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АНОТАЦІЯ 

Лисенко А.Б. Координаційні полімери на основі 1,2,4-тріазолвмісних 

лігандів.  Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 

02.00.01  неорганічна хімія.  Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка МОН України, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка МОН України, Київ, 2021. 

У дисертаційній роботі запропоновано підходи до синтезу координаційних 

полімерів на основі багатофункціональних 1,2,4-тріазольних лігандів місткового 

типу, виявлено особливості структуроутворення координаційних сполук та 

розроблено методики їх отримання. Одержано сполуки, що є прототипами органо-

неорганічних матеріалів з широким спектром функціональних властивостей, зокрема 

сорбційних, каталітичних, магнітних та люмінесцентних. Синтезовані сполуки були 

ідентифіковані та охарактеризовані сучасними фізичними методами, включаючи 

рентгеноструктурний аналіз монокристалів, порошковий рентгено- та термофазовий 

аналіз, термогравіметричний аналіз, ІЧ спектроскопію, 1Н ЯМР, СHN, мас-

спектральні дослідження у розчині, енергодисперсійну рентгенівську спектроскопію, 

електронну та люмінесцентну спектроскопії, скануючу електронну мікроскопію, 

вимірювання магнітної сприйнятливості, сорбційні та каталітичні дослідження. 

Показано значні перспективи використання побудови концентраційних діаграм 

кристалізації для вивчення багатокомпонентних систем, що містять CuII, 1,2,4-

тріазольний ліганд та MoVI-оксидний прекурсор. Кристалічну будову 132 нових 

координаційних сполук встановлено методом рентгеноструктурного аналізу 

монокристалу. На основі кристалографічних даних визначені кількісні параметри 

міжатомних зв’язків та кутів, типів полімерних топологій, міжмолекулярних 

(супрамолекулярних) взаємодій, як-от водневих, π-π стекінгових та аніон-π тощо. 

Встановлені чіткі взаємозв’язки між хімічним складом та будовою сполук, з одного 

боку, та функціональними властивостями (магнітними, люмінесцентними, 

каталітичними) – з іншого. 

На прикладі найпростішого бістріазольного ліганду, яким є молекула btr, 

розкрито нові можливості інтеграції поліядерних ансамблів СuII (трикутних [Cu3(μ3-

OH)(tr)3]/[Cu3(μ3-O)(tr)3] або лінійних [Cu3(μ2-Cl)2Cl2(tr)4], [Cu3(μ2-OH)2(tr)4] 

вторинних будівельних блоків) у координаційні каркаси. Зокрема показано, що окрім 
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відомої термінальної та N1,N1’-місткової координації, органічних ліганд схильний до 

максимальної зв’язності (3 та 4), при цьому важливу допоміжну роль у топології 

структури відіграють короткі неорганічні містки (OH-, O2- та Cl-). 

Для систем з подовженим бістріазолом tr2Ph зафіксовано утворення каркасів 

на основі CuІІ-вмісних колон, котрі формуються за допомогою багатоцентрових 

взаємодій органічних лігандів з металічними центрами CuII (СuII-[N-N]-CuII) та 

здебільшого підтримуються містковими неорганічними аніонами. Важливою 

особливістю більшості отриманих сполук є наявність міжмолекулярних стекінгових 

π-π контактів між подовженою ароматичною системою молекул лігандів, що 

дозволяє мінімізувати або повністю уникнути явищ взаємного переплетення 

полімерних сіток. Топологія та поруватість координаційних каркасів, а також 

геометричні параметри міжкаркасних порожнин можна контролювати шляхом 

раціонального підбору аніонів певного заряду та різної координаційно-хімічної 

поведінки. Так, слабконуклеофільні аніони (NO3
- та CF3SO3

-) не проявляють 

координаційної активності, Сl- та Br- є одначасно як містковими, так і позасферними, 

тоді як сульфат-йон є містковим (O,O-:-SO4
2-), що призводить до реалізації 

нейтрального каркасу із значним «вільним об’ємом» (~50%). 

Використання лінійних гетеробіфунціональних лігандів, що містять 

комбінацію двох різних донорів {1,2,4-tr + 1H-tz} або {1,2,4-tr + -CO2H}, може 

призводити як до реалізації мікропоруватих тривимірних метало-органічних 

каркасів, так і до щільно упакованих лінійних мотивів на основі молекулярних 

комплексів [MІІ(trPhCO2H)2(H2O)2], що самоасоціюються у кристалі з утворенням 

водневозв’язних полімерних сіток. 

Координаційно-хімічна поведінка іншого гетеробіфункціонального ліганду 

Нpztr по відношенню до солей CuII суттєво залежить від умов реакції. Два синтетичні 

протоколи демонструють принципові шляхи по селективному залученню у 

координацію місткових груп тріазолу або піразолу (останній у формі піразолат-

аніона). Зокрема, взаємодія у водних розчинах при нагріванні веде до кристалізації 

одновимірних координаційних полімерів [CuII(2-OH)]n, які стабілізовані лише за 

допомогою тріазольних містків. Місткова роль піразолу виявляється за умов 

проведення реакції між Нpztr та CuCl22H2O (або CuBr2) у дихлорметані у 

присутності сильної основи та ліпофільних органічних катіонів у якості міжфазних 

носіїв. Мас-спектральні (електроспей) дослідження вказують на існування у розчині 



4 
 
металокластерів різної ядерності. Цей шлях дозволяє отримати у кристалічному 

стані молекулярні гексаядерні гідроксипіразолати [CuІІ
6(2-OH)6(pztr)6], які мають 

циклічну будову. Кристалічна структура показує, що макроциклічні 

гідроксипіразолатні комплекси відносяться до часткок аніонної природи, що є 

наслідком інкапсулювання у внутрішню порожнину одного галогенід-аніона (Cl- або 

Br-). Ці комплекси є репрезентативними прикладами супрамолекулярних 

контейнерів, зовнішня форма яких нагадує здвоєну чашу, що є функціоналізованою 

гідрокси-групами, піразолатними та тріазольними фрагментами. Така будова сприяє 

селективному включенню ряду нейтральних молекул-гостей. Серед них молекули 

THF та Diox завжди розміщуються зовні контейнера, тоді як молекули DMF, CH2Cl2 

та CHCl3 – схильні розташовуватися у внутрішній порожнині. Тож особливості 

поведінки гексаядерних гідроксипіразолатів CuІІ надають підстави розглядати їх у 

якості функціональних моделей для сорбції парникових газів. Це було досліджено на 

прикладі сполуки [NPr4][ClCu6(OH)6(pztr)62CH2Cl2]·nCH2Cl2·mH2O (активований 

зразок обернено адсорбує пари дихлорметану у кількості ~237 мг/г). 

З іншого боку, розкрито потенціал гідроксипіразолатів [Hal-Cu6(OH)6(pztr)6] 

у якості полідентатних металолігандів для постадійної зборки як складних 

молекулярних координаційних сполук, так і каркасних координаційних полімерів. 

Взаємодія молекулярних тектонів [Hal-Cu6(OH)6(pztr)6] з октаедричними 

двозарядними катіонами Cd2+ та Cu2+ відбувається з утворенням каркасних 

координаційних полімерів, топологія яких відповідає кристалічній ґратці NaCl 

(тригонально-антипризматичні кластери [Cu6(OH)6(pztr)6] та октаедричні катіони 

Cd2+ або Cu2+ є шестизв’язними вузлами). Використання акцепторних 

металокомплексів з хелатними лігандами, як-от [Cu(tren)]2+, у реакціях з кластерами 

[Hal-Cu6(OH)6(pztr)6] дозволяє раціонально контролювати координаційнo-хімічну 

активність останніх та призводить до багатоядерних координаційних сполук 

молекулярної будови. 

Взаємодія кутового ліганду tr2ad, що містить об’ємний спейсер адамантану, із 

рядом солей AgІ, CdІІ та СuII сприяє утворенню структур переважно каркасного типу 

(2D та 3D), у яких органічний ліганд виконує місткову μ3- та μ4-роль. Катіони металів 

групуються у низькоядерні вторинні будівельні одиниці або лінійні ланцюги. Для 

катіонів AgІ реалізуються сітки на основі біядерних шестичленних фрагментів 

[Ag2(2-tr)2], тоді як для координаційних полімерів CdІІ та СuII переважають лінійні 
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кластери [М3(2-tr)6]6+, що найбільш оптимально поєднуються між собою у 

площинні сітки (4,4) або тривимірні ґратки -Po. 

1,2,4-Тріазолкарбонові кислоти, що є похідним альфа-амінокарбонових 

кислот, показали значну перспективу у якості будівельних блоків для синтезу 

каркасних координаційних полімерів CuII, структурними одиницями яких є 

триядерні кластери [Cu3(μ3-OH)(tr)3]. Генерування структурних мотивів відбувається 

як наслідок синергічної комбінації лігандів, коротких неорганічних аніонів (μ3-OH−, 

μ3-SO4
2−/μ3-SeO4

2−/ClO4
−/BF4

-) та трьох органічних містків [−N−N−], з катіонами CuII, 

які зазнають часткового гідролізу у водному середовищі. На відміну від 

гідрофільних лігандів trglyH та tralaH, використання «гідрофобного» trleu-Н помітно 

впливає на упаковку аліфатичних фрагментів, у результаті чого реалізуються лінійні 

ланцюги [Cu(μ2-OH)(tr)]n. Магнітні властивості ряду сполук на основі трикутних 

кластерів [Cu3(μ3-OH)(tr)3] були інтерпретовані з використанням підходу 

антисиметричної обмінної взаємодії Дзялошинського-Морія, що дозволило пояснити 

аномально низькі значення g (gx,y < 1). 

Фотолюмінесцентні дослідження у твердому стані на прикладі сполук [Ag(µ4-

trphe)]·H2O показали, що випромінювання у спектрі відповідають 

внутрішньолігандним переходам π–π*. Інтенсивність фотолюмінесценції комплексу 

спадає до 32% у присутності парів нітробензену та швидко відновлюється після 

його десорбції. 

Альтернативне зв’язування йонів металів лігандами двох типів - бістріазолами 

та полікарбоксилатами дозволили розширити використання змішанолігандного 

підходу до створення термічно стійких координаційних каркасів нейтрального типу, 

що побудовані на основі низькоядерних координаційних кластерів (біядерних для 

Со2+ та Zn2+, лінійних триядерних та ромбічних дигідроксотетраядерних для Cu2+). 

Характер магнітних взаємодій у сполуках, що містять кластери [CuІІ
4(μ3-OH)2], може 

бути передбачений на основі аналізу конфігурації магнітних орбіталей металічних 

центрів у середині остова. Цікаво, що внутрішньокластерні магнітні обміни 

призводять до стабілізації парамагнітного основного стану для дискретних одиниць, 

однак за низьких температур магнітні моменти взаємокомпенсуються. 

Продемонстровано значні перспективи використання побудови 

концентраційних діаграм кристалізації для дослідження багатокомпонентних систем, 

що містять CuII, тріазольний ліганд та MoVI-оксидний прекурсор. Даний 
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методологічний підхід сприяє кращому розумінню структуроутворення у 

змішанометалічних координаційних полімерах, дозволяє визначити поля 

кристалізації сполук та оптимізувати методики їх синтезу. Показано, що 

конформаційна гнучкість органічного ліганду є ключовим фактором, що визначає 

структурну різноманітність таких систем. Змішанометалічні тріазолвмісні СuII-

молібдати показали високу ефективність у якості гетерогенних каталізаторів у 

процесі окиснення бензилового спирту. 

 Розкрито потенціал металоксофторидних сполук різної ядерності, 

згенерованих in situ за умов гідротермального синтезу, для дизайну структури 

координаційних полімерів тріазольних лігандів. У системах CuII/tr-ліганд/(MoVI, WVI, 

TaV, NbV)/HFaq утворюються нецентросиметричні оксофторид-аніони цис-MoО2F4
2-, 

цис-WО2F4
2-

, NbОF5
2- та TaОF5

2-. У кристалічних структурах ці частки проявляють 

бідентатно-місткову (О,О- або F,F-) поведінку і можуть мати як упорядковану, так і 

розупорядковану орієнтацію O/F-атомів, що підтверджено шляхом аналізу середньо-

квадратичної амплітуди зміщення атомів оксигену та флуору вздовж зв’язків M=O та 

MF. 

Для систем CuII/tr-ліганд/VV/HFaq гідротермальні перетворення можуть 

супроводжуватись змінами ступеня окиснення CuII → CuI та VV → VІV, тоді як для 

систем з катіонами AgI такі переходи не зафіксовані, ймовірно, через високий 

окисно-відновний потенціал пари Ag+/Agтв. у порівнянні до VVO2
+ → VIVO+2. 

Особливістю отриманих сполук є унікальна місткова поведінка тріазольної групи 

щодо різних металічних центрів, що спричиняє їх попарне об’єднання СuII-[N-N-]-

VV, CuII-[N-N-]-VIV, CuI-[N-N-]-VIV та AgI-[N-N-]-VV у дискретні координаційні 

кластери або полімерні мотиви. Дослідження фотолюмінесцентних властивостей 

сполук срібла(І) показали, що оксофторидні комплексні сполуки на основі кластерів 

лінійної послідовності VV-[N-N]-AgI-[N-N]2-AgI-[N-N]-VV є люмінесцентно 

інертними. Люмінесцентні властивості координаційного полімеру 

[Ag2(tr2ad)](ClO4)2], який не містить ванадій-оксофторидної частки, визначаються 

лише внутрішньо-лігандними π–π* переходами, тоді як ефекти із переносом заряду 

метал-ліганд, чи навпаки, – не проявляються. 

 Використання фторид-йонів як «молекулярних ножиць» для модифікування 

структури полімерних метал-оксидних матриць було продемонстроване для систем 

MoO3/tr-ліганд у гідротермальних умовах. Така взаємодія призводить до органічно-
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неорганічних координаційних гибридів на основі нейтральних біядерних одиниць 

[Mo2F2O5(tr)2], що виступають вторинними будівельними блоками структур 

ланцюгового типу. Фторидна кислота виконує роль не тільки мінералізатора, а є 

ключовим реагентом. 

 Присутність водного HF у системі CoII-tr2pr-MoVI-HF(F-) є найбільш 

вірогідним фактором, що зумовлює кристалізацію оксофторидних конденсованих 

часток (сполука [Co3(H2O)2(tr2pr)3(Mo8O26F2)]·3H2O), тоді як у разі надлишку CoF2 

утворюється змішано-аніонний F-/MoO4
2- координаційнй полімер 

[Co3(tr2pr)2(MoO4)2F2]·7H2O. 

Розкрито координаційнo-хімічну поведінку тріазолів у гідротермальних 

реакціях із MoO3 (або молібдатами) та отримані метал-оксидні координаційні 

полімери. Їх структура визначається містковою координацією лігандів 

безпосередньо до молібден(VI)-оксидної матриці, а ключовою особливістю є 

місткова N-N функція тріазольної групи. Такі координаційні гібриди містять 

полімерні неорганічні підтопології [–O-Mo(O)2-]n переважно одновимірного типу, 

котрі поєднуються у просторові каркаси за допомогою бістріазольних лінкерів. 

Показано, що молібденоксидні гібриди є каталізаторами широкого спектра дії: 

епоксидування олефінів, окиснювального дегідрування спиртів, окиснення 

альдегідів, сульфооксидування, що відбуваються у гомогенній фазі за участі 

оксидантів TBHP або H2O2. У цих процесах активними частками виступають 

розчинні пероксо-інтермедіати MoVI. У реакціях епоксидування олефінів найбільш 

перспективні одновимірні координаційні полімери. За показниками селективності та 

ступеня конверсії вони відповідають найкращим сучасним аналогам. Каталітична 

активність каркасних сполук дво- та тривимірного типу помітно їм поступається. 

Координаційний гібрид [MoO3(tradcH)]H2O виявляє властивості гомогенного 

каталізатора, котрий самоосаджується у кінці каталітичного циклу, тим самим 

поєднуючи найкращі риси гомогенного та гетерогенного каталізатора. 

Ключові слова: координаційні полімери, метал-органічні каркаси, 1,2,4-тріазоли, 

місткові ліганди, кристалічна будова, гідротермальний синтез, поліоксометалати, 

магнетизм, гомогенний та гетерогенний каталіз. 
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SUMMARY 

Lysenko A.B. Coordination polymers based on 1,2,4-triazole containing ligands. 

 Qualification research paper published as the manuscript. 

Thesis for Doctor’s degree by 02.00.01 speciality  inorganic chemisrty.  Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, MES of Ukraine, Kyiv, 2021, Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, MES of Ukraine, Kyiv, 2021. 

In the thesis, synthetic approaches directed towards coordination polymers based on 

bridging multifunctional 1,2,4-triazole ligands were explored. The syntheses of the 

complexes were developed and elaborated, and their structure features were established as 

well. The obtained compounds comprise the prototypes of organo-inorganic materials with 

a wide range of functional properties, from magnetism and luminescence to sorption and 

catalysis. These compounds were identified and characterized by modern physical 

methods, including single-crystal X-Ray analysis, powder X-Ray diffraction and 

temperature-dependent powder X-ray measurements, DTA-TG-MS, IR spectroscopy, 1H 

NMR, CHN, mass spectrometric measurements in solutions, energy dispersion X-ray 

scattering, electron and luminescent spectroscopy, scanning electron microscopy, 

temperature-dependent magnetic susceptibility, sorption and catalytic studies. The crystal 

structures of 132 new coordination compounds were confirmed by single-crystal X-ray 

analysis. Quantitative parameters of interatomic bonds and angles, types of polymer 

topologies, intermolecular (supramolecular) interactions (hydrogen bonding, π-π stacking 

and anion-π interactions) were determined using X-ray crystallography. A clear 

relationship between the chemical composition and structure of compounds, on one hand, 

and functional properties, on the other hand, has been established. 

Simplest 4,4’-bi(1,2,4-triazole) ligand was employed to demonstrate the possibilities 

for the integration of polynuclear ensembles into extended arrays, in which the triangular 

[Cu3(μ3-OH,(or μ3-O)(tr)3] or linear clusters like [Cu3(μ2-Cl)2Cl2(tr)4] or [Cu3(μ2-OH)2(tr)4] 

are applicable as secondary building units. In these compounds the organic ligand tends to 

increase its connectivity to 3 and 4 and short inorganic bridges (OH-, O2- and Cl-) display 

an important supporting role in the overall architectures. 

For systems with elongated tr2Ph ligand, the coordination frameworks based on CuII 

columns were formed. The cationic motifs are supported by the multidentate organic 

spacers and inorganic bridges. The most noticeable feature of their crystal structures is the 

presence of intermolecular π-π stacking contacts between aromatic systems of the 
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neighboring ligand modules. The presence of such non-covalent interactions is a crucial 

factor that prevents framework interpenetration. It was shown that the topology and 

porosity of the coordination frameworks as well as the geometric parameters of the internal 

cavities can be controlled though the rational choice of inorganic anions of a certain charge 

and coordination behavior. Thus, weakly nucleophilic anions (NO3
- and CF3SO3

-) usually 

stay uncoordinated, Cl- and Br- display bridging or noncoordinating behavior, while SO4
2- 

serves as O,O-bridge resulting in a porous structure of [Cu(4-tr2Ph)(2-SO4)]·6H2O (~ 

50% of solvent-accessible volume). 

The employment of linear heterobifunctional ligands with two different donor 

groups (1,2,4-tr and 1H-tz or 1,2,4-tr and -CO2H) can lead to either microporous three-

dimensional metal-organic frameworks or molecular complexes like 

[MІІ(trPhCO2H)2(H2O)2] (M = CuII, CoII, CdII) which are especially suitable for generation 

of two-dimensional hydrogen-bonded layers in a tight packing motif. 

The coordination-chemical behavior of heterobifunctional Hpztr towards CuII salts 

significantly depends on reaction conditions employed. Two synthetic protocols 

demonstrate the principal ways that can selectively involve the coordination of either 

triazole or pyrazole groups (the latter appears in the pyrazolate anionic form). In particular, 

the interaction in hot aqueous solutions leads to the crystallization of one-dimensional 

coordination polymers [CuII(2-OH)]n stabilized by triazole bridges. The bridging role of 

pyrazole is more preferable in CH2Cl2 medium when CuCl22H2O (or CuBr2) reacts with 

Hpztr and a strong base (solid NaOH) in the presence of lipophilic organic cations as 

interphase carriers. The mass spectra (ESI) indicate the existence of metal-ligand clusters 

of different nuclearity. This interaction affords crystallization of the cyclic hexanuclear 

hydroxypyrazolate species ([CuІІ
6(2-OH)6(pztr)6]). The crystal structure shows that the 

macrocyclic complexes belong to the particles of anionic nature that is a result of 

encapsulation of one halide anion (Cl- or Br-) inside the inner cavity. These complexes are 

representative examples of supramolecular-container molecules, which external shape 

reminds a double bowl. The latter is functionalized by hydroxy groups, pyrazolate and 

triazole fragments. This structure promotes the selective inclusion of a number of guest 

molecules. Among them, THF and Diox are always located outside the container, while 

DMF, CH2Cl2 and CHCl3 tend to stay in the inner “bowl”. The CuII-hexanuclear 

hydroxypyrazolates can be considered as functional models for the sorption of greenhouse 

gases. This ability was examined using [NPr4][ClCu6(OH)6(pztr)62CH2Cl2]·nCH2Cl2 
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·mH2O, which after activation inversely adsorbs dichloromethane vapor in the amount of ~ 

237 mg/g. 

The hydroxypyrazolates [ClCu6(OH)6(pztr)6] species were then employed as 

extended connectors for interaction with octahedral CdII(CuII) cations. Thus, the 

[CdII(CuII)/[ClCu6(OH)6(pztr)6]n coordination frameworks were generated in a rational 

manner using a modular construction strategy. The resultant topology of the networks 

corresponds to the crystal lattice of NaCl (the [ClCu6(OH)6(pztr)6]·clusters are all six-

coordinate with trigonal antiprismatic geometries and the external CdII/CuII centers serve as 

octahedral nodes). The rational control of the formation of discrete type complexes was 

achieved by interaction of [Cu(tren)]2+ cations with [Cl-Cu6(OH)6(pztr)6] clusters. 

Complexation reactions of angular tr2ad, which contains a structurally rigid bulk 

spacer of adamantane, with a number of AgI, CdII and CuII salts promote the formation of 

2D and 3D coordination frameworks. The organic ligand displays μ3- and(or) μ4-

coordination modes joining the metal cations into low-nuclear secondary building units or 

linear polynuclear chains. For the AgI compounds, square grid networks based upon the 

[Ag2(2-tr)2] dinuclear units are realized, while for the CdII and CuII coordination 

polymers, the linear clusters [M3(2-tr)6]6+ are interlinked by tr2ad to form a 2D grid 

structure or 3D -Po lattice. 

The mixed-donor 1,2,4-triazolyl-carboxylates, derived from natural α-amino acids, 

were explored in the design of MOFs incorporating [Cu3(μ3-OH)] clusters. The generation 

of well-defined triangular motifs exhibiting threefold symmetry can be considered as a 

consequence of a synergistic ligand combination (short inorganic μ3-OH−, μ3-SO4
2−/μ3-

SeO4
2−/ClO4

−/BF4
- anions as well as three [−N−N−] organic bridges) and CuII cations 

undergoing partial hydrolysis in aqueous medium. The mass spectral results revealed the 

existence of the molecular complexes [Cu3(μ3-OH)(tr)3] in solution. Unlike the hydrophilic 

ligands trglyH and tralaH, "hydrophobic" trleuH significantly affects the packaging of 

aliphatic fragments resulting in the linear chains [Cu (μ2-OH)(tr)]n. The magnetic 

properties of the compounds containing the [Cu3(μ3-OH)(tr)3] clusters were interpreted by 

the antisymmetric (Dzialoshinskii−Moriya) exchange interactions that resulted in 

abnormally low g values (gx,y < 1) of the trinuclear species. 

The solid-state photoluminescent measurements of [Ag(µ4-trphe)]H2O show that 

emission of the complex originates from transitions between molecular orbitals localized 

on triazole rings of trphe-H (the intraligand transitions π–π*). The presence of 
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nitrobenzene vapors quenches the photoluminescence intensity to ~32% and the quenched 

emission recovers to the original intensity after desorption of nitrobenzene. 

Alternatively, the building-block combination of bitopic bistriazoles and rigid 

polycarboxylate ligands broadened the scope of the mixed-ligand approach in the design of 

thermally stable CuII, CoII and ZnII MOFs, which built up from coordination clusters 

(dinuclear units for CoII and ZnII, linear trinuclear and rhombic dihydroxotetranuclear for 

CuII). The nature of magnetic interactions in compounds with [CuII
4(μ3-OH)2] clusters can 

be predicted based on the analysis of the configuration of the magnetic orbitals of metal 

centers. Interestingly, the intracluster magnetic exchange interactions lead to a 

paramagnetic ground state for the discrete units, which then couple within the extended 

framework so that at lower temperatures their magnetic moments get canceled in the bulk 

phase. 

It was shown that the concept of composition space diagrams represents a 

significant advantage for the multicomponent systems containing CuII, triazole ligand and 

MoVI-oxide precursor. This methodological approach contributes to a better understanding 

of how the crystal structure form in the mixed-metal coordination polymers, it also allows 

to determine the crystallization fields of the compounds formed and to optimize the 

methods of their synthesis. In this context, the conformational flexibility of organic ligand 

can be considered as a key factor that determines the structural diversity of such systems. 

The mixed-metal triazole-containing CuII-molybdates demonstrated high efficiency as 

heterogeneous catalysts in the oxidation of benzyl alcohol. 

Several key findings in the structural design of 1,2,4-triazole-based metal-organic 

frameworks (MOFs) were developed employing metalloxofluoride species. In the CuII/tr-

ligand/(MoVI, WVI, TaV, NbV)/HFaq systems, the non-centrosymmetric oxofluoride anions 

(cis-MoO2F4
2-, cis-WO2F4

2-, NbOF5
2- and TaOF5

2-) formed behave as 2-(O,O or F,F)-

bridges, which support the [Cu(N-N)2]n-chains in the resulting 3D frameworks. The 

disorder positions of O/F atoms in the octahedral anions cis-MO2F4
2- and MOF5

2- have 

been analyzed with the means-square displacement amplitude method, which is applicable 

for the detection of subtle effects of disorder. 

For the CuII/tr-ligand/VV/HFaq system, hydrothermal conditions afford changes in 

the Cu and V oxidation states (CuII → CuI and VV → VIV). For the AgI/tr-ligand/VV/HFaq 

system, the changes of the oxidation state of vanadium was not observed probably due to 

the high redox potential of Ag+/Ags relative to VVO2
+ → VIVO+2. In the crystal structures of 
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the heterometallic Cu-V and Ag-V coordination polymers, the 1,2,4-triazole donors 

demonstrate unique bridging behavior linking the different metal centers (СuII-[N-N-]-VV, 

CuII-[N-N-]-VIV, CuI-[N-N-]-VIV та AgI-[N-N-]-VV) in discrete coordination clusters or 

polymeric motifs. Photoluminescent studies show that the silver(I)-vanadium(V) 

oxo−fluoride MOFs are luminescent inactive, whereas the luminescence of 

[Ag2(tr2ad)][ClO4)2 appears due to the intra-ligand π–π * transitions (the effects of charge 

transfer metal-ligand, or vice versa, are not manifested). 

Exploitation of the fluoride ligands, as “molecular scissors” for polymeric metal-

oxide arrays, was introduced for the MoO3/tr-ligands under hydrothermal conditions. This 

led to organic-inorganic coordination hybrids based upon the neutral dinuclear units 

[Mo2F2O5(tr)2], acting as secondary building blocks of 1D chain-like structures. Thus, 

hydrofluoric acid behaves not only as a mineralizer, but also as a key reagent. 

It was shown that the presence of aqueous HF in the CoII-tr2pr-MoVI-HF(F-) system 

is the essential factor determining the crystallization of 

[Co3(H2O)2(tr2pr)3(Mo8O26F2)]3H2O with condensed Mo8O26F2
6- clusters, while an excess 

of CoF2 leads to [Co3(tr2pr)2(MoO4)2F2]7H2O containing the mixed-anionic F-/MoO4
2- 

pair. 

The coordination-chemical behavior of 1,2,4-triazoles in hydrothermal reactions 

with MoO3 was studied in details. It demonstrated prospects for the supramolecular 

synthesis of metalloxide–organic frameworks. A key structure of the hybrids is the [N-N]-

bridging function of the triazole group that supports the polymeric inorganic subtopologies 

[–O-Mo(O)2-]n. The metal-oxide coordination polymers proved to be effective catalysts for 

a wide range of reactions (epoxidation of olefins, oxidative dehydrogenation of alcohols, 

oxidation of aldehydes, sulfoxidation) that occured with the participation of organic and 

inorganic peroxides. It was found that the [MoO3(tradcH)]·H2O coordination polymer 

behaves as a reaction-induced self-separating catalyst. The combination of two polar 

groups (tr and −CO2H) and the bulky adamantane core in the ligand structure is most likely 

crucial in generating the desired catalytic properties. In terms of selectivity and degree of 

conversion achieved, the molybdenum(VI)-oxide 1,2,4-triazole-based catalysts belong to 

the best modern analogs. 

Keywords: coordination polymers, 1,2,4-triazoles, crystal structure, hydrothermal 

synthesis, polyoxometallates, magnetism, homogeneous and heterogeneous catalysis. 
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Перелік умовних позначень. 

1,2,4-тріазольні ліганди та їх позначення. 

  
 

btr tr2Ph p-trPhtzH 

 

 

 
trPhCO2H Нpztr tr2ad 

 
 

 
trglyH tralaH trleuH 

 

 

 

trpheH tr2pr tr2ad2 

  
 

tr2cy tr2en trBz 

 
 

 
tr-4NH2 tr-3NH2 m-trtzH 

 
 

 

(S)-trethbz trhisН tr2bu 

 
 

 
1,6-tr2dia 4,9-tr2dia tradcH 
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Скорочення деяких сполук та термінів: 

tr – 1,2,4-тріазольний фрагмент (або тріазольний 

ліганд); 

тріазол(и) – вживається у значенні 1,2,4-тріазоли; 

Нpz – піразол; 

Нtz – тетразол; 

tren – трис-(2-аміноетил)амін 

DMF – диметилформамід; 

DMSO – диметилсульфоксид; 

18с6 – 18-краун-6; 

THF – тетрагідрофуран; 

1,4-Diox – 1,4-діоксан; 

КЧ – координаційне число; 

КП – координаційні полімери; 

ц.а. – центральний атом; 

SBU 

або «secondary building unit»  

– вторинна будівельна одиниця; 

МК – металакрауни; 

rt – кімнатна температура; 

TBHP – трет-бутилгідрогенпероксид; 

ATR FT-IR  

або «Fourier-transform infrared 

spectroscopy 

with attenuated total reflectance» 

– Інфрачервона спектроскопія з Фур'є 

перетворенням з порушеним повним 

внутрішнім відбиттям; 

SEM – скануюча електронна мікроскопія; 

PXRD – метод порошкової дифракції; 

RISS catalyst  
або «a reaction-induced self-
separating catalyst» 

– самоосаджуючий каталізатор, що викликаний 

реакцією; 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Синтез каркасних координаційних полімерів є 

актуальною задачею сучасної хімії, що включає багато аспектів координаційної, 

органічної та неорганічної хімії, хімії матеріалів тощо. Інтерес дослідників до такого 

типу сполук швидко зростає, і це зумовлено унікальними особливостями будови, що 

визначають широкий спектр властивостей координаційних каркасів, зокрема: 

адсорбенти газів, носії для розділення речовин, сенсори, гетерогенні каталізатори, 

люмінесцентні, магнітні та спін-кросоверні матеріали. Однією із ключових 

особливостей координаційних полімерів є періодичність кристалічної будови. 

Закономірне розташування структурних компонентів у тривимірному просторі надає 

можливості вибору стратегій контролю метрики каркасної архітектури. Наприклад, 

комбінація катіонів металів (акцепторні льюїсівські центри) та раціонально вибраних 

лігандних систем (донорні льюїсівські центри) дозволяє вже на молекулярному рівні 

програмувати топологію полімерів, а отже, впливати на їхні властивості загалом. 

Основи супрамолекулярного синтезу координаційних каркасів детально розроблені 

на прикладах нейтральних N-донорних лігандів, подібних до 4,4′-біпіридину. 

Натомість такі системи зазвичай хімічно лабільні. Для отримання термічно та 

хімічно стійких матеріалів перевагу слід віддавати полідентатним лігандам, що 

забезпечили б більш щільне поєднання органічної та неорганічної складових 

структури. 

1,2,4-Тріазольній групі притаманне поєднання катіонів металів на коротких 

відстаннях у координаційний кластер або ланцюг з утворенням стабільного містку 

M-[N-N]-M. За наявності декількох 1,2,4-тріазольних груп у молекулі стає можливим 

створення великої бібліотеки полідентатних молекулярних модулів гомо- та 

гетерофункціонального типу, що різняться електронними характеристиками 

(ароматичні, аліфатичні), геометричною формою (кутові, лінійні) та 

конформаційною гнучкістю. Їх використання у кристалічній інженерії надає 

перспективи отримання термічно стійких координаційних полімерів на основі 

відкритих металокластерних блоків різноманітної геометрії та ядерності, які є 

потенційними центрами каталізу, магнітного обміну та сорбції. До початку наших 

робіт координаційно-хімічна поведінка багатофункціональних 1,2,4-тріазольних 

лігандів була практично недослідженою. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана в межах планово-дослідних бюджетних тем: № 11БФ037-01 

(“Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки”), № 06БФ037-01 

(«Синтез неорганічних та координаційних сполук для створення нових 

функціональних матеріалів», номер державної реєстрації 0111U006260), № 19БФ037-

05 («Неорганічно-органічні гібриди та комплекси металів як основа нових 

поліфункціональних матеріалів для оптоелектронних технологій, каталізу та 

біомедичних застосувань»), а також проекту НДФУ («Нові функціональні матеріали 

для вилучення і утилізації CO2», реєстраційний номер 2020.20/0071) та проектів 

Deutsche Forschungsgemeinschaft (2005-2013 роки), а також за підтримки освітньої 

програми Міністерства Освіти і Науки України «Навчання та стажування студентів, 

аспірантів, наукових та педагогічних працівників за кордоном» (2014). 

Мета та задачі дослідження. Мета роботи полягає у розробці теоретичних 

основ та експериментальних підходів кристалічної інженерії координаційних 

полімерів на основі полідентатних 1,2,4-тріазольних лігандів, в тому числі із 

залученням додаткових органічних та неорганічних містків, виявленні 

закономірностей структуроутворення термічно стійких координаційних сполук, що є 

прототипами матеріалів з широким спектром функціональних властивостей. 

Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити наступні завдання: 

1) Обгрунтувати вибір споріднених органічних лігандів, які містять 1,2,4-

тріазольні та додаткові функціональні групи, а також різняться за формою, 

розмірами, конформаційною гнучкістю. Розробити стратегію та методики 

синтезу органічних лігандів, похідних 1,2,4-тріазолів. 

2) Розробити методологію синтезу координаційних полімерів одно-, двозарядних 

катіонів металів та оксидів металів з полідентатними 1,2,4-тріазольними 

лігандами. Дослідити структуру сполук, використовуючи рентгеноструктурний 

аналіз монокристалу. Встановити склад, будову отриманих сполук та 

систематизувати їх за структурними типами і топологіями. 

3) Виявити закономірності поєднання металічних центрів органічними 

лігандами та аніонами насамперед для систем з комбінацією органічних і 

неорганічних містків ([N-N]-1,2,4-тріазольна група, місткові OH-(O2-), Cl-, -COO-, 

поліоксометалати, металоксофториди, молібденоксиди), як основи термічно 

стабільних координаційних каркасів різної топології. 
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4) Виокремити термічно стійкі сполуки та дослідити їх магнітні, сорбційні, 

фотолюмінесцентні, каталітичні властивості. 

Об’єкт дослідження: координаційні полімери на основі 

багатофункціональних 1,2,4-тріазольних лігандів. 

Предмет дослідження: закономірності впливу донорних та конформаційних 

особливостей лігандів, з одного боку, та природи центрального атома, протийонів, 

розчинника – з іншого, на утворення координаційних полімерів, їх топологію; умови 

синтезу і кристалізації сполук; особливості супрамолекулярних взаємодій «гість-

хазяїн»; термічна стабільність та термофазові перетворення; гомогенний і 

гетерогенний каталіз; люмінесцентні та магнітні властивості. 

Методи дослідження: рентгеноструктурний аналіз монокристалів (для 

встановлення кристалічної будови сполук), порошковий рентгено- та термофазовий 

аналіз (для встановлення фазового складу, виявлення фазових переходів та 

встановлення термічної стабільності), термогравіметричний аналіз, ІЧ спектроскопія, 
1Н ЯМР, СHN, енергодисперсійна рентгенівська спектроскопія, електронна 

спектроскопія, люмінесцентна спектроскопія, скануюча електронна мікроскопія, 

вимірювання магнітної сприйнятливості. 

Наукова новизна одержаних результатів. Встановлено особливості 

координаційної поведінки 1,2,4-тріазолвмісних лігандів (24 приклади, 16 з яких 

отримано вперше) щодо одно- та двозарядних катіонів металів (AgI, CuI, CuII, CdII, 

CoII, ZnII), оксиду Мо(VI), у присутності різноманітних аніонів (як допоміжних 

центрів координації), включаючи металоксофториди MoVI, WVI, NbV, TaV, VIV,V. 

Розроблено методики синтезу значної кількості координаційних сполук (136 нових 

координаційних сполук, будову 132 з яких вперше встановлено за допомогою 

рентгеноструктурного аналізу монокристалу) та встановлено фактори, що впливають 

на способи координації лігандів та визначають топологію полімерної структури. 

Вперше продемонстровано, що 4,4′-бі(1,2,4-тріазол) (btr) виявляє максимальну 

координаційну зв’язність (3 та 4) у разі комбінації з неорганічними містками 2-Cl- 

або 3-OH-/O2-, наслідком чого є утворення каркасних полімерних сіток на основі 

відкритих триядерних кластерів. 

Показано унікальні можливості гетеробіфунціонального ліганду Нpztr щодо 

селективної координації тріазольного або піразольного фрагментів. Останній 

випадок веде до утворення циклічних гексаядерних кластерів [Hal-Cu6(OH)6(pztr)6] 
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[Hal- = Сl- або Br-), які виявляють властивості металолігандів, що дозволяє здійснити 

постадійну збірку координаційних сполук як молекулярної, так і полімерної будови. 

Зв’язування двозарядних катіонів металів за допомогою комбінування 

бістріазольних лігандів та карбоксилатів засвідчило широкі перспективи щодо 

створення термічно стійких координаційних каркасів нейтрального типу на основі 

різноманітних поліядерних вторинних будівельних одиниць (біядерних для Со2+ та 

Zn2+, лінійних триядерних та ромбічних дигідроксотетраядерних для Cu2+). Для ряду 

1,2,4-тріазолкарбонових кислот, похідних альфа-амінокарбонових кислот, показано 

унікальну кооперативну спорідненість тріазольних та карбоксилатних містків, що у 

разі катіонів Cu2+ призводить до каркасних сіток на основі відкритих триядерних 

вузлів [Cu3(μ3-OH)(tr)3]. 

Шляхом побудови концентраційних діаграм кристалізації вперше у 

гідротермальних умовах систематично досліджені багатокомпонентні системи, що 

містять CuII/MoVI-оксидний прекурсор та біфунціональний тріазольний ліганд (tr2ad, 

tr2pr чи Нpztr). Це допомогло визначити поля кристалізації вісімнадцяти нових 

координаційних полімерів. У них молібдатна частина представлена у вигляді 

дискретних -, -, -Mo8O26
4-, Mo8O28H2

6-, Mo2O7
2-, MoO4

2- або полімерних 

[Mo3O10]n
2n-, [Mo4O14]n

4n- аніонів, а тріазольний місток може з’єднувати 

гетерометалічні пари CuII-[N-N]-MoVI. 

Розкрито синтетичний потенціал та структурну роль металоксофторидних 

аніонних часток MoVI, WVI, NbV, TaV, VIV,V, та продемонстровано можливості 

інтегрування метал-оксидних метал-фторидних фрагментів у координаційні каркаси 

у якості коротких містків. Вперше отримано сполуки, основою яких є нейтральні 

біядерні одиниці [Mo2F2O5(tr)2], а також такі, що включають багатоядерні 

оксофторидні аніони Mo8O26F2
6-. Вперше виявлено, що у CuІ,ІІ/VIV,V-оксофторидних 

та AgІ/VV-оксофторидних сполуках тріазольна група сполучає як катіонні центри, 

так і катіон-аніонні металічні центри, спричиняючи їх попарне гетерометалічне 

об’єднання СuII-[N-N-]-VV, CuII-[N-N-]-VIV, CuI-[N-N-]-VIV та AgI-[N-N-]-VV у 

полімерні мотиви різної топології. 

Отримано унікальну серію тріазолвмісних молібдентриоксидних 

координаційних гібридів (24 приклади), що є новим типом «метал-оксидних 

координаційних полімерів», та проведено їх систематизацію (зокрема виокремлено 

п’ять структурних груп). Серед них переважають полімери, що містять одновимірні 
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неорганічні підтопології [–O-Mo(O)2-]n, котрі за допомогою органічних лінкерів 

поєднуються у каркаси підвищеної стабільності (температура розкладу сполук сягає 

450 °C). 

Встановлено, що змішанометалічні СuII-MoVI сполуки діють як гетерогенні 

каталізатори з активними металічними центрами, демонструючи найвищу 

ефективність у окисненні бензилового спирту за допомогою TBHP у м’яких умовах. 

Натомість, молібдентриоксидні гібриди є високоефективними гомогенними 

каталізаторами широкого спектру дії, зокрема щодо епоксидування олефінів, 

окиснювального дегідрування спиртів, окиснення альдегідів, сульфооксидування, що 

відбуваються за участі оксидантів TBHP або H2O2. Показано, що найвищу 

ефективність мають координаційні полімери одновимірної будови. Водночас 

каталітичний процес може проходити через стадії початкового розчинення 

каталізатора та його самоосадження при завершенні каталітичного циклу, що вдало 

поєднує особливості гомогенного та гетерогенного каталізу. 

Практичне значення. Представлені результати мають фундаментальне 

значення в області неорганічної хімії, координаційної хімії, кристалічної інженерії. 

Вони поглиблюють розуміння процесів синтезу та структуроутворення 

координаційних полімерів на основі координаційних кластерів чи метал-оксидних 

підтопологій та органічних лігандів, супрамолекулярних архітектур із взаємодіями 

«гість-хазяїн». Це відкриває нові перспективні напрямки досліджень, спрямованих 

на дизайн функціональних матеріалів із наперед заданими властивостями 

(магнітними, люмінесцентними, каталітичними, сорбційними).  

Окремі розділи дисертації можуть бути використані при розробці сучасних 

лекційних курсів та практичних робіт з координаційної хімії. 

Результати рентгеноструктурних досліджень сполук поповнили 

Кембріджський Банк Структурних Даних (CCDC). 

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача є визначальним 

на головних етапах роботи. Вибір об’єктів дослідження, визначення наукових цілей, 

планування експерименту, виконання його основної частини та формулювання 

висновків проведені автором особисто. Синтез сполук, проведені фізичні методи 

дослідження, аналіз та обробка результатів, їх інтерпретація, узагальнення та 

підготовка матеріалів до публікацій були виконані здобувачем як особисто, так і у 

співпраці із співаторами публікацій. 
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Результати дисертаційної роботи обговорені з науковим консультантом  

доктором наук Домасевичем К.В. 

Синтез органічних лігандів та більшості координаційних сполук були 

здійснені у співпраці з к.х.н. Говором Є.В., к.х.н. Сенчик Г.А. та студентами 

Лукашук Л.В., Бондар О.А., Шаргою О.В., Буханьком В.О., Василевським С.І. 

Ідея використання лігандів на основі адамантанової платформи належить 

д.х.н. Домасевичу К.В. Синтез діамантанових лігандів здійснювався у співпраці з 

науковою групою під керівництвом професора Фокіна А.А. (Національний 

технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського»). 

Рентгеноструктурний аналіз монокристалів частково зроблений автором 

особисто на приладній базі університету міста Лейпциг (Німеччина). Більша частина 

рентгеноструктурних досліджень та їх розшифровка виконана за участі наукового 

консультанта д.х.н. Домасевича К.В., к.х.н. Русанова Е.Б. та д.х.н. Чернеги О.М. 

(Інститут органічної хімії НАН України), та у співавторстві з проф. Краутшайдом Г. 

(Лейпцигський університет). Дослідження термічної стабільності сполук (ТГА та 

термофазовий аналіз частково здійснено здобувачем особисто), мас-спектральний 

аналіз, елементний аналіз, сорбційні дослідження здійснені у науковій групі проф. 

Краутшайда Г. Каталітичні дослідження виконані у співпраці з науковою групою під 

керівництвом проф. Гонсальвес I.С. (університет міста Авейру, Португалія). 

Зображення твердої поверхні каталізаторів одержані з використанням сканувального 

електронного мікроскопа (університет міста Авейру). Більша частина 

магнетохімічних досліджень проведена у науковій групі проф. Декуртінса С. 

(Бернський університет, Швейцарія). Спектри ЕПР та частина магнетохімічних 

вимірів зроблені за активного сприяння проф. Ожаровського А. (університет штату 

Флорида, США), проф. Єжерської Ю. (Вроцлавський університет, Польща) та 

інтерпретовані у співавторстві з ними. Фотофізичні дослідження, квантово-хімічні 

розрахунки, спектри дифузійного відбиття, спектри фотолюмінесценції та їх 

інтерпретація виконана спільно з проф. Карбовіаком М. (Вроцлавський університет). 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження були 

представлені на наукових конференціях: VII, ІХ, Х, ХІІ та ХІІI Всеукраїнські 

конференції студентів і аспірантів «Сучасні проблеми хімії» (Київ, 2005, 2006 2008, 

2009 та 2011), XVII-th Conference «Physical Methods in Coordination and 
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Supramolecular Chemistry» (Кишинів, 2012), XXIII Міжнародна Чугаєвська 

конференція з координаційної хімії (Одеса, 2007), XVII Українська конференція з 

неорганічої хімії (Львів, 2008), VIth International Congress of Young Chemists 

«YoungChem 2008» (Краків, 2008), Vth International Symposium «Supramolecular 

Systems in Chemistry and Biology» (Київ, 2009). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 31 стаття у 

профільних міжнародних журналах, що включені до науковометричних баз Scopus та 

Web of Science (16 із цих публікацій належать до квартіля Q1), та 13 тез доповідей 

наукових конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з анотації, 

вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаної літератури (373 джерела), 

додатків (50 сторінок тексту). Загальний обсяг дисертації становить 446 сторінок, 

включаючи 232 рисунки і 42 таблиці. 
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РОЗДІЛ 1. 1,2,4-Тріазолвмісні координаційні полімери CuII, CdII, CoII, AgI з 

простими та комплексними аніонами. 

 

1.1. Загальні відомості про координаційні полімери. Електронна будова, фізико-

хімічні властивості та особливості координаційної поведінки 1,2,4-тріазолу та 

його похідних. 

 

Унікальне місце у сучасній хімії займають координаційні полімери, 

кристалічна решітка яких включає нескінчені послідовності катіонів металів або 

координаційних кластерів, сполучених містковими лігандами. Залежно від 

дентатності ліганду та кількості координаційних вакансій навколо центрального 

атома, координаційним полімерам властива одно-, дво- або тривимірна будова. 

Ланцюги, спіралі, двовимірні шари, тривимірні каркаси – це найбільш типові 

структурні мотиви за участі ковалентних зв’язків метал-ліганд, що реалізуються за 

донорно-акцепторним механізмом. Окрім терміну «координаційні полімери» часто 

вживається вираз «метал-органічні каркасні координаційні полімери» або «метал-

органічні каркасні структури» (у англомовній науковій літературі відомі як «metal-

organic frameworks»). Останні зазвичай є мікропоруватими двовимірними або 

тривимірними каркасами, які виявляють здатність сорбувати гази. Розвиток цього 

напрямку неодмінно асоціюють з досягненнями наукових груп Ягі,[1] Ферея,[2], 

Кітагави,[3] Едауді,[4] Заворотка,[5] та інших. 

Координаційні полімери швидко виокремились як особливий клас сполук і 

стали предметом досліджень кристалічної інженерії. За визначенням Дезираджу, 

кристалічну інженерію розглядають як “розуміння міжмолекулярних взаємодій в 

контексті кристалічної упаковки і використання цих знань для дизайну нових сполук 

із заданими фізичними і хімічними властивостями”. Накопичені знання і 

спостереження показують, що топологія кристалічної структури, а отже, і 

властивості координаційних полімерів значною мірою визначаються природою 

органічного ліганду. Протягом останніх двох декад підходи до вибору органічних 

лігандів для кристалічної інженерії зазнавали суттєвих «еволюційних змін» як з 

огляду на природу задіяних функціональних груп, їх кількості та можливості 

комбінування у одній молекулі, так і з огляду на варіювання просторової 

напрямленості донорних центрів, що досягається на базі різноманітних 
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молекулярних платформ-спейсерів певної геометрії (Рисунок 1.1). Ці фактори 

об’єднуються у загальному понятті «дизайн ліганду». Вихідною точкою у дизайні  

 

 
Рисунок 1.1 – Особливості впливу лігандів на будову координаційних полімерів. 
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ліганду є наявність функціональних (донорних) груп, що безпосередньо взаємодіють 

із металічних центром та першочергово визначають координаційне оточення 

центрального атома. За короткий час був пройдений етап «простих 

біфункціональних піридинвмісних лігандів», типу 4,4-біпіридину, які, напевно, на 

сьогодні вже втратили свою початкову привабливість. Такі системи були важливими 

насамперед для розробки методології кристалічної інженерії, принципів 

топологічного аналізу кристалічних структур та пошуку областей практичного 

використання координаційних полімерів. Каркаси з 4,4-біпіридиновими та 

спорідненими містками мало придатні для досягнення бажаних функціональних або 

технологічних властивостей внаслідок значної лабільності зв’язків M-N(py). 

