I криста-
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лізується в орторомбічній просторовій групі Pbca, поліморф II кристалізується в 

тригональній просторовій групі P3121 (або P3221). Орторомбічна фаза являє собою 

рацемічну суміш хіральних комплексних молекул, а кристалічна ґратка тригональ-

ної фази містить лише один тип молекул однакової хіральності. Чотири одержані 

похідні FeII мають різні параметри СП, що корелює з їх хімічною природою і полі-

морфними формами. Хоча не спостерігається різких відмінностей між короткими 

міжмолекулярними контактами обох поліморфів, кристалічна упаковка хіральних 

поліморфів сприяє більш високому значенню T1/2 порівняно з відповідними рацемі-

чними формами обох тіо- або селеноціанатних похідних. РСтА дослідження пока-

зують, що відмінності в кристалічній упаковці впливають на геометрію ядра [FeIIN6] 

і також відбиваються на амплітуді зміни кутових деформацій ΔΣВН і ΔθВН при СП, 

яка пропорційна ‶енергетичній вартості″ просторових перетворень комплексної мо-

лекули і ґратки і, отже, значеннях T1/2. Цей механізм, зокрема, відповідає за значний 

зсув T1/2 при переході від NCS– до NCSe– в обох поліморфах. Іншим важливим фак-

тором є електронні ефекти при заміні S на Se в NCX– аніонах. Нарешті, невеликі ві-

дмінності, виявлені в кооперативності чотирьох СП сполук FeII, пояснено заміною S 

на Se, що впливає на міжмолекулярні взаємодії і кристалічну упаковку двох полі-

морфних модифікацій.  

5) Отримано і структурно охарактеризовано нейтральний НС комплекс з ліган-

дом скорпіонатного типу, декорованого коротким бутильним замісником.  

6) Вперше досліджено комплексну сполуку з двома добре диференційованими 

каналами СП зі значним гістерезисом (канали пам’яті А і В), реалізація яких крити-

чно залежить від швидкості зміни температури під час експерименту. При швидкос-

ті 4 К хв–1 СП характеризується критичною температурою <Tc
av> = 122 К з петлею 

гістерезису шириною 14 К (канал А). На противагу, для швидкостей нижче 0,1 К хв-1 

СП відбувається при <Tc> = 156 К, а петля гістерезису зростає до 41 К (канал B). Ви-

значена порогова швидкість зміни температури пов’язана з кінетикою структурного 

фазового перетворення двох НС фаз (позначених НС1 і НС2), які поділяють одну й 

ту саму ВС фазу (ВС1). Цей кінетично контрольований перехід включає в себе знач-

ну перебудову міжмолекулярних контактів, які визначають різну кооперативну при-
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роду кожного з каналів СП. Проведені магнітні, фотомагнітні, калориметричні та 

структурні дослідження послідовно підтверджують цей висновок. 

7) Опромінення НС1 фази при температурі вище 70 К призводить до несподіва-

но значного збільшення часу релаксації в порівнянні з аналогічним експериментом 

нижче 70 К. З РСтА даних випливає, що нижче і вище цієї температури утворюють-

ся різні фотозбуджені стани сполуки, ВС1*1 та ВС1*2, причому лише при релаксації 

зі стану ВС1*2 відбувається переорієнтація бутильних ланцюгів, що і являється при-

чиною підвищеної кінетичної стабільності фотозбудженої системи. 

8) Вперше продемонстровано, що розсинхронування двох кооперативних явищ, 

таких як СП та структурний фазовий перехід, призводить до селективного розділен-

ня двох кооперативних СП каналів, що досягнуто суто хімічним методом шляхом 

введення ізоморфного замісника. Виявлено, що заміщення іону FeII на NiII або ZnII 

селективно стабілізує мотив 1 в обох спінових станах, сприяючи тим самим низько-

температурному СП (канал А). З іншого боку, заміщення PF6
– аніона на AsF6

– сприяє 

високотемпературному СП (канал B) в результаті полегшеного переходу в розупо-

рядкований мотив 2 в НС стані внаслідок зміни об'єму елементарної комірки.  
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РОЗДІЛ 4. Моноядерні металомезогенні і плавкі комплекси FeII 

 

4.1 Іонні металомезогени FeII на основі симетричних триподандних лігандів 

 

Метою представленої в цьому розділі роботи було дослідження нових монояде-

рних систем FeII із симетричними триподандними мезогенними лігандами. Компле-

кси мають загальну формулу [FeL](A2)·xH2O, де L = [tren(Cn-py)3], [tren(Cn-pyMe)3], 

[tach(Cn-py)3] та [tame(Cn-py)3] є лігандами трис[3-аза-4-((5-алкокси)(2-

піридил))бути-3-еніл]амін, трис[3-аза-4-((5-алкокси)(6-метил-2-піридил))бут-3-

еніл]амін, 1,3,5-цис,цис-трис[1-аза-2-((5-алкилокси)(2-піридил))вініл]циклогексан і 

2,2,2-трис(2-аза-3-((5-алкилокси)(2-піридил))проп-2-еніл)етан відповідно. Представ-

лено і проаналізовано магнітну поведінку одержаних комплексних сполук і дослі-

джено їх фазові перетворення [183]. Схематична структура досліджуваних сполук і 

коди наведені на Схемі 4.1. 

Схема 4.1 

 

 

Триамін R Аніон A– s Ланцюг Сполука 

trena H BF4
– 0,5 C18 4.1 

  SO4
2– 4 C18 4.2 

  C18TOS–d 1 C18 4.3 

 Me BF4
– 0 C18 4.4 

  SiF6
2– 0 C18 4.5 

  SO4
2– 3 C20 4.6 

tameb H C18TOS– 1 C18 4.7 

tachc H C18TOS– 2 C18 4.8 

a трис(2-аміноетил)амін, b 2,2,2-трис(2-амінометил)етан, 

c цис,цис-1,3,5-циклогексантриамін, d 4-(октаделицокси)-

бензосульфонат 

 

РЕЗУЛЬТАТИ. Сполуки 4.1–4.8 отримували конденсацією стехіометричних 

кількостей триаміну і аліфатичного альдегіду в присутності відповідної солі FeII в 

етанольному розчині. Згідно магнітних вимірювань, 4.1, 4.3 і 4.7 являються НС спо-
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луками в діапазоні температур 10–400 K. На відміну від аналогічних сполук з хло-

ридними і фторидними аніонами [182], для 4.2 часткові гідрати отримати не вда-

лось. Повна дегідратація зумовлює зміну спінового стану майже 40 % іонів FeII, як 

це випливає зі значення сприйнятливості, рівного 1,3 см3 К моль-1 при 400 К (рис. 

4.1). Подальше охолодження істотно не змінює величину сприйнятливості до 50 К, 

де подальше зменшення χMT віднесено до розщеплення в нульовому полі.  

Для щойно одержаних зразків 4.4, 4.5 і 4.6 спостерігається часткове зниження 

сприйнятливості з T1/2 в діапазоні 100–120 К (рис. 4.1). Ця зміна пов'язана з поступо-

вим і неповним СП процесом, що призводить до високого відсотка ВС молекул при 

низькій температурі. Сполуки 4.5 і 4.6 демонструють аномалію магнітної сприйнят-

ливості у високотемпературній області, яка збігається з плавленням сполук, визна-

ченого за даними ДСК (нижче). Ці аномалії можуть бути пояснені переорієнтацією 

молекул внаслідок фазового переходу [176] або “відпалом" деформацій ґратки. По-

дальші цикли охолодження і нагрівання не виявляють аномалій в точці плавлення. 

Варто зазначити, що перше плавлення змінює характер СП при низькій температурі, 

роблячи його ще більш пологим, але ефект цієї зміни є досить малим (рис. 4.1). Спо-

лука 4.8 проявляє дуже поступовий неповний СП зі значенням сприйнятливості рів-

ним 1,20 см3 К моль-1 при 400 К (рис. 4.1). Магнітна крива не показує аномалій при 

температурі фазового переходу або внаслідок дегідратації, виявлених з вимірювань 

ДСК і ТГА.  

Дифрактограми сполук 4.1–4.8 знімали в діапазоні 2θ = 1–30°. Виявлене алкіль-

не гало в ширококутовій області відповідає приблизній відстані між площинами, 

утвореними алкільними ланцюгами. При високій температурі спостерігається уши-

рення і зсув гало до нижчих кутових значень в порівнянні з низькотемпературними 

вимірюваннями, що підтверджує перехід ланцюгів у квазі-рідкий стан. Для всіх зра-

зків в області малих значень кутів одиничні сильні рефлекси (10) відповідають пері-

одичності шаруватої структури, а для деяких сполук серії спостерігаються рефлекси 

другого порядку (20). Обидва типи рефлексів підтверджують утворення шаруватої 

структури. У загальному випадку перше плавлення сполук 4.1-4.8 супроводжується 
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зникненням або зниженням інтенсивності слабких рефлексів. Це свідчить про деяке 

зниження кристалічності при циклічному плавленні-кристалізації.  

 

   

 

 

Для сполуки 4.3 при 475 К наявність слабкого широкого рефлексу в області ма-

лих значень кутів і широкого алкільного гало при великих значеннях вказує на мож-

ливу рандомізацію структури зі збереженням локальних упорядкованих доменів 

[353]. Тип спостережуваних дифрактограм і зміни, яких вони зазнають при нагрі-

ванні і охолодженні, віднесено до смектичного мезоморфізму, при якому сполуки є 

4.2 4.4 

γВС 

4.5 

γВС 

4.6 

γВС 

4.8 

γВС 

Рис. 4.1. Криві магнітної 

сприйнятливості у вигляді залежно-

сті χMT від T.  Символ  відповідає 

значенню γВС при 80 K з даних 57Fe 

мессбауерівської спектроскопії. 
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"частково" розплавленими зі співіснуючими областями розупорядкованих алкільних 

ланцюгами, які чергуються з іонними шарами [354]. Значення міжшарових відста-

ней d сполук 4.1-4.8, розрахованих з дифракційних даних за рівнянням Брегга, зіб-

рані в табл. 4.1. 

 

Табл. 4.1. Міжшарові відстані d при різних температурах, теплові переходи і 

мезоморфізм, ентальпія ΔHCr→Sx і ентропія ΔSCr→Sx фазового переходу твердий–

рідкокристалічний і термічна стабільність визначені методами дифрактометрії, ДСК 

і ТГА.  

Спо-

лука 

d [Å] Теплові 

переходи [K]  

ΔHCr→Sx  

[кДж моль-1] 

ΔSCr→Sx  

[Дж К-1 моль-1] 300 K 410 K 300 K 

4.1 29,9 33,7 – Cr 383/335 SX  51,0 152,2 

4.2 35,9 39,0 38,1 Cr 315/307 SX  30,8 99,3 

4.3 32,7 36,9 – Cr 320/327 SX  95,7 290,0 

4.4 29,6 31,2 29,6 Cr 381/366 SX 52,2 139,9 

4.5 28,9 26,4 23,0 Cr 310/300 M 

390/375 SX  

61,2 (Cr→M), 

5,1 (M→Sx) 

200,0, 

13,2 

4.6 35,9 39,4 36,8 Cr 320/305 SX  112,3 359,9 

4.7 36,8 33,6 34,3 Cr 325/307 SX  75,7 237,3 

4.8 39,4 39,5 39,4 Cr 325/314 SX  116,1 357,2 

 

Згідно ТГА і ДСК даних перше плавлення кристалогідратів 4.1–4.8 супрово-

джується дегідратацією, а в разі 4.2 процес дегідратації також супроводжується час-

тковою зміною спінового стану. Для цих сполук зміна теплового потоку відповідає 

двом або трьом процесам, які відбуваються майже одночасно. Другому і подальшим 

циклам вимірювань відповідають практично однакові криві ДСК. У профілях ДСК 

сполуки 4.1 незначні піки теплового потоку при температурах нижче основного піку 

віднесено до переходів типу твердий-твердий і доперехідних явищ [355]. Для сполу-

ки 4.3 широкий пік приблизно при 430 К відповідає рандомізації мезофази, як це бу-

ло обговорено вище в контексті дифрактометричних даних. У калориметричному 
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профілі 4.5 при охолодженні спостерігається пік при 375 К, відповідний низькоенер-

гетичному фазовому переходу (5,1 кДж моль–1), а при подальшому охолодженні ви-

являється другий високоенергетичний пік (61,2 кДж моль–1) при 310 К. При нагрі-

ванні поведінка відтворюється, але з невеликим зміщенням за температурою внаслі-

док гістерезису. Ця поведінка була віднесена до утворення проміжної мезофази M. 

Інтегрування піків при другому нагріванні дозволяє оцінити значення ентальпії пе-

реходу типу твердий–рідкокристалічний (табл. 4.1). 

57Fe мессбауерівські спектри сполук 4.1–4.8 реєстрували при 80 К, параметри їх 

підгонки представлені в табл. 4.2. Апроксимація спектра 4.1 зроблена двома НС ду-

блетами (рис. 4.2) і аналогічно для 4.2 і 4.7. Спектр сполуки 4.3 містить один НС ду-

блет, в той час як спектри сполук 4.4, 4.5, 4.6 і 4.8 містять як НС, так і ВС дублети. У 

порівнянні з магнітними даними, значення γВС, визначене з мессбауерівських спект-

рів, показує занижену молярну частку ВС молекул (рис. 4.1). Виявлений ефект від-

несено до значної різниці коефіцієнтів 

Дебая-Воллера f для іонів FeII в двох спі-

нових станах. Для звичайних кристаліч-

них сполук коефіцієнт f для НС стану мо-

же до 20 % перевищувати відповідне зна-

чення ВС стану [356, 357], що може приз-

водити до розбіжностей з магнітними да-

ними. Пояснення заниженню значення γВС 

слід шукати в сильнішому зв’язуванні іо-

нів з лігандом, а отже і з ґраткою сполуки, 

саме в НС стані в порівнянні з комплексними молекулами з іонами в ВС стані. Для 

аліфатичних сполук цей ефект є більш вираженим через двовимірний характер кри-

сталічної упаковки.  

Виражене уширення резонансних дублетів в спектрах сполук вказує на значну 

структурну варіабельність в оточенні комплексних молекул. Результуючий сигнал є 

суперпозицією сигналів окремих молекул з певним розкидом ізомерних зсувів та 

 

Рис. 4.2. 57Fe мессбауерівський 

спектр 4.1 при 80 К. 
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квадрупольних розщеплень. Низька кристалічність сполук, визначена з дифрактоме-

тричних даних, підтверджує це припущення.  

 

Табл. 4.2. Параметри 57Fe мессбауерівських спектрів та фракція ВС та НС мо-

лекул при 80 К для 4.1–4.7. 

Сполука Спіновий 

стан 

δ [мм с-1] ΔEQ [мм с-1] Г1/2 [мм с-1] A [%] 

4.1 НС1 0,32(0) 0,38(1) 0,12(0) 50 

 НС2 0,46(1) 0,48(1) 0,25(0) 50 

4.2 НС1 0,33(1) 0,37(1) 0,13(1) 50 

 НС2 0,39(1) 0,57(1) 0,27(0) 50 

4.3 НС 0,33(1) 0,36(1) 0,14(0) 100 

4.4 НС 0,47(0) 0,35(1) 0,20(1) 35,4(25) 

 ВС 1,07(1) 2,68(1) 0,23(1) 64,6(38) 

4.5 НС 0,51(1) 0,58(1) 0,26 (1) 41,8(15) 

 ВС 1,08(1) 2,52(1) 0,25(1) 58,2(20) 

4.6 НС1 0,45(0) 0,28(1) 0,16(1) 14 

 НС2 0,52(0) 0,70 (0) 0,16(0) 14 

 ВС1 0,93(1) 2,44(0) 0,22(0) 36 

 ВС2 1,21(0) 2,52(1) 0,22(1) 36 

4.7 НС1 0,21(1) 0,42(1) 0,13(1) 57(12) 

 НС2 0,32(1) 0,39(0) 0,14(1) 43(12) 

4.8 НС 0,30(0) 0,36(1) 0,18(0) 95,0(14) 

 ВС 1,24(14) 2,31(28) 0,18(8) 5,0(19) 
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4.2 Дослідження явища СП в рідкокристалічному комплексі FeІІ на основі 

ліганду триподандного типу 

 

В даному розділі представлено дослі-

дження нового моноядерного комплексу– 

[FeII(tren_С20pyMe)](PF6)2 (4.9), та вивчення 

його магнітних та рідкокристалічних власти-

востей (tren_С20pyMe = трис[3-аза-4-((5-

ейкозилокси)-(6-метил)(2-піридил))бут-3-ен-

ил]амін на основі триаміну tren) [358]. 

РЕЗУЛЬТАТИ. На основі мас-спектрометричних досліджень показано, що 

два найбільш інтенсивні піки відповідають молекулярному катіону з одним гекса-

флуорофосфатним (m/z = 1546) чи одним фторид-аніоном (m/z = 1420). Згідно ре-

зультатів ТГА вимірюваннь сполука не містить сольватних молекул.  

Відомо, що смуги поглинання νs(CH2) та νas(CH2) є індикаторами конформа-

ції алкільних ланцюгів рідкокристалічних сполук [359, 360]. Так, для максимально 

видовжених ланцюгів з транс-метиленовими групами характеристичні смуги пог-

линання знаходяться в межах 2846–2850 та 2915–2920 cм–1, тоді як для розупоряд-

кованих ланцюгів зі значною часткою гош-метиленових груп – при 2854–2856 та 

2924–2928 cм–1 [361]. Наявність смуг поглинання при 2850 cм–1 та 2919 cм–1 в спект-

рі сполуки 4.9 вказує на переважну транс-конформацію метиленових груп алкіль-

них ланцюгів з відсутністю чи незначною часткою гош-конформерів. Вузький синг-

лет при 720 cм–1 в спектрі сполуки вказує на гексагональне упакування ланцюгів, в 

яких метиленові групи мають транс-конформацію. Поглинання при 1649 см–1 від-

повідає ν(N=C) коливанням альдімінних груп ліганду та вказує на ВС стан FeII [362], 

в той час як смуга при 836 см–1 відповідає коливанням аніону PF6
–. 

Для сполуки 4.9 була досліджена залежність χMT від T в діапазоні 10–400 К 

(рис. 4.3). Значення магнітної сприйнятливості при кімнатній температурі відповідає 

ВС конфігурації йону FeII, причому при нагріванні до 400 К спостерігається незнач-

не її підвищення внаслідок плавлення сполуки. При охолодженні добуток χMT зали-
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шається сталим до 100 К, а його зниження при подальшому охолодженні зумовлено 

СП незначної частки комплексних молекул в НС стан та розщепленням у нульовому 

полі ВС іонів FeII при температурі нижче 50 К.  

 

 

Рис. 4.3. Крива залежності χMT 

від T для 4.9 (○). Символ  

відповідає значенню γВС, 

визначеному з 57Fe мессбауе-

рівського спектру при 80 К. 

 

     

 

Рис. 4.4. 57Fe мессбауерівський 

спектр сполуки 4.9 при 80 K. 

 

 

57Fe мессбауерівський спектр сполуки 4.9 при 80 К показано на рис. 4.4. Пара-

метри уточнення, одержані апроксимацією експериментальних точок лоренцевими 

кривими за методом найменших квадратів, представлені в табл. 4.3. Спектр містить 

по два ВС та НС дублети, співвідношення сумарних площ яких відповідає співвід-

ношенню комплексних молекул в ВС та НС стані відповідно. Одержане значення 

молярной частки ВС фракції γBC співпадає з відповідними магнетохімічними даними 

(рис. 4.3). Також слід звернути увагу на виражене уширення дублетів, яке вказує на 
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значний ступінь розупорядкування молекул характерний для рідкого стану, що підт-

верджується дифрактометричними дослідженнями.  

 

Табл. 4.3. Параметри уточнення 57Fe месбауерівського спектру сполуки 4.9 при 

80 K: ізомерний зсув (, відносно α-заліза), квадрупольне розщеплення (ΔEQ), та 

відносна площа дублетів (A) в ВС та НС станах. 

 

Спіновий 

стан 

δ, мм с-1 ΔEQ, мм с-1 A, %* 

НС1 0,46(0) 0,40(0) 5 

НС2 0,55(0) 0,61(0) 5 

ВС1 0,98(1) 1,85(0) 45 

ВС2 1,16(1) 1,81(0) 45 

 

 

 

 

Рис. 4.5. Дифрактограми 

сполуки 4.9 при різних темпера-

турах. Вставка відповідає збіль-

шеній області алкільного рефле-

кса. 

 

Дифрактограми сполуки, виміряні при 300 та 410 К та повторно після охоло-

дження до 300 K в області значень 2θ = 2–30°, показані на рис. 4.5. При всіх темпе-

ратурах спостерігаються одиночні рефлекси (10) та (20) при низьких значеннях 2θ, 

які вказують на шарувату структуру сполуки. При нагріванні ці рефлекси зсувають-

ся до нижчих значень 2θ. Рефлекс при 2θ ≈ 20°, що відповідає алкільним ланцюгам, 
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також змінює інтенсивність та уширюється, що вказує на плавлення сполуки. Дода-

ткові малоінтенсивні рефлекси вказують на вищу кристалічність сполук, що зберіга-

ється навіть в рідккристалічній фазі і є, власне, типовим для шаруватих іонних мета-

ломезогенів [354, 363]. Таким чином, на основі дифрактограм при 410 К встановле-

но утворення рідкокристалічної фази смектичного типу. Міжшарова відстань d в 

сполуці 4.9, обрахована за рівнянням Вульфа-Брега для рефлексу (10) в твердому та 

рідкористалічному станах, складає: 

Т, К: 300 (вихідна) 410 300 

d, Å: 32,0 30,4 30,4 
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4.3 Радіально-заміщені металомезогени FeII зі СП 

 

Метою представлених в розділі досліджень являється перевірка впливу нової 

геометрії комплексів на СП і їх мезогенні властивості, аналіз структури металомезо-

генів і структурних змін при їх плавленні, а також обґрунтоване пояснення виявле-

ної взаємодії між фазовими переходами і СП. Крім того, ми хотіли продемонструва-

ти отримання тонких плівок сполук методом спін-коатінгу. Комплекси отримано 

конденсацією трис(2-аміноетил)аміна (tren) і 3-алкокси-6-метилпіридинальдегіда (n 

= 8, 18), 1-алкіл-1Н-імідазолальдегіда (n = 4, 16, 18, 20, 22), або 1-алкіл-1Н-

бензимідазолальдегіда (n = 6, 14, 16, 18, 20) із подальшою взаємодією із сіллю FeII. 

Комплекс, отриманий з 1-октадецил-1Н-нафто[2,3-d]імідазолальдегідом, зберігає ВС 

стан в усьому температурному діапазоні [342]. На схемі 4.3 наведено схематичну 

будову комплексів і їх коди.  

Схема 4.3 

 Alk   Alk   

 

C8 

C18 

4.10 

4.11 

 

C4 

 

C16 

C18 

C20 

C22  

4.12 

4.12* (з ClO4
–) 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

       

 

C6 

C14 

C16 

C18 

C20 

4.17 

4.18 

4.19 

4.20 

4.21 
 

C18 

  

4.22 

 

РЕЗУЛЬТАТИ. Залежність χMT від T для коротколанцюгових 4.10·0,5H2O, 

4.12·MeOH і 4.17, а також для репрезентативних довголанцюгових сполук 4.11, 4.14, 
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4.20 і 4.22, наведено на рис. 4.6–4.8. При температурі нижче 100 К магнітна сприй-

нятливість 4.10·0,5H2O відповідає значенню χМТ ≈ 1,6 см3 К моль-1, що говорить про 

наявність до 50 % залишкових ВС іонів FeII (рис. 4.6а). При нагріванні 4.10·0,5H2O 

до 180 К спостерігається зміна нахилу кривої, тоді як при подальшому нагріванні 

значення χMT поступово збільшується до 3,4 см3 К моль–1. При охолодженні магніт-

на поведінка не збігається з кривою нагрівання, що говорить на зневоднення зразка, 

підтверджене також даними ТГА. Магнітні дані десольватованої сполуки 4.10 вка-

зують на гістерезис СП з T1/2
↑/↓ = 144/155 К. При опроміненні зневодненого зразка 

зеленим лазером (532 нм) спостерігається ефект LIESST [11] з фотозбудженням 

приблизно 50 % у ВС* стан, як це випливає з максимуму значення χМТ при 25 К. 

Температура релаксації метастабільного стану ТLIESST складає 53 K [364].  

         

Рис. 4.6. Теплова залежність χMT від T вихідної сполуки 4.10·0,5H2O (●) та її де-

гідратованої форми 4.10 (○). Символ  відповідає мессбауерівським даним сполуки 

4.10; (b) Магнітні дані 4.11 до (●) і після термічної обробки (○); символ  відпові-

дає мессбауерівським даним вихідного зразка. 

 

Магнітні вимірювання щойно синтезованої сполуки 4.11 демонструють повний 

СП з центром при T1/2 = 192 К, однак після термічної обробки перехід стає неповним 

зі значенням Т1/2 зміщеним вниз до 166 К (рис. 4.6b).  

Безводні сполуки 4.12 і 4.14 проявляють поступовий СП в області температур 

100–400 К з максимумом χМТ в інтервалі 0,7–3,0 см3 К моль-1 (рис. 4.7a, b). Зміна ма-

гнітної сприйнятливості 4.12·MeOH не відбувається плавно, що швидше за все є ре-

зультатом присутності трьох нееквівалентних центрів FeII в кристалічній гратці (ни-

γВС 

(b) 

γВС 

(a) 
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жче). Варто підкреслити, що магнітна поведінка 4.14 змінюється при фазовому пе-

ретворенні (плавленні) близько 320 К. Спостерігається відтворюване розходження 

висхідної і низхідної магнітних кривих з критичними температурами гістерезиса 

внаслідок плавлення/отвердіння рівними T↓/↑ = 309/333 К (рис. 4.7b, вставка). Зміна 

нахилу кривої відбувається при температурі переходу кристал-рідкий кристал. 

      

Рис. 4.7. Магнітнітна спрйнятливість: (a) 4.12 (●) та 4.12* (○). Символ /  

відповідає месбауерівським даним 4.12/4.12*; (b) 4.14 до (●) та після нагрівання (○). 

Символ  відповідає месбауерівським даним вихідного зразка. Пунктирні лінії по-

казують зміну нахилу магнітної кривої після плавлення/кристалізації. 

 

 

Рис. 4.8. (a) Магнітні криві сполук 

4.17 (●) та 4.20 (○). Вставка показує гісте-

резис 4.20. Символ /  відповідає 57Fe 

мессбауерівським даним 4.17/4.20. 

 

 

Коротколанцюгова сполука 4.17 залишається діамагнітною до 180 К, а вище 

зазнає СП з центром при 280 К, причому при 400 К значення χМТ сягає 3,3 см3 К 

моль–1 (рис. 4.8а). Довголанцюговий аналог 4.20 показує неповний плавний СП при 

низькій температурі, причому криві нагрівання і охолодження розходяться в точках 

двох послідовних фазових переходів з критичними параметрами T1
↑ = 317 К і Т1

↓ = 

γВС 

γВС 

(b) 

γВС 

(a) 
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308 К і Т2
↑ = 358 і Т2

↓ = 350 К (рис. 4.8а,  вставка залежності χМ від Т). Сполука 4.22 

залишається ВС в діапазоні 100–400 К при нагріванні/охолодженні. 

Кристалічна ґратка 4.10 при 120 і 250 К має триклінну просторову групу P1̄, 

тоді як 4.12* і 4.17 кристалізуються в тригональній R3̄ і моноклінній P21/c просторо-

вих групах відповідно. Кристалографічні дані наведені в Додатку А. Для трьох ком-

плексів оточення атомів Fe має псевдооктаедричну симетрію, утворену шістьма 

атомами нітрогену, що належать до трьох іміногруп і трьох відповідних гетероцик-

лів триподандних лігандів.  

  

 

(a) (b) (c) 

Рис. 4.9.  Моноядерні катіонні комплекси [FeIIL]2+ 4.10 (a), 4.12* (b) і 4.17 (c). 

 

Кожна елементарна комірка 4.10·0,5H2O містить дві пари двох незалежних 

комплексних молекул протилежної хіральності і вісім BF4
– аніонів, що компенсують 

заряд (Z = 2) (рис. 4.9а). При 120 К одна з двох молекул залишається в ВС, про що 

свідчить усереднена довжина зв'язку <Fe–N> = 2,129(5) Å [365]. Параметри триго-

нальної деформації Θ і Σ дорівнюють 6,62° і 97,04° відповідно. При підвищенні тем-

ператури друга комплексна молекула зазнає термоіндукований СП, як це випливає зі 

збільшених значень структурних параметрів 2,237(5) Å, 8,264° і 109,86° відповідно. 

Таким чином, обидві комплексні молекули є ВС при 200 К. Зміна координаційної 

сфери 4.10 через СП безпосередньо відображається на формі комплексної молекули, 

що випливає з помітного розходження при порівнянні ВС і НС комплексних моле-

кул [342].  

Наявність алкільних ланцюгів, привитих до піридинових кілець, призводить 

до реалізаціїї структури з несумісними малополярними ліпофільними алкільними 

ланцюгами, з одного боку, і катіонними головними групами комплексних молекул і 
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аніонів, з іншого. Радіально розташовані алкільні замісники не приймають участь в 

іонних взаємодіях заряджених компонентів ґратки і витісняються з іонних шарів. 

Відповідно, укладання цих шарів в гратці призводить до структурної мікросегрегації 

з чергуванням іонних і алкільних шарів з періодичністю 15,6 Å при 120 К і 16,0 Å 

при 200 К (рис. 4.10а).  

 

Рис. 4.10. Кристалічна упаковка 4.10·0,5H2O (a) і 4.17 (b) з іонними шарами і 

алкільними ланцюгами, що чергуються.  

 

За будовою іонні шари являють собою моношари з аніонів і головних груп з 

алкільними ланцюгами з обох сторін шарів. Алкільні ланцюги спотворені гош-

конформацією метиленових груп і тому не утворюють регулярної аліфатичної під-

ґратки на відміну від споріднених похідних 5-алкоксипіридину (сполука 4.23, див. 

наступни розділ). Кристалічна упаковка катіонних головних груп останніх сполук не 

змінюється через введення алкільних ланцюгів і дуже схожа на упаковку незаміще-

ної сполуки 3.4, на противагу упаковці сполуки 4.10. Крім того, в спорідненій 4.23 

мережа слабких водневих взаємодій всередині іонних шарів має двовимірний харак-

тер, в той час як у 4.10 всі слабкі водневі контакти CH···F(B) належать до тривимір-

ної між- і внутрішньошарової мережі.  

Кристалічна структура 4.17 подібна 4.10. Перш за все, в кожній комірці 4.17 

міститься дві пари комплексних молекул протилежної хіральності і вісім невпоряд-

кованих аніонів ClO4
– (рис. 4.9b). При 120 К середня довжина зв'язку Fe–N = 

1,978(6) Å, параметри деформації θ і Σ, рівні 5,122° і 63,2° відповідно, що вказує на 

(b) (a) 
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НС стан центрального іона. Нагрівання до 298 К змінює ці параметри до 2,112(6) Å, 

7,135°, 79,6° відповідно, відображаючи часткове перетворення в ВС стан. Різниця 

між довжинами зв'язків при обох температурах становить 0,137 Å, що відповідає 

68% спінової конверсії і корелює з магнітними даними. 

Кристалічна упаковка 4.17, утворена шаруватою структурою з періодичністю 

15,3 Å при 120 К і 15,7 Å при 298 К, складається з мономолекулярних іонних шарів 

головних груп і аніонів, а також з алкільних ланцюгів в міжшаровому просторі (рис. 

4.10b). Як і у випадку 4.10, відстань між алкільними ланцюгами занадто велика, а їх 

довжина недостатня для утворення добре впорядкованої аліфатичної підґратки, не-

зважаючи на те, що всі метиленові групи знаходяться в транс конформації. Пари 

сусідніх комплексних молекул протилежної хіральності демонструють π-π стекінго-

ві взаємодії бензімідазольних груп з міжплощинною відстанню 3,321(5) Å при 120 

К, яка зростає до 3,572(5) Å при 250 К.  

Спроба отримати кристали 4.12·MeOH придатні для РСтА не призвела до ба-

жаного результата, тому було досліджено ізоморфну сполуку 4.12*·MeOH з перхло-

ратними аніонами (рис. 4.9с). Кристалічна ґратка 4.12*·MeOH має тригональну про-

сторову групу з елементарною коміркою, яка містить 18 комплексних молекул і 36 

аніонів ClO4
–. Комплексні молекули з Fe1 зазнають частковий перехід в ВС стан при 

нагріванні від 120 до 250 К, в той час як молекули Fe2–комплексу залишаються в 

НС стані, на що вказує майже незмінне значення Fe–N. Комплексна молекула з Fe3 є 

частково ВС при 120 K і показує подальше збільшення відстані <Fe–N> при більш 

високій температурі. Зміна контактної відстані Fe···Ntetr і параметрів деформації θ і 

Σ в кожній комплексній молекулі узгоджується зі зміною спінового стану централь-

них атомів.  

Досліджені сполуки відносяться до сімейства трис(α-діімінових) комплексів 

FeII, для яких характерне інтенсивне темно-фіолетове забарвлення через смуги пере-

носу заряду, дозволені за симетрією [242]. Цей факт разом із сильною схильністю до 

гомеотропного вирівнювання іонних металомезогенів відносно площини скляних 

платівок перешкоджає фазовій ідентифікації за допомогою ПОМ. Проте мікроскопі-

чні дослідження підтверджують рідку текучу природу сполук 4.11, 4.14, 4.20 і 4.22 
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при температурі вище відповідної температури фазового переходу, і утворення тве-

рдих кристалічних фаз при низьких температурах. Дифрактометричні дані репрезен-

тативних сполук 4.11, 4.14, 4.20 та 4.22 виявляють шарувату структуру, про що свід-

чать дифрактограми при 300 К, а саме інтенсивний низькокутовий пік разом з більш 

слабкими піками з d-значеннями, які співвідносяться як 1 : ½ : ⅓ : ¼. Інші піки ма-

ють меншу інтенсивність, що є характерним для довголанцюгових сполук через ви-

соку ступінь переважаючої орієнтації молекул в зразках і форми їх часток. Міжша-

рові відстані d при різних температурах, розраховані за рівнянням Брегга, зведено в 

табл. 4.4.  

 

Табл. 4.4. Міжшарові відстані d при різних температурах, теплові переходи і 

мезоморфізм, ентальпія ΔHФП (кДж моль-1) і ентропія ΔSФП (Дж K–1 моль–1) фазових 

переходів і термостабільність визначені методами дифрактометрії, ДСК і ТГА. 

 

d [Å] 
Теплові переходи [K] ΔHФПa ΔSФП  

300 K  400 K 300 K 

4.11 24,1 32,1, 26,5 30,6 Cr 330/320 SX 450 D 43,2 130,9 

4.14 33,5 34,6 34,2 Cr 328/312 SX 509 D 83,9 262,2 

4.20 
27,3 30,5 27,7 

Cr1 316/313 Cr2 357/ 

347 SX 463 D 
48,1  136,6   

4.22 27,3 28,1 27,2 Cr 310/306 SX 478 D 12,7 41,3 

 

Фазові переходи сполук з n = 18 досліджували методом ДСК. Для всіх сполук 

плавлення термічно оброблених зразків відбувається в дві стадії, що випливає з ная-

вності подвійних піків (4.11, 4.20, 4.22) або піку з плечем (4.14) на відповідних кри-

вих.  

Зменшення амплітуди структурних змін при плавленні випливає з рентгенів-

ських даних для ряду 4.14, 4.20, 4.22, і в цьому ж порядку зменшується тепловий 

ефект при плавленні. Найбільше ΔHФП виявлено для 4.14 (83,9 кДж моль–1), менше 

для 4.20 (сумарний тепловий ефект двох переходів складає 73,5 кДж моль–1) і най-

менше для 4.22 (12,7 кДж моль–1). Раніше показано, що тепловий потік при нагрі-
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ванні поєднує в собі зростання ентальпії через перехід впорядкованих алкільних ла-

нцюгів в квазірідкий невпорядкований стан і тепловий ефект від супутнього збурен-

ня іонних шарів [363, 366]. Це, а також дифрактометричні дані дозволяють припус-

тити, що зі збільшенням розміру головних груп в ряді 4.14, 4.20, 4.22 із відповідним 

збільшенням сили міжмолекулярних взаємодій (π-π-стекінгові, водневі зв'язки) зрос-

тає ступінь впорядкованості моношарів, які стають більш стійкими до збурень через 

розупорядковання алкільних ланцюгів при нагріванні.  

   

Рис. 4.11. Теплова залежність χMT від T для плівки і об'ємного зразка 4.11. 

 

Сполуки 4.14 і 4.20 при охолодженні змінюють забарвлення внаслідок СП з 

червоно-коричневого на червоно-фіолетове і від фіолетового на сине відповідно. 