Зазвичай такі полімери не здатні підтримувати постійну поруватість, і тому 

десольватація отриманих із розчинів зразків супроводжується колапсом поруватої 

структури. Наразі увага дослідників переважно прикута до таких лігандних систем, 

які забезпечують багатоцентрову взаємодію з металічними центрами та сприяють 

формуванню координаційних кластерів (аніонні карбоксилати, піразолати). Останні 

у структурі координаційного полімеру виконують роль вторинних будівельних 

одиниць («SBUs»). Поліцентровість взаємодії ліганд-металокластер помітно 

покращує термічні та механічні характеристики сполук каркасного типу, що є 

передумовою можливості їхнього практичного використання. Такі сполуки, будова 

яких частково показана на Рисунку 1.2, мають значний комерційний інтерес та 

присутні у каталогах провідних хімічних компаній (наприклад, BASF). Основний 

фокус досліджень спрямований на метал-органічні каркаси на основі 

полікарбоксилатних містків. Особливу термічну та хімічну стійкість 

продемонстрували сполуки високозарядних Zr(VI), Hf(IV), Ti(IV), для яких 

кристалічність структури зберігається до рекордних температурних значень ~ 550 

°C.[6, 7] Стабільність їхньої будови, згідно з уявленнями теорії Пірсона, пояснюється 

силою взаємодії «жорсткого» металічного центра та атомів оксигену карбоксилатної 

групи. Значну кількість термічностійких координаційних полімерів отримано серед 

метал-імідазолатів (у них місткові ліганди присутні у аніонній формі).[8] Серед 

багатообіцяючих систем такого типу значно меншою мірою використаний 

структурний потенціал нейтральних N-донорних сполук. Придатну молекулярну 

функціональність для їх створення надають полідентатні азоли. Так, 4-заміщені 

похідні 1,2,4-тріазолу є своєрідними ізостеричними аналогами карбоксилатних 
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лігандів. Їх взаємодія з катіонами металів зазвичай відбувається з утворенням 

характерних координаційних кластерів. 

 

 
Рисунок 1.2 – Приклади каркасів метал-органічних полімерів (взято зі статті [9]) 

та їх загальноприйнята абревіатура. 

 

Тріазоли відносяться до класу п’ятичленних ненасичених азотовмісних 

гетероциклів, до якого належать також імідазоли, піразоли та тетразоли (Таблиця 

1.1). Залежно від взаємного розміщення атомів нітрогену в гетероциклі розрізняють 

віцінальні (1,2,3-) та симетричні (1,2,4-) тріазоли. 1,2,4-Тріазол має атом нітрогену 
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пірольного типу та два атоми нітрогену піридинового, водночас кожен атом карбону 

зв’язаний з двома нітрогенами. Така послідовність призводить до того, що атоми 

карбону є π-дефіцитними (використання методу молекулярних орбіталей (МО) дає 

0.744 для π-електронної густини в позиціях 3 і 5), тоді як електронна густина на 

атомах нітрогену є високою.[10] Всі атоми гетероциклу є sp2-гібридизованими і 

шість доступних електронів розміщуються на делокалізованих π-МО, що за 

правилом Хюккеля свідчить про ароматичну природу сполук цього класу (Рисунок 

1.3). З другого боку, присутність атома нітрогену пірольного типу привносить також 

і кислотні властивості. Тож, 1Н-1,2,4-тріазол є слабкою  NH-кислотою.  Це,  зокрема, 

 

Таблиця 1.1 – Деякі фізико-хімічні характеристики п’ятичленних нітрогенвмісних 

гетероциклів. 

Властивість 
 

імідазол 
 

піразол  
1,2,4-тріазол 

 
1,2,3-тріазол 

 
тетразол 

Енергія 
іонізації, eВ 

8.78 9.15 10.00 10.06 11.3 

Кислотність, 
pKa 

14.52 14.21 10.26 9.3 4.89 

Основність, 
pKaН 

7.00 2.52 2.19 1.17 -3.0 

 

 
Рисунок 1.3 – Електронна будова 1,2,4-тріазолу та його таутомерні форми. 

 

підтверджується отриманням мононатрієвої солі, Na-tr. Кислотність симетричного 

тріазолу (pKa = 10.26) є меншою за кислотність 1,2,3-тріазолу та тетразол. 

Накопичення в системі азолу електронегативних атомів нітрогену призводить до 

прогресивного зменшення основності та збільшення кислотності (тетразол > 

імідазол, піразол). Порівняльний аналіз енергій іонізації (ЕІ) показує, що пірол (8.23 

еВ), імідазол (8.78 еВ), і піразол (9.15 еВ), мають нижчі значення ЕІ, ніж 1,2,4-

тріазол (10.0 еВ). Тобто наявність додаткового піридинового N-атома в тріазольному 
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кільці призводить до пониження енергії HOMO і, відповідно, стабілізує π-

електронну систему. 

Згідно сучасних уявлень, при утворенні координаційних сполук з 

ароматичними гетерил-лігандами має місце зворотня π-дативна взаємодія, коли 

електронна густина з катіонного металічного центра переноситься на ароматичний 

гетероцикл шляхом перекривання заповнених d-орбіталей металу з вільними π*-

розрихляючими орбіталями ліганду. Унаслідок електроноакцепторного впливу 

додаткових атомів нітрогену енергія π*-орбіталей також зменшується разом з усіма 

молекулярними π-орбіталями. З цього випливає, що 1,2,4-тріазол повинен 

утворювати стійкі комплекси з катіонами перехідних металів, схильних до вираженої 

π-дативної взаємодії (AgI, СuI та інші). 

Незаміщені 1,2,4-тріазоли мають три таутомери, що присутні у рівновазі, два з 

яких є структурно еквівалентними (Рисунок 1.3). Зазвичай домінує 1Н-форма, а 

нестабільність 4Н-форми можна пояснити дестабілізуючим впливом розташованих 

поруч неподілених електронних пар. Для 4-заміщених 1,2,4-тріазолів явище 

прототропної таутомерії не спостерігається за браком лабільного протона. З погляду 

координаційно-хімічної поведінки ці сполуки є N-донорними лігандами 

нейтрального типу. З одного боку це дещо обмежує їх потенціал як лігандів, проте 

фунціоналізація 1,2,4-тріазолів через четверте положення надає нові можливості. 

Насамперед це відкриває доступ до найрізноманітніших лігандів та координаційних 

сполук на їх основі, що активно досліджуються у багатьох інтердисциплінарних 

областях як магнітні та спін-кросоверні матеріали, каталізатори гомогенних та 

гетерогенних процесів, сорбенти для газів та рідин, йон-обмінні матеріали тощо. 

Зазначимо, що з огляду на вже згадані основні властивості азолів, саме 4-заміщені 

1,2,4-тріазоли слід взяти до уваги для дизайну полідентатних нейтральних лігандів у 

кристалічній інженерії. Лише у цьому разі нейтральна азольна функція поєднує 

здатність до полінуклеації, стеричну доступність обох донорних центрів і задовільну 

основність (Таблиця 1.1). 

Ключовою особливістю взаємодії 1,2,4-тріазольного гетероциклу з катіоном 

перехідного металу є утворення коротких містків M-N-N-M, що вигідно вирізняє 

тріазоли серед N-донорних лігандів, наприклад: піридинового типу. Наслідком такої 

взаємодії є утворення стійких координаційних кластерів різної ядерності та 

геометричної форми (Рисунок 1.4). За цих умов процес комплексоутворення часто 
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супроводжується залученням неорганічних містків, які діють у синергії з 

тріазольним містком, забезпечуючи багатоцентрове зв’язування. Літературний 

пошук, який базувався на аналізі Кембріджської структурної бази (Cambridge 

Structural Database, CSD), дозволив виділити найбільш репрезентативні 

металокластерні мотиви, які реалізуються у таких системах (Рисунок 1.4). 

Комбінація наведених металовмісних одиниць може призводити до ланцюгових 

мотивів, які є також досить розповсюдженими структурними формами. Сучасні 

уявлення на процеси каталізу, сорбції та магнетизм пов’язують їх механізм із 

особливостями будови, редокс властивостями металічного центра або 

координаційного кластера. Наявність останніх у кристалічній структурі є важливим 

фактором для модулювання та покращення властивостей функціонального 

матеріалу, наприклад, для підсилення селективності поєднання субстратів у 

каталітичному процесі чи при взаємодії адсорбент-адсорбат. 

 

 
Рисунок 1.4 – Базовий спосіб координації тріазольних лігандів шляхом залучення 

двох донорних центрів N1,N2 стабілізує утворення координаційних кластерів. 

Неорганічні та тріазольні містки діють у синергії. 
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1,2,4-Тріазолвмісні координаційні сполуки були детально описані у кількох 

літературних оглядах,[1114] що, перш за все, вказує на активний зростаючий 

інтерес до цих об’єктів. Проте, на початку наших робіт, 1,2,4-тріазольні лігандні 

системи у контексті кристалічної інженерії були маловивченими. Про це 

красномовно свідчить і той факт, що координаційні полімери на основі 1,4-фенілен-

4,4-бі(1,2,4-тріазолу), геометричного аналога терефталевої кислоти, не були відомі 

до 2008 року. Тож на першому етапі необхідним завданням стало дослідження 

систем з найпростішими біфункціональними тріазолами (4,4-бі-1,2,4-тріазолом та 

1,4-фенілен-4,4′-бі(1,2,4-тріазолом). Враховуючи значний вплив на структуру 

координаційних полімерів присутність різного роду донорних груп, особливого 

інтересу у роботі набули гетерофункціональні ліганди, які, окрім тріазольної групи, 

містили піразольний або тетразольний гетероцикл, або карбоксильну функцію. 

Важливі спостереження необхідно було отримати, варіюючи метричні параметри 

лігандних спейсерів та їх геометрію. Дослідження мало висвітлити координаційну 

роль коротких неорганічних містків (аніонних часток), що підсилюють стійкість 

координаційних кластерів та підвищують термічну стійкість сполук. У цьому разі 

найбільшу перспективу отримали органо-неорганічні гібридні сполуки, структура 

яких містить змішанометалічні поліоксомолібдати та молібденоксидні субтопології. 

 

1.2. Координаційні полімери CuII з 4,4′-бі(1,2,4-тріазолом). 

 

У будь-якій роботі існує свій початок. Сучасне дослідження у області 

координаційної хімії розпочинається з вибору органічного ліганду. Інтерес до 4,4-бі-

1,2,4-тріазолу (btr) не був випадковим. Btr є найпростішим представником місткових 

біфункціональних 1,2,4-тріазолів, який наряду з його аналогами - 4,4-біпіридином та 

4,4-біпіразолом - можна віднести до сімейства класичних N-донорних лігандів, які 

отримали широку популярність у кристалічній інженерії. На відміну від 4,4-bipy, 

для btr можлива реалізація вищої зв’язності (3- та 4-), що надає ряд принципових 

можливостей у дизайні кристалічної структури координаційних полімерів. По-

перше, це сприяє утворенню оліго- та поліядерних металокластерних фрагментів та 

полімерних каркасів на їх основі; по-друге, це підвищує жорсткість каркаса 

координаційного полімеру, що може сприяти покращенню його термічних 

характеристик. Аналіз відомих кристалічних структур (CSD) показав, що містковий 
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(N1,N1-бі-) та термінальний (N-монодентатний) спосіб взаємодії M2+btr є доволі 

розповсюдженим і характерним для дикатіонів першого перехідного ряду елементів 

(Co2+, Mn2+, Fe2+) (Tаблиця 1.2). Очевидно, що така координаційно-хімічна поведінка 

призводить переважно до утворення полімерних ланцюгів та площинних квадратних 

сіток, подібно до тих, які реалізуються у координаційних полімерах на основі 4,4-

bipy. Саме такі структурні мотиви для сполук катіонів перехідних металів з btr були 

відомі до цього дослідження). 

 

Tаблиця 1.2 – Особливості кристалічної структури відомих координаційних сполук у 

системі MII-btr. 

Сполука Спосіб 

коорд. 

btr 

Функція 

протийона 

Координаційне 

оточення та тип 

ноди 

Топол. 

тип 

Л-ра 

[Mn(btr)2(N3)2] N- -1,3-N3
-
 

«хвіст до хвоста» 
6N, 4-зв’язна 2D 

кв.сітка 
[15] 

[Mn(btr)3(NCS)(H2O)](NCS) N:N1,N1’ 

2:1 
NCS-

термінальний 
5NO, 2-зв’язна 1D 

зигзаг 
ланцюг 

[16] 

[Cu(btr)2(NCS)2]2H2O N:N1,N1’ 

1:1 
NCS- 

термінальний 
4N+N, 2-зв’язна 1D 

хелікс 
[17] 

[Fe(btr)(NCS)2(H2O)2], 
[Mn(btr)(NCS)2(H2O)2] 

N1,N1’ NCS- 

термінальний 
4N2O, 2-зв’язна 1D 

ланцюг 
[18], 
[19] 

[Cd3(btr)4(NCS)6] N1,N1’ NCS- 
термінальний і 
містковий (N,S) 

S4N, 6N, 4-зв’язна 2D шар [20] 

[Co(btr)2(NCS)2]H2O, 
[Fe(btr)2(NCS)2]H2O 

N1,N1’ NCS-  

термінальний 
6N, 4-зв’язна 2D 

кв.сітка 
[21], 
[22], 
[23] 

[Cu(btr)2(H2O)2](BF4)22H2O N1,N1’ BF4
-  

некоординований 
4N+2O, 4-зв’язна 2D 

кв.сітка 
[17] 

[Cu5(btr)10(H2O)2(NCS)6(BF4)4]5H2O N1,N1’ NCS-, BF4
-  

термінальний 
4N+2F, 4N+2N, 

4-зв’язна 
2D 

кв.сітка  
[17] 

[Mn2(btr)(ox)2(H2O)2]2H2O N1,N1’ C2O4
2- 

біс-хелатний 
5NO, 3-зв’язна 2D шар [20] 

[Cu(btr)3](ClO4)2 N1,N1’ ClO4
- 

некоординований 
4N+2N, 6-зв’язна 3D, -Po  [17] 

[Cd3(btr)8(N(CN)2)2](BF4)4 N1,N1’ N(CN)2
- -

термінальний, 
BF4

- - 
некоординований 

6N, 6- та 4-зв’язна  3D [17] 

[Cd3(btr)8(H2O)2](BF4)6 N1,N1’ BF4
-

некоординований 
6N, [CdL3]2+;  

4N2O, [CdL2(H2O)]2+  
6- та 4-зв’язна 

3D  [17] 

[Cd3(btr)9](ClO4)2 N1,N1’: 
N1,N2 
2:1 

ClO4
-

некоординований 
6N, [CdL3]2+, [Cd2L6]4+  

6-зв’язна 
3D [17] 

[Cu(btr)Cl2]2H2O N1,N2 2-Cl  
ко-містковий 

2N4Cl, 
[Cu2(2-trz)(2-Cl)2]2+ 

1D 
ланцюг 

[25] 

взято з роботи [26]. 

Більш цікавими, з структурного погляду та з погляду потенційного 

застосування, є комплекси CuІІ. Різноманітність отриманих нами сполук у системі 

CuІІ-btr обумовлена кількома факторами, серед яких, зокрема, лабільність катіонів 
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Cu2+ до зміни координаційного числа (від 4, 5 до 6), геометрична ізомерія 

координаційних поліедрів Cu2+ (перехід від тетрагональної піраміди до тригональної 

біпіраміди), викривлення координаційного поліедра – як прояв ефекту Яна-Теллера. 

Якщо до цього додати гідролітичну нестійкість йонів Cu2+ у водних розчинах, 

результатом чого є утворення гідрокси-комплексів, - то вибір початкових об’єктів 

дослідження стає зрозумілим. Вартий уваги і менш очевидний факт - конфігурація 

тріазольних гетероциклів у молекулі 4,4′-бі(1,2,4-тріазолу) не є компланарною, 

скоріше навпаки – вони схильні до ортогонального розташування як у комплексних 

сполуках, так і у структурі вільного ліганду (Рисунок 1.5). Це спричинено 

електронними ефектами взаємодії неподілених електронних пар двох атомів 

нітрогену сусідніх гетероциклів, які безпосереднього сполучені між собою через 

(N-N) зв’язок. Тож наведений фактор впливає також і на неплощинне просторове 

розміщення металічних центрів навколо молекули btr у кристалічній структурі і 

сприяє реалізації каркасів тривимірного типу. 

 

 
Рисунок 1.5 – Молекулі 4,4′-бі(1,2,4-тріазолу) властиве ортогональне розміщення 

тріазольних гетероциклів. 

 

У ході роботи було встановлено, що загальна топологія таких структур 

суттєво залежить від природи протийона. Наприклад, для системи CuII/btr/аніон у 

кристалічному стані отримано широкий ряд сполук різного складу, будова яких має 

аніон-залежний характер: [Cu2(N-btr)2(OAc)4]4H2O (1), [Cu(N1,N1'-

btr)2(H2O)2][CdBr4(H2O)]3H2O (2), [Cu(N1,N1'-btr)2(H2O)2]S2O64H2O (3), [Cu(N1,N1'-

btr)2(H2O)2](NO3)22H2O (4), [Cu2(N1,N1'-btr)2(μ3-btr)2(NO3)2](NO3)22H2O (5), 

[Cu(N1,N1'-btr)2(DMF)2](NO3)22C2H5OH (6), [Cu(N1,N1'-btr)2(N-btr)2](CCl3CO2)25H2O 

(7), [Cu(N1,N1'-btr)3](CF3CO2)2 (8), [Cu3(μ2-OH)2(μ4-btr)(μ3-btr)2(N1,N1'-

btr)(H2O)(CF3CO2)](CF3CO2)34H2O (9), [Cu(N-btr)(N1,N1'-btr)(NCS)2]2H2O (10).[20, 
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26] Серед них (Рисунок 1.6) домінуючими є координаційні полімери, каркаси яких 

належать до двовимірних сіток топології (4,4). 

 

 
Рисунок 1.6 – Структурні типи та умови кристалізації ряду сполук, одержаних у 

системах CuІІ/btr/аніон. Взято з роботи [26]. 

 

Окремої уваги заслуговують сполуки, що є продуктами взаємодії CuII та btr у 

присутності хлорид або бромід йонів: [Cu4(μ3-btr)2(μ2-btr)(μ2-Cl)4Cl4] (11) [Cu3(μ3-

btr)2(μ2-btr)2(μ2-Cl)2Cl2]Cl2 (12), [Cu3(μ3-btr)4(μ2-Cl)2(H2O)2][CdCl4]2 (13), [Cu3(μ3-

btr)4(μ2-Cl)2(H2O)2][HgCl4]2 (14), [Cu3(μ2-Cl)2(H2O)2(μ3-btr)4]2(ZnCl4)2(Cl3ZnOZnCl3) 

(15), [{Cu3(μ3-OH)}2(μ3-btr)6(μ4-btr)(μ2-Cl)Cl4]Cl5·8H2O (16), [{Cu3(μ3-OH)}2(μ3-

btr)6(μ4-btr)(μ2Br)Br4]Br5·6H2O (17), [{Cu3(μ3-OH)}{Cu3(μ3-O)}(μ4-btr)3(H2O)4(OH)2Cl6] 

Cl·0.5H2О (18).[2729] 

Рисунки 1.6 та 1.7 демонструють основні топологічні мотиви, а також 

координаційно-хімічне оточення центрального атома або кластерної одиниці, що 

реалізуються у сполуках 1−18. Їх можна раціонально поділити на декілька груп 

(Рисунок 1.7). 
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Рисунок 1.7 – Схематичне зображення будови координаційних полімерів CuІІ – btr, 

що спостерігалось у кристалічних структурах одержаних сполук. 

 

До першої групи (І) варто віднести комплекси з термінально-координованими 

аніонами, які за своєю природою є сильними нуклеофілами, наприклад: 

(ізо)тіоціанат чи ацетат. Ці аніони частково заблоковують місця у координаційні 

сфері центральних атомів і, тому, роль бітріазолу зводиться до термінальної 

координації або(та) бітопного зв’язування катіонів на відстанях ~9 Å, відповідно з 

утворенням молекулярних комплексів або простих полімерних ланцюгів. Типовими 

прикладами є сполуки [Cu2(N-btr)2(OAc)4]4H2O (1) та [Cu(btr)(N1,N1’-

btr)(NCS)2](H2O)2 (10). 

У присутності слабконуклеофільних аніонів (S2O6
2-, CF3CO2

-) реалізуються 

каркасні координаційні полімери дво- та тривимірного типу (структурні приклади ІІ 

та ІІІ, Рисунок 1.7), у яких металічні центри відіграють роль чотири- та 

шестизв’язних вузлів, відповідно, а органічні ліганди є бітопними N1,N1’-містками. 

Утворені двовимірні сітки відносяться до топології (4,4), а тривимірні відповідають 

кристалічній ґратці -Po. У таких структурах функція аніона у основному зводиться 

до компенсування позитивного заряду (всі сітки є катіонними) та заповнення 

міжкаркасного простору. 
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Цікаве спостереження зафіксовано у системі Cu(NO3)2-btr. При змішуванні 

водних розчинів Cu(NO3)2 та btr протягом перших кількох годин відбувається 

швидка кристалізація блакитних монокристалів [Cu(N1,N1'-btr)2(H2O)2](NO3)22H2O 

(4), які за наступну добу повністю перероджуються на монокристали іншої сполуки 

темно-синього кольору, що має склад [Cu2(N1,N1'-btr)2(μ3-btr)2(NO3)2](NO3)22H2O (5). 

Перша із цих сполук належить до структурного типу ІІ, що включає місткові N1,N1'-

btr, які з’єднують острівні катіони у двовимірну сітку (4,4). Друга сполука, згідно 

запропонованої класифікації, відноситься до групи IV. ЇЇ кристалічна структура 

побудована на основі біядерних центросиметричних вузлів складу [Cu2(μ3-btr)2(μ2-

btr)2]4+, які є вторинними будівельними блоками восьмизв’язного 

об’ємоцентрованого каркаса топології CsCl. Утворення біядерного координаційного 

кластера [Cu-[N-N]2-Cu]4+, що підтримується двома tr-містками, є доволі рідкісним 

для систем CuІІ-tr. Підтвердженням цього є наявність лише одного подібного 

структурного прецеденту, оксалатного комплексу [Cu2(μ2-tr)2(μ2-C2O4)2(H2O)4].[30] 

Факт швидкої трансформації сполуки [Cu(N1,N1'-btr)2(H2O)2](NO3)22H2O (4) у 

сполуку [Cu2(N1,N1'-btr)2(μ3-btr)2(NO3)2](NO3)22H2O (5), каркаси яких, до речі, є 

ізомерними, вказує на можливість одночасного утворення (співіснування) кількох 

сполук у одній системі, що може бути результатом кінетичної лабільності 

двовимірних сіток (4,4). Рушійною силою процесу перебудови одного каркаса у 

інший, ймовірно, виступає ентропійний фактор, оскільки водночас має вивільнятися 

надлишкова кількість молекул води. 

Найбільш цікаві результати були отримані в системі, що містила водні 

розчини CuCl2 та btr (Таблиця 1.3). У такій комбінації хлорид йони і тріазольний 

гетероцикл діють узгоджено по відношенню до катіонів Cu2+, проявляючи місткову 

координацію. Це визначає формування координаційного кластера або полімерного 

металовмісного ланцюга, у якому відстані між мідними центрами є короткими 

(Сu…Cu 3.5−4.5 Å). Серед отриманих продуктів реакції виділено комплекси 

[Cu4(μ3-btr)2(μ2-btr)(μ2-Cl)4Cl4] (11) (кристалізується у присутності надлишку NH4Cl) 

та [Cu3(μ3-btr)2(μ2-btr)2(μ2-Cl)2Cl2]Cl2 (12) (еквімолярна кількість Cl). Варто 

відмітити, що до складу сполук не входять молекули води ні в координованому, ні у 

кристалізаційному вигляді. Це наводить на думку про те, що реакційна система Cu2+, 

Cl- та btr є самодостатньою для самозбірки без залучення додаткових полярних 

молекул розчинника, які у реакційному середовищі присутні у великому надлишку. 
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Таблиця 1.3 – Координаційні полімери CuСl2 з btr, що містять лінійні тримідні 

кластери [Cu3(2-Сl)2] та спіральні [Cu(2-Сl)]n ланцюги. 

№ Особливості структури КЧ для CuII, 
тип поліедра // зв’язність 

btr 

Формула 

11 3D каркас 5, {Cl2N2+Cl}, триг. біпіраміда,  

τ = 0.32, 0.35 // 

2-(N1,N1’): 3 = 1:2 

[Cu4(μ3-btr)2(μ2-btr)(μ2-Cl)4Cl4] 

12 1D полімерний ланцюг. 6 {N4+Cl2}, октаедр і 5 {Cl2N3},  

кв. піраміда,  

τ = 0.6// 

2-(N1,N2): 3 = 1:1 

[Cu3(μ3-btr)2(μ2-btr)2(μ2-Cl)2Cl2]Cl2 

13 3D кубічний об’ємо-центрований 

коорд. каркас. 

6, {N4Cl2} і {N4ClО}, октаедри // 

3  

[Cu3(μ3-btr)4(μ2-Cl)2(H2O)2][CdCl4]2 

14 3D кубічний об’ємо-центрований 

коорд. каркас. 

6, {N4Cl2} і {N4ClО}, октаедри // 

3 

[Cu3(μ3-btr)4(μ2-Cl)2(H2O)2][HgCl4]2 

15 3D кубічний об’ємо-центрований 

коорд. каркас. 

6, {N4Cl2} і {N4ClО}, октаедри // 

3 

[Cu3(μ2-Cl)2(H2O)2(μ3-

btr)4]2(ZnCl4)2(Cl3ZnOZnCl3) 

 

Кристалічну будову сполуки 11 можна уявити як поєднання однакових 

кількостей спіральних ланцюгів [-(µ2-Cl)CuCl-]n. Ці ланцюги зшиваються між собою 

за допомогою μ3-btr та μ2-(N1,N1’) btr, що присутні у співвідношенні 2:1 (Рисунок 

1.8). 

Взаємодія CuCl2 та btr у водному розчині за браком надлишкових хлорид-

йонів сприяє кристалізації одновимірного координаційного полімеру 12, до складу 

якого входять лінійні тримідні одиниці [Cu3(μ3-btr)2(μ2-btr)2(μ2-Cl)2Cl2]2+ (Рисунок 

1.9). Аналіз літературних джерел надає приклади подібних структур лише для 

комплексів міді(ІІ) з монофункціональними тріазольними лігандами. Тільки у разі 

сполуки [{Cu3(μ2-L)2(μ2-N3)4}(μ2-N3)2] (де L = 4-аміно-1,2,4-тріазол) триядерні блоки 

підтримуються як за допомогою місткових N1,N2-молекул 4-аміно-1,2,4-тріазолу, так 

і через місткові азидні-йони. Подібну роль виконують хлорид-аніони у синтезованій 

серії каркасних координаційних полімерів 12–15.[28] 

Об’єднання трьох катіонів міді у триядерний блок здійснюється завдяки двом 

хлоридним та чотирьом N1,N2-бітріазольним місткам. Така комбінація неорганічних 

та органічних лігандів призводить до значного скорочення міжатомної відстані 

Cu1...Cu2 до 3.45 Å. Місткові тріазольні фрагменти -N-N- разом з атомами міді 

утворюють непланарні шестичленні металоцикли (Cu1-N7-N8-Cu2-N2-N1), які 

приймають конформацію викривленої ванни з відповідним відхиленням атомів Cu1  
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Рисунок 1.8 – a) Структура сполуки [Cu4(μ3-btr)2(μ2-btr)(μ2-Cl)4Cl4] (11) (проекція у 

площині ac). Місткові μ2-btr поєднують сусідні спіралі однакової хіральності, у той 

час як μ3-btr зв’язують дві спіралі протилежної хіральності; b) проекція упаковки 

тривимірного каркаса 11 у площині ab. Взято з роботи [27]. 

 
Рисунок 1.9 – a) Будова лінійних тримідних кластерів у кристалічній структурі 12; 

b) міжмолекулярні водневі зв’язки впливають на упаковку координаційних ланцюгів. 

(Cu–Cl 2.319 і 2.720 Å, Cu–N 1.998 – 2.155 та Cu2–Cl2 2.260 Å). (Коди симетрії не 

наведені). Взято з роботи [28]. 

 

від площини 4N на 0.971 Å та Cu2 на 1.141 Å. Така конформація може бути пояснена 

ефектом додаткової координації місткового хлорид-аніона. Цікаво, що суміжні 

“ванни” металоциклів вигнуті в різні боки, що зумовлено різною просторовою 

направленістю 2-тріазолів. Координаційне оточення центрального атома Cu1 можна 

описати викривленим октаедром (N4Cl2) з хлорид-аніонами в аксіальних положеннях 

та атомами нітрогену в екваторіальній площині. Координаційна сфера сусідніх 
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периферійних атомів Cu2 (Cl2N2+Cl) доповнюється шляхом приєднання однієї 

молекули btr та одного термінального хлориду з утворенням викривленого 

квадратно-пірамідального поліедра, що підтверджується значенням геометричного 

індексу  = 0.6.[31] 

Органічні ліганди в структурі комплексу мають різне призначення: бідентатні 

N1,N2-місткові відповідають лише за формування кластера, тоді як тридентатні 

забезпечують також послідовне сполучення кластерів у ланцюг. Некоординовані 

хлорид-аніони розміщуються міжланцюговому просторі, генеруючи слабкі водневі 

зв’язки з атомами гідрогену бітріазолу (С-H…Cl). 

Координаційний полімер 12 є найпростішим прикладом інтегрування лінійних 

тримідних кластерів у полімерний мотив і його структура є базовою для розуміння 

більш складних взаємодій у системах CuСl2-btr-MCl2 (де M = Zn2+, Cd2+, Hg2+, 

сполуки 1315). 

Так, додавання до водного CuСl2-btr розчину MCl2 (М = Zn, Cd, Hg), що є 

м’якими акцепторами хлорид-аніонів (кислоти Льюїса), призводить до утворення 

комплексних галогенідів (MCl4
2-) та сприяє під час кристалізації зменшенню числа 

хлоридів у тримідному кластері до двох (Рисунок 1.10). За цих умов вилучаються 

більш доступні термінальні хлориди, а отже у координаційній сфері периферійних  

 

 
Рисунок 1.10 – Синтез координаційних полімерів каркасного типу на основі 

катіонних тримідних кластерів [Cu3(μ3-btr)4(μ2-Cl)2]4+ досягається завдяки 

присутності м’яких акцепторів хлорид аніонів (ZnCl2, CdCl2, HgCl2). 

 

атомів міді фрагмента [Cu3(μ3-btr)4(μ2-Cl)2]4+ виникають вакантні позиції. Їх 

заповнюють менші за розмірами атоми О та N молекул води і btr. Через це навколо 

металокластерного остова збільшується кількість координованих молекул бітріазолу, 

що загалом підвищує загальну зв’язність (інтегрованість) каркаса до восьми. 



44 
 
Використовуючи цей підхід, була одержана ізоструктурна серія координаційних 

полімерів ([Cu3(μ3-btr)4(μ2-Cl)2(H2O)2]X2 (X = [CdCl4]2- 13, [HgCl4]2- 14) і [Cu3(μ3-

btr)4(μ2-Cl)2(Н2О)2]2[ZnCl4]2[Zn2OCl6] 15), у яких будова триядерного остова [Cu3(μ3-

btr)4(μ2-Cl)2(H2O)2]4+ зберігається. 

У сполуці 13 кожні три катіона Cu2+ поєднуються в кластер (Рисунок 1.11), 

використовуючи два хлоридних (Cu–Cl 2.594 і 2.616 Å) та чотири N1,N2-

бітріазольних (Cu–N 2.025 і 2.075 Å) містки. Міжатомна відстань Cu1…Cu2 

змінюється в межах 3.515–3.554 Å і є дещо подовженою, порівнюючи з сполукою 

[Cu3(μ3-btr)2(μ2-btr)2(μ2-Cl)2Cl2]Cl2. Цей ефект можна пояснити збільшенням 

кулонівського відштовхування між металічними центрами, що є наслідком заміни 

термінальних негативно заряджених хлорид-аніонів на нейтральні молекули води та 

btr. 

 

 
Рисунок 1.11 – a) Лінійні тримідні кластери [Cu3(μ3-btr)4(μ2-Cl)2(H2O)2]4+ в сполуці 

13 поєднуються бітріазольними містками у b) 3D об’ємоцентрований кубічний 

каркас (Cu2–Cl1 2.616, Cu1–Cl1 2.594, Cu2–N1 2.025, Cu1–О7 2.418, Cu1–N2 2.075, 

Cu1–N5 2.038 Å). (Коди симетрії не наведені). Взято з роботи [28]. 

 

На відміну від сполуки [Cu3(μ3-btr)2(μ2-btr)2(μ2-Cl)2Cl2]Cl2 (12), координаційні 

поліедри атомів міді у комплексі 13 є видовженими тетрагональним біпірамідами. 

Зокрема при центральному атомі Cu2 хлорид-аніони займають аксіальні позиції, а 

екваторіальні положення - чотири атоми нітрогену від молекул btr. Координаційна 
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сфера термінальних Cu1 сформована із залученням молекул води та хлорид-аніонів, 

а екваторіальна площина заповнена атомами N органічного ліганду. 

Бітріазол у сполуках 13–15 виконує тільки трицентрову місткову функцію, 

сполучаючи триядерні остови у 3D координаційний каркас на відстанях ~11.2 Å. За 

цих умов триядерні «SBU» виконують роль восьмизв’язних вузлів кубічної 

об’ємоцентрованої сітки. У кристалічній решітці цих сполук наявні мікропоруваті 

канали, у яких розміщуються комплексні протийони. На відміну від Cu/Cd та Cu/Hg 

комплексів 13 та 14, у кристалічній структурі Cu/Zn сполуки 15, окрім 

терахлоридних йонів [ZnCl4]2-, присутні також оксихлоридні частки [Zn2OCl6]4-. Їх 

утворення є наслідком гідролітичної нестабільності катіонів Zn2+, що у присутності 

води та хлорид йонів зазнають перетворень (Рисунок 1.12). Об’єм міжкаркасних 

порожнин та їхня форма комплементарно узгоджується із геометричними 

параметрами аніонів, а включення різних за розміром часток [ZnCl4]2- та [Zn2OCl6]4- 

демонструє певну еластичність каркаса. 

 

 
Рисунок 1.12 – У сполуці 15 аніони [Zn2OCl6]4- та [ZnCl4]2- розташовуються у 

окремих каналах, що мають вхідні розміри ~ 45 та 22 Å, відповідно, та 

напрямлені паралельно осі Z. Взято з роботи [28]. 

 

Сполуки 13−15 є ілюстративними прикладами раціонального поєднання 

лінійних тримідних кластерів у координаційні каркаси. Основну роль при їх 

формуванні відіграють хлорид-йони, які виконують μ2-місткову функцію і у 

комбінації з органічними містками (молекули btr) сприяють реалізації кубічних 
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об’ємоцентрованих сіток на основі триядерних вузлів. З другого боку, 

комплексоутворення CuІІ у водному розчині нерідко призводить до різноманітних 

гідрокси-комплексів. A priori, реакційна система CuCl2-btr-H2O неодмінно містить 

гідрокси-часточки, які до всього іншого є сильними нуклеофілами. Тому їх 

інтегрування у структуру координаційного кластера є очікуваним. Тим не менше, 

передбачити утворення гідрокси-комплексів з високим виходом ускладнено через 

вплив численних факторів, як-то: природа вихідної солі CuІІ, рН розчину, 

температурний режим реакції, співвідношення між компонентами, присутність 

додаткових розчинників, швидкість кристалізації. Наприклад, залежно від кількості 

хлорид-йонів у реакційному середовищі, можуть утворюватись координаційні 

полімери [Cu4(μ3-btr)2(μ2-btr)(μ2-Cl)4Cl4] (11), [Cu3(μ3-btr)2(μ2-btr)2(μ2-Cl)2Cl2]Cl2 (12) 

або навіть [Cu(N1,N2-btr)(μ2-Cl)2]2H2O. Останній є продуктом взаємодії btr з 

надлишком CuCl2 у водо-спиртовому розчині.[25] 

У літературі добре відомі координаційні сполуки на основі інших триядерних 

металокластерів, а саме трикутних Cu3(μ3-OH) та Cu3(μ3-O). Їхня правильна 

геометрична форма визначається координацією μ3-OH/μ3-O та N1,N2-діазольного 

гетероциклу, зокрема 1,2,4-тріазолу чи піразолат-аніона. Однак раціональне 

залучення кластерів у каркасну структуру не є тривіальною задачею, оскільки 

наявність [-N-N-] фрагмента у молекулі ліганду є необхідною, але не достатньою 

умовою для отримання триядерних одиниць. Як виявилось, каркасні координаційні 

полімери на основі триядерних вторинних будівельних блоків Cu3(μ3-OH) та Cu3(μ3-

O) і молекули btr легко отримуються завдяки поліцентровому способу координації 

органічного ліганду (μ3- та(або) μ4-місток). 

Взаємодія CuCl2 або CuBr2 з btr у водно-спиртових розчинах супроводжується 

частковим гідролізом, що призводить до катіонних триядерних часток [Cu3(μ3-OH)]5+ 

(Рисунок 1.13, а). Зазначимо, що інтегрування тримерів у координаційний каркас 

може відбуватися двома способами: внаслідок самоасоціації, або внаслідок агрегації 

(Рисунок 1.13 b, c). Перший спосіб передбачає самозбірку в розчині молекулярних 

катіонних часточок [Cu3(μ3-OH)(μ3-btr)]5+, що одночасно містять координаційно 

ненасичені іони CuІІ та вільні донорні центри N-btr (швидка кристалізація). Другий 

спосіб розглядає взаємодію між CuCl2 та btr у водному розчині шляхом поступового 

залучення найпростіших молекулярних компонентів Cu2+, OH- (або Cu2(OH)3+), Cl- та 
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органічного ліганду у процес росту кристалу (повільна кристалізація). Головним 

результатом таких відмінностей є утворення топологічно різних типів сіток. 

 

 
Рисунок 1.13 – a) Взаємодія у системі CuCl2/btr або CuBr2/btr приводить до µ3-

гідрокси-кластерів. Спрощене зображення полімерних мотивів на основі вторинних 

будівельних блоків [Cu3(μ3-OH)(μ3-btr)]5+, що є результатом самоасоціації (b) або 

агрегації кластерів (c). Взято з роботи [29]. 

 

Особливості будови синтезованих сполук [{Cu3(μ3-OH)}2(μ3-btr)6(μ4-btr)(μ2-

Cl)Cl4]Cl5·8H2O (16), [{Cu3(μ3-OH)}2(μ3-btr)6(μ4-btr)(μ2Br)Br4]Br5·6H2O (17), [{Cu3(μ3-

OH)}{Cu3(μ3-O)}(μ4-btr)3(H2O)4(OH)2Cl6]Cl·0.5H2О (18) наведені у Таблиці 1.4.[29] 

Так, у результаті самоасоціації утворюються два ізоструктурні координаційні 

сполуки складу [{Cu3(μ3-OH)}2(μ3-btr)6(μ4-btr)(μ2-X)X2]X5·nH2O (X = Cl-, n = 8 (16); X 

= Br-, n = 6 (17)) (Рисунок 1.14). Вони, вірогідно, є кінетичними продуктами реакції і 

утворюються внаслідок швидкого висаджування при дифузії парів діетилового етеру 

у водно-спиртовий розчин компонентів протягом однієї доби. Трикутні кластери 

[Cu3(μ3-OH)(tr)3]5+ мають опуклу неплощинну будову, що обумовлено sp3 

гібридизацією атома оксигену гідроксид-аніона. Відхилення О1 від площини, що 

проходить через три атоми міді, становить відповідно 0.518 (сполука 16) та 0.492 

(сполука 17) Å. Така геометрія кластера нагадує будову макроциклічних 
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субфталоціанінів бору. Розміщення атомів міді у кластері додатково стабілізується 

екваторіальними (Cu–N 2.014, 2.135 Å) та аксіальними (Cu–N 2.109 і 2.339 Å) 

взаємодіями за допомогою 2-tr, що сприяє реалізації коротких відстаней між 

металічними центрами (Cu…Cu у межах 3.437–3.586 Å). У  комплексі  16  додаткова 

 

Таблиця 1.4 – Каркасні координаційні полімери CuII на основі трикутних тримідних 

кластерів Cu3(μ3-OH)/Cu3(μ3-O). 

№ Формула КЧ СuII та 

дентатність btr 

Особливості структури 

 
16 [{Cu3(μ3-OH)}2(μ3-btr)6(μ4-btr)(μ2-

Cl)Cl4]Cl5·8H2O 

6 / 3 і 4 3D координаційний каркас на остові 2D сіток з 

топологією (3,6) 

17 [{Cu3(μ3-OH)}2(μ3-btr)6(μ4-btr)(μ2-Br) 

Br4]Br5·6H2O 

6 / 3 і 4 3D координаційний каркас на остові 2D сіток з 

топологією (3,6) 

18 [{Cu3(μ3-OH)}{Cu3(μ3-O)}(μ4-

btr)3(H2O)4(OH)2Cl6]Cl·0.5H2О 

5 / 4 3D координаційний каркас, що містить вісім 

взаємопереплетених сіток з топологією (10,3)-а 

 

 
Рисунок 1.14 – а) Фрагмент кристалічної будови трикутного тримідного кластера 

у сполуці 16; b) спосіб поєднання двох тримерів завдяки тетрадентатній функції 

ліганду. Взято з роботи [29]. 

 

аксіальна координація органічного містка визначає різне оточення центральних 

атомів, два з яких (Cu1 та Cu3) мають кч 6 і, відповідно, псевдооктаедричну будову 

координаційного поліедра (з хлорид-аніонами Cu–Cl 2.288, 2.601 Å та 

тетрадентатними молекулами btr в аксіальних положеннях), в той час як для атома 

міді Cu2 реалізується тетрагонально-пірамідальна координація. Місткові μ3-
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молекули btr відповідають за поєднання кластерів у 2D полімерну сітку [Cu3(μ3-

OH)(μ3-btr)3]n
5n+ (Рисунок 1.14 a). Якщо розглядати фрагменти [Cu3(μ3-OH)]5+ у якості 

вузлів, а μ3-btr як бітопні лінкери, - то отримана решітка відповідає топології (3,6) 

(Рисунок 1.15 а). Вона є ідентичною до нековалентної (CH···N) сітки 1,3,5-

триціанобензену, молекули якого мають тригональну симетрію і фактично є 

самодоповнюючими (з трьома донорними та трьома акцепторними центрами, що 

відповідає синтону 3+3). Функція μ4-місткових бітріазолів є іншою і полягає у 

зв’язуванні тримідних кластерів сусідніх шарів попарно, генеруючи у такий спосіб 

подвійний шар. Водночас кожні два трикутні кластери двох сусідніх шарів 

розташовуються один над одним так, щоб утворити октаедр (торсійний кут tr-tr 

вздовж зв’язку N–N становить 65° (16) і 69о (17)). Аксіально приєднані галогенід-

аніони, частина з яких виконують місткову функцію, довершують формування 3D 

координаційного каркаса, зв’язуючи подвійні шари між собою на відстані 4.78 Å 

(сполука 16, Рисунок 1.7 b). Якщо взяти до уваги ці аніони та 4-btr, то загальну 

топологію каркаса можна подати у вигляді примітивної восьмизв’язної 

гексагональної сітки. 

 

 
Рисунок 1.15 – a) Кластери [Cu3(μ3-OH)]5+ поєднуються містковими μ3-btr у 2D 

сітки (топологія (3,6)), що попарно зшиті у 3D каркас тетрадентатними лігандами 

btr та галогенідними містками (b). Взято з роботи [29]. 

 

Координаційний полімер складу [{Cu3(μ3-OH)}{Cu3(μ3-O)}(μ4-

btr)3(H2O)4(OH)2Cl6] Cl·0.5H2О (18) (Рисунок 1.16), що отриманий у водному 

метанолі в результаті повільної дифузії реакційних компонентів (CuCl2, btr), 
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ймовірно, є термодинамічним продуктом реакції. Атоми міді рівностороннього 

трикутника (Cu1…Cu1а 3.406 Å) поєднуються за допомогою N1,N2-тріазольних 

містків. Інкапсульований атом оксигену О1 гідрокси-групи (Cu1–О1 2.026 Å) лежить 

на осі симетрії С3, яка ортогональна до площини кластера. Координаційне оточення 

центрального атома є тетрагональною пірамідою і доповнюється хлорид-аніоном та 

молекулою води. У кристалічній структурі спостерігається унікальний приклад 

асоціації двох тримідних кластерів за участі міжмолекулярного водневого зв’язку О-

Н...О (Рисунок 1.16). Коротка відстань між парами µ3-оксигенових атомів (О…О 

2.712 Å) суміжно-паралельних фрагментів Cu3(μ3-OH) і їх вихід на 0.49 Å з площини 

трьох атомів Cu назустріч один одному є свідченням наявності напрямленого 

водневого зв’язку між ними. Це вказує на співіснування гідрокси- та окситримерів 

(Cu3OH…OCu3), що сприяє формуванню щільної упаковки. 

 

 
Рисунок 1.16 – Кристалічна будова тримідних кластерів (a) сполуки 18, що 

асоційовані у водневозв’язні димери (b). Коди симетрії: (i) -0.5+y, z, 0.5+x; (ii) -0.5+z, 

0.5+x, y; (iii) -x, 1-y, 1-z.[29] 

 

На відміну від попередніх двох комплексів, ліганди бітріазолу у сполуці 18 

проявляють максимальну зв’язність (μ4). Однак їх також можна розглядати як 

бітопні лінкери, що поєднують трикутні кластери у тривимірні сітки з топологією 

(10,3)-а. Остання є спорідненою до кристалічної структури SrSi2. Топологічно 

подібна картина спостерігається і для воднево-зв’язної сітки одного з поліморфів 

4,4’-біпіразолу, що також утворює трикутні воднево-зв’язні ансамблі.[32] 

Кристалічний простір заповнюється вісьмома незалежними сітками, що 
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переплітаються (чотири пари різної хіральності), причому окрема сітка займає 11.6% 

простору (Рисунок 1.17 a). 

Апікально-координовані молекули води формують розвинену сітку 

міжмолекулярних водневих зв’язків, що сприяє супрамолекулярному об’єднанню 

кожних чотирьох сусідніх кластерів (Рисунок 1.17 b). Ці асоціати за геометрією є 

тетраедрами з ребрами довжиною 18 Å, а трикутні одиниці [Cu3(μ3-OH)(μ3-btr)3]5+ та 

[Cu3(μ3-O)(μ3-btr)3]4+ центрують грані тетраедрів. Дванадцять апікально 

координованих молекул води розміщуються всередині, формуючи ікосаедр з 

ребрами О…О (2.74, 3.02 та 3.65 Å), які за довжиною співрозмірні із звичайними 

водневими зв’язками. Приведений приклад асоціації координованих молекул води 

демонструє принцип поліцентрової взаємодії триядерних кластерів з молекулами 

потенційного субстрата, що може мати відношення до моделювання каталітичних 

перетворень чи адсорбційних процесів. 

 

 
Рисунок 1.17 – У сполуці 18: a) фрагмент чотирьох (з восьми) взаємопереплетених 

сіток, що відносяться до топологічного типу (10,3)-а; b) фрагмент тетраедричної 

упаковки чотирьох тримідних кластерів, який підтримується апікально 

координованими молекулами води, що є вершинами воднезв’язного ікосаедру. Взято з 

роботи [29]. 

 

Було цікавим встановити закономірності утворення координаційних полімерів 

на основі гідрокси-кластерів залежно від природи та властивостей протианіонів. На 

жаль, для таких систем гідротермальні умови синтезу (які, вочевидь, мали були б 
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сприяти більш інтенсивному гідролізу і контрольованій кристалізації сполук) 

виявилися малопридатними. За таких умов відбувається розщеплення молекули btr 

та утворення 1,2,4-тріазолатвмісних координаційних полімерів, які, як показують 

літературні джерела, також не залишились поза увагою дослідників.[33] Тому 

реакційну систему CuІІ-btr досліджували шляхом варіювання протианіонів CuІІ у 

водних розчинах при помірному нагріванні (<100 °C) з наступною кристалізацією. 

Важливі спостереження отримані у системі Cu(CF3CO2)2-btr-H2O, з якої 

вдалося виділити два координаційні полімери [Cu(N1,N1'-btr)3](CF3CO2)2 (8) та 

[Cu3(μ2-OH)2(μ4-btr)(μ3-btr)2(N1,N1'-btr)(H2O)(CF3CO2)](CF3CO2)34H2O (9).[26] 

Кристалізація першого з них відбувається за кімнатної температури з утворенням 

синіх голчастих кристалів. Каркас полімеру містить шестизв’язні металічні центри 

та бітопні органічні лінкери і відноситься до топологічного типу -Po. Подібну 

структуру має комплекс [Cu(N1,N1'-btr)3](СlO4)2,[17] що опублікований у період 

виконання наших робіт. Ймовірно, ідентичність будови каркасів сполук є наслідком 

маже однакового кристалічного об’єму аніонів СlO4
- (82 Å3) та CF3CO2

- (86.3 Å3). 

Відмітимо і факт відсутності кристалізаційних молекул води для обох сполук, що 

вказує на гарну відповідність розміру міжкаркасних порожнин із розміром 

інкапсульованих аніонів. У цьому разі щільність упаковки посилюється численними 

міжмолекулярними водневими зв’язками (переважно (tr)C-H…О-(аніон)) між 

органічними лігандами та аніонами. 

Інакше відбувається взаємодія Cu(CF3CO2)2 з btr у водному розчині при 

нагріванні, яка супроводжується помітною зміною забарвлення з синього на зелений. 

Кристалізація у режимі 100 °C  кімнатна температура призводить до утворення 

зелених кристалів гідрокси-комплексу складу [Cu3(μ2-OH)2(μ4-btr)(μ3-btr)2(N1,N1'-

btr)(H2O)(CF3CO2)](CF3CO2)34H2O (9), причому вихід сполуки збільшується при 

тривалому нагріванні реакційного розчину. Оптимальний час охолодження складає 

близько 7 діб. Подібно до хлоридвмісних координаційних полімерів 12−15, основою 

кристалічної структури 9 є лінійний тримідний кластер. Однак ключову роль у 

ньому відіграють вже два μ2-гідрокси-містки та чотири трізольні фрагменти (Рисунок 

1.18 a). Заміна місткових хлоридів на менші за розмірами частки OH- призводить до 

скорочення міжатомної відстані Cu…Cu до 3.28 Å. Цим викликані і певні 

конфігураційні зміни у геометрії кластера, навколо якого органічні ліганди 

розміщуються у напрямку вершин гексагональної біпіраміди. Цікаво, що молекули 
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бітріазолу одночасно виконують три різні місткові функції μ4-btr, μ3-btr та N1,N1'-btr. 

Дві перші з них визначають та підтримують лінійну геометричну форму вторинних 

будівельних блоків, які за допомогою N1,N1'-btr та μ3-btr поєднуються надалі між 

собою у 2D сітки з топологією (3,6) (Рисунок 1.18 b). У перпендикулярному до 

площини напрямку зв’язуючу дію виконують молекули μ4-btr («pillaring units»). 

Таким шляхом відбувається формування 3D координаційного каркаса на основі 

восьмизв’язних вузлів (Рисунок 1.18 c). 

 

 
Рисунок 1.18 – a) Триядерний гідрокси-кластер в [Cu3(μ2-OH)2(μ4-btr)(μ3-btr)2(N1,N1'-

btr)(H2O)(CF3CO2)](CF3CO2)34H2O (9) та різні способи координації місткових 

молекул бітріазолу, b) c) формування восьмизв’язного тривимірного каркаса з 

вторинними будівельними блоками [Cu3(μ2-OH)2(btr)4]. Взято з роботи [26]. 

 

Численні спроби отримати координаційні полімери з подібними гідрокси-

кластерними містками на прикладі інших солей CuІІ не були успішними. Натомість у 

таких системах кристалізуються координаційні полімери, до складу яких гідрокси-

частки не входять. Зазначимо, що лінійні гідрокси-кластери [Cu3(2-OH)2]4+ з 2-

азольними містками є доволі рідкісними. Для двозарядних катіонів інших 
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перехідних металів описані сполуки [Mn3(OH)2(tr)2],[34] [Сo3(OH)2(L)2],[35] та 

[Ni3(OH)2(L)2],[36] (де L = 1,3,4-тіадіазол). Подібну будову має і піридазиновий 

комплекс [Co3(OH)2(pdz)2].[37] 

Можна побачити, що поведінка простого ліганду btr насправді є напрочуд 

різноманітною і складною: разом із N1,N1’-містками можливі і короткі N1,N2-tr 

містки, що є придатною основою для зборки поліядерних блоків і полімерних 

мотивів. Такі тріазольні містки добре сумісні із короткими неорганічними містками 

(хлорид, гідроксо), що надає широкі можливості для дизайну будови 

гетеролігандних комплексів. Саме результати досліджень сполук btr дозволили 

виявити важливі і привабливі координаційні прототипи для подальшої роботи. 

Усвідомлення структурного потенціалу тріазольних систем і їх 

перспективності як функціональних матеріалів стало можливим насамперед з 

використанням методу рентгеноструктурного аналізу. Зазначимо, що результати 

спектральних та фізико-хімічних досліджень низки координаційних сполук btr з 

CuCl2 і M(NO3)2 (M = Co, Ni, Cu) [38] були значно менш цінними для планування 

роботи. Ці дані пояснювалися авторами на основі утворення найпростіших і 

передбачуваних мотивів, хоча не дозволяли інтерпретувати сильні антиферомагнітні 

взаємодії сполуки [Cu(btr)Cl2(H2O)2]. 

Тож наскільки системи CuCl2-btr та Cu(NO3)2-btr передбачувані і прості? 

Детальні синтетичні дослідження та проведені рентгеноструктурні виміри 

отриманих координаційних полімерів 11, 12 та 1618 принципово змінили уявлення 

про можливості системи, продемонструвавши як тенденцію органічного ліганду до 

максимальної зв’язності (3 та 4), так і реалізацію вторинних будівельних одиниць – 

основи кристалічної структури. Характерною особливістю будови хлоридвмісних 

CuІІ-btr координаційних полімерів є утворення переважно низькоядерних 

координаційних кластерів лінійної або трикутної геометричної форми, що містять 

місткові аніони Cl- або OH-/O2-. 

З огляду на ускладнення, що виникають при інтерпретації будови каркасних 

координаційних полімерів, для первісної ідентифікації та характеризації сполук 

використовували метод рентгеноструктурного аналізу. Проте широкий набір 

фізичних методів стає необхідним, коли наукова робота проходить логічні 

«еволюційні» етапи - «від кристалу, кристалічної структури до функціональних 

властивостей». 
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1.3. Координаційні полімери з подовженими лігандами: п-феніленбі(1,2,4-

тріазолом) та його гетеробіфункціональними аналогами, що містять 

тетразольну або каробоксильну групу. 

 

Різноманіття структурних мотивів у системах CuІІ-btr зумовило наш інтерес до 

дослідження тріазолвмісних координаційних полімерів із залученням ширшої 

бібліотеки лігандів та катіонів перехідних металів. При цьому використання 

термічно стійкого ліганду(лігандів) з подовженими лінійними розмірами мало на 

меті виявити термічно стійкі координаційні каркаси мікропоруватої будови, що були 

б перспективними для використання в процесах сорбції та каталізу. 

Логічного продовження розпочатого дослідження надали системи на основі 

1,4-біс-(1,2,4-тріазол-4-іл)бензену (tr2Ph). Такий ліганд має помітно вищу термічну 

стійкість і, на відміну від btr, може бути використаний в умовах гідротермального 

синтезу. Подовжена система ароматичних циклів (феніленовий спейсер та два 

тріазольні гетероцикли) дозволяє фіксувати йони металів на відстанях 12.913.4 Å, 

що фактично вже на молекулярному рівні закладає можливість реалізації 

мікропоруватої структури. Однак, з другого боку, ймовірна площинна конформація 

tr2Ph може стати причиною стекінгових взаємодій, що сприятимуть утворенню 

щільних одно- та двовимірних координаційних мотивів. 

 

1.3.1. Координаційні полімери CuII з п-феніленбі(1,2,4-тріазолом). 

 

Для виявлення особливостей структуроутворення йонів CuII з подовженим 

лігандом tr2Ph була синтезована репрезентативна серія координаційних сполук 

складу: [Cu(2-tr2Ph)3]PO3F (19), [Cu2(2-tr2Ph)4(4-tr2Ph)](NO3)4·2H2O (20), [Cu(2-

tr2Ph)2(2-X)]X·12H2O (X= Cl, 21; Br, 22), [Cu(4-tr2Ph)(2-SO4)]·6H2O (23), [Cu4(2-

OH)2(4-tr2Ph)3(2-tr2Ph)2(H2O)2](CF3SO3)6·10H2O (24), [Cu3(2-OH)2(4-

tr2Ph)(H2O)2(3-SO4)2] (25).[39] Враховуючи незначну розчинність tr2Ph у водному 

середовищі та у більшості органічних розчинників, найбільш придатними для 

синтезу виявились гідротермальні умови. Cполуки 1925 були виділені у 

кристалічному вигляді з помірними та високими виходами. Наступна схема (Рисунок 

1.19) відображає основні типи взаємодій метал-ліганд та ліганд-ліганд, що 

спостерігаються для комплексів CuII-tr2Ph у кристалічному стані. Відзначимо 
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декілька з них: 1) бітріазольний ліганд проявляє як місткову 4-, так і 2-N1,N2 

поведінку (термінальний та 3 спосіб координації не спостерігався взагалі) і цим 

забезпечує поєднання катіонів міді(ІІ) у нескінченні колони. У межах колони 

суміжні металічні центри знаходяться на відстанях у межах 3.33.9 Å; 2) 

тетрадентатна функція ліганду визначає відстань між сусідніми колонами, що 

становить 12.913.4 Å, а сам ліганд є структурним елементом стінок 

координаційного каркаса; 3) у разі 2-N1,N2-місткової координації тріазольний 

фрагмент розміщується під певним кутом по відношенню до феніленового спейсера 

та некоординованого тріазолу. Це є несподіваним і, водночас, важливим фактором, 

що сприяє інтеркалюванню сусідніх колон із залученням стекінгових взаємодій між 

ароматичними кільцями. 

 

 
Рисунок 1.19 – Особливості структуроутворюючих взаємодій у координаційних 

каркасах сполук 19–25. Взято з роботи [39]. 

 

Деякі характерні риси структури координаційних полімерів 19–25, включаючи 

вимірність, склад та тип металовмісного фрагмента, максимально можлива 

поруватість структури (розрахована на основі даних РСтА), наявність 

зовнішньосферних аніонів та молекул води, - приведені у Таблиці 1.5. Принцип 

утворення нескінченних колон [Cu(2-tr)3]2n+
n ілюструє Рисунок 1.20. Так, 

моноядерний фрагмент [Cu(2-tr)3]2+, який має тригональну симетрію, доцільно 

розглядати в якості взаємодоповнюючої частки 3+3, тобто такої, що містить три 

донорні  атоми  (атоми  нітрогену  tr-гетероциклу) та три акцепторні позиції при 

центральному атомові, виходячи з припущення максимально можливого для Cu2+ 

значення КЧ=6. Очевидно, що послідовна асоціація таких одиниць, які є 

геометрично подібними до «скорпіонатних» лігандів, призводить до утворення  

колон,   а   наявність   псевдооктаедричного  оточення  Cu2+  привносить   характерне  
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Таблиця 1.5 – Основні структурні особливості координаційних полімерів CuII з 

подовженим лігандом tr2Ph. 

Сполука Вимірність КП та тип 
CuІІ-tr кластера 

 
СuN, Å 

Порув.
* 
 
 
 

Молекули та 
йони, які 

заповнюють 
міжкаркасні 
порожнини 

[Cu(2-tr2Ph)3]PO3F (19) 1D [Cu(2-tr)3]n 2.126 14.2 PO3F- 

[Cu2(2-tr2Ph)4(4-

tr2Ph)](NO3)4·2H2O (20) 

3D [Cu(2-tr)3]n 2.0082.066, 

2.325 

24.2 NO3
-, H2O 

[Cu(2-tr2Ph)2(2-Сl)]Cl·12H2O (21) 1D [Cu(2-tr)2(2-Сl)]n 2.015 38.3 розупор. Cl- 

аніони, H2O 

[Cu(2-tr2Ph)2(2-Br)]Br·12H2O (22) 1D [Cu(2-tr)2(2-Br)]n 2.031 36.5 розупор. Br-, 

H2O 

[Cu(4-tr2Ph)(2-SO4)]·6H2O (23) 3D [Cu(2-tr)2(2-

SO4)2]n  

2.005, 2.014 51.0 H2O 

[Cu4(2-OH)2(4-tr2Ph)3(2-tr2Ph)2 

(H2O)2](CF3SO3)6·10H2O (24) 

3D [Cu3(2-OH)2(2-

tr)2]n 

1.9972.036 

2,229, 2.535 

47.6 CF3SO3
-, H2O 

[Cu3(2-OH)2(4-tr2Ph)(H2O)2(3-

SO4)2] (25) 

3D [Cu3(2-OH)2(2-

tr)2]n 

1.993, 1.996 0 _ 

*обчислено за результатами РСтА з використанням програми PLATON.[40, 41] 

Взято з роботи [39]. 

 
Рисунок 1.20 – (a) Самоасоціація комплексних фрагментів [Cu(tr2Ph)3]2+, яка 

призводить до утворення колон [Cu(2-tr)3]n
2n+; (b) проекція структури, що 

демонструє радіальне розміщення координованих лігандів навколо поліядерних CuII-

вмісних колон. Взято з роботи [39]. 

 

радіальне розміщення лігандів та визначає тригональну геометричну форму каналів 

у структурі полімеру. Така ситуація реалізується у сполуках [Cu(2-tr2Ph)3]PO3F (19) 

та [Cu2(2-tr2Ph)4(4-tr2Ph)](NO3)4·2H2O (20) з некоординованими аніонами, котрі є 

слабкими нуклеофілами (Рисунок 1.21). Якщо в першому разі (19) органічні ліганди 
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виступають лише містками N1,N2-типу, то у нітратному комплексі 20 проявляється як 

2-N1,N2-, так і 4-спосіб координації у співвідношенні 1:4. Зокрема містки 4 

забезпечують зшивання сусідніх колон у гофрований шар. 

 

 
Рисунок 1.21 – а) Фрагмент колони [Cu(2-tr)3]2n+

n у структурі 19; b) проекція 

кристалічної упаковки показує направленість тригональних каналів, що заповнені 

аніонами PO3F2- (вони є продуктом часткового гідролізу NBu4PF6, взятого у 

надлишковій кількості під час проведення гідротермального синтезу); c), d) 

поєднання сусідніх колон за допомогою 4-tr2Ph та їх взаємне інтеркалювання за 

допомогою стекінгових взаємодій у кристалічній структурі сполуки 20. Взято з 

роботи [39]. 

 

Як вже було зазначено некоординовані тріазольні фрагменти розміщуються 

під певним кутом до феніленового циклу. Останній, своєю чергою, розташований 

майже ортогонального до 2-tr (наприклад, у фторфосфатному комплексі 19 кут 

повороту становить 62 та 66.5°). Сусідні колони [Cu(2-tr)3]n
2n+, що оточені 

видовженою ароматичною системою, мають високу схильність до численних 

стекінгових взаємодій. Це пояснює виникнення взаємного інтеркалювання. Саме 
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такий спосіб упаковки відповідає за канали тригональної форми, лінійні розміри 

яких у поперечному перерізі становлять близько 5 Å для 19 та 4 Å для сполуки 20, 

відповідно, з урахуванням ван-дер-ваал́ьсівських радіусів атомів ліганду. 

Координаційний полімер 19 взагалі не містить кристалізаційних молекул води, що 

вказує на гарну відповідність геометричних параметрів вікна каналу та розміру 

аніона. Нітратний комплекс 20 хоч і включає гостьові молекули води, проте їх 

відносно невелика кількість не лишає сподівань на істотну поруватість каркаса. Тож 

тригональна (або псевдотригональна) упаковка металовмісних колон [Cu(2-tr)3]n
2n+, 

яка реалізується у разі слабконуклеофільних аніонів, не сприяє утворенню структур 

мікропоруватого типу. Тому важливим кроком було дослідити кристалізацію у 

системі CuІІ-tr2Ph із іншими аніонами, що схильні до координації. 

Кристалічна будова двох ізоструктурних сполук складу [Cu(2-tr2Ph)2(2-

X)]X·12H2O (X=Cl, 21; Br, 22) має ряд характерних особливостей (Рисунок 1.22). 

Наприклад, наявність однозарядного місткового аніона 2-Cl та двох 2-tr, замість 

потрійного містка 2-tr3 як це спостерігалось у координаційних полімерах 19 та 20, 

генерує катіонні колони [Cu(2-tr)2(2-Сl)]n
n+. У цьому разі інтеркалювання сусідніх 

колон у кристалі відбувається лише у двох напрямках з утворенням тетрагональних 

каналів. Подібно до фторофосфатного комплексу 19, координований tr фрагмент є 

практично ортогональним до феніленового циклу та некоординованого тріазольного 

(C1–N2–C4–C9 ~90º). Така конформація обумовлює міжмолекулярну стекінгову 

взаємодію між компланарними спейсерами сусідніх колон (N/C контакт 3.63, (tr, 

центроїд)/C5 3.59, C3/(C6H4, центроїд) 3.62 Å). Утворені канали мають суттєво 

більші розміри, аніж тригональні канали у сполуках 19 та 20. Так, діагональні 

відстані між колонами становлять 16 та 28 Å (з урахуванням суми радіусів ван дер 

Ваал́ьса  8.5×12 Å), а  розмір самих каналів складає 9×9 Å. Теоретичне значення 

«вільного об’єму» кристалу, що займають молекули кристалізаційної води та 

позасферні протийони Cl- становить 1256.1 Å3 на одну елементарну комірку: це 

відповідає ~38% від загального об’єму кристалу. Тож на прикладі сполук 21 та 22 

показано, що мікропоруватість кристалічної структури може бути досягнута шляхом 

раціонального поєднання сильних ковалентних зв’язків (Cu-N та Cu-Cl) зі слабкими 

міжмолекулярними стекінговими контактами. Причому останні відіграють важливу 

роль у визначенні типу упаковки. Цікаво відмітити, що такі відкриті каркаси не 

виявляють схильності  



60 
 

 

 
Рисунок 1.22 – a) інтеркалювання сусідніх колон [Cu(N1,N2-tr2Ph)2X]n

n+ (X= Cl-, (21); 

Br-, (22)) у двох напрямках реалізується завдяки численним - стекінговим 

взаємодіям tr-ph; (b) ван-дер-ваальсівській діаметр каналів складає 9 Å (Cu–N 2.01, 

Cu–Cl 2.68 Å). Взято з роботи [39]. 

 

до взаємопереплетення, яке є досить розповсюдженим явищем у кристалічній 

інженерії координаційних полімерів. 

Контроль метрики кристалічних каналів шляхом раціонального підбору 

протийона(ів) надає можливість отримання нейтральних координаційних каркасів 

мікропоруватої будови. Такі структури, на відміну від 21 та 22, не міститимуть 

негативно заряджених часток у порожнинах каркаса, що збільшує потенційну 

поруватість сполук і відкриває більші перспективи з огляду на сорбційні властивості 

по відношенню до нейтральних молекул. Виявлені закономірності формування CuІІ-

вмісних колон наштовхнули на думку про можливість раціонального переходу від 

каркасів катіонного типу [Cu(2-tr)3]n
2n+ та [Cu(2-tr)2(2-Сl)]n

n+ до нейтральних 

[Cu(2-tr)2(А)]n. Для цього частка А має бути містковим двозарядним аніоном. 

Наприклад, у разі 2-координації сульфат-йона, повна компенсація зарядів катіонів 

та аніонів відбуватиметься вздовж колони [Cu(2-tr)2(2:-SO4)]n, а отриманий 

координаційний каркас буде нейтральним. Цю гіпотезу підтверджує структура 

сульфатного комплексу [Cu(4-tr2Ph)(2:-SO4)]·6H2O (23) (Рисунок 1.23). 

Максимальна зв’язність органічного ліганду (4) забезпечує не тільки 

формування колон, а і їх зшивку в жорстку тривимірну сітку. Беручи до уваги ван-

дер-ваа́льсівські радіуси атомів, ефективний розмір порожнин у поперечному 

перерізі складає 7×8 Å. Кількість кристалізаційних молекул води є дещо меншою, 

ніж у комплексах [Cu(2-tr2Ph)2(2-X)]X·12H2O (X=Cl, 19; Br, 20). Утім, розраховане 
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Рисунок 1.23 – (a) Будова нейтрального каркаса [Cu(4-tr2Ph)(2:-SO4)], b) У 

кристалічній структурі 23 наявні відкриті прямокутні канали, що заповнені 

молекулами води (не показані). Взято з роботи [39]. 

 

значення вільного об’єму кристалу значно більше і становить 51% внаслідок 

відсутності некоординованих протийонів. Цікаво відмітити, що для комплексів 

[Cu(4-tr2Ph)(2:-SO4)]·6H2O та [Cu(BDT)(DMF)]·0.25DMF·CH3OH (BDT = 1,4-

фенілендітетразолат), описаного в роботі [42], реалізується топологічно ідентичні 

каркаси. Для обох досягається електростатична нейтральність каркасів. Однак, якщо 

в нашому випадку використовується нейтральний органічний ліганд tr2Ph та 

двозарядний аніонний місток, то у разі тетразолатного комплексу вже органічний 

ліганд є двозарядним, а роль додаткового нейтрального містка в структурі 

виконують молекули DMF. 

Гідротермальні умови синтезу координаційних полімерів CuІІ є головним 

чинником утворення гідрокси-комплексів. Гідрокси-інтермедіати CuІІ завжди 

присутні у реакційній суміші, але кристалізація гідрокси-комплексів може бути 

утруднена низкою факторів. Тим не менше, основними структурними одиницями 

сполук [Cu4(2-OH)2(4-tr2Ph)3(2-tr2Ph)2(H2O)2](CF3SO3)6·10H2O (24), [Cu3(2-

OH)2(4-tr2Ph)(H2O)2(3-SO4)2] (25) є лінійні гідрокси-тримери [Cu3(2-OH)2(2-tr)2]n. 

У трифлатному комплексі ці кластерні фрагменти є складовими частинами 

металовмісних колон, утворення яких відповідає Рисунку 1.24. Лінійний [Cu3(2-

OH)2(2-tr)2] можна розглядати як акцепторну частку, у якій два термінальні атоми 

Cu(ІІ) надають по три вакантні позиції для координації, тоді як суміжна субодиниця 

[Cu(2-tr)4(Н2О)2] є гексадонорною. Найбільш вигідна комбінація таких фрагментів 

досягається при співвідношенні 1:1, наслідком чого є утворення нескінченної колони 

з елементарною ланкою [Cu3(2-OH)2-Cu(H2O)2]n. Присутність органічних лігандів з  
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Рисунку 1.24 – Два комплементарні комплексні фрагменти, які містять шість 

акцепторних та шість донорних сайтів, утворюють лінійний полімерний мотив у 

структурі комплексу 24. Взято з роботи [39]. 

 

двома різними містковими функціями (4- та 2-N1,N2 у співвідношенні 3:2) 

привносить у будову сполуки ряд особливостей: 1) містковий 4-tr2Ph поєднує 

колони на відстанях 13.5 та 13.7 Å у жорсткий тривимірний каркас з прямокутними 

порожнинами; 2) молекули 2-N1,N2-tr2Ph некоординованим тріазольним кільцем 

направлені в середину каркаса, частково перекриваючи утворені порожнини  

(Рисунок 1.25). Водночас майже ~52% об’єму кристалу припадає на координаційний 

каркас [Cu4(2-OH)2(4-tr2Ph)3(2-tr2Ph)2(H2O)2], а решта (~48%) - заповнено 

молекулами води та трифлат-аніонами. 

 

 
Рисунок 1.25 – (a) Фрагмент каркаса сполуки 24, що показує спосіб утворення 

металовмісних колон, b) проекція у площині bc демонструє направленість N1,N2-

координованих лігандів у середину ромбічних порожнин. Взято з роботи [39]. 
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В іншому координаційному полімері [Cu3(2-OH)2(4-tr2Ph)(H2O)2(3-SO4)2] 

(25) основний лінійний дигідрокси-тримідний будівельний блок залишається 

незмінним (Рисунок 1.26). До незалежної частини структури входять два йони міді, 

1:1:1:0:3-SO4
2-, 2-гідроксид, координована молекула води та 4-tr2Ph. 

Координаційний поліедр йона Cu1 (що є центральним у кластері Cu2…Cu1…Cu2) 

приймає форму видовженої тетрагональної біпіраміди з двома атомами оксигену від 

2-OH та двома атомами нітрогену в екваторіальній площині, у той час як атоми 

оксигену SO4
2- займають дві аксіальні позиції. Координаційні поліедри двох 

зовнішніх йонів Cu2 мають форму тетрагональної піраміди О4N, для якої значення 

параметру Едісона складає ~0.24. Координаційна сфера Cu2 заповнюється атомами 

нітрогену бітріазолу та атомами оксигену  сульфату і  води.  Містковий  сульфат  йон 

 

 
Рисунок 1.26 – а), b) Поєднання тримерів [Cu3(2-OH)2(H2O)2(1:1:1:0:3-SO4)2] у 

пари та їх подальше інтегрування у полімерний мотив сполуки 25; c) утворення 

квадратної сітки з чотиризв’язними вузлами [Cu3(2-OH)2]; d) формування 

тривимірного каркаса за допомогою місткової координації бітріазолу та сульфат-

аніонів. Взято з роботи [39]. 
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виконує важливу роль як у формуванні тримеру, так і у його подальшому залученню 

у двовимірний шар. Останній має топологію квадратної сітки, якщо розглядати 

кластери [Cu3(2-OH)2] у якості вузлів, а сульфат - як лінійні містки між ними. 

Органічний ліганд проявляє максимальну зв’язність і зшиває сусідні шари у 

тривимірний каркас. Така сітка містить вузькі канали розміру 3×4 Å. Однак 

присутність двох ідентичних взаємопереплетених сіток перешкоджає утворенню 

поруватої структури. Висока щільність упаковки вірогідно впливає на конформацію 

ліганду, зокрема феніленовий та тріазольний цикли є практично компланарними 

(торсійний кут C2–N3–C3–C5 становить лише 18º). 

Відмітимо, що утворення гідроксисульфатного комплексу [Cu3(2-OH)2(4-

tr2Ph)(H2O)2(3-SO4)2] (25) відбувається за суттєво вищої температури, аніж 

сульфатного комплексу [Cu(4-tr2Ph)(2-SO4)]·6H2O (23) (165 °C проти 100130 °C, 

відповідно). Це засвідчує важливість температурного режиму реакції для 

кристалізації гідроксо-сполук CuІІ. 

Аналіз відстаней між катіонами CuІІ у біядерному фрагменті, що 

підтримується щонайменше N1,N2-тріазольним містком, виявив цікаві закономірності 

(Рисунок 1.27). Так, потрійний тріазольний місток [-N-N-]3 утримує катіони CuІІ 

найбільш віддалено один від одного, що може свідчити про певне стеричне 

напруження і найменш енергетично вигідну геометрію (для сполук 19 та 20 

міжатомні відстані Cu2+…Cu2+ є найбільшими). Навіть у координаційному фрагменті 

[Сu2(tr)2(H2O)2] (комплекс 24) подвійний місток N1,N2-tr місток сполучає катіони міді 

на більш короткій відстані. Насправді, фрагмент Cu(tr)3Cu можна уявити як 

результат поєднання двох координаційних октаедрів по граням, а отже залучаються 

 

 
Рисунок 1.27 – Значення найкоротших відстаней Cu2+…Cu2+ у кристалічних 

структурах координаційних полімерів 19–25. 
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три фаціально орієнтовані зв’язки Cu-N. З них лише два знаходяться в 

екваторіальній площині Ян-Телерівського октаедра, а третій неминуче має бути 

значно видовженим. Правильне октаедричне оточення йонів Cu (структура 19) 

очевидно є лише уявною геометрією, що виникає внаслідок розупорядкування осі 

Ян-Телерівського видовження по трьом ортогональним напрямкам октаедра 

CuN6.[43] Відповідно, отримані з даних РСтА довжини Cu-N = 6×2.126 Å є 

результатом усереднення чотирьох коротких екваторіальних і двох подовжених 

аксіальних зв’язків. Через це, фрагмент Cu(tr)3Cu має включати остов Cu(tr)2Cu та 

додатковий і значно довший місток tr. Заміна такого містка на термінальні аква-

ліганди (структура 24) знімає певне напруження і, можливо, це є причиною 

ущільнення біядерного фрагмента при переході від сполук 19, 20 до 24. Очікувано, 

що вплив місткового однозарядного хлорид- чи бромід-аніона призводить до 

скорочення відстані Cu2+…Cu2+, що пов’язано із зменшенням кулонівського 

відштовхуванням між сусідніми катіонними центрами. Утім, О1,О1-місток 

двозарядного сульфат-йона (сполука 23) не сприяє помітному зменшенню дистанції 

Cu2+…Cu2+. Відстані Cu…Cu 3.588 Å для хлоридного комплексу і 3.575 Å для 

сульфатного є практично однаковими, що, з огляду на більший йонний радіус 

хлориду, вказує на вищу ефективність зв’язування катіонів міді саме у хлоридному 

комплексі 21. Для гідрокси-сполук 25 та 24 відстані Cu2+…Cu2+ у межах лінійного 

триядерного кластера є найменшими (3.274 та 3.344 Å, відповідно), що, безперечно, 

підтверджує високу спорідненість атoмів CuII до гідрокси-часток. Звертає увагу той 

факт, що місткова координація сульфат-аніона у гідрокси-кластері (сполука 25) не 

призводить до подальшого скорочення відстані Cu2+…Cu2+. Вірогідно, що це 

пов’язано із відносно великою довжиною сульфатного містка syn-syn-O1,O2-типу 

(відстань між атомами O1 та O2 становить 2.404 Å). 

 

1.3.2. Координаційні полімери CuII, CdII та CoII з гетеробіфункціональними 

тріазол/тетразолатними або тріазол/карбоксилатними лігандами. 

 

Перспективним підходом у дизайні кристалічної структури координаційних 

полімерів є використання органічних лігандів з різними донорними функціями. 

Наприклад, структурна схожість між тріазольними та тетразолатними містками, з 

одного боку, та тріазольними і карбоксилатними містками - з іншого, має також 
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сприяти узгодженому зв’язуванню катіонів металів у координаційні каркаси на 

основі дискретних вторинних будівельних блоків або поліядерних мотивів (Рисунок 

1.28). 

Гетеробіфунціональні ліганди, що містять комбінації пари 1,2,4-тріазолу та 

1H-тетразолу (1,2,4-tr//1H-tz) або 1,2,4-тріазолу та карбонової кислоти (1,2,4-tr//-

COOH) є амфолітами, адже одночасно поєднують кислотні (ацидо) та основні 

властивості. Це надає можливості впливати на вміст зовнішньосферних протийонів. 

Наприклад, координаційні полімери двозарядних катіонів з нейтральними 

бітріазольними лігандами та некоординованими аніонами мають максимальний 

позитивний заряд каркаса ([Cu(2-tr2Ph)3]n
2n+, сполука 19). Гетеробіфункціональні 

ліганди, як-от 5-(4-(1,2,4-тріазол-4-іл)-феніл)-1H-тетразол (trPhtz) або 4-(1,2,4-

тріазол-4-іл)-бензойна кислота (trPhCO2H), що у ацидо-формі є однозарядними 

аніонами, окрім місткової ролі, виконують також зарядо-компенсуючу дію, що має 

призводити до зменшення кількості позасферних аніонів у структурі координаційної 

сполуки. 

 

 
Рисунок 1.28 − Функціональна спорідненість між 1,2,4-тріазолами, карбоксилатами 

та тетразолами виявляється у тенденції до місткової координації з утворенням 

подібних металокластерів, які є базовими фрагментами кристалічної структури. 

 

Особливості поведінки trPhtzН важливі для розуміння структурної 

спорідненості між бі-1,2,4-тріазольними та бі-1H-тетразольними лігандними 

системами. Останні (на прикладі координаційних полімерів з 1,4-

феніленбітетразолом) отримали жвавий інтерес як прототипи мікропоруватих 

матеріалів для зберігання водню.[42] 

Взаємодія CuCl2·2H2O з trPhtzН в умовах гідротермального синтезу 

призводить до кристалізації сполуки [Cu2(4-trPhtz)3]Cl·12H2O (26).[39] До її складу, 
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окрім катіонів міді(ІІ) у псевдооктаедричному оточенні [CuN6], хлорид-аніонів та 

молекул води, входить депротонований органічний ліганд, місткова роль якого 

дозволяє залучити до координації чотири донорні центри тетразольного (N2,N3) та 

тріазольного (N1,N2) гетероциклів (Рисунок 1.29). Такий спосіб координації є 

геометрично тотожним до 4-способу зв’язування ліганду tr2Ph, що спостерігається у 

сполуках 20, 2325. 

 

 
Рисунок 1.29 – а) новий гетеробіфункціональний ліганд 5-(4-(1,2,4-тріазол-4-іл)-

феніл)-1H-тетразол (trPhtzH); b) утворення металовмісних колон, що 

підтримуються тріазольним та тетразолатними містками; с) проекція 

тривимірного каркаса сполуки 26 на площину ac (зовнішньосферні хлорид-аніони та 

некоординовані молекули води не показані). Взято з роботи [39]. 

 

Ідентичність геометричних розмірів тріазольного та тетразолатного 

фрагментів призводить до ефекту статистичного змішування їхніх позицій у 

кристалічній структурі комплексу. Базовим субтопологічним мотивом тривимірного 

каркаса 26 є металовмісні колони [Cu(2-tr/2-tz)3]n
n+, які з’єднуються між собою 

органічними лінкерами, утворюючи тетрагональні канали. Такий координаційний 

каркас відноситься до катіонного типу, а баланс заряду в структурі досягається 

присутністю некоординованих хлорид-аніонів. Загальну топологію каркаса, 

враховуючи співвідношення між шести- та чотиризв’язними вузлами (катіонами CuІІ 

та молекулами ліганду, відповідно), можна описати як гетерокоординаційну 

бінодальну сітку зі стехіометрією (4-c)3(6-c)2. 

Утім, утворення координаційних полімерів каркасного типу з лігандом trPhtz 

не є обов’язковим. Наприклад, взаємодія trPhtzH з Cd(NO3)2 в умовах 
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гідротермального синтезу призводить до ланцюгової структури [Cd(trPhtz)2(H2O)2] 

(27) (Рисунок 1.30).[44] Атоми кадмію знаходяться на центрі інверсії у 

викривленому октаедричному оточенні транс-{N4O2}. trPhtzН функціонує як 2-

місток через N1-атом тріазолу та N1-атом депротонованого тетразолатного 

фрагмента, причому сусідні металічні центри зв’язуються на відстані 11.10 Å через 

два органічні містки. Окрім координаційної та заряд-компенсуючої ролі, 

тетразолатний фрагмент є акцептором водневих зв’язків (N…Н-O), тоді як 

координована молекула води виступає подвійним H-донором (O-Н…O). Така 

комбінація призводить до формування десятичленного синтона {HOH---[NN]---}2- у 

площині ab (O1… N4v 2.900 та O1… N3vi 2.920 Å, Рисунок 1.30). Циклічні мотиви 

{HOH---[NN]---}2 є дуже характеристичними та спостерігались раніше на прикладі 

молекулярного діаква-біс(5-(2-піридил)тетразолату) міді(II).[45] 

 

.  

Рисунок 1.30 – a) Взаємодія депротонованих лігандів trPhtz- з катіонами CdII у 

лінійному координаційному мотиві; b) проекція упаковки координаційних ланцюгів у 

кристалі сполуки 27, що показує водневі зв’язки O-H…N(tz) та утворення 3D 

водневозв’язної сітки; c) та d) проекції структури, що демонструють циклічні 

водневозв’язні синтони {H-O-H---[N-N]---}2 та водневозв’язну сітку. Коди симетрії: 

(iv) x+1, y+1, z+1; (v) −x+1, −y, −z; (vi) x, y+1, z; (vii) −x+1, −y, −z+1. Взято з 

роботи [44]. 
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З огляду на інтерес до координаційних сполук гетеробіфунціональних 

лігандів, ми дослідили гідротермальні реакції4-(1,2,4-тріазол-4-іл)бензойної кислоти 

(trPhCO2H) з рядом солей двозарядних катіонів. Одержана серія молекулярних 

комплексів відповідає складу [M(trPhCO2H)2(H2O)2], де М= CоІІ (28), CdІІ (29) та CuІІ 

(30).[46] Перші дві сполуки ізоструктурні і кристалізуються в просторовій групі 

C2/c, а ідентичний за складом до них мідний комплекс реалізується в просторовій 

групі P21/c. Металічні центри знаходяться у псевдооктаедричному оточенні [MО6], 

що складається з двох хелатно-координованих карбоксилатних фрагментів та двох 

молекул води, водночас тріазольний гетероцикл лишається незадіяним у координації 

(Рисунок 1.31). При такій конфігурації атоми нітрогену тріазольних гетероциклів 

стають віддаленими на відстані 20.5 Å, а координовані молекули води – на 4.0 Å. З 

погляду принципів самоорганізації водневозв’язних ансамблів, комплекси 

[M(trPhCO2H)2(H2O)2]   доцільно   розглянути   як   комплементарні   водневозв’язні 

 

 
Рисунок 1.31 − a), b) Молекулярні комплекси [M(trPhCO2H)2(H2O)2] (28−30) як 

комплементарні водневозв’язні модулі 4+4, які c) самоасоціюються у кристалі за 

допомогою O-H…N зв’язків (показано на прикладі [Cu(trPhCO2H)2(H2O)2]). Взято з 

роботи [46]. 

 

будівельні одиниці. Вони утворюють характеристичні синтони з чотирма донорами 

та чотирма акцепторами водневого зв’язку. Фіксована орієнтація комплементарної 

пари тріазолу та води (як донора та акцептора) визначає утворення сітки 10-членних 

водневозв’язних циклів, які у кристалі поширюються паралельно напрямку 001. 
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Сучасний підхід до опису таких ансамблів полягає у використанні набору графів: у 

загальному вигляді Gd
a(r), де G це загальний тип патерну (С – ланцюг, R – цикл), d - 

кількість H-донорів, a - кількість H-акцепторів, r – найменша структурна ланка, яка 

повторюється. Тож водневозв’язний ансамбль подвійної пари tr та H2O у структурах 

2830 має позначення R4
4(10).[47] 

Чотиричленні металоцикли {M-O=C-O-} та феніленовий фрагмент розміщені 

компланарно, тоді як тріазольні групи розвeрнуті відносно -C6H4- на незначний кут 

2528°. Така конформація комплексних часток адаптована для утворення в кристалі 

двовимірних зигзагоподібних водневозв’язних шарів, які слідують паралельно один 

одному і формують щільну упаковку (відстань між сусідніми шарами становить 

4.935.01 Å). 

Аналіз літератури засвідчує зростаючий інтерес до координаційних полімерів 

на основі trPhCO2H ([48, 49]) та близьких аналогів (3,5-дизаміщених-1,2,4-

тріазолкарбонових кислот)[50]. У цих роботах було показано широкі можливості 

дизайну мікропоруватих кристалічних структур у разі залучення сильно-

нуклеофільних аніонів типу OH-/O2- чи Cl-. 

 

Короткі висновки 

1) Використання п-феніленбі(1,2,4-тріазолу) (tr2Ph) у якості місткового ліганду 

для синтезу координаційних полімерів CuІІ дає можливість отримання каркасних 

сіток. Органічний ліганд виявляє схильність до багатоцентрової взаємодії як N1,N2- 

або(та) N1,N2,N1’,N2’- лінкер (N1,N1’- або N1,N2,N1’-способи координації зафіксовані не 

були). Це може вказувати на геометричну жорсткість утворених каркасних структур, 

кристалічній упаковці яких найкраще відповідають N1,N2-tr2Ph та 4-tr2Ph. 

2) Каркаси більшості отриманих сполук побудовані на основі металовмісних 

колон катіонного типу, які підтримуються короткими тріазольними містками та 

аніонами. 

3) Показано важливу роль стекінгових взаємодій, наявність яких веде до 

інтеркалювання сусідніх колон та утворення відкритих каналів. Порожнини в 

каналах заповнені некоординованими аніонами та молекулами розчинника. 

Важливо, що топологія та поруватість координаційних каркасів, а також геометричні 

параметри міжкаркасних порожнин можна раціонально контролювати шляхом 

продуманого підбору аніонів певного заряду та відмінної координаційно-хімічної 
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поведінки. Слабконуклеофільні аніони, як-от NO3

- та CF3SO3
-, не проявляють 

координаційної активності, тоді як у разі з містковим SO4
2- (сполука 23) показано 

принципову можливість утворення нейтральних каркасів, що мають високу 

поруватість (51%). 

4) Використання лінійних гетеробіфунціональних лігандів, що містять 

комбінацію двох різних донорних груп {1,2,4-tr + 1H-tz} або {1,2,4-tr + -CO2H}, 

може призводити як до отримання мікропоруватих тривимірних метало-органічних 

каркасів, так і до щільно упакованих лінійних мотивів. 

 

1.4. Координаційні сполуки CuII з гетеробіфункціональним 4-(3,5-диметипіразол-

4-іл)-1,2,4-тріазолом): особливості організації полімерних [CuII(OH)]n та 

циклічних гексаядерних [Cu6
II(OH)6] підструктур. 

 

Як показано на прикладі trPhtzН та trPhCO2H, гетерофункціональні ліганди, 

які, окрім тріазольної, містять додатково 1Н-тетразольну чи карбоксильну групи, 

далеко не завжди дозволяють отримати тривимірні метал-органічні каркаси. У цьому 

контексті важливо врахувати просторову напрямленість векторів зв’язування 

«донорний атом ліганду металічний центр», причому кутова орієнтація 

топологічних зв’язків сприятиме утворенню тривимірних структур. 

Гетеробіфункціональний 4-(3,5-диметипіразол-4-іл)-1,2,4-тріазол (Hpztr) 

(Рисунок 1.32) є цікавим об’єктом для дослідження з ряду причин. По-перше, він 

поєднує два споріднені п’ятичленні гетероцикли піразолу та 1,2,4-тріазолу, що 

схильні до утворення коротких містків між катіонами металів і формування 

координаційних кластерів. По-друге, в молекулі ліганду донорні групи 

розміщуються некомпланарно, що є наслідком наявності метильних замісників у 

положеннях 3 та 5 піразольного гетероциклу. Аніон pztr- може виступати у ролі 

чотиризв’язного вузла полімерної сітки, а його конфігурація є близькою до 

тетраедричної, що нагадує молекулу btr. Важливою особливістю Hpztr є і те, що 

селективність координації піразольного чи 1,2,4-тріазольного фрагмента неодмінно 

матиме рН залежний характер внаслідок відмінних кислото-основних властивостей 

гетероциклів (для 3,5-диметилпіразолу, pKa = 9.00 та pKb = 9.74; або pKaH =14.00 - 

pKb = 4.26; для 1,2,4-тріазолу, pKaН = 2.19). Це створює передумови ієрархічної 

зборки структури координаційного полімеру (під простого до складного), що може  
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Рисунок 1.32 − Новий ліганд Hpztr, що поєднує донорні функції піразолу та 1,2,4-

тріазолу є унікальним приклад гетеробіфункціонального ліганду з непланарним 

розміщенням донорних груп. У разі досягнення максимальної координаційної 

ємності, фрагмент pztr- матиме псевдотетраедричну напрямленість векторів 

зв’язування ліганд-метал, наслідком чого буде генерування 3D архітектур. 

 

відбуватись селективно із залученням підходів постадійного синтезу, відомого в 

літературі як «step-by-step approach».[51] Передбачається, що на початковій стадії 

синтезу виділяють стабільний метало-ліганд (молекулярний тектон), який на 

наступній стадії взаємодіє з новим металічним центром, залучаючи периферійні 

донорні атоми. Це дозволяє раціонально здійснювати контроль над ускладненням 

структури. 

Взаємодія ряду солей CuII (Cu(OAc)2H2O, Cu(O2CCF3)2nH2O та 

Cu(Tos)26H2O) з Hpztr у гарячому водному розчині з наступною кристалізацією 

проходить з утворенням серії споріднених координаційних полімерів складу: [Cu(μ2-

OH)(µ2-Hpztr)(H2O)2](O2CCH3)3H2O (31), [Cu(μ2-OH)(µ2-Hpztr)(H2O)2] 

(O2CCF3)3H2O (32) та [Cu2(μ2-OH)2(µ2-Hpztr)2(H2O)3](OTs)23H2O (33). Кристалічна 

будова сполук включає лінійні купрум(II)-вмісні ланцюги, що підтримуються 

комбінацією гідрокси-містків (2) та коротких містків N1,N2-тріазольного фрагмента, 

у той час як піразольний гетероцикл залишається некоординованим. Координаційне 

оточення атомів міді має форму тетрагональної біпіраміди [CuN2O2 + O], що 

присутнє у всіх трьох комплексах, та тетрагональної біпіраміди [CuN2O2 + 2O] у 

комплексі 33. Це призводить до чергування квадратно-пірамідальних та 

тетрагонально-біпірамідальних поліедрів CuII у ланцюгу [Cu(µ2-OH)(µ2-tr)]n
n+  

(сполука 33, Рисунок 1.33), які утворюють умовну послідовність ABAB (Cu1… Cu2 

3.427 Å). Орієнтація двох гетероциклічних фрагментів ліганду наближується до 
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ортогональної, на що вказують міжплощинні кути 'tr-Hpz' у межах 75−89°. Це 

визначає геометричну форму ланцюгів [Cu(μ2-OH)(µ2-Hpztr)], які комплементарно 

стикуються між собою, утворюючи двовимірний шар (Рисунок 1.33 с). Ймовірно, що 

для таких систем саме стабільність упаковки має вирішальний вплив на спосіб 

організації кластерів. Цим, напевно, можна пояснити відсутність сполук на основі 

дискретних гідрокси-кластерів ([Cu3(μ2-OH)2]4+ чи [Cu3(μ3-OH)5+]) для системи CuII–

Hpztr. Основна роль некоординованих піразольних фрагментів полягає у стабілізації 

упаковки за допомогою міжмолекулярних водневих зв’язків з молекулами води та 

некоординованими аніонами. Останні містять типові атоми-акцептори водневого 

зв’язку, і тому їх позиція у структурах визначається у першу чергу напрямленням 

(pz)N-H та О-H- донорів. 

 

 
Рисунок 1.33 − a) У катіонних ланцюгах [Cu(µ2-OH)(µ2-tr)]n

n+ сполуки 33 

відбувається чергування різних координаційних поліедрів CuII. Сусідні ланцюги, які є 

ідентичними, мають комплементарну форму і сполучаються між собою за 

принципом «застібки-змійки» (b), коли кожен ліганд Hpztr є пазлом, що щільно 

фіксується між парою інших ланок з двох боків, використовуючи міжмолекулярні 

водневі взаємодії; c) перспективна проекція упаковки координаційних ланцюгів 

вздовж кристалографічної осі a. 

 

Утворення однотипних CuII-гідроксивмісних координаційних полімерів 3133, 

вказує на те, що попри різну нуклеофільність протианіонів, яка збільшується в ряду 

OTs-< CF3CO2
-< CH3CO2

-, - загальна топологія кристалічної структури визначається, 

передусім, комплементарністю гідрокси- та 2-tr містків щодо взаємодії з 

металічними центрами. Ортогональне розміщення tr по відношенню до 

некоординованого Hpz фрагмента є важливим, а можливо і ключовим фактором 
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стабілізації лінійного поліядерного ланцюга, на противагу до альтернативного 

утворення дискретних триядерних кластерів. 

Можна бачити, що взаємодія Hpztr з солями CuII у гарячому водному розчині 

не призводить до отримання сполук з координацією піразольного фрагмента ліганду. 

Це унеможливлює синтез метал-органічних каркасів. Варто зазначити, що 

координація піразольного гетероциклу могла би реалізуватися у нейтральній або 

депротонованій формі, що залежатиме від рН розчину. Утворення аніонних 

піразолатів у водному середовищі обмежене через високе значення pKа(pz) = 14.21, що 

чисельно зіставне із показником кислотності аліфатичним спиртів. Координація у 

нейтральній формі має відбуватись у ширшому рН діапазоні, бо значення pKaН(pz) 

становить 2.52. Разом з тим, кислотність піразольного циклу істотно зростає 

внаслідок комплексоутворення і величина цього ефекту безпосередньо залежить від 

здатності катіона металу проявляти поляризуючу дію як кислоти Льюїса. Наприклад, 

для молекулярних комплексів [M(NH3)5(Hpz)]3+ (де, M3+ = Cr3+, Co3+, Ru3+ та Rh3+) 

значення pKa координованого піразолу знаходиться у межах 6.06.7, що суттєво 

менше, аніж 14.21 для вільного піразолу.[5254] 

Регулювання кислотності розчину під час комплексоутворення впливає і на 

гідролітичні перетворення, яких зазнає координаційна сфера катіона металу. Так, 

при взаємодії CuII з Hpztr за високого рН, окрім депротонування самого ліганду 

Hpztr, відбувається одночасне осадження Cu(OH)2nH2O. Отже, утворені за цих умов 

сполуки не є індивідуальними фазами, а представляють собою гетерогенну суміш 

малорозчинних осадів. Так само гідротермальні умови реакції сприяють утворенню 

темно-коричневого осаду, що відповідає фазі CuO. 

Інакше протікає взаємодія між Hpztr та твердим CuX2nH2O (X = Cl-, n = 2; Br-, 

n = 0) у присутності сильної основи (тв. NaOH, тв. KOH, 40%-NBu4OH), 

тетраалкіламоній хлориду (або броміду) (NAlk4X, Alk= Et, n-Pr, n-Bu; X= Cl-, Br-) або 

[K(18-краун-6)]+ у вологому CH2Cl2 за кімнатної температури. Приведений набір 

реагентів, на перший погляд, виглядає складним і незрозумілим. Утім кожен із 

компонентів відіграє важливу реакційну роль. Використання сильних основ у 

присутності катіонів тетраалкіламонію або [K(18-краун-6)]+ є необхідним для 

депротонування піразольного фрагмента. Ліпофільні органічні катіони є типовими 

реагентами міжфазного переносу аніонів, а також сприяють кристалізації аніонних 

комплексних часток. Вже протягом перших годин перемішування дихлорметановий 
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розчин набуває зеленуватого забарвлення, яке надалі переходить у стійке темно-

синє. Забарвлення розчину однозначно вказує на присутність молекулярних сполук 

CuІІ. Їх кристалізація найкраще відбувається при повільній дифузії у розчин парів 

діетилового етеру або дифузії розчинників THF або 1,4-Diox. Інколи покращення 

якості монокристалів досягалося при наявності DMF. Як відомо з літератури, такий 

синтетичний протокол має сприяти утворенню багатоядерних піразолатвмісних 

гідрокси-комплексів CuII, які мають трикутну або циклічну будову.[5558] 

Система з гетерофункціональним Hpztr не стала винятком. Було отримано 

цілий ряд споріднених гексаядерних комплексів CuII наступного складу: 

([NBu4][BrCu6(OH)6(pztr)62DMF]8H2O (34), [NEt4][ClCu6(OH)6(pztr)62CH2Cl2] 

5THF (35), [NBu4][ClCu6(OH)6(pztr)6]6H2OTHF (36), 

[NPr4][ClCu6(OH)6(pztr)6]5H2O (37), [K(18c6)(THF)2][ClCu6(OH)6(pztr)6 

2CH2Cl2]4THF (38), [K(18c6)(1,4-Diox)2][ClCu6(OH)6(pztr)62CHCl3]2CHCl32(1,4-

Diox) (39).[59] Первинну інформацію про будову сполук 34, 35, 38, 39 було отримано 

за результатами рентгеноструктурного аналізу. Комплекси 36 та 37 були отримані за 

ідентичною до сполуки 35 синтетичною методикою. Їх склад і будова встановлені на 

основі результатів елементного аналізу та мас-спектральних досліджень у розчині. 

Деякі відмінності у сольватному складі сполук 3537 пов’язані із різною методикою 

висушування зразків. 

Головною особливістю кристалічної будови комплексів 3439 є формування 

гексаядерного металоциклу [CuII
6(2-OH)6]6+, основи супрамолекулярного 

контейнера [CuII
6(2-OH)6(pztr)6] (Рисунок 1.34). Його стінки складають шість 

депротонованих лігандів pztr-, які додатково підтримують циклічну структуру за 

допомогою піразолатних містків (відстань між сусідніми атоми міді становить 

3.0803.094 Å). Кожен pztr-та ОН--аніон розміщуються послідовно зверху та знизу 

від площини [CuII
6(2-OH)6]6+ так, що просторова напрямленість некоординованих 

тріазольних груп є псевдооктаедричною від центра кластера. Таке розташування 

органічних лігандів по обидва боки від кластерної основи окреслює дві трьохстінні 

внутрішні порожнини у формі чаші. Розміри чаші з урахуванням радіусів ван дер 

Ваал́ьса периферійних атомів становлять приблизно 2.0×3.0×8.5 Å, що відповідає 

діаметру внутрішнього остова ([CuII
6(2-OH)6]6+), діаметру умовного зовнішнього 
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ободу з розміщеними на ньому атомами нітрогену тріазольного циклу, та висоті чаші 

(відстані між площинами [CuII
6(2-OH)6]6+ та зовнішнього ободу). 