Сполука 4.11 проявляє особливо виражені термохромні властивості, змінюючи колір 

з червоного на темно-фіолетовий. Яскраво виражений термохромізм 4.11 і розчин-

ність в хлороформі спонукали нас до вивчення тонких плівок цієї сполуки [17]. Плі-

вки, нанесені методом спінкоатингу, зберігають магнітні властивості, як це випливає 

з порівняння кривих залежності χMT від T з об’ємним зразком (рис. 4.11). Ці дані де-

монструють простоту формування плівки металомезогенами без використання скла-

дного методу Ленгмюра-Блоджетт [192] і без істотного погіршення характеристик 

СП і термохромних властивостей. 

ОБГОВОРЕННЯ. Комплекси 4.10·0,5H2O, 4.12*·MeOH і 4.17 виявляють зір-

ко-подібну будову з алкільними замісниками, радіально привитими до головних 

груп. Три сполуки демонструють подібний тип упаковки з незначними розбіжнос-

тями, зумовленими довжиною алкільних ланцюгів і розміром головних груп. Для 

□ плівка 

● об’ємний зразок 
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4.12*·MeOH з компактною головною групою реалізується одновимірна гексагона-

льна упаковка в колонки, периферія яких складається з алкільних ланцюгів і зарядо-

компенсуючих аніонів. У випадку 4.10·0,5H2O і 4.17 більші головні групи з довши-

ми алкільними замісниками утворюють шарувату структуру, в якій катіонні головні 

групи комплексу і аніони утворюють іонні моношари, а алкільні замісники утворю-

ють проміжну аліфатичну підґратку (рис. 4.12а). Для споріднених сполук з паличко-

подібною молекулярною будовою також спостерігається мікросегрегована організа-

ція ґратки з тією лише різницею, що алкільні ланцюги комплексних молекул орієн-

товані лише в одну сторону шару, що дозволяє формувати подвійні іонні шари з 

більш щільною мережею міжмолекулярних зв'язків комплексних головних груп і 

аніонів (рис. 4.12b). Це має важливі наслідки для параметрів СП сполук, оскільки 

вони значною мірою залежать від типу вродякування ґратки. 

 

 

 

 

Рис. 4.12. Порівнян-

ня моношару 4.10 (a) і по-

двійного шару комплексу, 

аналогічного 4.23 (див. 

наступні розділи) (b). Пу-

нктирні лінії відповідають 

міжмолекулярним конта-

ктам. 

 

Для кристалічних сполук з кооперативним СП характерні сильні міжмолеку-

лярні π-π, водневі і численні ВдВ взаємодії, які і виступають у якості передавачів 

інформації про спіновий стан між металічними центрами, тому будь-яка зміна цих 

контактів, наприклад, через втрату розчинника або фазові переходи, призводить до 

зміни структурно-залежних параметрів СП [17]. Саме з цієї причини поліморфи 

сполук зі СП, що розрізняються тільки типом упаковки молекул, демонструють ра-

зюче відмінні властивості [126]. Для спрощення, переходи типу твердий–твердий 

аніон 
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або твердий–рідкий можна розглядати як зворотне перетворення двох поліморфних 

модифікацій при одночасній різкий зміні фізичних властивостей в точці фазового 

переходу.  

В цьому контексті було висловлено припущення, що плавлення металомезоге-

нів змінює в основному тільки структурні параметри СП, при цьому, як наслідок, 

найбільшого впливу зазнає параметр кооперативністі [138]. На наш погляд, причина 

помірного впливу плавлення на властивості в імідазол- і бензімідазол-похідних по-

лягає у відсутності сильних взаємодій між комплексними молекулами в твердому 

стані, тому плавлення алькільних ланцюгів і послідуюче збурення двовимірних іон-

них моношарів не має вираженого ефекту. Така поведінка контрастує з описаним в 

наступному розділі металомезогенами з двошаровими іонними шарами, для яких 

спостерігається кооперативний СП з модифікацією кооперативності в точці фазово-

го переходу [315]. 

Таким чином, описано три нових серії моноядерних металомезогенів з СП на 

основі імідазола, бензімідазола і заміщеного піридина. Коротколанцюгові сполуки 

поводяться як звичайні кристалічні сполуки, однак подовження алкільних ланцюгів 

призводить до появи рідкокристалічних властивостей і, що більш важливо, впливу 

фазового переходу типу твердий-рідкокристалічний на характеристики СП сполук. 

Завдяки розчинності в хлороформі ці біфункціональні матеріали можуть бути отри-

мані у вигляді тонких плівок з корисними магнітними і термохромними властивос-

тями.  
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4.4 Металомезогени FeII з синхронними спіновим і рідкокристалічним фа-

зовими переходами в області кімнатної температури 

 

На даний час повідомлено лише кілька принципово різних типів металомезоге-

нів з СП на основі FeIII [175], CoII [367-369] і FeII [176, 177, 181, 188, 370]. Вперше 

СП та рідкокристалічні властивості були поєднані в металомезогені [Fe(LC)](PF6)] 

(LC = N-алкилоксисаліциліденіл-N'-етил-N-етилендіамін)) [175], причому обидва 

переходи не були синхронними, оскільки проявляються в різних температурних ін-

тервалах. Відомі також моноядерні металомезогени FeII та СоII з несинхронною СП 

поведінкою і переходом в смектичну фазу. Пізніше було досліджено системи, де пе-

реходи відбуваються в одній і тій же температурній області, але без взаємного впли-

ву. Так в металомезогенах [Fe(Cn-trz)3](4-MeC6H4SO3)2·xH2O зміна спінового стану 

відбувається після зневоднення при кімнатній температурі, де також спостерігається 

утворення дискотичної стовпчастої мезофази Dhd [185, 186]. Для дегідратованих 

сполук [Fe(Cn-trz)3](4-MeC6H4SO3)2 спостерігається термоіндукований СП в інтерва-

лі 280–325 К і утворення дискотичної стовпчастої мезофази в інтервалі температур 

200–475 К. Реалізація кристалічного стану для цих матеріалів утруднена і для них не 

спостерігається плавлення. На основі одержаних даних було зроблено висновок, що 

СП поведінка подібних металомезогенів обумовлена не фазовим переходом з крис-

талічного стану в рідкокристалічний, а скоріше класичними факторами, а саме не-

значними структурними змінами кристалічної упаковки або структури ліганду, які 

визначають напруженість поля і характер СП. Зміна спінового стану супроводжу-

ється вираженою зміною кольору від фіолетового (НС стан, Dhd) до безбарвного (ВС 

стан, Dhd) [185]. Повідомлено також про серію металомезогенів FeII на основі ліганду 

трис[3-аза-4-((5-CnO)(6-R)(2-піридил))але-3-еніл]аміна, n = 6, 12, 16, 18, 20, R = H 

або Me (Cn-trenH або Cn-trenMe). Для сполук {[Fe(Cn-trenH)](Х)2·0,5Н2O} (n = 16, 18, 

20; X = F–, Cl–) спостерігається зміна агрегатного стану речовини (Cr↔SX), яка 

"вмикає" СП. Сполуки забарвлені у темно-фіолетовий колір у НС стані (Cr) і стають 

світло-фіолетово-коричневими при переході іонів FeII у ВС стан (SA) [182]. 
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Можливо передбачити також випадок, коли фазовий перехід кристал↔рідкий 

кристал буде лише впливати на СП, але не являтися його рушійною силою. В цій 

главі описано металомезогени FeII з СП саме такого типу, які утворені триподанд-

ним лігандом CntameMe (2,2,2-трис(2-аза-3-(5-CnH2n+1O)(6-метил)(2-піридил)проп-2-

еніл)етаном, n = 6, 10, 12, 14, 16) (Схема 4.4). Нижче представлено аналіз впливу аг-

регату стану при фазовому перетворенні Cr↔SX на СП іонів FeII. 

Схема 4.4 

 

Аніон  n Сполука 

ClO4
– 6 4.23 

BF4
– 10 

12 

14 

16 

4.24 

4.25 

4.26 

4.27 

 

РЕЗУЛЬТАТИ. Взаємодія ліганду Cn-tameMe з солями Fe(X)2·sH2O призводить 

до утворення серії комплексів із загальною формулою [Fe(Cn-tameMe)](X)2.sH2O (s ≥ 

0), з n = 6, 10, 12, 14, 16, і X = ClO4
–/BF4

–. Проведено РСтА дослідження коротколан-

цюгової сполуки [Fe(C6-tameMe)](ClO4)2 (4.23) при 100 К. На рис. 4.13а наведено 

молекулярну структуру 4.23 при 100 К разом з нумерацією атомів. Симетрія сполу-

ки 4.23 відноситься до просторової групи Pbca. Іон FeII знаходиться в псевдо-Oh 

оточенні трьох атомів нітрогену імінних груп та трьох атомів нітрогену піридинових 

залишків. Значення <Fe–Nim> та <Fe–Npy> становлять 1,918(2) Å та 2,084(2) Å відпо-

відно, що характерно для іонів FeII в НС стані. Сусідні молекули упаковані за прин-

ципом "голова до голови", утворюючи шарувату мікросегреговану структуру (рис. 

4.13b). Іонний шар складається з катіонних головних груп і перхлоратних аніонів, 

тоді як алкільні групи утворюють неполярний аліфатичний шар. В іонних шарах 

спостерігаються короткі контакти CH···O(Cl) в межах 2,444(2)-2,711(2) Å (рис. 

4.13c). Кожен алкільний ланцюг демонструє одиничні гош C–C зв’язки поруч з ато-

мом кисню для забезпечення необхідного нахилу ланцюгів, тоді як решта вуглеце-
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вих зв’язків залишаються в транс конфігурації (рис. 4.13а). Погано вирівняні корот-

кі алкільні ланцюги сусідніх шарів взаємопереплітаються, утворюючи парафінову 

підґратку зі спотвореним гексагональним впорядкуванням. 

 

 

 

Рис. 4.13. а) Проекція молекулярної будови 4.23; b) Проекція молекулярної 

упаковки вздовж а; c) Зліва проекція комплексного катіона [Fe(C6-tameMe)]2+, спра-

ва проекція кристалічної структури вздовж напрямку b з міжмолекулярними зв'яз-

ками.  

 

Порошкові дифрактограми вихідних зразків при 293 К наведено на рис. 4.14a. 

Сполуки демонструють шарувату структуру, про що свідчать інтенсивні рефлекси 

при низьких значеннях кутів, а також рефлекси вищих порядків. Інші спостережува-

(a) 

іонний шар   

dbl = 10,027(5) Å 

d = 18,087(7) Å 

 

(b) 

 

 

(c) 
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ні рефлекси мають значно нижчу інтенсивність, що характерно для довголанцюго-

вих сполук через високу ступінь переважної упаковки видовжених молекул [355]. 

На рис. 4.14b показано дифрактограму 4.27 при нагріванні і охолодженні. 

          

 

При нагріванні спостерігається зміна алкільного гало із супутнім збільшенням 

міжшарової відстані для всіх сполук (рис. 4.14b, c), що пов’язано з плавленням алкі-

льних ланцюгів. Через відсутність подальшої його зміни при підвищенні температу-

ри, утворену мезофазу віднесено до смектичного Х типу [371]. Значення дифракцій-

них піків та розрахункові відстані d для сполук наведені в табл. 4.5. При першому 

нагріванні кристалічність зразків зменшується, на що вказує зменшення кількості 

вищих ламеларних рефлексів і уширення збережених. Зміна міжшарової відстані d 

при різних температурах, розрахована за рівнянням Брегга, показана на рис. 4.15а–c 

(права шкала) разом з магнітними даними (n = 12, 14, 16). Як видно, аномальна зміна 

магнітної сприйнятливості близько 350 К є синхронною з різкою зміною міжшаро-

вої відстані d. Діаграма залежності d від T виявляє петлю структурного гістерезису 

при фазовому переході між мезофазою та кристалічним станом для всіх сполук з n = 

(b) 

(c)  

(a) 

Рис. 4.14. a) Дифрактограми сполук (n 

= 10, 12, 14, 16) при 293 K; b) Політемпера-

турні дифрактограми 4.27; с) Залежність 

міжшарової відстані d від n для сполук в 

твердому стані (вихідні сполуки) (■), в ро-

зплавленій фазі (○) і в твердому стані після 

охолодження (●). 
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12, 14 , 16 (≈ 10 К). Зміна значення d сполуки 4.24 має монотонний характер на від-

міну від вищих гомологів. 

 

Табл. 4.5. Міжшарові відстані при різних температурах, теплові переходи і ме-

зоморфізм, термодинамічні параметри фазового переходу Cr↔SX (ΔH і ΔS) і терміч-

на стабільність визначані методами рентгенівської дифракції, ДСК, ТГА і ОПМ. 

 

n 

 d [Å]   Теплові  

переходи [K]c 

ΔH  

[кДж моль–1] 

ΔS 

[Дж/моль] 300 Ka 410 K 300 Kb 

4.24 10 24,8 24,4 25,1 Cr 380/395 SX 523 d 19,3 48,7 

4.25 12 26,9 29,4 26,6 Cr 349/361 SX 500 d 22,2 62,7 

4.26 14 29,1 30,3 27,1 Cr 360/369 SX 490 d 30,0 81,3 

4.27 16 31,4 32,1 28,1 Cr 365/377 SX 510 d 35,0 92,8 

а Міжплощинна відстань при температурі 293 K до першого нагрівання; b Між-

шарова відстань охолодження; c З даних ДСК, ПОМ і ТГА. 

 

Для серії залежність d від n лінійно збільшується (рис. 4.14c) і може бути описа-

на рівнянням d = 13,75 + 1,27ncos30,4. Апроксимація значення d на нуль дозволяє 

оцінити товщину іонних шарів як dіш = 11,75 Å, тоді як це ж значення визначене 

безпосередньо з РСтА даних 4.23 становить 10,027(5) Å. Виявлена різниця віднесена 

до зниження кристалічності зразків через розлад іонних шарів та алкільних груп. Пі-

сля термічної обробки міжшарові відстані d зменшуються (рис. 4.14c), що є наслід-

ком зміни в організації іонних шарів. Для гомологів групи d = 19,8 Å в твердому 

стані і 18,9 Å в розплавленому.  
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4.25 

                  
4.26 

                

4.27 

 

Рис. 4.15. Магнітна сприйнятливість вказаних сполук у вигляді залежності χMT 

від T (● відповідає першому нагріванню; ○ наступним циклам). Символи ▼/  від-

повідають міжшаровій відстані d під час охолодження/нагрівання. 
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При 400 K значення χMT сполуки 4.23 дорівнює 0,25 см3 K моль-1, що потрапляє 

в діапазон значень, очікуваний для іона FeII в НС стані. Ці дані корелюють з довжи-

нам зв’язків метал-ліганд, визначених методом РСтА для сполуки при 100 К. Дета-

льне магнітне дослідження серії з n = 10, 12, 14, 16 виявляє їх залежність від струк-

турних перетворень при переході Cr→SX (рис. 4.15). Перша сполука в серії 4.24 зна-

ходиться в НС стані до 250 K, вище якої сприйнятливість збільшується до 2,40 см3 К 

моль-1 не досягаючи насичення при 400 К, що відповідає майже 70%-й конверсії іо-

нів FeII у ВС стан. Криві нагрівання і охолодження збігаються, не виявляючи анома-

лій сприйнятливості. Три гомологи серії з n = 12, 14, 16 знаходяться в НС стані при 

275 К (рис. 4.15). З підвищенням температури їх сприйнятливість поступово зростає 

внаслідок СП більш ніж 75% іонів FeII (як це випливає із значення χMT при 350 К). 

Вище 350 К спостерігається розбіжність кривих нагрівання і охолодження з утво-

ренням петлі гістерезису з центром при 356, 368 і 375 К, для 4.25, 4.26 і 4.27 відпо-

відно. Зниження магнітної сприйнятливості при нагріванні, що спостерігається для 

4.25, 4.26 і 4.27, контрастує з нормально спостережуваним СП звичайних сполук 

[90], що вказує на безпосередній вплив фазового переходу Cr→SX на їх магнітну по-

ведінку. На графіках залежності d від T розрив у значеннях d відбувається в тому 

самому інтервалі температур, в якому спостерігається різка зміна магнітної сприй-

нятливості. Так при 293 К відстань d для первинних сполук приймає значення 26,9 Å 

(4.25), 29,1 Å (4.26) та 31,4 Å (4.27), яке залишаються сталими при нагріванні до 

приблизно 350 К, а вище різко збільшуються в результаті плавлення, сягаючи 29,4 Å 

(4.25), 30,3 Å (4.26) і 32,1 Å (4.27) при 400 К. Подібна структурна перебудова при 

переході в мезофазу очікувано помітно впливає на магнітні властивості, зумовлю-

ючи зниження χMT на приблизно 0,5 см3 К моль–1 між 350 і 370 К, що може відпові-

дати переходу 14% FeII в НС стан. При охолодженні кристалізація відбувається бли-

зько 356 K (4.25), 369 K (4.26) і 377 K (4.27) (рис. 4.15). Зворотність і відтворюва-

ність переходу Cr↔SX доведена декільками циклами нагрівання і охолодження.  

В обох агрегатних станах СП має плавний характер, хоча очевидно менш коопе-

ративний в рідкокристалічній фазі. Параметризація магнітної кривої для сполук з n = 

12, 14, 16 до та після плавлення за моделлю Сліхтера-Дрікамера вказує на подібність 
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термодинамічних величин в обох фазах (ΔH = 10 кДж моль–1 і ΔS = 28 Дж К–1 моль–

1), але дещо відмінні значення взаємодії Γ. Для твердого стану вона становить 4,5 

кДж моль–1, тоді як в розплавленому стані 3,3 кДж моль–1. Порівняння знайдених ве-

личин зі значенням 2RT1/2, вказує на помірно кооперативний СП [17]. 

ПОМ дослідження виявили утворення анізотропної 

текстури для 4.27 вище 350 K (рис. 4.16). Визначені термо-

динамічні параметри переходу Cr↔SX (ΔHCr→Sx і ΔSCr→Sx) і 

термічна стабільність, визначені ОПМ, ДСК і ТГА метода-

ми, представлено в табл. 4.5. 

Для серії виявлено чітко виражені відмінності в ДСК 

профілях сполук з n = 10 і n = 12, 14, 16 [315]. По-перше, 

для n = 10 виявлено більш високу температуру плавлення і 

більш широкий ендотермічний пік, аніж для вищих гомоло-

гів. Для n = 12, 14, 16, спостерігається поступове підвищен-

ня температури плавлення при збільшенні n. Загалом, перший термічний цикл відрі-

зняється від наступних циклів також для безводних сполук з n = 10, 12, 14, 16. Ця 

поведінка вказує на початковий "відпал" структури, і підтверджується магнітними і 

дифрактометричними даними.  

Для сполук не спостерігаються будь-які помітні зміни вище температури плав-

лення у повній згоді з кривими ДСК. Також не спостерігаються піки пов'язані зі СП, 

оскільки відповідна зміна теплового потоку є незначною внаслідок плавності проце-

су. 

ОБГОВОРЕННЯ. У даному дослідженні показано, що синхронізація спінових 

станів і фазового переходу може бути досягнута шляхом правильного вибору типу 

комплексу, який після введення аліфатичних замісників проявляє СП при тій же те-

мпературі, за якої передбачається перехід типу Cr↔SX (275–400 К). Ми виявили, що 

необхідні критерії задовольняються в комплексах {Fe[tame(6-Mepy)3]}(X)2. Слід від-

значити, що на противагу вихідному комплексу 3.4, який залишається НС до 400 K 

(Розділ 3.1), введення алкокси замісників в піридинові групи ліганду достатньою мі-

рою зменшує силу поля ліганду. Комплекси серії показують термічно обумовлений 

 

Рис. 4.16. Анізо-

тропна текстура 4.27

під схрещеними поля-

ризаторами. 
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СП і мезоморфізм нижче 400 K, а їх термотропна поведінка залежить від довжини 

ланцюга, визначеної кількістю атомів вуглецю n. Цей параметр визначає положення 

магнітної аномалії при температурі плавлення/кристалізації. Загальною структур-

ною особливістю всієї гомологічної серії є схожа шарувата структура та утворення 

смектичної мезофази при плавленні. Утворення мезофази обумовлено плавленням 

алкільних ланцюгів, а не перегрупуванням іонних шарів, утворених позитивно заря-

дженими головними групами і BF4
– аніонів та утримуваних разом електростатични-

ми силами. Через це ланцюги є обмежено мобільними, хоча і динамічно розупоряд-

кованими. Всі експериментальні дані вказують на те, що структурна перебудова при 

переході Cr→SX впливає на СП характеристики сполук. 

Перед обговоренням кореляції структура-властивості представленої серії, ни-

жче наведено короткий огляд літературних даних по органічним та металвмісним 

рідким кристалам, зміна магнітних властивостей яких пов’язана з фазовими перехо-

дами. 

Магнітні властивості класичних органічних рідких кристалів мають складний 

характер. Діамагнітний відгук в цих матеріалах обумовлений молекулярною магніт-

ною анізотропією, яка визначає кооперативну зміну орієнтації молекул в доменах 

мезофази при накладанні зовнішнього магнітного поля [372, 373]. Молекулярна ані-

зотропія виникає в основному внаслідок індукції кільцевих струмів, що обумовлює 

значний негативний внесок у діамагнітну сприйнятливість у напрямку перпендику-

лярному до площини ароматичних кілець. В результаті проявляється така просторо-

ва орієнтація рідкокристалічних молекули, що зводить ефект поля до мінімуму. Мі-

німум енергії для фенільних кілець відповідає орієнтації їх площин паралельно век-

тору поля [374], але реальне вирівнювання залежить від характеристик мезофази 

[372]. В той час як в ізотропній (і) і кристалічній (Cr) фазах значення сприйнятливо-

сті досить близькі [372], в рідких, але структурованих мезофазах (нематичних (N) 

або смектичних (S)) діамагнітний відгук ефективно модулюється магнітним полем і 

зазвичай зменшується [375]. Цим пояснюється збільшення сприйнятливості при 

охолодженні в послідовності i→N→S→Cr в прикладеному полі [372]. Для органіч-

них рідких кристалів величина магнітної анізотропії становить приблизно 6% від за-
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гального діамагнітного внеску в ізотропному розплаві, тобто є незначною [376]. Для 

металомезогенів з діамагнітними іонами, такими як квадратно-планарні комплекси 

NiII і PdII, орієнтаційні ефекти і їх вплив на магнітні властивості аналогічний таким 

органічних рідких кристалів [377]. 

 Молекулярний парамагнетизм в основному пов'язаний з наявністю неспаре-

них електронів, тому більшість вивчених парамагнітних рідких кристалів відносять-

ся до металомезогенів, утворених перехідними металами. Більшість таких сполук 

виявляють значну парамагнітну анізотропію через спін-орбітальні взаємодії, особ-

ливо рідкокристалічні комплекси деяких лантаноїдів [376, 378]. Анізотропія призво-

дить до ефектів в полі подібних тим, що спостерігається для чисто органічних рід-

ких кристалів з різницею в типі (знаку) магнітного відгуку. Вирівнювання в полі цих 

матеріалів викликано орієнтацією молекул по вісі найбільшої сприйнятливості χmax 

паралельно магнітному полю і в основному спостерігається при охолодженні з ізот-

ропної фази, але менш виражене або не спостерігається при плавленні з твердої фази 

[376]. Вирівнювання комплексних молекул в мезофазі з подальшим заморожуван-

ням молекулярної орієнтації в кристалічній фазі є основною причиною підвищення 

магнітної сприйнятливості при охолодженні ізотропного розплаву [379]. Значення 

χmax може перевищувати ізотропне значення χiso на 30 %, але в основному для сполук 

лантаноїдів воно не перевищує 5 % [376]. Такий же орієнтаційний ефект відомий 

для деяких металомезогенів на основі оксованадію і планарних комплексів CuII [377, 

380-383]. Для FeIII–вмісних металомезогенів повідомлено про стрибкоподібну зміну 

магнітної сприйнятливості, пов'язаної з фазовим переходом типу кристал-рідкий 

кристал, і зворотній ефект при охолодженні в нульовому полі. Запропоноване авто-

рами пояснення також ґрунтується на ефекті анізотропії, що виникає в результаті 

переважної орієнтації мікрокристалічних агрегатів в доперехідних областях з досяг-

ненням найбільшого вирівнювання молекул при переході в мезофазу. Автори також 

не виключають припущення, що збільшення магнітної сприйнятливості в області 

фазового переходу викликано зміною співвідношення ВС:НС іонів FeIII внаслідок 

зміни пружних властивостей зразка через фазовий перехід.  
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Вважається, що інший механізм є причиною зміни магнітної сприйнятливості 

комплексів тетракарбоксилатних комплексів CuII та RuII [384, 385]. Під час переходу 

з кристалічного стану в дискотичну мезофазу сполуки міді виявляють зменшення 

сприйнятливості, що не можна пояснити внутрішньомолекулярними структурними 

змінами, як це було визначено вимірюваннями EXAFS [377, 386-388]. Пізніше вияв-

лений ефект віднесено до зниженням міжмолекулярної феромагнітної взаємодії при 

плавленні в мезофазу [377, 389], а зворотний характер переходу підтверджено від-

новленням початкових магнітних властивостей протягом декількох тижнів [384]. 

Також повідомлено про синтез і магнітні властивості класу парамагнітних органіч-

них рідких кристалів з радикальними фрагментами [390-392]. Внаслідок плавлення в 

мезофазу спостерігається незворотна зміна магнітної сприйнятливості через зміну 

локального оточення радикальних фрагментів і збільшення сили міжмолекулярних 

антиферомагнітних взаємодій між ними [393]. 

Таким чином, відомо два типи впливу фазового переходу на магнітні власти-

вості. Перший з них включає в себе орієнтаційний ефект рідкокристалічної фази, що 

залежить від напруженості зовнішнього магнітного поля, а другий тип взаємодії є 

результатом зміни міжмолекулярних контактів через фазовий перехід. 

Повертаючись до обговорення досліджених сполук та виявленої аномалії їх 

магнітної сприйнятливості внаслідок фазового переходу, можна припустити, що пе-

рший ефект, а саме вирівнювання комплексних молекул у магнітному полі, можна 

не приймати до уваги. Причиною цього є висока в'язкість зразків в мезофазі (відомо 

з ПОМ вимірювань), що призвело б до виникнення залежності аномалії від напру-

женості магнітного поля. Однак магнітні вимірювання в слабкому і сильному полях 

показують лише незначний зсув петлі гістерезису, але не амплітуди спінової конве-

рсії [315]. З іншого боку, вплив швидкості нагрівання на ширину петлі гістерезису, 

що спостерігається для 4.27 [315], свідчить про затримку структурної перебудови 

внаслідок перегріву/переохолодження. Виходячи з одержаних результатів, а також з 

даних дифрактометричних вимірювань, можна припустити, що саме структурна 

трансформація впливає на магнітні властивості.  
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Як зазначено вище, аналіз міжшарової відстані d і довжини алкільних ланцю-

гів n гомологічних сполук виявляє зміну товщини іонних шарів. На наш погляд, це 

вказує на незначне збурення іонних шарів, утворених головними групами, або де-

яким їх нахилом, що і є причиною появи аномальних магнітних властивостей сполук 

при плавленні.  

 

 

Рис. 4.17. Запропонована 

організація іонних бішарів спо-

лук у кристалічному стані (Cr) 

та смектичній мезофазі (SX) з 

міжмолекулярними контактами, 

представленими пунктирними 

лініями. Знизу наведено схема-

тичні криві переходу, відповідні 

кристалічній і смектичній фазам 

поблизу температури фазового 

переходу. Пунктирні лінії пока-

зують гіпотетичну форму кри-

вих за відсутності фазового пе-

реходу. 

 

Крім того, параметризація кривих СП вказує на зниження кооперативності при 

переході з твердого стану в рідкокристалічний, що можна очікувати, якщо відбува-

ється зміна міжмолекулярних контактів, таких як слабкі водневі зв'язки. Насправді, 

поведінка розглянутих сполук в рідкокристалічному стані наближається до поведін-

ки систем зі зниженими або відсутніми кооперативними взаємодіями, такими як 

тверді розчини СП сполук [394-400], або СП в рідкому розчині [11, 279, 401-403], 

магнітні властивості яких підкоряються больцманівському розподілу. Можна також 

провести аналогію з деякими системами FeII на основі триазольних лігандів, які, як 

повідомлялось, демонструють різкий СП у гідратованій формі і досить поступовий у 

Cr фаза 

Sx фаза 
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дегідратованій. Роль води полягає в створені водневих зв'язків, що сприяють коопе-

ративності СП [404, 405]. Але підкреслюємо, що причиною зниження кооперативно-

сті в розглянутих вище сполуках є зворотна зміна структури при плавлен-

ні/затвердінні. На рис. 4.17 показано запропоновану структуру сполук з n = 12, 14, 

16, в кристалічному стані (Cr) і мезофазі (S) і їх результуюча магнітна поведінка.  

Беручи до уваги результати, представлені в попередніх розділах, а також на-

копичені в результаті досліджень інших металомезогенів з СП [138, 192], нами було 

запропоновано новий підхід для досягнення більш ефективної взаємодієї між фазо-

вими явищами і СП. Ми дотримуємося думки, що окрім подовженої форми компле-

ксних молекул з асиметрично привитими аліфатичними ланцюгами, виключно важ-

ливим фактором являється реалізація сильних взаємодій між сусідніми головними 

групами. Тому доцільним є використання лігандів, здатних утворювати водневі зв'я-

зки або проявляти міжмолекулярні π-π-стекінгові взаємодії, які можуть "блокувати" 

зміну спінового стану перед плавленням. З іншого боку, комплексні молекули по-

винні мати оптимальне число алкільних замісників, щоби утворена добре організо-

вана аліфатична підґратка ефективно руйнувала міжмолекулярні взаємодії головних 

груп при плавленні. На наш погляд, найкращими кандидатами на цю роль є триден-

татні ліганди терпіридинового типу, функціоналізовані мезогенними замісниками. 

Реалізація цих ідеї описана в наступних розділах.  
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4.5 Гістерезис СП в мезоморфних нейтральних моноядерних комплексах 

FeII  

 

Активні дослідження останніх трьох десятиліть виявили взаємозв'язок між гіс-

терезисною поведінкою і взаємодіями окремих центрів СП як на внутрішньомолеку-

лярному, так і на міжмолекулярному рівнях. Зусилля дослідників спрямовані на під-

вищення кооперативних взаємодій для створення сполук з різкими переходами і 

тривкою бістабільностю з використанням супрамолекулярних і полімерних підходів. 

Незважаючи на добре розуміння ролі кооперативних взаємодій у визначенні харак-

теру СП у твердих тілах [76, 406-408], контроль бажаних характеристик, а саме пов-

ноти, температури переходу та ширини гістерезису, все ще залишається складним 

завданням у даній області досліджень.  

Перспективний спосіб контролю спінового стану полягає в використанні фазо-

вої поведінки сполуки. Цей підхід базується на припущенні, що міжмолекулярні ко-

нтакти в значній мірі впливають на спіновий стан іонів металу в твердому стані, тоді 

як в рідкому/рідкокристалічному стані визначальну роль відіграє лише хімічна при-

рода ліганду, що визначає відповідну силу поля координаційного оточення. У цьому 

відношенні найбільш достовірним доказом значної ролі супрамолекулярних взаємо-

дій є феномен поліморфізму, тобто здатність сполук з СП кристалізуватися в двох 

або більше кристалічних формах з разюче відмінними властивостями СП внаслідок 

різної упаковки комплексних молекул. 

Роль лігандів у визначенні властивостей СП полягає, зокрема, в здатності до 

міжмолекулярного зв'язування і визначенні організації кристалічної ґратки. Лігандні 

групи, що утворюють другу координаційну сферу центрального іона металу, взаємо-

діють з сусідніми молекулами і слугують "антенами", що сприймають інформацію 

про локальне молекулярне оточення і визначають напруженість поля ліганду. Зміна 

мотиву упаковки, обумовлена фазовим переходом, може бути достатнім чинником 

для зміни спінового стану центрального іона або модифікації його СП при зміні те-

мператури, як це показано для декількох систем, що демонструють переходи типу 

твердий–твердий [317, 319, 345, 346]. Аналогічним чином в плавких металомезоге-
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нах, аліфатичні ланцюги яких при плавленні переходять з впорядкованого кристалі-

чного стану в розупорядкований квазрідкий стан, одночасно перебудовується струк-

тура міжмолекулярних зв'язків, які в свою чергу впливають на спіновий стан іона 

металу [192]. Типова молекула металомезогена складається з головної групи, яка мі-

стить координований іон FeII та ароматичні донорні групи лігандів, до яких ковален-

тно привиті аліфатичні ланцюги, що зумовлюють керований фазовий перехід.  

Аналіз структури і поведінки відомих металомезогенів з СП, описаних в попе-

редніх розділах, призвів до висновку, що ефективна взаємодія між фазовими перехо-

дами і СП може спостерігатися тільки для моноядерних комплексів з ароматичними 

замісниками схильними до міжмолекулярного 

зв'язування. Ще одним важливим фактором яв-

ляється відсутність протиіонів в міжмолекуля-

рному просторі, які можуть перешкоджати без-

посередній взаємодії комплексних молекул. 

Зроблено висновок, що комплексні молекули 

повинні бути нейтральними, наприклад, завдя-

ки іоногенним групам ліганду, здатним компенсувати заряд іона металу. І, нарешті, 

число і довжина аліфатичних ланцюгів комплексних молекул повинні бути опти-

мальними для ефективного руйнування ґратки при плавленні, але і не заважати її 

відновленню при кристалізації.  

Схема 4.5. Синтез комплексів, їх склад і коди. 

 

R 

Alk 

H Me 

-C4H9 4.28 4.29 

-C12H25 4.30  

-C14H29 4.31  

-C16H33 4.32  

-C18H37 4.33  

-C20H41 4.34  
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Всі ці вимоги можуть задовольнятись в структурно простих тіоціанатних ком-

плексах FeII з тетрадентатним лігандом N,N-біс((3-алкоксипіридин-2-

іл)метилен)пропан-1,3-діаміном, отриманих конденсацією відповідного альдегіду з 

діаміном, як показано на схемі 4.5. Як описано нижче, при перевищенні порогової 

довжині ланцюгів СП супроводжується гістерезисом, який відтворює фазове перет-

ворення сполук [344]. 

РЕЗУЛЬТАТИ. Згідно РСтА даних при 120 К сполука 4.29 утворює кристаліч-

ну ґратку з моноклінною симетрією, просторова група P21 (Додаток А). Елементарна 

комірка сполуки формується двома парами незалежних комплексних молекул. Дов-

жина зв'язку <Fe–N> в обох молекулах становить 1,966 Å, що характерно для НС 

стану FeII. Параметри тригонального викривлення Σ = 58,74° і Φ = 5,2° (Fe1) і 5,3° 

(Fe2), вказують на відхилення від Oh геометрії, яке незначно відрізняється для неза-

лежних комплексних молекул. Всі короткі контакти Cpy···S між найближчими моле-

кулами лежать в діапазоні 3,56–3,77 Å і знаходяться на верхній межі суми ВдВ раді-

усів C···S (= 3,61 Å), вказуючи на слабкий характер взаємодій. Аліфатичні замісни-

ки, з одиничними гош-конформерами метиленових груп, утворюють чисельні корот-

кі контакти C–H···S зі значеннями від 3,59 Å і, таким чином, надають тривимірний 

характер супрамолекулярній структурі сполуки.  

Згідно ДСК фазовий перехід відбувається при 275 К, що підтверджується РСтА 

дослідженнями, згідно яких змінюється просторова група сполки на P21/c із подво-

єнням елементарної комірки, яка при вищий температурі містить чотири комплексні 

молекули. Внаслідок фазового переходу відбувається зміна конформації бутильних 

груп на повністю транс (рис. 4.18). В процесі СП зв'язки Fe–N змінюються неодно-

рідно внаслідок різної природи донорних атомів нітрогену. Середня довжина зв'язку 

<Fe–N> збільшується на 0,062 Å до 2,028 Å. Внаслідок часткового СП параметр ви-

кривлення Φ збільшується до 6,2°. Навпаки, параметр Σ зменшується до 58,30°, по-

рушуючи зазвичай спостережувану тенденцію сполук з СП [409]. Цей факт можна 

пояснити зменшенням викривлення ліганду через збільшення відстаней Fe–N і, от-

же, збільшенням відстані між піридиновими групами, що послаблює їх стеричне 

відштовхування і наближає координаційний поліедр до регулярного октаедру.  
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Як і в інших аліфатичних комплексах, в кристалічній упаковці спостерігається 

мікросегрегація структури на підшари головних груп і аліфатичних ланцюгів. При-

пущено, що подальше зростання аліфатичних ланцюгів збільшує поділ між шарами 

без істотної зміни організації кристалічної упаковки. 

    

Рис. 4.18. Незалежні комплексні молекули 4.29 при 120 К (а) і одна при 400 К (b). 

 

Порівняння дифрактограм кристалічних 4.29 і 4.28 показує їх близьку подіб-

ність, що дозволяє припустити ізоморфність їх шаруватих структур.  