 

 
Рисунок 1.34 − a) Взаємодія Hpztr та CuX2nH2O може відбуватись через залучення 

до координації піразолатних містків ліганду, що приводить до формування 

металомакроциклічної платформи [CuII
6(2-OH)6(pztr)6]. Розмір внутрішньої 

порожнини [CuII
6(2-OH)6(pz)6] відповідає розміру аніонів Сl- або Br-, які 

втримуються у центрі циклу; b) некоординовані тріазольні групи напрямлені 

триподально по обидва боки від площини кластера; c) аніонна частка [Cl-

Cu6(OH)6(pztr)6] (або [Br-Cu6(OH)6(pztr)6]) має дві ідентичні внутрішні 

порожнини, розмір яких виявляється оптимальним для включення гостьових молекул 

розчинника, як-от CH2Cl2, CHCl3, DMF. 

 

Площинно-квадратне оточення цис-{N2O2} центральних атомів купруму(ІІ) 

реалізується шляхом включення двох атомів оксигену гідроксиду та двох атомів 

нітрогену піразолату. Аксіальні d-орбіталі шести атомів CuII узгоджено орієнтовані 

до центра кластера [CuII
6(2-OH)6(pztr)6], генеруючи таким способом акцепторний 

сайт. Розмір внутрішньої порожнини металоциклу найкраще підходить для 
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інкапсулювання сферичних негативно-заряджених часток, якими є хлорид-аніон та, в 

меншій мірі, бромід-аніон. 

Галогенід-аніон, розміщений у центрі платформи [CuII
6(2-OH)6(pztr)6], 

взаємодіє з катіонами міді переважно електростатично. На це вказує значення 

відстані Cu2+...Cl- та Cu2+...Br-, що знаходиться у межах 3.0203.147 Å. Тож 

комплексна частка [Cl- (або Br-)Cu6(OH)6(pztr)6]є аніонною, а її негативний заряд 

компенсується наявністю зовнішньосферних катіонів. Аналіз літературних даних 

показує, що подібну циклічну будову має і сполука trans-[Au(PPh3)2][ClCu6(µ2-

OH)6(µ2-3,5-(CF3)2pz)6].[58] Такі металоциклічні мотиви нагадують відомі краун-

етери, проте їхня супрамолекулярна функція є відмінною. Центрами зв’язування у 

циклічних [Cun(OH)n(pz)n] комплексах виступають -акцепторні катіони CuII, замість 

-донорних гетероатомів (переважно оксигену) у краун-етерах. Сферичні галогенід-

аніони включаються у внутрішню порожнину [Cu6(OH)6(pz)6], тоді як сферичні 

катіони (переважно лужних та лужноземельних металів) утворюють стійкі 

комплекси з краун-етерами. Тому металомакроциклічні комплекси [Cun(OH)n(pz)n] 

можна віднести до сполук анти-краунового типу. 

Важливою особливістю будови [Cl-Cu6(OH)6(pztr)6], порівнюючи з 

аналогічними аніонними частками на основі простих піразольних лігандів, є 

подвійний супрамолекулярний контейнер-чаша. Її основу становить [Cl-Cu6(OH)6], 

а стінки сформовані за допомогою подовжених органічних лігандів pztr-, лінійні 

розміри яких майже у два рази перевищують розміри піразольного гетероциклу, (3,5-

(CH3)2pz). Розміщені триподально молекули pztr- напрямлені по обидва боки від 

площини [ClCu6(OH)6], визначаючи С3v симетрію двох контейнерів, відому як 

«piano stool» (Рисунок 1.34 b). Форма та розміри чаші ідеально підходять для 

включення не більше однієї молекули органічного розчинника-гостя (тобто дві 

молекули на комплекс [Cl-Cu6(OH)6(pztr)6]). За цих обставин проявляється певна 

селективність до інкорпорування найпростіших галогеналканів (CH2Cl2, CHCl3) та 

DMF, які у кристалічних структурах 3439 обов’язково розміщуються у порожнині 

контейнера (Рисунок 1.35), тоді як THF, 1,4-Diox, Н2О або надлишкова кількість 

CH2Cl2, CHCl3 займають положення зовні. Селективність міжмолекулярної взаємодії 

не може бути пояснена лише стеричними факторами, тобто відповідністю розміру та 

об’єму внутрішньої порожнини супрамолекулярного рецептора, з одного боку, та 
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молекулою субстрата – з іншого. Наприклад, кристалічний об’єм молекули THF 

помітно більший, ніж молекули CH2Cl2 (108.2 проти 78.2 Å3, відповідно), однак він 

майже співпадає із об’ємом молекули DMF (105.2 Å3).[60] 

 

 
Рисунок 1.35 − a), b), c), d) Супрамолекулярні клатрати аніонних кластерів [Cl-

Cu6(OH)6(pztr)6(solvent)2] з молекулами розчинника демонструють можливості 

розпізнавання та селективного зв’язування CH2Cl2 (комплекси 35, 38) та CHCl3 

(комплекс 39); багатоцентровість міжмолекулярної взаємодії «хазяїн-гість» 

досягається насамперед шляхом специфічності тригональної диспозиції Н-донорних 

гідрокси-груп та Н-акцепторного сайту (галогенід-аніона); e) f) включення молекул-

гостей у порожнині контейнера [Cl-Cu6(OH)6(pztr)6] відбувається з урахуванням 

геометричних критеріїв. 

 

Внутрішня поверхня подвійної чаші [Hal-Cu6(OH)6(pztr)6] є різноманітно 

функціоналізованою, зокрема містить тригонально розташовані три OH-групи 
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(донори О-Н...X зв’язків), Н-акцепторний сайт (інкапсульований галогенід-аніон) 

для генерування Hal-...H-X контактів, а також три тріазольні та три піразольні 

фрагменти для більш слабких водневих С-H…X, а також аніон-(tr,pz) взаємодій. Ці 

сайти визначають багатоцентровість взаємодій «хазяїн-гість», а їхня кооперативна 

дія по відношенню до молекули-гостя впливатиме на селективність молекулярного 

відбору. 

У кристалічній структурі [NEt4][ClCu6(OH)6(pztr)62CH2Cl2]5THF (35) 

молекули дихлорметану утримуються в середині подвійної чаші за допомогою 

міжмолекулярного контакту С-H…Cl (Cl1…C22 3.666 Å, C22-H22B…Cl1 169°) та 

двох O-H…Cl (O1(H)…Cl3 3.570 Å, O1-H1…Cl3 176°, O3(H) Cl2 3.686 Å, O3-

H3…Cl2 172°) (Рисунок 1.35b). Хоча приведені міжмолекулярні водневі взаємодії 

належать до слабких,[61, 62] проте звертає увагу їх виняткова напрямленість. 

Очевидно, що саме при такому розміщенні молекули CH2Cl2, коли два атоми хлору 

направленні у бік гідрокси-груп, досягається найкраща комплементарність «гість-

хазяїн» (Рисунок 1.35d). Присутність додаткового ко-сольвента THF, який 

використовували у якості висолюючого агента, жодним чином не впливає взаємодію 

між частками [Cl-Cu6(OH)6(pztr)6] та молекулами CH2Cl2. У кристалі комплексу 

молекули THF розміщуються лише зовні супрамолекулярної чаші. Подібна картина 

структурного розподілу молекул двох різних розчинників та вибірковість їх 

взаємодії з молекулярним контейнером спостерігається і у кристалі сполуки 

[K(18c6)(THF)2][ClCu6(OH)6(pztr)62CH2Cl2]4THF (38). 

Ще більшої хімічної та геометричної комплементарності взаємодії «гість-

хазяїн» вдається досягнути у аддукті [K(18c6)(1,4-

Diox)2][ClCu6(OH)6(pztr)62CHCl3]2CHCl32(1,4-Diox) (39) (Рисунок 1.35 b, d, f), 

який отримано багатократною перекристалізацією сполуки 

[K(18c6)2][ClCu6(OH)6(pztr)62CH2Cl2]nCH2Cl2 із системи хлороформ-1,4-діоксан 

(варто зазначити, що використання хлороформу як розчинника у процесі взаємодії 

Hpztr, CuCl2, KOH та 18-краун-6 не бажане внаслідок його низької хімічної 

стійкості). У цьому разі власна симетрія молекули-гостя (CHCl3, C3v) співпадає із 

симетрією рецептора [ClCu6(OH)6(pztr)6]. Зв’язок С-H молекули хлороформу 

спрямований майже ідеально назустріч інкапсульованому хлорид-аніону (C...Cl 

3.659 Å,  CН...Cl 175.6°), а кожен з трьох атомів хлору CHCl3 утворює контакт з 
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групою ОН- (O...Cl 3.557–3.700 Å, значення відповідних кутів знаходяться у межах 

168.9–175.6°). Тож кожна молекула хлороформу утримується у порожнині аніонної 

чаші за допомогою чотирьох водневих зв’язків, що є, очевидно, максимально 

можливим. Захоплення молекули хлороформу у якості гостя є також найбільш 

вигідним з погляду супрамолекулярного принципу «ключ-замок». 

Для іншого аддукту [NBu4][BrCu6(OH)6(pztr)62DMF]8H2O (34), що 

отримали кристалізацією із суміші розчинників СH2Cl2 та водного DMF, 

спостерігається входження молекул DMF у внутрішню частину комплексної чаші, 

тоді як молекули води розташовані зовні. У цьому разі гідрокси-групи 

металоциклічної платформи не виконують ролі H-донора по відношенню до 

гостьових молекул DMF (Рисунок 1.36). Найближча відстань між атомами оксигену 

DMF та гідрокси-платформи становить O1...O4 3.752 Å, що істотно перевищує 

значення суми ван дер ваа́льсівських радіусів (3.04 Å). Окрім цього, відсутня 

взаємодія між інкапсульованим бромід-йоном та атомами карбону молекули DMF. 

Так, найближчі відстані Br1...C24(СH3-група) Br1 та C22(СНО-група) складає 4.115 

та 4.304, що суттєво більше, аніж сума ван дер ваа́льсівських радіусів атомів брому 

та карбону (3.55 Å). Єдиний слабкий водневий зв’язок спостерігається між С-H 

фрагментом тріазольного циклу та атомом оксигену O=C(H)-N(CH3)2. Це може 

означати, що основними чинниками включення молекул DMF у молекулярний 

контейнер є геометричні параметри - відповідність розміру та форми «ключа та 

замка», які водночас не є ідеальними. Молекули води є сильними донорами та 

акцепторами водневих зв’язків, - проте їх розміри не узгоджуються із розмірами 

супрамолекулярної порожнини. Інший фактор, який варто взяти до уваги, є 

співвідношення донорних та акцепторних функцій гостя і хазяїна. Аніонна чаша [Br-

Cu6(OH)6(pztr)6] має надлишкову кількість Н-донорних місць. Отже, потенційний 

субстрат повинен мати більшу кількість Н-акцепторних позицій. Тож молекули води 

розміщуються зовні аніонного комплексу, утворюючи первинну гідратну оболонку 

навколо платформи [Cu6(OH)6] (Рисунок 1.36 с). Наявність некоординованих 

тріазольних груп (типових акцепторів Н-зв’язків) у комплексній частці сприяє 

тривимірному розгалуженню воднево-зв’язної сітки, що спостерігається у сполуці 

34. 

Особливістю кристалічної упаковки молекул із значними внутрішніми 

порожнинами є неможливість реалізації щільних мотивів, що  не  містять сольватних 
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Рисунок 1.36 − a) Розміщення молекул DMF у супрамолекулярній чаші [Br-

Cu6(OH)6(pztr)6] (сполука 34) підтримується слабким водневим зв’язком С6-

H6…O4 3.422(15) Å; b) геометрична форма молекули DMF відповідає внутрішній 

просторовій формі чаші [Br-Cu6(OH)6(pztr)6] (вигляд зверху); c) молекули води 

розміщуються зовні комплексних часток та разом із тріазольними групами 

утворюють тривимірну водневозв’язну сітку. 

 

молекул розчинника. Молекули-гості, що розміщені всередині та зовні молекул-

контейнерів, можуть бути видалені із структури, залишаючи по собі мікропори. 

Через це такі десольватовані сполуки являють інтерес з огляду на потенційні 

сорбційні властивості. Зокрема, молекулярні сполуки, що містять нанорозмірні 

макроцикли є перспективними сорбційними матеріалами. Відомі приклади 

кукурбітурилів CB[5] та Me2CB[5], які зворотньо адсорбують цілий ряд газів (Kr, Xe, 

Ar, NО, N2O, CO, CO2, CH4 та інші) та деякі розчинники (СH3OH, CH3CN),[63] а 

також каліксаренів, які, за даними Етвуда можуть селективно поглинати CO2.[64, 65] 
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Можливість вибіркової сорбції галогенованих вуглеводнів заслуговує на 

особливу увагу. Велика кількість таких сполук, у тому числі і промислових 

холодоагентів або побічних продуктів їх синтезу, мають помітний негативний вплив 

на навколишнє середовище. Руйнування озонового шару і глобальні кліматичні 

зміни за останні десятиліття є прямим наслідком надмірної концентрації цих сполук 

у атмосфері. Тож важливим завданням супрамолекулярної хімії є розробка 

принципів молекулярного розпізнавання галогеновуглеводнів та синтез нових 

рецепторних платформ для їх селективного зв’язування.[6670] Хоча деякі 

молекулярні контейнери продемонстрували свою ефективність щодо дихлорметану 

та хлороформу,[7174] - проте у них вибірковість взаємодій рецептор-субстрат в 

основному визначається геометричними факторами. Через це поліфункціональність 

внутрішньої поверхні рецептора та можливість багатоцентрових міжмолекулярних 

взаємодій, як це має місце для молекулярних аніонів [Hal-Cu6(OH)6(pztr)6], є 

суттєвими передумовами отримання принципово нових сорбентів. 

Всі молекулярні комплекси 3439 містять значну кількість молекул 

розчинника. Потенційну поруватість структур можна оцінити за результатами 

рентгеноструктурного аналізу, використовуючи програму Platon.[41] Розрахунки 

показують, що у структурах сполук [K(18c6)(THF)2][ClCu6(OH)6(pztr)62CH2Cl2] 

4THF (38) та [K(18c6)(1,4-Diox)2][ClCu6(OH)6(pztr)62CHCl3]2CHCl32(1,4-Diox) 

(39) молекули розчинника займають близько 1000 та 1040 Å3 на елементарну 

комірку, що відповідає 42% та 40% загального об’єму кристалу. 

Сорбційні властивості. Для проведення адсорбційних досліджень був 

синтезований комплекс [NPr4][ClCu6(OH)6(pztr)62CH2Cl2]nCH2Cl2mH2O (37), 

склад якого після вакуумування за кімнатної температури (10-3 Торр, протягом 6 

годин) відповідав формулі [NPr4][ClCu6(OH)6(pztr)6]5H2O (за результатами 

елементного аналізу). У якості модельного адсорбата був обраний доступний 

дихлорметан, який створює високий парціальний тиск пари (отже можна сподіватись 

на високу швидкість адсорбції), має відносно велику молекулярну масу, що 

підвищує точність експерименту з гравіметричного визначення приросту маси. 

Використання дихлорметану було важливим для проведення чітких кореляцій 

«структура сорбенту - сорбційна поведінка», оскільки взаємовідносини між 

комплексною часткою [Cl-Cu6(OH)6(pztr)6] та молекулами CH2Cl2 були встановлені 
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на основі рентгеноструктурних досліджень. Початковий адсорбційний тест 

проводився у герметично закритій пірексовій пробірці широкого діаметру (50 мм), у 

яку поміщали твердий зразок активованого комплексу 

[NPr4][ClCu6(OH)6(pztr)6]5H2O в атмосфері насиченої пари CH2Cl2. За температури 

298 K парціальний тиск парів CH2Cl2 становить ~213 тор. Після встановлення 

рівноваги загальний приріст маси адсорбента відповідає молярному співвідношенню 

[NPr4][ClCu6(OH)6(pztr)6]5H2O: CH2Cl2 як 1:4.93. Це вказує на розміщення молекул 

CH2Cl2 як у внутрішній порожнині гексаядерного аніона, так і за його межами. 

Ізотерми адсорбції дихлорметану реєстрували з використанням магнітно-

компенсаційних терезів, обладнаних системою дозування пари з можливістю 

контролю тиску від 0.05 Па (~0.4 мторр) до 100 кПа (750 торр; точність вимірів 

тиску у стані рівноваги становила 0.05%; температуру підтримували постійною з 

точністю ± 0.1 К). Ізотерми адсорбції високого тиску вуглекислого газу та метану 

були отримані при поступовому підвищенні тиску до 50 МПа. У типовому 

експерименті наважку зразка 0.1–0.2 г комплексу 37 вакуумували упродовж 12 годин 

за температури 298 К і тиску 0.05 Па до досягнення постійної маси. Для 

вимірювання сорбційної ємності адсорбента пару або газ дозовано подавали до 

сорбційної камери, поступово підвищуючи тиск. Точкою досягнення рівноваги 

вважався такий стан, коли не відбувалось зростання маси зразка та зміна тиску за час 

близько 15 хв. Для підвищення точності вимірювання маси використовували 

допоміжну поправку, що враховує ефект впливу переміщення газу або парів 

адсорбату в системі («a buoyancy correction»).[75] Розрахунок густини вуглекислого 

газу, метану та азоту за різного тиску і температури проводився з використанням 

програми FLUIDCAL.[76, 77] Для обрахунку густини парів дихлорметану у 

залежності від тиску та температури застосовували рівняння Соаве-Редліха-

Кванга.[78] 

Адсорбційна здатність була перевірена по відношенню до різних газоподібних 

адсорбатів, як-от: CH2Cl2, СН4, N2, CO2 та промислового фреону R404a. Останній 

представляє собою азеотропну суміш газів - 44% C2HF5 (пентафлюороетан, tкип.= 

−48.5 °C), 52% C2H3F3 (1,1,1-трифлюороетан, tкип.= −47.6 °C), 4% C2H2F4 (1,1,1,2-

тетрафлюороетан, tкип.= −26.3 °C), яка характеризується високою стабільністю 

складу. Хоча фреон R404a не спричиняє розклад озону (саме через це він отримав 
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промислове використання), проте має високий показник потенціалу глобального 

потепління (параметр, що запропонований Кіотським протоколом від 1997 року). 

Активація комплексу [NPr4][ClCu6(OH)6(pztr)62CH2Cl2]nCH2Cl2mH2O (37) 

при тиску 10-3 Торр призводить до руйнування кристалів та втрати кристалічності, 

тим не менше отриманий зразок зберігає поруватість, що є наслідком значних 

внутрішньомолекулярних порожнин аніонів-контейнерів та особливостей їх 

упаковки. Порошкоподібний зразок [NPr4][ClCu6(OH)6(pztr)6]5H2O адсорбує 2.66 

ммольг-1 CH2Cl2 при 298 К і тиску 0.029 МПа, досягаючи насичення (Рисунок 1.37 

b). Це відповідає 4 молекулам адсорбату на комплекс і вказує на існування 

принаймні двох центрів зв’язування молекул дихлорметану в структурі, враховуючи 

ефекти, пов’язані із конденсацією субкритичних газів, які спостерігалися при 

відносному тиску 0.30.4. 

Порівнюючи з CH2Cl2, понижена адсорбційна здатність спостерігається для 

субкритичного СО2 (1.72 ммольг-1 при 3.65 МПа; P/PS = 0.55), що у перерахунку на 

мольне співвідношенню адсорбент:адсорбат становить 1:2.5. Можна припустити, що 

адсорбовані молекули вуглекислого газу розміщуються у внутрішній порожнині 

аніонної чаші. Очікувано менша адсорбція спостерігається для неполярних молекул 

азоту та метану (Рисунок 1.37 a). Зокрема значення сорбційної ємності не перевищує  

 

 
Рисунок 1.37 − a), b) Ізотерми адсорбції CH2Cl2, CO2 та промислового фреону R404a 

при 298 K описуються закономірністю Лангмюра (I тип адсорбції за ІЮПАК, так 

звана моношарова адсорбція). Використано з роботи [59]. 

 

0.51 ммоль/г для азоту та 0.48 ммоль/г для метану при тиску 10.89 і 4.85 МПа, 

відповідно. Це можна пояснити насамперед незначними ентальпіями їх адсорбції, 
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порівняно до молекул CH2Cl2 та СО2.[79] Цікаво, що фактично однакової сорбційної 

ємності метану та азоту вдається досягнути при суттєво різних тисках. Ймовірно, що 

вища спорідненість молекул метану до комплексної чаші [Cl-Cu6(OH)6(pztr)6] 

знаходить пояснення у відповідності симетрії рецептора та субстрата. Для 

промислового фреону R404a значення сорбційної ємності становить 0.55 ммоль/г 

при тиску 0.10 МПа, що відповідає складу 

[NPr4][ClCu6(OH)6(pztr)60.97(R404a)]5H2O (для розрахунків використовували 

усереднену молярну масу суміші фреонів). Невисоке значення сорбційної ємності не 

можна пояснити лише на основі аналізу молекулярних об'ємів фторованих етанів 

(92.9 Å3 для C2HF5, 87.0 Å3 для C2H2F4 та 81.1 Å3 для C2H3F3), що дещо вище, аніж 

для CH2Cl2 (78.2 Å3), але дещо менше, аніж для CHCl3 (98.0 Å3) чи для DMF (105.2 

Å3).[60] Очевидно, що розміщення молекул галогенованих етанів та галогенованих 

метанів в аніонному контейнері [Cl-Cu6(OH)6(pztr)6] помітно різниться. Із Рисунка 

1.35 (c, d) випливає, що ключову роль у цьому можуть відігравати не тільки 

взаємодії електронегативних атомів галогенів з ОН групами, а і напрямлений 

контакт С-H…Hal-(інкапсульований). Простий аналіз із використанням 

молекулярних моделей пентафлюороетану (C2HF5), 1,1,1-трифлюороетану (C2H3F3) 

та 1,1,1,2-тетрафлюороетану (C2H2F4) показує, що така конфігурація або є 

неможливою (як у разі C2H3F3), або є стерично утрудненою (як у разі C2HF5 та 

C2H2F4) (Рисунок 1.38). 

 

 
Рисунок 1.38 − Нестабільність наведених структурних моделей молекулярних 

асоціатів [Cl-Cu6(OH)6(pztr)6(фторовані гідрогенетани)] пов’язана із стеричними 

факторами (зокрема відштовхуванням між метильними групами піразолу 

рецептора та трифлуорометильної групи молекул-гостей: C2HF5 та C2H2F4) 

або(та) із відсутністю напрямленого контакту С-H…A (Сl-), як це спостерігається 

для C2H3F3. 
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Спектральні характеристики гексаядерних кластерів [Cl-

Cu6(OH)6(pztr)6] у розчині. Комплекси антикраунового типу 3439 добре 

розчиняються у багатьох органічних розчинниках CH2Cl2, CHCl3, CH3CN, C2H5OH, 

DMF та DMSO. Попередню інформацію щодо їхнього утворення та поведінки у 

розчинах отримано з аналізу електронних спектрів, які у розчинах СН2Cl2, DMF та 

DMSO є подібними і характеризуються широкими смугами поглинань з двома 

максимумами у діапазоні max  394402 (смуга переносу заряду, 1590 для 

[NBu4][Cl{Cu(µ2-OH)(µ2-Lpz)}6]6H2OTHF (36)) та 564572 нм (смуга d-d переходу, 

660 для 36). Це підтверджує стабільність площинно-квадратного хромофору 

{CuN2O2}.[56, 80] 

Найбільш корисну і цікаву інформацію було отримано на основі мас-спектрів, 

отриманих методом електроспрей іонізації (ЕСІ). Для їх дослідження була обрана 

найбільш репрезентативна система - СuCl22H2O, Hpztr, NaOH та NBu4Cl у 

дихлорметані. Літературні відомості вказують на можливість існування циклічних 

гідрокси-піразолатних комплексів Cu(ІІ) вищої ядерності [Сux(OH)x(pz)x] (де, x = 8, 

10).[56, 57] Кристалізація суміші таких сполук здебільшого призводить до виділення 

одного з продуктів, тоді як інші компоненти складної системи залишаються у 

реакційному розчині. 

Рисунок 1.39 демонструє ЕСІ мас-спектр швидкоосадженого осаду, 

отриманого із системи СuCl2-Hpztr-NaOH-NBu4Cl через добу після початку реакції 

(для реєстрації спектра осад перерозчинили в СH3CN). Як видно з рисунка ЕСІ мас-

спектр у позитивній (катіонній) області представляє собою складний набір 

розділених піків від найменшого при 460.42 m/z до 2800 m/z (сигнали при вищих m/z 

не показані через їх малу інтенсивність). Ізотопні патерни піків слугують надійним 

критерієм визначення складу утвореної частки. Наприклад, піки з максимумами m/z 

при 460.42, 625.55, 792.68, 957.81 та 1455.20 відповідають набору комплексних 

часток різної ядерності: [Cu(Hpztr)2Сl]+, [Cu2(OH)(pztr)2(H2O)2(CH3CN)3]+, 

[Cu3(OH)2(pztr)3(CH3CN)2]+, [Cu4(OH)3(pztr)4]+, [Cu6(OH)5(pztr)6(H2O)]+ (Рисунок 

1.39). 

Не менш складними є ЕСІ мас-спектри у негативній (аніонній) області. Однак, 

вони дещо більш прості і зрозумілі для інтерпретації, оскільки за своєю природою 

отримані  комплексні  частки  є   аніонами,  типу   [Сl-{Сu(OH)(pz)}x],   які   будуть 



87 
 

 
Рисунок 1.39 − ЕСІ мас-спектри (CH3CN, позитивна область) «кінетичних 

продуктів» реакції між СuCl22H2O, Hpztr, NaOH та NBu4Cl у дихлорметані 

говорять про існування складних комплексних часток різної ядерності. 

 

різнитися, передусім, за кількістю найпростіших ланок {Сu(OH)(pz)} (Рисунок 1.40). 

Так, пік з максимумом при m/z 1491.03 однозначно відповідає аніону 

[ClCu6(OH)6(pztr)6]-, структура якого встановлена на основі РСтА. 

Принципово інший вигляд мають мас-спектри ацетонітрильного розчину 

кристалів чистої сполуки [NBu4][ClCu6(OH)6(pztr)62СН2Сl2]6H2OTHF (36). 

Сольватні молекули СН2Сl2, які селективно розміщуються у аніонному контейнері 

кристалічної структури, утримуються лише слабкими міжмолекулярними силами. 

Тому в спектрах ЕСІ відсутні сигнали, що відповідали б молекулярним аддуктам 

типу [ClCu6(OH)6(pztr)62СН2Сl2]-. У позитивній області пік молекулярного йона, 

що відповідає однозарядній катіонній частці {[NBu4][ClCu6(OH)6(pztr)6]+[NBu4]}+ 

спостерігається при 1975.60 m/z. У негативній області (Рисунок 1.41) пік 

молекулярного йона [ClCu6(OH)6(pztr)6]- знаходиться при значенні m/z 1491.03. Два 

інших піка належать двозарядним шестиядерним комплексам складу  

[ОCu6(OH)6(pztr)6]2- та [ОCu6(OH)6(pztr)6(Нpztr)]2- з m/z 735.95 та 817.53, 

відповідно. Така разюча відмінність спектрів суміші продуктів реакції та чистого 

комплексу [NBu4][ClCu6(OH)6(pztr)6] вказує на те, що шестиядерний гідрокси-

кластер є термодинамічним продуктом, який стабільний у розчині. 

При вивченні розчинності антикраунових комплексів 3439 було помічено 

відмінності їх поведінки у спиртових розчинах. Наприклад, у етанолі чи 2-пропанолі 

розчинені комплекси зберігають характерне темно-синє забарвлення. Однак у 

розчинах  зелене.  Поступове додавання  до отриманого  метанольного  розчину води 
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Рисунок 1.40 − a)-d) ЕСІ мас-спектри (CH3CN, негативна область) «кінетичних 

продуктів» реакції між СuCl22H2O, Hpztr, NaOH та NBu4Cl у дихлорметані 

свідчать про існування суміші комплексних часток різної ядерності. Однозарядному 

аніону [ClCu6(OH)6(pztr)6]- відповідає пік з m/z 1491.03, що підтверджено 

розрахунком ізотопного патерну. 

 
Рисунок 1.41 − ЕСІ мас-спектр (негативна область) ацетонітрильного розчину 

[NBu4][ClCu6(OH)6(pztr)6] містить два сигнали, що відповідають основному піку - 

молекулярному однозарядному йону [ClCu6(OH)6(pztr)6]- та домішковому піку - 

двозарядному [ОCu6(OH)6(pztr)6]2-. Утворення останнього, ймовірно, є наслідком 

часткового йонного обміну у розчині. 
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призводить до зворотньої зміни кольорів. Спроби кристалізації із розчинів метанолу 

не мали успіху, тому прояснити хімізм перетворень комплексних часточок у таких 

розчинах допомогли ЕСІ мас-спектри (Рисунок 1.42). Так, у них пік молекулярного 

йона має максимум при 1575.15 m/z, тоді як пік однозарядного [ClCu6(OH)6(pztr)6]- 

з m/z 1491.03 відсутній взагалі. Окрім того, у спектрі присутній набір легких 

сателітних піків з однаковим ізотопним розподілом, які розміщені один  від  одного  

на  відстані 14.01 m/z, починаючи від молекулярного йона.  Їх  інтенсивність швидко  

 

 
Рисунок 1.42 − a) загальний вигляд ЕСІ мас-спектра (негативна область) 

метанольного розчину [NBu4][ClCu6(OH)6(pztr)6], b) патерн молекулярного йона з 

максимумом при 1575.15 відповідає розрахованому ізотопному розподілу для 

часточки складу С48H66СlCu6N30O, c) процес заміщення місткових гідроксидних груп 

на метоксидні у гексаядерному кластері. 
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згасає від найважчого 1575.15 та 1561.14 m/z до найлегшого 1547.13 m/z. Розрахунки 

вказують на те, що аніонна платформа [ClCu6(OH)6(pztr)6]- зазнає обмінного 

заміщення гідроксидних груп та метоксидні. Ідентифіковані сигнали спектра 

відповідають однозарядним гексаядерним часткам (у напрямку зменшення m/z): 

[ClCu6(OMe)6(pztr)6]-, [ClCu6(OMe)5(OH)(pztr)6]-та [ClCu6(OMe)4(OH)2(pztr)6]-. 

Очевидно, що висока концентрація метилового спирту проти концентрації 

комплексних часток [ClCu6(OH)6(pztr)6]- практично повністю зсуває рівновагу 

(Рисунок 1.42) у бік кінцевого продукту обміну [ClCu6(OMe)6(pztr)6]-. Цим можна 

пояснити відсутність у ЕСІ мас-спектрі сигналів інших частково заміщених аніонів 

загального складу [ClCu6(OMe)x+3(OH)3-x(pztr)6]-, де x = 1, 2, 3. Подібна поведінка 

циклічних гідрокси-піразолатів купруму(ІІ) відмічалась у літературі і раніше на 

прикладі октаядерного комплексу [Cu8(dmpz)8(OH)8] (dmpz = 3,5-диметилпіразолат 

аніон).[56] 

Ці результати переконливо свідчать про стабільність циклічних 

гідроксипіразолатів Cu(ІІ) у апротонних сильнополярних розчинниках, 

галогенованих вуглеводнях та спиртах, за винятком метанолу. Однак, навіть у 

останньому разі шестиядерний піразолатний остов зазнає лише незначних змін і, 

вочевидь, зберігає циклічну структуру. 

Гексаядерні гідроксипіразолати купруму(ІІ) [Cu6(OH)6(pztr)6] як 

металоліганди у координаційних сполуках. Наявність шести некоординованих 

тріазольних груп та стабільність гексаядерних гідроксипіразолатів Cu(ІІ) створює 

передумови для використання їх як металолігандів по відношенню до інших катіонів 

металів. Аніонні часточки [Hal-Cu6(OH)6(pztr)6] є полідентатними тектонами, які 

можуть надати для координації до дванадцяти донорних N-атомів шести 

периферійних тріазольних груп. Залучення таких металотектонів до полімерної 

структури надає можливість отримати шестизв’язні вузли сітки, що прогнозовано 

сприятиме формуванню тривимірних координаційних каркасів. 

Взаємодія аніонних кластерів [Hal-Cu6(OH)6] з простими солями купруму(ІІ) у 

органічних розчинниках призводить до миттєвого утворення осадів координаційних 

полімерів. Подібна картина спостерігається практично для всіх дикатіонів першого 

перехідного ряду елементів. Монокристали сполуки складу [Cu{ClCu6(µ2-

OH)6(pztr)6}]Cl14EtOH2H2O (40) утворюються у результаті кристалізації 
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[NEt4][ClCu6(µ2-OH)6(pztr)6] з CuІІ(acac)2 у розчині дихлорметан-етанол. Очевидно, 

що використання молекулярного комплексу CuІІ(acac)2 є важливим для підтримання 

постійно низької концентрації «вільних» катіонів Cu(ІІ) у розчині. Цей фактор 

уповільнює взаємодію між катіонами CuII та купрумвмісними тектонами [Cl-

Cu6(µ2-OH)6(pztr)6] та сприяє повільній кристалізації. 

Більшого успіху вдалося досягнути у системах з галогенідами CdII. Повільна 

дифузія розчинів СdCl2 (або СdI2) та [NEt4][ClCu6(µ2-OH)6(pztr)6] призводить до 

кристалізації ряду координаційних полімерів. Сполуки 

[Cd{CdCl4Cu6(OH)6(pztr)6]13EtOH (41), [Cd2{CdCl4Cu6(µ2-

OH)6(pztr)6}{ClCu6(µ2-OH)6(pztr)6}]Cl14DMFCH2Cl2 (42) та [Cd{ClCu6(µ2-

OH)6(pztr)6}]2(CdClI3)12EtOH (43) виділені у виглядів темно-синіх кристалів з 

виходами 90% (у перерахунку на вихідний комплекс [NEt4][ClCu6(µ2-OH)6(pztr)6]). 

Координаційний полімер [Cu{ClCu6(µ2-OH)6(pztr)6}]Cl14EtOH2H2O (40) 

кристалізується у кубічній просторовій групі Pa3 (Рисунок 1.43). Гексаядерні 

гідроксипіразолатні аніони  мають  високу  октаедричну  симетрію.  Вони виконують  

 

 

Рисунок 1.43 − a) У сполуці 40 кожен металоліганд [{Cl-Cu6(µ2-OH)6(pztr)6}] 

оточений шістьма зовнішніми катіонами CuІІ і, навпаки - кожен із цих катіонів CuІІ 

з’єднаний шістьма гексаядерними кластерами, що b) призводить до формування 

структури топології NaCl. 
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роль шестизв’язних N-донорних тектонів, причому у координацію залучаються по 

одному атому нітрогену шести тріазольних груп. Через ці периферійні позиції кожен 

кластер [Cl-Cu6(µ2-OH)6(pztr)6] з’єднує шість додаткових катіонів CuII. Останні 

знаходяться на центрах інверсії та мають правильне октаедричне оточення із шести 

атомів нітрогену тріазольних циклів. У результаті формується тривимірний 

координаційний каркас, який можна описати як поєднання двох типів шестизв’язних 

вузлів (з одного боку – металолігандів, а з іншого – катіонів CuII) за допомогою 

бітопних лінкерів (pztr-) у примітивно-кубічній сітці. Такий спосіб просторового 

розміщення вузлів ідентичний до наявного в кристалічній гратці NaCl. Враховуючи 

значну просторову віддаленість тріазольних донорів, екзокластерні катіони 

купруму(ІІ) розміщуються навколо [Cl-Cu6(µ2-OH)6(pztr)6] на відстанях від 15.64 до 

22.11 Å (остання відповідає лінійному параметру елементарної комірки). Баланс по 

заряду для фрагмента [Cu{ClCu6(µ2-OH)6(pztr)6}]+ вимагає присутності 

зовнішьосферного хлориду, положення якого в структурі є невизначеним 

(делокалізованим). Тривимірний координаційний каркас [Cu{ClCu6(µ2-

OH)6(pztr)6}]n містить відкриті канали 3×3 Å, які пронизують структуру у трьох 

ортогональних напрямках. Теоретичні розрахунки показують, що «вільний об'єм», 

який займають молекули розчинника та некоординовані хлорид-аніони, становить 

близько 49% (Таблиця 1.6). 

 

Таблиця 1.6  Деякі структурні характеристики каркасних координаційних 

полімерів на основі гідроксипіразолатних кластерів [Cl-Cu6(µ2-OH)6(pztr)6]. 

Сполука Тип сингонії, 
Прост.група 

Інкапсульований 
аніон, 

[XCu6(OH)6(pztr)6] 

Молекули-гості 
контейнера 

[XCu6(OH)6(pztr)6] 

Частки, що 
заповн. 

міжкаркас. 
простір 

[Cu{ClCu6(OH)6(pztr)6]Cl14EtOH

2H2O (40) 

Кубічна, Pa3 Cl- розупоряд. EtOH Cl-, EtOH та 

H2O 

Cd{CdCl4Cu6(OH)6(pztr)6]13EtOH 

(41) 

Кубічна 

Pa3 

[CdCl4]2- розупоряд.EtOH EtOH 

[Cd2{CdCl4Cu6(OH)6(pztr)6} 

{ClCu6(OH)6(pztr)6}]Cl14DMF 

CH2Cl2 (42) 

Монокл. 

P21/n 

Cl- та [CdCl4]2- DMF DMF + 

CH2Cl2 

[Cd{ClCu6(OH)6(pztr)6}]2(CdClI3)

12EtOH (43) 

Монокл. 

P21/n 

Cl- розупоряд. [CdClI3]2- 

 

EtOH 
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Серія гетеробіметалічних сполук [Cd{CdCl4Cu6(OH)6(pztr)6]13EtOH (41), 

[Cd2{CdCl4Cu6(OH)6(pztr)6}{ClCu6(OH)6(pztr)6}]Cl14DMFCH2Cl2 (42) та 

[Cd{ClCu6(µ2-OH)6(pztr)6}]2(CdClI3)12EtOH (43) є структурно спорідненими з 

координаційним полімером 40. Зокрема, так само відбувається організація 

тривимірних координаційних каркасів - завдяки поєднанню шестизв’язних N-

донорних аніонних блоків [(аніон)Cu6(OH)6(pztr)6] та октаедричних катіонних 

центрів (Cd2+) як шестизв’язних вузлів у співвідношенні 1:1. Ці сполуки 

кристалізуються або у кубічній сингонії (просторова група Pa3, сполука 41), 

подібно до 40, або у моноклинній сингонії (просторова група P21/n, сполуки 42, 43). 

З топологічного погляду утворені координаційні каркаси є тотожними, оскільки 

зберігається тип, співвідношення між структурними вузлами, а також послідовність 

їх сполучення. Принципова відмінність у структурній упаковці полягає у різній 

просторовій орієнтації гідроксипіразолатних кластерів, що проілюстровано на 

Рисунку 1.44. У сполуках 42 та 43 гексаядерні контейнери орієнтовані паралельно 

один одному. Це є наслідком нееквівалентного розташування трьох фрагментів pztr з  

 

 
Рисунок 1.44 − Проекції кристалічних упаковок гетерометалічних координаційних 

полімерів CuII/CdII на основі кластерів [Cu6(OH)6(pztr)6] (a) сполуки 42, 43 та b) 41 

мають різну просторову орієнтацію гексаядерних аніонів. 

 

обох боків платформи [Cu6(µ2-OH)6(pztr)6], що загалом понижує її молекулярну 

симетрію. У разі сполуки 41 тріазольні функції кластера [Cu6(µ2-OH)6(pztr)6] є 

структурно тотожними, тож локальна симетрія супрамолекулярної чаші відповідає 

точковій групі С3v (для половини контейнера), тоді як аніон загалом має октаедричну 

симетрію (Oh). Це обумовлює взаємно перпендикулярне розміщення сусідніх 
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антикраунових тектонів у високосиметричному кубічному каркасі 

[Cd{(аніон)Cu6(µ2-OH)6(pztr)6}]. По суті, каркаси сполук 42, 43 та 41 є прикладами 

просторової супрамолекулярної ізомерії, причиною якої є молекулярні гості (аніони 

та молекули розчинника), які по-різному заповнюють внутрішню порожнину 

контейнера [Cu6(µ2-OH)6(pztr)6] і у такий спосіб впливають на його локальну 

симетрію. 

Утворення сполуки [Cd{CdCl4Cu6(OH)6(pztr)6]13EtOH (41) супроводжується 

заміщенням внутрішьокластерного однозарядного хлорид-йона на тетраедричний 

двозарядний CdCl4
2- (Рисунок 1.45 а). Останній можна формально розглядати як 

продукт приєднання інкапсульованого хлориду до CdCl2. Лише один хлоридний 

атом (Cl1) аніона CdCl4
2- розміщується в безпосередній близькості 0.45 Å над/під 

центром металоциклу (відстань Cu...Cl1 становить 3.136 Å). Загалом, взаємодія 

гостьового аніона CdCl4
2- з внутрішньою поверхнею [Cu6(OH)6(pztr)6] нагадує 

поведінку пари Cl-…HCCl3 у металоконтейнері молекулярного комплексу 

[K(18c6)(1,4-Diox)2][ClCu6(OH)6(pztr)62CHCl3]2CHCl32(1,4-Diox) (39). Три 

симетрично-еквівалентні хлоридні атоми [Сl3CdCl]2- утворюють спрямовані водневі 

зв’язки з містковими-OH групами (O...Cl 3.178 Å;  OH...Cl 173.9°). Зв'язок Cd2–Cl1 

помітно видовжений через багатоцентрові контакти атомів Cl1 з центрами CuІІ (2.669 

Å для Cd2–Cl1 проти 2.367 Å для Cd2–Cl2). Формально найдовший зв’язок Cd–Cl 

відповідає молекулярному контакту Cl-…HCCl3 у хлороформовому аддукті 39. Тож 

усі чотири хлориди аніона CdCl4
2- ефективно взаємодіють з гексаядерною 

платформою. Комплементарність такої комбінації узгоджується як за стеричними 

критеріями відповідності розмірів аніона-гостя та внутрішньої порожнини матриці-

господаря, так і за однаковою локальною симетрією. Не дивно, що в кристалічній 

структурі фрагмент [CdCl4Cu6(OH)6(pztr)6] є центросиметричним. Він знаходиться 

на осі 3 і, тому лише 1/6 його частина є незалежною. Позиції аніона CdCl42- є 

напівзаповненими і статистично розподілені з позиціями молекули етанола, яка 

також присутня у порожнині металоконтейнера (Рисунок 1.45 а). Висока поруватість 

координаційного каркаса зумовлює включення додаткових молекул розчинника не 

лише у внутрішні порожнини гексаядерного тектона, а і за його межі. 

Принципово інша картина спостерігається у разі кристалічної структури 43. У 

ній інкапсульований хлорид знаходиться у центрі кластера, а компенсація 

позитивного заряду координаційного каркаса здійснюється за допомогою включення 
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у порожнину гексаядерного тектона змішаногалогенідного аніона кадмію [CdClI3]2-. 

Подібно до CdCl4
2- в сполуці 41, утворення in situ [CdClI3]2- є наслідком взаємодії 

кислоти та основи Льюїса, відповідно CdI2 та Cl-. Очевидно, більші розміри аніона 

[CdClI3]2- не дозволяють йому достатньо наблизитись до центра металоциклу 

[Cu6(OH)6(pztr)6], щоб витіснити однозарядний хлорид-йон. Зв’язок Cd-Cl є 

направленим до центра кластера, водночас скорочена відстань між інкапсульованим 

 

 
Рисунок 1.45 − a), b) У структурах гетерометалічних координаційних полімерів 41 

та 43 гексаядерні тектони [Cu6(OH)6(pztr)6] виконують роль супрамолекулярних 

контейнерів як для галогенідних аніонів CdCl4
2- та молекул розчинника (С2H5OH), 

так і для суміші аніонів ClCdI3
2- та Cl-, відповідно. Їх позиції мають неповну 

заселеність і зазвичай є розупорядкованими. 

 

хлоридом (Cl1) та атомом хлору (Cl2) аніона [CdClI3]2- (2.992 Å) вказує на можливе 

розупорядкування Cl1 по двом близько розташованим позиціям. Незначна 

схильність до утворення водневих зв’язків з менш електронегативним атомом йоду 

призводить до несиметричного розупорядкування позицій йодиду навколо зв’язку 

Cd2–Cl2 (Рисунок 1.30 b). Проте звертає на себе увагу наявність слабкої водневої 

взаємодії між атомом I2A та H-C фрагментом одного з тріазольних циклів (C21A-

H21A…I2A 3.539 Å,  C21A-H21A...I2а 179.1°; сума радіусів ван дер Ваал́ьса атомів 

йоду та карбону становить 3.68 Å). 
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Цікаву порівняльну інформацію стосовно поведінки галогенідних аніонів 

кадмію у металоконтейнері [Cu6(OH)6(pztr)6] можна отримати у разі сполуки 

[Cd2{CdCl4Cu6(OH)6(pztr)6}{ClCu6(OH)6(pztr)6}]Cl14DMFCH2Cl2 (42) (Рисунок 

1.46). У ній спостерігається паритетне включення аніонів хлориду та CdCl4
2-, 

положення яких у структурі уточнювалось із половинними заселеностями позицій. 

Окрім цього, аналіз розподілу електронної густину у внутрішній частині кластера 

чітко виявив просторові позиції молекул DMF. Їх уточнення здійснювалось із 

частковим  заселенням  позицій,  враховуючи  статистичний  розподіл  йонів  Cl-  та  

 

 
Рисунок 1.46 − a), b) У сполуці 43 внутрішня порожнина гексаядерного 

металоконтейнера містить статистичну суміш аніонів Cl- та ClCdCl3
2- та 

сольватних молекул DMF, що мають розподіл згідно малюнка b). 

 

ClCdCl3
2-. Тож, загальна картина заповнення порожнин металолігандів у кристалі 

відповідає статистичному чергуванню контейнерів [Cu6(OH)6(pztr)6] двох типів, - 

тих, що містять дві молекули DMF (з одного боку чаші) та аніон CdCl4
2- (з 

протилежного боку), а також тих, що включають чотири молекули DMF (по дві з 

кожного боку чаші) та інкапсульований аніон Cl- (Рисунок 1.46). Подібно до 

структури 41, позиція гостьового аніона CdCl4
2- визначається насамперед набором 

трьох міжмолекулярних контактів Cl-…H-O, що відносяться до слабких водневих 

взаємодій. Це підтверджується значенням відстаней Cl…O та кутів Cl…Н-O у 

діапазоні 3.2443.382 Å та 167.9177.4°, відповідно. На відміну від структури 41, 

геометрія тетраедричного аніона CdCl4
2- не зазнає тригонального видовження вздовж 

зв’язку Cd2-Cl2, направленого до умовного центра металоциклу, а відповідні 

довжини зв’язків Cd-Cl знаходяться в межах 2.4382.579 Å. 
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Наведені приклади показують яким способом відбувається пониження 

локальної симетрії контейнера у структурах координаційних полімерів 42, 43, що у 

кінцевому підсумку понижує і сингонію кристалічної упаковки з кубічної до 

моноклинної. 

Подібність взаємодії гексаядерних гідроксипіразолатів купруму(ІІ) з 

двозарядними катіонами перехідних металів вказує на те, що тривимірна каркасна 

топологія NaCl є найбільш очікуваною, якщо не єдиною для даних систем. Зовнішня 

структурна схожість, окрім незначних відмінностей у наповнені контейнерів-

господарів різними молекулярними гостями, дозволяє прогнозувати поведінку 

металолігандів [Cu6(OH)6(pztr)6] як гексадентатних N-донорних тектонів. 

Цікаві можливості структурного дизайну координаційних сполук на основі 

гідроксипіразолатів [Cu6(OH)6(pztr)6] можуть бути реалізовані з використанням 

частково хелатованих металічних центрів, що містять вакантні орбіталі для 

утворення ковалентного зв’язку. Хелатні ліганди є своєрідними захисними групами, 

що блокують певну кількість координаційних місць навколо центрального атома. У 

англомовній науковій літературі такі молекули отримали назву «stopper ligands». 

Утворені ними комплексні частки можна розглядати у якості своєрідних 

молекулярних модулів з фіксованим просторовим розташуванням вакантних 

позицій. Тож їх взаємодія з металолігандним тектоном [Cu6(OH)6(pztr)6] має 

призводити до сполук, відмінних від вище розглянутих. Наприклад, трис-(2-

аміноетил)амін (tren) відноситься до бісхелатуючих лігандів амінного типу, що 

утворює стійкі комплекси з дво- та тризарядними катіонами перехідних металів у 

співвідношенні 1:1. У залежності від типу центрального атома та його ступеня 

окиснення можуть утворюватись октедричні [M(tren)X2] або тригонально-

біпірамідальні [M(tren)X]X (де X – однозарядний аніон) комплекси. Останні є більш 

характерними для катіонів Cu(ІІ). 

Взаємодія катіонного комплексу [Cu(tren)ClO4]ClO4 з 

NEt4[ClCu6(OH)6(pztr)6}] у розчині DMF-CH2Cl2 призводить до утворення кристалів 

сполуки [{Cu(tren)}2ClCu6(OH)6(pztr)62DMF]Cl3CH2Cl24DMF (44) (Рисунок 1.47). 

Гексаядерний аніонний кластер виступає у ролі µ2-N,N’-донорного модуля, який 

задіює у координації два периферійні атоми нітрогену найбільш віддалених 

(протилежних) тріазольних груп. Катіони [Cu(tren)]2+, своєю чергою, виступають 

моновакантними рецепторами, які блокують по одному зв’язуючому сайту тріазолів. 
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Очевидно, що значний стеричний об’єм комплексних часток [Cu(tren)]2+, обмежує 

координаційні можливості металолігандів [Cl-Cu6(OH)6(pztr)6], у яких чотири 

тріазольні групи залишаються некоординованими. Це привносить певну асиметрію у 

конфігурацію самого металоконтейнера, зокрема спричиняє овальне викривлення 

основи металоциклу Cu6(µ2-OH)6. Його можна оцінити, порівнюючи відстані між 

протилежними катіонами міді - Cu1…Cu1a 6.359 Å проти 5.992 Å для Cu2…Cu2a.  

 

 
Рисунок 1.47 − a), b), c) Взаємодія молекулярного тектона [Cl-Cu6(OH)6(pztr)6] з 

катіонною часткою [Cu(tren)]2+ відбувається за принципом приєднання основи 

Льюїса до кислоти Льюїса. У сполуці 44 гексаядерний кластер відіграє місткову 2-

роль. Кожний супрамолекулярний контейнер [Cl-Cu6(OH)6(pztr)6], окрім 

інкапсульованого хлорид-аніона, містить по дві молекули DMF та по два хлорид-

аніони, які утримуються в ньому за допомогою серії міжмолекулярних водневих 

зв’язків. 

 

Приєднання [M(tren)X]2+ (де X – донорний атом аніона або розчинника) до 

периферійних тріазольних атомів нітрогену [Cl-Cu6(OH)6(pztr)6] не впливає на 

тригонально-біпірамідальну геометрію катіонного центра СuII в частці [Cu(tren)]2+. 

Утім, це суттєво впливає на супрамолекулярні характеристики самого 

металоциклічного контейнера щодо взаємодії з гостьовими молекулами. Так, аміно-

функції ліганду tren значно посилюють гідрофільну природу контейнера, що 

призводить до більш ефективного зв'язування як аніонів, так і полярних молекул-

гостей. В структурі комплексу 44 протийонами виступають хлориди, які виконують 
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відмінну координаційно-хімічну роль. Аніон Cl1 займає типове положення у центрі 

чаші, Cl2 розміщується в середині кластерного остова, а Сl3 – зовні. Якщо перший з 

них утримується у внутрішньо-молекулярній порожнині за допомогою 

електростатичних взаємодій, то два інших утворюють направлені водневі зв’язки Cl-

…H-N з фрагментом [Cu(tren)]2+ та, у разі Cl2, зв’язки Cl-…H-C координованого та 

некоординованого тріазольних циклів. Внутрішню порожнину подвійної чаші [Cl-

Cu6(OH)6(pztr)6] разом з хлорид-аніоном (Cl2) паритетно займає полярна молекула 

DMF. А от сольватні молекули дихлометану, які також виявлені у структурі, 

займають зовнішні порожнини, що можна пояснити «гідрофільним» впливом 

фрагмента [Cu(tren)] на супрамолекулярні властивості контейнера. 

 

Короткі висновки. 

Підсумовуючи отримані спостереження, можна сказати, що координаційно-

хімічна поведінка гетеробіфункціонального 4-(3,5-диметипіразол-4-іл)-1,2,4-тріазолу 

(Нpztr) по відношенню до солей CuII суттєво залежить від умов проведення реакції. 

Два синтетичні протоколи демонструють принципові шляхи по селективному 

залученню у координацію місткових груп тріазолу або піразолу (останній у формі 

піразолат-аніона). 

1) Взаємодія у водних розчинах при нагріванні веде до утворення одновимірних 

координаційних полімерів [CuII(2-OH)]n, які стабілізовані лише за допомогою 

тріазольних містків. 

2) Місткова роль піразолу виявляється за умов проведення реакції у дихлорметані у 

присутності сильної основи та ліпофільних органічних катіонів у якості міжфазних 

носіїв. Цей шлях дозволяє отримати гексаядерні гідроксипіразолати міді(ІІ) 

[Cu6(OH)6(pztr)6], які мають молекулярну циклічну будову. Такі макромолекули є 

репрезентативними прикладами супрамолекулярних контейнерів, які інкапсулюють 

у внутрішню порожнину галогенід-аніони (Cl- або Br-). Мас-спектральні дослідження 

показали, що у розчині відбувається утворення гідроксипіразолатів різної ядерності, 

навіть вищої, ніж шість. 

3) Гексаядерні кластери мають геометричну форму, що нагадує здвоєну чашу, 

внутрішня порожнина якої є функціоналізованою гідрокси-групами, піразолатними 

та тріазольними фрагментами, що сприяє включенню ряду нейтральних молекул. 

Серед потенційних молекул-гостей найкращі оптимальні критерії відповідності 
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(розміру, геометрії, симетрії, а також кількості міжмолекулярних контактів для 

зв’язування з платформою-господарем) має молекула хлороформу. У цьому 

контексті гексаядерні гідроксипіразолати міді(ІІ) [Hal-Cu6(OH)6(pztr)6] є 

перспективними об’єктами для дослідження сорбції газів, зокрема фреонів. Це було 

продемонстровано на прикладі сполуки [NPr4][ClCu6(OH)6(pztr)62CH2Cl2] 

nCH2Cl2mH2O (37). 

Окремої уваги заслуговує потенціал цих об’єктів як полідентатних 

металотектонів для постадійної зборки як складних молекулярних координаційних 

сполук, так і каркасних координаційних полімерів. 

4) Взаємодія молекулярних тектонів [Hal-Cu6(OH)6(pztr)6] з октаедричними 

двозарядними катіонами Cd2+ та Cu2+ відбувається з утворенням каркасних 

координаційних полімерів, топологія яких відповідає кристалічній решітці NaCl 

(тригонально-антипризматичні кластери [Cu6(OH)6(pztr)6] та октаедричні катіони 

Cd2+ або Cu2+ є шестизв’язними вузлами). 

5) Включення у внутрішню порожнину металотектона [Cu6(OH)6(pztr)6] різних 

аніонів та молекул розчинника впливає на його локальну симетрію і призводить до 

каркасів відмінної сингонії (кубічної чи моноклинної), які є супрамолекулярними 

ізомерами. 

6) Координаційнo-хімічну поведінку гексаядерних кластерів [Hal-Cu6(OH)6(pztr)6] 

можна раціонально контролювати за допомогою використання акцепторних 

металокомплексів з хелатними лігандами, що показано на прикладі взаємодії з 

моноядерним [Cu(tren)]2+. Аніони [Cl-Cu6(OH)6(pztr)6] об’єднуються з катіонами 

[Cu(tren)]2+ у співвідношенні 1:2 через два атоми нітрогену найвіддаленіших 

тріазольних груп з утворенням молекулярної октаядерної сполуки 

[{Cu(tren)}2ClCu6(OH)6(pztr)62DMF]Cl3CH2Cl24DMF (44), а чотири інші 

тріазольні функції залишаються вільними. 
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1.5. Координаційні полімери AgІ, CdІІ та СuII з 1,3-біс(1,2,4-

тріазоліл)адамантаном. 

 

Пошук нових лігандних систем для координаційної хімії нерідко надає 

об’єкти, що дозволяють максимально широко розкрити потенціал всієї системи з 

огляду на різні аспекти дослідження. Таким об’єктом у даній роботі виявився ліганд 

1,3-біс(1,2,4-тріазоліл)адамантан (tr2ad). Інтерес до нього був викликаний рядом 

чинників. Зокрема, це конформаційна жорсткість аліциклічного адамантанового 

ядра. Воно визначає фіксовану орієнтацію функціональних груп під певним кутом, а 

отже і фіксоване просторове розміщення лігандів, що координовані до катіонів 

металів. Віддаленість тріазольних замісників забезпечує поєднання металічних 

центрів на значних відстанях. Аліфатична природа адамантанового остова дозволяє 

уникнути небажаних стекінгових взаємодій, що має сприяти зменшенню щільності 

кристалічної упаковки. Ліганд такого типу є термічно стійким, що є важливою 

передумовою стабільності координаційних полімерів на його основі. Не дивно, що 

tr2ad найкраще серед всіх інших зарекомендував себе в умовах гідротермального 

синтезу. Практично всі координаційні сполуки, отримані у системі з tr2ad, – це 

кристалічні речовини, синтез яких добре відтворюється та шкалюється. Важливим є і 

те, що наявність адамантанової платформи надає можливості подальшої 

функціоналізації органічного ліганду шляхом введення третьої та четвертої 

донорних груп. 

Координаційна поведінка tr2ad була досліджена по відношенню до 

різноманітних катіонів Ag+, Cd2+ та Сu2+, що різняться координаційними числами, 

будовою координаційних поліедрів та значенням зарядів. Згідно класифікацієї 

Пірсона, ці катіони мають відмінний поляризуючий вплив та різну схильність до 

поляризації власних електронних оболонок. Вони також проявляють різну 

спорідненість як до N-донорних атомів гетероциклів, так і до атомів оксигену 

молекул води чи протийонів. Катіони срібла(І), особливістю яких є низькі 

координаційні числа, окрім утворення класичних одинарних -зв’язків (MNtr), 

вирізняються високою здатністю до зворотної -дативної взаємодії (M-Ntr). 

Унаслідок цього, у комплексній частці залишковий позитивний заряд на катіонах 

Ag+ є найменшим, бо фактично відбувається його делокалізація. Отже, можна 

очікувати, що тріазольний ліганд буде проявляти максимальну зв’язуючу функцію, 
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задіюючи максимальну кількість N-донорних центрів (4). Для катіонів Cd2+ 

характерним є октаедричне оточення центрального атома і, на відміну від катіонів 

Cu2+, їм властива суттєво менша схильність до гідролітичних перетворень. 

Важливим є і те, що координаційні сполуки АgI та CdII з лігандами тріазольного типу 

зазвичай легко кристалізуються, що дозволяє широко використовувати 

рентгеноструктурний метод аналізу монокристалів. 

Координаційні сполуки АgI з лігандом tr2ad. Для координаційних полімерів 

АgI з tr2ad типовим є утворення дискретних катіонних фрагментів [Ag2(2-tr)2(tr)2]2+, 

які поєднуються органічними містками у 2D сітки, що спостерігається на прикладах 

[Ag2(tr2ad)2](CF3SO3)2 (45) та [Ag2(tr2ad)2](ClO4)2 (46).[81] Альтернативний спосіб 

агрегації димерів [Ag2(2-tr)2(tr)2]2+ може призводити до реалізації ланцюгових 

металовмісних мотивів, які за допомогою органічних лінкерів з’єднуються у 

тривимірний каркас ([Ag2(tr2ad)2](NO3)2·2H2O (47),[82] Рисунок 1.48, Таблиця 1.7). 

 

 
Рисунок 1.48 – Основні структурні мотиви, що спостерігаються у кристалічних 

структурах координаційних полімерів AgI з 1,3-біс(1,2,4-тріазоліл)адамантаном 

(tr2ad). 

 

Таблиця 1.7 – Струкурна характеристика отриманих координаційних сполук 

срібла(І) з 1,3-біс(1,2,4-тріазоліл)адамантаном. 

№ Сполука 
AgN, Å 

Ag[N-N]Ag // 
Ag[N-N] 

Функціо
нальна 

роль 
tr2ad 

 

Координаційний 
мотив Топологія 

45 [Ag2(tr2ad)2](CF3SO3)2 
2.148-2.179; 

2.379-2.440 // 
2.167-2.180 

3 [Ag2(2-tr)2(tr)2]2+, 2D 
(4,4-сітка) 

46 [Ag2(tr2ad)2](ClO4)2 
2.191, 2.347 // 

2.213 
3 
 [Ag2(2-tr)2(tr)2]2+ 

2D→3D 
(аргентофільні 

взаємодії) 

47 [Ag2(tr2ad)2](NO3)2·2H2O 2.185-2.194; 
2.407-2.528 4 [Ag2(2-tr)4]n

2n+ 3D 
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Основою кристалічних структур 45 та 46 є координаційні кластери [Ag2(tr)4]2+, 

у яких атоми срібла знаходяться в трикутному оточенні трьох тріазольних 

гетероциклів, два з яких є містковими N1,N2 (Рисунки 1.49 та 1.50). Два термінальні 

тріазольні фрагменти біядерної одиниці залучені у систему водневих зв’язків з 

некоординованими окси-аніонами. Утворення шестичленних циклів [Ag2(2-tr)2] 

спостерігалось і раніше як для комплексів AgI-tr, так і для  комплексів  CuI-tr,  які  по 

 

 
Рисунок 1.49 – а), b) Фрагменти кристалічної структури сполуки 45, що показують 

будову біядерних вузлових одиниць [Ag2(2-tr)2(tr)2]2+ та їх об’єднання у двовимірну 

сітку. Некоординовані трифлат-йони відіграють вторинну роль, утворюючи 

розгалужену систему водневих зв’язків. (Коди симетрії: (і) -0.5+х, 1-y, z; (іі) 0.5+x, -

y, z; (iii) 1.5-x, y, 0.5+z). 

 

своїй природі є структурно спорідненими.[8385] Органічний ліганд виступає у ролі 

бітопного містка, сполучаючи сусідні кластери у двовимірну сітку топології (4,4). 

Сусідні шари щільно упаковуються так, щоб вторинні будівельні блоки 

розміщувались одне над одним на близькій відстані. Зокрема, у сполуці 45 

найближча відстань Ag---Ag сусідніх шарів становить 3.708 та 4.615 Å. А у 

комплексі 46 вона є ще більш короткою (3.283 Å), що вказує на існування 

аргентофільних взаємодій (сума радіусів ван дер Ваа́льса Ag···Ag 3.44 Å). Такі 

контакти Ag···Ag у межах 3.103.41 Å описані в літературі і для ряду інших 

комплексів AgІ-тріазол.[85, 86] Врахування таких взаємодій у сполуці 46 формально 
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підвищує просторову вимірність координаційного каркаса з дво- до тривимірного. 

Перхлорат-аніони ідеально відповідають розміру порожнин у площині 2D сітки і 

комплементарно їх заповнюють, у той час як більші за розмірами трифлат-аніони 

займають міжшарові порожнини, створюючи своєрідне чергування подвійних 

катіонних сіток [Ag2(tr2ad)2]n
2n+ та шарів аніонів. Це перешкоджає досягненню 

щільної упаковки, а, отже, і аргентофільні взаємодії у сполуці 45 не проявляються. 

Тож, наявність аргентофільних взаємодій у сполуці 46 та їх відсутність у сполуці 45 

може бути пояснена впливом розміру некоординованого аніона. 

 

 
Рисунок 1.50 – а) Двовимірний структурний мотив сполуки [Ag2(tr2ad)2](ClO4)2 46, 

що включає тридентатні тріазольні ліганди. Некоординовані ClO4
- заповнюють 

гідрофобні канали; b) фрагмент структури, що показує спосіб об’єднання біядерних 

одиниць [Ag2(2-tr)2(tr)2] у колони з використанням аргентофільних контактів 

(Ag1…Ag1vi 3.283 Å). (Коди симетрії: (i) −x+1, y−1/2, −z+3/2; (ii) x−1, −y+1/2, z+1/2; 

(iii) −x, −y, −z+2; (iv) x+1, −y+1/2, z−1/2; (v) −x+1, y+1/2, −z+3/2; (vi) −x+1, −y, 

−z+2). Взято з роботи [81]. 

 

У цьому контексті виникає питання - чи може подальше зменшення розміру 

некоординованого однозарядного протианіона сприяти підсиленню аргентофільних 

взаємодій, що неодмінно асоціюється з скороченням відстані Ag…Ag. Тому 
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особливий інтерес представляє структура нітратного комплексу. Сполука складу 

[Ag2(tr2ad)2](NO3)2·2H2O (47) (у якому співвідношення між катіоном металу, 

органічним лігандом та аніоном становить 1:1:1) належить до однотипної серії 

(Рисунок 1.51). Для всіх трьох кристалічних структур 4547 спільним є утворення 

шестичленних циклів [Ag2(2-tr)2]. Однак у комлексі 47 вони послідовно агрегуються 

у спіралі за допомогою коротких містків [-N-N-] тріазольної групи. Тетрадентатна 

роль tr2ad відвовідає за зшивання кожної спіралі з чотирма сусідніми, що призводить 

до тривимірної сітки. Координаційне число центрального атома рівне чотирьом (що 

є максимальним для таких систем) і йому відповідає викривлений тетраедр {AgN4}. 

Досягнення максимального координаційного числа фактично унеможливлює короткі 

контакти між катіонами срібла. Використання програми PLATON [40, 41] дозволяє 

теоретично обрахувати, що такий каркас займає 52.4 % об’єму кристалу. Його 

топологія є близькою до кристалічної гратки PtS (бінодальна чотиризв’язна {42·82} 

сітка). Відмітимо, що подібний структурний мотив спостерігався у координаційному 

полімері [Ag(tr2eth)]ClO4 (де tr2eth = 1,2-біс(1,2,4-тріазол-4-іл)етан).[87] 

 

 
Рисунок 1.51 – a) Спіральний координаційний мотив в структурі 47 містить 

шестичленні металовмісні фрагменти [Ag2(2-tr)2]; (b) проекція 3D координаційного 

каркаса на площину bc показує розміщення некоординованих нітрат-йонів та 

молекул води у відкритих каналах. Взято з роботи [82]. 

 

Координаційні сполуки CdII з лігандом tr2ad. Низькі координаційні числа 

для катіонів срібла, як центрального атома, зазвичай ускладнюють отримання 



106 
 
тривимірних каркасів. У цьому плані ширші можливості надають двозарядні катіони 

(наприклад, Cd2+) з координаційним числом 6 та типовою октаедричною геометрією 

оточення. 

У процесі роботи було отримано ряд координаційних полімерів tr2ad, що 

включають відмінні за нуклеофільними властивостями аніони: 

[Cd2(tr2ad)4(H2O)4][CdBr4]2·2H2O (48),[81] [Cd(tr2ad)4(CdI3)2]·4H2O (49),[81] 

[Cd3(tr2ad)3(-NCS)3](NCS)3 (50),[88] [Cd3(tr2ad)6](NCSе)6·12H2O (51),[89] 

[Cd3(tr2ad)6](NO3)6·22H2O (52).[88] Серед них сполуки 48 та 49 містять дискретні 

катіони Cd2+, які з’єднані через атоми нітрогенів N1,N1’-тріазольних груп 

адамантанового лінкера; комплекс 50 побудований з полімерних ланцюгів, які 

зшиваються у двовимірний шар за домопогою 4-tr2ad (Рисунок 1.52, Таблиця 1.8). 

Кристалічна структура двох інших сполук 50 та 51 має в своїй основі дискретні 

лінійні кластери [Cd3(2-tr)6(tr)6]6+ катіонного типу, що є вторинними будівельними 

блоками. З погляду топологічного формалізму такі триядерні одиниці можна 

розглядати як шестизв’язні вузли, які поєднуються органічними лігандами у 3D 

координаційний каркас топології -Po. 

 

 
Рисунок 1.52 – Принципові структурні мотиви, що спостерігаються для 

координаційних полімерів CdII з 1,3-біс(1,2,4-тріазоліл)адамантаном (tr2ad). 

 

Особливості структуроутворення tr2ad з CdBr2 та CdI2 нагадують системи з 

лігандами btr та Hpztr, що розглянуті раніше. Частина катіонів Cd2+ координує 

органічні ліганди з побудовою комплексного катіонного фрагмента, тоді як інша 

частина координує «вивільнені» галогенід-йони з утворенням комплексних аніонних 

часток (наприклад, [CdBr4]2-). У кристалічній структурі 48 присутні два типи 

координаційних поліедрів. Викривлене октаедричне оточення цис-СdN4O2 

забезпечується чотирма N-координованими тріазольними гетероциклами та двома 
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молекулами води, що знаходяться в цис-положенні. Така нетипова конфігурація 

донорних атомів спостерігалась лише для молекулярних комплексів кадмію з 

хелатними лігандами, такими як фенантролін [9092]. Ліганд tr2ad виступає в ролі 

N1,N1′-бітопного містка між металічними центрами, формуючи площинну (4,4)-сітку, 

в порожнинах якої розташовуються аніони [CdBr4]2- (Рисунок 1.53 a). 
 

Таблиця 1.8 – Струкурна характеристика отриманих координаційних сполук 

кадмію(ІІ) з 1,3-біс(1,2,4-тріазоліл)адамантаном. 

№ Сполука 
Функціональна 

роль 
tr2ad 

Координаційний 
мотив Топологія 

48 [Cd2(tr2ad)4(H2O)4][CdBr4]2·2H2O N1,N1’ [Cd(tr)4(H2O)2]2+ 2D 
(4,4-сітка) 

49 [Cd(tr2ad)4(CdI3)2]·4H2O N1,N1’ [Cd(tr)6]2+ 

[Cd(tr)I3]¯ 
1D 

(ланцюг) 

50 [Cd3(tr2ad)3(-NCS)3](NCS)3 4 [Cd3(2-tr)4(2-NCS)3]3n+ 2D 

51 [Cd3(tr2ad)6](NCSе)6·12H2O 3 [Cd3(2-tr)6(tr)6]6+ 3D, (-Po) 

52 [Cd3(tr2ad)6](NO3)6·22H2O 3 [Cd3(2-tr)6(tr)6]6+ 3D, (-Po) 

 

 
Рисунок 1.53 – a) Проекція кристалічної структури 48 на площину ab, що показує 

октаедричні цис-СdN4O2 та тетраедричні CdBr4
2- поліедри кадмію. Катіонні 

центри об’єднуються за допомогою місткового N1,N1’-tr2ad у двовимірну сітку 

топології (4,4), (Cd-N 2.272.34 Å, Cd-O 2.38 Å); b) та c) цвіттерйонний фрагмент 

структури 49 а) та водневозв’язна сітка. Взято з роботи [82]. 
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Подібний результат спостерігається при взаємодії tr2ad з CdI2. Як наслідок, у 

кристалічному стані сполука 49 існує у цвіттер-йонній формі, яка утворена 

послідовним сполученням трьох йонів Cd2+ на відстані 12.5 Å за допомогою N1,N1′-

тріазольного ліганду (Рисунок 1.53 b, c). Центральний йон Cd1, який знаходиться на 

центрі інверсії, відноситься до катіонного фрагмента структури і перебуває в 

октаедричному оточенні CdN6, а два термінальні йони Cd2, що мають викривлене 

тетраедричне оточення CdNI3, належать до аніонних фрагментів {Cd(tr)I3}¯. Такий 

трикадмієвий цвіттер-йон нагадує за своєю будовою молекулярний комплекс 

[Zn(H2O)4(μ2-btr)2(ZnCl3)2] [93], але на відміну від останнього поєднується 

подвійними органічними містками у полімерний 1D ланцюг. 

На відміну від броміду та йодиду, аніони псевдогалогенідів більш схильні 

виступати в ролі допоміжних містків, що у комбінації з тріазольними гетероциклами 

сприяє утворенню металокластерних вторинних будівельних блоків або поліядерних 

ланцюгів. Останні можна розглядати як результат об’єднання координаційних 

кластерів у нескінченний мотив. 

При взаємодії tr2ad з тіоціанатом кадмію утворюється координаційний полімер 

складу [Cd3(tr2ad)3(-NCS)3](NCS)3 (50). Основою структури є кадмійвмісні колони, 

що підтримуються через подвійні тріазольні (N1,N2) та одинарні тіоціанатні містки 

(2), що напрямлені  вздовж  кристалографічної осі b  (Рисунок 1.54). Частина  йонів  

 

 
Рисунок 1.54 – a) Метал-органічні колони, що підтримуються потрійними 

містками тріазольних гетероциклів та аніонів, а також поєднання колон у 

двовимірний шар за допомогою 4-координації органічного ліганду; b) проекція 

упаковки координаційного каркаса на площину ac (позасферні та S-координовані 

аніони NCS- не показані). Взято з роботи [88]. 
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NCS- є зовнішньосферними. В ІЧ-спектрі комплексу присутні смуги поглинання з 

максимумом при 1982 см-1, що відповідає N-координованому ізотіоціанату, при 2060 

см-1, яку можна віднести до некоординованого NCS-, та малоінтенсивна смуга при 

2120 см-1, що може належати тіоціанат-аніонам, координованим через атом 

сульфуру. Ці спостереження добре узгоджуються з структурними даними, що 

вказують на статистичне розупорядкування координованих йонів NCS-. Їх взаємодія 

з ц.а. відбувається статистично через атом нітрогену або через атом сульфуру. Тож 

центральні атоми CdII знаходяться в октаедричному оточенні як CdN6, так і CdN5S. 

Органічний ліганд проявляє чотиридентатну місткову координацію, сполучаючи 

металовмісні колони у двовимірну сітку. 

Принципово інша картина спостерігається для координаційних полімерів 

[Cd3(tr2ad)6](NCSе)6·12H2O (51) та [Cd3(tr2ad)6](NO3)6·22H2O (52), будова яких 

базується на центросиметричних триядерних кластерах [Cd3(2-tr)6]6+ (Рисунки 1.55 

та 1.56). У них йони кадмію(ІІ) знаходятся в октаедричному оточенні CdN6 та 

поєднані між собою потрійними тріазольними містками [-N-N-]. Кожен кластер 

{Cd3} виявляється оточеним сферою з дванадцяти тріазольних гетероциклів, 

наслідком чого мало б  стати  утворення  полімерних  сіток  вищої  зв’язності. Проте  

 

 
Рисунок 1.55 – Багатоцентрові π-аніонні контакти стабілізують розташування 

NCSе--аніонів у «акцепторних кишенях» лінійних кластерів [Cd3(tr)12]6+. Останні 

об’єднуються у тривимірний каркас 51, що має топологію α-Po. Взято з роботи 

[89]. 
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кутова геометрія tr2ad, який проявляє лише 3-поведінку, корегує просторову 

напрямленість векторів N→Cd2+. Так, кожен тример знаходиться у 

псевдооктаедричному оточенні шістьох сусідніх та з’єднаний з ними подвійними 

містками 3-tr2ad. Це визначає 3D каркасну структуру полімеру, топологія якого 

відповідає кристалічній гратці α-Po. Це майже напевно свідчить про неможливість 

генерування сіток вищої зв’язності. Подібна ситуація реалізується і для іншого 

кадмієвого комплексу з 2,6-біс(1,2,4-тріазол-4-іл)піридином, що описаний у роботі 

[94]. 

 

 
Рисунок 1.56 – a) У комплексі 52 центросиметричні вторинні будівельні блоки 

[Cd3(tr2ad)6]n
6n+ поєднуються у тривимірний катіонний каркас α-Po; b) 

некоординовані нітрат-аніони та молекули води утворюють міжмолекулярні 

водневозв’язні ансамблі, що розміщені у міжкаркасних порожнинах. 

 

Заслуговує на увагу і той факт, що в сполуці 51, аніон NCSе- залишається 

некоординованим попри високу спорідненість до йонів кадмію (згідно теорії 

ЖМКО). В ІЧ-спектрі валентне коливання (СN) від селеноціанату з максимумом 

при 2070 см-1 зміщене на 40 см-1 у низькочастотну область проти відповідного 

коливання в спектрі Cd(NCSe)2. Отже, в порожнинах катіонного каркаса 

[Cd3(tr2ad)6]n
6n+ комплексу 51 розміщуються некоординовані аніони NCSе- та 

молекули води, що утворюють численні водневі зв’язки О-Н··· O-H (відстані О---О 

2.74-2.91 Å), О-Н···N(tr) (О---N 2.83, 2.95 Å) та О-Н···N(NCSе) (О---N 2.74 Å). Два із 
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шести селеноціанатів займають гідрофільні «кишені», сформовані тріазольними 

гетероциклами, та утримуються там слабкими багатоцентровими π-аніонними 

взаємодіями π···SеCN (відстані Sе---центроїд тріазолу 3.68, 3.75, 3.79 Å) та 

допоміжним водневим контактом С1-Н(tr)···Sе (С---Sе 3.82 Å) (Рисунок 1.38 c). 

Єдиним прикладом подібної взаємодії між м’яким атомом селену та тріазольним 

фрагментом координаційного каркасу є структура сполуки [Fe(btr)2(NCSe)2] (Se---π 

3.60 Å).[95] Зазначимо, що найкоротший контакт Se---π з азиновим циклом 

довжиною 3.48 Å було зафіксовано для сполуки Mn(II) з 2,2′-біпіримідином [96]. 

Варто відмітити, що міжкаркасні порожнини в сполуках 

[Cd3(tr2ad)6](NCSе)6·12H2O (51) та [Cd3(tr2ad)6](NO3)6·22H2O (52), окрім протийонів, 

заповнюються значною кількістю молекул води. Уточнення кристалічної структури 

дозволяє чітко локалізувати положення практично всіх молекул води, що для 

поруватих структур подібного типу зустрічається не завжди. Можливо, що 

пояснення цього факту слід шукати у розгалуженій сітці міжмолекулярних водневих 

зв’язків, що мають особливу характеристичність у гідрофобному оточенні 

адамантанових фрагментів (для комплека 52: відстані О(NO3)---О(Н2О) 2.722.97 Å, 

О(Н2О)---О(Н2О) 2.692.89 Å, Рисунок 1.56). 

Координаційні сполуки CuII з лігандом tr2ad. Використання кутового 

біфункціонального ліганду tr2ad з конформаційно жорстким адамантановим 

спейсером може бути вагомим фактором, що обмежує структурну різноманітність 

координаційних сполук, навіть у разі схильних до гідролізу катіонів CuII. Серед серії 

синтезованих координаційних полімерів, що наведені у Таблиці 1.9, чітко 

вирізняються спільні структурні характеристики, як-от топологічний тип та 

координаційний мотив, які притаманні описаним вище координаційним полімерам 

кадмію(ІІ). Наприклад, лінійний триядерний кластер [Cu3(2-tr)6]6+ подібно до 

[Cd3(2-tr)6(tr)6]6+ виконує роль вторинного будівельного блоку в структурах сполук 

[Cu3(tr2ad)4(H2O)4](SiF6)3·16H2O (54),[97] [Cu3(tr2ad)4(H2O)4](ZrF6)3·4H2O (55), 

[Cu3(tr2ad)4(H2O)2(SO4)2]SO428H2O (56),[97] [Cu3(tr2ad)4(SO4)(H2O)3](SO4)2·34H2O 

(57).[88] Очевидно, що наявність триядерних одиниць є ключовою особливістю, що 

пояснює подібну топологічну будову цих сполук. З цього погляду роль неорганічних 

аніонів у структурі відходить на другий план. Незалежно від заряду та 

нуклеофільних властивостей (чи це NCSе- та NO3
- у комплексах кадмію(II), чи це 
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SiF6

2-, ZrF6
2- або SO4

2- у комплексах міді(ІІ)), але загальна топологічна картина 

обмежується вибором між 2D сіткою (4,4) або 3D сіткою -Po. 

 

Таблиця 1.9 – Основні структурні характеристики отриманих координаційних 

полімерів Cu(ІІ) з 1,3-біс(1,2,4-тріазоліл)адамантаном. 

№ Сполука 
Донорна 

роль 
tr2ad 

Координаційний 
мотив Топологія 

53 [Cu(tr2ad)2(H2O)](CF3SO3)2 N1,N1’ [Cu(tr)4(H2O)]2+ 1D 
(ланцюг) 

54 [Cu3(tr2ad)4(H2O)4](SiF6)3·16H2O 3:4  = 1:1 [Cu3(2-tr)6]6+ 2D 
(4,4-сітка) 

55 [Cu3(tr2ad)4(H2O)4](ZrF6)3·4H2O 3:4 = 1:1 [Cu3(2-tr)6]6+ 2D 
(4,4-сітка) 

56 [Cu3(tr2ad)4(H2O)2(SO4)2]SO428H2O 3:4= 1:1 [Cu3(2-tr)6]6+ 2D 
(4,4-сітка) 

57 [Cu3(tr2ad)4(H2O)3(SO4)](SO4)2 ·34H2O 3:4= 1:1 [Cu3(2-tr)6]6+ 
3D 

(-Po) 

58 [Cu(tr2ad)(SO4)]·3H2O 4 [Cu2(2-tr)2(2-SO4)]2n+ 2D 

59 [Cu2(μ2-OH)(tr2ad)2(Н2О)(NO3)](NO3)2 ·3H2O 4 
[Cu3(2-tr)6][Cu(2-OH) 

(2-tr)]7n+ 
3D 

 

Серед приведених у Таблиці 1.9 сполук найпростішу будову має комплекс 

[Cu(tr2ad)2(H2O)](CF3SO3)2. Центральний атом CuІІ знаходиться в оточенні п’яти 

донорних атомів, що утворюють тетрагональну піраміду CuN4+O з атомами 

нітрогену tr-гетероциклу в основі та атомом оксигену води у апікальному положенні. 

Ліганди tr2ad виконують N1,N1'-донорну роль подвійного містка, поєднуючи по два 

сусідні атоми CuІІ на відстані 10.86 Å у нескінченний ланцюг (Рисунок 1.57). Низька 

нуклеофільність CF3SO3
- зумовлює їх розміщення поза координаційною сферою 

центральних атомів. Положення аніонів у міжланцюговому просторі стабілізоване 

завдяки водневим зв’язкам з координованими молекулами води (відстань О---О 2.75 

Å). Така взаємодія сприяє досягненню щільної упаковки ланцюгів, на що формально 

вказує відсутність зовнішньо-сферних молекул води. 
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Рисунок 1.57 – a) N1,N1'-місткова роль ліганду в сполуці [Cu(tr2ad)2(H2O)](CF3SO3)2 

(53) сприяє утворенню одновимірного ланцюга, у якому центри CuІІ з’єднані 

подвійними містками tr2ad; b) Позасферні трифлат йони компактно заповнюють 

міжланцюгові порожнини, утримуючись у них за допомогою водневих зв’язків. 

 

Координаційні полімери [Cu3(tr2ad)4(H2O)4](SiF6)3·16H2O (54) та 

[Cu3(tr2ad)4(H2O)4](ZrF6)3·4H2O (55) є однотипними, бо фторовані протийони SiF6
2-

 та 

ZrF6
2-, що входять до їхнього складу, мають подібну природу - однаковий заряд, 

геометрична форма та схожі електронодонорні властивості. Розглянемо їх будову на 

прикладі сполуки 54. Центральний атом CuІІ центросиметричного структурного 

фрагмента [Cu3(2-tr)6]6+ знаходиться у тетрагонально-біпірамідальному оточенні з 

шести атомів нітрогену тріазольних циклів, тоді як периферійні атоми CuІІ мають 

тетрагонально-біпірамідальне оточення цис–CuO2N4, що реалізується завдяки 

координації двох молекул води та N1,N1'-координації tr2ad (Рисунок 1.58). Кожен 

кластер [Cu3(2-tr)6]6+ з’єднаний подвійним містком tr2ad із чотирма сусідніми на 

відстанях 11.25 Å та 15.63 Å, утворюючи площинну сітку 4,4. Водночас у структурі 

наявні два типи органічних лігандів (у співвідношенні 1:1), що проявляють 3- або 

4-місткові функції. Подібно до кадмієвих комплексів [Cd3(tr2ad)6](NCSе)6·12H2O 

(51) та [Cd3(tr2ad)6](NO3)6·22H2O (52), до складу сполук 54 та 55 також входить 

значна кількість молекул води. Аналогічний структурний мотив реалізується також і 

у двох інших комплексних сполуках із сульфатом міді(ІІ), що за умов 

гідротермального синтезу кристалізуються одночасно: 
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[Cu3(tr2ad)4(H2O)2(SO4)2](SO4)·28H2O (56) (у вигляді світло-голубих пластинок) та 

[Cu3(tr2ad)4(H2O)3(SO4)](SO4)2·34H2O (57) (у вигляді синьо-зелених призм). У сполуці 

56 вторинна будівельна одиниця [Cu3(2-tr)6]6+ є центросиметричною, подібно до 

структур 54 та 55, що має наслідком утворення площинної сітки. Певні відмінності у 

координаційній поведінці аніонів SO4
2-, зокрема одночасна присутність термінально-

координованого та некоординованого сульфат-йонів, на противагу некоординованим 

 

 

Рисунок 1.58 – a) Триядерний лінійний кластер [Cu3(2-tr)6]6+ є основою кристалічної 

структури сполуки 54; некоординовані аніони SiF6
2- є акцепторами водневих 

зв’язків, що направлені від молекул води; b) координаційні кластери [Cu3(2-tr)6]6+ 

поєднуються у двовимірну сітку топології (4,4). Взято з роботи [97]. 

 

аніонам SiF6
2- та ZrF6

2- у сполуках 54 та 55, - мало впливають на структуроутворення. 

Водночас, асиметричні триядерні кластери сполуки 57 виявляють вищу зв’язність та 

з’єднуються із шістьма сусідніми як подвійними, так і одинарними лінкерами tr2ad у 

співвідношенні 2:1 (Рисунок 1.59). Псевдооктаедрична направленість лігандів 

навколо кожного тримеру визначає формування примітивного кубічного каркаса з 

об’ємними порожнинами (Рисунок 1.60). 

Розрахунки за програмою PLATON [40, 41] показують, що «вільний» об’єм у 

структурі, який припадає на молекули води, складає 38%. Це відповідає 34 

некоординованим молекулам води, що узгоджується із даними елементного аналізу. 

Цікаву особливість виявляє один із некоординованих сульфат-йонів (сполука 

57). Він одночасно утворює ороткий π-аніонний контакт із електронно-дефіцитним 

тріазольним гетероциклом (відстань О(SO4
2-)---центроїд 2.75 Å) та водневий зв’язок із 

сусідньою молекулою води (О(SO4
2-)---О 2.68 Å) (Рисунок 1.59). 
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Рисунок 1.59 – Організація тримідних лінійних кластерів [Cu3(2-tr)6]6+, сульфат-

йонів та tr2ad, що веде до утворення двовимірної структури 56 та тривимірного 

каркаса 57. 

 

 
 

Рисунок 1.60 – Тривимірний каркас 57, що має топологію α–полонію ([Cu3(2-tr)6]6+ 

одиниці виступають у якості шестизв’язних вузлів, що поєднані простими 

містками органічних лігандів). 
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Приклади координаційних сполук [Cd3(tr2ad)6](NCSе)6·12H2O (51) та 

[Cu3(tr2ad)4(H2O)3(SO4)](SO4)2·34H2O (57) показують, що близьке розташування 

некоординованих аніонів до площини трізольних гетероциклів є невипадковим. 

Цьому сприяє високий позитивний заряд металовмісного фрагмента [М3(2-tr)6]6+ та 

наявність координованих молекул води, що додатково посилюють взаємодію з 

аніонами завдяки водневим зв’язкам. Не варто недооцінювати і вплив геометричного 

фактора, а саме відповідності розміру та форми тріазольної «молекулярної кишені», 

з одного боку, з розміром та формою аніонів, з другого боку. Такі взаємодії можуть 

бути важливими для створення сполук, що проявляють аніон-селективні властивості. 

Система CuSO4/tr2ad виявилась досить гнучкою та чутливою до умов 

гідротермального синтезу. Наприклад, присутність у реакційному середовищі 

незначної кількості WO3H2O сприяє кристалізації відмінного координаційного 

полімеру складу [Cu(tr2ad)(SO4)]3H2O (58). Топологічна будова його каркаса 

ідентична комплексу [Cd3(tr2ad)3(-NCS)3](NCS)3 (50). Металовмісні колони 

з’єднуються подвійними органічними містками у двовимірну сітку, що має вузькі 

канали з діагональним перерізом 1×4 Å (Рисунок 1.44). На відміну від полімерів 56 

та 57, сульфат аніон у сполуці 58 відіграє 2:μ2-місткову роль. Споріднений мотив з 

подібною кооперацією тріазольних та сульфатних містків спостерігається також у 

комплексі [Cu(4-tr2Ph)(2-SO4)]·6H2O (23). Вздовж ланцюга відстань між йонами 

Cu2+, які перебувають у викривленому октаедричному оточенні [N4O2], становить 

3.532 Å (Рисунок 1.61). 

 

 
Рисунок 1.61 – а) Нескінченні металовмісні ланцюги вздовж осі b підтримуються 

сульфатними аніонами та тріазольними містками, а у перпендикулярному напрямку 

поєднані лінкерами 4-tr2ad у 2D сітку [Cu(tr2ad)(SO4)]; b) упаковка сусідніх шарів у 

кристалі сполуки 58. Взято з роботи [97]. 
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Отримані спостереження вказують на близьку структурну спорідненість tr2ad-

вмісних координаційних полімерів CdII та CuII. Разом з тим, можливість допоміжного 

залучення гідрокси-містків дозволяє суттєво урізноманітнити будову сполук. 

Гідрокси- та окси-частки мають високу нуклефільну здатність, що виражається у їх 

містковій координації до двох та більшої кількості металічних центрів. Тому 

частковий гідроліз катіонів Cu(II), що нерідко має місце в умовах гідротермального 

синтезу, буде сприяти утворенню нетипових топологій. Найкраще це 

проілюстровано на прикладі сполуки [Cu2(μ2-OH)(tr2ad)2(Н2О)(NO3)](NO3)2·4H2O (59) 

(Рисунок 1.62). Так, купрум(ІІ)-вмісні колони є базовим полімерним мотивом. В них 

можна схематично виділити елементарну структурну ланку з атомів CuII та 

найближчого координаційному оточення згідно Рисунка 1.62a. Принциповим у такій 

послідовності є лінійні фрагменти [Cu3(2-OH)2(2-tr)2]4+, які раціонально 

поєднуються  з  частками  [Cu(2-tr)3]6+,  подовжуючи  ланцюговий  мотив.  Місткові  

 

 
Рисунок 1.62 – а), b) Поєднання нескінченних металовмісних координаційних 

ланцюгів, утворених за допомогою 4-tr2ad та -гідрокси-містків, у тривимірний 

каркас 59; c) проекція координаційного каркаса на площину bc. 

 

μ-ОН стабілізують близьке розташування йонів міді, що вірогідно сприяє 

максимальній зв’язності органічного ліганду (4-tr2ad), за допомогою якого 

відбується зшивання сусідніх ланцюгів. Оточення Cu1 можна охарактеризувати як 

квадратно-біпірамідальне [N2О4] з віддаленими аксіально координованими нітрат 

аніонами (Сu1-О 2.68 Å). Cu2 та Cu3 у центросиметричному тримідному фрагменті 

знаходяться в оточенні [N4О2] та [N6], відповідно. Завдяки місткам μ-OH, відстань 

Сu1---Сu2 (3.39 Å) помітно коротша проти Сu2---Сu3 (3.82 Å). 
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1.6. Термічні характеристики координаційних полімерів СuII, що містять 

тріазольні містки. 

 

Термічні властивості є важливою характеристикою сполук на етапі 

прогнозування функціональних властивостей. Отримати достатньо повноцінну 

картину термічної поведінки (термічної стійкості) координаційних полімерів можна 

за допомогою двох незалежних методів: термогравіметричного аналізу та 

рентгенівської термодифракції в умовах поступової зміни температури. У якості 

репрезентативних прикладів для дослідження були обрані координаційні полімери 

CuII: [Cu4(μ3-btr)2(μ2-btr)(μ2-Cl)4Cl4] (11), [Cu(2-tr2Ph)2(2-Cl)]Cl·12H2O (19), [Cu(μ2-

OH)(µ2-Hpztr)(H2O)2](O2CCH3)3H2O (31), [Cu(tr2ad)2(H2O)](CF3SO3)2 (53), 

[Cu3(tr2ad)4(H2O)4](SiF6)3·16H2O (54), [Cu3(tr2ad)4(H2O)4](ZrF6)3·4H2O (55), 

[Cu(tr2ad)(SO4)]·3H2O (58) та [Cu2(μ2-OH)(tr2ad)2(Н2О)(NO3)](NO3)2·4H2O (59). 

Аналітична чистота та індивідуальність кристалічних фаз зразків була підтверджена 

методами рентгенофазового аналізу. 

Термодифрактограми [Cu4(μ3-btr)2(μ2-btr)(μ2-Cl)4Cl4] (11) вказують на 

стабільність кристалічної фази до температури 250 °C (Рисунок 1.63 а). При 

подальшому нагріванні дифракційна картина зникає внаслідок утворення аморфних 

продуктів розкладу. На незворотність розкладу також вказує зміна забарвлення 

зразка із зеленого на темно-сірий (остаточний). 

 

 

Рисунок 1.63 – (a) Порошкограма комплексу 11 (розрахова - лінія зверху, 

експериментальна – знизу); (b) 2D термодифрактограма сполуки 11 

(випромінювання Cu-K1) показує втрату кристалічності зразка при 250 °C. Взято 

з роботи [27]. 
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Монокристалічний зразок хлоридного комплексу CuII з подовженим лігандом 

tr2Ph (сполука 19) частково втрачає кристалізаційну воду вже під час зберігання на 

повітрі за кімнатної температури. Проведені результати термогравіметричного 

аналізу (Рисунок 1.47 с) свідчать про повне зневоднення сполуки в інтервалі ~30–170 

C. Зокрема, перша втрата маси у ~28% відповідає вилученню дванадцяти 

кристалізаційних молекул води (газоподібні продукти розкладу визначались з 

використанням мас-спектрального аналізатора), що цілковито узгоджується з 

результатами рентгеноструктурного та елементного аналізу. Подальше нагрівання 

зразка (више ~200 C) призводить до більш глибокого розкладу та додаткової втрати 

8% від маси, що пов’язано із виділенням хлороводню (теор. розраховано 9%). 

Доповнюючи висновки щодо термічної стабільності були отримані за даними 

термодифрактограм, що записували з кроком у 5 у інтервалі температур 20−400 C 

(Рисунок 1.64 b). Найбільші дифракційні максимуми у діапазоні 2θ = 5−13° помітно 

втрачають свою інтенсивність при  підвищенні  температури  до  130 С.  Подальше  

 

 
Рисунок 1.64 – a) Порошкова дифрактограма комплексу 19 (експериментальна та 

розрахована на основі даних РСтА для монокристалу); b) Термодифрактограми 

комплексу записані в інтервалі температур 20−400 C (випромінювання Mo λ = 

0.71073 Å); c) дериватограма комплексу показує, що процес дегідратації зразка 

відбувається з вилученням 12 кристалізаційних молекул води. Взято з роботи [39]. 
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нагрівання спричиняє їх незначні зсуви (зміну міжплощинних відстаней), що 

асоціюється із процесом дегідратації зразка. Остаточне зникнення дифракційної 

картини спостерігається при 240 С (температура утворення рентгеноаморфного 

залишку). Ці результати цілковито узгоджуються з термогравіметричним 

дослідженням. 

Для сполуки [Cu(tr2ad)2(H2O)](CF3SO3)2 (53) дифрактограми в інтервалі 

30−500 °C засвідчують, що кристалічна структура залишається незмінною до 

температури 220 °С. При підвищенні температури спостерігаються незначне 

зменшення інтенсивності піків та їх зсуви, що свідчить про можливу втрату 

координованих молекул води та зміну параметрів комірки. Руйнування комплексу 

відбувається при 350 °С та супроводжується втратою кристалічності (Рисунок 1.65). 

 

 
Рисунок 1.65 – 2D та 3D діаграми Гін’є-Симона для сполуки сполуки 53 

(випромінювання Cu-K1). 

 

Цікаво було дослідити термічні властивості однотипних координаційних 

полімерів [Cu3(tr2ad)4(H2O)4](SiF6)3·16H2O (54) та [Cu3(tr2ad)4(H2O)4](ZrF6)3·4H2O 

(55), які побудовані на основі найбільш типових вторинних будівельних одиниць - 

[CuІІ
3(2-tr)6] (Рисунок 1.66). Так, згідно даних термодифрактограм, каркас 54 не 

зазнає помітних змін до температури ~ 180 ºС, вище якої відбувається зміщення 

положення піків, що може свідчити про видалення молекул води та ущільнення 

координаційних шарів. Характер змін дифракційного патерну в інтервалі температур 

від 220 до 280 ºС можна інтерпретувати як утворення нової склоподібної (аморфної) 

фази, яка за температури 280 ºС переходить у кристалічну. Проте остання вже 

близько 300 ºС зазнає остаточного руйнування. 
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Термічна стабільність комплексу 55 є трохи вищою, що можливо пов’язано із 

меншою поруватістю структури (містить 9 некоординованих молекул води). 

Координаційний каркас витримує нагрівання до температури 200 ºС, тоді як при 

вищій температурі відбувається різке зміщення положення основних піків. 

Остаточна втрата кристалічності та руйнування сполуки спостерігається близько 300 

ºС. 

Кристалічна структура іншого двовимірного координаційного полімеру 

[Cu(tr2ad)(SO4)]3H2O (58) лишається стабільною до 250 °С (Рисунок 1.67). 

Подальше підвищення температури (до 270 °С) спричиняє поступове руйнування 

каркаса, що супроводжується зсувом рефлексів, зменшенням їх інтенсивності та 

остаточним зникненням. 

 
Рисунок 1.66 – a), b) 3D та 2D профілі термодифрактограм сполук 54 та 55 

(випромінювання Cu-K1). 

 

 
Рисунок 1.67 – 3D та 2D патерни термодифрактограм координаційного полімеру 

58 (випромінювання Cu-K1). 
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Для тривимірної сполуки [Cu2(μ2-OH)(tr2ad)2(Н2О)(NO3)](NO3)2·4H2O (59), що 

включає гідрокси-містки, термодифрактометричні дослідження вказують на 

стійкість каркаса до ~ 270 ºС, після чого спостерігається утворення нової фази та 

втрата кристалічності зразка при 300 ºС (Рисунок 1.68). Дані термогравіметричного 

аналізу добре доповнюють ці висновки. Зокрема, комплекс починає втрачати 

кристалізаційну воду вже при незначному нагріванні, що видно на кривій TG в 

інтервалі температур 60170 ºС (втрата 11.9 % маси, що відповідає 5 молекулам 

води). Різка втрата маси за температури у 276 ºС супроводжується помітним екзо-

ефектом на кривій DTA, що однозначно свідчить про руйнування каркаса. 

Комплекс [Cu(μ2-OH)(µ2-Hpztr)(H2O)2](O2CCH3)3H2O (31) втрачає близько 

25% маси, що пов'язане з вивільненням молекул води та, частково, леткої оцтової 

кислоти (Рисунок 1.69). 

 

 
Рисунок 1.68 – а) 3D профілі термодифрактограм та (b) дериватограма сполуки 

[Cu2(μ2-OH)(tr2ad)2(Н2О)(NO3)](NO3)2·4H2O (59). 

 

 

 
Рисунок 1.69 – a) Рентгенограма порошку комплексу [Cu(μ2-OH)(µ2-

Hpztr)(H2O)2](O2CCH3)3H2O (31); b) криві термогравіметричного аналізу (TG та 

DTA) для сполуки 31. 
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Отримані дані показують, що інтервал термічної стабільності більшості 

координаційних каркасів CuII, не залежно від типу ліганду (btr, tr2Ph чи tr2ad), 

обмежується 250−270 °C. Для сполук [Cu3(tr2ad)4(H2O)4](SiF6)3·4H2O (54) та 

[Cu3(tr2ad)4(H2O)4](ZrF6)3·4H2O (55) температура руйнування є меншою, що може 

бути результатом наявності в структурі фторованих аніонів, схильних до 

гідролітичного розкладу з втратою леткого HF. Леткістю оцтової кислоти як одного 

із продуктів термолізу можна пояснити відносно низьку термічну стабільність 

сполуки [Cu(μ2-OH)(µ2-Hpztr)(H2O)2](O2CCH3)3H2O (31). Очевидно, що присутність 

кристалогідратних молекул води суттєво прискорює незворотні термо-хімічні 

перетворення. На процеси термолізу впливає також і гідролітична лабільність 

катіонів міді(ІІ), які, окрім всього, можуть проявляти окисні властивості. Цікаво, що 

найвищу стійкість продемострував одновимірний координаційний полімер 

[Cu(tr2ad)2(H2O)](CF3SO3)2 (53), який не відноситься до каркасних сполук (при 220 

°C він зазнає типового фазового переходу, характерного для «гідратованих» 

структур, а температура незворотнього розкладу становить 350 °C). 