Магнітні дані у вигляді χMT як функції від T показані на рис. 4.19. Коротколан-

цюгові сполуки 4.28 і 4.29 поводяться подібно, демонструючи нижче 330 К значення 

χМТ близьке до нуля, що характерно для НС стану (рис. 4.19а). Вище спостерігається 

поступове збільшення χMT до 2,0 см3 К моль–1 при 400 К, що відповідає неповному 

СП. Дані довголанцюгових сполук 4.32, 4.33 і 4.34 також вказують на зворотну зміну 

магнітної сприйнятливості при зміні температури (рис. 4.19b). Значення χMT трьох 

сполук є нижчим за 0,5 см3 К моль–1 при 300 К у повній відповідності з даними 

мессбауерівської спектроскопії сполуки 4.33, виміряної при 80 К (рис. 4.19b, встав-

ка). В результаті деконволюційного аналізу одержано дублет з площею 96% і пара-

метрами δ = 0,38(2) мм с–1 і ΔEQ = 0,62(0) мм с–1, характерними для НС стану. Дру-

гий дублет з площею 4 % і параметрами δ = 1,12(1) мм с–1 і ΔEQ = 2,25(1) мм с–1 ха-

рактерний для ВС іонів FeII. При нагріванні і охолодженні магнітні криві 4.32, 4.33 і 

4.34 демонструють петлі термічного гістерезису, ширина і характерна температура 

яких збільшуються зі збільшенням довжини замісників. Петлі гістерезису центрова-

(a) (b) 
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ні при 355 K для 4.32, 362 K для 4.33 і 370 K для 4.34. Ширина петель, виміряна між 

точками розбіжності кривих охолодження і нагрівання, становить 24, 25 і 29 К від-

повідно. Коротколанцюгові сполуки 4.30 і 4.31 демонструють пологі криві сприйня-

тливості, відповідні неповному процесу СП. Залишкова частка ВС молекул при 300 

К систематично зменшується від 4.30 до 4.34 (рис. 4.19b). 

  

(a) (b) 

Рис. 4.19. (а) Температурна залежність χMT від T сполук 4.29 та 4.28. Вставка 

показує дані ДСК сполуки 4.29; (b) Температурна залежність χMT як функція від T 

для зазначених комплексів. Вставка показує 57Fe мессбауерівський спектр 4.33 при 

80 К. 

 

Темне забарвлення разом з високою в'язкістю рідких фаз перешкоджає характе-

ризації сполук методом поляризаційної оптичної мікроскопії. Проте мікроскопічні 

дослідження підтверджують рідку текучу природу сполук 4.32–4.34 при температурі 

вище відповідної температури плавлення, і утворення твердих непливких фаз при 

низьких температурах в кристалічній фазі. Дифрактограми довголанцюгових ком-

плексів до першого нагрівання виявляють кристалічну шарувату структуру з добре 

розділеними ламелярними піками до шостого порядку. Розраховані міжшарові відс-

тані зібрано в табл. 4.6. Дифрактометричні профілі 4.30 і 4.31 вказують на переваж-

но аморфний характер сполук, проте вже для 4.32 і 4.33 з'являються добре розділені 

рефлекси, а найбільш "кристалічним" є профіль 4.34 з вузькими інтенсивними піка-

ми. Загальною особливістю всіх дифрактограм є пік або кілька піків при 2θ в діапа-
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зоні 19–25°, типових для сполук з аліфатичною підґраткою [355]. Нагрівання зразків 

до 400 К призводить до утворення широкого гало при 2θ = 20°. Також нагрівання 

зміщує ламелярні дифракційні піки до більш низьких значень 2θ. Число порядків 

ламелярних рефлексів збігається для зразків 4.32 і 4.33 до і після плавлення, але сла-

бшає для 4.34, тобто ця сполука зазнає помітну структурну трансформацію при тер-

мічній обробці. Охолодження до 298 К частково відновлює початкову ширину піків, 

їх положення та інтенсивність. Цікаво відзначити, що всі профілі також мають реф-

лекс(и) при 2θ ≈ 12-14° у вигляді широкого піку (4.30, 4.31) або добре розділених пі-

ків (4.32, 4.33 і 4.34). Відповідне d-значення близько 7 Å корелює з молекулярною 

розмірністю комплексної головної групи (7–8 Å) і, найбільш імовірно, відображає 

впорядкування в шарах. Для коротколанцюгових сполук ширина піку вказує на істо-

тне розупорядкування упаковки, і навпаки, довголанцюгові сполуки з вузькими пі-

ками є краще організованими.  

 

Табл. 4.6. Міжшарова відстань d, ентальпія ΔH і ентропія ΔS фазового переходу 

і термостабільність за методом ДСК для зазначених сполук. 

Сполука d/Å Переходи/Ka ΔH/кДж моль-1  ΔS/Дж К-1 моль-1  

4.28 11,6 – – – 

4.30 28,2 – – – 

4.31 30,9 – – – 

4.32 22,1 cr 361/340 Sx1 381/361 Sx2 1,3 3,7 

4.33 24,7 cr 375/348 Sx 1,1 3,1 

4.34 23,9 cr 378/362 Sx 43,1 116,5 

4.29 11,9 cr1 277/274 cr2 0,7 2,6 

a значення при нагріванні/охолодженні. Cr - кристалічний; Sx - смектична Х фа-

за. 

 

На калориметричних профілях 4.30 і 4.31 не виявлено екзотермічних або ендо-

термічних піків в діапазоні 300-400 К у повній відповідності з плавним СП сполук 

(рис. 4.20). Для сполуки 4.32 спостерігаються дві аномалії теплового потоку при на-
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гріванні при 362 і 382 К і при охолодженні при 340 і 365 К. Порівняння калоримет-

ричних даних з магнітними вимірюваннями дозволяє ідентифікувати аномалію, роз-

ташовану при низькій температурі, як перехід типу кристал-мезофаза, який і є при-

чиною магнітного гістерезису. Припущено, що високотемпературна аномалія відпо-

відає переходу мезофаза-мезофаза, але через незначність впливу на магнітну поведі-

нку сполуки вона не досліджувалась детально. У випадку сполуки 4.33 положення 

магнійних аномалій спостерігається при 374 К при нагріванні і 348 К при охоло-

дженні. Аналогічно для 4.32 калориметричний ефект є низькоенергетичним, а піки 

погано визначеними. На основі цих даних зроблено висновок, що для вищезгаданих 

двох сполук фазовий перехід не призводить до значних структурних змін, що підт-

верджується даними дифрактометрії. На противагу цьому, фазовий перехід 4.34 ви-

кликає помітну зміну теплового потоку зі значним енергетичним ефектом. При на-

гріванні максимум піку припадає на 378 К, при охолодженні – на 362 К. В табл. 4.6 

зібрані відповідні калориметричні дані. 

 

 

Рис. 4.20. ДСК профіль для за-

значених комплексів при нагріванні і 

охолодженні.  

 

Інфрачервоні спектри 4.30-4.34 при температурі навколишнього середовища 

показують значні спектральні відмінності в області поглинання зв'язку C–N (рис. 

4.21а). Поглинання, що спостерігається у вигляді асиметричної широкої смуги при 

2033 см-1, є найбільш інтенсивним для 4.30 з найвищою часткою ВС фракції при те-

мпературі навколишнього середовища. Максимум поглинання для 4.34 при цій же 

температурі показує іншу смугу при 2107 см-1, обумовлену НС станом іона металу. 

Проміжні сполуки серії демонструють накладання цих двох смуг у різній пропорції 
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в повній відповідності з їх магнітною сприйнятливістю при температурі навколиш-

нього середовища.  

Смуги поглинання νanti та νsym груп C–H є зручними індикаторами конформації 

аліфатичних ланцюгів [360, 361]. Виходячи з того, що спостережувані пікові частоти 

для груп С–Н знаходяться при 2917 і 2950 см–1, зроблено висновок, що більшість С–

С зв'язків аліфатичних ланцюгів сполуки 4.34 знаходяться в транс-конформації з не-

значною або відсутньою частко гош-конформерів (рис. 4.21). З іншого боку, для 4.30 

і 4.31 значення νanti при 2923 см-1 і νsym при 2952 см-1 вказують на значну гош частку, 

що спостерігається для розплавлених або невпорядкованих аліфатичних ланцюгів 

[184], тоді як проміжна ситуація характерна для 4.32 і 4.33 зі значеннями смуг 2920 і 

2851 см–1 відповідно. Зростаюче впорядкування алкільних ланцюгів при їх подов-

женні добре корелює з даними дифрактометрії, згідно з якими кристалічність зрос-

тає в тому ж порядку, тобто збільшення довжини ланцюгів підвищує ступінь впоряд-

кованості структури сполук. Привертає увагу і той факт, що частка залишкової ВС 

фракції також зменшується в тому ж порядку.  

 
 

(a) (b) 

Рис. 4.21. а) Фрагмент ІЧ спектрів вказаних комплексів, що показує поглинан-

ня групи C≡N; b) Фрагмент ІЧ спектрів з характеристичними смугами поглинання 

C–H. 

 

ОБГОВОРЕННЯ. Зміна магнітної поведінки внаслідок подовження аліфатич-

них замісників, наприклад, збільшення залишкової ВС фракції [176] або поява СП 
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[410], описані в літературі, однак не було виявлено кореляцію структура-властивість. 

Структурні дані представленої серії комплексів дають можливість визначити роль 

аліфатичних замісників у визначенні магнітних властивостей. Дані РСтА, дифракто-

метрії та ІЧ-спектроскопії дозволяють зробити висновок, що при переході від 4.28 до 

4.30 і 4.31 відбувається зниження кристалічності за рахунок якісних змін в упаковці 

сполук при зростанні аліфатичних ланцюгів. Розупорядкування ланцюгів може вка-

зувати на недостатню їх довжину для утворення добре сформованої аліфатичної під-

ґратки при заданому розмірі головних груп, але, з іншого боку, ланцюги є досить до-

вгими, щоб порушити упаковку самих головних груп, для яких погано визначена 

кристалічна упаковка сприяє ВС стану іонів FeII. Зростання аліфатичних ланцюгів до 

С16 і вище покращує упаковку аліфатичних ланцюгів і сприяє впорядкуванню під-

ґратки головних груп. СП сполуки 4.34 не тільки аналогічна поведінці коротколан-

цюгової сполуки 4.28, але і проявляє якісно нову особливість, а саме наявність гісте-

резису, що є наслідком фазового перетворення. Це демонструє важливість оптиміза-

ції довжини ланцюга для досягнення ефективної взаємодії між двома функціональ-

ними частинами молекули.  



 

202 

4.6 Термохромні плавкі комплекси FeII з контрольованими гістерезисом і 

критичною температурою прямого і оберненого СП 

 

Найбільш вивченим типом молекулярних матеріалів-перемикачів являються 

твердотільні матеріали FeII з СП, які здатні перемикатись між НС і ВС електронними 

станами під дією фізико-хімічних стимулів (температура, тиск, світло, хімічні субс-

трати тощо) [58, 322, 411-413]. Результуюча зміна забарвлення, магнетизму, діелек-

тричної проникності тощо, робить їх привабливими кандидатами для технічного за-

стосування [11, 414, 415]. Відтворюване перетворення НС↔ВС при підвищенні те-

мператури (звичайний СП) спостерігається для абсолютної більшості сполук в роз-

чині і в твердому стані. Найбільш цінною характеристикою СП являється гістерезис, 

який за достатньої ширини надає матеріалу ефект пам'яті – властивість, придатну 

для створення комутативних елементів, комірок пам'яті, оптичних індикаторів [340, 

416]. Реальне практичне використання твердотільних СП сполук обмежено здатніс-

тю залишатися функціональними при одержанні в необхідній формі (порошки, тонкі 

шари, мікро- і наночастки), можливістю налаштування характеристик матеріалу для 

конкретного застосування і відтворюваністю властивостей при циклічній роботі. Як 

правило, хімічна декомпозиція або самоподрібнення внаслідок накопичення внутрі-

шніх механічних напружень при циклічному нагріванні/охолодженні призводить до 

зменшення повноти, крутизни і ширини петлі гістерезису [66-68, 70, 71, 417]. Ця ва-

да є фундаментальним фактором, обмежуючим практичне застосування СП сполук в 

реальних технічних пристроях. 

Нижче описано альтернативний підхід для одержання сполук-перемикачів FeII 

зі значним гістерезисом, які здатні формувати тонкі функціональні шари, СП яких 

зумовлено синхронізацією з фазовим переходом плавлення/кристалізації, процесом, 

який може повторюватись нескінченно без погіршення властивостей сполуки. При 

розробці такої системи було враховано кілька аспектів, а саме: i) система повинна 

бути незарядженим моноядерним комплексом для уникнення формування проміж-

них структурованих мезофаз при плавленні, ii) мати великі ароматичні пласкі заміс-

ники для ефективних міжмолекулярних стекінгових взаємодій, iii) і нести оптималь-
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ну кількість аліфатичних замісників, які дозволять контролювати фазову поведінку 

сполуки; iv) бути структурно простою [343, 418].  

Схема 4.6 

Схематична будова n  Коди  Схематична будова N n  Коди 
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Додатковою умовою є помірна сила лігандого поля, відповідної рівноважній 

температурі СП близької до температури фазового переходу. Саме в цій області спі-

нова рівновага являється найбільш лабільною і такою, яку легко змістити, що відк-

риває можливості для її контролю за допомогою додаткового фактора, яким і явля-

ється фазовий перехід аліфатичних замісників. Визначення придатної системи, яка 

задовольняла б всім вимогам, виявилось нетривіальною задачею, яка вимагала про-

ведення значної пошукової і синтетичної роботи. В результаті одержано і дослідже-

но серію аліфатичних комплексів pyN-n, де N, число атомів вуглецю аліфатичного 

замісника кетону, визначає температуру прямого СП, а n, число атомів вуглецю ла-

нцюгів, привитих на фенільну групу, визначає ширину його гістерезису (схема 4.6) 

[343]. Для серії нейтральних комплексів pm2-n описано дослідження оберненого 

СП, яке досі не спостерігалось для сполук FeII (схема 4.6). Обернений СП, перехід 

ВС в НС при нагріванні, є процесом, який суперечить термодинамічним принципам, 

згідно яким при підвищенні температурі повинен стабілізуватися більш ентропійний 

ВС стан [11, 414, 415]. Подібна поведінка відома для декількох кристалічних ком-

плексів CoII, які комбінують фазовий перехід типу кристал-кристал із значним Ян-
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Телерівським викривленням координаційного поліедру під час СП [318, 419, 420]. 

Однак для всіх відомих на сьогодні сполук FeII обернений СП є магнітною аномалі-

єю незначної амплітуди, пов’язаної зі зміною магнітного g-фактора внаслідок геоме-

тричної зміни координаційного поліедра, зумовленого фазовим переходом сполуки 

[92, 180, 315, 350, 421]. На противагу, сильна кореляція між спіновим і агрегатним 

станами речовини сполук pm2-n демонструє, що задіяно інший механізм перетво-

рення, який дозволяє реалізувати термодинамічно несприятливий процес зі значною 

оберненою спіновою конверсією іонів FeII.  

 

 

Рис. 4.22. Температурна 

залежність χМТ від Т зазначених 

сполук. У вставці відповідні 

57Fe месбауерівські спектри при 

80 К. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ. Плавкі нейтральні сполуки pm2-n та pyN-n отримували реак-

цією між сіллю FeII і лігандів, отриманих конденсацією відповідних кетонів і гідра-

зидів, із послідуючою депротонізацією за допомогою основи. Магнітні властивості 

pm2-n представлені у вигляді залежності χMT від Т (рис. 4.22). При плавленні обидві 

сполуки 4.36 і 4.37 показують різкий СП від діамагнітного НС стану (χMT = 0) в па-

рамагнітний, причому χМТ сягає ~2,7 см3 К моль-1 при 400 К. При охолодженні від-

бувається різке падіння χМТ до нуля в точці кристалізації. Петля гістерезису має се-
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редню температуру Tc
П = 366 K з шириною ΔTh

П = 28 К у випадку 4.36, і ТC
П = 352 K 

і ΔTh
П = 29 K у випадку 4.37 (П відповідає прямому СП). Сполука 4.35 залишається 

НС до 400 К. При нагріванні 4.38 значення χМТ поступово збільшується з двома різ-

кими падіннями. Охолодження відновлює початкову поведінку з петлями гістерези-

су при Tc
О = 287 K, ΔTh

О = 12 K і Tc
О = 346 K, ΔTh

О = 26 K (О означає обернений СП) 

[422]. Значення TLIESST фотогенерованого метастабільного стану ВС* сполуки дорів-

нює 64 K. Сполука 4.39 поводиться аналогічно і показує обернений СП з гістерези-

сом при більш високому Tc
О = 351 K, ΔTh

О = 21 K. Нарешті, для 4.38 параметри Tc
О = 

355 K, ΔTh
О = 17 K, тоді як повний плавний СП 4.40 з T1/2

тв = 275 К в твердому стані 

має гістерезис шириною 1 К. В табл. 4.7 показано відсоток конверсії іонів FeII між 

спіновими станами внаслідок фазового переходу.  

 

Табл. 4.7. Параметри СП згідно магнітних і ДСК даних.  

Сполука ΔH/кДж моль-1  ΔS/Дж К-1 моль-1  Тип СП Tc, K ΔTh, K СП FeII, %  

4.36 47 128 прямий 366 28 60 

4.37 47 132 прямий 352 29 50 

4.38 54 156 обернений 346 26 43 

4.39 65 184 обернений 351 21 33 

4.40 66 187 обернений 355 17 50 

 

 

Рис. 4.23. Зміна термохромізму при зміні довжини замісників. 

 

Фізичні зміни під час плавлення і синхронного СП сполук можна охарактеризу-

вати за допомогою оптичної мікроскопії, оскільки тверді фази сполук з прямим і 

рідина 

тверда  

речовина 

4.38 

4.36 
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оберненим СП чітко відрізняються за зовнішнім виглядом і забарвленням. Напри-

клад, при нагріванні 4.36 плавиться і формує тонкий шар однорідного зеленого ко-

льору, який містить комплексні молекули в НС і ВС станах (рис. 4.23). При охоло-

дженні сполука кристалізується з одночасним переходом всіх молекул в НС фазу з 

темно-зелено-фіолетовим забарвленням. Сполука 4.38 при плавленні утворює поді-

бну рідку фазу зеленого кольору, але при кристалізації і оберненому СП утворюєть-

ся блискуча жовто-зеленувата кристалічна речовина з комплексними молекулами в 

ВС стані (рис. 4.23). Спостережувана фазова поведінка і термохромізм відтворю-

ються при циклічній зміні температури. 

ДСК вимірювання виявили екзотермічні/ендотермічні піки при охолоджен-

ні/нагріванні відповідно, при цьому положення піків співпадає з температурами СП 

переходів з магнітних даних (табл. 4.7). Зміна ентальпії (ΔH) і ентропії (ΔS) значно 

перевищує відповідні типові значення для сильнокооперативного СП в твердому 

стані (тобто ΔH ≈ 20 кДж моль–1 і ΔS ≈ 100 Дж К–1 моль–1) [139]. Це підтверджує 

проходження високоенергетичного процесу плавлення, синхронного зі СП. Цікаво, 

що ΔH і ΔS змінюються нелінійно з ростом n і є більшими для сполук з оберненим 

СП.  

Магнітні криві всіх pm2-n в рідкій фазі близько збігаються і відповідають пла-

вному СП з рівноважною температурою T1/2
рід = 354 К (рис. 4.24). Параметризація 

кривої 4.38 за моделлю Сліхтера-Дрікамера [303] очікувано дає параметр коопера-

тивності Г рівний нулю. Навпаки, СП в твердій фазі 4.40 відбувається з Г ≈ 3 кДж 

моль–1, що відображає помірно кооперативні взаємодії центрів FeII в гратці. 

Як прямий, так і обернений СП добре відтворюються при ціклічному нагріванні 

(рис. 4.24), при цьому не спостерігається погіршення властивостей, оскільки в дано-

му випадку СП не є звичайним твердотільним процесом, а результатом плавлен-

ня/кристалізації, які може повторюватися нескінченно за умови сталості хімічного 

розкладу. ТГА дані підтверджують стабільність pm2-n до 550 К, тобто набагато ви-

ще температурного діапазону прямого або оберненого СП. 

Важливим аспектом представленої роботи являється з'ясування взаємозалежно-

сті структура-властивості, для чого було проведено структурні та спектроскопічні 
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дослідження сполук. Згідно РСтА даних сполуки 4.36, комплексна молекула містить 

FeII-центр в псевдо-Oh оточенні N4О2, утвореному двома молекулами ліганду (рис. 

4.25а). Середня довжина зв'язків <Fe–N> = 1,901(3) Å і <Fe–O> = 1,962(3) Å знахо-

дяться в межах значень НС комплексів аналогічного типу [263, 423, 424]. Зв'язки С–

С гексильних ланцюгів знаходяться в транс- і гош-конформаціях з помірним розу-

порядкуванням. Зміщений π-π стекінг між копланарними піримідиновими кільцями 

сусідніх молекул призводить до утворення димерів. В гратці супрамолекулярні лан-

цюги з молекул укладаються в шари з колінеарним вирівнюванням атомів Fe вздовж 

a з періодичністю, що збігається з параметром комірки a = 8,8252 (3) Å (рис. 4.25b). 

Шари з головних груп і непереплетених аліфатичних ланцюгів чергуються вздовж a 

з періодичністю 21,212 Å.  

       

Рис. 4.24. Магнітна поведінка pm2-n в рідкій фазі (зліва). Відтворюваність обе-

рненого СП сполуки 4.38 при циклічній зміні температури (справа). 

    

Рис. 4.25. (a) Молекулярна структура 4.36. Короткі міжмолекулярні контакти 

нижче суми ВдВ радіусів показані пунктирними лініями. (b) Колінеарне вирівню-

вання атомів Fe вздовж a. 

(a) 

(b) 
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57Fe мессбауерівська спектроскопія дозволяє досліджувати локальне середови-

ще сполук FeII [425]. Спектроскопічні дані кристалічних і термічно оброблених НС 

4.36 і 4.38 при 80 К показано на рис. 4.22, параметри зібрано в табл. 4.8. Спектр кри-

сталічного зразка 4.36 містить асиметричний резонансний дублет [425], який після 

термічної обробки стає симетричним, тоді як ізомерний зсув δ і квадрупольне роз-

щеплення ΔEQ змінюється незначно внаслідок незмінної упаковки. І навпаки, збіль-

шення δ і ΔEQ сполуки 4.38 відображає зміну внеску ґратки в градієнт електричного 

поля через зміну упаковки. Це спостереження узгоджується з НС станом 4.36 при 

низьких температурах на відміну від 4.38, яка є ВС при кімнатній температурі і за-

знає СП при охолодженні.  

 

Табл. 4.8. Ізомерний зсув відносно α-Fe при 293 К (δ), квадрупольне розщеп-

лення (ΔEQ), ширина ліній (Г1/2) для вказаних сполук. 

 

Сполука Спіновий стан δ (мм с–1) ΔEQ (мм с–1) Г1/2 (мм с–1) 

4.36 крист. НС 0,278(2) 1,243(4) 0,133(3) 

4.36  НС 0,283(1) 1,239(3) 0,128(2) 

4.38  НС 0,322(4) 1,426(3) 0,129(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.26. Зміна дифрактограм при 

плавленні монокристалу 4.36 близько 

360 K (вставка). 

 
1 мм 
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Рентгеноструктурні дослідження підтверджують утворення висококристалічних 

шаруватих структур для всіх pm2-n, які плавляться з утворенням ізотропних фаз 

(рис. 4.26). Дифрактограми похідних з n = 6, 8, 10 при 400 К не мають піків, а для 

похідних з n = 12 і 14 спостерігається широке гало через невпорядкований рідкопо-

дібний стан аліфатичних ланцюгів, 2θ = 19,5°, d-інтервал = 4,50 Å.  

Дифрактограми 4.36 і 4.37 містять широкий пік з центром при 2θ = 11,5°, d ≈ 8 

Å, приблизно відповідний періодичності укладання головних груп (рис. 4.27). Дійс-

но, вище описано колінеарне вирівнювання Fe···Fe···Fe в 4.36, яке, як випливає, збе-

рігається в плавленій фазі, але через часткову аморфізацію пік стає розширеним і 

зміщеним. На відміну від коротколанцюгових сполук, для 4.38, 4.39 і 4.40 з оберне-

ним СП аналогічний пік знаходиться при 2θ = 8,1°, d ≈ 11 Å, що вказує на зміни у 

впорядкуванні головних груп. Це спостереження також узгоджується з іншою спіль-

ною рисою дифрактограм, а саме аліфатичним гало, центр якого при 2θ = 21,5°, d = 

4,12 Å для 4.36 і 4.37, зміщується до 2θ = 21°, d = 4,21 Å у випадку 4.38, 4.39, 4.40.  

 

Рис. 4.27. Дифрактограми pm2-n 

при кімнатній температурі. 

Дані ІЧ-спектроскопії в області смуг поглинання груп C–H дозволяють визна-

чити конформацію аліфатичних ланцюгів і причину різного положення алкільних 

гало. В ІЧ спектрах кристалічних і плавлених зразків 4.36 і 4.37 смуги νанти(C–H) = 

2925–2928 см–1 і νсим(C–H) = 2854–2856 см–1 вказують на значну гош частку С–С 

зв'язків в аліфатичних ланцюгах [360, 426], підтверджуючи РСтА дані 4.36. Навпаки, 

максимуми 4.38, 4.39, 4.40 при νанти (C–H) = 2920–2922 і νсим(C–H) = 2850–2851 см–1 

вказують на домінуючу транс-конформацію ланок [360, 426]. Внаслідок плавлення 

положення νанти(C–H) і νсим(C–H) 4.38 очікувано зміщуються до типових гош-

значеннь [νанти(C–H) = 2928 і νсим(C–H)= 2856 см–1 при 393 K], в той час як у випадку 

4.36 
4.37 

4.38 
4.39 
4.40 
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4.36 положення смуг нечутливе до нагрівання. Таким чином, різна упаковка аліфа-

тичних ланцюгів, визначена на основі дифрактометричних і ІЧ-даних, вказує на вну-

трішньосерійну структурну варіабільність при переході від коротко- до довголанцю-

гових гомологів, яка в свою чергу визначає упаковку головних груп. 

Сила поля ліганду всіх pm2-n має однакове значення, оскільки визначається 

однаковим координаційним вузлом, і відповідає СП з температурою переходу Т1/2
рід, 

як згадувалося вище. В твердій фазі температура переходу T1/2
тв дорівнює T1/2

рід + 

ΔTупак, де змінна ΔTупак являється позитивним або негативним зсувом температури 

внаслідок реалізованої упаковки молекул в твердому/кристалічному стані [138, 427, 

428]. Наведені результати показують, що у випадку серії pm2-n структурні вподо-

бання головних груп з одного боку і аліфатичних ланцюгів з іншого мають протиле-

жний вплив на експериментальне значення T1/2
тв. Для n = 4, 6, 8 розупорядковані ко-

роткі ланцюги сприяють реалізації ґратки зі щільно упакованими головними група-

ми, що через терм +ΔTупак стабілізує НС стан сполук до температури плавлення 

(T1/2
тв > T1/2

рід). Ланцюги n = 10, 12, 14 вже є достатньо довгими, щоб впливати на 

упаковку ковалентно-зв'язаних головних груп. В порівнянні з коротколанцюговими 

сполуками, змінене впорядкування головних груп з більшою відстанню між ними 

через негативний терм –ΔTупак знижує результуючу температуру T1/2
тв (T1/2

тв < T1/2
рід).  

Проте аліфатичні замісники не лише впливають на упаковку речовини, але й 

визначають температуру їх плавлення і, таким чином, температуру СП. Очевидне 

збільшення температури плавлення при підвищенні n для сполук з оберненим СП 

демонструє можливість тонкого налаштування властивостей.  

Синхронізація фазового переходу і СП пояснюється тим, що при плавленні 

руйнуються всі статичні міжмолекулярні контакти. У випадку СП сполук роль цих 

контактів добре відома – вона має першорядне значення для визначення характерис-

тик, таких як температура, різкість і гістерезис. В Розділі 1.6, присвяченому полі-

морфізму [126], наведено декілька прикладів впливу різних упаковок з відповідними 

мотивами міжмолекулярного зв’зування на результуючі СП властивості одних і тих 

же сполук. Плавлення являється граничним випадком структурної перебудови, що 

призводить до зникнення кристалічного порядку і сильних взаємодій між компонен-
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тами ґратки. У ізотропній рідкій фазі СП стає плавним, типовим для рівноважної си-

стеми, поведінка якої описується розподілом Больцмана між двома станами. При 

поверненні в твердий стан внаслідок кристалізації комплексні молекули стають НС 

або ВС в залежності від сформованої кристалічної упаковки. Оскільки в двох фазах 

(рідкій і твердій) комплексні молекули поводяться по-різному, криві СП виявляють 

стрибкоподібну зміну в точці фазового переходу. Гістерезис прямого і оберненого 

СП є наслідком структурного фазового перетворення, яке також піддається тонкому 

налаштуванню. У певному сенсі центри СП зондують фазовий стан сполук pm2-n і 

їх взаємні перетворення при зміні температури. Схематичне впорядкування упаков-

ки і зміни, що відбуваються при плавленні сполук, наведено на рис. 4.28.  

 

Рис. 4.28. Схема, яка 

пояснює механізм прямо-

го і оберненого СП сполук 

pm2-n та pyN-n при плав-

ленні/кристалізаціїї і від-

повідні схематичні струк-

тури твердої і рідкої фаз. 

Ізотропна рідка фаза "2" 

однакова для коротко- і 

довголанцюгових сполук. 
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СИСТЕМИ pyN-n [343]. Іншим прикладом плавких СП систем являються пі-

ридин-похідні комплекси pyN-n. Сполука 4.41 з метоксифенільними і пропільними 

замісниками кетона показує плавний СП з T1/2 = 230 K, підтверджений також 57Fe 

мессбауерівськими спектроскопічними дослідженнями. На противагу, сполука 4.42 з 

бутилоксифенільними замісниками та метильною групою кетону залишається НС в 

всьому експериментальному температурному діапазоні.  

РСтА дослідження 4.41 виявляють 

іон FeII в деформованому октаедрично-

му оточенні N4О2. При 120 К середні 

довжини зв'язків <Fe–N> = 1,912(2) Å і 

<Fe–O> = 2,0146(14) Å вказують на НС 

стан центрального іона, в той час як 

при 300 К відповідні значення 

2,134(4) Å і 2,080(3) Å, характерні для 

ВС стану (перекриття НС і ВС молекул 

4.41 показано на рис. 4.29) [263]. Оче-

видно, відсутність сильних міжмолеку-

лярних контактів є причиною слабкої 

кооперативності СП. Навпаки, в крис-

талічній упаковці 4.42 реалізуються зміщені π-π стекінгові взаємодії між копланар-

ними піридиновими кільцями сусідніх молекул, організованих в одновимірні супра-

молекулярні ланцюги. Комплексні молекули 4.41 і 4.42 істотно подібні, тому різний 

тип упаковки очевидно є причиною різної магнітної поведінки сполук.  

Залежність χMT від T сполук 4.45, 4.47, 4.48 і 4.49 показані на рис 4.30. При 

низькій температурі сприйнятливість чотирьох сполук близька до нуля, що характе-

рно для НС іонів FeII і підтверджується мессбауерівськими даними 4.45 (резонанс-

ний НС дублет з параметрами δ = 0,28(1) мм с–1, ΔEQ = 1,28(1) мм с–1). При нагріван-

ні сприйнятливість сполук стрибкоподібно зростає і продовжує поступово збільшу-

ватися до 400 К. При охолодженні спостерігається різке зменшення сприйнятливості 

з формуванням гістерезису.  

 

Рис. 4.29. Мінімізоване перекриття

ВС і НС комплексної молекули 4.41. 
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Комплекси 4.47, 4.48 і 4.49 поводяться аналогічно, з центрами гістерезисів при 

369, 333 і 319 К відповідно. Важливо відмітити, що при зміні довжини аліфатичних 

замісників n = 12 (4.44), 14 (4.45), 16 (4.46) центр гістерезиса залишається при Т = 376 

К, але ширина гістерезиса зростає від 8 до 15 К (рис. 4.30b).  

 

Рис. 4.30. а) Температурна залежність χMT від T; b) Зміна ширини гістерезису. 

 

ПОМ дослідження репрезентативної сполуки 4.45 вище точки плавлення підт-

верджує її рідку природу. При плавленні утворюється текуча оптично неактивна фа-

за, яка при охолодженні в кристалічному стані чинить опір зсуву. На рис. 4.31 пока-

зано мікрофотографії процесу кристалізації 4.45 в тонкому шарі, під час якого світ-

ліша фаза з НС+ВС молекулами перетворюється на темнозабарвлену тверду НС фа-

зу.  

 

Рис. 4.31. Утворення і зростання темнозабарвлених НС кристалів під час кри-

сталізації в тонкому шарі 4.45 (збільшення ×8). 
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4.7 Короткі висновки  

1) Досліджено фізико-хімічні властивості і мезоморфну поведінку нових ком-

плексів FeII на основі симетричних триамінів і піколінальдегіду, функціоналізовано-

му аліфатичними замісниками. Оскільки для комплексів на основі амінів tren і tame 

не виявлено синхронізації мезоморфної поведінки і СП, відповідно до запропонова-

ної класифікації (Розділ 1), більшість з них віднесено до типу iii металомезогенів з 

СП. Особливим типом системи, невідомим раніше, є сполука на основі tach, темпе-

ратурні області дегідратації і плавлення якої перекриваються з плавним СП, але не 

впливають на нього. Причиною відсутності впливу фазового переходу на спінову 

рівновагу пов’язано з незначною структурною перебудовою іонних шарів під час 

переходу аліфатичних ланцюгів в невпорядкований квазі-рідкий стан при плавленні. 

Ця сполука є прикладом системи, яку віднесено до нового підкласу типу iii метало-

мезогенів зі СП. 

2) Досліджено сполуку на основі триаміну tren з функціоналізованим 6-метил-

піридинальдегідом, що містить С20-аліфатичні ланцюги, проведено її магнетохіміч-

не та спектроскопічне 57Fe месбауерівське дослідження. Встановлено, що комплекс 

проявляє неповний СП при охолодженні до 100 К і нижче, а згідно дифрактометри-

чних даних при нагріванні до 410 К утворює смектичну рідкокристалічну фазу. 

Оскільки два явища відбуваються несинхронно, сполуку віднесено до типу ііі кла-

сифікації металомезогенних комплексів з СП.  

3) Описано три нові серії моноядерних металомезогенів з СП на основі імідазо-

лу, бензімідазолу і заміщеного піридину з зірко-подібною будовою комплексних 

молекул. Коротколанцюгові гомологи поводяться як звичайні кристалічні сполуки, 

однак подовження алкільних ланцюгів призводить до появи рідкокристалічних вла-

стивостей і прояву впливу фазового переходу твердий-рідкокристалічний на перебіг 

СП. Завдяки розчинності в хлороформі ці біфункціональні матеріали можуть бути 

отримані у вигляді тонких функціональних плівок з СП і термохромними властивос-

тями.  

4) Охарактеризовано новий тип металомезогенів FeII з СП на основі tame і 6-

метил-піридинальдегіду з аліфатичними ланцюгами, що проявляють спіновий і фа-
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зовий переходи в області кімнатної температури. Сполуки демонструють термоін-

дукований СП, при цьому процеси плавлення/кристалізації впливають на спінове 

перетворення, змінюючи його повноту і кооперативність. Сполуки проявляють тер-

мохромні властивості від темно-фіолетового забарвлення в НС стані (T < 275 K, Cr) 

до червоного в ВС стані (T > 275 K, Cr, SX). Ці біфункціональні матеріали поєдну-

ють в собі зміну спінового стану і мезоморфну поведінку в інтервалі температур 

300–375 К.  

5) Описано серію нейтральних тіоціанатних моноядерних комплексів FeII з 

аліфатичними замісниками різної довжини. Коротколанцюгові сполуки серії утво-

рюють звичайні кристалічні сполуки з температурою СП вище кімнатної. Подов-

ження аліфатичних ланцюгів до проміжної довжини порушує упаковку головних 

груп і призводить до погано сформованої кристалічної ґратки, яка сприяє утворенню 

значної частки СП-неактивних ВС комплексних молекул. Зростання довжини лан-

цюгів призводить до появи рідкокристалічних властивостей, поступового зменшення 

залишкової ВС фракції і впливу фазового переходу кристал−рідкий кристал на СП. 

Найдовша сполука серії повністю відновлює параметри СП і додатково проявляє гіс-

терезис, що виникає в результаті синхронізації з фазовим переходом.  

6) Вивчено поведінку нових плавких нейтральних комплексів FeII, що призвело 

до відкриття нового і перспективного підходу, який, окрім можливості контролю ро-

зташування за температурою і ширини гістерезису, дозволяє обирати між прямим і 

оберненим СП. Підхід базується на використанні різних супрамолекулярних префе-

ренцій головних груп і аліфатичних ланцюгів. Руйнування кристалічної структури 

при плавленні впливає на спіновий стан координованих іонів FeII. Згідно експериме-

нтальних даних, обернений СП є наслідком різниці між рівноважною температурою 

T1/2
рід в рідкій фазі і температурою T1/2

тв в твердому стані, а також температури фазо-

вого переходу, яка визначається довжиною аліфатичних замісників. Результати є 

перспективними з фундаментальної і практичної точок зору, оскільки відкривають 

можливості для більш глибокого дослідження феномену СП і використання сполук в 

якості нових функціональних матеріалів. 

 



 

РОЗДІЛ 5. Полімерні рідкокристалічні комплекси FeII 

 

5.1 Поліціанатні гетерометалічні двовимірні комплекси FeII на основі 4-

фенілпіридину 

 

Дизайн координаційних сполук, що проявляють потенційно корисні функціо-

нальні магнітні чи оптичні властивості, і можуть виступати в якості сенсорів для со-

рбції-десорбції, селективної детекції чи каталізу, є важливою темою в сучасній хімії 

[429-437]. Особливим аспектом цього напряму досліджень являється поєднання різ-

них властивостей в одному матеріалі для досягнення взаємодії між ними.  

Майбутні технології потребуватимуть створення "розумних" багатофункціона-

льних матеріалів, в яких буде скомбіновано декілька необхідних властивостей різної 

фізичної або хімічної природи. Для таких цілей підходить включення в багатофунк-

ціональні системи блоків з СП, оскільки лабільна електронна конфігурація FeII цент-

рів дозволяє їм перемикатися між ВС та НС станами при зміні температури, тиску, 

опроміненні або фазовому переході [11, 17, 141, 438-440]. СП може відбуватися у ву-

зькому температурному діапазоні для кооперативних переходів, крім того, у випад-

ку, коли структурні зміни передаються синхронно по кристалічній гратці, перехід 

супроводжується гістерезисом. 

Явище СП досліджується в рамках інших матеріалів, що представляють прак-

тичний та технологічний інтерес, таких як, наприклад, рідких кристалів [182, 185, 

315]. Матеріали, що поєднують в собі СП та рідкокристалічні властивості, можуть 

мати ряд переваг в практичному використанні, наприклад, утворювати тонкі термо-

хромні плівки, призводити до бажаної зміни параметрів переходу, проявляти СП в 

різних температурних режимах або утворювати фото- і термохромні рідкокристалі-

чні фази. Зміна кольору, безумовно, представляє інтерес в практичному використан-

ні, зокрема, існує необхідність зміни кольору в ряді технічних пристроїв, таких як 

пасивні блокуючі фільтри, лазерні адресні пристрої, поляризатори, засновані на ди-

хроїчних ефектах, або явищі термохромізму. 
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Показано, що синхронізація спінового стану і фазових переходів в металомезо-

генах FeII може бути досягнуто лише для систем, які після введення мезоморфних 

груп являються НС або проявляють СП при температурі переходу типу кристал-

рідкий кристал (275–400 К). Майже всі подібні дослідження зосереджені на моноя-

дерних і одновимірних металомезогенах FeII на основі триподандних основ Шиффа, 

утворених симетричними триамінами або гетероциклічними альдегідами і заміще-

ними триазольними лігандами з довгими алкільними ланцюгами [181, 441]. Ціллю 

роботи представленої в даному розділі є дослідження аналогічних СП сполук на ос-

нові двовимірних поліціанометалатних клатратів Гофмана FeII. Двовимірна шарува-

та організація координаційних полімерів з монодентатними лігандами, розташова-

них перепендикулярно до полімерних шарів, є ідеально пристосованою для введен-

ня мезогенних замісників. Першим кроком у цьому дослідженні, очевидно, є струк-

турне і фізико-хімічне охарактеризування вихідних сполук без замісників. В даному 

розділі описано двовимірні координаційні полімери з СП на основі диціано- та тет-

раціанометалатів та монодентатного ліганду 4-фенілпіридина, їх спектроскопічне та 

фізичне охарактеризування [442]. 

Схема 5.1 

  
 

{Fe(4PhPy)2[PdII(CN)4]}         (5.1)a 

{Fe(4PhPy)2[NiII(CN)4]}         (5.2) 

{Fe(4PhPy)2[PtII(CN)4]}·H2O (5.3) 

{Fe(4PhPy)2[AgI(CN)2]2}·H2O      (5.4) 

{Fe(4PhPy)2[AgI(CN)2]2}·0,5H2O (5.5) 

a Вставка показує шляхи розсіяння на K-лінії Fe (I, II, III) і K-лінії Ni (IV, V, III) в Фур'є-

перетворенні спектрів EXAFS. 
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РЕЗУЛЬТАТИ. Фрагмент 2D полімерної структури, відомий для сполуки 

{Fe(піридин)2[Ni(CN)4]} і інших споріднених їй сполук [154, 443] зображено на схе-

мі 5.1. Він складається з іонів FeII, аксіальні позиції якого зайняті піридиновими 

фрагментами ліганду, а екваторіальні – атомами нітрогену місткових груп 

[Ni(CN)4]
2–.  

Оскільки незважаючи на багаточисельні спроби не вдалось отримати монокри-

стали сполук 5.1–5.3, було проведено EXAFS-спектроскопічне дослідження порош-

кових зразків для якісної і кількісної оцінки локального оточення атому Fe, а також 

дослідження зміни координаційної сфери при різних температурах. З одержаних да-

них випливає, що енергія K-лінії Fe зміщується при підвищенні температури в спек-

трах комплексів 5.1 і 5.2, що підтверджує збільшення відстані Fe–N як результату 

СП.  

 

Рис. 5.1. Фур'є-перетворення спектрів EXAFS на K-лінії Fe сполук 5.1 (a) і 

5.2 (b). I, II і III відповідають відстаням Fe–N, Fe–C і Fe–M відповідно. 

 

Радіальні розподіли, визначені при низьких і високих температурах, представ-

лені на рис. 5.1. У Фур'є-перетвореннях EXAFS-спектрів кожна атомна оболонка іо-

на FeII представлена піком (див. схему вище). Перша сфера (I) утворена атомами ні-

трогену місткових [M(CN)4]
2– в екваторіальній площині і аксіальних молекул піри-

дину. Друга сфера (II) включає атоми вуглецю ціанідних груп і молекул піридину. 

До третьої сфери (III) в якості основного внеску віднесено важкі атоми Pd/Ni міст-

кових груп [Pd(CN)4]/[Ni(CN)4]. Віднесення піків також підтверджується формою 

відфільтрованих сигналів, яка є експоненціальною для легких атомів, таких як N і C, 

(a) (b) 
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і неекспоненціальною для важких атомів Pd/Ni. Для сфер II і III багаторазове розсі-

ювання ускладнює оцінку структурних параметрів, тому їх оцінено лише якісно. 

Криві залежності визначеної довжини зв'язку Fe–N від температури близькі до за-

лежності χMT від T (див. нижче) (рис. 5.2).  

 

Рис. 5.2. Зміна γВС(T) за даними EXAFS для 5.1 (a) і 5.2 (b).  

 

 

 

Рис. 5.3. Порівняння Фур'є-

перетворення спектрів EXAFS на K-

лініях Ni та Fe сполуки 5.2 при 250 та 

220 К відповідно. Цифри I–V відповіда-

ють шляхам розсіяння, наведеним вище. 

 

Дані EXAFS на K-лінії Fe при різних температурах і на K-лінії Ni при 250 К 

сполуки 5.2 демонструють подібні криві з трьома домінуючими піками, віднесеними 

до перших трьох координаційних сфер іонів металів (рис. 5.3). Слід підкреслити, що 

пік III на K-лінії Fe є досить інтенсивним, але майже зникає на K-лінії Ni. З іншого 

боку, пік II на К-лінії Fe менш інтенсивний, ніж на K-лінії Ni (V). Як випливає з дос-

лідження, сполука 5.2 має першу координаційну сферу аналогічну такій сполуки 5.1 

(оточення N6, <Fe–N> = 1,95 Å в НС стані і 2,16 Å в ВС), і таку ж другу сферу (ато-

ми вуглецю груп CN і піридинових циклів). Третя сфера, до якої відноситься важкий 
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атом Pd, знаходиться приблизно при 4,8 Å. Значна інтенсивність останнього піку 

обумовлена фокусним ефектом лінійних ціанідних містків [444]. На K-лінії Ni піки 

Фур'є-перетворення віднесено до чотирьох атомів вуглецю ціанідних містків (серед-

ня відстань 1,88 Å) першої сфери, атомів нітрогену ціанідних містків другої сфери 

(2,60 Å) і атомів феруму третьої сфери (4,7 Å) відповідно.  

Зміна дифрактограм сполуки 5.1 за температурою показано на рис. 5.4. У ву-

зькому діапазоні проміжних температур близько 200 K при нагріванні і 150 К при 

охолодженні дифрактограми виявляють співіснування ВС на НС фаз, причому їх 

вклад є температурозалежним. Це спостереження демонструє кристалографічний 

перехід при температурі СП. Для кількісного опису фазового переходу було прове-

дено апроксимацію двох добре розділених піків при значеннях 2θ = 1,50° (= ВС фа-

за) та 1,52° (= НС фаза) двома гаусовими кривими і оцінено їх інтенсивність. На рис. 

5.4c показано співвідношення інтенсивності IВС/Iзагальна як функції від температури 

для режимів нагрівання і охолодження. Фазовий перехід є повним в найнижчих і 

найвищих точках експериментального температурного діапазону, а перехід між фа-

зами спостерігається при Tc
↓/↑ = 151/205 К, ширина петлі гістерезису становить 54 К, 

що корелює із спектральними та магнітними даними (нижче).  

 

   

Рис. 5.4. Контурні графіки вказують на гістерезис структурної зміни 5.1 при 

нагріванні (a) і охолодженні (b). Темніший колір означає більшу інтенсивність піків. 

(c) Температурна залежність співвідношення IВС:Iзагальна двох піків в області 1,50-

1,52°. 

 

(a) (b) 
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Дифрактограми сполук 5.4 і 5.5 збігаються в деякі областях, але зробити ви-

сновок щодо ізоморфізму двох сполук неможливо. Припущено, що за будовою 5.4 і 

5.5 схожі на сполуки {Fe(py)2[Ag(CN)2]2} [287] і {Fe(py)2[Au(CN)2]2}
 [445] та подібні 

їм [289, 446].  

          

          

 

Значення χMT для всіх сполук 5.1–5.5 при кімнатній температурі наближаєть-

ся до 3,50 см3 К моль–1, що вказує на ВС конфігурацію іонів FeII (рис. 5.5). Магнітна 

сприйнятливість 5.1 різко зменшується при охолодженні, що вказує на перехід в НС 

стан. При нагріванні виявлено виникнення петлі гістерезису шириною 40 К зі зна-
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Рис. 5.5. Магнітна сприйнятливість 

χMT(T) свіжоприготованих (○) і зневод-

нених (□) зразків 5.1 (a), 5.2 (b), 5.3 (c), 

5.4 (d), 5.5 (e). Також наведені криві 

LIESST (●) та значення γВС з даних мес-

бауерівської спектроскопії (×). 
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ченнями Tc
↓ = 163 К і Tc

↑ = 203 К, що вказує на кооперативний перехід першого ро-

ду. Одержані параметри СП дещо відрізняються від таких незаміщеної сполуки 

{Fe(py)2[Pd(CN)4]} [144], з критичною температурою <Tc> ≈ 210 K та шириною петлі 

гістерезису 5 K. Можливим поясненням спостережуваної поведінки 5.1 може бути 

взаємодія між центрами СП, опосередкованої фенільними замісниками лігандів, 

схильних до стекінгових взаємодії.  

Петля гістерезису 5.2 має асиметричну форму з критичними температурами 

Tc
↓ = 135 K та Tc

↑ = 158 K в режимах охолодження і нагрівання відповідно. У порів-

нянні з гідратованою сполукою 5.2·H2O [447], кооперативність зневодненої сполуки 

посилюється.  

На відміну від сполук 5.1 і 5.2, свіжопригований зразок сполуки 5.3 містить 

одну молекулу води на мономерну ланку, що відбивається на магнітній поведінці. 

Відомо, що молекули розчинників в кристалічній гратці значно впливають на харак-

теристики СП, часто зміщуючи температуру переходу та змінюючи її форму [146, 

173, 448]. Так само, незважаючи на кооперативну поведінку з Tc
↑/↓ = 172/221 K спо-

луки 5.3·H2O, СП залишається неповним зі значною ВС фракцією при низькій тем-

пературі. При нагріванні зразка до 400 К відбувається десольватація, після чого пет-

ля гістерезису стає більш квадратною з критичними параметрами Tc
↓/↑ = 185/225 K.  

Опромінення сполук 5.1-5.3 при 4 К зеленим лазером (λ = 514 нм) призводить 

до повної фотоконверсії НС молекул в метастабільний ВС* стан (рис. 5.5а-с). Зна-

чення критичної температури TLIESST рівне 70, 72 і 66 К для 5.1, 5.2 і 5.3 відповідно. 

Магнітна поведінка 5.4 показана на рис. 5.5d. Вихідний комплекс містить в сво-

єму складі сольватні молекули, що зумовлює плавний СП, який відбувається в два 

етапи (T1/2(1) = 213 К і Т1/2(2) = 162 К) подібно аналогічному комплексу з піридином 

[287]. При охолодженні значення χMT = 3,2 см3 К моль-1 залишається сталим до 270 

К, після чого спочатку знижується і досягає значення 2,00 см3 К моль-1 при 190 К, а 

при подальшому охолодженні зниження сприйнятливості триває до 70 К, де сприй-

нятливість стає рівною 0,10 см3 К моль-1. Згідно ТГА нагрівання до 400 К зумовлює 

дегідратацію, що призводить до більш різкого СП без гістерезису при температурі 

226 К. Подібно поводить себе і сполука 5.5, яка має кооперативний перехід при 225 
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К в обох сольватованій та безводній формі, проте зневоднення робить перехід більш 

різким в області низьких температур. Експеримент LIESST на зразках 5.4 та 5.5 про-

водили на свіжоприготованих зразках. В обох випадках фотоконверсія НС→ВС* є 

неповною зі значеннями TLIESST = 71 та 44 K відповідно. 

На рис. 5.6 наведено репрезентативні 57Fe месбауерівські спектри 5.1, отримані 

в режимах нагрівання та охолодження. При 80 K спостерігається лише НС дублет, 

при 250 K лише ВС дублет, тоді як у проміжній температурній області співіснують 

обидва дублети. Зміна за температурою співвідношення ВС:НС повністю відповідає 

спостережуваному магнітному гістерезису. Аналогічно, мессбауерівські спектри 5.2 

показують температурну залежність від температури і від режиму вимірювань (на-

грівання чи охолодження). Однак навіть при 80 К спостерігається залишковий ВС 

дублет, який вказує на незавершеність СП. Зміна γВС добре узгоджується з магніт-

ними даними (рис. 5.5a-с).  

 

Рис. 5.6. Мессбауерівські спектри 5.1 (a) та 5.4 (b). Світло-сірий дублет відпові-

дає фракції ВС, темно-сірий НС. 

 

Незважаючи на повний СП сполук 5.4 і 5.5, їх мессбауерівські спектри при ви-

сокій температурі не можуть бути задовільно описані одиничними ВС та НС дубле-

тами. Спостережувані резонансні лінії є уширеними, що свідчить про швидкість 

спінового перетворення порівняну з часовим вікном мессбауерівської спектроскопії 

(~108 с–1) [173, 449, 450]. 
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Накладіння гідростатичного тиску до 0,2 гПа сильно впливає на криву 5.2 (рис. 

5.7a), яка зміщується вгору за температурою (Tс
↓/↑ = 128/150 К), асиметрія петлі теп-

лового гістерезису стає більш помітною, а залишкова ВС частка при низькій темпе-

ратурі зменшується [451]. Подальше збільшення тиску до значень 0,53 і 0,63 гПа 

призводить до подальшого зміщення до більш високих температур, проте при тиску 

0,74, 0,86 і 0,94 гПа, перехід стає більш пологим, причому зміщення характеристич-

ної температури СП сповільнюється. Петля теплового гістерезису звужується по мі-

рі збільшення тиску [ΔTc (0,74 гПа) = 47 К, ΔTc (0,86 гПа) = 45 К, а ΔTc (0,94 гПа) = 

24 К]. Після зняття зовнішнього тиску магнітна поведінка сполуки повністю віднов-

люється до типової при звичайному тиску, що вказує на збереження структури спо-

луки.  

   

Рис. 5.7. Магнітні властивості 5.2 у вигляді залежності значення χMT від T при 

різних значеннях гідростатичного тиску (a,b) і п’єзогістерезис при 300 К (с).  

 

Крива залежності магнітної сприйнятливості при зменшенні тиску відрізняється 

від кривої в режимі зростаючого тиску через виникнення п'єзогістерезиса шириною 

0,3 ГПа при звичайній температурі (рис. 5.7c). Характерні значення тиску (pc), при 

якому виконується рівність γНС = γВС = 0,5 в режимі зростаючого і спадаючого тиску, 

складають 1,6 і 1,3 гПа відповідно. Для сполуки не спостерігається зміна магнітної 

поведінки після декількох циклів підвищення/зменшення тиску, що свідчить про 

відтворюваність поведінки. 

ОБГОВОРЕННЯ. Одним з магістральних напрямків в області СП є створення і 

дослідження матеріалів з додатковою функціональністю, здатною впливати або си-

нергічно взаємодіяти зі СП. З метою одержання металомезогенів з СП [182, 185, 186, 

315] в якості об’єкту досліджень обрано 2D клатрати Гофмана з аксіальними ліган-
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дами, придатними для введення необхідних мезогенних замісників. Більшість з ві-

домих на даний момент подібних сполук показують кооперативний СП при віднос-

но високих температурах, що є наслідком ковалентної шаруватої структури і резуль-

туючих сильних коротко- і далекосяжних взаємодій. Ця особливість будови дозво-

ляє хімічно функціоналізувати ліганди зі збереженням полімерної організації і N6-

оточення іонів FeII. З цієї причини в якості вихідних ми вибрали системи на основі 

ліганду 4-фенілпіридину, який ідеально підходить для введення до трьох алкільних 

замісників. 

Проведене структурне охарактеризування нефункціоналізованих сполук 5.1–5.5 

за допомогою порошкової дифрактометрії і спектроскопії (мессбауерівcька, EXAFS, 

EDXA, ІЧ), а також результати хімічного аналізу добре узгоджуються з їх 2D будо-

вою, аналогічною сполуці {Fe(py)2[Ni(CN)4]}, охарактеризованої РСтА методом 

[154]. Серед відомих 2D-полімерів FeII [66, 142, 144-146, 150, 154, 173, 287, 289, 297, 

443, 445-448, 452-458] сполуки 5.1–5.3 демонструють один з найбільш кооператив-

них СП з гістерезисом 20–40 К. Відносно велике значення ентропії в процесі СП пе-

реходу сполук 5.1–5.3 (~65 Дж К–1 моль–1) добре відображає значну кооперативність 

перетворення. За аналогією зі спорідненими системами [144, 154], можна припусти-

ти, що причиною підвищеної кооперативності являються внутрішньошарові взаємо-

дії між фенільними замісниками. 

Заміна [MIICN)4]
2– аніонів на [MI(CN)2]

– (M = Ag, Au) призводить до зміни бу-

дови сполук 5.4 і 5.5, що також знижує кооперативність СП перетворень. Перехід 

відбувається без термічного гістерезису, але відносно різко, особливо для зневодне-

них сполук. Хімічні та спектроскопічні дані, а також особливості СП дозволяють 

припустити, що 5.4 і 5.5 структурно подібні сполукам {Fe(py)2[Ag(CN)2]2}
 [287] та 

{Fe(py)2[Au(CN)2]2} [445]. 
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5.2 Двовимірні рідкокристалічні поліціанометалатні комплекси FeII на ос-

нові похідних 4-фенілпіридину з аліфатичними замісниками  

 

Дослідження СП металомезогенів в основному зосереджуються на моноядер-

них [182, 315] і одновимірних сполуках FeII [185, 186, 459]. В цьому контексті інте-

рес представляє ефект збільшення розмірності системи, що поряд зі збереженням 

сильних ковалентних зв’язків між СП центрами дозволить реалізувати додаткові 

функціональні властивості за рахунок периферійних замісників ліганду. В даному 

розділі описано фізичні і хімічні властивості перших поліціанометалатних комплек-

сних сполук з 2D будовою, які поєднують рідкокристалічну поведінку при збере-

женні полімерної будови остова. Одержані сполуки мають загальну формулу 

{FeL2[M
II/I(CN)4/2]1/2}, де L = 4-Cn, 34-Cn і 345-Cn є лігандами 4-(4-

алкоксифеніл)піридин, 4-(3,4-диалкоксифеніл)піридин, 4-(3,4,5-триалкоксифеніл)-

піридин відповідно, їх коди і схематична структура наведені схемі 5.2 нижче. 

Для спрощення опису в даному розділі розглянуто властивості репрезентатив-

ного ряду сполук 5.6–5.10 на основі іона NiII. Сполуки 5.11–5.27 описані в оригіна-

льній статті [316]. 

РЕЗУЛЬТАТИ. Серед сполук, що належать до полімерних клатратів Гофмана 

на основі FeІІ, відома кристалічна структура {Fe(py)2[Ni(CN)4]} та подібних їй спо-

лук з монодентатними лігандами [154, 443], в той час як охактеризування мікрокри-

сталічних зразків {Fe(4-PhPy)2[M
II/I(CN)x]y}·sH2O проводили за допомогою EXAFS 

методу (див. попередній розділ). Їх 2D полімерна структура утворена з іонів FeII в 

оточенні двох піридинових груп у цис-положенні та місткових ді- та тетраціаноме-

талатів в екваторіальній площині (див. схему вище). Для структурного охарактери-

зування сполук 5.6–5.10 також було використано метод EXAFS.  
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Схема 5.2 

 

    

 {FeL2[MII(CN)4]} {FeL2[MI(CN)2]2} 

 

Ліганди 

MI/II 

NiII PdII PtII AgI AuI 

4-C6 5.6 (1)a    5.23 (1) 

4-C18 5.7 (1)  5.11 (1)  5.15 (1) 5.19 (0,5) 5.24 (0,5) 

4-C12 5.8 (0,5) 5.12 (1) 5.16 (1) 5.20 (0,5) 5.25 (0) 

34-C12 5.9 (2) 5.13 (0,5) 5.17 (1) 5.21 (1) 5.26 (2) 

345-C12 5.10 (2) 5.14 (3) 5.18 (2) 5.22 (2) 5.27 (0,5) 

 

a Число молекул води на мономерну ланку згідно ТГА. 

Вставка показує шляхи розсіювання на K-лінії феруму (I, II, III) і K-лінії нікелю (IV, V, III), 

які відповідають пікам в Фур’є-перетворенні спектрів EXAFS. 

 

 

Рис. 5.8. Нормалізований XANES 

спектр сполуки 5.7. 

 



 

228 

На рис. 5.8 наведені нормалізовані спектри комплексу 5.7 при двох температу-

рах. Енергія K-лінії Fe зміщується при нагріванні, демонструючи збільшення відста-

ні Fe–N внаслідок СП. Радіальні розподіли при низькій і високій температурі пред-

ставлені на рис. 5.9a. Використовуючи просту модель розсіювання, було кількісно 

проаналізовано структурні зміни першої координаційної сфери (І) при перебігу пе-

ретворення (табл. 5.1). Розрахована відстань Fe–N добре узгоджуються зі структур-

ними параметрами споріднених сполук FeII в обох спінових станах [442]. Сполука 

5.7 також охарактеризовано на K-лінії Ni при 250 K. Подібно спектру на лінії Fe, 

крива Фур'є-перетворення складається з трьох домінуючих піків, віднесених до пе-

рших трьох координаційних сфер металічного атому (рис. 5.9b). Найближча сфера 

ІV утворена чотирма атомами вуглецю CN-груп (середня відстань = 1,88 Å), середня 

сфера V – атомами нітрогенів CN-груп, сфера ІІІ – атомами Fe (середня відстань = 

4,7 Å). Параметризація найближчої сфери (IV) наведено в табл. 5.2. 

 

  

Рис. 5.9. a) Фур’є-перетворення спектрів EXAFS на K-лінії Fe сполуки 5.7 при 

двох температурах. b) Порівняння Фур'є-перетворення спектрів EXAFS на K-лініях 

Ni та Fe сполуки 5.7 при 250 К. 

 

Табл. 5.1. Параметризація першої координаційної сфери Fe сполуки 5.7. 

T/K NВС NНС RВС [Å] RНС [Å] σВС [Å] σНС [Å] ΔE [eV] ρ [%] 

80 4,8 1,2 2,16 1,95 0,088 0,065 -1,3 8,8 

250 5,8 0,2 2,18 1,95 0,088 0,065 -0,3 7,9 
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Табл. 5.2. Параметризація першої координаційної сфери Ni сполуки 5.7 при 250 K. 

N RC [Å] σC [Å] ΔE [eV] ρ [%] 

4 1,88 0,057 -0,15 2,2 

 

 

Рис. 5.10. a) Залежність величини d від довжини одиничного алкільного заміс-

ника для сполук 5.6-5.8. b) Залежність d від числа мезогенних замісників в молекулі 

ліганду для сполук 5.8-5.10. 

 

Дифрактограми сполук 5.6–5.10 вимірювали при кімнатній температурі [316]. 

Профілі похідних 5.6 і 5.8 з одиничним алкільним ланцюгом С6 і С12 відповідно 

мають низьку якість, що відображає низьку кристалічність зразків. Подовження ал-

кільних замісників призводить до підвищення інтенсивності піків з індексами 

Міллера (10), (20), (30) та (40), що виявляє добре сформовану шарувату структуру 

5.7. Зі збільшенням числа замісників до двох і трьох у дифрактограмах зникають 

рефлекси вищих порядків, проте інтенсивність алкільного гало зростає. У дифракто-

грамах всіх сполук спостерігаються також піки при 2θ ≈ 17,5 і 25,0° з відповідними 

d-інтервалами 5,10 і 3,55 Å відповідно, що проявляються внаслідок утворення полі-

мерної структури з гранецентрованою елементарною коміркою. Аналогічну дифра-

кційну картину описано для тонких плівок берлінської блакиті [460]. 
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Табл. 5.3. Міжшарові відстані d і значення ν(CN) з ІЧ спектрів. 

Сполука 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 

d/Å 26,9 40,6 33,8 51,3 55,8 

ν/см–1 2172 2150 2154 2155 2168 

 

Порівняння міжшарових відстаней похідних 5.6, 5.8 і 5.7 з одиночними C6-, 

C12- і C18- алкільними ланцюгами відповідно, показує лінійне збільшення міжша-

рової відстані на величину 1,14 Å на одну метиленову групу (рис. 5.10a), що відпо-

відає куту нахилу алкільних ланцюгів = 26,1°. У серіях 5.8–5.9–5.10 з однією, двома 

і трьома С12-алкільними ланцюгами на молекулу ліганду відповідно не спостеріга-

ється лінійної залежності міжшарової відстані від числа алкільних замісників (рис. 

5.10b). Оскільки хімічний аналіз не виявив відхилення складу від теоретично розра-

хованого, можна припустити, що у всіх сполуках FeII-іони зв'язані з чотирма ціаног-

рупами і двома молекулами ліганду, за винятком прикінцевих ділянок. Порівняння 

поперечних перерізів мономерної одиниці полімерної сітки (51 Å2, за даними РСтА 

даних {Fe(py)2[Ni(CN)4]}
 [154]) і двох транс-алкільних ланцюгів ліганду 34-С12 

(18×2 = 36 Å2) або трьох ланцюгів ліганду 345-С12 (18×3 = 54 Å2) дозволило припу-

стити, що у другому випадку алкільні ланцюги повинні бути перпендикулярними 

площині поліціанідної сітки. Теоретично оцінена сума довжин двох молекул ліганду 

4-С12 (також 34-С12 і 345-С12) в максимально видовженій конфігурації аліфатично-

го ланцюга разом з двома довжинами зв'язку Fe–N дорівнює близько 52 Å, що добре 

узгоджується з експериментально визначеними значеннями d (табл. 5.3). У випадку 

сполуки 5.9 різниця у відносних площах поперечного перерізу, зайнятих алкільних 

ланцюгами, та мономерною одиницею полімерної комірки, компенсується нахилом 

осі ланцюга з розрахованим кутом 10,6 °. 

Наявність місткових фрагментів типу ···Fe–N≡C–MI/II··· у сполуках підтвер-

джується положенням за енергією вібраційних коливань CN-груп. Експериментальні 

значення ν(CN), наведені в табл. 5.3, вказують на зміщення в область вищих частот, 

що є аналогічним спостережуваним значенням ν(CN) для комплексів без аліфатич-

них замісників, що додатково підтверджує утворення поліціанометалічної полімер-
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ної структури [461, 462]. Цілочисленне співвідношення концентрацій металів в спо-

луках підтверджено методом енергодисперсійного рентгенівського мікроаналіза 

(EDXS). Сканування полікристалічних зразків підтверджує наявність піків як Fe, так 

і MI/II. Кількісна оцінка значень, одержаних інтегруванням експериментальних да-

них, вказує на співвідношення Fe:MII = 1:1 ± 5% і Fe:MI = 1:2 ± 5%.  

Теплова залежність значення χMT для сполук 5.6–5.10 показана на рис. 5.11. 

Значення χMT для всіх сполук при кімнатній температурі близьке до 

3,50 см3 К моль-1, що вказує на ВС конфігурацію іонів FeII. Для всіх сполук, за виня-

тком похідних [Ag(CN)2]
–, спостерігається неповний поступовий СП з T1/2 ≈ 170 K. 

Ця особливість свідчить про некооперативний характер переходу на відміну від не-

заміщених сполук, для яких спостерігаються різкі переходи з гістерезисом до 40 К 

(див. попередній розділ). Пояснення спостережуваної залежності слід шукати у від-

сутності суттєвих взаємодій між іонами FeІІ внаслідок введення аліфатичних заміс-

ників, тоді як у вихідних сполуках взаємодія опосередкована сильними π–π взаємо-

діями між близькорозташованими піридиновими і фенільними кільцями лігандних 

молекул [442]. Нагрівання сполук до 400 К не виявляє значних змін у магнітній по-

ведінці через плавлення чи зневоднення.  

Опромінення сполуки 5.8 при 4 К зеленим лазером (λ = 514 нм) призводить до 

часткової фотоконверсії НС молекул в метастабільний ВС* стан. На рис. 5.11 наве-

дено експериментальну криву ефекту LIESST [11, 422] для комплексу 5.8, з якої ви-

значено критичну температуру релаксації TLIESST = 40 К. 

              

Рис. 5.11. Залежність χMT від T для сполук 5.6–5.10 (справа). Ефект LIESST 

сполуки 5.8 (○) (зліва). 
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57Fe месбауерівські спектри 5.6–5.10 при 80 K складаються з одного НС і трьох 

ВС дублетів (рис. 5.12). Цей факт, ймовірно, пов'язаний з розміром полімерних час-

тинок і відповідно з наявністю прикінцевих ділянок, іони FeII знаходяться в оточенні 

відмінному від такого всередині частинок. У цьому випадку можлива реалізація ко-

ординаційного поліедра [FeN6] з геометрією відмінною від Oh або поліедра [FeN6–

xOx], що в обох випадках має сприяти реалізації ВС конфігурації в усьому діапазоні 

температур, що і підтверджується експериментально магнітними вимірюваннями 

[316]. За аналогією з немодифікованими сполуками, дублет з найменшою величи-

ною ΔEQ віднесено до звичайного Oh оточення FeN6, для якого спостерігається СП 

[442]. Дублети з великим ΔEQ відображають зниження симетрії за рахунок деформа-

ції/заміщення в координаційній сфері в екваторіальних і аксіальних позиціях коор-

динаційного поліедра.  

Незважаючи на те, що СП властивий всім обговорюваним сполукам, експери-

ментальні мессбауерівські спектри 5.6–5.10 при 250 К не можуть бути задовільно 

описані лише одиничними ВС і НС дублетами. Резонансні лінії значно уширені, що 

вказує на підвищену швидкість спінового перетворення, яка наближається до часо-

вого вікна мессбауерівсько ефекту (~ 108 с–1) [173]. 

   

5.6 5.7 5.8 

  

 

Рис. 5.12. 57Fe мес-

бауерівські спектри при 

80 К. 

 

5.9 5.10  
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Калориметричні вимірювання (ДСК) проводились в діапазоні 175-400 К зі 

швидкістю 10 К хв–1 на щойно одержаних зразках. Визначена ентальпія фазового 

переходу Cr↔Sx наведена в табл. 5.4. Для всіх сполук профіль кривої при першому 

нагрівання є складним через паралельні процеси дегідратації і супутнього структур-

ного перетворення зразків, характерного для аліфатичних сполук. Профілі кривих 

першого охолодження та послідуючого за ним нагрівання і охолодження подібні за 

винятком положень максимумів піків.  

Дифрактограми термічно оброблених зра-

зки мають широкі та погано визначені піки. 

Припущено, що з підвищенням температури 

перетворення впорядкованих алкільних ланцю-

гів є механічно ускладненими через ковалентне 

зв'язування лігандів з жорстким поліціанідним 

шаром. На відміну від раніше повідомлених 

металомезогенів з розмірністю 0D і 1D, плав-

лення сполуки 5.10 з трьома аліфатичними за-

місниками має характер низькоенергетичного 

фазового переходу 2-го роду, на що вказує пос-

тупова зміна дифрактометричного профілю в області аліфатичного гало (~ 21°) при 

підвищенні температури (рис. 5.13). 

Згідно ТГА вимірювання, втрата со-

льватованої води відбувається нижче 400 

К, при цьому більшість зразків показують 

двоступінчастий процес дегідратації. Не-

має чіткої залежності вмісту розчинника 

від довжини алкільних замісників або їх 

кількості, що вказує на те, що не всі мо-

лекули води беруть участі в донорно-

акцепторному або координаційному 

зв’язуванні з координаційним полімером і 

Табл. 5.4. Ентальпія перехо-

ду фазових переходів з ДСК вимі-

рювань. 

Сполука ΔH/кДж моль-1 T/K 

5.7 10,0 380 

5.8 16,0 360 

5.9 3,3 335 

5.10 8,2 254 

 3,2 312 

 1,2  350 

5 10 15 20 25 30

 400K

 390K

 380K

 370K

 360K
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 340K

 330K

 320K

 310K

2/°
 

Рис. 5.13. Залежність дифрактог-

рам 5.10 від температури. 
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скоріше за все розташовуються в незаповнених гідрофільних порожнинах між при-

координованими лігандними молекулами.  
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5.3 Короткі висновки 

 

1) Синтезовано нову серію 2D координаційних полімерів на основі ди- і тетра-

ціанометалатів та 4-фенілпіридину, що проявляють термо- і фотоіндукований СП. 

Магнітні вимірювання виявляють сильнокооперативний характер переходу з шири-

ною гістерезису до 40 К. На гістерезис і повноту впливає присутність молекул води 

в складі кристалічної ґратки. Політемпературні дифрактометричні вимірювання ви-

являють виникнення структурного фазового переходу першого роду, синхронного зі 

СП. Перехід сполук на основі аніонів [MI(CN)2]
– є менш кооперативним і також за-

лежить від наявності сольватованого розчинника. Всі сполуки є термохромними. 

Охарактеризування сполук різними методами вказує на їх шарувату 2D полімерну 

структуру подібну відповідним піридиновим аналогам. Ці структурні особливості 

уможливлюють одержання на їх основі модифікованих систем з мезоморфними за-

місниками.  

2) Одержано серію двовимірних металомезогенів FeII на основі моно-, ди- і три-

алкоксизаміщеного 4-фенілпіридину, що проявляють неповний і плавний СП при 

низькій температурі. При нагріванні сполук виявлено фазовий перехід Cr↔Sx. У ро-

зглянутих металомезогенах фото- і термоіндукований СП і фазові переходи відбу-

ваються в різних температурних інтервалах без взаємного впливу. 
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РОЗДІЛ 6. Одно-, дво- і тривимірні полімерні комплекси FeII 

 

Тривимірні (3D) пористі металорганічні каркасні сполуки виявляють техноло-

гічно привабливі фізико-хімічні властивості, такі як електрична і воднева провід-

ність [463, 464], абсорбція [465, 466], люмінесценція [467], каталіз [468, 469] і селек-

тивне розділення [470, 471]. Каркасні сполуки є синтетично доступними, хімічно 

стійкими і легко модифікуються під конкретні практичні вимоги. Крім того, у випа-

дку включення бістабільних мономерних блоків, їх фізичні властивості можуть бути 

підлаштовані під конкретні технічні задачі. Наприклад, у разі використання іонів 3d6 

FeII, можливе спостерігати явище СП, що полягає в зворотному перемиканні між ді-

амагнітними НС (S = 0) і парамагнітними ВС (S = 2) станами, що призводить до змі-

ни магнітних, оптичних та структурних характеристик у відповідь на зміну темпера-

тури, тиску або світлового випромінювання [139, 414, 472]. Відомо, що характерис-

тики СП (критична температура, різкість, повнота) пов'язані з хімічною природою 

лігандів, координованих з іоном FeII, однак значний вплив також мають ефекти упа-

ковки в кристалічній ґратці, зокрема, зумовлені нековалентно зв'язаними компонен-

тами (аніонами, кристалічним розчинником тощо) [17]. Зокрема, чутливість СП кар-

касних сполук до гостьових молекул надає матеріалам сенсорну функцію і робить їх 

привабливими з точки зору можливого практичного використання (Розділ 1.7). 