 

Короткі висновки 

Дослідження взаємодії 1,3-біс(1,2,4-тріазоліл)адамантану (tr2ad) з солями AgІ, 

CdІІ та СuII показали чіткі тенденції в організації структури координаційних 

полімерів каркасного типу (2D та 3D), у яких органічний ліганд виконує роль три- та 

тетрадентатного містка, а катіони металів утворюють низькоядерні вторинні 

будівельні одиниці або лінійні поліядерні ланцюги. 

1) Для сполук срібла(І) реалізуються найбільш розповсюджені сітки на основі 

біядерних шестичленних фрагментів [Ag2(2-tr)2]. За умови малих значень 

координаційного центрального атома числа (два або три) варто очікувати на появу 

виражених аргентофільних взаємодій Ag...Ag, які впливають на просторову форму 

каркаса та фактично збільшують його вимірність. 

2) Координаційні полімери CdІІ та СuII продемонстрували цілий ряд спільних 

особливостей. Звертає увагу висока вирогідність структур з дискретними 

вторинними будівельними одиницями [М3(2-tr)6]6+ лінійної геометрії, які найбільш 

оптимально поєднуються між собою з утворенням площинної сітки (4,4) або 

тривимірної топології -Po. Здебільшого такі каркаси містять підвищену кількість 

кристалізаційної води, що може мати інтерес для розробки сорбційних матеріалів. У 
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цих сполуках виявлена тенденція до утворення нековалентних аніон-π контактів між 

некоординованими аніонами та збідненою π-електронною хмарою тріазольного 

гетероциклу. Очевидно, що основним підгрунтям до таких взаємодій є насамперед 

високий позитивний заряд металовмісного фрагмента (+6 для одиниці [МІІ
3(2-tr)6]), 

наявність координованих молекул води, які виступають додатковими H-донорними 

сайтами для утримання аніонів, та специфічне просторове розміщення тріазольних 

циклів, що формують своєрідні молекулярні кишені. Ці фактори можуть визначати 

селективність взаємодії координаційного каркаса з протийонами, що є актуальним 

для створення аніон-селективних сорбентів. 

3) Ключові відмінності між CdІІ та СuII вмісними системами полягають у 

залученні до кристалічної структури гідрокси-аніонів, що для комплексів СuII є 

більш типовим явищем. Гідротермальні умови кристалізації у системі CuSO4/tr2ad 

надали можливість отримання кількох кристалічних сполук з відмінним 

співвідношенням металу до ліганду, які також різняться кристалогідратною 

оболонкою. Це наштовхнуло на думку про необхідність дослідження кристалізації 

подібних систем з покроковою зміної мольного співвідношення між реагуючими 

компонентами з метою отримання максимальної інформації щодо кількості та типів 

продуктів реакії. Такий підхід сприяв би більш глибокому розумінню хімізму 

гідротермальних реакцій неорганічних та органічних реагентів, що було реалізовано 

на прикладі багатокомпонентних систем, які включали сіль Cu(II), Mo(VI)-оксидний 

прекурсор та тріазольний ліганд, детально описаних у Розділі 3. (Особливості 

магнітної поведінки сполук на основі лінійних тримідних кластерів будуть 

розглянуті у розділі 3.5). 
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РОЗДІЛ 2. Особливості структури координаційних полімерів на основі 

комбінації тріазольних та карбоксилатних містків. 

 

2.1. Координаційні полімери СuII та AgІ з гетеробіфункціональними 1,2,4-

тріазолкарбоновими кислотами, що є похідними -амінокислот. 

 

Дані попереднього розділу переконливо демонструють, що вибір органічного 

ліганду є надважливим фактором бажаної організації координаційних полімерів. 

Порівняння структурних типів сполук з лінійними (tr2Ph, trPhtzН, trPhCO2H) та 

кутовими лігандами (btr, Hpztr та tr2ad) показало, що найбільший вплив на їх 

загальну топологію має конформація ліганду, завдяки якій визначається просторове 

розміщення металічних центрів (кластерів). Тому не дивно, що конформація ліганду 

впливає і на властивості координаційних сполук. Це особливо яскраво видно на 

прикладі лінійних гетеробіфункціональних лігандів trPhCO2H, trPhtzН, що мають 

взаємно компланарне розміщення донорних центрів, та Hpztr, у якому функціональні 

групи розміщуються ортогонально. Цікаво відмітити, що лінійні розміри 

молекулярного тектона далеко не завжди корелюють із мікропоруватістю структури 

координаційного полімеру. Навпаки, «компактні» ліганди, подібні до Hpztr, є цілком 

придатними для реалізації каркасних структур відкритого типу. Саме тому, особливу 

перспективу мають гетерофункціональні 1,2,4-тріазолкарбонові кислоти, похідні 

трансамінування природних альфа-амінокислот. З огляду на можливість 

депротонування карбоксильної групи, використання таких містків надасть 

можливість видалення позасферних аніонів, які зазвичай наповнюють порожнини 

кристалічної структури координаційного полімеру, понижуючи її поруватість. Такі 

ліганди широкодоступні з синтетичного погляду. Вони є функціонально 

різноманітними, враховуючи можливий набір замісників при асиметричному атомі 

карбону, а принципові тріазольна та карбоксилатна функції мають фіксовану кутову 

напрямленість. Важливим фактором є також привнесення хіральності, що 

потенційно розширює поле використання сполук. 

Гідроксивмісні координаційні полімери CuII з кутовими 

гетеробіфункціональними лігандами trglyН, tralaН та trleuH. Взаємодія 

тріазолілкарбонових кислот trglyН, tralaН та trleuH, які є похідними відповідних -

амінокислот, із солями міді(ІІ) у водному розчині за кімнатної температури та в 
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умовах гідротермального синтезу дозволила отримати цілий ряд споріднених 

координаційних полімерів. Їх структурною основою є тримідні трикутні кластери 

([Cu3(μ3-OH)(trgly)3(SO4)]·2H2O (60), [Cu3(μ3-OH)(trgly)3(SeO4)]·2H2O (61), [Cu3(μ3-

OH)(trgly)3(H2O)2SO4]·2H2O (62), [Cu3(μ3-OH)(trgly)3(H2O)3]SO4·16H2O (63), [Cu3(μ3-

OH)(trgly)3(ClO4)](ClO4) (64), [Cu3(μ3-OH)(trgly)3(BF4)](BF4) (65) [Cu3(μ3-OH)(d-

trala)3(ClO4)0.5](ClO4)1.5·1.5H2O (66) або полікупрум(ІІ)гідроксидні ланцюги (сполука 

[Cu(μ2-OH)(trleu)(H2O)2]·3H2O (67)).[98, 99] 

Ці реакції супроводжуються як депротонуванням органічних лігандів, так і 

гідролізом міді(ІІ), що призводить до координаційних кластерів за участі 

гідроксидних/оксидних часток. Гідроксид/оксидні аніони мають яскраво виражені 

нуклеофільні властивості, що пояснює їх схильність до зв’язування кількох 

металічних центрів одночасно, наприклад, у трикутному катіонному фрагменті 

[Cu3(μ3-OH)]5+ (сполуки 6166, Рисунок 2.1). 

 
Рисунок 2.1 – Взаємодія похідних 1,2,4-тріазолкарбонових кислот (trglyН, tralaН) із 

солями Cu2+, що містять тетраедричні ко-аніони, відбувається з утворенням 

трикутних гідроксиклаcтерів [Cu3(μ3-OH)(tr)3], які самооб’єднуються у дво- або 

тривимірну полімерну сітку. Взято з роботи [98]. 
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Загальні геометричні особливості [Cu3(μ3-OH)/(μ3-O)(tr)3]. Тріазольний місток 

ідеально підтримує триядерну конфігурацію вздовж основи трикутника [Cu3(μ3-

OH)]5+ і, вочевидь, є хімічно та геометрично комплементарним до місткової 

гідроксидної групи. Роль карбоксилатної групи має допоміжний характер, що 

полягає у залученні металокластерів у полімерну сітку шляхом утворення зв’язків 

Cu-O (Рисунок 2.1). З другого боку, конфігурація аксіальних (або екваторіальних) 

акцепторних позицій при атомах міді(ІІ) в площинному трикутному кластері [Cu3(μ3-

OH)(або μ3-O)(tr)3] ідеально придатна для трицентрової координації пірамідальних 

або тетраедричних аніонів. За їх домопомогою досягається повна або часткова 

компенсація позитивного заряду комплексної частки. 

Аналіз даних Кембриджського структурного центру показав, що у 

триядерному остові [Cu3(μ3-OH)(або μ3-O)(tr)3] металічні центри можуть приймати 

або викривлене квадратно-пірамідальне (КП), або псевдооктаедричне (ПО) оточення, 

тоді як тригонально-біпірамідальний (ТБ) поліедр, який є ізомерним до КП, не 

зустрічається взагалі. Це можна пояснити геометричними факторами, зокрема 

фіксованим розміщенням донорних центрів трьох [-N-N-] тріазольних містків та 

одного μ3-OH/O навколо трьох СuII у екваторіальній площині (Рисунок 2.2). Cтупінь 

геометричної деформації двох ізомерних поліедрів при переході від тригональної 

біпіраміди до тетрагональної піраміди, і навпаки, можна визначити за параметром 

Едісона τ,[31] який для ідеальної ТБ рівний 1, а для ідеальної КП приймає нульове 

значення. Серед задепоновах структур (бази CSD 5.39 оновленої за травень 2018), що 

містять фрагмент [Cu3(μ3-OH/or O)(tr)3], найбільше значення τ = 0.313 зафіксоване 

лише для мідь(ІІ)-молібдатного комплексу складу [Cu3(4-atrz)3(Mo8O27)(H2O)4]·6H2O 

(4-atrz = 4-аміно-1,2,4-тріазол), який описано в роботі [100]. Автори публікації хибно 

описують триядерний катіонний фрагмент як [Cu3(3-H2O)(4-atrz)3]6+, тобто такий, 

що включає містковий (трицентровий, 3-) аква-ліганд. Підстави для сумнівів 

очевидні - при уточненні цієї структури координаційний фрагмент варто було б 

розглядати як п’ятизарядну одиницю [Cu3(3-OН)(4-atrz)3]5+. У цьому разі, 

електронейтральність досягається шляхом протонування полімерного октамолібдат-

йона з утворенням [НMo8O27]n
5n-

 Крім того, просторова будова центрального атома 

CuII була інтерпретована авторами як тригонально-біпірамідальна, не дивлячись на 

те, що значення τ значно ближче до нуля, аніж до одиниці. На жаль, сучасна хімічна 
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література не позбавлена подібних неточностей, і тому принципові дані потребують 

додаткової первірки. 

 

 
Рисунок 2.2 – Атоми СuII у кластері [Cu3(μ3-OH)(tr)3] мають псевдооктаедричне 

або кватратно-пірамідальне оточення. Вибір між кватратно-пірамідальним 

поліедром та ізомерним до нього тригонально-біпірамідальним визначається за 

геометричним індексом  ( та  два найбільші кути в координаційній сфері ц.а., 

причому  > ). Вважається, що перехід від однії геметричної форми до іншої 

відбувається за механізмом псевдообертання Бері, проте такий перехід 

неможливий у кластері [Cu3(μ3-OH)(tr)3]. 

 

Кристалічна будова координаційних полімерів 6063. Будову сполук 6062 та 

6466 можна розглядати як результат самоасоціації трикутних гідроксикластерів у 

структури ламінарного або цеолітоподібного типу (63). Серед них варто відмітити 

ізоморфні пари сполук - 60, 61 та 64, 65, які утворюються в системах зі спорідненими 

дво- та однозарядними аніонами (SO4
2-, SeO4

2- та ClO4
-, BF4

-, відповідно). 

У структурі сульфатного та ізоморфного селенатного комплексів (60 та 61, 

просторова група P21/c), що утворюються за гідротермальних умов, (Рисунок 2.3, 

Таблиця 2.1) відбувається кооперативне поєднання містків тріазолу, гідрокси-групи 

та тетраедричного аніона навколо трьох мідних центрів. Останні відносяться до 

незалежної частини і мають квадратно-пірамідальне [N2O2+O] оточення. Основу 

піраміди становлять два атоми нітрогену тріазольного гетероциклу, які розміщені в 

транс-положеннях; атом оксигену гідрокси−групи та атом оксигену від 

карбоксилатного фрагмента сусіднього металокластера, а вершину займає атом 

оксигену сульфату (для 60) або селенату (для 61). Тобто, неорганічні аніони 

виконують роль потрійного містка між трьома катіонами міді(ІІ) однієї триядерної 
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одиниці [Cu3(μ3-OH)]. Такий спосіб звязування призводить до самоасоціації 

координаційних кластерів на відстанях ~10.612.1Ǻ (відстань між центроїдами) у 

хвилеподібну двовимірну сітку, що має топологію 3,6 (Рисунок 2.3 b, c). Примітно, 

що подібний мотив шару реалізується для споріднених гідрокси-тримідних 

комплексів з лігандом btr (Розділі 1). Це зайвий раз переконує, що даний полімерний 

мотив є одним із найбільш характерних для досліджених систем. 

 

 
Рисунок 2.3 – a) Трикутний кластер [Cu3(μ3-OH)(trgly)3] у сполуках 60 та 61 

стабілізований завдяки триподальній координації SO4
2-, SeO4

2- (коди симетрії для 60: 

(i) x, −y+3/2, z−1/2; (ii) x, −y+1/2, z−1/2; (iii) x, y, z+1). b) Кутова орієнтація 

функціональних груп ліганду trgly, що визначається присутністю метиленового 

спейсера, сприяє утворенню хвилеподібного координаційного шару. Сусідні шари 

зв’язуються між собою значною кількістю водневих контактів: μ3-OH...O–C=O 

2.806Ǻ, HO–H…OSO3 2.777Ǻ, і тому відстань між кластерами сусідніх шарів є 

досить короткою 5.294Ǻ; c) та d) кристалічна упаковка координаційних шарів в 

сполуці 61. Взято з робіт [98, 99]. 
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Таблиця 2.1 – Вибрані довжини зв’язків та відстані (Å) в сполуках 60, 61, 62 та 63. 

Сполука 60 61 62 63 
КЧ для Cu(II) 5 5 5, 6 5 
Cu–N(tr)(екв.) 1.976(3)–1.987(3) 1.974(3)–1.993(3) 1.9683(17)–2.0343(18) 1.967(4) 
Cu–O(H) (екв.) 2.027(2)–2.030(2) 2.022(2)–2.039(3) 1.9960(14)–2.0114(14) 2.009(3) 
Cu–O(C=O) (екв.) 
або Cu–O(H2O) 

1.926(3)–2.004(3) 1.935(3)–1.990(3) 1.9389(14)–1.9948(15) 1.967(4) 

Cu–O(C)-(апік) – – 2.1305(15)–2.2743(16 – 
Cu–Oaq-(акс./(апік) – – 2.453(17) 2.241(7) 
Cu–O(SO4

2-

/SeO4
2-) (апік.) 

2.174(3)–2.190(3) 2.146(3)–2.182(3) 2.2657(17) – 

Cu···Cu у 
кластері [Cu3(3-
OH)] 

3.356–3.380 3.384–3.413 3.315–3.426 3.395 

Найближча 
міжкластерна 
відстань Cu···Cu 

3.499 3.467 5.823 8.512 

 

На прикладі споріднених комплексів 60 та 61 цікаво прослідкувати як 

різняються значення геометричного індексу τ для катіонів міді. У сполуці 61 τ 

приймає значення 0.025, 0.070 та 0.189, а для ізоморфного сульфатного комплексу - 

0.021, 0.103 та 0.211, відповідно, що вказує про менш виражене ТБ викривлення 

квадратно-пірамідального поліедру атомів міді у селенатному комплексі. Подібна 

тенденція прослідковується і для іншої пари ізоморфних сполук складу [{Cu3(μ3-

OH)(X)}4{Cu2(H2O)2}3(trz-ia)12] (X = SO4
2- та SeO4

2-, trz-ia = 5-(4H-1,2,4-тріазол-4-

іл)ізофталат аніон, τ приймає відповідно значення 0.096 та 0.083), які були описані 

нашими колегами в роботі [101]. Відмітимо, що параметр Едісона не завжди корелює 

зі значенням найдовшого аксіального зв’язку Cu—O. Наприклад, у комплексі 61 

атомам міді з найменшим та найбільшим значенням τ відповідає однакова довжина 

зв’язку Cu—O(SeO4
2-) 1.935(3) Å. Це також означає, що довжина аксіального зв’язку 

Cu—O не може бути надійним критерієм ступеня деформації поліедру CuІІ. Інший 

фактор, який варто взяти до розгляду при аналізі координаційного оточення CuІІ, є 

відхилення атомів оксигену гідроксид-йона від площини атомів купруму триядерної 

одиниці. Цей показник має корелювати із силою кулонівського відштовхування 

відповідних одноіменно-заряджених аніонних пар OH-/SO4
2- та OH-/SeO4

2- у межах 

одного кластера. Вихід атома О1 гідроксиду від площини Cu(1)-Cu(2)-Cu(3) у 

комплексі 61 становить 0.532 Å, а у сполуці 60 - 0.570 Å. Ці значення також 

вказують на чітку тенденцію меншого ТБ викривлення для селенатного комплексу. 

Цей детальний аналіз структури може бути використаний у подальшому для 

прогнозування селективності зв’язування спорідених аніонів з рецепторною 
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триядерною одиницею. Слід очікувати, що координація аніона, який спричиняє 

найбільшу геометричну деформацію поліедру центрального атома, напевно 

відбуватиметься із меншою константою зв’язування і, навпаки. 

Принципово інший структурний мотив реалізуються у сполуці 63, яку 

отримали шляхом повільної дифузії компонентів (CuSO4 та trglyН) у водному 

розчині за кімнатної температури (Рисунок 2.4). Полімерний каркас комплексу є 

тривимірним і відповідає складу [Cu3(μ3-OH)(trgly)3]n, тобто є ізомерним до 

двовимірної сітки сполук 60 та 61. Фактично даний каркас є результатом 

альтернативної самоасоціація вторинних будівельних блоків [Cu3(μ3-OH)(trgly)3], що 

призводить до мікропоруватої цеолітоподібної структури (Рисунок 2.2). Цікаво, що 

сполука кристалізується в нецентросиметричній просторовій групі I43m. 

Органічний ліганд виконує тридентатну роль, задіюючи донорні функції tr та –COO-. 
 

 
Рисунок 2.4 – a) Рівносторонній трикутний кластер [Cu3(μ3-OH)(trgly)3(H2O)3] у 

комплексі 63, b) Архімедовий поліедр - зрізаний куб, утворений шляхом самоасоціації 

восьми гідрокситрикутників Cu3(3-OH), показує просторове розміщення сусідніх 

кластерів в тривимірному каркасі. ((i) −z+1/2, x+1/2, −y+1/2; (ii) z, y, x; (iii) x, z, y; 

(iv) y, z, x; (v) z, x, y). Взято з роботи [98]. 

 

Подібно до комплексів 60 та 61, координаційне оточення навколо кожного 

йона міді в сполуці 63 є квадратно пірамідальним [N2O2+O] (τ = 0.118). Однак у 

цьому разі вершину квадратної піраміди займає атом оксигену аква-ліганду, у той 

час як некоординовані сульфат-аніони знаходяться у порожнинах кубічного каркаса. 

У трикутному фрагменті [Cu3(μ3-OH)(trgly)3] три карбоксилатні групи направлені по 

один бік площини кластера, разом із трьома координованими молекулами води. 



132 
 
Водночас координація карбоксилатних груп від трьох сусідніх кластерів [Cu3(μ3-

OH)(trgly)3] відбувається з протилежного боку площини. Такий спосіб 

самоорганізації вторинних будівельних блоків ідеальний для формування 

тривимірної структури відкритого типу, що саме і спостерігається у комплексі 63. 

Водночас відстані між центроїдами сусідніх [Cu3(μ3-OH)] становлять 10.62 Å. 

Цікаво, що подібні до 63 координаційні полімери, сітки яких мають мікропорувату 

будову, реалізуються саме в просторовій групі I43m. Зокрема, це справедливо для 

комплексів перхлорату та борфториду CuІІ із іншим кутовим лігандом тріазольного 

типу, 3-(1,2,4-тріазол-4-іл)-піридином.[102] Це наштовхує на припущення, що кутова 

геометрія лігандів з фіксованою просторовою орієнтацією донорних груп тріазолу та 

–COO- (або тріазолу та піридину) є ключовим фактором організації мікропоруватої 

структури полімеру. В літературі такий підхід до дизайну кристалічної структури, 

коли фіксована просторова напрямленість донорних центрів ліганду або 

металоліганду програмує топологію координаційного каркаса, отримав назву 

концепції направлених зв’язків (‘directional-bonding’).[103105] 

Загальна топологія координаційного каркаса 63, у разі розгляду кластерів 

Cu3(μ3-OH) як шестизв’язних вузлів, відповідає структурі -Po (pcu: 412.63). З 

Рисунку 2.4 можна помітити, що структурний фрагмент з восьми трикутників 

{[Cu3(μ3-OH)(trgly)3]}8 утворює замкнений куб, який зрізаний по вершинах. Така 

геометрична фігура належить до багатогранників Архімеда.[107109] Вона 

складається із граней двох типів: восьми трикутників двох видів і шести 

неправильних восьмикутників. Діагональна відстань між протилежними центрами 

трикутників [Cu3(μ3-OH)(trgly)3] становить 18.31 Ǻ. Сусідні багатогранники 

узагальнюють суміжні трикутні грані, що призводить до утворення рівноцінних 

відкритих каналів вздовж кристалографічних осей (Рисунки 2.5 та 2.6). Міжкаркасні 

канали взаємоперетинаються і розташовуються тетрагонально. Вільний 

міжкаркасний простір заповнють некоординовані сульфат-аніони і сольватні 

молекули води (μ3-OH…OH2 2.585 Ǻ, HO-H…OSO3 2.667 Ǻ). Останні були виявлені 

в каналах лише частково, що є доволі розповсюдженим випадком у разі реалізації 

мікропоруватої структури. Бруто склад сполуки встановили за результатами 

елементного аналізу. 
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Рисунок 2.5 – Фрагмент кристалічної структури 63, що показує наявність 

відкритих міжкаркасних порожнин. Взято з роботи [98]. 

 

 
Рисунок 2.6 – a) Кристалічна упаковка комплексу 63 показує присутність каналів 

двох типів (2×2 та 10×10 Å), що проходять вздовж кристалографічних осей 

(некоординовані сульфат-йони показані у вигляді тетраедрів). Взято з роботи [98]. 

 
Теоретичні розрахунки доступного кристалічного об’єму, що займають 

некоординовані молекули розчиника (програма Platon,[40, 41]), вказують на значну 

поруватість координаційного каркаса. Цей показник кількісно становить 5017 Å3 

(або 53.1% від об`єму елементарної комірки), на які припадає елетронна густина 

1277 e-. Молекула води, яка залучена у систему водневих зв’язків, має об’єм близько 

40 Å3. Тож розрахунок кристалогідратного складу полімеру призводить до числа 

15.68 молекул води на триядерний кластер. Альтернативні обчислення з 

використанням показника „вирізаної“ електронної густини надає значення 15.95 

некоординованих молекул води. 
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Оцінити реальну поруватість сполуки 63 можна за допомогою адсорбційного 

досліду, у якому проводять попередню активацію, досягаючи максимального 

вилучення із структури молекул розчинника. Напочатку експерименту зразок 

ретельно промивають ацетонітрилом у екстракторі Сокслета протягом кількох годин, 

щоб досягти максимального обміну молекул води на більш леткий розчинник. Потім 

сполуку протягом двох годин висушують під вакуумом (0.1 мм рт.ст.) при 

поступовому підвищенні температури до 90 С, досягаючи постійної маси. За таких 

умов можна очікувати як повного, так і часткового зневоднення зразка, тобто, коли 

вилучаються лише некоординовані молекули води. Активований таким способом 

комплекс 63* витримують в атмосфері парів дихлорметану за кімнатної температури 

протягом доби. Загальний приріст по масі у 36.6% вказує на досягнення сольватного 

складу [Cu3(μ3-OH)(trgly)3]SO4·5.0СH2Cl2 (або [Cu3(μ3-OH)(trgly)3(H2O)3]SO4·4.6 

СH2Cl2 у разі неповної дегідратації). Це суттєво менше від теоретично можливого - 

[Cu3(μ3-OH)(trgly)3(H2O)3]SO4·8.0СH2Cl2, що розраховувався з кристалографічних 

параметрів поруватості структури та молекулярногоо об’єму СH2Cl2 (78.2 Å3). Інший 

спосіб активації шляхом багаторазового промивання метанолом з наступним 

вакуумуванням зразка за кімнатної температури також не призводить до суттєвого 

збільшення сорбційної ємності по відношенню до СH2Cl2. Порівняння відповідних 

порошкограм активованого зразка 63* з теоретично розрахованими для сполук 60 та 

63* однозначно вказує на утворення невідомої кристалічної фази (Рисунок 2.7). 

Сорбційні дослідження координаційного полімеру подібної будови [Cu3(μ3-

O)(trgly)3(H2O)3]BF4·H2Oбули проведені у лабораторії професора Гарсія.[110] Дана 

сполука не виявляє помітних адсорбційних властивостей по відношенню до 

молекулярного азоту, що навіть унеможливлює коректне визначення питомої 

поверхні зразка, використовуючи для опису ізотерми адсорбції (метод БЕТ). 

Водночас, комплексу [Cu3(μ3-O)(trgly)3(H2O)3]BF4·H2O притаманна незначна 

адсорбційна ємність до молекулярного водню (21 см3/г, 77 К), яка суттєво 

зменшується до 67 см3/г вже при повторному адсорбційному циклі. Ці дані були 

інтерпретовані авторами, як результат своєрідного «стресу» координаційного 

каркаса під час процесів початкової активації та адсорбції–десорбції. Однак поняття 

«стресу» по відношенню до координаційної сполуки не надає чіткої картини про те, 

що з нею відбувається насправді. 
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Рисунок 2.7 – a) Порошкограма сполуки 63*, після промивання метанолом з 

послідуючим вакуумуванням за кімнатної температури (чорного кольору), та b) 

порошкограми комплексів 60 та 63, які розраховані за даними 

рентгеноструктурного аналізу монокристалу (випромінювання Cu-K1). 

 

Вже на прикладах комплексів 60 та 63 стає зрозумілим, що гідротермальні 

умови сприяють утворенню структур із більш щільною упаковкою, тоді як процес 

самоасоціації кластерів [Cu3(μ3-OH)(trgly)3] за кімнатної температури призводить до 

отримання поруватих тривимірних архітектур з „надмірною“ кількістю сольватних 

молекул. Стає очевидним, що для таких систем варто очікувати на можливе 

існування проміжних (перехідних) структурних типів. Так, при швидкому 

змішуванні водних розчинів солей CuSO4, CuSeO4, Cu(ClO4)2, Cu(BF4)2 з водним 

розчином trglyH проходить миттєве осадження координаційних сполук. Аналіз 

дифрактограм твердих продуктів показав, що у системі із CuSO4, окрім сполуки 

кубічної сингонії 63, присутня додаткова фаза. ЇЇ дифракційна картина помітно 

відрізняється від такої для сполуки 60. Для систем Cu(ClO4)2/trglyH та 

Cu(BF4)2/trglyH утворення кубічної фази, ізоструктурної до 63, та моноклинної, 

ізоструктурної до 60 та 61, не спостерігається взагалі (Рисунок 2.8). Натомість 

порівняння дифракційних картин засвідчує присутність сторонніх кристалічних фаз. 

Це наштовхує на думку про структурне різноманіття систем та їх чутливість до 

природи аніону. Підтвердити дане припущення допоміг цікавий випадок. Тривале 

зберігання монокристалів сполуки 63 у воді за кімнатної температури призводило до 

кількісного переродження (протягом місяця) в іншу кристалічну фазу складу [Cu3(μ3-

OH)(trgly)3(H2O)2SO4]·2H2O (62). 
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Рисунок 2.8 – a) Порошкограма кристалічного осаду, що отриманий при швидкому 

змішуванні водних CuSO4 та trglyH та теоретично розраховані порошкограми для 

сполук 60 та 63 (присутність кристалічної фази 60 відзначено на профілі 

дифрактограми зірочками); b) дифрактограми зразків, що отримані змішуванням 

100 мM водних розчинів CuSO4, Cu(ClO4)2, Cu(BF4)2·з trglyH (25.4 мг в 3 мл H2O) у 

молярному співвідношенні 1:1 (випромінювання Cu-K1). 

 

Координаційний полімер 62 також побудований на основі тримідних кластерів 

[Cu3(μ3-OH)(trgly)3] (Рисунок 2.9). На відміну від вже розглянутих структур 60 та 63, 

можна виявити і ряд принципових змін. По-перше, це стосується координаційної 

поведінки сульфат-аніона, який монодентатно приєднаний до одного із атомів СuII. 

По-друге, це одночасна присутність псевдооктаедричних [N2O2+2O] та квадратно-

пірамідальних [N2O2+O] поліедрів атомів СuII у співвідношення 1:2. Координаційна 

сфера центральних атомів, окрім атома оксигену гідроксидної групи та атомів 

нітрогену тріазолу, заповнюється молекулами води та карбоксилатними 

фрагментами. Останні демострують різні способи координації. Зокрема, це типовий 

термінальний спосіб зв’язування по відношенню до атомів Cu1, Cu2 та містковий 2-

(син-син) між атомами Cu2 та Cu3. Проте найбільших перебудов зазнає топологія 

координаційного каркаса, у якому трикутні кластери сполучаються між собою у 

двовимірну сітку 4,4. Така зміна можлива лише тоді, коли кожен кластер буде 

з’єднаний із чотирма сусідніми через два одинарних та два подвійних trgly-лінкери. 

У структурі 62 подвійні лігандні містки розміщуюються вздовж осі 101. У цьому 

напрямку відстані між центроїдами сусідніх кластерів Cu3(μ3-OH) є помітно 

меншими, аніж вздовж осі101 (напрямку диспозиції одинарних лінкерів) і 

становлять 8.04 проти 9.63 Å, відповідно, Рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9 – a) Будова координаційного кластера [Cu3(μ3-OH)(trgly)3(H2O)2SO4] в 

сполуці 62 (коди симетрії: (i) x+1/2, −y+1/2, z−1/2; (ii) x+1/2, −y+1/2, z+1/2; (iii) 

x−1/2, −y+1/2, z−1/2). b) Фрагмент кристалічної структури 62 показує розміщення 

трикутних кластерів у двовимірній сітці, що відповідає топології 4,4 (сольватні 

молекули води не наведені); c), d) чистота кристалічної фази 62, яка утворилась у 

результаті спонтанної перебудови 3D каркаса сполуки 63, була підтверджена 

рентгенофазовим аналізом. 

 

Спонтанна перебудова тривимірного каркаса 63 у двовимірний 62, за м’яких 

температурних умов, є несподіваною і потребує більш детального пояснення. 

Насамперед важливо з’ясувати, які зміни відбуваються безпосередньо у будові 

трикутного кластера при уявному переході від сполуки 63 до 62 і далі до комплексу 

60. Із запропонованої cхеми (Рисунок 2.10) можна прослідкувати постадійність цієї 

трансформації, під час якої координовані молекули води витісняються із 

координаційної сфери катіонів Cu2+ за допомогою сульфат-йона та карбоксилатних 

фрагментів ліганду. Цікаво відмітити послідовну зміну координаційно-хімічної 

поведінки аніону SO4
2-, який напочатку є некоординованим (63), потім займає лише 

аксіальну позицію в оточенні одного атома CuII (62) і, нарешті, стає триподальнo-
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містковим до трьох металічних центрів (60). Ці структурні приклади, по суті, є 

статичними спостереженнями. Однак, з другого боку, вони показують і динаміку 

процесу, коли можна змістовно говорити про механізм перетворень, аналізуючи 

будову уявних інтермедіатів. 

 

 
Рисунок 2.10 – Уявний «механізм» хімічних перетворень при переході від кінетично 

лабільного координаційного кластера [Cu3(μ3-OH)(trgly)3(H2O)3] (сполука 63) до 

[Cu3(μ3-OH)(trgly)3(H2O)2SO4] (62) та до термодинамічно стійкого [Cu3(μ3-

OH)(trgly)3(μ3-SO4)] (60). 

 

Перебудова локальної структури трикутних кластерів сполук 63, 62 та 60 

відбувається паралельно із топологічними змінами кристалічної гратки. Таке 

можливо лише за умови достатньої лабільності координаційних зв’язків Cu---O-

(C=O)  Їх розрив безумовно є більш очевидним, аніж повне руйнування кластерів при 

заміщенні тріазольних містків. Координаційне заміщення карбоксилатних 

фрагментів потребує найменших енергетичних затрат, бо загалом охоплює 

мінімальну кількість розірваних зв’язків. Отож, така трансформація є найбільш 

ймовірною для пояснення «механізму» фазового перетворення, що проілюстровано 

на Рисунку 2.11. Як бачимо для реалізації топології 4,4 триядерні одиниці мають 

сполучатись між собою як через подвійний, так і через одинарний місток trgly-

.Аналіз топологічних відмінностей сполук 63, 62 та 60 вказує на існування прямого 

взаємозв’язку не тільки між примітивно-кубічною сіткою (NaCl) та сіткою (4,4), а і 

між сітками (4,4) та (3,6). Рисунок 2.12 демонструє шлях, яким може відбуватись 

структурна перебудова сіток різної топології. Для нього кількість розривів та 

сполучень між трикутними кластерами (умовними вузлами) та органічними 

лігандами (бітопними лінкерами) є найменшою, і тому саме такий спосіб є найбільш 

ймовірним. 
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Рисунок 2.11 – Процес структурної перебудови тривимірного координаційного 

каркаса сполуки 63 у двовимірний сполуки 62 відбувається із дисоціацією зв’язків Cu-

--O-(C=O) та утворенням нових. 

 

 
Рисунок 2.12– Взаємозв’язок трьох різних топологій показує ймовірний шлях 

переходу від примітивно-кубічної сітки до топології (4,4) і далі до (3,6). Червоні лінії 

вказують на місця розриву сполучень вузлів, а червоні стрілочки показують 

напрямок зміщення лінкерів та утворення нових зв’язків. 

 

Термічні дослідження координаційних полімерів 60 та 63. Цікаві результати були 

отримані з аналізу термодифрактограм одержаних сполук. Зокрема, для комплексу 

63 у температурному інтервалі від 20 до 230 ºС спостерігаються два чітко виражених 

фазових перетворення (Рисунок 2.13). Перше з них за температури 6070 ºС 

відповідає утворенню фази, ідентифікованої як сполука 60. Дана фаза зберігається до 

температури 130 ºС, а при подальшому нагріванні відбувається утворення нової 
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кристалічної сполуки, що є стійкою до температури 230 ºС. Варто відзначити, що в 

інтервалі 4060 ºС на двовимірній термодифрактограмі присутні піки, що 

відповідають утворенню додаткового інтермедіата, яким є комплекс 62. 

Термодифрактограма сполуки 60 має лише один фазовий перехід, що 

спостерігається за температури 120130 ºС. Отриманий набір дифракційних 

максимумів лишається практично незмінним до 230 ºС, тоді як подальше нагрівання 

призводить до повної втрати кристалічності зразка. Отже, структурна перебудова 

координаційних каркасів сполук 63, 62 та 60 може бути ініційована термічно. 

 

 
Рисунок 2.13 – Термодифрактограми (2Ө = 5–60°) комплексів 63 (a) та 60 (b) 

показують фазові переходи у інтервалах температур 6070 та 120130 °C. 

 

Результати термогравіметричного аналізу загалом узгоджуються з даними 

рентгенофазового експерименту. Для 60 перша втрата маси (~4.64%) відбувається в 

інтервалі температур 60260 ºС і супроводжується видаленням молекул H2O 

(максимум масової втрати за температури 120 ºС). Наступна стадія в інтервалі 

280360 ºC, яка є екзотермічною, відбувається з руйнуванням координаційного 

полімеру і зменшенням маси на ~40%, що свідчить про окиснення органічного 

ліганду. 

Дані термогравіметричного аналізу для полімеру 63 вказують на відносно 

меншу стабільність його каркаса порівняно до 60. Зокрема, перша втрата маси 

відбувається в температурному інтервалі 30240 ºС і супроводжується вилученням 

молекул H2O. Сполука 63 містить 16 кристалізаційних молекул води, на які 

припадають 36% маси зразку. Тому можна вважати, що перша втрата маси (15.2%) 

відповідає видаленню близько 7 моль кристалізаційної води. Подальше нагрівання 

призводить до зменшення маси на 33% з наступним окисненням органічного ліганду 

(250400 ºС). 
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Отримані спостереження вказують, що комплекс 63 є ймовірним 

«кінетичним» продуктом реакції між CuSO4 та trglyН у водному розчині, оскільки 

при його зберіганні у водному середовищі відбувається незвортне структурне 

перетворення у бік більш щільної та стабільної кристалічної фази 62. Серед 

одержаних сполук найбільш стабільною є «термодинамічний» продукт 60, який 

одержали гідротермальним методом. Подібні метаморфози у структурах 

координаційних полімерів можуть мати важливе значення для розуміння механізмів 

твердофазних хімічних перетворень. 

Важливим висновком із наведених спостережень є те, що з високою 

ймовірністю можна передбачати існування твердофазних переходів насамперед для 

каркасів з топологією -Po (зокрема для літературного прикладу [Cu3(μ3-

O)(trgly)3(H2O)3]BF4·nH2O [110]). Опосередкованим підтвердженням цієї гіпотези є 

існування спорідненого координаційного полімеру складу [Cu3(μ3-

OH)(trgly)3(BF4)](BF4) (65), який на відміну від [Cu3(μ3-O)(trgly)3(H2O)3]BF4·nH2O, 

був отриманий в умовах гідротермального синтезу. 

Кристалічна будова координаційних полімерів 6467. Рентгенофазові 

дослідження проведені для ряду кристалічних фаз із системи CuII/тетраедричний 

аніон/trglyH (Рисунок 2.6), однозначно вказують на чутливість їхньої будови до 

природи аніона. Важливим фактором впливу аніонів є, перш за все, заряд. Для солей 

CuII з однозарядними ClO4
- та BF4

- були отримані ізоморфні сполуки складу [Cu3(μ3-

OH)(trgly)3(ClO4)](ClO4) (64), [Cu3(μ3-OH)(trgly)3(BF4)](BF4) (65) та топологічно 

споріднений до них комплекс подібного складу [Cu3(μ3-

OH)(trala)3(ClO4)0.5](ClO4)1.5·1.5H2O (66) (де tralaH – хіральний (d)-2-(1,2,4-тріазол-4-

іл)-пропіонова кислота). Ізоморфні 64 та 65 кристалізуються в полярній 

гексагональній просторовій групі P63 (№ 173), тоді як 66 - у полярній тригональній 

групі нижчої симетрії (R32, № 155). Враховуючу топологічну ідентичність цих 

сполук, пониження симетрії кристалів може бути зумовлене включенням ліганду (d)-

trala, що привносить додаткову асиметрію. Абсолютну конфігурацію структури було 

визначено за методом Ван Флека.[111] 

Розглянемо основні особливості будови сполук 6466 (Таблиця 2.2) на 

прикладі комплексу 66. Реакція хірального ліганду (d)-trala з Cu(ClO4)2 веде до 

утворення гомохірального координаційного каркаса [Cu3(μ3-OH)(d-trala)3(ClO4)0.5] 

катіонного типу (Рисунок 2.14). На перший погляд, положення атомів в утвореному 
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кластері [Cu3(μ3-OH)(μ2-tr)3] та його геометрія нагадує будову сполуки 60. Проте 

координований перхлорат-аніон має неповну заселеність, і тому координаційне 

оточення атомів міді(ІІ) варто розглядати як статистичне розупорядкування 

поліедрів двох типів - тетрагональної-біпіраміди [N2O2+2O] та квадратної піраміди 

[N2O2+O]. У екваторіальній площині кожного центрального атома лігандні позиції 

займають по два атоми нітрогену від двох різних тріазольних фрагментів, атом 

оксигену (O3) карбоксильної групи та атом оксигену гідрокси-групи, котрий є 

спільним для трьох металічних центрів. Аксіальні/апікальні позиції атомів міді(ІІ)  

 
Таблиця 2.2  Вибрані довжини зв’язків та відстані (Å) в сполуках 64-66. 
Сполука 64 65 66 

КЧ та тип поліедру  
для Cu(II) 

4+2, [N2O2+2O] 
Тетраг. біпіраміда 

4+2б [N2O2+O+F] 
Тетраг. біпіраміда 

4+2, [N2O2+2O] 
Тетраг. біпіраміда; 
4+1, [N2O2+O] 
Квадратна піраміда * 

Cu–N(tr) (екв.), Å 1.964(4)-1.996(4) 1.982(4)-2.000(4),  1.992(3), 2.001(3) 
Cu–O(H) (екв.), Å 2.0374(11),2.0397(10) 2.0475(18), 2.0474(17) 2.0337(13) 
Cu–O(C=O) (екв.), Å 1.936(4), 1.945(4) 1.957(4) 1.945(4) 1.954(3) 
Cu–O(C)- (акc., апік.), Å – 2.257(4), 2.293(4) 2.359(4) 
Cu–O(або F)(аніон), Å 2.265(3), 2.295(3) 2.288(4)-2.253(4); 

2.574(5)-2.643(5) 
2.519(15) 

Cu···Cu у кластері 
[Cu3(3-OH)], Å 

3.453 3.462 3.4447(9) 

Найближча міжкластерна 
відстань Cu···Cu 

4.402 4.409 4.433 

* Статистична суміш поліедрів - результат часткової заселеності координованих перхлорат аніонів.  

 

 
Рисунок 2.14  a) Будова гідроксикластера [Cu3(μ3-OH)(d-trala)3] сполуки 66. (i) -

y+1, x-y, z; (ii) -x+y, -x, z; (iii) y-1/3, x-2/3, -z+4/3; (iv) -y, x-y, z. Двовимірний каркас 

координаційного полімеру 66 утворений по типу подвійного шару, що поєднує дві 

сітки ідентичної топології (3,6). Взято з роботи [98]. 
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над площиною кластера займають атоми оксигену від аніонів μ3-ClO4

- (50% 

заселеність), а під нею атоми оксигену (О2) місткової карбоксилатної групи від 

сусіднього шару. Таке асиметричне розташування викликане положенням метильних 

замісників, які розміщені по один бік від площини кластера, а саме зі сторони 

координованих аніонів. Тож на відміну від аніонного ліганду trgly- в сполуках 6063, 

trala- проявляє тетрадентатну поведінку. Двовимірний каркас 66 нагадує комбінацію 

двох еквівалентних субтопологічних мотивів (3,6), які зміщені один відносно одного 

в площині ab. Кожний карбоксилатний фрагмент є містком 1:1:μ2, що зв’язує дві 

структурні одиниці [Cu3(μ3-OH)] різних шарів на відстанні Cu…Cu 4.30 Ǻ (Рисунок 

2.14). Кожен триядерний фрагмент опиняється сполученим із дев`ятьма сусідніми. 

Утворену сітку можна розглядати як двовузлову, що має топологію 3,9-с. У ній 

вузлами є тризв’язні органічні ліганди та дев’ятизв’язні координаційні кластери. 

Триподальна координація однозарядних аніонів ClO4
- до атомів CuII не забезпечує 

компенсації заряду катіонного каркаса, тому додаткові перхлорат-йони 

розміщуються в порожнинах між шарами [Cu3(μ3-OH)(d-trala)3(ClO4)]n. На відміну 

від координаційних полімерів 64 та 65, сполука 66 включає також і сольватні 

молекули води, що незалежно підтверджено за даними ТГА. Ймовірно, що 

стеричний ефект метильних груп лігандів trala- сприяє розрідженню упаковки 

координаційних шарів, роблячи її більш відкритою для молекул-гостей. 

Структурна спорідненість сполук 6466 знаходить своє відображення і в їхній 

термічній поведінці. Зокрема, дані термодифрактометричного аналізу засвідчують, 

що термічна стабільність не перевищує 230250 °C. Для коордаційного полімеру 66 

у вузькому інтервалі температур 130140 ºС присутній фазовий перехід, однак 

виділити та ідентифікувати нову кристалічну фазу не вдалося. 

Як було відмічено вище, ключовою особливістю серії тріазольних лігандів, які 

є похідними альфа-амінокислот, є відмінності у будові бічного ланцюга, що впливає 

на структуру координаційних полімерів. Наскільки утворення триядерних гідрокси-

кластерів CuII є типовим для різних лігандів цієї групи? Частково відповідь на це 

питання дало дослідження реакційної системи, що містила сіль СuII та ліганд trleu-, у 

молекулі якого присутній гідрофобний ізобутильний замісник. Органічний ліганд 

використовували у вигляді калієвої солі trleu-K, що є рацемічною сумішшю l- та d-

енантіомерів. Комплекс складу [Cu(μ2-OH)(μ2-trleu)(H2O)2]·3H2O (67) утворюється із 

водного розчину за кімнатної температури. Найвищі виходи сполуки отримані у разі 
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використання Сu(OAc)2, хоча і інші солі міді(ІІ), включаючи сульфат, також 

призводять до єдиного кристалічного продукту 67. На відміну від сполук 6066, 

координаційний полімер 67 побудований на основі нескінченних гідрокси-ланцюгів 

[Cu(μ2-OH)], що підримуються за допомогою координації виключно тріазольних 

містків  [-N-N-]  (Рисунок 2.15).  Тетрагонально-біпірамідальні  поліедри атомів  СuII  

 

 
Рисунок 2.15  a) Будова нескінченного гідрокси-ланцюга [Cu(μ2-OH)(tr)]n у 

кристалічній структурі 66; b) перспективна проекція упаковки у площині aс показує 

послідовне розміщення ланцюгів та сольватних молекул води; c) гостьові молекули 

води утворюють розгалужену сітку водневих зв’язків, формуючи гідрофільні канали, 

а ізобутильні замісники лігандів упаковуюються по принципу «голова до голови»; d) 

вигляд порошкограми зразка 66 після зберігання на повітрі протягом доби та 

теоретично обрахованої дифрактограми. 

 

відповідають хромофору [N2O2 + 2O], з молекулами води в аксіальних положеннях. 

Кислотна група –СО2Н є депротонованою, але участі у координації не приймає. Її 

основна роль полягає у послідовному зшиванню сусідніх ланцюгів за допомогою 

вторинних взаємодій, водневих зв’язків з гідроксигрупами (O-H…O-C(O) 2.751 Å, 

O-H…O 178.8°), що відбувається у перпендикулярному до ланцюга напрямку 
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(вздовж осі а). У такий спосіб відбувається формування воднево-зв’язного шару, у 

якому бічні ізобутильні групи стають напрямленими у міжшаровий простір. Їхня 

упаковка здійснюється за принципом «голова до голови», що є наслідком численних 

ліпофільних взаємодій (Рисунок 2.15 с). Останні розділяють міжшаровий простір на 

умовні сектори, що заповнюються гостьовими молекулами води. Отже, у кристалі 

відбувається своєрідне поєднання ліпофільних зон та гідрофільних каналів. 

Фактично гостьові молекули знаходяться у значною мірою гідрофобному оточенні, 

наслідком чого є схильність кристалів комплексу до швидкого вивітрювання з 

частковою втратою кристалічності. Це підтверджує вигляд відповідної 

дифрактограми сполуки, у якій велика кількість піків стає уширеними (Рисунок 2.15 

d). Цікаво відмітити, що координаційний полімер 67 кристалізується у моноклинній 

групі P21, проте полярність структури не є наслідком хіральності ліганду. 

Ізобутильний фрагмент trleu- розупорядкований навколо асиметричного атома 

карбону по двом позиціям із еквівалентною заселеністю. Отже, обидва енантіомери 

l- та d- присутні у кристалі у рівній пропорції (Рисунок 2.15 а). 

Отже, на прикладі лігандів trglyН, tralaН та trleuН показано, що будова 

мідь(ІІ)-гідроксидних координаційних полімерів може бути контрольованою за 

допомогою раціонального вибору бічного замісника у остові ліганду. Координаційні 

сполуки 6066 з лігандами гідрофільного типу побудовані на основі трикутних 

гідрокситриядерних кластерах [Cu3(μ3-OH)(tr)3]. Це істотно контрастує з будовою 

координаційного полімеру 67 з ліпофільним лігандом trleu-Н, що містить 

гідроксидні ланцюги [Cu(μ2-OH)(tr)]n. 

Мас-спектральні дослідження (ЕСІ) систем CuSO4/tralaН та Cu(ClO4)2/tralaН. 

Результати рентгеноструктурних структурних досліджень показують, що взаємодія 

солей міді(ІІ) з лігандами trgly-H та trala-H відбувається за подібним сценарієм і 

призводить до координаційних полімерів на основі трикутних вторинних 

будівельних блоків [Cu3(3-OH)(μ2-tr)3]. Останні, вирогідно, існують також у 

водному розчині реагуючих речовин. Застосування мас-спектральних методів 

досліджень допомагає прояснити цю картину за умови достатньої розчинності 

можливих інтермедіатів, що у разі малорозчинних координаційних полімерів 

виглядає майже нездійсненним. Проте під час кристалізації сполук 6066 було 

помічено, що у реакційних системах з CuSO4/tralaН та Cu(ClO4)2/tralaН осадження 

координаційних полімерів не відбувається. Така розчинність, ймовірно, є наслідком 
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наявності метильних груп у молекулі ліганду, що суттєво зменшують схильність 

комплексних часток до агрегації. 

ЕСІ мас-спектр водно-ацетонітрильного розчину CuSO4 та tralaН у позитивній 

області є найбільш репрезентативним і демонструє складний набір піків у широкому 

діапазоні значень m/z (Рисунок 2.16). Вони переважно належать одно-, дво- та 

триядерним часткам, що підтвердженно розрахунками моноізотопних молекулярних 

мас катіонів, так і за аналізом ізотопного розподілу відповідних часток (Таблиця 

2.3). Звертає увагу факт присутності не лише гідрокси триядерних комплексних 

 

 
Рисунок 2.16 – ЕСІ мас-спектри (вода-CH3CN, позитивна та негативна область) 

розчинів CuSO4-tralaН та Cu(ClO4)2-tralaН підтвержує існування комплексних 

часток різного складу та ядерності. 

 

часток, а і біядерних [Cu2(OH)(LH)2(SO4)(CH3CN)3]+, а також моноядерних 

[Cu(L)(H2O)]+, які не містять гідрокси-аніонів. 