Поліціанідні біметалічні 3D каркасні сполуки FeII–MII (M = Ni, Pd, Pt), відомі як 

клатрати Гофмана, являють собою приклад матеріалів з виключно різким гістерези-

сом і здатністю змінювати властивості при абсорбції низькомолекулярних молекул 

(субстратів, аналітів). Їх узагальненою формулою являється {Fe(L)[MII(CN)4]}·G, L 

= pz [144, 155-157], azpy [173], dpe [473], bpe [474], bpac [158, 475], dpmse [160] або 

bpeben [159] (див. рис. 1.9). Їх кристалічні ґратки мають придатні за розміром поро-

жнечі, доступні для адсорбції невеликих гостьових молекул, а також координаційно 

ненасичені центри MII, здатні утворювати хімічні адукти з галогенами [157]. Анало-

гічні сполуки з діціанометалатами типу {Fe(L)[MI(CN)2]2}·G (MI = Ag, Au) на даний 

момент є менш поширені в порівнянні з вищезгаданими комплексами на основі тет-
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раціанометалатів. Їх структурною особливістю являється утворення значно більш 

об’ємних каркасних структур, схильних до взаємопереплетіння (конкатенації).  

Наступні розділи описують результати досліджень подібних сполук на оснів 

нових місткових лігандів, а також інші типи координаційних полімерів, утворених 

полідентатними гетероциклічними лігандами. 
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6.1 Сильнокооперативний СП в координаційних полімерах на основі 

флуоропіразину 

 

Синтез нових 2D і 3D координаційних полімерів типу клатратів Гофмана ви-

кликає неабиякий інтерес в останні роки. З одного боку, використання функціоналі-

зованих монодентатних лігандів дозволило отримати сполуки 

{Fe(L)2[PtII(CN)4]}·гість з СП, що вирізняються переплетеними шаруватими струк-

турами з сильними взаємодіями господар-господар і господар-гість [292, 451, 474, 

476, 477]. Також описані сорбційні властивості і кооперативний СП для ряду близь-

ких за структурою 2D і 3D сполук на основі бісмонодентатних місткових аніонних 

лігандних груп [MI(CN)2]
– (MI = Ag і Au) [163, 478-487]. Використання подовжених 

бідентатних лігандів L дозволила дослідити серії 3D сполук {Fe(L)[MII(CN)4]} з під-

вищеною пористістю [158-160, 473, 488, 489]. В даному розділі описано синтез, кри-

сталічну структуру, магнітні, фотомагнітні та калориметричні властивості коорди-

наційних полімерів {Fe(pzF)2[M
II(CN)4]} (2D), {Fe(pzF)[MII(CN)4]} (3D) та 

{Fe(pzF)[MI(CN)2]2} (3D) на основі компактного місткового ліганду флуоропіразина 

(pzF) [490], коди яких наведено наижче. 

 MI/II Розмірність Код 

       

Ni 

Pd 

Pt 

Pt 

Au 

2D 

2D 

2D 

3D 

3D 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

 

РЕЗУЛЬТАТИ. Магнітна сприйнятливість сполук 6.1, 6.2 і 6.3 у вигляді MT 

від Т при швидкості 2 К хв–1 показана на рис. 6.1а. Значення MT близьке до 

3,84 см3 К моль–1 в інтервалі від 300 К до 151 і 118 К для 6.3 і 6.2 відповідно вказує 

на ВС стан обох сполук. При подальшому охолодженні MT різко падає до значення 

0,16 см3 К моль–1 при 137 К (6.3) і 0,22 см3 К моль-1 при 100 К (6.2), що відповідає 

СП з рівноважними температурами T↓
1/2 ≈ 145 К (6.3) і 105 К (6.2). При нагріванні 
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виникає петля гістерезису шириною 22 К з T↑
1/2 ≈ 167 К (6.3) і 127 К (6.2). Магнітна 

поведінка сполуки 6.1 є типовою для ВС іонів FeIІ, а незначне зменшення MT нижче 

100 К пояснюється ефектом розщеплення в нульовому полі. Така поведінка зберіга-

ється навіть при тиску до 0,7 гПа. Аналогічна поводиться і сполука 6.4. 

 

Рис. 6.1. (a) Залежність MT від T сполук 6.1, 6.2 і 6.3, і LIESST-ефект сполук 

6.2 (b) і 6.3 (c). 

 

 Фотогенерація метастабільного стану ВС* при низькій температурі дослідже-

но для мікрокристалічних зразків 6.3 і 6.2 (рис. 6.1b, c). Зразки охолоджували до 10 

К і опромінювали зеленим (6.3,  = 532 нм) або червоним (6.2,  = 633 нм) лазером 

протягом кількох годин до насичення значення сприйнятливості: ~1,80 см3 K моль–1 

для 6.3 і 2,15 см3 К моль–1 для 6.2. Після цього опромінення припиняли і підвищува-

ли температуру зі швидкістю 0,3 К хв–1. Значення χМТ збільшується до максималь-

ного значення ~2,26 см3 K моль–1 (6.3) і 3,21 см3 K моль-1 (6.2) при 39 К, що відпові-

дає ~57% і 85% збудженню в ВС* стан для 6.3 і 6.2 відповідно. Значення χМТ 6.2 по-

вільно спадає, сягаючи 3,04 см3 К моль–1 при 60 К, а потім швидко зменшується до 

0,24 см3 К моль–1 при ~72 К, що вказує на повну релаксацію ВС*→НС [364]. Навпа-

ки, χМТ швидко падає до 0,16 см3 К моль–1 при 58 К у випадку 6.3. Температура 

TLIESST, визначена за перегином кривої релаксації ВС*→НС, становить 56 і 66 К для 

6.3 і 6.2, відповідно. Ці значення відображають відносну стабілізацію НС стану по 

відношенню до ВС стану в кожній зі сполук згідно з так званим правилом оберненої 

енергетичної пропорційності, тобто зменшення стабільності фотогенерованого ВС* 

стану в міру збільшення температури термоіндукованого СП [19, 491, 492]. 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 
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Магнітні властивості сполуки 6.5 при 

швидкості вимірювання 1 К хв–1 показані на 

рис. 6.2. Значення χМТ ≈ 3,6 см3 К моль–1 за-

лишається сталим при охолодженні до 208 

К, а нижче зазнає різкий і повний СП зі 

зниженням χMT до нуля при 180 К, проте 

спостерігається також невелике плато при 

γВС = 0,91 (з центром при 187 K) і T1/2
↓ = 

196 К. Більш виражене плато спостерігаєть-

ся при γВС = 0,23 з T1/2
↑ = 262 К, що відпові-

дає гістерезису шириною 66 К. Для перевір-

ки стабільності гістерезису проведено ще 

три цикли охолодження-нагрівання при тій же швидкості сканування. Для другого 

циклу значення T1/2
↓ складає 222 К, що на 26 К вище, ніж для першого циклу, при 

цьому невеликі відмінності спостерігаються і в режимі нагрівання (Т1/2
↑ = 265 К). 

Третій і четвертий цикли є подібними другому. Таким чином, сполука демонструє 

стабільну петлю гістерезису шириною 43 К, що відповідає сильнокооперативному 

СП. Слід зазначити, що вимірювання проводилися на монокристалах, і що після те-

рмічних циклів кристали руйнуються, перетворюючись в порошок. Магнітна пове-

дінка вихідних мікрокристалічних зразків 6.5 не відрізняється від поведінки монок-

ристалів. 

 

 

Рис. 6.3. Аномальна теп-

лоємність (ДСК) 6.3 (зліва) і 

6.5 (праворуч).  

Зміна молярної питомої теплоємності ∆Cp як функції від T при охолодженні і 

нагріванні 6.3 і 6.5 показано на рис. 6.3. Критичні температури, отримані за даними 

ДСК, досить добре узгоджуються з даними магнетизму сполук 6.3 і 6.5. Великі зна-

 

Рис. 6.2. Крива залежності MT 

від T сполуки 6.5. 
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чення ∆S і ∆H подібні отриманим для споріднених координаційних полімерів типу 

клатратів Гофмана, яким притаманні сильнокооперативні СП [139]. 

Структури 2D комплексів 6.1, 6.2 і 6.3. Ці сполуки є ізоструктурними в дос-

ліджуваному температурному інтервалі і мають орторомбічну просторову групу 

Pmna (додаток А). На рис. 6.4а показано фрагмент структури асиметричної мономе-

рної ланки, репрезентативної для трьох сполук. Іон FeII лежить в центрі інверсії, 

який визначає подовжений октаедричний координаційний вузол [FeIIN6]. Екваторіа-

льні положення зайняті атомами нітрогену чотирьох еквівалентних центросиметри-

чних квадратнопласких груп [M(CN)4]
2–. Середня довжина зв'язку Fe–N близько 

2,170 Å узгоджується з ВС станом FeII, і підтверджується магнітними даними.  

 

 

Рис. 6.4. а) Молекулярний фрагмент pzF-M (M = Ni, Pd, Pt); b) Шар вздовж ві-

сі с. c) Упаковка кристалів вздовж вісі а. 

 

При 98,5 К (6.2) або 120 К (6.3) зв'язки Fe–N(1)акс коротші на 0,242 (6.2) і 

0,235 Å (6.3), в той час як довжини зв'язків Fe–N(2)екв зменшуються на 0,195 (6.2) і 

0,194 Å (6.3). Загальне усереднене зменшення на 0,21 Å узгоджується з повним пе-

ретворенням [FeIIN6] з ВС в НС стан, що підтверджується магнітними даними. Сума 

відхилень від ідеального октаедра 12 цис-кутів N−Fe−N (Σ = Σi=1
12|θi – 90|) показує, 

що координаційний поліедр слабко деформується в ВС стані зі значеннями Σ в діа-

пазоні 15–19° і істотно не змінюється при переході в НС стан. 

Групи [MII(CN)4]
2– зв'язують чотири еквівалентні іони FeII, тим самим утво-

рюючи 2D полімерні і помітно гофровані сітки [Fe2M
II

2(CN)4]n (рис. 6.4b). Екваторі-

альна площина [FeN4
екв] визначає кут 36,9° (6.1), 35,7° (6.2) і 33,1° (6.3) відносно 

(a)  (b)  (c)  
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площини [M(CN)4]
2– при 200 К, який зменшується до 26,1° і 20,3° для похідних Pd і 

Pt при 98,5 і 120 К відповідно (рис. 6.4c). Шари укладаються таким чином, що мета-

лічні іони шару, що лежать в площині ab, проектуються на центр квадратних фраг-

ментів [Fe–CN–M]4 сусідніх шарів. Відстань між сусідніми площинами становить 

7,213(6) Å (6.1), 7,388(5) Å (6.2) і 7,523(7) Å (6.3) при 200 К і 7,385(6) Å (6.2) і 

7,213(6) Å (6.3) при 98,5 і 120 К відповідно. Молекули pzF сусідніх шарів чергують-

ся, що визначає їх суперпозицію вздовж [100] з відстанню центроїд-центроїд, що 

становить 3,642 Å (6.1), 3,726 Å, (6.2) і 3,727 Å (6.3) при 200 K і 3,632 Å (6.2) і 3,629 

Å (6.3) на 98,5 і 120 K відповідно (рис. 6.4c). Цікаво, що через особливості розташу-

вання послідовних полімерних шарів некоординований N-атом ліганду pzF одного 

шару вказує безпосередньо на аксіальні положення координаційно ненасичених 

груп [M(CN)4]
2- суміжних шарів з особливо короткою відстанню для 6.1 (d(Ni···N3) 

= 2,981(5) Å). Інші дуже короткі контакти між шарами утворені атомами N3 і F з 

атомом C5 групи CN (d(N3···C5) = 3,292(6) Å) і атомом C4 (d(F···C4) = 3,130(7) Å) 

відповідно. Ці короткі контакти значно більші для 6.2 та 6.3, при цьому контакт 

M···N3 збільшується на ~0,3 Å при переході з ВС в НС. Швидше за все, це є наслід-

ком вищезгаданої зміни кута між екваторіальними площинами FeN4 і [M(CN)4]
2–. 

Структура 3D комплексу 6.4. Сполука 6.4 кристалізується в моноклінній си-

нгонії Р2/m (Додаток А). На рис. 6.5а показано фрагмент асиметричної комірки 

утвореної полімерної сітки. Атоми FeII і PtII лежать на центрах інверсії, причому пе-

рший атом має злегка витягнуте октаедричне оточення [FeIIN6] з аксіальними і еква-

торіальним відстанями зв'язків Fe–N1 = 2,175(9) Å і Fe–N2 = 2,133 (5) Å відповідно. 

Квадратна площина [Pt(CN)4]
2– показує звичайні відстані Pt–C і C–N [Pt–C3 = 

1,978(5) Å і C–N = 1,154(8) Å]. Середня довжина зв'язку Fe–N = 2,147 Å, вказує на 

ВС стан FeII при 120 К у згоді з магнітними даними.  
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Як описано вище, 2D сітки [Fe2M
II

2(CN)4]n утворюються внаслідок координації 

іонів FeII в екваторіальній позиції чотирма еквівалентними групами [Pt(CN)4]. Однак 

утворені шари є майже пласким, а ліганди pzF діють як містки, що зв'язують сусідні 

шари через іони FeII, як це описано для 3D сполуки на основі незаміщеного піразину 

{Fe(pz)[M(CN)4] (рис. 6.5b). Проте структура 6.4 є злегка деформованою, оскільки 

екваторіальна площина поліедра [FeIIN6] не знаходиться точно в одній площині з 

[Pt(CN)4]
2–. Незважаючи на це, кут, визначений між цими ділянками, рівний 13,7°, 

що приблизно на 59% менше, ніж значення сполуки 6.3. Атом F є позиційно розупо-

рядкованим з коефіцієнтом заповнення 0,5. Молекули води розташовані в каналах і 

є також розупорядкованими. 

Структура 3D комплексу 6.5. Сполука 6.5 при 250 і 120 К зберігає ортором-

бічну просторову групу Cmca (Додаток А). Іони FeII, розташовані на центрах інвер-

сії, мають витягнуте октаедричне оточення, аксіальні положення якого зайняті дво-

ма еквівалентними лігандами pzF, а екваторіальні – чотирма еквівалентними група-

ми [Au(CN)2]
– (рис. 6.6а). З причин симетрії атом фтору є позиційно розупорядкова-

ним (коефіцієнт заповнення 0,25). При 250 К довжини аксіальних зв'язків Fe–N1 = 

2,235(7) Å значно перевищують екваторіальні (Fe–N2 = 2,131(6) Å і Fe–N3 = 

2,142(6) Å). Як і в попередніх прикладах, кутова деформація координаційного полі-

едра невелика (Σ = 12,4°), а зв'язок Fe–NC–Au не є лінійним (середній кут = 157°) і 

незначно змінюється при зміні спінового стану. Середня довжина зв'язку Fe–N = 

2,169 Å узгоджується з ВС станом FeII. При 120 К середнє зменшення довжини аксі-

ального зв'язку складає 0,19 Å, що на 17 % менше, ніж спостерігалось для pzF–MII, в 

той час як середнє зменшення довжин екваторіальних зв'язків рівне 0,08 Å. Незва-

(a)  (b)   

Рис. 6.5. а) Моле-

кулярний фрагмент 6.4; 

b) Упаковка вздовж b. 

 



 

244 

жаючи на задовільне значення структурного R-фактора при 120 К, якість монокрис-

талів 6.5 помітно погіршується під час СП, як згадувалося вище. Це особливо поміт-

но на сильному спотворенні теплових еліпсоїдів атомів С2 в НС стані. 

 

 

Рис. 6.6. а) Фрагмент структури 6.5. b) Упаковка вздовж b. (c) Подвійне взає-

мопереплетіння 3D структури сполуки. 

 

Чотири групи [Au(CN)2]
–, екваторіально прикоординовані до FeII, виступають 

в якості бісмонодентатних місткових лігандів, що зв'язують чотири еквівалентні іо-

ни FeII, і, таким чином, утворюють 2D сітки {[FeAu(СN)]4}n в площині (011). Подіб-

но вищеописаній сполуці 6.4, сітки зв’язані містковими pzF-лігандами через іони 

FeII суміжних полімерних шарів (рис. 6.6b). Група [Au(CN)2]
– утворює розширену 

3D структуру, що сприяє конкатенації двох ідентичних полімерних сіток (рис. 6.6с). 

ОБГОВОРЕННЯ. Метою дослідження було з'ясування здатності ліганду pzF 

формувати 3D полімери з СП на основі аніонних поліціанометалатів двох типів. 

Створення стеричної перешкоди і електронно-акцепторні властивості атому F по-

винні послаблювати здатність pzF діяти в якості місткового ліганду і, отже, сприяти 

утворенню 2D-каркасів. Результати, отримані з використанням груп [MII(CN)4]
2–, ча-

стково підтвердили цю гіпотезу. Було синтезовано три 2D координаційних полімери 

pzF-M, MII = Ni, Pd, Pt, методом прямого осадженням або повільної дифузії в Н-

пробірках. Виявлено, що присутність F-атома в піразиновому кільці не повністю де-

активує здатність pzF діяти у якості бісмонодентатного місткового ліганду. Повіль-

на дифузія компонентів тришаровим методом призводить до виключного утворення 

червоного 3D полімера 6.4 (гомологічна сполука з Pd також утворюється при тих же 

(a)  (b)  (c) 
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умовах, але з меншим виходом). Навпаки, з Ni незмінно утворюється жовта 2D-

система при будь-якому синтетичному підході. 

Три 2D похідні pzF-M демонструють значно гофровані полімерні шари, що 

контрастує з набагато менш деформованими шарами гомологічних сполук pzCl-Ni 

або споріднених 3Х-піридинів (X = F, Cl). Аналогічно, для ВС стану сполуки 6.4 ха-

рактерні майже пласкі {Fe[Pt(CN)4]}n шари, які в цьому випадку з'єднані містками 

pzF. Через вимоги симетрії F атом ліганду має позиційне розупорядкування, що 

означає, що аксіальна довжина зв'язку Fe–N1(pzF) усереднюється. Парадоксально, 

але довжина зв'язків 6.3 на 0,05 Å коротша, ніж для гомологічної 3D сполуки 

{Fe(pz)[Pt(CN)4]} в ВС стані. Незважаючи на це, 6.4 залишається ВС при низькій те-

мпературі. Ще однією особливістю є низька термічна стабільність 6.4, оскільки з 

втратою води при 350 К також починається термічна деструкція полімерного карка-

су через втрату ліганду pzF. Навпаки, 2D сполука 6.3 з pzF і 3D гомологи на основі 

незаміщеного піразину pz очевидно більш стабільні, оскільки втрата pzF/pz не відбу-

вається нижче 395/480 K. Тому відсутність СП і низька термічна стабільність 6.4 

можуть бути закономірним наслідком більш напруженої структури сполуки. Відсут-

ність теплового СП в 6.1 найімовірніше є результатом щільної упаковки кристалів і 

дуже коротких міжшарових контактів в ВС стані, які заважають перетворенню в 

більш компактну НС структуру навіть при тиску до 0,7 гПа. Важливою особливістю 

двох СП комплексів 6.2 і 6.3 є різка зміна забарвлення від світло-жовтого (ВС) до 

темно-червоного (НС). 

Сполука 6.5 утворюється у вигляді тривимірної полімерної структури незале-

жно від синтетичного підходу. Ця структура подібна структурі 6.4, але, очевидно, 

остання утворює частішу сітку через менший розмір і геометрію аніонів [MII(CN)4]
2–

. На противагу, полімерна структура 6.5 утворює більші отвори і є менш напруже-

ною. В цьому відношенні термічна стабільність 6.5 є помітно вищою (~480 К). Оби-

два металеві центри сполуки 6.4 діють як плоскоквадратні вузли полімерних шарів, 

а отже їх геометрія повинна наближатися якомога ближче до ортогональної. Навпа-

ки, структура 6.5 менш напружена, оскільки існує лише один тип плоскоквадратних 

вузлів, а саме утворених іонами FeII, з'єднаних між собою через чотири місткові лін-
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кери [Au(CN)2]
– з утворенням полімерної 2D сітки {Fe4[Au(CN)2]4}n. Як і у випадку 

6.4, фрагменти {Fe4[Au(CN)2]4}n з'єднуються через містки pzF. Об’ємна нещільна 

тривимірна будова сполуки дозволяє реалізацію взаємопроникнення/взаємопере-

плетіння двох ідентичних полімерних сіток.  
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6.2 Координаційний полімер FeII на основі 2,6-нафтіридину 

 

Розробка та синтез нових сполук є домінуючою парадигмою в області дослі-

джень СП, спрямованої для виявлення потенційно корисних сполук, нових типів пе-

реходів та можливих практичних застосувань. Значна кооперативність перших од-

новимірних (1D) і двовимірних (2D) 1,2,4-триазольних координаційних FeII поліме-

рів з СП дозволила припустити, що її посилення можна досягти шляхом заміни сла-

бких міжмолекулярних взаємодій між центрами СП на сильні координаційні зв'язки 

при введенні місткових лігандів [340, 493-495]. Полімерний підхід, систематично 

досліджуваний з початку 1990-х років, дозволив створити ряд двомірних (2D) і три-

вимірних (3D) координаційних полімерів з СП, а також пористих металоорганічних 

каркасних сполук [139, 140, 142, 496, 497]. 

Однією з найбільш досліджених серій каркасних сполук є поліціанометалічні 

2D- і 3D-клатрати Гофмана. Зокрема, використання діціанометалічних лінкерів типу 

[MI(CN)2]
– (MI = AgI і AuI) стало звичним з моменту появи перших 3D комплексів 

типу {Fe(L)x[AgI(CN)2]2}, про які вперше повідомлено в 2002 р. [66]. Зокрема, ком-

плекс {Fe(pz)[AgI(CN)2]2} (pz = піразин) є прототипом серії комплексів з СП із зага-

льною формулою {Fe(L)[MI(CN)2]2} (MI = Ag чи Au), де L - біс-монодентний містко-

вий пірідіноподобний ліганд. В сполуках цього типу лінійний аніон [Ag(CN)2]
– ви-

ступає у якості місткового, займаючи екваторіальні позиції в координаційній сфері 

іонів FeII, що призводить до утворення 2D полімерних шарів [Fe{Ag(CN)2}2]∞. Ці 

шари додатково об'єднуються між собою через містковий органічний ліганд L, до-

норні групи якого займають аксіальні положення координаційної сфери FeII. Жорст-

кість аніонів [Ag(CN)2]
– призводить до каркасної будови поліціанідних шарів з 

утворенням отворів, які є достатньо великими для проходження крізь них молекул 

ліганду другого каркасу. Іншими словами, спостерігається взаємопереплітіння двох 

ідентичних 3D каркасів. Нещодавно продемонстровано, що гомологічна похідна з 

AuI проявляє кооперативний СП між 349 і 367 К [490]. Ще більш кооперативний СП 

між 223 і 261 К спостерігається для 2-фторпіразину (pzF), описаному в попередньо-

му розділі [490]. Показано, що для систем з довгими містковими лігандами характе-



 

248 

рним є включення гостьових молекул і прояв кооперативного СП, незважаючи на 

подвійне взаємопереплетіння [162, 487, 498, 499]. Таким чином, використання різ-

них органічних лігандів і поліціанометаллатних аніо-

нів призвело до отримання серії клатратів Гофмана, 

які являються СП-активнми сполуками, а також де-

монструють змінений СП, залежний від включених го-

стьових молекул [139, 140, 142, 496, 497]. 

В цьому розділі описано синтез, кристалічні струк-

тури та фізичні властивості нової сполуки з СП (6.6) 

на основі бісмонодентатного місткового ліганду 2,6-

нафтіридину (naphthy) з нітробензолом (phNO2) в яко-

сті гостьової молекули [500]. 

РЕЗУЛЬТАТИ. Жовті стовпчасті монокристали 6.6 одержували методом пові-

льної дифузії в розчині в H-подібній пробірці. Наявність і кількісне визначення мо-

лекул нітробензолу в сполуці підтверджено РСтА даними і ТГА дослідженнями. 

Температурна залежність магнітної сприйнятливості MT сполуки 6.6, виміря-

ної зі швидкістю сканування 1 К хв–1, наведено на рис. 6.7. Експериментально ви-

значене значення MT = 3,35 см3 K моль–1 при 

300 К є сталим при охолодженні до 220 К. Пода-

льше охолодження призводить до його поступо-

вого зменшення до значення 0,84 см3 К моль-1 

при 50 К. На основі цих даних визначено, що 

75% центрів FeII зазнають СП з ВС в НС стан 6.6. 

У режимі нагрівання в низькотемпературній об-

ласті (100–150 К) виявлено асиметричний гісте-

резис СП. Розглядаючи гіпотетично повний СП, 

рівноважні температура сполуки 6.6 рівна T1/2 = 

166 К. 

РСтА дослідження 6.6 проводили при тем-

пературі 250 К (Додаток А). Структурний аналіз 

 

{Fe(naphthy)[Au(CN)2]2}· 

·0,5PhNO2 (6.6) 

 

Рис. 6.7. Магнітна поведі-

нка сполуки 6.6. Криві в режи-

мах охолодження і нагріву по-

казані синім і червоним кольо-

рами відповідно. 
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6.6 виявляє тріклінну просторову групу P1̄ 

кристалічної ґратки з одним типом FeII іонів. 

Координаційний поліедр [FeN6] має форму 

видовженого октаедра, утвореного двома па-

рами екваторіально координованих кристало-

графічно-незалежних аніонів [Au(CN)2]
– і 

двома еквівалентними молекулами ліганду 

naphthy в аксіальних позиціях (рис. 6.8). Се-

редня довжина зв'язку <Fe–N> = 2,17(2) Å 

вказує на ВС стан іонів FeII в повній згоді з 

магнітними даними при тій же температурі. 

Кутова деформація, представлена параметром 

Σ = 9,2º, вказує на незначне відхилення координаційного оточення від ідеального 

октаедра. 

Екваторіальні групи [Au(CN)2]
– виступають в якості сполучних містків між іона-

ми FeII, визначаючи тим самим сітчасто-шарувату 2D структуру {Fe[Au(CN)2]2}∞ па-

ралельну площині bc. Сітчаста структура складається з ромбів {Fe4[Au(CN)2]4}, 

утворених атомами Fe і містковими групами [Au(CN)2]
– (дві відстані Fe···Fe дорів-

нюють 10,497(3) і 10,475(3) Å). Утворені майже пласкі шари з’єднуються лігандами 

naphthy через аксіальні положення іонів Fe, утворюючи тим самим ланцюги, що 

проходять уздовж вісі а з відстанню Fe···Fe рівною 9,455(3) Å, опосередковану мо-

лекулою ліганду (рис. 6.9a). Отриманий 3D каркас демонструє геометрію близьку до 

ортогональної. 

Значні порожнини в жорсткій кристалічній гратці сприяють взаємопереплетінню 

двох ідентичних 3D сіток. Атоми Fe одного полімерного шару {Fe[Au(CN)2]2}∞ є 

дещо зміщеними від центру квадратних фрагментів {Fe4[Au(CN)2]4}, які належать 

іншому шару (рис. 6.9b). Між двома перпендикулярними квадратними фрагментами 

{Fe4[Au(CN)2]4} двох найближчих шарів спостерігаються сильні аурофільні взаємо-

дії з відстанню Au···Au ≈ 3,16(1) Å. Незважаючи на взаємопереплетіння, в структурі 

утворюється канал уздовж вісі с, в якому розташовані розупорядковані молекули ні-

 

Рис. 6.8. Молекулярний фраг-

мент полімерної сітки 6.6. 
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тробензолу (рис. 6.9b). Короткі контакти C···C (менші суми радіусів Ван-дер-

Ваальса = 3,7 Å) свідчать про міжмолекулярні π-π взаємодій типу господар-гість. 

Розрахований за процедурою SQUEEZE доступний вільний простір, який утворю-

ється при видаленні гостьових молекул, складає 348,6 Å3 на комірку, що відповідає 

34,3% від її об'єму.  

 

Рис. 6.9. а) Фрагмент 3D каркасної структури 6.6; b) Взаємопереплетіння двох 

ідентичних мереж з гостьовими молекулами нітробензолу. 

 

РСтА кристалів 6.6 в НС стані був ускладнений через їх розтріскування при по-

ниженні температури. 

ОБГОВОРЕННЯ. Містковий лінійний аніон [AuI(CN)2]
– утворює набагато 

більш відкриті мережі, ніж квадратний тетрадентатний аніон [MII(CN)4]
2–, що сприяє 

взаємопереплетінню (конкатенації), що в свою чергу зменшує ефективний розмір 

доступних порожнин. Хімічна стабільність і координаційна насиченість атомів золо-

та в [Au(CN)2]
– робить структурну поведінку цього аніону дуже передбачуваною. 

Незалежно від довжини місткового органічного ліганду, всі похідні, про які повідо-

млялось досі, можуть бути узагальнено описані формулою {Fe(L)[Au(CN)2]2}·G з L 

= bipytz [487], bipydz [161, 487], bpp, dpb [162, 498], pz [501] і pzF (див. Розділ 1). Так 

само, як і сполука 6.6, всі подібні похідні мають одну і ту ж структурну особливість, 

яка полягає з утворенні двох взаємопереплетених мереж. Для найкоротших лігандів 

серії, pz і pzF, результуюча щільно упакована каркасна ґратка не має доступних пус-

тот і при цьому проявляє висококооперативний СП з гістерезисом шириною 20 і 40 

(a) (b) 
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К відповідно при відносно високих температурах. Однак в міру збільшення довжини 

органічного місткового ліганду кооперативність СП помітно зменшується. Відомо, 

що присутність гостьових молекул в порах змінює і підсилює кооперативний відгук 

матеріалу в похідних bpp, dpb і bipytz (див. Розділ 1.7). Хоча розмір ліганду naphthy є 

невеликим і близьким до розміру pz і pzF, отримана сполука 6.6 також демонструє 

наявність характерних 1D каналів, що проходять уздовж с і містять на один іон FeII 

півмолекули нітробензолу, який утворює короткі сильні - взаємодії з фрагмента-

ми каркаса. Взаємопереплетіння каркасів призводить до виникнення аурофільних 

взаємодій між мережами 6.6 з відстанню AuI···AuI ≈ 3,16 Å, а отже, значно корот-

ших за аналогічні значення в клатратах з pz і pzF. 
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6.3 Одно- і чотириступінчастий СП з гістерезисом в полімерному комплексі 

на основі 3,8-фенантроліну 

Нещодавно показано, що виникнення конкуруючих пружних взаємодій, або 

пружної фрустрації [247, 248, 253], у кристалі є ключовим у поясненні незвичайних 

експериментальних залежностей γВС(T). Відсутність фрустрацій у поєднанні з силь-

ним зв'язуванням сприяє висококооперативному одностадійному СП, що надає бі-

стабільний характер електронним і механічним властивостям сполуки. Навпаки, при 

перевищені певного порогового значення фрустрації, крива γВС(T) стає багатоступі-

нчастою. На мікроскопічному рівні ця поведінка відображає далекосяжне впорядку-

вання послідовностей ВС і НС центрів, які описуються концентраційними хвилями, 

відповідними симетрії структури. Впорядкування є результатом конкуренції між 

локальним "антифероподібними" взаємодіями, що мінімізують енергетичні витрати 

за рахунок чергування центрів СП різного об'єму, і далекосяжним "фероподібним" 

взаємодіям, оскільки макроскопічна зміна обсягу сприяє набуттю одного спінового 

стану всією ґраткою [248, 252, 502, 

503].  

В даному розділі описано син-

тез і фізичні дослідження нового 

клатрату з СП з формулою 

{Fe(3,8phen)[Au(CN)2]2}·xphNO2, 

який може перемикатися між режи-

мом з чотириступінчастим СП при x 

= 1 (6.7·phNO₂) з послідовністю 

γВС(Т) = 1 ↔ 2/3 ↔ 1/2 ↔ 1/3 ↔ 0 і 

повним одноступінчастим СП при x 

= 0 (6.7) з гістерезисом шириною 15 К, центрованим при кімнатній температурі (290 

К) [504].  

Жовті кубоподібні монокристали 6.7·phNO₂ одержували методом повільної 

дифузії рідина-рідина з використанням Н-пробірок. Згідно ТГА, гостьові молекули 

phNO2 вивільняються в дві стадії при 410 і 470 К, утворюючи сполуку 6.7, термоста-

 

{FeII(3,8phen)[Au(CN)2]2}             (6.7)

{FeII(3,8phen)[Au(CN)2]2}·phNO2 (6.7·phNO₂)
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більну до 550 К. Відповідно, об’ємний зразок 6.7 отримували контрольованою тер-

мообробкою 6.7·phNO₂ при 480 К протягом 80 хв в потоку N2. В процесі обробки 

кристали руйнуються, проте магнітні і ДСК вимірювання разом з елементним аналі-

зом і дифрактометричними даними підтверджують збереження каркасної структури 

при перетворенні в 6.7.  

Значення магнітної сприйнятливості χMT сполуки 6.7·phNO₂ складає 3,79 см3 К 

моль–1, що відповідає γВС = 1 (фаза 1, ВС1НС0). Нижче 280 К сприйнятливість змен-

шується двоступенево, спочатку поступово, а потім крутіше з перегином при χМТ ≈ 

2,55 см3 К моль-1, що відповідає γВС ≈ 2/3 (фаза 2, ВС0,66НС0,33). При 225 К виникає 

плато 15 К з центром при χМТ = 2,05 см3 К моль-1 відповідне γВС = 1/2 (фаза 3: 

ВС0,5НС0,5). При охолодженні нижче 214 К сприйнятливість продовжує падіння, що 

призводить до нового перегину зі значенням 1,30 см3 К моль-1 при 202 К (фаза 4: 

ВС0,33НС0,66). Нижче 199 K різке четверте падіння призводить до остаточного пере-

ходу в НС стан при 193 K (χMT ≈ 0,1 см3 K моль-1) (фаза 5: НС1). Криві нагрівання і 

охолодження збігаються.  

 

Рис. 6.10. Теплова залежність магнітної сприйнятливості і питомої теплоємнос-

ті сполук 6.7·phNO₂ (зліва) і 6.7 (справа).  

 

Чотириступінчастий СП підтверджено даними ДСК (рис. 6.10). Критичні тем-

ператури, відповідні максимумам/мінімумам, становлять 253,0, 234,5, 207,0 і 194,0 

К. Відповідна варіація ентальпії ∆Нi складає = 5,27, 4,82, 2,82 і 5,74 кДж моль–1 і ен-

тропії ∆Si = ∆Hi/Tсi = 20,8, 20,5, 13,6 і 29,6 Дж К–1 моль–1 відповідно. Багатоступінча-
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стість відповідає послідовній зміні молярної фракції γВС = 1 (фаза 1), ≈ 2/3 (фаза 2), 

= 1/2 (фаза 3), ≈ 1/3 (фаза 4) і = 0 (фаза 5). Сумарні значення ∆HТ і ∆ST рівні 18,6 

кДж моль–1 і 84,6 Дж К–1 моль–1.  

Магнітні властивості 6.7 вказують на повний одноступінчастий СП, який про-

являється у вигляді майже квадратного термогістерезису шириною 15 К при Tc
↓/↑ = 

290/305 K, підтвердженого ДСК даними (рис. 6.10). Середні значення ∆H і ∆S рівні 

21,7 кДж моль-1 і 74,1 Дж К-1 моль-1 відповідно. Вихідний чотириступінчастий СП 

повністю відновлюється при реабсорбції phNO2 протягом тижня. Релаксація фотоз-

будженої фази ВС* відбувається при ТLIESST = 48 K.  

 

 

Рис. 6.11. (а) Проекція взаємопереплетених каркасів 6.7·phNO₂ вздовж a; (b) 

Фрагмент одного з двох ідентичних каркасів фази 3 (γВС = 1/2, 228 K).  

 

Зміна обсягу елементарної комірки V і значення χMT сполуки 6.7·phNO₂ відбу-

ваються синхронно. Структури 6.7·phNO₂ при 290 К (фаза 1, γВС = 1), 140 K і 15 K 

(фаза 5, γВС ≈ 0) і 15 К після лазерного опромінення (фаза 6, γВС ≈ 1) є ізоструктур-

ними і відповідають моноклінній просторовій групі P2/n. Відмінності полягають в 

зміні довжин зв'язків Fe–N, кута N–Fe–N і скорочення елементарної комірки, обу-

мовлені зміною молекулярного об'єму при перебігу СП. Два ідентичні взаємопереп-

летені 3D каркаси складаються з шарів {Fe[Au(CN)2]2}n, з'єднаних ротаційно розу-

порядкованими містковими лігандами 3,8phen (рис. 6.11). Варіація <Fe–N> між фа-

зами 1 (ВС) і 5 (НС), ∆(<Fe–N>)1–5 ≈ 0,21 Å узгоджується з повним СП.  