Подібний вигляд має мас-спектр водно-ацетонітрильного розчину Cu(ClO4)2 та 

tralaН. Ці дані переконливо свідчать про існування у розчині, окрім триядерних 

гідрокси кластерів [Cu3(μ3-OH)(tr)3], проміжних сполук, які, вочевидь, є 
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метастабільними. Повільна кристалізація з такого розчину призводить до утворення 

координаційних полімерів на основі найбільш стійких трикутних вторинних 

будівельних блоків, у той час як сполуки іншої ядерності у кристалічному стані не 

виділені. 

 

Таблиця 2.3  Деякі ідентифіковані піки у мас-спектрах ЕСІ для систем CuSO4-

tralaН та Cu(ClO4)2-tralaН. 

Експериментальне 
Значення 

m/z 

Z Розрахована 
моноізотопна 
молярна маса 

Хімічна 
формула 

Запропонована структурна 
модель 

CuSO4 та tralaН у розчині H2O-CH3CN 
Позитивний діапазон 

804.8427 1 804.9422 C19H26Cu3N11O11S [Cu3(OH)(L)2(LH)(SO4)(CH3CN)2]+ 

722.8873 1 722.8891 C15H20Cu3N9O11S [Cu3(OH)(L)2(LH)(SO4)]+ 

643.9629 1 644.0010 C16H24Cu2N9O9S [Cu2(OH)(LH)2(SO4)(CH3CN)3]+ 

220.9854 1 220.9862 C5H8CuN3O3 [Cu(L)(H2O)]+ 

Cu(ClO4)2 та tralaН у розчині H2O-CH3CN 
Позитивний діапазон 

847.9185 1 847.9577 C21H28ClCu3N12O11 

 

[Cu3(OH)(L)3(ClO4)(CH3CN)3]+ 

* для спрощення tralaН позначено як LH 

 

Магнітні властивості координаційних полімерів на основі трикутних кластерів 

[Cu3(μ3-OH)(tr)3]. Природа магнітного впорядкування та сила магнітного обміну у 

метало-кластерах залежить від багатьох факторів, зокрема від спінової конфігурації 

основного стану центрального атома (кластера), можливостей передачі обмінних 

взаємодій через органічні та неорганічні містки, а також впливу ефектів кристалічної 

упаковки, тощо.[112] Магнітні обмінні взаємодії в комплексних сполуках CuІІ з 1,2,4-

тріазольними лігандами є напрочуд чутливими до типу утвореного кластера, 

конфігурації тріазольних (органічних) та аніонних (неорганічних) ко-містків, що 

ілюструє Таблиця 2.4. 

Інтерес до магнітних властивостей сполук на основі трикутних кластерів 

[Cu3(μ3-OH)(tr)3] насамперед пов’язаний із явищем спінової невизначеності 

(фрустрації, відомої у англомовній літературі як „spin-frustration“), що являє собою 

неможливість антипаралельної орієнтації кожної пари спінів у геометрично 

правильному тримері.[123] 
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Таблиця 2.4  Кореляція між кластерними мотивами та їх магнітною поведінкою 

для комплексів CuII-tr. 

    

 

Тип 
кластера  

та  
вимірність 
структури 

димер [Cu2(N1,N2-
btr)2(N1,N1′-btr)2];  

3D 

[Cu3(N1,N2-tr)6]; 
молекулярний 

лінійний кластер 
 

[Cu(N1,N2-tr)3]; 
ланцюг 

 

[Cu(N1,N2-tr)2(-
NCX)2], X=S, N; 

ланцюг 

1,2,4-tr 
ліганд 

та 
проти-
аніон 

4,4′-біс(1,2,4-тріазол);  
NO3¯ 

 

2-(1,2,4-тріазол-4-іл)-
піридин;  

ClO4¯ 

4-(2′-гідроксіетил)-
1,2,4-тріазол; 

CF3SO3¯, ClO4¯ 

4-аміно-1,2,4-
тріазол;  

NCS¯, ClO4¯; N3 ,̄ 
NO3¯ 

Ja, cm-1 0.44 b 10.8 b -1.45 c; 1.18 c 102 b, 35.4 b 

  Л-ра [17] [113] [114, 115] [116, 117] 

 

   
 

 

Мотив 
кластера  

та  
вимірність 
структури 

[Cu(2-OH)(N1,N2-tr)]; 
ланцюг 

e) [Cu3(3-OH)(N1,N2-
tr)4(NCS)3]; 

f) [Cu3(3-OH)(N1,N2-
tr)3A]; 

молекулярний 
трикутний мотив 

 

[Cu6(6-Cl)(3-
OH)2(N1,N2-

tr)6Cl9(H2O)3]; 
молекулярний 

подвійний трикутний 
кластер 

[Cu6(2-OH)6(N1,N2-
tr)6]; 

циклічний 
молекулярний 

мотив 

1,2,4-tr 
ліганд 

та 
проти-
аніон 

‘tr-основа Шиффа’ 
BF4¯, NO3¯/OH¯ 

e) 3,5-диметил-(1,2,4-
тріазол-4-іл)-амін; 

f) N-(4H-(1,2,4-
тріазол-3-іл)-

ацетамід; 
e) OH¯-/NCS¯, ClO4¯ 

f) OH¯/A: NO3¯, 
ClO4¯, CF3SO3¯ 

 

4-(1,2,4-тріазол-4-іл)-
фенол; 

Cl¯, OH¯- 

3,5-диметил-(1,2,4-
тріазол-4-іл)-амін 

Ja, cm-1 391-608 c 240 b; 190.9-198.2 c 102.8 b AFM d 
Л-ра [118] [119, 120] [121] [122] 

a Всі значення J відповідають Гамільтоніану JSiSj, та були у разі потреби конвертовані. Додатнє значення J 

вказує на антиферомагнітну взаємодію. b Оригінальна стаття використовує -2JSiSj. c Оригінальна стаття 

використовує -JSiSj. d Експериментальне значення J не вимірювалось. Взято з роботи [97]. 

 

Магнітні властивості синтезованих сполук були досліджені для 60, 63 та 66. 

Взаємодією між сусідніми кластерами в цих структурах з погляду магнітного обміну 
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4/3geff 

можна знехтувати, бо вони розділені спейсерами, що включають аліфатичний атом 

карбону (-СН2- група). Значення магнітного моменту у сполуці 60 свідчить про 

сильні антиферромагнітні взаємодії. Ізотропні обмінні взаємодії в триядерній 

системі 60 можна проаналізувати, використовуючи гамільтоніан Гейзенберга-Дірака-

Ван Флека.[124, 125] 

ĤHDVV = J12Ŝ1Ŝ2 + J13Ŝ1Ŝ3 + J23Ŝ2Ŝ3              (2.1) 

У даному записі позитивне значення J відповідає за антиферомагнітну 

поведінку. Для цієї системи можливі три стани загального спінового оператора, ŜT = 

Ŝ1 + Ŝ2 + Ŝ3: один квартетний з квантовим спіновим числом ST = 3/2 і два дублетні ST 

= ½. Якщо трикутник рівносторонній то J12 = J13 = J23 = J, тоді квартетний стан 

лежить вище за енергією, аніж вироджена пара дублетних станів. В ситуації, коли 

трикутник рівнобедрений J12 = J23 = J1 ≠ J13 = J2, дублетні стани розщеплюються, а 

енергія квартетного (Q) і двох дублетних станів (D1, D2) становитиме 

EQ = J1/2 + J2/4 

ED1 = - J1 + J2/4                 (2.2) 

ED2 = -3J2/4 

як це показано на Рисунок 2.17 (а). 

За низької температури найнижчу енергію має дублетний стан D2 і величина 

магнітного моменту для триядерного кластера становить , де g є 

усередненим і складає  2.1 для йонів Cu2+, що є типовим. Це дає значення eff 

близько 1.8 B, або T = 0.4 см3мол-1K, що відповідає лише одному неспареному 

електрону на один трикутний кластер. Експериментальні значення T, що наведені 

на Рисунку 2.17 (b) значно менші і дорівнюють ~ 0.2 см3мол-1K, що не може бути 

пояснено лише за допомогою гамільтоніана (2.1). Для розуміння загальної картини 

антиферомагнітної взаємодії у трикутному триядерному кластері потрібно врахувати 

явища спінової невизначеності та вплив антисиметричної обмінної взаємодії, яка 

визначається термом Дзялошинського-Морія. Існує три такі терми, що мають 

входити до вигляду повного гамільтоніана. 

 

 

 
             (2.3) 

 

Позначки i, j відповідають кількості атомів у тримері. 
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Рисунок 2.17  a) Енергетичні рівні в триядерній системі йонів Cu2+, що 

відповідають гамільтоніану (2.3) з розрахованими параметрами gx = gy = 2.07, gz = 

2.33, J1 = 138 см-1, J2=163 см-1. Позначення Q, D1 та D2 відповідають одному 

квартетному та двом дублетним станам. Компонента Gz всіх несиметричних 

взаємодій 1-2, 1-3 та 2-3 однакові і рівні 35 см-1. Червоні та сині криві були 

розраховані для магнітного поля, напрямленого вздовж осі Z, що відповідає 

перпендикулярній орієнтації до площини кластера, а також вздовж осей X, Y, що 

відповідає паралельному з кластером напрямку. Розщеплення Зеймана в дублетних 

станах D1 та D2 зменшується при X,Y орієнтації, що є результатом 

антисиметричних обмінних взаємодій. Коли J1 =J2 та Gz ≠ 0, то розщеплення 

зникає. b) графік температурної залежності T для 60 (точками позначено 

експериментальні дані, а суцільні зелена та червона лінія – розрахункові дані за 

гамільтаніаном (2.3) при значеннях gx=gy=2.07, gz=2.33, J1=138 cм-1, J2=163 cм-1 з 

різними наближеннями). Взято з роботи [98]. 

 

Ця взаємодія зникає, якщо катіони міді поєднані через центр інверсії. 

Компоненти векторів Gij мають вигляд (g/g)·Jgigj
eigj, дe g є відхилення від значення g 

в комплексі, яке дорівнює 2.0023, а символ Jgigj
eigj відповідає обмінній взаємодії у 

парі "i, j" атомів CuІІ, для яких атом "j" знаходиться на найнижчому енергетичному 

рівні, а атом "i" - на збудженому. 

Для комплексу 63 кількісно описати магнітну поведінку не вдалося - у звязку 

із значною поруватістю структури кристалогідратний склад змінюється у ході 

експерименту. Хоча і в цьому разі характер кривої T  T відповідає сильним 

антиферомагнітним взаємодіям (Рисунок 2.18). Для перхлоратного комплексу 66 

параметри спінового гамільтоніана становлять: gx = gy = 2.07, gz = 2.33, J1= 193 cм-1, 
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J2= 193 cм-1, Gz1= 38 cм-1, Gz2= 39 cм-1. Тож результати досліджень підтвержують 

наявність сильної антиферомагнітної обмінної взаємодії. Більш детальна інформація 

стосовно магнітної поведінки сполук 60, 63 та 66, включаючи дані ЕПР 

спектроскопії та квантово-механічні розрахунки наведена у статті [98]. 
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Рисунок 2.18  Залежність χT від Т для комплексів 63 (фіолетова крива) та 66 (синя 

крива). Параметри спінового гамільтоніана для сполуки 63 (gx=gy=2.04, gz=2.13, 

J1=154 cм-1, J2=166 cм-1, Gz1 = -47 cм-1, Gz2 = 205 cм-1) навряд чи є правильними, бо не 

відтворюють експериментальні дані. Взято з роботи [98]. 

 

Координаційні полімери АgI з лігандами tralaН та trpheH. Як було показано для 

сполук 6066 та 67, присутність бічного замісника певного типу в молекулі 

тріазолкарбоксилатного ліганду є важливим фактором впливу на формування 

координаційного кластера, а отже і на загальну топологію полімерної структури. 

Цікаво прослідкувати цей ефект на структурах координаційних сполук AgI, у яких 

тріазольна група зазвичай проявляє максимальну донорну ємність. Придатними 

модельними лігандами були обрані tralaH та (l,d)-trpheH, що мають відповідно 

метильний та бензильний замісники у бічному положенні. Координаційні сполуки 

AgІ з 1,2,4-тріазолом та його похідними викликають значний інтерес у області 

фотолюмінесцентних досліджень.[84, 126129] Базовим мотивом цих комплексів є 

дискретні координаційні кластери переважно низької (ді-, три-, тетра-) та середньої 

(гекса-) ядерності. [84, 126, 130140] 

 Сполуки [Ag(µ4-trala)]·H2O (68) та [Ag(µ4-trphe)]·H2O (69) отримані в умовах 

м’якого гідротермального синтезу (120 °C). Оскільки використані органічні ліганди 

являли собою рацемати, сполуки 68 та 69 кристалізуються у центросиметричних 
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просторових групах (P21/c і Pbcm). Структура цих сполук є подібною. Йони срібла(І) 

знаходяться у координаційному оточенні N2O2 з двома короткими Ag-N(tr) 

(2.1752.196 Å) і двома довгими Ag-O(карбоксилат) (2.5952.644 Å) зв’язками 

(Рисунок 2.19). Така стереоконфігурація срібла(І) інтерпретується як «гойдалка». 

Сусідні поліедри AgN2O2 мають спільні вершини з двох атомів оксигену 

карбоксилатного фрагмента, і тому шикуються у нескінченний  ланцюг.  Ланцюгова  

 

 
Рисунок 2.19 – Формування площинного координаційного шару в сполуках (a) [Ag(µ4-

trala)] H2O (68) та (b) [Ag(µ4-trphe)] H2O (69). Взято з роботи [140]. 

 

послідовність катіонів Ag(І) підтримується за допомогою одночасної місткової 

координації μ2-tr та μ2-2:0-карбоксилатного фрагмента ацидолігандів. Окрім того, 

такий спосіб координації забезпечує зшивання сусідніх ланцюгів між собою з 

утворенням площинної сітки (Рисунок 2.19). Геометричне розміщення тріазольної та 

карбоксилатної групи у обох лігандах (trala та trphe) є однаковим. Як наслідок - бічні 

вуглеводневі «хвости» (метилу та бензилу) розташовуються вгору та вниз від метал-

органічних шарів, формуюючи одночасно над(під)площинні «порожнини-впадини». 

Кожен локальний ансамбль складається з чотирьох йонів срібла(І), що координують 

чотири тріазолкарбоксилатних ліганди (Рисунки 2.20 та 2.21). Два йони Ag(І) та 

тріазольна одиниця знаходяться приблизно в одній площині, створюючи 

асиметричне дно контейнера  («нижній обід», аналогічно  каліксаренам).  Інша  пара  

йонів  срібла(І) верхнього рівня з’єднана з першою парою через два ліганди, які 

розміщуються на поверхні уявного конуса. Ще один ліганд сполучає основи сусідніх 

контейнерів між собою. Гідрофобні бічні ланцюги (-CH3 та -CH2C6H5) від трьох 

лігандів визначають висоту контейнера, що  становить  приблизно  8.5 та  13.0 Å  для 
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Рисунок 2.20 – a), b) Несиметричний фрагмент [Ag4(µ4-trala)4] функціонує як 

супрамолекулярний контейнер для включення молекули води c) проєкція 

координаційного шару [Ag(µ4-trala)]H2O вздовж осі c демонструє лінійне 

розташування супрамолекулярних контейнерів (коди симетрії, iv: −x+1, −1/2+y, 

−z+1/2). Взято з роботи [140]. 

 

 
Рисунок 2.21 – a) Конфігурація супрамолекулярного контейнера [Ag4(µ4-trphe)4], що 

включає молекулу води, b) лінійна послідовність контейнерів [Ag4(µ4-trphe)4] у 

межах одного шару вздовж осі с (коди симетрії, vi: −x, 1/2+y, −z+1/2). Взято з 

роботи [140]. 

 

сполуки 68 та сполуки 69, відповідно. Чотири координовані карбоксилатні групи 

утворюють гідрофільну кишеню навколо псевдопланарної основи {Ag2(tr)}. Їх 
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розміщення здається напрочуд вдалим для включення у порожнину гостьової 

молекули води. Взаємодія гість-хазяїн стабілізується за допомогою характерного Н-

зв’язного синтону, що включає дві акцепторні позиції протилежно розміщених 

карбоксилатних груп та молекулу води. Остання виконує роль подвійного Н-донора 

(O- (H)… O: 2.830, 2.800 Å для 68 та 2.761, 2.834 Å для 69). Загалом, кристалічні 

структури сполук 68 і 69 можуть розглядатися як лінійна послідовність 

конусоподібних контейнерів, направлених вгору та вниз від координаційного шару, 

які заповнені молекулами води. 

Люмінесцентні властивості координаційних полімерів AgI. Координаційні 

полімери є унікальними об’єктами для розробки твердотільних люмінесцентних 

матеріалів.[141] Адсорбуючись в порах, молекули-гості здатні впливати на 

люмінесцентні хромофори та емісійні властивості полімеру (змінювати 

інтенсивність смуг випромінювання та їх положення, чи навіть впливати на появу 

нових смуг). Координаційним полімерам з йонами перехідних металів із заповненою 

оболонкою d10 властива інтенсивна люмінесценція, що може бути обумовлена як 

природою лінкера, так і явищем переносу заряду метал-лінкер. 

Для дослідження фотолюмінесцентних властивостей було обрано комплекс 

[Ag(µ4-trphe)] H2O (69). На Рисунку 2.22 зображено спектри фотолюмінесценції та 

спектр збудження фотолюмінесценції, які були записані для твердих зразків 

комплексу та ліганду trpheH за температури 298 K. Для комплексу спостерігається 

гіпсохромний зсув положення максимума люмінесценції проти спектру вільного 

ліганду trpheH. Смуга максимуму збудження для 69 спостерігається при 365 нм, а 

для ліганду – 407 нм. Максимум випромінювання знаходиться при 458 нм для trpheH 

та 433 нм для комплексу. В обох випадках крива згасання люмінесценції є 

біекспоненціальною, а визначені константи часу становлять t1 =2.7 нс., t2 = 8.5 нс для 

ліганду та t1 = 3.1 нс, t2 = 9.6 нс для комплексу. Незначне збільшення констант часу 

для комплексу, порівнюючи з вільним лігандом, може бути пояснене зменшенням 

процесів релаксації координованого ліганду в структурі полімеру. Смуги 

випромінювання ліганду можуть бути інтерпретовані як переходи типу n* чи 

*. Враховуючи подібність смуг збудження і випромінювання вільного ліганду та 

комплексу, можна зробити висновок, що вони належать до внутрішньо-лігандних 

переходів. Спектри дифузного відбиття (Рисунок 2.22 b) для комплексу і для ліганду 

trpheH мають дуже близький вигляд. У спектрі дифузного відбиття tralaH відсутня 
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смуга поглинання з максимумом при 260 нм. Отже, смуга збудження, що 

спостерігається в спектрах PLE trpheH та комплексу, відповідає поглинанню 

випромінювання тріазольними кільцями. Тож за фотолюмінесцентне 

випромінювання у спектрі комплексу відповідають електронні переходи між 

станами, орбіталі яких локалізовані на тріазольних кільцях ліганду. Це додатково 

підтверджується зовнішньою схожістю спектрів PL та PLE лігандів trpheH та tralaH. 

 

 
Рисунок 2.22 – a) Спектри фотолюмінесценції збудження (PLE) та 

фотолюмінесценції випромінювання (PL), які були записані за температури 298 К 

для [Ag(µ4-trphe)] H2O (69) (ex = 340 нм, em = 465 нм) та trpheH (ex = 370 нм, em = 

490 нм). У верхньому куті наведені криві згасання люмінесценції для 69 (em = 470 

нм) та trphe-H (em = 450 нм); (зразки сполук були збуджені пікосекундним діодним 

лазером при ex = 375 нм); b) Спектри дифузного відбиття для trpheH, tralaH та 69. 

Взято з роботи [140]. 

 

Фотолюмінесценція широко використовується для вирішення різноманітних 

прикладних задач. Зокрема, активного інтересу набуває пошук фотолюмінесцентних 

сенсорів для детектування вибухових речовин.[142] У цьому контексті проведені 

дослідження чутливості фотолюмінесценції комплексу 69 у присутності 

нітросполук. У якості моделі вибухової речовини використовували пари 

нітробензену. Комплекс попередньо залишали протягом 24 години в атмосфері 

насичених парів нітробензену, а потім записували спектри люмінесценції. Так, 

інтенсивність емісії адукту 69nС6H5NO2 зменшується на 68% від початкового 

значення (Рисунок 2.23). З другого боку, інтенсивність люмінесценції значно зростає 
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при зберіганні адукту нітробензену на повітрі, чому сприяє десорбція молекул 

С6H5NO2. При видалені молекул нітробензену із структури координаційного 

полімеру шляхом короткочасного вакуумування зразка (15 хв.) відбувається повне 

відновлення інтенсивності фотолюмінесценції до початкового значення, яка 

спостерігалось для вихідного комплексу 69. Процеси сорбції-десорбції нітробензену 

проводили повторно декілька разів, при цьому значення інтенсивності 

фотолюмінесценції значною мірою не змінювались. Зниження інтенсивності 

фотолюмінесценції для координаційного полімеру 69 може бути пояснене 

виникненням π–π стекінгових взаємодій між фенільними кільцями ліганду trphe- та 

адсорбованими молекулами нітробензену. 

 

 
Рисунок 2.23 – Зміна інтенсивності фотолюмінесценції координаційного полімеру 

69 при сорбції та десорбції нітробензену. 

 

2.2. Координаційні полімери на основі змішанолігандних біcтріазольних 

та полікарбоксилатних тектонів. 

 

Як показано у попередньому розділі, використання 1,2,4-тріазолкарбонових 

кислот, які є похідними альфа-амінокислот, далеко не завжди призводить до 

нейтральних координаційних каркасів. Цілий ряд отриманих сполук на основі 

[Cu3(μ3-OH)(tr)3] включають некоординовані неорганічні аніони, а тому є 
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координаційними полімерами катіонного типу. Однією із причин утворення таких 

сполук є використання одноосновного ацидоліганду (тріазолкарбонової кислоти) у 

комбінації із двозарядним катіоном. Така система не завжди є самодостатньою і для 

компенсації заряду катіонів залучає аніонні частки. 

Нові можливості для синтезу координаційних полімерів, побудованих на 

основі нейтральних каркасів, може надати комбіноване зв’язування двозарядних 

катіонів металів за допомогою нейтральних (бістріазольних лігандів) та 

поліаніонних місткових лігандів (полікарбонових кислот). Додаткові ліганди, якими 

є карбоксилати, здатні не лише компенсувати заряд катіонів чи вторинних 

будівельних одиниць, а й виступати у ролі лінкерів чи вузлів, що сприятиме 

утворенню більш стійких каркасних структур. Цей підхід є важливою стратегією 

раціонального дизайну нейтральних каркасів координаційних полімерів, що 

досягається шляхом контрольованого вибору як тріазольних, так і карбоксилатних 

лінкерів певної конфігурації. 

Аналіз координаційної поведінки –СО2¯ та N1,N2-азольних гетероциклів 

вказує на подібність організації поліядерних фрагментів.[143155] Тому не дивно, 

що для утворення кластерів може бути використана комбінація двох типів лігандів. 

Так, найбільш характерним є поєднання йонів металів у ди- та триядерні лінійні 

одиниці, що відбувається за участі потрійних містків: двох азольних та одного 

карбоксилатного, чи навпаки. Водночас, відомі приклади, де обидві групи, діючи 

ніби незалежно, в комбінації здатні організовувати металокластерні угрупування 

значно вищої ядерності – від 4 до 16 йонів металів у одній субодиниці навколо 

темплатних часток (гідрокси-, окси-містків, тощо). Підхід комбінованого 

різнолігандного зв’язування катіонів у координаційному каркасі дозволяє створити 

оптимальний баланс між «вільним» (доступним) об’ємом, питомою площею 

поверхні та наявністю потенційних вільних місць навколо металічних центрів, що є 

важливим на етапі створення прототипів функціональних матеріалів для селективної 

сорбції газів, гетерогенного каталізу тощо. 

Метал-органічні каркаси СuІІ
, CoІІ та ZnII на основі лінійних триядерних та 

біядерних вторинних будівельних одиниць. Змішано-лігандні тріазол-

карбоксилатні сполуки з катіонами CuІІ, CoII, ZnII складу: 

[Cu3(H2O)2(tr2ad)2(btc)2]·8H2O (70), [Cu3(H2O)2(tr2ad)2(Н-tbc)2]·6H2O (71), 

[Co2(tr2ad)(adtc)(H2O)4]·12H2O (72) та [Zn2(tr2ad)(adtc)(H2O)4]·14H2O (73) (де btc =  
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тризарядний аніон 1,3,5-бензентрикарбонової (тримезинової) кислоти, Н-tbc = 

тризарядний аніон 1,2,4,5-бензентетракарбонової (піромелітової) кислоти, adtc = 

чотиризарядний аніон адамантан-1,3,5,7-тетракарбонової кислоти), були отримані в 

умовах гідротермального синтезу. У якості біс-тріазольного ліганду використали 

tr2ad, основні переваги якого описані у розділі 1.5, тоді як карбоксилатними 

тектонами були три- та тетра-карбонові кислоти на основі ароматичного бензенового 

ядра чи аліфатичної адамантанової платформи. Ці об’єкти є цікавими з огляду 

залучення у координацію максимальної кількості карбоксилатних функцій. 

Особливості проведення реакцій, а саме використання ацетатів металів як вихідних 

солей та гідротермальні умови синтезу, сприяли повному, або майже повному (у разі 

піромелітової кислоти), депротонуванню полікарбоксилатних ацидолігандів. 

Так, утворення лінійних тримідних кластерів спостерігається у структурах 

сполук [Cu3(H2O)2(tr2ad)2(btc)2]·8H2O (70) та [Cu3(H2O)2(tr2ad)2(Н-tbc)2]·6H2O (71). 

Хоча обрані карбоксилатні ліганди і відрізняються за кількістю функціональних 

груп, проте виконують подібну роль бітопного лінкера між сусідніми кластерами, що 

визначає утворення топологічно ідентичних каркасів. Атоми CuІІ в обох сполуках 

поєднуються у центросиметричні триядерні кластери [Cu3(tr)4(COO)4(H2O)2]2+ за 

участі N1,N2-тріазольних містів та хелатно-місткової syn,syn-μ2-η2:η1 карбоксилатної 

групи (Рисунки 2.24, 2.25). Тетрагонально-біпірамідальне оточення металічних 

центрів відповідає хромофорам {СuN4O2} та {СuN2O4}. Термінальні катіони міді(ІІ) 

довершують свої координаційні поліедри за допомогою монодентатно 

координованих –СОО¯ груп та молекул води, тоді як остання шоста позиція є 

подовженим контактом Сu–O з хелатно-містковим карбоксилатним фрагментом 

(відстань Сu–O 2.462 Å для 70 та 2.354 Å для 71). 

Попри наявність трьох еквівалентних ацидогруп, трианіон тримезинової 

кислоти (btc3-) координується до атомів CuІІ лише через дві карбоксилатні групи, тоді 

як третя задіяна у стабілізації структури шляхом водневих зв’язків (відстань ОСОО---

ОW 2.59 Å, ОСОО---ОW 2.712.84 Å, відповідно). Тобто, трианіон btc3- є лінкером між 

двома триядерними одиницями, поєднуючи їх на відстанях у 10.2 Å. У такий спосіб 

у площині bс формується ромбічна сітка [Сu3(tr)4(btc)2] топології 4,4, у якій 

триядерні кластери виступають чотиризв’язними вузлами (Рисунок 2.24). Подібно 

проявляє себе трианіон піромелітової кислоти в комплексі 71 (Рисунок 2.25), де 

лише  дві  карбоксилатні  функції  беруть  участь  в  утворенні  каркаса,  а  решта  -  
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Рисунок 2.24 – Проекція координаційного каркаса сполуки 70 демонструє будову 

лінійних триядерних кластерів та спосіб їхнього поєднання у полімерній сітці за 

допомогою бітопних карбоксилатних лінкерів (коди симетрії: (i) x, 0.5-y, 0.5+z; (ii) 

1-x, 1-y, -z; (iii) x, 0.5-y, -0.5+z). 

 
Рисунок 2.25 – Проекція координаційного каркаса сполуки 71 ілюструє формування 

полімерної сітки на основі триядерних будівельних блоків (коди симетрії: (i) x, 0.5-y, 

0.5+z; (ii)-x, -y, -z). 
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генерують розгалужену сітку водневих зв’язків. У сполуці 70 тетрадентатні 

тріазольні ліганди tr2ad попарно з’єднують метал-карбоксилатні шари вздовж осі а 

на відстані 11.29 Å у тривимірний каркас, а отже результуюча топологія відповідає 

кристалічній гратці α-полонію, що схематично показано на Рисунку 2.26. 

 

 
Рисунок 2.26 – Схематичне зображення каркаса топології α-Ро на прикладі сполуки 

[Cu3(H2O)2(tr2ad)2(btc)2]·8H2O (70). (Коди симетрії: (i) x, 0.5-y, 0.5+z). 

 

Термодифрактометричне дослідження для комплексу 71 не показало високої 

термічної стабільністі, яка притаманна координаційним каркасам на основі 

полікарбоксилатних містів. На 2D діаграмі діаграми Гін’є-Симона (Рисунок 2.27) 

дифракційні піки зникають вже при 200 °С, що свідчить про втрату кристалічності. 

На відміну від сполук міді(ІІ), основною структурною одиницею ізоморфних 

координаційних полімерів [Co2(tr2ad)(adtc)(H2O)4]·12H2O (72) та 

[Zn2(tr2ad)(adtc)(H2O)4]·14H2O (73) виступають нецентросиметричні димери [MІІ
2(μ2-

tr)2(syn,syn-COО)], у яких металічні центри поєднуються на коротких відстанях (~ 3.8 

Å) потрійним містком syn,syn-карбоксилату та двох N1,N2-тріазольних груп. 

Особливості кристалічної будови розглянемо на прикладі комплексу кобальту. 

Атоми Co1 та Co2 знаходяться у викривленому октаедричному цис-N2O4 оточенні, 

яке відрізняється наявністю аква-лігандів або хелатно-координованої карбоксилатної 

групи (Рисунок 2.28). Асиметричність будови біядерної одиниці розповсюджується і  
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Рисунок 2.27  2D та 3D термодифрактограми координаційного полімеру 71 

вказують на одноступінчасте термічне руйнування каркаса за температури 

близько 200 °С. 

 

 
Рисунок 2.28  а) Асиметричний біядерний мотив у структурі 72; б) фрагмент 

вторинної координаційної сфери навколо дикобальтової одиниці показує існування 

подвійних водневих зв’язків між аква-лігандами та некоординованими 

карбоксилатними групами. (Коди симетрії: (i) x−0.5, y+0.5, z; (ii) x, −y+1, z+0.5; (iii) 

-1+x, y, z; (iv) -0.5+x,-0.5+y, z). 
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на структуру у цілому, що проявляється у реалізації нецентросиметричної 

просторової групи Cc. 

Бістріазольний ліганд tr2ad проявляє максимальну дентатність (μ4), а отже 

одночасно зв’язує металічні центри у кластер та виступає лінкером між сусідніми 

кластерами. Такий спосіб сполучення генерує ланцюгову послідовність із вторинних 

будівельних блоків, яка у кристалі розповсюджується у двох ортогональних 

напрямках. Цікаво відмітити, що повне депротонування адамантан-1,3,5,7-

тетракарбонової кислоти не призводить до залучення у координацію всіх 

карбоксилатних функцій. Лише дві з них утворюють зв’язки з йонами металів, а інші 

дві задіяні у формуванні зовнішньої координаційної оболонки як акцептори сильних 

водневих зв’язків {Co-[(H)O-H+…-O=C-O-…+H-O(H)} (Рисунок 2.28 b). 

Формально молекулярний тектон adtc4- виступає в ролі бітопного лінкера між 

біядерними одиницями {Co2}, сполучаючи їх вздовж осі с. Якщо взяти до уваги, що 

біядерні кластери є чотиризв’язними вузлами, а органічні ліганди (tr2ad та adtc4-) 

лише бітопними лінкерами, що орієнтовані тетраедрично навколо {Co2}-одиниць, - 

то результуючий 3D каркас представляє собою унінодальну сітку відомої топології 

{CdSO4}, що має Schläfli код {65.8} (Рисунок 2.29). 

Тривимірний каркас сполуки 72 можна віднести до мікропоруватого типу. У 

кристалічній структурі присутні відкриті одновимірні канали канали розміром 5×5 Å 

(Рисунок 2.30 а), що заповнені численними молекулами Н2О. Розрахунки за 

програмою PLATON вказують, що за умови видалення із структури усіх сольватних 

молекул води, потенційно вільний об’єм елементарної комірки становитиме 2052 Å3  

(або 45% від об’єму кристалу). Майже ідентичний результат (1920 Å3 або 42%) 

можна отримати, взявши до уваги число формульних одиниць у елементарній 

комірці сполуки 72 та значення динамічного об’єму молекули води (~30 Å3 – число, 

що вираховується з використанням густини води 1 г/cм3 та константи Авогадро). 

Для комплексу 72 спостерігається ефект сольвохромізму – зміна забарвлення 

(з рожевого на фіалковий) при вилученні молекул розчинника (Рисунок 2.30 b), що 

для солей і координаційних сполук двовалентного кобальту є типовим.[156160] 

Причому, цей ефект спостерігається не лише при термічній обробці зразка, а й у 

умовах м’якого вакуумування (~1 мм Hg) за кімнатної температури протягом 2 

годин. Зберігання зразка у ексикаторі над концентрованою H2SO4 є ефективним, 

проте більш повільним способом зневоднення координаційного полімеру. Фіолетове  
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Рисунок 2.29  Модель тривимірної сітки топології {CdSO4}, що реалізується у 

структурі 72 

. 
a) 

 

b) 

 

Рисунок 2.30  a) Напрямок відкритих гідрофільних каналів в структурі 72, що 

мають поперечний переріз 5×5 Å (для спрощення - некоординовані молекули, що 

містяться у міжкаркасних порожнинах не наведені); b) зміна забарвлення 

комплексу 72 при вилученні молекул води із каркаса. 
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забарвлення дегідратованого комплексу 72* свідчить про перебудову 

координаційного оточення СоІІ, що може набувати псевдотетраедричної геометрії 

згідно запропонованої cхеми (Рисунок 2.31). У наведеному механізмі, відщеплення 

аква-лігандів має проходити синхронізовано з координацією найближчих стерично 

доступних донорних центрів. Враховуючи, що в структурі присутні вільні 

карбоксилатні групи, слушно припустити можливість їх координації. Причому для 

реалізації тетраедричного оточення йонів кобальту(ІІ), хелатно-координована та 

некоординована карбоксилатні групи повинні стати координованими монодентатно 

до різних кобальтових центрів («проміжний стан», Рисунок 2.31). 

 

 
Рисунок 2.31  Можливий механізм перегрупування карбоксилатних фрагментів у 

біядерній структурній одиниці у ході дегідратації сполуки 72. 

 

Дані термогравіметрії свідчать про вилучення 13 молекул води (відповідає 

23.9 % втрати маси), одна з яких є координованою, що відбувається майже одразу 

після початку нагрівання і протікає в температурному інтервалі 50140 °С (Рисунок 

2.32 а). При подальшому нагріванні до 300 °C зразок додатково втрачає 2% маси. 

Однак, загальна втрата маси не узгоджується повністю із теоретичним значенням у 

29% для 16 молекул води, що виявлені за результатами рентгеноструктурного 

аналізу. Пояснити це напевно можна легкістю початкової дегідратації комплексу 72, 

що має місце вже за кімнатної температури. Подібний вигляд має дериватограма 

ізоморфного цинкового комлексу 73. 

Термодифрактометричні дослідження вказують на втрату кристалічності зразка вже 

при 140 °С (Рисунок 2.32 b). Разом з тим варто пам’ятати, що рентгеноаморфність  

не означає повного колапсу координаційного каркаса, а свідчить насамперед про 

втрату дальнього порядку у кристалі. Ефект сольвохромізму для сполуки 72 є 

оборотнім: при зберіганні фіолетового зразка на вологому повітрі забарвлення 
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повертається до рожевого (аналогічний процес спостерігається у разі використання 

парів метанолу, проте етанол такого ефекту вже не дає), але кристалічність фази за 

цих умов не відновлюється. 

 

 
Рисунок 2.32  a) Дериватограма та b) термодифрактограма координаційного 

полімеру 72. 

 

Сорбційні властивості комплексу 72. Враховуючи схильність зневодненого 

координаційного каркаса [Co2(tr2ad)(adtc)] до зворотньої адсорбції, сполука 72 була 

досліджена більш детально на предмет поведінки по відношенню до кількох 

адсорбатів, зокрема води, етилового спирту та ацетонітрилу. Вибір субстратів для 

побудови ізотерм сорбції був обумовлений рядом факторів, зокрема їх донорними 

властивостями, здатністю до генерування водневих зв’язків, молекулярним об’ємом 

тощо. Активація гідратного комплексу була термічною і проводилась у вакуумі (0.01 
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мм Hg) за температури 373 K протягом 12 годин. За цих умов сполука втрачає 

близько 30% своєї маси, що узгоджується з повним зневодненням. Експерименти з 

адсорбції проводились за температури 298 K (Рисунок 2.33). Так, найбільше 

поглинання спостерігалося для молекул води та супроводжувалося значним 

гістерезисом. При значенні відношення тиску P/P0 = 0.95 приріст зразка по масі 

відповідає 16 молекулам води на формульну одиницю, що повністю узгоджується із 

кристалогідратним складом вихідної сполуки до активації. Цікаво відмітити, що 

зневоднений комплекс не виявляє помітної адсорбції парів як EtOH, так і MeCN. 

Такі поруваті сполуки, що здатні селективно адсорбувати воду із повітря при низькій 

відносній вологості,[161] являють значний інтерес з огляду на актуальну проблему 

регенерації питної води в умовах посушливого клімату. Важливого значення такі 

системи набувають і для створення адсорбційних водяних теплових насосів, що 

працюють у низькотемпературному режимі.[162164] 

 

 
Рисунок 2.33  Ізотерми адсорбції (зафарбовані символи) та десорбції (прозорі 

символи) для [Co2(tr2ad)(adtc)] (72*) з різними адсорбатами – водою (червоні), EtOH 

(сині), для MeCN (зелені). 

 

Координаційні полімери CuII на основі псевдоромбічних тетраядерних 

дигідрокси кластерів. Змішано-лігандна система CuII/tr/полікарбоксилат є 

чутливою до рН середовища. Передусім pH впливає на співвідношення між 

депротонованими та нейтральними групами карбоксилатного ацидоліганду. По-

друге, pH впливає на процеси гідролізу катіонів CuII, що неодмінно асоціюється з 

утворенням гідроксикомплексів різної ядерності [165168]. 
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Ретельні дослідження гідротермальної взаємодії бістріазольних лігандів (tr2ad 

та tr2pr (пропілен-біс-(1,2,4-тріазол-4-іл), полікарбонових кислот (Н3-btc, H4-adtc) та 

Cu(OAc)2 показали кристалізацію переважно змішанолігандних координаційних 

полімерів на основі тетраядерних дигідрокси фрагментів [Cu4(μ3-OH)2]. Кілька 

репрезентативних сполук складу [Cu4(OH)2(tr2ad)2(btc)2]·2H2O (74), 

[Cu4(OH)2(tr2ad)2(H-adtс)2(H2O)2]·3H2O (75), [{Cu4(OH)2(H2O)2}{Cu4(OH)2}(tr2pr)2(H-

adtc)4]·2H2O (76) були виділені в індивідуальному стані з високими виходами.[169, 

170] На початок наших досліджень структурна база CSD містила приклади лише 

чотирьох принципово різних конфігурацій таких кластерів. Ще чотири нові були 

виявлені в ході цієї роботи. (Таблиця 2.5) 

 

Таблиця 2.5  Основні структурні характеристики тетраядерних дигідрокси-

тетрамідних(ІІ) кластерів. 

№ Тип кластера 

Кількість 
та  

функція 
тріазолу  

Кількість  
та 

функція 
карбоксилату  

Ліганди та топологія 
каркаса Л-ра 

1 2 3 4 5 6 
 
 

1. 

 
 
2; μ2-N1,N2 

 
 
2; syn,syn-μ2-η1:η1 
2; μ2-η2:η0  
2; X = бідентатно-
хелатний або 
термінальний 

(0D); 4-аміно-1,2,4-
тріазол; триметил-
оцтова кислота  
(3D); 3-аміно-1,2,4-
тріазол; тримезинова 
кислота  
(3D); 4H-1,2,4-тріазол; 
тримезино-ва кислота  
(0D); 4-аміно-1,2,4-
тріазол; 4-нітробензен 
кислота  
 

[171] 
 
 

[172] 
 
 

[173] 
 
 

[174] 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
2; μ2-N1,N2 

 
2; syn,syn-μ2-η1:η1 

2; μ2-η2:η0 
2; X = місток між 
кластерами 

 
(3D); 3-аміно-1,2,4-
тріазол; бензен-1,2,4,5-
тетракарбонова кислота  
(3D); 4H-1,2,4-тріазол; 
бензен-1,2,4-
трикарбонова кислота  
 

 
[172] 

 
 

[174] 

 
 

2. 

 

 
 
2; μ2-N1,N2 

 
 
2; syn,syn-μ2-η1:η1 
2; μ2-η2:η0  

(з внутрішнім H-
зв’язком) 
2; бідентатно-
хелатний або 
термінальний 

 
 
(0D); 4-трет-бутил-
1,2,4-тріазол; триметил-
оцтова кислота  
(3D); 1,2-біс(1,2,4-
тріазол-4-іл)етан; 
тримезинова кислота 

 
 

[171] 
 
 

[175] 
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продовження Таблиці 2.5 
1 2 3 4 5 6 
 

3. 

 

 
2; μ2-N1,N2 

 
2; syn,syn-μ2-η1:η1 
2; термінальний 

 
(3D); 4H-1,2,4-тріазол; 
бензен-1,2,3-
трикарбонова кислота  
(Cu4-кластери поєднані 
через додатковий атом 
CuІ) 

 
[174] 

 
4. 

 

 

 
4; μ2-N1,N2 

2; N-терміна-
льний 

 
2; syn,syn-μ2-η1:η1 
2; термінальний  

(з внутрішнім H-
зв’язком) 

 
(0D катіон-аніонна 
сполука);  
3,5-диметил-4-аміно-
1,2,4-тріазол; 
тримезинова кислота  

 
[171] 

 
5. 

 

 
2; μ2-N1,N2 

2; N-терміна-
льний 

 
2; syn,syn-μ2-η1:η1 
2; термінальний  

(з внутрішнім H-
зв’язком) 
2; термінальний 

 
(3D); tr2ad; тримезинова 
кислота; 
Тип A, сполука 74 

 
 

[169] 

 
6. 

 

 

 
2; μ2-N1,N2 

2; N-терміна-
льний 

 
4; термінальний  

(з внутрішнім H-
зв’язком) 
2; бідентатно-
хелатний 

 
(2D); tr2ad; H4-adtc; 
Тип B, сполука 75 

 
 

[170] 

 
 

7. 

 

 
 
2; μ2-N1,N2 

 
 
2; термінальний  

(з внутрішнім H-
зв’язком) 
4; термінальний 

 
 
(3D); tr2pr; H4-adtc;  
Тип C, сполука 76 

 
 
 

[170] 

 
8. 

 

 
2; μ2-N1,N2 

 
2; syn,syn-μ2-η1:η1 
2; syn,syn-μ2-η2:η1 
2; термінальний 

 
(3D); tr2pr; H4-adtc;  
Тип D, сполука 76 

 
 

[170] 

 

Аналіз будови кластерів [Cu4(μ3-OH)2] показав наявність ряду спільних рис. 

Так, місткова координація N1,N2-tr гетероциклу є обов’язковою, тоді як 

альтернативний N-термінальний спосіб приєднання тріазолу є лише допоміжним. 

Карбоксильна група може бути як містковою, так і термінальною (у цьому разі вона 

додатково залучена у водневі зв’язки). Кількість аніонних карбоксилатних груп, що 

беруть участь у формуванні первинної кластерної оболонки є незмінною і 
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визначається балансом зарядів, зокрема шестизарядна катіонна частка [Cu4(μ3-

OH)2]6+ вимагає наявності шести карбоксилатів (R-СОО¯) у найближчому оточенні. 

Сполука [Cu4(OH)2(tr2ad)2(btc)2]·2H2O (74) є новим прикладом поєднання двох 

тріазольних та двох карбоксилатних містків, які підтримують чотириядерний остов 

[Cu4(OH)2] іззовні (умовний тип A, Таблиця 2.5), у той час як гідроксигрупи є 

містками внутрішніми (μ3) (Рисунок 2.34). Ці кластери є центросиметричними, а їх 

геометрична форма являє собою ромб {Cu4} з діагональними відстанями Cu···Cu 3.05 

та 5.92 Å (Таблиця 2.6). Окрім місткових функціональних груп, координаційні 

позиції в оточенні металічних центрів займають два N-атоми монодентатнх 

тріазольнх груп та чотири О-атоми карбоксилатних груп. Йони металів знаходяться 

у викривленому квадратно-пірамідальному оточенні CuO4N та тригонально-

біпірамідальному – CuO3N2. Дві монодентатні карбоксилатні групи утворюють 

внутрішньомолекулярний водневий зв’язок з μ3-OH (відстань О---О 2.65 Å), що є 

характерним для кластерів такого типу. 

 

 
Рисунок 2.34  Основа каркаса сполуки 74 – тетраядерний дигідроксикластер 

ромбічної форми. Зовні остов [Cu4(OH)2] підтримується за допомогою тріазольних 

та карбоксилатних містків (syn,syn-μ2-η1:η1). (Код симетрії: (і) –x+1, -y+1, -z+1). 
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Таблиця 2.6  Основні геометричні параметри для чотирьох типів тетраядерних 

дигідрокси кластерів у сполуках 7476. (Å). 

Тип кластера 
(сполука) 

Тип A 
(74) 

Тип B 
(75) 

Тип C 
(76) 

Тип D 
(76) 

Координаційне 
оточення 

Cu1 {O4N} 
Cu2 {O3N2} 

Cu1, Cu4 {N2O4} 
Cu2{NO3 + O} 
Cu3{NO3 + N} 

Cu1 {NO3 + O} 
Cu2 {NO3} 

Cu3{NO3 + O} 
Cu4{NO5} 

Cu – N μ2-tr (Å) 1.9893(19) –
2.411(2) 

1.981(3) – 1.988(3) 
2.271(3) – 2.334(3) 

1.988(3) – 2.009(3) 1.983(3) – 1.997(3) 

Cu – N tr термінальний (Å) 2.010(2) 1.989(3) – 2.006(3) --- --- 
Cu – O OH (Å) 1.9525(14) – 

2.0770(15) 
1.955(2) – 2.026(2) 1.902(2) – 1.914(2), 

2.401(2) 
1.944(2) – 1.958(2), 
2.421(2) 

Cu – O syn,syn-COO
- (Å) 1.9616(16) – 

2.1652(18) 
--- --- 1.934(2) – 1.988(2) 

Cu – O хеланто-місткова-

COO
-(Å) 

--- --- --- 1.960(2), 2.446(2), 
2.495(3) 

Cu – O хеланта-COO
- (Å) --- --- --- 1.988(3), 2.691(3) 

1.985(3), 2.685(3) 
Cu – O термінальна-COO

- 

(Å) 
1.9153(17) – 
1.9993(17) 

1.905(2) – 1.955(2) 1.915(2) – 1.945(2) 1.983(3) 

Cu – O вода (Å) --- 2.279(3) – 2.469(3) 1.943 (2) --- 
Cu{(μ2-tr)(OH)}Cu (Å) 3.276(4) 3.3309(6), 3.3423(6) 3.3916(6) 3.4594(6) 
Cu{OH}2Cu (Å) 3.0536(5) 3.0089(7) 3.1803(8) 3.2377(9) 
Cu{OH}Cu (Å) 3.386(3) 3.2485(7), 3.5272(7) 3.3954(6) 3.1971(5) 
Cu{OH}Cu{OH}Cu(Å) 5.921(8) 6.0061(7) 5.9957(9) 5.8220(8) 

 

Тризарядні аніони (btc3-) виконують роль тритопних лінкерів. Вони поєднують 

тетраядерні одиниці у площину сітку у площині bc, де відстані між їхніми центрами 

становлять 11.57 та 13.35 Å. Функція тріазольного ліганду полягає у зв’язуванні 

("піларінгу") утворених шарів між собою на відстані ~ 10 Å у тривимірний каркас 

(Рисунок 2.35). Водночас реалізується тридентатно-містковий спосіб координації 

tr2ad, а вільний атоми нітрогену залучається до вторинних взаємодій, якими у 

структурі є зв’язки О-Н···N(tr) з некоординованими молекулами води та С-Н(tr)···О з 

карбоксилатними групами (відповідні відстані О---N 3.09 Å, С---О 3.08 Å, Рисунок 

2.36). З огляду на те, що органічні аніони є незалежними тризв’язними вузлами 

сітки, а тетраядерні кластери – десятизв’язними, координаційний каркас є 

бінодальним 3,10-зв’язним і відповідає символу Schläfli {410.633.82}{43}2.[176, 177] 

Трикарбоксилатний ліганд у структурі координаційного полімеру може бути 

замінений на будівельний блок вищої функціональності (зокрема H4-adtс) при 

збереженні базового кластерного мотиву. В структурі [Cu4(OH)2(tr2ad)2(H- 

adtс)2(H2O)2]·3H2O (75) фрагменти [Cu4(OH)2] є нецентросиметричними та 

підтримуються лише шляхом місткової функції тріазольного гетероциклу та μ3-OH,  
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Рисунок 2.35  а) Утворення плошинної координаційної сітки [Cu4(OH)2(btc)2] з 

двома типами вузлів – лігандами (btc3-) та кластерами [Cu4(OH)2]; b) топологічна 

схема 3D структури 74. Площинні шари поєднуюються тріазольними лінкерами 

(зображені світло сірими лініями). Взято з роботи [169]. 

 
Рисунок 2.36  Структурна роль тріазольного ліганду tr2ad полягає у зв’язуванні 

мідь(ІІ)-карбоксилатних шарів шляхом координації Cu-N та утворення водневих 

зв’язків (tr)N…H-OH. Взято з роботи [169]. 

 

тоді як всі карбоксилати ближньої координаційної сфери залишаються 

монодентатними, або ж координуються псевдохелатно (тип B, Таблиця 2.5). 