(a) (b) 

В
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При 228 K (фаза 3) кристал зазнає найбільшого порушення симетрії зі зміною 

періодичності ґратки внаслідок переходу в моноклінну просторову групу I2/a, вна-

слідок чого в елементарній комірці виникають два нееквівалентні центри FeII на осі 

другого порядку: чотири FeII в НС фазі, <Fe–N>НС = 1,971(2) Å, і чотири в ВС фазі, 

<Fe–N>ВС = 2,157(2) Å. В фазі 3 реалізується далекосяжне періодичне впорядку-

вання ···НС–ВС··· в обох взаємопереплетених каркасах. Ділянки ВС і НС чергують-

ся через місткові групи 3,8phen і [Au(CN)2]
– (рис. 6.11b).  

Каркаси взаємодіють один з одним через сильні аурофільні взаємодій з утво-

ренням характерного 90°-го перетину сусідніх фрагментів –NC–Au–CN–. Відстань 

Au···Au скорочується при низьких температурах головним чином через стиснення 

ґратки внаслідок СП, складаючи 3,0733(4) Å при 290 К і 2,9963 (4) Å при 140 К. Не-

зважаючи на взаємопереплетіння двох каркасів, канали вздовж [101] є достатньо 

об'ємними для розташування в них розупорядкованих гостьових молекул phNO2 

(рис. 6.12а,b) і реалізації π-стекінгових взаємодій з лігандами (рис. 6.12b).  

Фрагменти {Fe4[Au(CN)2]4} показують ножицеподібну деформацію, яка змен-

шує кут Au–Fe–Au з 88,14° до 84,39° (∆ = 3,75°) при переході з НС фази 5 в ВС фазу 

1 (рис. 6.12d-f). В фaзах 2 (250 К) і 4 (206 К) структура істотно не змінюється, проте 

їх усереднена просторова група P2/n відрізняється від фаз 1, 3 і 5, і показує аперіо-

дичність, про що свідчать сателітні дифракційні пікі. У випадку фази 2 не вдалось 

вирішити структуру з використанням надпросторового підходу, але визначено усе-

реднену тривимірну періодичну структуру з <Fe–N> = 2,099 (5) Å, що відповідає γВС 

≈ 2/3. На противагу, для фази 4 структурне уточнення в (3+1)-вимірному просторі 

вказує на просторову модуляцію довжин зв'язків Fe–N аперіодичну параметрам ґра-

тки a,b,c, при цьому значення <Fe–N> = 2,020(3) свідчить про стабілізацію порядку, 

близького до ···НС–НС–ВС···, що узгоджується з γВС ≈ 1/3. Між фазами 3 і 4, а та-

кож між 4 і 5 не існує залежності між симетрією груп і підгруп, отже обидва фазо-

вих переходи відносяться до першого порядку. Таким чином, структура фази 4 бі-

льше не має тривимірної періодичності і є неспіврозмірно модульованою по відно-

шенню до вихідної ґратки (a,b,c), як це має місце для {Fe[(Hg(SCN)3)2](4,4’-bipy)2}n і 

[FeH2L
2-Me][SbF6]2 [258, 505].  
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Рис. 6.12. Проекція частини взаємопереплетених каркасів: (а) Внутрішня пове-

рхня з каналами вздовж [101]; (b) Молекули phNO2 в каналах 6.7·phNO₂; і (с) Між-

молекулярні взаємодії C(3,8phen)···C(phNO₂) і C(Au(CN)₂)···C(phNO₂) менше суми ВдВ радіусів 

при 228 К. (d, e) Проекція взаємопереплетених каркасів вздовж b. (f) Накладання 

двох каркасів в НС і ВС станах. 

 

Рис. 6.13. Структурна модуляція довжини Fe–N при 206 К (фаза 4) вздовж вісі 

2-го порядку ліганду 3,8phen. 

 

Для фази 4 (і імовірно фази 2) має місце далекосяжне аперіодичне впорядку-

вання, близьке до ···НС–НС–ВС··· (···ВС–ВС–НС···) з просторовою модуляцією 
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зв'язків Fe–N (рис. 6.13). Оскільки деякі сателітні піки також спостерігаються в НС 

фазі 5, зроблено припущення, що модуляція відбувається не через просторове роз-

ташування ВС/НС центрів, а через молекули ліганду і гостя. Таким чином, першоп-

ричиною багатоступінчастісті γВС(T) як результату впорядкування центрів ВС/НС є 

взаємодія полімерного каркасу з гостьовими молекулами. 

Як згадувалося вище, 6.7 отримували термічною обробкою 6.7·phNO₂ в атмос-

фері N2. Уточнення дифрактометричних даних за методом Рітвельда призвело до 

визначення просторової групи C2/m.  

ОБГОВОРЕННЯ. Чотириступінчастий СП спостерігався для трьох різних ти-

пів поліціанометалатних клатратів з гостьовими молекулами H2O, EtOH і/або DMF, 

утримуваних в гратці за рахунок водневих зв'язків господар-гість з донорними і ак-

цепторними атомами місткових лігандів. Наприклад, у випадку 2D-системи 

{Fe(saltrz)2[M(CN)4]}·8/3H2O (M = Pd, Pt) молекули води через водневі зв'язки з фе-

нільними і триазольними групами ліганду saltrz диференціюють чотири нееквівале-

нтні FeII центри [257]. Аналогічна ситуація описана для 3D систем {Fe(bipydz)-

[Au(CN)2]2}·4EtOH [487] і {Fe(4-abpt)[Ag(CN)2]2}·2DMF·EtOH [506], місткові ліган-

ди яких містять 1,2-діазинові і амінотриазольні фрагменти відповідно. Для остан-

нього комплексу повідомлено семи- і восьмиступінчастий СП [507].  

На відміну від цих випадків, сполука 6.7·phNO₂ демонструє дві суттєво нові 

функціональні особливості. По-перше, низькополярне середовище каналів, викладе-

не ароматичними групами 3,8phen, розрізняє протонні і ароматичні розчинники, і 

тому такі розчинники як phNO2 легко абсорбуються за рахунок π-π взаємодій. Таким 

чином, супрамолекулярні взаємодії господар-гість цієї системи є важливим факто-

ром виникнення чотириступінчастого СП. По-друге, десольватована похідна 6.7 по-

казує кооперативний СП з гістерезисом 15 К при кімнатній температурі (290 К), а 

при реабсорбції phNO2 відновлює чотириступінчасту поведінку 6.7·phNO₂. Повний 

одноступінчастий СП сполуки 6.7 подібний такому гомологічних полімерів 

{Fe(L)[Au(CN)2]2} з L = pz або pzF, оскільки всі ці сполуки мають однакові квадрат-

ні фрагменти {FeII
4[AuI(CN)2]4} полімерних сіток, об'єднаних жорсткими аксіальни-

ми лігандами, і не містять гостьових молекул між двома взаємопереплетеними 3D-
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каркасами. Обидві особливості забезпечують ефективний зв’язок між центрами FeII 

в кожному незалежному каркасі, сприяючи "фероподібним" пружнім взаємодіям че-

рез відсутність значної струкрурної фрустрації. Навпаки, включення phNO2 діє як 

"молекулярний клин" між двома 3D каркасами, задіюючи два нових типи взаємодій, 

такі, як короткі C···C контакти між групами [Au(CN)2]
– сусідніх каркасів, і π-π взає-

модії з лігандними групами. Очевидно, що на відміну від простого стиснення ґратки 

при охолодженні ці взаємодії можуть виступати в якості джерела міжкаркасного 

"тертя", що запобігає їх відносному зсуву при СП. Ці фактори не тільки глибоко 

змінюють пружні властивості ґратки, вводячи структурну фрустрацію, що проявля-

ються у послідовності плато з фіксованими концентраціями ВС центрів, але також 

вимагають енергетичних витрат, які відбиваються на дестабілізації НС стану.  

Проміжні плато зазвичай відповідають цілочисленним співвідношенням 

ВС:НС, як це очікується для послідовності антифероподібних станів. В даному ви-

падку особливу увагу привертає відносна термостабільність фази 3 при γВС = 1/2, 

для якої елементарна комірка виявляється подвоєною з чергуванням центрів НС і 

ВС через містки 3,8phen і [Au(CN)2]
– в обох взаємопереплетених каркасах. Термічна 

стабільність стану відображає додаткові енергетичні витрати, необхідні для пору-

шенням структурного впорядкування цієї фази. Найбільш значущі структурні зміни, 

пов'язані з перетворенням ВС↔НС, спостерігаються для довжин зв'язків Fe–N і но-

жицеподібної зміни кутів фрагмента {Fe4[Au(CN)2]4}. Ці зміни не мають наслідків 

для 6.7, оскільки в даному випадку міжмолекулярне "тертя" каркасів зводиться до 

мінімуму. Однак стерична перешкода 6.7·phNO₂ через phNO2 досягає максимуму 

для фази 3 (γВС = 1/2). Це добре ілюструється збільшенням кутової деформації ВС і 

НС октаедрів FeII на 150% у фазі 3. Очевидно, фаза 2 (γВС = 2/3) і фаза 4 (γВС = 1/3) 

відповідають менш енергетичним структурам, проміжним для досягнення фази з γВС 

=1/2. Детальний РСтА фази 4 виявляє впорядкування типу ···НС–НС–ВС···, який 

найімовірніше реалізується і для фази 2 у вигляді ···ВС–ВС–НС···.  
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6.4 Сильнокооперативний одно- та двуступінчастий СП в полімерах з ви-

сокою абсорбційною здатністю на основі біс(4-піридил)бутадіїна 

 

Подальший розвиток каркасних спо-

лук спрямовано на збільшення їх пори-

стості та функціональності. В цьому роз-

ділі описано синтез і фізико-хімічні влас-

тивості чотирикратно переплетеного кла-

трата з формулою {Fe(bpb)[Ag(CN)2]2} 

(6.8) на основі подовженого місткового 

ліганду біс(4-піридил)бутадіїну (bpb), а 

також клатрати з найбільшими відомим 

на даний час розміром пор, заповнених 

адсорбованими гостьовими молекулами 

{Fe(bpb)[Pt(CN)4]}·xG [G = нафталін 

(6.9·2naph), нітробензол (6.9·2phNO2), трифлуоротолуен (6.9·1,5phCF3)], що де-

монструють висококооперативний СП з різними параметрами і ступінчатістю пере-

ходу. Також одержано і охарактеризовано аналогічні за будовою сполуки 6.10 і 6.11, 

які проявляють подібні властивості, розглянуті в оригінальній статті [508]. 

РЕЗУЛЬТАТИ. Кристалічна структура 6.8 була визначена при 120 і 250 К. Ге-

ометрія координаційного оточення іонів FeII при обох температурах являється дефо-

рмованим Oh. Чотири екваторіальні положення координаційної сфери іона Fe зай-

мають еквівалентні CN-групи, в той час в осьових положеннях знаходяться піри-

динові залишки ліганду bpb. Довжини зв’язків Fe–N при 250 К відповідають ВС ста-

ну, однак помірне скорочення цих відстаней свідчить про неповну конверсію в НС 

стан при охолодженні. Іони FeII, екваторіально зв'язані групами [Ag(CN)2]
–, утво-

рюють хвилеподібно-деформовані двовимірні полімерні сітки {[FeAg(CN)2]4}n. Ко-

мірки {[FeAg(CN)2]}4 мають форму ромба з відстанями між іонами FeII 10,716 

(10,621) Å і кутами 102,1/77,8° (102,6/77,4°) при 250 (120) K. Ліганд bpb містково 

 

{Fe(bpb)[AgI(CN)2]2} 6.8 

{Fe(bpb)[PtII(CN)4]}   6.9 

{Fe(bpb)[PdII(CN)4]}  6.10 

{Fe(bpb)[NiII(CN)4]}  6.11 
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з'єднує близько розташовані іони FeII сусідніх шарів, утворюючи 3D каркас зі струк-

турних об’ємних одиниць {[FeAg(CN)2]8(bpb)4} (рис. 6.14а).  

 

Рис. 6.14. (а) Проекція фрагмента тривимірного полімерного каркаса 6.8; (b) 

Схема чотириразової конкатенації полімерної мережі. Стрілки вказують на відносну 

орієнтацію фрагментів {[FeAg(CN)2]8(bpb)4}.  

 

Міжшарова відстань, виміряна між двома іонами FeII, зв'язаними містковим лі-

гандом, становить 16,681 (16,581) Å при 250 (120) K. Окрім того, три інших іденти-

чні ґратки проходять через кожну комірку (рис. 6.14b, 6.15a). Таким чином, криста-

лічна ґратка утворена чотирма ідентичними взаємопереплетеними тривимірними 

каркасами. Більш детальний аналіз структури дозволяє виділити дві різні пари ме-

реж (набір 1 і 2), які показані на рис. 6.14b. В межах кожного набору вершини пара-

лелепіпедів (іони Fe) одного каркаса об’ємноцентровані відносно сусіднього карка-

са, аналогічно тому, як це спостерігається для інших відомих сполук цього типу. В 

межах обох наборів пари структурних одиниць {[FeAg(CN)2]8(bpb)4} орієнтовані од-

наково, в той час як два набори є ортогональними один одному (рис. 6.15b). Щільно 

упаковані компоненти ґратки демонструють короткі міжатомні контакти. Піридино-

ві кільця сусідніх переплетених мереж виявляють сильні π-π стекінгові взаємодії 

(рис. 6.15с) з відстанню найкоротшого контакту C1···C1i = 3,244(7) (3,304(8)) Å при 

120 (250) K. Групи CN сусідніх мереж утворюють дуже короткі контакти C6···C6i з 

[-1,-1,0] 

[-1,1,0] 

(a) (b) 
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відстанню 3,189(8) (3,226(8)) Å при 120 (250) K (i = x, 1–y, 1–z). Нарешті, атоми Ag 

виявляють слабкі аргентофільні взаємодії з відстанню Ag···Ag рівною 3,3778(2) 

(3,4299(3)) Å (рис. 6.15d). Як наслідок хіральної просторової групи ланцюжки атомів 

Ag укладаються спіралеподібно вздовж напрямку с.  

 

Рис. 6.15. (а) і (b) Проекція в напрямку [001] чотирьох переплетених каркасних 

мереж 6.8 виділених різними кольорами; с) Проекція піридинових фрагментів, 

вздовж a. d) Проходження трьох мереж 6.8 через ромбовидну комірку четвертої ме-

режі.  

 

Значення магнітної сприйнятливості 6.8 становить близько 3,50 см3 К моль–1 

при 300 К і залишається сталим приблизно до 200 К (рис. 6.16). Нижче від цієї тем-

ператури сприйнятливість знижується до 2,00 см3 К моль–1 при 75 К, що вказує на 

неповний СП за участю ~43% іонів FeII. Точка рівноваги T1/2 знаходиться близько 

130 К. Зменшення сприйнятливості нижче 75 K відповідає розщепленню в нульово-

му полі ВС іонів FeII (S = 2).  

 

 

Рис. 6.16. Магнітна поведінка 6.8 у вигляді 

залежності χMT від T.  
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T
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м
3
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Аналогічно іншим спорідненим системам типу {Fe(L)[MI(CN)2]2}, де L є бісмо-

нодентатним лігандом, ліганд bpb діє як місток між сусідніми полімерними шарами 

{Fe[Ag(CN)2]2}n, утворюючи пористу тривимірну мережу. Як правило, розмір поро-

жнини, визначений коміркою {FeMI(CN)2]}4, є достатньо великим для взаємопрони-

кнення двох однакових мереж, зміщеними на половину комірки одна відносно іншої 

[139, 140]. Однак ситуація є складнішою для 6.8 внаслідок подовженої геометрії міс-

ткового ліганду, оскільки при подвоєнні мережі залишається достатньо місця для 

другої підмножини подвійно переплетених мереж. Наслідком сумарного чотирикра-

тного мережевого переплетіння 6.8 є критичне зменшення структурної варіабельно-

сті і, в свою чергу, вкрай неповний СП, властивий цій сполуці. Всі спроби уникнути 

взаємопереплетіння шляхом введення гостьових молекул нафталіну або нітробензо-

лу не призвели до результату. Найімовірніше, неповнота СП сполуки 6.8 є результа-

том структурної фрустрації внаслідок балансу двох протилежних сил, а саме стис-

нення мереж через термоіндукований СП, що зустрічає протидію зі сторони - вза-

ємодій між піридиновими кільцями, які стають відштовхуючими в міру стиснення 

ґратки. 

Відсутність гостьових молекул при синтезі сприяє осадженню сполуки 6.9 у ви-

гляді мікрокристалічного порошку. Елементний аналіз узгоджується з наявністю 

10% надлишку bpb і присутністю близько однієї лабільної молекули метанолу. ТГА 

дані показують, що сполука 6.9 є стабільною до 560 К, що близько до значення тер-

мічної стабільності каркасних сполук після вивільнення гостьових молекул 

(≈ 600 К). Дифрактограма сполуки 6.9 подібна до теоретично розрахованої дифрак-

тограми сполуки з видаленими гостьовими молекулами. Особливо значним за інтен-

сивністю є рефлекс (001) при 2θ = 5,55°, d = 15,836 Å, який відповідає відстані між 

площинами шарів {Fe[MII(CN)4]}∞, містково з’єднаних лігандом bpb (див. нижче бу-

дову 6.9·гість).  

Сполука 6.9 є ВС при кімнатній температурі, а при охолодженні зазнає непов-

ний СП 13% іонів FeII (рис. 6.17). Тиск очікувано зсуває рівноважну температуру до 

вищих значень (T1/2
0,8 МПа = 156 K) і збільшує повноту СП до 58%.  
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Рис. 6.17. Магнітна сприйнятливість 6.9 

без гостьових молекул у вигляді залежності 

χMT від T при зазначених значеннях зовніш-

нього тиску. 

 

Клатрати 6.9·2naph і 6.9·2phNO₂ синтезували шляхом повільної зустрічної ди-

фузії компонентів в Н-подібній пробірці. Обидві сполуки являються ізоструктурни-

ми з однаковою 3D топологією, утвореною 2D шарами {Fe[Pt(CN)4]}∞, об'єднаними 

містковими лігандами через аксіально-координовані іони FeII (рис. 6.18). На відміну 

від інших сполук типу {FeL[MII(CN)4)]}, 6.9·2naph і 6.9·2phNO2 кристалізуються в 

триклінній просторовій групі P1̄. Ліганд bpb має помітно викривлену конформацію 

на відміну від інших ненасичених місткових лігандів, повідомлених раніше, і, крім 

того, розташування піридинових фрагментів молекули ліганду наближається до пе-

рпендикулярного. Подібна геометрична конфігурація вже описана для потрійно пе-

реплетеного координаційного катенана [Fe(bpb)2(NCS)2]·0,5MeOH з СП [509]. Через 

кривизну ліганду bpb, видовжені FeN6 октаедри нахилені в протилежних напрямках 

в площині bc, тим самим надаючи шарам {Fe[Pt(CN)4]}∞ гофрованої форми. 

 

 

Рис. 6.18. Проекція структури 

6.9·2naph вздовж а. Два типи незале-

жних гостьових молекул нафталіну 

відрізняються за кольором. 
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В обох сполуках 6.9·2naph і 6.9·2phNO2 в елементарній комірці знаходяться 

дві гостьові молекули. Одна з них розташована між піридиновими кільцями ліганду 

bpb, які координуються до Fe(1), в той час як друга лежить ближче до піридинового 

кільця, координованого до Fe(2) (рис. 6.18). Спостерігається зміна в кількості C···C 

контактів між гостьовими молекулами та піридиновими групами при зміні темпера-

тури у відповідності до розширення/скорочення ґратки через СП іонів FeII. Ці конта-

кти по-різному впливають на геометрію координаційних сфер двох незалежних ко-

ординаційних центрів іонів FeII у двох спінових станах. Усереднена довжина зв'язку 

<Fe–N> відрізняється для Fe(1) і Fe(2). У випадку 6.9·2naph, довжина <Fe(1)–N> 

змінюється від 2,13(2) Å в ВС стані при 250 К до 1,957(2) Å при 195 К і далі залиша-

ється сталою при охолодженні до 120 К (1,959(5) Å), що відповідає повному перехо-

ду в НС стан. При 250 К величина <Fe(2)–N> становить 2,14(2) Å і не сильно зміню-

ється при охолодженні до 195 К (2,160(2) Å), але зменшується до 1,966(5) Å при 120 

К. Очевидно, що Fe(1) зазнає СП вище 195 К, в той час як Fe(2) нижче цієї темпера-

тури. У випадку 6.9·2phNO2 <Fe(1)–N> змінюється від 2,175(12) Å при 250 К до 

1,955(5) Å при 120 К і для <Fe(2)–N> від 2,175(11) Å при 250 К до 1,956 (5) Å при 

120 К, отже перехід обох іонів FeIІ відбувається одночасно. 

Через вигнуту форму ліганду bpb, в кристалічній гратці спостерігаються два 

типи пор, що проходять уздовж вісі а: одна вузька без гостьових молекул, а інша 

більш широка, доступна для гостьових молекул. Поперечний переріз другого типу 

пор визначається відстанями Fe···Fe через вигнутий ліганд bpb і хвилеподібно-

деформований [Pt(CN)4]
2– аніон, і дорівнює близько 15,87(1) × 6,98(1) Å при 120 K. 

Доступний гостьовий об'єм каркаса у випадку сполуки 6.9·2naph (6.9·2phNO2) (без 

урахування гостьових молекул) становить 849,6 (801,8) Å3 і відповідає 53,8% 

(52,6%) обсягу елементарної комірки при 120 K (1579,2 Å3 (6.9·2naph) і 1523,3 Å3 

(6.9·2phNO2). Пористість каркасів у сполуках 6.9·2naph і 6.9·2phNO2 є більшою в 

порівнянні з клатратами з СП з іншими містковими лігандами, і, наприклад, стано-

вить 22% у випадку pz, 40% для azpy, dpe і bpac [158, 173, 473] і 48% для bpeben 

[159] (див. Розділ 1). 
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На рис. 6.19 показано магнітні і калориметричні криві 6.9·2naph і 6.9·2phNO₂. 

Для обох сполук при 300 К значення χMT становить близько 3,5–3,6 см3 К моль–1 і 

залишаються сталим при охолодженні до критичної температури. У випадку 

6.9·2naph, іони FeII зазнають перехід в два рівновеликих кроки при Tс1/2
↓ = 188/205 

К. При нагріванні критичні температури відрізняються і становлять Тс1/2
↑ = 203/216 

К, що визначає петлі гістерезису шириною 15 і 11 К відповідно. У випадку 

6.9·2phNO₂ перехід відбувається в один крок з Tc
↓/↑ = 210/237 K з петлею гістерезису 

шириною 27 K. У низькотемпературній області значення χMT близькі до нуля.  

     

Рис. 6.19. Магнітні і калориметричні криві сполук 6.9·2naph (ліворуч) і 

6.9·2phNO2 (праворуч). 

 

Калориметричні вимірювання проводилися на зразках 6.9·2naph і 6.9·2phNO2, 

відповідні криві залежності теплоємності ∆Cp як функції від температури показані 

на рис. 6.19. Усереднені зміна ентальпії (ΔH) і ентропії (ΔS), пов'язані зі спіновими 

переходами, складають: ΔH = 9,45 кДж моль–1 і ΔS = 44,9 Дж К–1 моль–1 для високо-

температурної петлі гістерезису і ΔH = 8,62 кДж моль–1 і ΔS = 44,1 Дж К–1 моль–1 для 

низькотемпературної петлі гістерезису сполуки 6.9·2naph; ΔH = 19,29 кДж моль–1 і 

ΔS = 86,3 Дж K–1 моль–1 для одноступеневого перехода 6.9·2phNO2. Ці значення є 

типовими для кооперативних СП поліціанометалатних полімерів FeII. 

57Fe мессбауерівський спектр сполуки 6.9·2naph при 80 К складається з двох 

НС дублетів з майже однаковими значеннями ізомерного зсуву (δНС1 = 0,47(2) мм с–1 

і δНС2 = 0,49(2) мм с–1) і різними параметрами квадрупольного розщеплення (ΔEQ
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= 0,32(1) мм с–1 і ΔEQ
НС2 = 0,16(2) мм с–1) (рис. 6.20, ліворуч). Відносні площі двох 

дублетів мають співвідношення близьке до 1:1. Очевидно, дублети відповідають 

двом різним центрам FeII, що виявлені в кристалічній гратці сполуки. При підви-

щенні температури до 199 К і відповідно до переходу одного з іонів FeII в ВС стан в 

спектрі зникає НС дублет і замість нього з'являється ВС дублет (δВС = 1,11(2) мм с–1 і 

ΔEQ
ВС = 1,53(4) мм с–1). Параметри другого НС дублету при цій температурі зали-

шаються практично незмінними (δНС = 0,47(1) мм с–1 і ΔEQ
НС = 0,14(3) мм с–1). При 

нагріванні 6.9·2naph до 300 К в спектрі з'являються два рівнозаселених ВС дублета 

з подібними значеннями ізомерного зсуву (δВС1 = 1,05 (1) мм с–1 і δВС2 = 1,06(1) мм с–

1) і з сильно відмінними параметрами квадрупольного розщеплення (ΔEQ
ВС1 = 

0,51(2) мм с–1 і ΔEQ
ВС2 = 1,21(2) мм с–1). Відмінні значення ΔEQ відображають різні 

геометричні спотворення відповідних координаційних поліедрів. Спектри сполуки 

6.9·2phNO₂, зібрані при 80 і 300 К в НС та ВС станах відповідно, дуже схожі на спе-

ктри 6.9·2naph, отримані при тих же температурах (рис. 6.20, праворуч). 

 

 

Рис. 6.20. 57Fe мессбау-

ерівські спектри сполук 

6.9·2naph (ліворуч) і 

6.9·2phNO₂ (праворуч). Чер-

воний і синій кольори відпо-

відають ВС і НС компонен-

там спектрів. 

Клатрат 6.9·1,5phCF3. Значення χMT для 6.9·1,5phCF3 близьке до 3,8 см3 К 

моль–1 при температурі 300 К, що корелює з ВС станом іонів FeII. При охолодженні 

сприйнятливість зменшується до 0,2 см3 К моль–1, що відображає проходження 

майже повної конверсії в НС стан. Комплекс демонструє одноступінчатий коопера-

тивний СП з центром гістерезису при Тс = 209 К і шириною ΔTc = 15 K. 
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Експериментально визначені термодинамічні параметри ентальпії (ΔH) і ентро-

пії (ΔS) подібні для всіх сполук 6.9·гість і узгоджуються зі значеннями інших клат-

ратів Гофмана із кооперативними СП, для яких типові параметри ΔH і ΔS знахо-

дяться в діапазоні 16–22 кДж моль–1 і 70–100 Дж К–1 моль–1 відповідно. В табл. 6.1 

наведено усереднені значення ΔH і ΔS і критичні температури (розраховані як Tс,аv = 

(Tc
 + Tc

)/2), визначені із залежності ΔCp від Т для клатратів з гостьовими молеку-

лами naph, phNO2 і phCF3. 

 

Табл. 6.1. Термодинамічні параметри розраховані з калориметричних профілів 

(∆H, кДж моль–1); ∆S (Дж К–1 моль–1); Tc і ∆Tc (K)). 

Сполука Тип СП Tc / Tc1/Tc2 ∆Tc / ∆Tc1/∆Tc2 ∆H / ∆H1/∆H2 ∆S / ∆S1/∆S2 

6.9·2phNO2  1-ступінчастий 226 19 19 86 

6.9·2naph  2- ступінчастий 196/211 14/9 9/10 44/45 

6.9·1,5phCF3 1- ступінчастий 209 15 19 92 

 

Сполука 6.9·1,5phCF3 кристалізується в гратці з моноклінною сингонією, прос-

торовій групі P2/m в ВС стані (визначено при 250 K), яка зберігається при переході в 

НС стан (120 K). Внаслідок збільшення лабільності сполуки при нагріванні до 250 К 

і специфіки проведення експерименту (використання газового продувного кріостата) 

відбувається часткова десорбція гостьових молекул і тому зафіксовано наявність 

лише половини гостьової молекули на мономерну ланку, що, проте, не вплинуло на 

якість одержаних структурних даних. 

Аналогічно вищезгаданим клатратам, в кристалічній гратці 6.9·1,5phCF3 при 

120 К виявлено дві нееквівалентні за симетрією молекули phCF3 (рис. 6.21). Моле-

кула типу 1 розташовується між піридиновими кільцями ліганду bpb, який аксіально 

зв’язує сусідні центри Fe(1), і, крім того, молекула утворює контакти C···F з атомом 

вуглецю найближчої етинільної групи і найближчим піридиновим залишком, 

зв’язаним з атомом Fe(2) (рис. 6.21а, b). Молекула типу 2 є ближчою до піридину, 

координованого з атомом Fe(2), і утворює тільки контакти C···C. Коефіцієнт запов-

нення для гостьової молекули типу 2 складає 0,5, до того ж вона розупорядкована за 
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двома позиціями, як це показано на рис. 6.21а. В цілому в гратці міститься 1,5 моле-

кули phCF3 на один атом Fe у повній відповідності з даними ТГА.  

 

Рис. 6.21. (а) Фрагмент структури 6.9·1,5phCF3 при 120 К. Контакти C···C та 

C···F між гостьовими молекулами phCF3 і bpb, коротші за відповідні ВдВ радіуси, 

показано пунктирними лініями. Атоми F і C з коефіцієнтом заповнювання 0,25 ма-

ють двотонову заливку. Код симетрії i: x, –y, z; (b) Проекція вздовж b. Кристалогра-

фічно нееквівалентні гостьові молекули phCF3 типу 1 і типу 2 пофарбовані в різні 

кольори. 

 

При нагріванні до 250 К внаслідок СП відбувається збільшення відстані 

<Fe(1,2)–N> на 0,2 Å до 2,164 Å. Незважаючи на повну спінову конверсію при на-

гріванні від 120 до 250 К, кути N−Fe−N змінюються незначно. Ще одним наслідком 

збільшення температури є десорбція гостьової молекули сполуки, як згадувалось 

вище. Очікувано, вивільняється гостьова молекула типу 2 з меншою кількістю між-

молекулярних контактів господар-гість при 120 К, що призводить до упаковки, по-

казаної на рис. 6.22а, b. Крім того, коефіцієнт заповнення 0,5 гостьових молекул ти-

пу 1, дозволяє припустити, що половина від загальної кількості цих молекул теж ви-

вільняється при нагріванні до 250 К.  
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Рис. 6.22. (а) Молекулярні фрагменти 6.9·0,5phCF3 при 250 К. Короткі контак-

ти C···F показані пунктирними лініями. Атоми F з коефіцієнтом заповнення 0,25 

мають двоколірне забарвлення. Код симетрії i: x, –y, z; (b) Проекція вздовж b.  

 

Розширення елементарної комірки під час СП перш за все призводить до ослаб-

лення міжмолекулярних взаємодій із залишковими гостьовими молекулами і, як ре-

зультат, до зникнення контактів С···С, спостережуваних при 120 К. Наприклад, най-

коротший міжмолекулярний контакт C···C має довжину близько 3,771 Å, що пере-

вищує суму двох ВдВ радіусів атомів вуглецю. Єдиною сильною міжмолекулярною 

взаємодією являється контакт C···F, утворений розупорядкованими CF3-групами з 

піридиновими фрагментами сусідніх молекул bpb (рис. 6.22а). Згадане розупорядку-

вання гостьових молекул в ВС стані спостерігається і для інших клатратів 6.9·G і 

його можна розглядати як додатковий фактор, що визначає різкий СП в цих систе-

мах аналогічно моноядерним сполукам з кооперативним СП внаслідок розупорядку-

вання компонентів ґратки [98, 510, 511].  
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СП-неактивний координаційний полімер з bpb. Молекулярна структура спо-

луки 6.12 складається з одновимірних полімерних ланцюгів [···Fe–NC–Pt(CN)2–CN–

]∞ (рис. 6.23). Дві молекули води та дві монодентати молекули bpb формують октае-

дричну координаційну сферу атомів FeII. Довжина 

зв’язку Fe–Npy становить 2,270(2) Å, Fe–NCN = 

2,119(2) Å, а відстань Fe–O = 2,128(2) Å. Молекули 

води зв'язані через атоми водню з незадіяними пі-

ридиновими залишками ліганду bpb і з ціанідними 

групами плаского аніону [Pt(CN)4]
2– сусідніх полі-

мерних ланцюгів. Ці водневі зв’язки O···H–N, а та-

кож взаємодії між лігандами bpb та ціанідними гру-

пами об'єднують одновимірні полімерні ланцюги в 

3D супрамолекулярні ансамблі. 

 

     

 

Рис. 6.23. (a) Фрагмент структури 6.12 з водневими зв’язками між сусідніми 

полімерними структурами (штриховані лінії) [(i) –x, 1–y, –z; (ii) 2–x, –y, 1–z; (iii) –x, 

1–y, –z; (iv): –x, –y, –z.]. (b) Фрагмент полімерної структури. 

 

ОБГОВОРЕННЯ. Включення двох молекул нафталену чи нітробензену в ґрат-

ку 6.9·гість можна зрозуміти, враховуючи будову і природу каркасної сполуки і ро-

зміру утворених пор, а також будову гостьових молекул, яка більшою чи меншою 

мірою сприяє реалізації контактів типу господар–гість/гість–гість. На відміну від 

пласких молекул нафталену та нітробензену і завдяки об'ємній CF3-групі, молекули 

(a) 
(b) 

 

{FeII[Pt(CN)4](bpb)2(H2O)2} 

6.12 
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phCF3 слабко взаємодіють з каркасом сполуки, що полегшує десорбцію при підви-

щеній температурі. ТГА дані показують, що температура вивільнення гостьових мо-

лекул послідовно зростає в ряді phCF3–phNO2–naph, тобто phCF3 показує найменшу 

термічну стабільність, в той час як naph утворює найбільш стабільну клатратну спо-

луку. Виявлена тенденція збігається зі збільшенням температури плавлення і кипін-

ня чистих сполук, що корелює зі здатністю молекул утворювати міцні міжмолекуля-

рні контакти. Значна лабільність адсорбованого phCF3 вимагала проведення вимі-

рювань в контакті з розчинами гостьової сполуки і при занурені в силіконову олію 

для виконання магнітних і РСтА вимірювань відповідно.  

Критична температура СП насичених клатратів змінюється в залежності від 

природи гостьових молекул. Відповідне середнє значення Tс,av зростає в ряді Tc,av
naph 

< Tc,av
phCF₃ < Tc,av

phNO₂. Оскільки вище показано, що всі клатрати 6.9·гість мають поді-

бні структури, їх різна поведінка під час СП може бути пов’язана з різним розміром 

гостьових молекул. Дійсно, молекулярні об’єми phNO2/phCF3/naph рівні 152/164/177 

Å3 відповідно [512, 513]. Відношення є обернено пропорційним усередненим крити-

чним температурам СП насичених клатратів 6.9·G, які складають 226/209/203 К від-

повідно (табл. 6.1). Враховуючи це спостереження, а також те, що тільки 1,5 моле-

кули phCF3 на атом Fe знаходяться в гратці в порівнянні з 2-ма молекулами naph або 

phNO2, при описі зміни СП в даній серії клатратних сполук доцільно враховувати 

стеричну перешкоду, зумовлену цими молекулами. Очевидно, що більші за об’ємом 

молекули сильніше перешкоджають стисненню каркасу і при інших рівних умовах 

дестабілізують компактніший НС стан на користь об'ємнішого ВС стану.  

Таким чином, синтезовані нові клатрати серії 6.9·G повністю охарактеризовані 

методами РСтА, магнетизму, дифрактометрії і ДСК. Їх кристалічні структурі, утво-

реній полімерними шарами {Fe[Pt(CN)4]}∞, з'єднаними подовженими містковими лі-

гандами bpb, притаманна висока адсорбційна ємність, яка дозволяє включати до 1,5 

гостьових молекул phCF3 та 2-х молекул naph чи phNO2 на один атом Fe. Структур-

ний аналіз виявив утворення коротких контактів C···C і C···F, а також додатково ро-

таційне розупорядкування CF3-групи при підвищенні температури. У випадку phCF3 

магнітні дані показують виникнення одноступеневого СП з гістерезисом, розташо-
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ваного за температурою між відповідними значеннями клатратів з нітробензеном та 

нафталеном. Така поведінка пояснена з враховуванням молекулярного об'єму і чис-

ла гостьових молекул, тобто більші гостьові молекули стабілізують об'ємну ВС ґра-

тку і перешкоджають її переходу в компактну НС форму. 
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6.5 Двовимірний координаційний полімер зі СП на основі іоногенного ге-

тероциклічного ліганду 

 

Переважна більшості дискретних катіонних комплексів утворені нейтральними 

нітроген-вмісними гетероциклічними лігандами, заряд яких врівноважується позас-

ферними аніонами [296]. Однак введення зарядокомпенсуючих псевдогалогенідних 

або поліціанідних аніонів замість частини лігандів, а також заміна останніх на ді- і 

тетрадентатні ліганди з іміно- або іміно-аміно донорними групами, дозволяє не тіль-

ки регулювати заряд комплексних часток, але й силу поля ліганду [139, 296, 497, 

514]. Отримані гетеролептичні комплекси являються нейтральними сполуками з СП, 

дискретними моноядерними, бі- і поліядерними, одно- і двовимірними координа-

ційними полімерами. Нейтральні координаційні СП полімери FeII, що утворюються 

самозбіркою ді-, тетра -, гекса- або октаціанометаллатних місткових комплексів, FeII 

і імінових лігандів, являють собою серію СП сполук з цікавою феноменологією 

[139] (див. попередні розділи). 

Кількість нейтральних комплексів FeII з СП, отриманих лише з використанням 

гетероциклічних органічних лігандів з іоногенними групами, є відносно невеликою. 

Наскільки нам відомо, сполука {Fe[HB(pz)3]2}
0 з лігандом-аніоном скорпіонатного 

типу [HB(pz)3]
– (= (гідри-

до)трис(1Н-піразол-1-іл)борат) яв-

ляє собою перший приклад класу 

нейтральних СП комплексів FeII 

[515, 516]. Пізніше термо- і фотоі-

ндукований СП було досліджено в 

гетеролептичних комплексах 

{Fe[H2B(pz)2]2L}0, де [H2B(pz)2]
– = 

дигідробіспіразолілборатний аніон, 

L = 1,10-фенантролін або 2,2'-біпіридин і їх похідні [259, 517, 518]. Обидва комплек-

си виступають модельними сполуками для дослідження феномену СП в нанометро-

вому масштабі в тонких плівках і навіть в масштабі однієї молекули [519-524]. По-
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шук СП комплексів, здатних до осадження через газову фазу (сублімацію) спонукав 

до синтезу іоногенного тридентатного ліганду (2-(1Н-піразол-1-іл)-6-(1Н-тетразол-

5-іл)піридину) (L1H) і відповідного нейтрального комплексу [Fe(L1)2]
0, який у ви-

гляді метанолату демонструє кооперативний СП при кімнатній температурі [267].  

Вищезгадані нейтральні комплекси мають хромофор [FeN6], однак відома серія 

нейтральних комплексів FeII з хромофором [N4О2]. Першим прикладом являється 

моноядерна сполука FeII [Fe(5-NO2-sal-N(1,4,7,10)], яка проявляє сильний коопера-

тивний двоступінчастий СП і кристалографічний фазовий перехід [273]. Серія нейт-

ральних комплексів FeII із загальною формулою [Fe(L2)(L)x] отримано комбінацією 

пласких тетрадентатних лігандів Єгера (Jäger-type) з [N2O2]-донорними вузлом, іонів 

FeII і допоміжних аксіальних піридиноподібних монодентатних (x = 2) або бісмоно-

дентатних (x = 1) лігандів [260]. Також відомі гомолептичні комплекси [Fe(L3)2] з 

[N4О2]-хромофором, утворені тридентатними лігандами HL3, похідними N'-

((піридин-2-іл)метилен)бензогідразидом [261, 263, 525]. 

За винятком ряду 1D комплексів з лігандами Єгера, всі нейтральні комплекси з 

вищезгаданими іоногенними лігандами являються дискретними (0D) сполуками. Ві-

домо лише два приклади двовимірних СП координаційних полімерів. Сполука 

[Fe2(2,2'-біпіридин)(імідазолат)4] утворює нескінчені 2D-бішари із поперемінних те-

траедричних і октаедричних центрів Fe, кожен з яких з'єднаний з чотирма іншими 

одиночними імідазольними лігандами. Хелатуючі ліганди 2,2'-bipy формують Oh-

сфери іонів. Сполука демонструє два кристалографічних фазові переходи, що су-

проводжуються різким неповним СП з T1/2 = 135 К [526]. В СП системі [Fe(2,4-

bpt)2]·nH2O, де 2,4-bpt– є депротонованою формою 2,4-H-bpt = 3-(2-піридил)-5-(4-

піридил)-1,2,4-триазол, молекула ліганду одночасно діє як хелатуючий бідентатний 

ліганд (через 2-піридил-1,2,4-триазольний фрагмент) і як монодентатний ліганд (че-

рез 4-піридинову групу). У безводній формі (n = 0) монодентатні групи координу-

ються до металічних центрів в транс-конфігурації, у випадку n = 4 в цис-

конфігурації, причому остання форма демонструє неповний і поступовий СП. Тер-

мічно обумовлена супрамолекулярна ізомеризація і повна дегідратація сприяють пе-
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реходу цис-конформації в транс, що призводить до утворення поліморфу з повним і 

кооперативним СП з T1/2 = 275 К [527, 528]. 

Новим кроком в дослідженні нейтральних і аніонних комплексів FeII являються 

два комплекси, моноядерний NEt3H{FeII[bipy(ttr)2][Hbipy(ttr)2]}·3MeOH (6.13) і 2D 

координаційний полімер {FeII[bipy(ttr)]2}∞ (6.14), отримані в результаті часткового 

або повного депротонування тетрадентатного іоногенного ліганду [H2bipy(ttr)2] (= 

6,6'-біс(1Н-тетразол-5-іл)-2,2'-біпіридин). В цьому розділі описано синтез, структур-

ний аналіз, 57Fe месбауерівські спектри і магнітні властивості 6.13 і 6.14, а також 

фотомагнітні і ДСК вимірювання останньої сполуки [529]. 

 

 

Рис. 6.24. (a) Проекція комплексної молекули 6.13. (b) Координаційний поліедр 

з геометрією деформованого бісдисфеноїдного додекаедра.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ. Сполука 6.13 кристалізується в моноклінній просторовій групі 

P21/c (Додаток А). Центральний іон оточений двома тетрадентатними аніонними лі-

гандами [bipy(ttr)2]
– в мер-конфігурації, донорні атоми яких N(1), N(2), N(3), N(4) 

(ліганд 1) і N(11), N(12), N(13), N(14) (ліганд 2) визначають рідкісний для FeII дефо-

рмований бісдисфеноїдний додекаедр з симетрією близькою до D2d (рис. 6.24). Зна-

чення довжин зв’язків Fe–N в діапазоні 2,240(3)–2,417(2) Å близькі до таких ком-

плексів [Fe(L-N4H2)](BPh4)2·Et2O (L-N4H2-макроциклічний ліганд 2,11-діаза[3,3] 

(2,6)піридинофан) [530] і [Fe(LN4)2](BF4)2 (LN4 одержаний конденсацією 1,2-
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фенілендіаміну з двома еквівалентами 1-метил-2-імідазолкарбоксальдегіду) [531], 

координаційне середовище яких відповідає спотвореним додекаедру і квадратній 

антипризмі відповідно.  

Кристалічна упаковка 6.13 може бути описана як шарувата в площині ab. Шари 

утворені комплексами, об’єднаними через сильні π–π взаємодій, які чергуються з 

молекулами триетиламіну і метанолу вздовж с. 

Кристалічна структура 6.14 при 298 і 100 К зберігає орторомбічну просторову 

групу Pbca (Додаток А). Крім того, також досліджено зміну параметрів кристалічної 

ґратки при різних температурах в режи-

мах охолодження (270, 250, 225, 212, 200 і 

150 К) і нагрівання (175, 200, 212, 225, 250 

і 270 К). 

Кожен іон FeII в 6.14 координується 

через N-атоми 2,2'-біпіридинової частини 

і двох тетразольних груп з одним діаніо-

ном [bipy(ttr)2]
2–, займаючому чотири ек-

ваторіальні положення сильно спотворе-

ного подовженого октаедра. Аксіальні по-

ложення займають периферійні N-атоми 

тетразольних фрагментів сусідніх еквіва-

лентних фрагментів {Fe[bipy(ttr)2]}
0. На рис. 6.25 показана асиметрична мономерна 

ланка полімеру. Різниця між двома середніми значеннями зв’язків Fe–N при 100 і 

298 К ∆R = 0,174(2) Å є трохи меншою, ніж очікувалося для повного СП, який є 

меншим від канонічного значення 0,2 Å, що вказує на ~13% залишкових ВС центрів.  

  

Рис. 6.25. Фрагмент полімерної 

мережі 6.14.  
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Рис. 6.26. Кристалічна упаковка 6.14: фрагмент шару вздовж c (ліворуч) і два 

послідовні двошари вздовж b (праворуч). 

 

Тетразольні групи кожного 

фрагмента {Fe[bipy(ttr)2]} висту-

пають у якості місткових, тим 

самим утворюючи хвилясті дво-

шари в площині ab, укладені 

вздовж напрямку с (рис. 6.26). 

Біпіридинові фрагменти двох по-

слідовних шарів взаємодіють че-

рез - короткі контакти як при 

100 К, так і при 298 К.  

Залежність об'єму елемента-

рної комірки (V) і χMT від Т добре 

збігаються (рис. 6.27). Однак слід 

підкреслити, що зміна V(Т) не проявляє гістерезису, що вказує на відсутність кінети-

чного ефекту. Зміна об’єму елементарної комірки ∆V на атом Fe (Z = 8) становить 

типові 28,8 Å3 внаслідок теплового стиснення/розширення і зміни поліедра через 

СП. 
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Рис. 6.27. Теплова залежність зміни об'є-

му елементарної комірки V і χМТ від T сполу-

ки 6.14. 
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При 300 К значення χМТ становлять 3,47 і 

3,28 см3 К моль–1 для 6.13 і 6.14 відповідно 

(рис. 6.28), і відповідають S = 2 з помітним 

орбітальним внеском, як зазвичай це спостері-

гається для іона FeII в ВС стані. У випадку 

6.13 значення χМТ залишається постійним до 

45 К і, навпаки, у випадку 6.14 χМТ швидко 

зменшується в інтервалі 210–215 К до постій-

ного значення 0,50 см3 К моль–1. При 

нагріванні виявлено асиметричну петлю гіс-

терезису з Тc
↓ = 218 К і Тc

↑ = 226 К та шири-

ною 8 К. Опромінення зразка 6.14 зеленим лазером (λ = 532 нм) протягом 3 годин 

при 10 К призводить до фотогенерації ВС* стану з χМТ ≈ 1,10 см3 К моль-1 та TLIESST 

= 52 K.  

Репрезентативні спектри 6.14 при 80 і 293 К показано на рис. 6.29. Значення па-

раметрів резонансного сигналу отримано методом підгонки спектрів за методом 

найменших квадратів. При 80 К спектр складається з двох дублетів з ізомерними 

зсувами δ = 0,47(1) і 1,15(1) мм с–1 і з квадрупольними розщепленнями ∆EQ = 0,69(1) 

і 2,48(2) мм с–1, які узгоджуються з наявністю НС і ВС фаз відповідно. Відносна 

площа НС дублета (A/Atot) становить 86 %, площа ВС 

дублета складає залишкові 14 %. При 293 К спектр 

складається з одного ВС дублета з δ = 0,977(5) і ∆EQ = 

2,250(1) мм с–1. У згоді з магнітною кривою і криста-

лографічними даними ці значення ясно вказують на 

наявність залишкових ВС іонів при 80 К (~15%) і пов-

не перетворення в ВС стан при 293 K. Спектр 6.13 при 

293 К описано двома дублетами з δ1 = 1,30(1) мм с–1, 

∆EQ1 = 3,69(1) мм с–1 і (A/Aзагал.)1 = 59(2) % і 2 = 1,32(1) 

мм с–1, ∆EQ2 = 3,16(1) мм с–1 і (A/Aзагал.)2 = 41(1) %. Зна-

чення δ та ∆EQ є аналогічними спостережуваним для 
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Рис. 6.28. Залежність χMT від Т 

сполук 6.13 і 6.14. 

6.13 
6.14 

h

 

Рис. 6.29. 57Fe месба-

уерівські спектри 6.14. 
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[Fe(L-N4H2)](BPh4)2·Et2O ( = 1,24(1) мм с–1, ∆EQ2 = 3,05(1) мм с–1) [530] і [Fe(LN4)2]-

(BF4)2 ( = 1,56(6) мм с–1, ∆EQ = 3,85(2) мм с-1) [531]. Для комплексу [Fe(cyclen-

py4](ClO4)2·H2O [532], який має координаційне оточення 6+2 з двома довгими 

зв’язками Fe–Npy ≈ 3 Å, δ і ∆EQ рівні 1,01 мм с–1 і 3,20 мм с–1 відповідно. Комплекс 

[Fe(1,8-нафтипіридин)4(ClO4)2] має найбільше квадрупольне розщеплення серед ок-

такоординованих іонів FeII, ∆EQ = 4,54 мм с–1 

[533]. 

Температурна залежність теплоємності 

Ср сполуки 6.14 в режимах охолодження і 

нагрівання показано на рис. 6.30. Абсолютні 

значення зміни ентальпії внаслідок СП 

складає ∆H↓ = –7,6(0,4) кДж моль-1 (Tс
↓ = 215 

К) і ∆H↑ = 8,9(0,4) кДж моль-1 (Tc
↑ = 225 К) 

для охолодження і нагрівання відповідно. З 

цих значень зміна ентропії (∆S = ∆H/Tc) для 

кожного з режимів відповідно –35,5(3) Дж 

К-1 моль-1 і 39,5(3) Дж К-1 моль-1. Різниця 

між температурами охолодження та 

нагрівання ∆Tc = Tc↑ – Tc↓ ≈ 10 K вказує на петлю гістерезису. Середні значення 

∆Hav = 8,27 кДж моль-1, ∆Sav = 37,5 Дж К-1 моль-1 і <Tc> = 220 K. ∆Sav і ∆Hav є трохи 

меншим, ніж очікувалося для помірно кооперативного СП [14, 407, 534]. Цей факт 

пояснюється залишковими 15 % СП-неактивних іонів FeII.  

 

  

Рис. 6.30. Накладання кривих 

залежності ΔCp і χMТ від Т сполуки 

6.14. 
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6.6 Заміщені біс(1H-піразол-4-іл)селеніди для синтезу полімерних комплек-

сів FeII 

 

Діарилселеніди займають центральне місце в органічній хімії селена [535-538]. 

Доведено їх цінність у якості інтермедіатів і синтонів, оскільки атоми селену легко 

видаляються з органічних молекул. Діарил- і дігетарилселеніди проявляють біологі-

чну активністю і мають значний потенціал в якості ефективних антиоксидантів, 

протипухлинних і проти-інфекційних засобів [539, 540], інгібіторів ферментів глута-

тіонпероксидази [539-541] і імуномодуляторів [539]. Крім того діарилселеніди є 

ключовими проміжними продуктами при синтезі біологічно і фармацевтично важ-

ливих селенійорганічних сполук, таких як сполук селенонію, селеноксидів, селені-

мінів і селеніддигалогенідів [535-539, 542, 543]. На противагу, дигетарилселеніди на 

даний час є маловивченими сполуками. Окрім можливої біологічної активності, ці 

сполуки можуть виступати у якості перспективних моно- або мультидентатних або 

місткових лігандів, що надають як "тверді", так і "м'які" донорні атоми, і можуть 

слугувати синтонами для одержання супрамолекулярних каркасних сполук [544]. 

Традиційні методи отримання діарилселенідів включають реакції селенідів ме-

талів або селеноціанатів з арилгалогенідами, перетворення арилгалогенідів у відпо-

відні сполуки ариллітія, магнію або олова і подальшу реакцію з диарилдиселенідами 

[535-539, 545], утворення через проміжні сполуки діазонію [535-538], перехресні ре-

акції арилгалогенідів з арилселенолами [546] або окислення селенолів або селенола-

тів [535-539]. У багатьох випадках ці методи є трудомісткими і вимагають багатое-

тапного протоколу або мають істотні обмеження або недоліки, тому незважаючи на 

універсальність доступних синтетичних шляхів, існує потреба в розробці зручних і 

простих методів синтезу диарилселенідів. Нижче повідомлено про простий односта-

дійний синтез біс(3R,5R'-1H-піразол-4-іл)селенідів при реакції піразолів з діоксидом 

селену [547]. 

РЕЗУЛЬТАТИ. Незважаючи на те, що пряме перетворення SeO2 в органічні 

селеніди в більшості випадків є неефективним, реакція з деякими заміщеними похі-

дними 1Н-піразолу є винятком з правила. Виявлено, що вона протікає без осадження 
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металічного селену і призводить до утворення відповідних селенідів зі стабільно ви-

сокими виходами.  

 

Табл. 6.2. Виділені біс(3R,5R'-1Н-піразол-4-іл)селеніди pzSe1–pzSe6 і трис(1Н-

піразол-4-іл)селеноній етилселеніт (pzSe7) синтезовано відповідно до рівняння: PzH 

+ SeO2 → Pz2Se (Pz3Se+). 

Замісники Виділено Вихід (%) Замісники Виділено Вихід (%) 

 pz2Se Pz3Se+   pz2Se Pz3Se+  

3(2py), 

5Me 
pzSe1 – 64 3,5(CF3)2 – – – 

3ph, 5Me pzSe2 – 67 3,5(COOH)2 – – – 

3ph pzSe3 – 52 3,5(COOEt)2 – – – 

3,5(Et)2 pzSe4 – 62 3,5ph2 – – – 

3,5(Me)2 pzSe5 – 50     

3Me pzSe6 – 55     

– – pzSe7  37     

 

Початковим поштовхом для дослідження цієї реакції стала взаємодія між 3-

метил-5-(2-піридил)-1Н-піразолом і SeО2 в піридині, що призводить до утворення 

біс(3-метил-5-(піридин-2-іл)-1Н-піразол-4-іл)селеніда (pzSe1) з виходом 64% (табл. 

6.2). Використовуючи аналогічний експериментальний протокол (1 екв. піразолу з 

1,5 екв. SeO2 з кип'ятінням в піридині) була вивчена реакційна здатність ряду піра-

зольних похідних (табл. 6.2). Отримані результати дозволили розробити загальну 

синтетичну процедуру для одержання біспіразолілселенідів, зокрема pzSe2–pzSe6, і 

з'ясувати відмінності в перетворенні різних похідних піразолу. Слід зазначити, що 

вибране співвідношення між вихідними реагентами з надлишком SeO2 має виріша-

льне значення для утворення цільових селенідів. Вивчено вплив зміни співвідно-

шення в діапазоні від 2:1 до 1:2 і встановлено, що співвідношення 1:1,5 є оптималь-

ним. Наприклад, у випадку співвідношення 1:1 відповідні селеніди утворювалися з 

меншим виходом.  
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Реакційні суміші і продукти реакції досліджено методами тонкошарової хрома-

тографії, ESI-MS, 1H і 13C ЯМР спектроскопії. Ідентичність і будова виділених селе-

нідів підтверджено аналітичними і спектральними методами, молекулярні структури 

pzSe1-pzSe7 досліджено методом РСтА (рис. 6.31).  

 

 
 

pzSe1 pzSe2 pzSe3 

 
 

 

pzSe4 pzSe5 pzSe6 

 

 

pzSe7 

 

Рис. 6.31. Молекулярні структури pzSe1-pzSe7 за даними РСтА. 
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На основі отриманих структурних і мас-спектроскопічних даних запропоновано 

механізм реакції з діоксидом селену (рис. 6.32). Перша стадія реакції включає по-

двійну нуклеофільну атаку піразольним вуглецем С-4 атому селену [548] з утворен-

ням селеноксиду (i). Подальше перетворення оксиду включає реакцію з піразолом 

або піридином з утворенням іонів селенонію R2XSe+ [R, X = 3,5-дизаміщений-1Н-

піразол-4-іл (ii') або X = піридил (ii")] (рис. 6.32), стабільних лише в розчині. При 

десольватації реакційних сумішей утворюються органічний селенід (iii), біспіразоліл 

(iv'), піразолілпіридин (iv") і піразолілселанол (v) як побічні продукти, ідентифіко-

вані за спектрами ESI-MS або РСтА. Запропонований шлях реакції непрямо підтвер-

джується тим фактом, що ані катіони селенонію, ані побічний біспіразоліл не утво-

рюються при обробці біспіразолілселеніду піразолом в реакційних умовах. Крім то-

го, ESI-MS спектр реакційної суміші біс(3,5-диметил-1Н-піразоліл)селеноксиду 

[548] з 3,5-диметил-1Н-піразолом після кип'ятіння в піридині протягом 6 годин міс-

тить піки піразолілпіридину і pzSe5, що підтверджує припущення, що селеноксид 

може бути попередником ii та iii. Необхідно підкреслити, що відповідно до запропо-

нованого механізму найбільший вихід селеніду обмежений приблизно 50–67% по 

відношенню до піразолу.  

 

Рис. 6.32. Запропонований механізм реакції з утворенням біс(3R,5R'-1H-

піразол-4-іл)селеніду. 
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При обробці продуктів реакції реакційної суміші 3,5-диетил-1Н-піразола і діок-

сида селена концентрованою соляною кислотою, були виділені кристали як pzSe4, 

так і гідрохлориду 4-хлорселаніл-3,5-диетил-1Н-

піразола, який утворився з відповідного піразолілсе-

ланола (v), згаданого вище (рис. 6.33) 

Раніше повідомлялось про утворення солі арил-

селенонія при реакції з діоксидом селена в концент-

рованих мінеральних кислотах [549-551]. У випадку 

досліджуваної реакції лише для незаміщеного піра-

золу було виділено симетричну селенонову сіль 

pzSe7 в індивідуальному стані, охарактеризовану ме-

тодом РСтА, яка є єдиним продуктом реакції (рис. 

6.31). На противагу, селенонові сполуки 3-

метилпіразолу і 3,5-метилпіразолу не були виділені в 

твердому стані. На нашу думку, відмінності в стабі-

льності сполук селенонію в цьому ряді можна пояснити стеричним відштовхуван-

ням між замісниками піразольних груп, поява яких викликає виплощення піраміда-

льних іонів селенонію і сприяє перетворенню в селеніди.  

Припущено, що на проходження реакції в значній мірі впливає також електрон-

на природа 3,5-замісників. Якщо у випадку 3,5-диметил-1Н-піразола утворюється 

селенід pzSe6, то для його структурного аналогу 3,5-біс(трифторметил)-1Н-піразола 

не виявлено жодних слідів селенорганічних продуктів (табл. 6.2). Аналогічно, 1Н-

піразол-3,5-дикарбонова кислота, її діетиловий ефір і 3,5-біфеніл-1Н-піразол неак-

тивні в цій реакції (табл. 6.2). Більш того, у цих чотирьох випадках ESI-MS контроль 

реакційних сумішей також не виявив присутність будь-яких піразолвмісних продук-

тів перетворення. 

Припускалось, що використання соляної або бромистоводородной кислоти у 

якості реакційної суміші призводить до конверсії реагентів з більш високим вихо-

дом. Проте реакція між 3,5-диметилпіразолом і діоксидом селену в концентрованій 

соляній кислоті за описаною вище методикою [550, 552] призвела до утворення 

 

Рис. 6.33. Молекуляр-

на структура побічного 

продукту v. 
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pzSe6 з помірним виходом (46%). Навпаки, спроба отримати pzSe1 з 3-метил-5-(2-

піридил)-1Н-піразола в цьому розчиннику не призвела до бажаного результату.  

Окрім згаданих вище застосувань, біспіразолілселеніди також можуть бути ви-

користані в якості моно- чи бідентатного кутового ліганду для одержання поліядер-

них чи полімерних супрамолекулярних металорганічних каркасів. Так, взаємодія 

pzSe5 з Fe(BF4)2·6H2O і K[Au(CN)2] в метанольному розчині призводить до утво-

рення одновимірного полімера {Fe(pzSe5)2(H2O)2[Au(CN)2]2} (6.15), структура якого 

містить місткові бідентатні діціаноауратні аніони, які з'єднують сусідні іони FeII, то-

ді як біспіразолілселенід служить монодентатним лігандом. Крім того, дві молекули 

води входять в координаційну сферу іона FeII і доповнюють геометрію до октаедри-

чної (рис. 6.34a). Довжина зв'язку Fe–N сполуки pzSe5 становить 2,209(4) Å, відстані 

Fe–O = 2,112(3) Å, що свідчить про ВС стан FeII, і що також підтверджується даними 

57Fe мессбауерівської спектроскопії і магнітними вимірюваннями (нижче). Два колі-

неарні зв'язки Fe–N з діціаноауратними групами, рівні 2,120(4) і 2,182(4) Å, лежать 

на головній вісі симетрії полімерного ланцюга. Молекула ліганду додатково утво-

рює численні водневі зв'язки з найближчими сусідніми донорними і акцепторними 

групами. Розмірність системи збільшується за рахунок супрамолекулярних взаємо-

дій молекул води і другого аніону [Au(CN)2]
–, які утворюють водневі зв'язки з най-

ближчими молекулами (O···N = 2,789(4), N···N = 2,988 (5) Å) (рис. 6.34b).  

 

 

 

Рис. 6.34. а) Молекулярна структура мономерної одиниці 6.15; b) Упаковка по-

лімерних ланцюгів в кристалічній гратці.  

(a) (b) 
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Важливо відзначити, що незважаючи на очевидне лінійне вирівнювання атомів 

золота не спостерігаються короткі аурофільні взаємодії між ними. Відстань Au···Au 

в кристалічній гратці сполуки 3,783(0) Å перевищує порогове значення двох ван-

дер-ваальсових радіусів AuI = 3,60 Å, що вважається верхньою межею для сильних 

аурофільних взаємодій [249]. 

Температурна поведінка порошкоподібного зразка 6.15 показана на рис. 6.35a. 

При кімнатній температурі значення χМТ = 3,40 см3 К моль–1 потрапляє в діапазон 

значень, очікуваних для іона FeII в ВС стані, і не змінюється при охолодженні до 

70 К (мінімальна температура для спостереження СП). 57Fe месбауерівський спектр 

сполуки наведено на рис. 6.35b. Резонансний дублет з ізомерним зсувом δ = 

1,22 мм с–1 і квадрупольним розщепленням ΔEQ = 3,35 мм с–1 підтверджує ВС стан 

іона FeII. Досить велике значення останнього параметра головним чином обумовлене 

некубічним розподілом валентних електронів на молекулярних орбіталях. 

 

      

Рис. 6.35. a) Залежність χMT і χМ
–1 від Т сполуки 6.15; b) 57Fe месбауерівський 

спектр сполуки при 120 К.  
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6.7 Короткі висновки 

 

1) Визначено СП характеристики нової серії 2D і 3D полімерних поліціаноме-

талатних комплексів FeII, отриманих в результаті самозбірки фторпіразину і поліціа-

нометалатних аніонів [MII(CN)4]
2– (MII = Ni, Pd, Pt) і [AuI(CN)2]

–. Сполуки на основі 

[MII(CN)4]
2– являють собою стабільні 2D координаційні полімери. Похідні Pd і Pt 

демонструють сильнокооперативний термо- і світлоіндукований СП з термохроміз-

мом від світло-жовтого (ВС) до темно-червоного (НС) на відміну від похідної Ni, 

яка є ВС в усьому температурному діапазоні і тиску до 0,7 гПа. Характер зміни зна-

чень T1/2 вказує на зростаючу стабілізацію НС стану в порядку Pt > Pd > Ni. Одержа-

ний тривимірний металорганічний каркас являє собою аналог добре відомого ком-

плексу {Fe(pz)[Pt(CN)4]}. Сполука має незвично низьку термічну стабільність, від-

несену до структурної деформації внаслідок атомів флуора ліганду, і залишається 

ВС в усьому температурному діапазоні. На противагу, 3D сполука з Au, яка склада-

ється з двох ідентичних взаємопереплетених 3D підграток, демонструє сильнокоо-

перативний СП зі стабільним гістерезисом більше 40 К.  

2) Кристалічна ґратка поліціанідної 3D сполуки з містковим бісмонодентатним 

2,6-нафтіридином складається з двох взаємопереплетених полімерних каркасів, ко-

жен з яких утворений 2D шарами {Fe[Au(CN)2]2}∞, містково з’єднаних молекулами 

ліганду через аксіальні позиції координаційної сфери іонів FeII. Структура з взаємо-

переплетених сіток стабілізується сильними аурофільними взаємодіями між диціа-

ноауратними групами, а недостатня щільність упаковки призводить до утворення 

одномірних каналів, заповнених гостьовими молекулами нітробензолу, взаємодія 

яких з полімерним каркасом опосередкована - контактами. Одержаній сполуці 

властивий плавний СП з асиметричним термічним гістерезисом шириною близько 6 

К при рівноважній температурі T1/2 = 166 К. 

3) Описано синтез і дослідження координаційного полімеру FeII на основі 3,8-

фенантроліна, який може зворотно перемикатись між двома типами СП, кооперати-

вним з гістерезисом і повним чотирьохступінчастим. Ключовим моментом зворот-

ного перемикання являється присутність/відсутність молекули phNO2 в пористому 
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каркасі сполуки. phNO2-Молекули, які легко абсорбуються за рахунок π-π-

стекінгових взаємодій з ароматичним лігандом, виступають в якості "молекулярного 

клина" між двома взаємопереплетеними 3D-каркасами, і породжують структурну 

фрустрацію, яка призводить до багатоступінчастого СП. При десольватації утворю-

ється сполука, яка демонструє широкий гістерезис при кімнатній температурі.  

4) Синтезовано серію пористих клатратів Гофмана з СП на основі FeII і ди- та 

тетраціанометалатів AgI і MII (M = Ni, Pd, Pt) та біс(4-піридил)бутадіїну в якості міс-

ткового ліганду і проведено їх вичерпне охарактеризування методами РСтА, ТГА, 

ДСК та рентгенівської дифрактометрії, а також досліджено їх клатрати з гостьовими 

молекулами нафталену, нітробензену і трифлуоротолуену. Магнітні дані вказують 

на проходження СП зі значним гістерезисом, розташування якого за температурою 

залежить від типу адсорбованих гостьових молекул. Досліджена поведінка пояснена 

з точки зору зміни ВдВ об'єму і числа гостьових молекул, коли більші гостьові мо-

лекули стабілізують більш об'ємну ґратку з ВС іонами FeII і перешкоджають утво-

ренню компактної НС ґратки. 

5) Описано синтез і властивості двох різних гомолептичних комплексів FeII на 

основі іоногенного тетрадентатного ліганду 6,6'-біс(1Н-тетразол-5-іл)-2,2'-

біпіридина. Депротонізація лігандної молекули призводить до утворення моноядер-

ної аніонної комплексної частки {Fe[bipy(ttr)2][Hbipy(ttr)2]}
– з КЧ = 8 центрального 

атома, з координаційним поліедром, який має геометрію деформованого бісдисфе-

ноїдного додекаедра, рідкісного в стереохімії іонів 3d-металів. Магнітні властивості 

сполуки відповідають ВС стану іона з S = 2, а мессбауерівський спектр характеризу-

ється великим значенням ∆EQ, що корелює з низькою симетрією центрально іона. 

Депротонізований ліганд здатен також утворювати нейтральний комплекс, в якому 

один дианіон [bipy(ttr)2]
2– припадає на один іон FeII і займає його екваторіальну 

площину. Тетразоли комплексної частки {Fe[bipy(ttr)2]}
0 виступають у якості екзо-

донорних груп для сусідніх фрагментів і займають вакантні аксіальні позиції іонів 

FeII, зав’язуючи таким чином комплексні частки в 2D координаційний полімер. Для 

сполуки виявлено помірно-кооперативний СП. При температурі нижче 40 К у фото-
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індукованій ВС* фазі спостерігається виникнення слабких антиферомагнітних взає-

модій між ВС центрами FeII, опосередкованих тетразолатними групами. 

6) Досліджено нову реакцію 1Н-піразолу і його 3-монозаміщених і 3,5-

дизамещенних піразолів з діоксидом селену і встановлено, що в разі діалкіл або ал-

кіларилпохідних це призводить до утворення біс(3R,5R'-1Н-піразол-4-іл)селенідів в 

якості основних продуктів реакції з високими виходами, що розширює спектр дос-

тупних синтетичних методів для даного класу сполук і може знайти застосування в 

органічному синтезі та координаційній хімії. Отримані сполуки є цінними синтети-

чними проміжними продуктами для отримання гетероциклічних і селеноорганічних 

сполук, важливими для фармацевтичної галузі, а також в якості лігандів для синтезу 

полімерних координаційних сполук з нестандартними структурною організацією і 

магнітними властивостями. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційна робота присвячена науковій проблемі, пов’язаної з дослідженням 

принципово нового підходу щодо регулювання параметрів спінового переходу (СП) 

через структурні фазові переходи типу твердий–твердий, твердий–

рідкокристалічний і твердий–рідкий. Продемонстровано вплив молекулярної будо-

ви, природи і розмірності систем на параметри СП. Розроблено методи синтезу і 

одержано 129 нових моноядерних і полімерних координаційних сполук FeII; дослі-

джено їх фізико-хімічні властивості за допомогою методів мас-спектрометрії, ІЧ, 

ЯМР, магнетохімії, 57Fe мессбауерівської спектроскопії, порошкової дифрактометрії, 

спектроскопії EXAFS, XANES, EDXS. Методом рентгеноструктурного аналізу вста-

новлено будову органічних і комплексних сполук FeII в різних спінових станах, за-

галом 94 структури.          

1) Показано, що введення стеричної перешкоди біля донорних атомів трипо-

дандних гетероциклічних лігандів на основі триамінів, або пласких тридентатних 

гетероциклічних лігандів, а також депротонізація гетероциклічних груп впливають 

на спіновий стан центрального іона FeII в утворених моноядерних псевдо-

октаедричних комплексах. Продемонстровано, що зовнішній гідростатичний тиск 

впливає на повноту спінового перетворення і його локалізацію за температурою.  

2) Продемонстровано вплив хімічної природи і кристалічної ґратки на парамет-

ри СП для систематично досліджених серій моноядерних тіо- і селеноціанатних 

комплексів з тетрадентатним хелатуючим лігандом, одержаних у вигляді рацеміч-

них орторомбічних і хіральних тригональних поліморфів. Згідно РСтА досліджень, 

відмінності в кристалічній упаковці впливають на геометрію поліедра [FeIIN6] і та-

кож відбиваються на амплітуді зміни кутових деформацій при СП, яка пропорційна 

амплітуді просторових перетворень комплексної молекули і ґратки. Показано, що 

відмінності в кооперативності досліджених сполук пов'язані зі зміною характеру 

міжмолекулярних взаємодій в поліморфних модифікаціях.  

3) Вперше продемонстровано можливість спостереження двох диференційова-

них каналів СП зі значним гістерезисом (канали пам’яті А і В), що реалізуються в 
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одній сполуці в залежності від швидкості зміни температури під час експерименту. 

Встановлено порогову швидкість зміни температури, яка корелює з кінетикою стру-

ктурного фазового перетворення двох низькоспінових фаз (НС1 і НС2). Виявлено, 

що кінетично контрольований перехід включає в себе значну перебудову міжмоле-

кулярних контактів, які визначають різну кооперативність кожного з каналів СП. 

Показано, що лазерне опромінення НС1 фази при температурі вище 70 К призводить 

до нетипово довгого часу релаксації фотогенерованої висоспінової фази, що згідно 

РСтА зумовлено підвищеною кінетичною стабільністю аліфатичних замісників під 

час конформаційної перебудови внаслідок СП. Продемонстровано, що розсинхрону-

вання явищ СП та структурного фазового переходу шляхом введення ізоморфних 

замісників в кристалічну ґратку призводить до селективної стабілізації каналів 

пам’яті.  

4) Продемонстровано виникнення рідкокристалічних властивостей для катіон-

них комплексів FeII з дископодібною або паличко-подібною молекулярною будовою 

на основі симетричних триамінів і похідних піридину, імідазолу і бензімідазолу, фу-

нкціоналізованих аліфатичними замісниками. Встановлено, що комплекси проявля-

ють СП і фазовий перехід кристал–смектик, який змінює повноту і кооперативність 

спінового перетворення.  

5) При систематичному досліджені серії нейтральних тіоціанатних моноядер-

них комплексів FeII на основі тетрадентатного ліганда виявлено вплив довжини алі-

фатичних замісників на ефективність взаємодії фазових і спінових переходів під час 

фазового переходу кристал−рідкий кристал. Показано, що гістерезис СП довголан-

цюгових сполук серії виникає внаслідок синхронізації з фазовим переходом.  

6) Показано, що для плавких комплексів FeII з лігандами ароїлгідразонового ти-

пу можливий контроль розташування за температурою і ширини гістерезису СП, а 

також безпрецедентна можливість обирати між прямим і оберненим напрямком СП. 

Виявлено, що причиною ефективної взаємодії фазових і спінових переходів є повне 

руйнування кристалічної ґратки при плавленні в ізотропний рідкий стан і її віднов-

лення при кристалізації.  



 

292 

7) Продемонстровано виникнення сильнокооперативного термоіндукованого 

СП з шириною гістерезису близько 40 К в новій серії двовимірних координаційних 

полімерів на основі тетраціанометалатних аніонів [Ni/Pd/Pt(CN)4]2– та 4-

фенілпіридину. Виявлено структурний фазовий перехід першого роду, синхронний з 

СП. Введення до трьох аліфатичних замісників в ліганд призводить до неповного і 

плавного СП при низькій температурі, а при нагріванні виявлено фазовий перехід 

сполук типу кристал–смектик.  

8) Систематично досліджено вплив розміру бісмонодентантного місткового лі-

ганду на СП тривимірних полімерних поліціанідних гетерометалічних координацій-

них сполук FeII:  

● Показано, що флюоропіразин може утворювати двовимірні і тривимірні коор-

динаційні полімери з поліціанометалатними аніонами [NiII/PdII/PtII(CN)4]
2– і 

[AuI(CN)2]
–, при цьому характер зміни параметрів СП вказує на зростаючу 

стабілізацію низькоспінового стану в порядку Pt > Pd > Ni. Cполука з Au, яка 

складається з двох ідентичних взаємопереплетених тривимірних підграток, 

демонструє сильнокооперативний СП зі стабільним гістерезисом більше 

40 К в області кімнатної температури.  

● Показано, що містковий бісмонодентатний ліганд 2,6-нафтіридин також приз-

водить до конкатенації двох полімерних каркасів, кожен з яких утворений 

шарами {Fe[Au(CN)2]2}∞, містково з’єднаними молекулами ліганду через ак-

сіальні позиції координаційної сфери іонів FeII. Включення гостьової моле-

кули нітробензену в ґратку призводить до СП з асиметричним термічним гіс-

терезисом. 

● Продемонстровано, що пористий полімер на основі 3,8-фенантроліна може 

зворотно перемикатись між двома типами СП, кооперативним з гістерезисом 

і повним чотириступінчастим, при включенні/вивільненні готьової молекули 

нітробензену, яка породжує структурну фрустрацію і стабілізує далекосяжні 

структурні "феро-" і "антифероподібні" взаємодії. При десольватації утворю-

ється сполука, яка демонструє одноступінчастий гістерезис шириною 15 К 

при кімнатній температурі.  
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● У разі подовженого місткового ліганду біс(4-піридил)бутадіїну виявлено ви-

соку пористість утвореної ґратки, що дозволяє включати до двох гостьових 

молекул нафталену, нітробензену або трифлуоротолуену на мономерну лан-

ку. На основі магнітних даних виявлено залежніть проходження СП зі знач-

ним гістерезисом від типу адсорбованих гостьових молекул. Встановлено 

кореляцію між зростаючим розміром гостьових молекул і стабілізацією 

об’ємної ґратки з висоскоспіновими іонами FeII. 

9) Показано можливість використання іоногенного тетрадентатного ліганду 

6,6'-біс(1Н-тетразол-5-іл)-2,2'-біпіридина для утворення гомолептичних комплексів 

FeII різної розмірності. Варіюючи синтетичні умови одержано або високоспіновий 

моноядерний комплексний аніон із співвідношенням FeII : ліганд = 1 : 2 з рідкісною 

геометрію координаційного оточення центрального атома (бісдисфеноїдним додека-

едром), або нейтральний октаедричний комплекс із співвідношенням FeII : ліганд = 1 

: 1 і з СП з гістерезисом. В цьому випадку тетразольні групи комплексних часток 

виступають у якості екзодонорних груп для сусідніх фрагментів, об’єднуючи їх в 

двовимірний координаційний полімер.  

10) Знайдено і досліджено нову органічну реакцію 1Н-піразолу і його 3-

монозаміщених і 3,5-дизамещенних піразолів з діоксидом селену з утворенням 

біс(3R,5R'-1Н-піразол-4-іл)селенідів в якості основних продуктів реакції, що розши-

рює спектр доступних синтетичних методів для даного класу сполук і може знайти 

застосування в органічному синтезі та координаційній хімії. Показано, що сполуки 

можуть виступати в якості моно- або бісмонодентатних лігандів для синтезу поліме-

рних координаційних сполук 3d-металів. Описано одновимірний координаційний 

полімер FeII на основі діціаноауратного аніону, вивчено його магнітні і спектральні 

властивості. 
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ДОДАТОК А.  

Основні кристалографічні параметри та умови проведення РСтА 

 3.1 3.2 3.3 

Формула  C18H21B2F8FeN9 C24H24Cl2FeN6O8 C17H22Cl2FeN9O8,5 

Мол. вага  592,91 651,24  1230,37 

T (K) 298(2) 298(2) 298(2) 

Симетрія  орторомбічна моноклінна триклінна 

Просторова група  Pnma Cc P1̄  

a (Å) 9,523(2) 17,497(1)  10,229(2)  

b (Å) 15,262(3)  9,865(1)  12,868(3)  

c (Å) 16,850(3)  16,262(1) 19,274(4)  

α (°) 90 90 80,20(3)  

β (°) 90 105,12 79,71(3)  

γ (°) 90 90 80,20(3) 

V (Å3) 2449,0(8) 2710,0 (9) 2434,1(8) 

Z 4 4 2 

 (г см–3) 1,608 1,596 1,679 

μ (мм-1) 0,704 0,810 0,905 

F(000) 1200 1336 1260 

Зібрані  

рефлекси 

24058 13116 25136 

Незалежні  

рефлекси 

4436  

[Rint = 0,042] 

6314  

[Rint = 0,073] 

15799 

[Rint = 0,0544] 

R [I > 2σ(I)] 0,0501 0,0894 0,0647 

R (всі дані)  0,1543 0. 3281 0,2005 
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 3.4 3.7 

Формула  C26H30N6FeCl2O8 C40H28B2F8FeN8 

Мол. вага  681,31  850,17 

T (K) 298(2) 120 

Симетрія  моноклінна орторомбічна 

Просторова група  P21/c Pbcn 

a (Å) 11,055(2)  17,3040(9) 

b (Å) 18,234(4)  11,3617(6) 

c (Å) 14,656(3)  19,0159(10) 

α (°) 90  

β (°) 90,00(3)  

γ (°) 90  

V (Å3) 2953,1(11) 3738,6 (3) 

Z 4 4 

 (г см–3) 1,532 1,510 

μ (мм-1) 0,751 0,487 

F(000) 1408 1728 

Зібрані  

рефлекси 
29848 

4399 

Незалежні  

рефлекси 

10209 

[Rint = 0,0589] 

2099 

[Rint = 0,0805] 

R [I > 2σ(I)] 0,0673 0,0757 

R (всі дані)  0,2114 0,1847 
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 3.8 3.9 

Формула  C42H28Cl6FeN8 C47H33,5B2F8Fe

N9,5O4 

Мол. вага  913,27 1024,80 

T (K) 100 120 100 185 

Симетрія  моноклінна триклінна 

Просторова група  P21/n P1̄  

a (Å) 10,9911(2) 12,1083(5) 12,4989(2) 11,0736(4) 

b (Å) 21,4295(3) 13,8771(7) 22,3803(5) 21,6336(8) 

c (Å) 16,4722(3) 14,4185(7) 13,5727(3) 16,6271(4) 

α (°)  80,788(4)   

β (°) 92,524(2) 68,599(4) 92,489(2) 95,904(3) 

γ (°)  80,297(4)   

V (Å3) 3876,00 (11) 2210,53(18) 3793,10(13) 3962,1(2) 

Z 4 2 

 (г см–3) 1,565 1,540 1,582 1,531 

μ (мм-1) 0,848 0,434 0,867 0,829 

F(000) 1856 1044 1832 1856 

Зібрані  

рефлекси 

6846 
11030 6702 

7017 

Незалежні  

рефлекси 

6131 

[Rint = 0,0445] 

7689 

[Rint = 0,0393] 

6031 

[Rint = 0,0350] 

5600  

[Rint = 0,0556] 

R [I > 2σ(I)] 0,0442 0,0969 0,0497 0,0851 

R (всі дані)  0,1098 0,2133 0,1296 0,2218 
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 3.10 3.13 3.14 

Формула  C40H26Cl6FeN8O C22H18FeN6S2  C22H18FeN6Se2  

Мол. вага  903,24 486,39  580,19   

T (K) 250 120 180  120  280  

Симетрія  моноклінна тригональна  тригональна  

Просторова група  P21/n P3121  P3121  

a (Å) 11,1767(3) 8,7615(5)  8,851(5)  8,8671(4)  9,0083(9)  

b (Å) 21,7921(7) 8,7615(5)  8,851(5)  8,8671(4)  9,0083(9)  

c (Å) 16,8683(4) 22,9329(14)  23,244(5)  23,087(2)  23,5056(19) 

α (°)      

β (°) 97,143(2)     

γ (°)      

V (Å3) 4076,6(2) 1524,6(2) 

   

1577,0(18) 1572,0(2)   1651,9(4) 

Z 4 3   3   

 (г см–3) 1,488 1,589  1,536  1,851  1,750  

μ (мм-1) 0,806 0,971  0,939  4,219  4,012  

F(000) 1856 750  750  864  858  

Зібрані  

рефлекси 

7211 2728  2767  2639  2738  

Незалежні  

рефлекси 

5556 

[Rint =0,0517] 

1565  1688  1697  998  

R [I > 2σ(I)] 0,0707 0,0859  0,0735  0,0833  0,0852  

R (всі дані)  0,1855 0,1581  0,1347  0,1337  0,2344  
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 3.15 3.16 3.17 3.18 

Формула  C22H18NiN6S2  C22H18NiN6Se2  C22H18NiN6S2  C22H18NiN6Se2  

Мол. вага  489,25  583,05  489,25  583,05  

T (K) 120  120  120  120  

Симетрія  орторомбічна орторомбічна  тригональна тригональна  

Просторова група  Pbca  Pbca  P3221  P3121  

a (Å) 8,7159(3)  8,9128(3)  8,8021(3)  8,9459(4)  

b (Å) 14,7855(7)  14,8812(5)  8,8021(3)  8,9459(4)  

c (Å) 32,4806(17)  32,614(2)  23,1511(15)  23,1874(14)  

α (°)     

β (°)     

γ (°)     

V (Å3) 4185,7(3)  4325,7(3)  1553,37(15)  1607,05(17)  

Z 8  8  3  3  

 (г см–3) 1,553  1,784  1,569  1,807  

μ (мм-1) 1,150  4,285  1,162  0,994  

F(000) 2016  2288  756  864  

Зібрані  

рефлекси 

4271  5491  2107  2181  

Незалежні  

рефлекси 

1762  3462  1332  1623  

R [I > 2σ(I)] 0,0860  0,0655  0,0790  0,0706  

R (всі дані)  0,2202  0,1198  0,139  0,1033  
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 3.19 3.20   

Формула  C26H36B2N12Fe C30H48N10P2F12Fe  

Мол. вага  594,14 894,57   

T (K) 120 110(1) 130(1) 150(1) 

Симетрія  моноклінна триклінна   

Просторова група  P21/c P1̄    

a (Å) 16,0762(4) 9,0541(13) 9,519(5) 9,2976(5) 

b (Å) 10,1827(2) 10,682(2) 9,999(5) 10,2975(4) 

c (Å) 18,3410(3) 21,093(3) 20,901(5) 22,1432(9) 

α (°)  86,848(12) 92,862(5) 92,136(3) 

β (°) 108,785(2) 80,132(11) 93,419(5) 101,633(4) 

γ (°)  83,268(13) 100,195(5) 98,721(4) 

V (Å3) 2842,48(11) 1994,7(5) 1950,8(15) 2047,4(2) 

Z 4 2   

 (г см–3) 1,388 1,489 1,523 1,451 

μ (мм-1) 0,57 0,551 0,564 0,537 

F(000) 1248 924   

Зібрані  

рефлекси 

17726 9182 10104 10471 

Незалежні  

рефлекси 

4596 5245 5333 7876 

R [I > 2σ(I)] 0,053 0,0912 0,0715 0,0574 

R (всі дані)  0,184 0,1504 0,1580 0,0801 
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 3.20 НС ВС* 3.20 НС 

Формула  C30H48F12FeN10P2  C30H48F12FeN10P2 

Мол. вага  894,57  894,57 

T (K) 25 25 80 

Симетрія  триклінна  триклінна 

Просторова група  P1̄  P1̄ 

a (Å) 9,0037(6) 9,124(1)  8,9994(7) 

b (Å) 10,6349(8) 10,399(2)  10,5624(9) 

c (Å) 20,9238(16) 21,917(3) 21,358(2) 

α (°) 87,427(3) 82,664(6) 90,096(8) 

β (°) 80,838(4) 79,143(8) 104,654(8) 

γ (°) 83,926(3) 81,735(7) 96,526(7) 

V (Å3) 1966,1(2) 2010,0(5) 1950,4(3) 

Z 2   

 (г см–3) 1,511 1,478 1,523 

μ (мм-1) 0,559 0,547 0,564 

F(000) 924 924 924 

Зібрані  

рефлекси 

19314 20736 6788 

Незалежні  

рефлекси 

6874  

[Rint = 0,0849] 

6907  

[Rint = 0,1560] 

3532 

[Rint = 0,0269] 

R [I > 2σ(I)] 0,0623 0,0851 0,0771 

R (всі дані)  0,1234 0,1965 0,1821 
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 3.20 BC* 3.29  

Формула  C30H48F12FeN10P2 C30H48As2F12FeN10 

Мол. вага  894,57 982,47  

T (K) 80 230 300 

Симетрія  триклінна триклінна  

Просторова група  P1̄ P1̄  

a (Å) 9,2022(7) 9,4189(8) 9,6140(7) 

b (Å) 10,1887(7) 10,3506(9) 10,2571(6) 

c (Å) 21,8917(18) 22,444(2) 21,9999(13) 

α (°) 91,390(6) 91,428(7) 91,522(5) 

β (°) 101,321(7) 100,894(7) 96,193(6) 

γ (°) 98,577(6) 99,001(7) 98,456(6) 

V (Å3) 1987,1(3) 2118,8(3) 2131,3(2) 

Z 2 2  

 (г см–3) 1,495 1,540 1,531 

μ (мм-1) 0,553 1,993 1,982 

F(000) 924 996 996 

Зібрані  

рефлекси 

6962 

5545 3523 

Незалежні  

рефлекси 

3599 

[Rint = 0,0284] 

  

R [I > 2σ(I)] 0,0368 0,0646 0,0903 

R (всі дані)  0,0991 0,1470 0,2341 
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 3.27   3.32 

Формула  C30H48As1,42F12FeN10P0,58  C30H48F12N10NiP2 

Мол. вага  956,98  897,43 

T (K) 230 120шв. охолодж. 157 110 

Симетрія  триклінна  триклінна 

Просторова група  P1̄  P1̄ 

a (Å) 9,411(3) 9,2858(5) 9,588(3) 9,1245 (3) 

b (Å) 10,309(3) 10,4090(6) 10,065(2) 10,5150 (2) 

c (Å) 22,379(5) 22,272(2) 21,074(4) 21,6376 (4) 

α (°) 91,520(11) 83,796(5) 93,89(2) 83,769 (2) 

β (°) 100,995(12) 78,275(5) 93,68(2) 78,852 (2) 

γ (°) 98,955(16) 81,416(5) 100,47(2) 81,928 (2) 

V (Å3) 2101,8(11) 2077,5(2) 1989,2(8) 2009,56 (9) 

Z 2   2 

 (г см–3) 976,0 975 975 928 

μ (мм-1) 1,514 1,530 1,598 1,483 

F(000) 1,597 1,597 1,668 1,668 

Зібрані  

рефлекси 

10380 4016 2958 6677 

Незалежні  

рефлекси 

    

R [I > 2σ(I)] 0,0563 0,0516 0,1247 0,042 

R (всі дані)  0,1406 0,0969 0,2859 0,131 
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 4.10  4.12*  

Формула  C102H164B4F16Fe2N14O7 C30H48Cl2FeN10O8 

Мол. вага  2157,41  803,53  

T (K) 120 200 120 250 

Симетрія  триклінна  триклінна  

Просторова група  P1̄   R3̄  

a (Å) 16,229(5) 16,659(5) 17,960(1) 18,114(1) 

b (Å) 19,229(5) 19,282(5)   

c (Å) 20,049(5) 20,092(5) 62,813(1) 63,651(1) 

α (°) 64,687(5) 65,247(5) 90 90 

β (°) 75,385(5) 76,038(5) 90 90 

γ (°) 78,892(5) 76,846(5) 120 120 

V (Å3) 5447(3) 5629 (3) 17547,3(7) 18087,5(7) 

Z 2  18  

 (г см–3) 1,315 1,273 1,369 1,328 

μ (мм-1) 0,35 0,34 0,58 0,56 

F(000)     

Зібрані  

рефлекси 

    

Незалежні  

рефлекси 

    

R [I > 2σ(I)] 0,0773 0,0730 0,0351 0,0502 

R (всі дані)  0,0967 0,0886 0,0470 0,0833 
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 4.17  4.23 

Формула  C48H66Cl2FeN10O8  

Мол. вага  1037,86  956,48 

T (K) 120 298 100,0(1) 

Симетрія  моноклінна  орторомбічна 

Просторова група  P21/c  Pbca 

a (Å) 15,760(2) 16,055(1) 18,746(4)  

b (Å) 13,638(1) 13,846(1) 14,398(3)  

c (Å) 24,499(3) 24,783(1) 36,174(7)  

α (°) 90 90  

β (°) 103,348(13) 102,235(6)  

γ (°) 90 90  

V (Å3) 5123,5(10) 5384,0(5) 9763,54(347) 

Z 4  8 

 (г см–3) 1,345 1,280 1,335 

μ (мм-1) 0,46 0,44 0,481 

F(000)   4159 

Зібрані  

рефлекси 

  16690 

Незалежні  

рефлекси 

  7834 

R [I > 2σ(I)] 0,0501 0,0844 0,0456 

R (всі дані)  0,0672 0,0976 0,1158 
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 4.29  4.36 

Формула  C54H72Fe2N12O4S4  C64H98N8O8Fe 

Мол. вага  596,59  1163,35 

T (K) 120 400 120 

Симетрія  моноклінна моноклінна триклінна 

Просторова група  P21 P21/c P1̄ 

a (Å) 11,79451(2)  11,923(5) 8,8252(3) 

b (Å) 20,7553(2) 21,342(5) 17,5445(10) 

c (Å) 12,0487(2) 12,365(5) 21,5988(12) 

α (°)   96,159(5) 

β (°) 95,0330(10) 94,533(5) 97,440(4) 

γ (°)   101,926(4) 

V (Å3) 2938,13(8) 3137(2) 3213,4(3) 

Z 2 4 2 

 (г см–3) 1,349 1,263 1,202 

μ (мм-1) 0,69 0,65 1256 

F(000) 1256 1256 0,293 

Зібрані  

рефлекси 

29627 17616 16164 

Незалежні  

рефлекси 

15307 7317 9301 

R [I > 2σ(I)] 0,0396 0,0877 0,0993 

R (всі дані)  0,0910 0,2074 0,2552 
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 4.41  4.42 

Формула  C38H44FeN6O8  C52H72FeN6O8 

Мол. вага  768,64  965,01 

T (K) 120 300 120 

Симетрія  моноклінна  моноклінна 

Просторова група  P21/c  P2/c 

a (Å) 10,8304 (3) 11,0035 (8) 8,7624 (3) 

b (Å) 23,8548 (5) 24,4172 (14) 19,535 (2) 

c (Å) 14,8977 (4) 14,9090 (11) 15,3526 (6) 

α (°)    

β (°) 108,455 (3) 109,287 (8) 101,889 (4) 

γ (°)    

V (Å3) 3650,98 (16) 3780,9 (4) 2571,6 (3) 

Z 4  2 

 (г см–3) 1,398 1,350 1,246 

μ (мм-1) 0,48 0,46 0,35 

F(000) 1616 1616 1032 

Зібрані  

рефлекси 

39059 25552 16899 

Незалежні  

рефлекси 

9568 8962 6594 

R [I > 2σ(I)] 0,0462 0,0665 0,1634 

R (всі дані)  0,1192 0,2299 0,3769 
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 6.1 6.2 

Формула  C12H6N8F2NiFe C12H6N8F2PdFe 

Мол. вага  414,81 462,50 

T (K) 200  98,5  200  

Симетрія  орторомбічна орторомбічна 

Просторова група  Pmna Pmna 

a (Å) 7,2842(2) 7,2646(2) 7,4526(5) 

b (Å) 6,9449(2) 6,9726(3) 7,1125(4) 

c (Å) 14,4255(5) 14,7703(5) 14,7770(11) 

α (°)    

β (°)    

γ (°)    

V (Å3) 729,75(5) 748,17(5) 783,28(9) 

Z 2 2  

 (г см–3) 1,888 2,053 1,961 

μ (мм-1) 2,319 2,206 2,107 

F(000) 412 448  

Зібрані  

рефлекси 

1006 1018 1144 

Незалежні  

рефлекси 

869 761 933 

R [I > 2σ(I)] 0,0482 0,0346 0,0349 

R (всі дані)  0,0482 0,0564 0,0496 
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 6.3  6.4 

Формула  C12H6N8F2PtFe  C8H3FN6O0,5PtFe 

Мол. вага  551,19  461,10 

T (K) 120  200  120 

Симетрія  орторомбічна орторомбічна моноклінна 

Просторова група  Pmna  P2/m 

a (Å) 7,2572(3) 7,4534(4) 7,2782(3) 

b (Å) 6,9861(3) 7,1275(4) 7,5613(2) 

c (Å) 14,9922(6) 15,0455(10) 7,4820(4) 

α (°)    

β (°)   101,494(5) 

γ (°)    

V (Å3) 760,10(5)  799,28(8) 403,50(3) 

Z 2 4 1 

 (г см–3) 2,408  2,290 1,898 

μ (мм-1) 10,181 9,682 9,559 

F(000) 512  210 

Зібрані  

рефлекси 

1091  1167 1413 

Незалежні  

рефлекси 

816 968 1384 

R [I > 2σ(I)] 0,0200  0,0242 0,0406 

R (всі дані)  0,0318  0,0319 0,0421 
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 6.5  6.6 

Формула  C8H3N6F2Au2Fe  C15H8,5Au2FeN6,5O 

Мол. вага  651,93  745,57 

T (K) 120 250  250 K 

Симетрія  орторомбічна  триклінна 

Просторова група  Cmca  P1̄ 

a (Å) 7,1107(10) 7,2563(3) 9,4548(9) 

b (Å) 10,1715(13) 10,1992(5) 10,4730(9) 

c (Å) 17,657(2) 17,8959(7) 10,4975(12) 

α (°)   83,369(9) 

β (°)   85,076(9) 

γ (°)   80,288(8) 

V (Å3) 1277,1(3) 1324,46(10) 1015,4(2) 

Z   2 

 (г см–3) 3,391 3,270 2,439 

μ (мм-1) 24,040 23,180 15,133 

F(000) 1143  672 

Зібрані  

рефлекси 

812 906 5127 

Незалежні  

рефлекси 

524   659 3187 

R [I > 2σ(I)] 0,0516  0,0301 0,1033 

R (всі дані)  0,0825  0,0439 0,1402 
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 6.7·phNO₂ фаза 1 фаза 2 фаза 3 фаза 4 

Формула  C22H13Au2FeN7O2     

Мол. вага  857,18     

T (K) 290  250,0  228,0  206,0 

Симетрія  моноклінна    

Просторова група  P2/n  P2/n  I2/a  P2/n (a1|2g)0s 

a (Å) 10,4618(2)  10,3534(3)  14,1982(2)  10,2342(7) 

b (Å) 11,5106(3)  11,3911(3)  22,6765(3)  11,2690(8) 

c (Å) 10,4670(2)  10,3639(3)  14,9567(2)  10,2384(7) 

α (°)     

β (°) 95,605(2)  93,954(3)  90,0258(13)  92,665(5) 

γ (°)     

V (Å3) 1254,43(5)  1219,37(6)  4815,54(12)  1179,51(14) 

Z 2  2  8  2 

 (г см–3) 2,269  2,335  2,365  2,4135 

μ (мм-1) 12,269  12,622  12,784  13,047 

F(000) 788,0  788,0  3152,0  788,0  

Зібрані  

рефлекси 

22283  10723  39378  40157 

Незалежні  

рефлекси 

2749  

 

2675  5259  12688 

R [I > 2σ(I)] 0,0247 0,0287 0,0300 0,0416 

R (всі дані)  0,0571  0,0707  0,0779  0,2400 
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 6.7·phNO₂ фаза 5 фаза 5 ВС* фаза 6  6.7 Рітвельд 

Формула  C22H13Au2FeN7O2    C16H8Au2FeN6 

Мол. вага  857,18    734,07 

T (K) 140,0  15,0  15,0  290 

Симетрія  моноклінна   моноклінна 

Просторова 

група  

P2/n  P2/n  P2/n  C2/m 

a (Å) 10,1150(2)  10,1143(3)  10,4523(5)  12,0682(4) 

b (Å) 11,1318(2)  11,1281(3)  11,4885(4)  16,9687(4) 

c (Å) 10,1239(2)  10,1146(4)  10,5004(4)  11,4632(3) 

α (°)     

β (°) 91,852(2)  91,745(3)  93,379(4)  94,888(4) 

γ (°)     

V (Å3) 1139,34(4)  1137,90(6)  1258,71(9)  2338,91(11) 

Z 2  2  2  4 

 (г см–3) 2,499  2,502  2,262  2,08470 

μ (мм-1) 13,508  13,525  12,227   

F(000) 788,0  788,0  788,0   

Зібрані  

рефлекси 

9626  5915  8184   

Незалежні  

рефлекси 

2494  

[Rint = 0,0293]  

2490  

[Rint = 0,0361]  

2758  

[Rint = 0,0442]  

 

R [I > 2σ(I)] 0,0272  0,0370 0,0359  

R (всі дані)  0,0660  0,0913 0,0775   
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 6.8  6.9·1,5phCF3 6.9·0,5phCF3 

Формула  C18H8Ag2FeN6 778,41 632,30 

Мол. вага  579,89  C28,5H15,5N6F4,5PtFe C21,5H10,5N6F1,5PtFe 

T (K) 120(2) 250(2) 120(1) 250(1) 

Симетрія  тетрагональна  моноклінна моноклінна 

Просторова 

група  

I4122  P2/m P2/m 

a (Å) 11,7245(3) 1825,42(12) 13,9369(2) 14,3098(5) 

b (Å)   7,24900(14) 7,5424(2) 

c (Å) 13,2791(5) 13,4581(11) 16,1917(4) 15,8953(8) 

α (°)     

β (°)   104,623(4) 99,900(4) 

γ (°)     

V (Å3) 1825,42 (12) 1872,3 (2) 1582,83(6) 1690,04(11) 

Z 4 4 2 2 

 (г см–3) 2,110 2,070 1,633 1,243 

μ (мм-1) 2,92 2,85 4,925 4,584 

F(000) 1112 1112 746 598 

Зібрані  

рефлекси 

4555 3505 4954 4683 

Незалежні  

рефлекси 

1397 1370 4499 4084 

R [I > 2σ(I)] 0,033 0,038 0,0383 0,0631 

R (всі дані)  0,089 0,088 0,1023 0,1650 
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 6.9·2naph   

Формула  C38H24N6PtFe   

Мол. вага  815,57   

T (K) 120(1) 195(1) 250(1) 

Симетрія  триклінна   

Просторова група  P1̄   

a (Å) 7,2452(2) 7,3635(2) 7,5174(2) 

b (Å) 13,9706(5) 14,1112(4) 14,3676(7) 

c (Å) 16,3779(7) 16,3906(5) 16,350(2) 

α (°) 73,531(3) 74,663(3) 76,831(8) 

β (°) 83,678(3) 82,349(2) 84,282(6) 

γ (°) 89,998(3) 89,878(2) 89,965(3) 

V (Å3) 1579,24(10) 1626,86(8) 1710,5(3) 

Z 2   

 (г см–3) 1,715 1,665 1,584 

μ (мм-1) 4,921 4,777 4,544 

F(000) 796   

Зібрані  

рефлекси 
10484 10926 7909 

Незалежні  

рефлекси 
9658 9980 6281 

R [I > 2σ(I)] 0,0505 0,0239 0,0921 

R (всі дані)  0,0553 0,0289 0,1160 
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 6.9·2phNO2  6.10·2phNO2  

Формула  C30H18N8O4PtFe C30H18N8O4PdFe 

Мол. вага  805,46  716,77  

T (K) 120(1) 250(1) 120(1) 260(1) 

Симетрія  триклінна  триклінна  

Просторова група  P1̄  P1̄  

a (Å) 7,2443(4) 7,4872(7) 7,2355(4) 7,4860(2) 

b (Å) 13,8127(8) 14,3024(7) 13,7948(7) 14,2688(4) 

c (Å) 15,4746(9) 15,0203(15) 15,4309(10) 15,0260(6) 

α (°) 80,352(5) 86,393(6) 80,619(5) 86,069(3) 

β (°) 87,669(5) 84,502(8) 86,873(5) 84,010(3) 

γ (°) 89,842(5) 89,936(5) 89,870(5) 89,597(2) 

V (Å3) 1525,26(15) 1597,9(2) 1517,3(2) 1592,50(9) 

Z 2  2  

 (г см–3) 1,754 1,674 1,569 1,495 

μ (мм-1) 5,105 4,873 9,030 8,604 

F(000) 780  716  

Зібрані  

рефлекси 
8234 8591 

5992 6243 

Незалежні  

рефлекси 
7033 6945 

5177 5073 

R [I > 2σ(I)] 0,0511 0,0955 0,0554 0,0385 

R (всі дані)  0,0635 0,1249 0,0646 0,0858 
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 6.10·naph   

Формула  C38H24N6PdFe  

Мол. вага  726,88   

T (K) 120(1) 204(1) 250(1) 

Симетрія  триклінна   

Просторова група  P1̄   

a (Å) 7,2261(5) 7,3789(4) 7,5133(7) 

b (Å) 13,9453(8) 14,1403(7) 14,3296(10) 

c (Å) 16,3288(11) 16,3935(10) 16,1925(15) 

α (°) 106,288(5) 74,809(5) 102,716(7) 

β (°) 96,496(5) 82,406(5) 95,108(8) 

γ (°) 89,999(5) 89,939(5) 90,031(7) 

V (Å3) 1568,4(2) 1635,2(2) 1693,5(3) 

Z 2   

 (г см–3) 1,539 1,476 1,425 

μ (мм-1) 732   

F(000) 1,074 1,030 0,994 

Зібрані  

рефлекси 

7883 8180 8535 

Незалежні  

рефлекси 

6434 6632 5904 

R [I > 2σ(I)] 0,0874 0,0908 0,0785 

R (всі дані)  0,1027 0,1105 0,1157 
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 6.11·naph   

Формула  C38H24N6NiFe  

Мол. вага  679,19    

T (K) 120(1) 150(1) 250(1) 

Симетрія  триклінна   

Просторова група  P1̄   

a (Å) 7,0404(3) 7,188(5) 7,3262(5) 

b (Å) 13,7679(7) 13,926(5) 14,1439(6) 

c (Å) 16,4902(8) 16,469(5) 16,3846(8) 

α (°) 73,054(4) 74,782(5) 76,394(4) 

β (°) 83,587(4) 82,112(5) 83,496(5) 

γ (°) 89,991(4) 89,881(5) 89,942(4) 

V (Å3) 1518,55(12) 1574,7(13) 1639,0(2) 

Z 2   

 (г см–3) 1,485 1,432 1,376 

μ (мм-1) 696   

F(000)    

Зібрані  

рефлекси 

7635 7073 8300 

Незалежні  

рефлекси 

4969 3788 5252 

R [I > 2σ(I)] 0,0670 0,0766 0,0752 

R (всі дані)  0,1127 0,1567 0,1212 
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 6.11·0,5phCF3 6.11·2phNO2  

Формула  C21,5H10,5N6F1,5NiFe C30H18N8O4NiFe 

Мол. вага  495,92 669,08   

T (K) 120(1) 120(1) 295(1) 

Симетрія  моноклінна моноклінна  

Просторова група  P2/m P2/m  

a (Å) 13,6588(13) 13,5575(8) 14,018(5) 

b (Å) 7,0790(10) 7,0586(3) 7,324(5) 

c (Å) 16,373(2) 15,6600(10) 15,702(5) 

α (°)    

β (°) 105,751(12) 100,703(2) 98,402(5) 

γ (°)    

V (Å3) 1523,7(3) 1472,54(14) 1594,8(13) 

Z 2 2  

 (г см–3) 1,081 1,509 1,393 

μ (мм-1) 498 680  

F(000) 1,117 1,137 1,096 

Зібрані  

рефлекси 

4183 3673 3940 

Незалежні  

рефлекси 

2435 2565 3173 

R [I > 2σ(I)] 0,1351 0,0678 0,0536 

R (всі дані)  0,3572 0,1073 0,0702 
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 6.12 6.13 6.14  

Формула  C18H12FeN6O2Pt C33H35N21O3Fe C12H6N10Fe  

Мол. вага  799,50 829,67 346,12  

T (K) 120 120(1) 100(2) 298(2) 

Симетрія  триклінна  моноклінна орторомбічна  

Просторова група  P1̄ P21/c Pbca  

a (Å) 7,6572 (3) 17,3066(5) 13,861(3) 13,741(3) 

b (Å) 9,0142 (4) 11,3516(3) 8,245(2) 9,346(2) 

c (Å) 12,1781 (5) 21,8806(12) 20,792(4) 20,294(4) 

α (°) 106,975 (4)    

β (°) 102,042 (4) 116,250(3)   

γ (°) 102,408 (4)    

V (Å3) 751,31 (6) 3855,3(3) 2376,2(8) 2606,2(9) 

Z 1 4 8  

 (г см–3) 1,767 1,429 1,935 1,764 

μ (мм-1) 5,18 0,457 1,769 1,613 

F(000) 388 1720 1392  

Зібрані  

рефлекси 

14516 9892 2952 2662 

Незалежні  

рефлекси 

4976 7166 2736 2435 

R [I > 2σ(I)] 0,018 0,0661 0,0400 0,0348 

R (всі дані)  0,042 0,0916 0,0449 0,0376 
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 pzSe1 pzSe2 pzSe3 

Формула  C18H18N8O6Se C20H22N4O5SSe C18,5H15,5N4O0,25Se 

Мол. вага  519,33 509,44 376,81 

T (K) 293(2) 120(2) 120(2) 

Симетрія  моноклінна моноклінна триклінна 

Просторова група  C2/c Cc P1̄ 

a (Å) 18,491 (4) 9,5728(4) 17,6774(2) 

b (Å) 5,3960(10) 21,3253(9) 19,3252(4) 

c (Å) 22,065(4) 11,3321(3) 20,4789(8) 

α (°) 90 90 107,9350(10) 

β (°) 111,73(3) 111,981(2) 90,9220(10) 

γ (°) 90 90 90,4420(10) 

V (Å3) 2045,1(7) 2145,20(14)  6654,58 

Z 4 4 4 

 (г см–3) 1,693 1,577 1,504 

μ (мм-1) 1,893 1,888  2,27 

F(000) 1056 1040 3048 

Зібрані  

рефлекси 6664 14360 116856 

Незалежні  

рефлекси 

2356  

[Rint = 0,0653] 

4255  

[Rint = 0,0599] 

29730 

[Rint = 0,089] 

R [I > 2σ(I)] 0,0478 0,0383 0,0529 

R (всі дані)  0,0972 0,0648 0,1035 
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 pzSe4 pzSe5 pzSe6 

Формула  C14H24Cl2N4Se C10H16N4OSe C8H14N4SeO8S2 

Мол. вага  398,23 287,23  509,44 

T (K) 120(2) 293(2) 120(2) 

Симетрія  моноклінна моноклінна орторомбічна 

Просторова група  C2/c C2/c  Pba2 

a (Å) 18,8133(10) 18,701(4)  10,1285(7) 

b (Å) 4,8474(3) 8,245(2) 15,6384(11) 

c (Å) 19,9172(8) 17,265(3)  4,6534(3) 

α (°) 90 90 90 

β (°) 103,889(3) 104,75(3) 90 

γ (°) 90 90 90 

V (Å3) 1763,25(16) 2574,4(9)   737,068 

Z 4 8  2 

 (г см–3) 1,500  1,482 1,970 

μ (мм-1) 2,432  2,904 2,88 

F(000) 816 1168  440 

Зібрані  

рефлекси 11358 8582 12448 

Незалежні  

рефлекси 

2027  

[Rint = 0,0499] 

3013  

[Rint = 0,0801] 

1664   

[Rint = 0,054] 

R [I > 2σ(I)] 0,0293 0,0430  0,0244 

R (всі дані)  0,0576 0,0826  0,0448 
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 pzSe7 6.15 

Формула  C11H14N6O3Se2 C24H32Au2FeN12Se2O2 

Мол. вага  436,20 1128,32 

T (K) 120(2) 120(2) 

Симетрія  моноклінна моноклінна 

Просторова група  P21/c C2/c 

a (Å) 10,8352(3) 22,5978(8) 

b (Å) 15,0077(4) 10,5625(3) 

c (Å) 9,6087(3) 15,1083(5) 

α (°) 90  

β (°) 97,379(2) 116,217(2) 

γ (°) 90  

V (Å3) 1549,54(8) 3235,21(18) 

Z 4 4 

 (г см–3) 1,870 2,317 

μ (мм-1) 4,794 11,784 

F(000) 856 2112 

Зібрані  

рефлекси 26784 

16075 

Незалежні  

рефлекси 

2356  

[Rint = 0,0653] 

3705  

[Rint = 0,0429] 

R [I > 2σ(I)] 0,0345 0,0262 

R (всі дані)  0,0842 0,0625 
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