Координаційні оточення центральних атомів можна охарактеризувати як викривлене 

квадратно-пірамідальне {CuO4N} (для Cu1 та Cu2) та тригонально-

біпірамідальне{CuO3N2} (для Cu3 та Cu4), у якому частину координаційних місць 

займають молекули води (Рисунок 2.37 a, Таблиця 2.6). Два sp3-гібридизовані атоми  
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оксигену гідрокси груп (О1 та О2) виходять із площини ромбу {Cu4} на 0.669 Å та 

0.567 Å, відповідно, у напрямку утворення внутрішньомолекулярного водневого 

зв’язку з монодентатними карбоксилатними групами (відстані О(ОН)---О(СОО) 2.57 та 

2.70 Å). Кутовий ліганд tr2ad є тридентатним. Одна із тріазольних груп є містковою 

 

 
Рисунок 2.37  a) Будова первинної координаційної оболонки кластера [Cu4(OH)2] 

(сполука 75); b) поєднання вторинних будівельних блоків за допомогою тріазольних 

лінкерів відбувається вздовж осі а; c) проекція гексагональної упаковки, утвореної 

поєднанням трикарбоксилатних лінкерів та кластерів [Cu4(OH)2]. (Коди симетрії: 

(i) x−1, y, z; (ii) x, y+1, z; (iii) x+1, y, z). Взято з роботи [170]. 

 

μ2-N1,N2-, а інша - монодентатною, забезпечуючи об’єднання кластерних фрагментів 

у ланцюги (Рисунок 2.37 b). Цікаво, що за умов проведення гідротермального 

синтезу адамантантетракарбонова кислота утворює тризарядний аніон H-adtс3-, хоча 

приклади сполук [Co2(tr2ad)(adtc)(H2O)4]·12H2O (72) та 

[Zn2(tr2ad)(adtc)(H2O)4]·12H2O (73), отриманих за подібних умов, засвідчують 

можливість також і повного депротонування. Напевно, що у цьому разі вагомим 

фактором є збалансування зарядів іонних фрагментів структури при збереженні 
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стабільності чотириядерного остова. Так, для позитивно зарядженого кластера 

[Cu4(μ3-OH)2]6+ потрібно два аніони H-adtс3-, чим досягається співвідношення 

[Cu4(μ3-OH)2(H-adtс)2]. У разі adtс4-, відповідне мольне співвідношення у 

перерахунку на одну кластерну одиницю становитиме 1:1.5 ([Cu4(μ3-OH)2](adtс)1.5]), 

тобто потребує меншої кількості аніонів. А отже, це потребує істотної топологічної 

перебудови полімерного каркаса, що не є вигідним. У структурі 75 триподально-

координовані H-adtс поєднують катіонні фрагменти [Cu4(μ3-OH)2] у двовимірний 

каркас (Рисунок 2.37 c). Всі три карбоксилатні групи виявляються монодентатно 

координованими та додатково утворюють водневі зв’язки з гідрокси-групами та 

молекулами води. Четверта кислотна функція (-СООН) відіграє важливу роль для 

упаковки координаційних шарів як донор сильних водневих зв’язків з 

карбоксилатними групами сусіднього шару (відповідні відстані О---О 2.57 Å). 

Координаційний мотив, що є двовимірним, існує у вигляді 3,6-бінодальної сітки 

(Рисунок 2.38). Топологічний аналіз з використанням програми TOPOS [176, 177] 

надає значення символа Schläfli {43}2{46.66.83}. 

 

 
Рисунок 2.38  Упаковка гексагональних шарів (стрижнево-кульова модель) 

ілюструє роль міжмолекулярних водневих зв’язків у структурі 75. (Коди симетрії: 

(i) x−1, y, z; (ii) x, y−1, z; (iii) −x+1, −y, −z+1; (iv) –x+1, −y+1, −z+2). Взято з роботи 

[170]. 
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Сусідні координаційні шари сполучаються між собою за допомогою водневих 

зв’язків двох типів, які включають вільні карбоксильні групи, сольватні молекули 

води та координовані карбоксилати (Рисунок 2.38). Перший з них реалізується через 

послідовність –(О)СОН---OH2---ОС(О)¯, тоді як другий – це пряма взаємодія –

(О)СОН---ОС(О)¯. 

Перехід від бістріазольного ліганду tr2ad з жорстким адамантановим скелетом 

до конформаційно гнучкого tr2pr з аліфатичним -(CH2)3-спейсером привносить 

відчутні зміни до топології каркаса координаційного полімеру 

[{Cu4(OH)2(H2O)2}{Cu4(OH)2}(tr2pr)2(H-adtc)4]·2H2O (76). Його особливістю є 

незвичне співіснування центросиметричних кластерів [Cu4(μ3-OH)2] двох різних 

конфігурацій (тип C та D, Таблиця 2.5) (Рисунок 2.39). Перший з них (C) представляє 

собою унікальний випадок організації тетраядерного остова тільки за допомогою 

місткових функцій µ2-tr та μ3-OH. Йони Cu1 та Cu2 знаходяться у викривленому 

квадратно-пірамідальному {O3N+O} та площинно-квадратному {O3N} оточеннях, 

що реалізуються за участі монодентатних карбоксилатних функцій трианіонів  H-

adtc3-  та  молекул  води. Комбінація містків тріазолу та гідрокси-групи 

 

 
Рисунок 2.39  a) та b) Тетраядерні дигідрокси-кластери різної конфігурації (C та 

D), що співіснують у рівних пропорціях у структурі сполуки 76. (Коди симетрії: (i) 

−x + 2, −y + 1, −z + 1; (ii) −x + 1, −y, −z + 1; (iii) −x + 1, −y + 1, −z; (iv) x − 1, y − 1, 

z − 1; (v) −x + 1, −y, −z.)). Взято з роботи [170]. 

 

сприяє поєднанню йонів міді(ІІ) у біядерний фрагмент (відстані О1-Cu 1.902−1.914 

Å), тоді як відстань О1-Cu1і 2.401 Å є подовженим аксіальним контактом. Через це 

тетраядерний ансамбль C доцільніше розглядати як результат самоасоціації двох 

однакових фрагментів [Cu2(μ3-OH)(µ2-tr)], що поєднуються між собою шляхом 

узагальнення аксіальних позицій. 
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Інший чотириядерний мотив D є дуже схожим до кластерів № 13, наведених 

у Таблиці 2.5. Металічні центри утримуються завдяки місткам μ3-гідрокси, N1,N2-tr 

та містковим карбоксилатам двох типів: syn,syn-μ2-η1:η1-COO¯ та syn,syn-μ2-η2:η1-

COO¯. Така комбінація сприяє більш звичній ромбічній геометрії кластера з 

відстанями Cu3---Cu4 3.459 Å та Cu3---Cu4іі 3.197 Å. Проте, і тут один із зв’язків Cu-

O(H) є подовженим (О2-Cu4v 2.421 Å), а наявність подвійного карбоксилатного 

містка між йонами міді(ІІ) цьому не заважає (Таблиця 2.6). Це очевидно свідчить про 

те, що комбінація тріазольних і гідроки-містків забезпечує щільнішу взаємодію 

порівняно до комбінації –СО2¯ та ОН-. Ця тенденція прослідковується і для решти 

подібних кластерів (№ 13 в Таблиці 2.5). 

Координаційне оточення центральних атомів Cu3 та Cu4 є квадратно-

пірамідальним {O3N+O} та викривленим квадратно-біпірамідальним {O5N} (беручи 

до уваги подовжений контакт з атомом О15 карбоксилату, координованого псевдо-

хелатно) (Рисунок 2.39 b). 

Адамантанвмісний молекулярний тектон є тризарядним (H-adtc3-) і це сприяє 

поєднанню металовмісних одиниць у 3D каркас, топологію якого можна описати 

двома способами. Якщо розглядати H-adtc3- як незалежний тризв’язний вузол, а 

тетраядерні блоки як шестизв’язні вузли, то субтопологічний координаційний мотив 

[{Cu4(OH)2}2(H-adtc)4] є бінодальною (3,6)-сіткою із символом Shläfli 

{42.6}2{44.62.87.102}. Якщо вузлами сітки вважати лише {Cu4(μ3-OH)2} одиниці, тоді 

структура характеризується як унінодальний восьмизв’язний топологічний тип 

{36.412.58.62}, де кластерні фрагменти поєднані з вісьмома сусідніми за допомогою 

карбоксилатних містків (відстані між кластерами типу C…C 13.44 Å, C…D 

9.8812.70 Å, D…D 13.19 Å). Кластери одного типу організовуються послідовно в 

ряд вздовж осі b (Рисунок 2.40), а тетрадентатні ліганди tr2pr додатково сполучають 

різні типи поліядерних фрагментів (C…D) на відстані 9.88 Å. 

Присутність у структурі донорів і акцепторів сильних водневих зв’язків 

призводить до розгалуженої сітки таких взаємодій як у межах кластерів, так і 

навколо них (Рисунок 2.41). Так, у вторинному будівельному блоці C присутній 

короткий внутрішньомолекулярний контакт μ3-O-H…O-(C-O) (відстань О1---О5 

2.642 Å), а координовані молекули води утворюють два водневих зв’язки з 

карбоксильними групами як "власного", так і сусіднього кластера вздовж осі а. 

Кластери типу D впорядковуються вздовж осі b через водневі зв’язки з некоордино- 
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Рисунок 2.40  а) Проекція тривимірного каркаса сполуки 76 на площину bc 

демонструє почергове поєднання кластерів двох типів C і D, які є восьмизв’язними 

вузлами сітки; b) топологічна модель координаційного каркаса сполуки 76 (світло-

сірими позначено зв’язки утворені карбоксилатами, тріазольні ліганди лише 

додатково зв’язують кластери). Взято з роботи [170]. 

 
Рисунок 2.41  Спосіб утворення водневих зв’язків між кластерами одного типу: а) 

C, б) D; що залучають некоординовану карбоксильну функцію. 
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ваною карбоксильною групою. Отже, кожна поліядерна одиниця формує по два 

допоміжні зв’язки, формально демонструючи 10-зв’язний мотив. 

З топологічного погляду усі три каркаси 7476 є доволі спорідненими. 

Наявність полікарбоксилатних трианіонів, очевидно, є необхідною умовою для 

компенсації заряду [Cu4(μ3-OH)2]6+. Сам карбоксилат, як незалежний тризв’язний 

вузол, відповідає за формування чітко помітного гексагонального мотиву сіток. Тоді 

як біс-тріазольний ліганд виступає додатковим лінкером між металічними центрами, 

а принципову роль при формуванні каркаса відіграє лише в окремих випадках. Така 

система є самодостатньою та повністю збалансованою, тому нестача або заміна 

одного з компонентів призведе до відчутних змін не тільки в топології сіток, а й у 

ядерності, формі чи геометрії самого поліядерного фрагмента. 

Термічна стабільність координаційних полімерів 7476. Результати термічних 

досліджень, які представленні у порівнянні даних методів термограві- та 

термодифрактометрії, зібрано у Таблиці 2.7. 

 

Таблиця 2.7  Результати термогравіметричного та термодифрактометричного 

аналізів сполук 7476. 

 [Cu4(OH)2(tr2ad)2(btc)2]·2H2O 
74 

[Cu4(OH)2(tr2ad)2(H-
adtс)2(H2O)2]·3H2O 

75 

[{Cu4(OH)2(H2O)2}{Cu4(OH)2}(tr2pr)
2(H-adtc)4]·2H2O 

76 
ТGА 120-260 °С – втрата 2.8% 

маси 

280-300 °С – втрата 35% 

маси 

120-180 ºС – втрата 5.7% 

маси 

260-280 ºС – втрата 22.9% 

маси 

170-200 ºС – втрата 2.5% маси 

 

230-260 ºС – втрата 17.5% маси 

TD-PXRD 300 °С – зникнення 

кристалічності 
200 ºС – зсув положення 

рефлексів 

280 ºС – зникнення 

кристалічності 

150 ºС – зсув положення рефлексів 

 

240 ºС – зникнення кристалічності 

 

Так, крива ТГ для комплексу 74 практично не має нахилу до 100 °С. 

Поступове вилучення кристалізаційних молекул води відбувається в інтервалі 

температур 120260 °С. Значна втрата маси (~35%) після 300 °С асоціюється з 

незворотнім термічних розкладом координаційного каркаса (Рисунок 2.42 а). Це 

також підтверджується за результатами термодифрактометричних вимірів, що 

показали відсутність рефлексів за температури вище 300 °С. 
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Рисунок 2.42  Дані термічних досліджень координаційного полімеру 74: а) 

термогравіметричного, б) термодифрактометричного аналізу. 

 

У разі двовимірного каркаса 75 перша втрата маси (5.7 %) відбувається в 

температурному діапазоні 120–180 ºС, що відповідає вилученню п’яти молекул води 

(теоретично – 5.9 %), та супроводжується одночасно ендотермічним ефектом з 

максимумом при 165 ºС (Рисунок 2.43 а). При 260 ºС розпочинається 

декарбоксилювання тризарядного аніону H-adtс3-, що однозначно підтверджується за 

наявністю CO2 у летких продуктах розкладу (мас-спектр, m/z = 44). Такий перебіг 

термолізу узгоджується із терморентгенограмою, з якої видно, що каркас 

залишається незмінним до 180 ºС (Рисунок 2.43 b). Подальше нагрівання ініціює 

перебудову кристалічної фази, що є наслідком повного зневоднення зразка. На це 

вказує зсув положення сигналів вздовж шкали 2θ, тоді як рентгеноаморфним зразок 

стає вище 280 ºС. 

Для щільного 3D каркаса 76 втрата трьох молекул води відбувається в 

температурному інтервалі 180200 ºС, а руйнування органічної частини (з 

виділенням СО2) – в інтервалі 230260 ºС (Рисунок 2.43 c). За даними 

термодифрактометричного аналізу близько 150 ºС комплекс зазнає фазового 

перетворення, тоді як загалом кристалічна структура стабільна до 260 °С (Рисунок 

2.43 d). 
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Рисунок 2.43  Дериватограми та термодифрактограми координаційних полімерів 

75 (а, b) та 76 (c, d). Взято з роботи [170]. 

 

Особливості магнітної поведінки сполук з тетраядерними 

дигідроксикластерами [Cu4(OH)2]. Магнітні властивості координаційних полімерів 

були досліджені на прикладі комплексу [Cu4(OH)2(tr2ad)2(H-adtс)2(H2O)2]·3H2O (75) 

(кластер B типу). Залежність магнітної сприйнятливості (χм) від температури та 

графіки залежності 1/χм від T, χмT від Т зображені на Рисунку 2.44. При охолодженні 

спостерігається зростання магнітної сприйнятливості від значення 0.0053 cм3/моль 

(300 K) до 0.132 cм3/моль (1.9 K). Крива χмT від Т спадає від значення χмT 1.58 

cм3·K/моль (300 K) до 0.22 cм3·K/моль (1.9 K), виходячи за температури у 50 К на 

невелике плато зі значенням χмT 0.8 cм3·K/моль. Така поведінка свідчить про 

антиферомагнітні обмінні взаємодії між парамагнітними центрами CuII у кластері. 

Теоретичне значення χмT для чотирьох магнітно ізольованих йонів CuII складає 

1.58 см3·K/моль (g = 2.1). Значення магнітної сприйнятливості від кімнатної 
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температури до 50 К відображають в основному обмінні взаємодії всередині 

тетраядерного остова,  що  призводять  до  парамагнітного основного стану для ізо- 

 

 
Рисунок 2.44  Ілюстрація результатів магнітних вимірів сполуки 75: а) 

температурна залежність магнітної сприйнятливості χ; b) залежність 1/χ від 

температури; c) залежність χТ від Т; d) схема відповідних магнітних обмінних 

взаємодій у кластері [Cu4(μ3-OH)2]. Взято з роботи [170]. 

 

льованого [Cu4(μ3-OH)2]. При нижчих температурах наявність міжкластерних 

антиферомагнітних взаємодій та ефектів розщеплення в нульовому полі стабілізує 

діамагнітний основний стан сполуки в цілому. Крива оберненої магнітної 

сприйнятливості в температурному інтервалі 200300 К має лінійний характер та 

описується законом Кюрі-Вейса із константою Θ = - 200 К. 

Ізотропний гамільтоніан, що описує магнітні обмінні взаємодії у фрагменті 

[Cu4(μ3-OH)2] (Рисунок 2.44 d), має вигляд:  
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H = - 2J1(S1·S3) - 2J2(S1·S2 + S1·S4 + S2·S3 + S3·S4)      (2.4) 

 

Така дещо спрощена модель дозволяє уникнути надпараметризації, 

припускаючи ромбічну симетрію для тетраядерної одиниці {Cu4}, у якій магнітний 

обмін відбувається двома основними шляхами: Cu1–Cu3 (J1) та Cu1–Cu2, Cu1–Cu4, 

Cu2–Cu3, Cu3–Cu4 (J2). Унаслідок цього, присутні шість спінових станів з 

величинами сумарних спінів (ST) 2, 1, 0: 

 

E1 (ST = 2) = - 1/2 J1 - 2 J2  

E2 (ST = 1) = - 1/2 J1 + 2 J2  

E3 (ST = 1) = - 1/2 J1 

E4 (ST = 1) = + 3/2 J1 

E5 (ST = 0) = - 1/2 J1 + 4 J2  

E6 (ST = 0) = + 3/2 J1 

 

Застосування цих значень енергій до рівняння Ван-Флека дає наступний вираз 

для магнітної сприйнятливості: 

 

χm = 2Nβ2g2 / kT · (A/B)        (2.5) 

A = 5exp(-E1/kT) + exp(-E2/kT) + exp(-E3/kT) + exp(-E4/kT) та 

B = 5exp(-E1/kT) + 3exp(-E2/kT) + 3exp(-E3/kT) + 3exp(-E4/kT) + exp(-E5/kT) +  

+ exp(-E6/kT) 

 

Однак, це рівняння дозволяє описати експериментальні результати приблизно 

до 50 К, тоді як за нижчої температури лише два основних стани заселені з ST = 0 та 

1 (+ 3/2 J1), що відображається у появі незначного "плато" на графіку χмT від T. 

Такий перепад у плавному зменшенні значень χмT з температурою зумовлений 

антиферомагнітними міжкластерними взаємодіями та розщепленням у нульовому 

полі, що можна врахувати ввівши додатковий параметр zj: 

 

χm‘ = χm / (1 - (2zj / Nβ2g2) χm)        (2.6) 
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Використовуючи рівняння (2.6), експериментальні дані у температурному 

інтервалі 3001.9 К можна описати з відповідними параметрами g = 2.13, J1 = -109 

cм-1, J2 = -21 cм-1 та zj = -2.5 cм-1. Значення констант обмінних взаємодій вказують на 

доволі сильну антиферомагнітну взаємодію у самому кластері та слабку 

антиферомагнітну взаємодію між сусідніми поліядерними фрагментами. Проте 

вимірювання магнетизації не показало наявності ефектів магнітного впорядкування 

навіть за температури у 2 К. 

Параметри взаємодії між парамагнітними центрами CuІІ у кластері [Cu4(μ3-

OH)2] корелюють з його будовою. Аналізуючи координаційне оточення чотирьох 

йонів Cu2+, стає зрозумілим, що магнітні орбіталі спінових центрів суміщаються зі 

зв’язками Cu–O (μ3-OH), які визначають основні шляхи обмінних взаємодій, тоді як 

подовженими шляхами магнітного обміну через аксіальні позиції можна знехтувати. 

Важливим параметром для проведення кореляцій структура-властивості є кути Cu–

O–Cu. Так, значення геометричних кутів між йонами Cu2+, що з’єднані подвійним 

ОН-містком, близьке до прямого (Cu1–O1–Cu3 - 99.1° та Cu1–O2–Cu3 - 97.7°), що 

сприяє передачі сильної антиферомагнітної взаємодії (відповідний параметр J1 = -109 

cм-1). Чотири інших – Cu1–O1–Cu2 (117.3°), Cu2–O1–Cu3 (110.6°), Cu1–O2–Cu4 

(123.2°) та Cu3–O2–Cu4 (114.8°) здатні забезпечувати лише слабкий 

антиферомагнітний обмін (відповідне значення J2 = -21 cм-1). Цікаво відмітити, що у 

переважній більшості сполук, що містять ромбічні кластери [CuII
4(μ3-OH)2] (Таблиця 

2.5), кожні два сусідніх атоми CuІІ утворюють пару вздовж протилежних сторін 

ромбу із залученням компланарних магнітних орбіталей. Ортогональне ж 

розміщення магнітних орбіталей, подібно до розглянутого вище випадку, є 

унікальним, і тому ситуація із внутрішньообмінними магнітними взаємодіями є 

кардинально відмінною. Отримані результати свідчать про можливість передбачення 

магнітної поведінки сполук з чотириядерним остовом [CuII
4(μ3-OH)2] за допомогою 

аналізу його координаційного оточення та геометрії. 

 

Короткі висновки. 

 

1) Показано, що 1,2,4-тріазолкарбонові кислоти (похідні альфа-амінокарбонових 

кислот), є перспективними будівельними блоками для синтезу координаційних 
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полімерів CuII та AgI переважно каркасного типу, основними структурними 

одиницями яких виступають трикутні кластери [Cu3(μ3-OH)] та поліядерні ланцюги. 

2) Серед сполук, побудованих на основі триядерних вузлів, існують термічні фазові 

переходи, які супроводжуються топологічною перебудовою координаційних 

каркасів, не зачіпаючи кластерного остова [Cu3(μ3-OH)(tr)3]. 

3) Встановлено вплив бічного замісника 1,2,4-тріазолкарбоксилатів на формування 

кристалічної структури координаційного полімеру. Зокрема, з лігандами 

гідрофільного типу (trgly-Н та trala-Н) утворюються координаційні полімери, що 

містять кластери [Cu3(μ3-OH)], тоді як у разі гідрофобного ліганду trleu-Н в структурі 

більш помітну роль відіграє упаковка аліфатичних фрагментів, унаслідок чого 

реалізуються лінійні ланцюги [Cu(μ2-OH)(tr)]n. 

4) Мас-спектральні дослідження підтверджують існування у розчині молекулярних 

часток різної ядерності, зокрема і таких, що відповідають триядерним одиницям 

[Cu3(μ3-OH)(tr-ліганд)3]. Це є прямим свідченням того, що організація структури 

координаційного полімеру відбувається за принципом самоасоціації («self-

assembly») молекулярних комплексів [Cu3(μ3-OH)(tr-ліганд)3], які утворюються in 

situ. 

5) Магнітні властивості ряду сполук на основі трикутних кластерів [Cu3(μ3-OH)(tr)3] 

були інтерпретовані з використанням підходу антисиметричної обмінної взаємодії 

Дзялошинського-Морія, що дозволило пояснити аномально низькі значення g (gx,y < 

1). 

6) Фотолюмінесцентні дослідження у твердому стані на прикладі сполуки [Ag(µ4-

trphe)] H2O (69) показали, що природа випромінювання у спектрі належить до 

електронних переходів між станами, де переважають орбіталі, що локалізовані на 

тріазольних кільцях ліганду. Інтенсивність фотолюмінесценції комплексу помітно 

спадає (на 68%) у присутності парів нітробензену та швидко відновлюється після 

його десорбції. 

7) Показано, що комбіноване зв’язування йонів металів бістріазольними лігандами та 

полікарбоксилатами відкриває широкі можливості для створення нейтральних 

координаційних каркасів на основі поліядерних вторинних будівельних одиниць. 

Кооперативна дія цих лігандів по відношенню до двозарядних катіонів Со2+, Zn2+ та 

Cu2+ може проявлятись у різноманітті типів та форм утворених координаційних 
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кластерів: біядерні для сполук Со2+ та Zn2+, триядерні лінійні та тетраядерні ромбічні 

одиниці для комплексів Cu2+. 

8) Найвищу термічну стійкість продемонстрували координаційні полімери на основі 

кластерних одиниць [Cu4(μ3-OH)2], каркаси яких витримують нагрівання до 180250 
оС. Для ізоструктурних сполук Со2+ та Zn2+ виявлено фазові переходи, які мають 

незворотній характер і супровожуються дегідратацією зразка. Активований 

координаційний полімер 72* проявляє сорбційні властивості і здатен обернено 

сорбувати воду. 

9) Дослідження магнітних властивостей показало, що металічні центри кластера 

[Cu4(μ3-OH)2] виявляють сильні антиферомагнітні обмінні взаємодії (J1 = -109 cм-1, J2 

= -21 cм-1), тоді як між сусідніми кластерами магнітний обмін значно менший (zj = 

−2.5 cм-1). Характер магнітних взаємодій може бути передбачений на основі аналізу 

конфігурації магнітних орбіталей металічних центрів у середині остова. 
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РОЗДІЛ 3. Гібридні неорганічно-органічні мідь-молібдатні координаційні 

полімери: Методологія аналізу систем з визначенням специфічних областей 

кристалізації. 

 

Активний інтерес до неорганічних сполук та матеріалів на основі 

металоксидних матриць зумовлений широкими можливостями їх використання у 

сучасних технологіях. Властивості таких сполук суттєвим чином залежать від 

топологічної мікроструктури неорганічного оксиду, яка, зі свого боку, може бути 

контрольованою на молекулярному рівні шляхом включення органічних молекул-

темплат (або лігандів) різноманітної функціональності та геометрії. У літературі такі 

речовини отримали назву органічно-неорганічних гібридних сполук, серед яких 

найбільш відомими класами стали мезопоруваті силікати та алюмосилікати 

(цеоліти), а також мікропоруваті фосфати перехідних металів. Дослідження 

показали, що органічно-неорганічні гібриди утворюють також оксиди багатьох 

перехідних металів, як-от MoV,VI, WV,VI,VIV,V, TaV, NbV. Їхні оксиди можуть 

взаємодіяти із органічними або комплексними частками у різний спосіб, утвоюючи 

велике різноманіття струтурних мотивів. Важливе місце займають змішанометалічні 

органічно-неорганічні гібридні сполуки, у структурі яких, окрім металоксидної 

матриці, залучаються додаткові йони перехідного металу. Останні, як правило, 

виступають у ролі одно- або багатоядерних катіонних центрів, навколо яких 

відбувається формування координаційної сфери з органічних лігандів, тоді як роль 

металоксидної матриці полягає у компенсації позитивного заряду, координації до 

катіонного центра та просторовому наповненні міжкаркасних порожнин 

кристалічної гратки. Враховуючи складність взаємодій у багатокомпонентних 

системах, особливого значення набувають умови проведення синтезу, що 

безпосередньо впливають на перебіг реакцій та кристалізацію тих чи інших 

продуктів. Переважна більшість літературних джерел щодо гідротермального 

синтезу гібридних сполук такого типу, не відображає реального взаємозв’язку між 

умовами реакції, з одного боку, та складом продуктів і їх будовою - з іншого. Наразі 

можна лише констатувати лавиноподібне нагромадження великого масиву 

структурної інформації, за якою затінюється або зовсім залишається поза увагою 

повноцінна синтетична картина: вплив температури, співвідношення між 

реагентами, рН cередовища, тощо. Окремої критики заслуговує сама практика 
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гідротермальних синтезів, які багатьма авторами проводяться у міліграмовій шкалі 

вихідних реагентів, що суттєво понижує точність експерименту та погіршує його 

відтворюваність. Це підштовхнуло нас до залучення більш фундаментального 

підходу, пов’язаного з побудовою та дослідженням концентраційних діаграм 

реагуючих компонентів (концентраційних трикутників), які з певною умовністю 

можна розглядати у трикомпонентному наближенні. Цей підхід включає послідовну 

зміну мольних співвідношень (концентрацій) між трьома реагентами: сіллю 

перехідного металу, органічного ліганду та молібден-оксидного компонента. 

Визначення полів кристалізації продуктів реакції у трикомпонентних системах та 

побудова концентраційних трикутників є типовим підходом для вивчення суто 

неорганічних матеріалів у розділі фізичної хімії та хімії металів і сплавів, тоді як для 

комплексних сполук застосовується значно рідше. Одним з перших, хто звернув 

увагу на цей метод був Поепелмейер, який досліджував піридинвмісні 

змішанометалічні оксифлуориди.[178180] Згодом, коло об’єктів дослідження 

розширилося унаслідок підвищення інтересу до класичних хелатних та місткових 

лігандів: 2,2′-bipy, піразолу, 4,4′-bipy, 1,2-ди(4-піридил)eтану, 1,2,4-тріазолу.[181, 

183] 

Діаграма полів кристалізації надає вичерпну інформацію про кількість 

існуючих фаз у реакційній системі з можливістю чіткого виокремлення умов їхнього 

утворення. Вона ефективно допомагає оптимізувати умови синтезу та створити 

синтетичні протоколи до цілого ряду нових сполук. А отже, багатообіцяючим є 

застосування цього підходу до ряду змішанометалічних оксидних систем, що містять 

мідь(ІІ)-молібден(VI) та бітріазольні ліганди різної конформаційної гнучкості 

(конформаційно гнучкий tr2pr проти конформаційно жорсткого tr2ad) або 

гетерофукціональні тріазоли (типу Hpztr). Такий вибір лігандів надав можливість 

простежити вплив гнучкості лігандного спейсера та наявності різнофункціональних 

донорних груп на чисельність і різноманіття утворених фаз гібридних сполук, їх 

склад та будову. 

Структурна гіпотеза полягала у тому, що використання конформаційно 

жорсткого ліганду tr2ad сприятиме утворенню обмеженої кількості полімерних сіток 

з порожнинами (каналами) фіксованого розміру. Водночас розмір та геометрична 

форма інкорпорованих аніонних часток має з цим узгоджуватись. У разі 

конформаційно гнучкого tr2pr збільшується варіантність як координаційних 
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каркасів, так і аніонних типів, що можуть реалізовуватись. Для 

гетерофукціонального ліганду Hpztr варто очікувати різноманіття структур 

координаційних полімерів завдяки наявності функціональних груп, що взаємодіють 

із металічними центрами у відмінний спосіб. 

 

3.1. Потрійна система – CuII/ tr2ad / MoVI. 

 

Дослідження взаємодії неорганічних солей Cu(OAc)2·H2O та (NH4)6Mo7O24·4H2O. 

Будова неорганічних змішанометалічних оксидів СuI,II-MoV,VI є надзвичайно 

різноманітною. Це обумовлено можливостями реалізації як різних ступенів 

окиснення для обох центрів Сu та Mo, так і різних способів поєднання їхніх 

поліедрів.[184188] Проте у літературі чітко не згадується про особливості 

гідротермальної взаємодії між солями СuII та MoVI. На початковому етапі була 

зроблена спроба прояснити це питання. У якості модельної реакції обрано взаємодію 

розчинних неорганічних солей Cu(OAc)2·H2O та (NH4)6Mo7O24·4H2O у 

гідротермальному режимі, який оптимізовано з урахуванням наступного синтезу 

неорганічно-органічних гібридних сполук. Встановлено, що при співвідношенні 

CuII/MoVI = 1:1 (0.06 M CuII) єдиним продуктом реакції є мінерал ліндгреніт 

Cu3(MoO4)2(OH)2 (моноклинна сингонія).[189] У більш розведених розчинах при 

помітному надлишку молібденового компонента (MoVI/CuII = 8:1, 0.02 M CuII) 

кристалізація ліндгреніту відбувається одночасно з утворенням домішкового 

поліморфу Cu3(MoO4)2(OH)2, що кристалізується у триклинній сингонії (Pī: a = 

5.3507(2) Å, b = 5.5765(3) Å, c = 7.6182(4) Å, α = 103.810(3)°, β = 106.336(3)°, γ = 

97.228(3)°, V = 207.24(3)Å3).[190] З іншого боку, восьмикратрий надлишок Cu(OAc)2 

(при [Cu2+] 0.16 M) викликає окисно-відновні перетворення, наслідком яких є 

кристалізація чистої червоно-коричневої фази Cu2O (Pn3m).[191] Причиною цих 

процесів є насамперед присутність ацетат йонів, які за умов гідротермального 

синтезу і сприятливого значення рН виступають у ролі м’якого відновника як по 

відношенню до CuII, так і до MoVI. Останні зазнають часткового відновлення до 

MoIV,V. На це вказує яскраво синє забарвлення реакційних розчинів, що типове для 

«молібденових синей». Цікаво відмітити, що одночасне підвищення молярних 

концентрацій Cu(OAc)2·H2O до 0.48 M та (NH4)6Mo7O24·4H2O до 0.085 M сприяє 

кристалізації низьковалентного молібден(IV) оксиду (мінералу відомого під назвою 
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тугаріновіт) разом з Cu(Mo3O10)·H2O ([183]) та Cu3(MoO4)2(OH)2 (ліндгреніт). Ці 

результати однозначно підтверджуються шляхом аналізу порошкограм твердих 

продуктів реакції та шляхом тестування параметрів елементарної комірки методом 

рентгеноструктурного аналізу монокристалу. 

Дослідження взаємодії у системі Cu(OAc)2·Н2О/tr2ad/(NH4)6Mo7O24·4Н2О. Хімія 

купрум-молібдат-органічних гібридних сполук визначається різноманітністю 

взаємодій катіонів Cu+, Cu2+ (або утворених ними поліядерних одиниць) та 

молібденоксидних аніонів з органічними N-донорними лігандами. У цьому 

контексті, поведінка 1,2,4-тріазольних систем є унікальною внаслідок можливості 
координації не тільки до катіонних центрів (CuI,II), а і до нейтральних або аніонних 

Mo(VI)-оксидних фрагментів. Це забезпечує їх поєднання завдяки утворенню 

рідкісних гетероядерних ланцюжків CuII-[N-N]-MoVI.[192194] 

Додавання органічного ліганду tr2ad як третього компонента кардинально 

видозмінює продукти синтезу, їх склад та будову. У системі СuII/tr2ad/MoVI 

спостерігається утворення двох основних продуктів: фіолетових кристалів 

[CuII
2(tr2ad)4](Mo8O26) (77) та зелених [CuII

4(μ4-O)(tr2ad)2(MoO4)3]·7.5H2O (78), - а 

також домішки сполуки одновалентної міді [CuI
2(tr2ad)2](Mo2O7)·H2O (79).[195] 

Спроби оптимізації методик синтезу з метою одержання комплексів в 

індивідуальному стані виявили, що кристалізація залежить від ряду факторів - 

природи реагентів і їх співвідношення, температурного режиму реакції, рН 

реакційного середовища. 

Для синтезу гібридних сполук раціонально використовувати солі та оксиди, 

які стабільні на повітрі та мають постійний склад. Вибір неорганічних реагентів СuII 

та MoVI проводився також з урахуванням попередніх тестових реакцій у присутності 

tr2ad. Для початкових експериментів у якості прекурсорів СuII використовували 

Cu(OAc)2·Н2О та CuSO4·5Н2О, а у разі MoVI - MoO3, Na2MoO4·2Н2О та 

(NH4)6Mo7O24·4Н2О. Водночас брали до уваги як фактор розчинності вихідних 

компонентів, так і фактор кристалічності отриманих фаз та наявність монокристалів. 

Останні два чинники є ключовими для застосування дифракційних методів аналізу. 

Наприклад, для системи Cu(OAc)2·Н2О/tr2ad/MoO3 у широкому інтервалі 

співвідношень реагентів утворення монокристалічних зразків не зафіксовано, тоді як 

для CuSO4·5Н2О/tr2ad/MoO3 спотерігається одночасна кристалізація сполуки 77 та 

ряду Сu(II)-сульфатних комплексів різного складу 
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[Cu3(tr2ad)4(H2O)2(SO4)2]SO428H2O (56) та [Cu(tr2ad)(SO4)]3H2O (58), які описані у 

Розділі 1. Присутність декількох продуктів реакції у вигляді суміші істотно 

ускладнює виділення чистих зразків. З другого боку, незначна розчинність МоО3 у 

воді навіть за гідротермальних умов не сприяє утворенню кристалічних фаз з 

високим виходом. Найбільш придатною виявилась комбінація реагентів 

Cu(OAc)2·Н2О, tr2ad та (NH4)6Mo7O24·4Н2О, що надає ряд важливих переваг. Це 

можливість реакції йонного обміну між Cu(OAc)2 та (NH4)6Mo7O24, утворення амоній 

ацетату (який схильний до розкладу на леткі амоніак та оцтову кислоту - фактори 

впливу на хімічну рівновагу), високу розчинність неорганічних компонентів та 

існування областей кристалізації чистих продуктів. 

Візуальний аналіз з використанням оптичного мікроскопа надав попередню 

інформацію щодо утворення кристалічних продуктів та якісного складу сумішей 

(Рисунок 3.1). Подальший аналіз полікристалічних продуктів проводився за 

допомогою рентгенофазового методу. Відмітимо, що серед продуктів реакції, окрім 

нових гібридних сполук (77, 78 та 79, Рисунок 3.2), вдалося ідентифікувати 

домішкові кількості Cu2O та органічного ліганду, який не прореагував. Він 

кристалізується як тригідрат tr2ad·3H2O. 

 

 

Рисунок 3.1  Фотографія нерозчинних продуктів гідротермальної реакції, які 

отримані при дослідженні трикутної концентраційної діаграми 

Cu(OAc)2·H2O/tr2ad/(NH4)6Mo7O24·4H2O. Взято з роботи [195]. 
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Рисунок 3.2  а), b), c) Порошкові дифрактограми індивідуальних сполук 77, 78 та 

79, а також їх сумішей, що були виділені у процесі дослідження системи 

СuII/tr2ad/MoVI (випромінювання Cu-K1). Взято з роботи [195]. 

 

Трикутна концентраційна діаграма для системи СuII/tr2ad/MoVI була 

побудована на основі даних 36-ти реакційних точок (експериментів) між 

відповідними реагентами. Мольні співвідношення компонентів Cu(OAc)2·H2O, tr2ad 

та (NH4)6Mo7O24·4H2O (останній у перерахунку на MoVI) систематично варіювались 

від 1 до 8 згідно Таблиці 3.1, водночас їхні індивідуальні концентрації змінювались у 

межах 1080 мM. Всі реакції проводились у 20 мл тефлонових реакторах за 

однакових гідротермальних умов (24 годин витримки за температури у 160 °С з 

подальшим охолодженням до кімнатної температури протягом 48 годин) при 

сталому об’ємі води у 5 мл. Тому в процесі синтезу загальна молярна концентрація 

Cu(OAc)2·H2O, tr2ad та MoVI була сталою і дорівнювала 100 мМ. Варто зазначити, що 

використання терміну “загальна молярна концентрація” є досить умовним. Фактично 

вона є простою сумою молярних концентрацій трьох значимих компонентів реакції - 

CuII, органічного ліганду та MoVI, і не враховує їхньої розчинності. Якщо 

молібденовий компонент виступає у вигляді (NH4)6Mo7O24·4H2O, то концентрацію 

перераховують на MoVI. Однак саме загальна молярна концентрація показує 

приналежність  проведених  експериментів  до  однієї  серії.  Різні значення загальної  
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Таблиця 3.1. Особливості проведення гідротермального синтезу при побудові 

концентраційної діаграми Cu(OAc)2·H2O/tr2ad/(NH4)6Mo7O24·4H2O. 

Температурний режим: 160 °C протягом 24 годин, охолодження до кімнатної температури протягом 
48 годин. 
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Продукти реакції за результатами 

рентгенофазового аналізу 

та візуального аналізу з використанням мікроскопа 

(о. – основна фаза, д. – домішкова фаза) 

 
1 8:1:1 0.400 0.050 0.050 79 (о.) + Cu2O  
2 7:2:1 0.350 0.100 0.050 79 (о.) + Cu2O  
3 6:3:1 0.300 0.150 0.050 79 (о.) + Cu2O (д.) 
4 5:4:1 0.250 0.200 0.050 79 (о.) + Cu2O (д.) 
5 4:5:1 0.200 0.250 0.050 78 (о.) + tr2ad + Cu2O (д.) 
6 3:6:1 0.150 0.300 0.050 78 (о.) + tr2ad + Cu2O (д.) 
7 2:7:1 0.100 0.350 0.050 78 (о.) + tr2ad  
8 1:8:1 0.050 0.400 0.050 78  + 77 + tr2ad  
9 1:7:2 0.050 0.350 0.100 77 + 78 + tr2ad  

10 2:6:2 0.100 0.300  0.100 78 (о.) + 77 (д.) + tr2ad  
11 3:5:2 0.150 0.250 0.100 78 
12 4:4:2 0.200 0.200 0.100 78 
13 5:3:2 0.250 0.150 0.100 78 
14 6:2:2 0.300 0.100 0.100 78 (о.) + Cu2O (д.) 
15 7:1:2 0.350 0.050 0.100 78 (о.) + 79 (д.) + невідома фаза (д.) 
16 6:1:3 0.300 0.050 0.150 78 (о.) + 79 (д.) + невідома фаза (д.) 
17 5:2:3 0.250 0.100 0.150 78 
18 4:3:3 0.200 0.150 0.150 78 
19 3:4:3 0.150 0.200 0.150 78 (о.) + 77 (д.) 
20 2:5:3 0.100 0.250 0.150 77 + 78 (д.) 
21 1:6:3 0.050 0.300 0.150 77 + 78 (д.) 
22 1:5:4 0.050 0.250 0.200 77 + 78 (д.) 
23 2:4:4 0.100 0.200 0.200 77 + 78 (д.) 
24 3:3:4 0.150 0.150 0.200 77 + 78 (д.) 
25 4:2:4 0.200 0.100 0.200 78 (о.) + 77 (д.) 
26 5:1:4 0.250 0.050 0.200 78 (о.) + 77 (д.) 
27 4:1:5 0.200 0.050  0.250 77 (о.) + 78 (д.) 
28 3:2:5 0.150 0.100 0.250 77 (о.) + 78 (д.) 
29 2:3:5 0.100 0.150 0.250 77 (о.) + 78 (д.) 
30 1:4:5 0.050 0.200 0.250 77 
31 1:3:6 0.050 0.150  0.300 77 
32 2:2:6 0.100 0.100 0.300 77  (о.) + 78 (д.) 
33 3:1:6 0.150 0.050 0.300 77  (о.) + 78 (д.) 
34 2:1:7 0.100 0.050 0.350 77 
35 1:2:7 0.050 0.100 0.350 77 
36 1:1:8 0.050 0.050 0.400 77 + невідома фаза (д.) 

*органічний ліганд кристалізується у вигляді тригідрату tr2ad·3H2O. 

Взято з роботи [195]. 
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молярної концентрації будуть відповідати різним експериментальним серіям, а, 

отже, і різним концентраційним трикутникам. Інакше кажучи, перебіг реакції 

залежатиме не лише співвідношень компонентів, а також і від їх вихідних 

концентрацій. Наприклад, концентраційний ефект був зафіксований при синтезі 

сполуки [Cu5(OH)2(tr2cy)2Mo6O22]·6H2O (90), яка утворюється у системі 

СuII/tr2cy/MoVI.[196] 

Eкспериментальні точки, які приведені в Таблиці 3.1 належним чином 

розміщені на трикутній діаграмі, зображеній на Рисунку 3.3 (а). Області трьох 

головних кристалічних фаз відповідають сполукам складу [CuII
2(tr2ad)4](Mo8O26), 

[CuII
4(μ4-O)(tr2ad)2(MoO4)3]·7.5H2O, [CuI

2(tr2ad)2](Mo2O7)·H2O. 

 

 
Рисунок 3.3  a) Для концентраційної діаграми CuІІ/tr2ad/MoVI приведена нумерація 

експериментальних точок, що відповідають мольним співвідношенням згідно 

Таблиці 3.1 (червоні точки); b) поля кристалізації для системи CuІІ/tr2ad/MoVI, на 

яких зображено області утворення сполуки 77 (права частина та центр), 78 

(ліворуч та центр), комплексу 79 (крайній лівий кут), Cu2O (нижня ліва частина) та 

область кристалізації надлишку ліганду (верхня частина). Взято з роботи [195]. 

 

Область утворення 77 зміщена від центральної зони до правого нижнього кута 

діаграми, що збігається з надлишком молібденоксидного компонента (58 

eквівалентної кількості). Водночас область кристалізації 78 виражено зміщена до 

ділянки найбільшого вмісту Cu(OAc)2·H2O. Підвищення концентрації останнього 

сприяє гідролітичним процесам, що відображається в утворенні окси-комплексу 78. 

Продукти 77 та 78 мають найбільші області кристалізації, які, до того ж, 

накладаються у центральній та нижній частині діаграми. Збільшення молярного 

вмісту Cu(OAc)2 з 5 до 8 еквівалентних частин призводить до окисно-відновних 
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перетворень і появи серед продуктів коричневого порошку Сu2O. Це насамперед 

пояснює спосіб утворення комплексу одновалентної міді 79. Натомість при великому 

вмісті ліганду tr2ad (до 8 еквівалентних частин), що має незначну розчинність у 

теплій воді, відбувається кристалізація його надлишку у вигляді тригідрату 

tr2ad·3H2O (верхня вершина трикутника). Отримані спостереження дозволили чітко 

виокремити зони кристалізації індивідуальних сполук. Зокрема, для синтезу 77 

оптимальним є співвідношення вихідних компонентів СuII/tr2ad/MoVI, що дорівнює 

1:2:7, тоді як для отримання сполуки 78 воно має становити 5:2:3. Отже, на основі 

аналізу трикутної діаграми для системи Cu(OAc)2·H2O/tr2ad/(NH4)6Mo7O24·4H2O 

виявлено специфічні області утворення координаційних сполук трьох типів. 

Будова ідентифікованих сполук. В основі структури координаційного полімеру 77 

лежать центросиметричні біядерні одиниці [Cu2(µ2-tr)2tr6]4+, що є вузлами сітки 

топології (4,4). Йони міді знаходяться у {N4+N} квадратно-пірамідальному оточенні, 

що підтримується містковими та термінальними тріазольними групами (Рисунок 3.4 

та Таблиця 3.2). 

 

 
Рисунок 3.4  a) Квадратно-пірамідальне оточення іонів CuII у біядерному 

вторинному будівельному блоці [Cu2(µ2-tr)2tr6]4+ (сполука 77). Шестичленні 

металоцикли Cu1[−N−N−]2−Cu1 приймають конформацію «крісла», у якому 

максимальне відхилення атомів Cu1 від середньоквадратичної площини 

N10ii−N11ii−N10iii−N11iii становить ~0.78 Å; b) утворення двовимірної 

мікропоруватої сітки, ромбічні порожними якої заповнені аніонами β-Mo8O26
4− 

(проекція вздовж осі [351]); c) об’ємні адамантанові спейсери визначають 

товщину двовимірного шару у ~15−16 Å. (Коди симетрії: (i) −x, 1 − y, 2 − z; (ii) 1 − 

x, 2 − y, 2 − z; (iii) −x + 1, y, z). Взято з роботи [195]. 
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Серед координаційних полімерів біс-1,2,4-тріазольних лігандів з 

двозарядними катіонами, утворення подібного кластеру є нетиповим і було 

зафіксовано лише у разі [Cu2(btr)4(NO3)2](NO3)2H2O (5).[17, 26] Значно більше 

структурних прецедентів описано для трикутних триядерних {M3(µ3-OH)[-N-N-tr]3} 

та дискретних біядерних кластерів {M2[-N-N-tr]3}/{M2(µ2-X)[-N-N-tr]2} (X = Cl-, F-, 

NCS-), що схильні до об’єднання у ланцюгові мотиви.[14] 

Димерні одиниці [Cu2(µ2-tr)2(tr)6] підтримуються лігандами tr2ad двох типів у 

співвідношенні 1:1. Вони виявляють різну координаційно-хімічну поведінку – 

N1,N1’-бi- та тридентатну. Їх просторове напрямлення сприяє подвійному з’єднанню 

координаційних вузлів у межах однієї площини на відстанях 12.1 та 12.8 Å. Це 

призводить до формування регулярної сітки з внутрішніми порожнинами. Їх 

внутрішні розміри з урахування ван-дер-ваа́льсівських радіусів становлять 9.010.0 

Å. Незважаючи на гідрофобність адамантанового фрагмента, міжкаркасний простір 

щільно заповнюється аніонами гідрофільної природи -{Mo8O26}4-, розміри та форма 

яких ідеально відповідає наданим порожнинам. Винятково важливою для стабілізації 

даного структурного мотиву є зарядокомпенсуюча роль октамолібдат-аніона. Він 

фактично опиняється у катіонній пастці координаційної сітки [Cu2(tr2ad)4]4+
n, що 

пояснює причини відсутності аніон-обмінних властивостей сполуки 77 у розчинах 

 

Таблиця 3.2  Основні геометричні параметри – відстані між атомами та 

довжини зв’язків (Å) для координаційних полімерів [Cu2(tr2ad)4](Mo8O26) (77), 

[Cu4(μ4-O)(tr2ad)2(MoO4)3]·7.5H2O (78), [Cu2(tr2ad)2](Mo2O7)·H2O (79). 

Сполука 77 78 79 

Тип вторинного 
будівельного блоку 

{CuII
2(µ4-tr)2} [CuII

4(µ4-O)] [Cu2(µ4-tr)2] 

Координаційне оточення {N4+N} {N2O3} {N3} 
Cu – N, N1,N2-tr 
Cu – N, термінальний-tr 

2.002(7), 2.247(7) 
1.968(6)1.992(6) 

2.005(8)2.093(9) 1.938(3)2.002(3) 
1.927(3)1.934(3) 

Cu – O (µ4-oxo) - 1.955(6)1.966(9) - 
Cu – O, µ4,2

 містковий 
([MoO4]2-)* 

- 1.964(12), 2.028(14), 
2.091(11) 

- 

Cu – O, µ2,2 містковий 
([MoO4]2-)* 

- 1.924(9), 1.938(10) - 

Cu --- Cu (intrā) 3.926 2.864, 2.946, 3.335, 
3.340 

3.540 

Найближча відстань між 
кластерами** 

12.113 8.092 9.238 

*розупорядкований аніон; ** відстань між геометричними центрами сусідніх кластерів {Cu4O} або {Cu2(tr)2}). 

Взято з роботи [195]. 
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сильних електролітів (NaNO3, Na2SO4). Ці спостереження підтверджуються на основі 

аналізу серії ІЧ спектрів комплексу 77, витриманого у водних розчинх відповідних 

солей. Цікаво відмітити, що схильність до утворення центросиметричної біядерної 

одиниці [М2(2-tr)2(tr)2]4+
 спостерігається і у комплексі цинку складу 

[Zn2(tr2ad)2(H2O)2(Mo8O26)] (80), що кристалізується у просторовій групі Р21/с 

моноклинної сингонії. У сполуці 80 координаційний поліедр центрального атома 

цинку також відповідає координаційному числу 5, однак значення параметру 

Едісона становить   0.56 проти 0.10 для атома Cu в комплексі 77. Така геометрична 

конфігурація, яка фактично є проміжною між тригональною біпірамідою та 

квадратною пірамідою, відповідає оточенню {N3O + O} (Рисунок 3.5). Окрім атомів 

нітрогену тріазольного гетероциклу, які утримують катіони цинка в кластері, місця у 

координаційній сфері займають атоми оксигену молекул води та аніона -Mo8O26
4-, 

 

 
Рисунок 3.5  a) У комплексі 80 біцинковий координаційний кластер підтримується 

двома містками тріазолів; b) проекція координаційних шарів [Zn2(tr2ad)2(H2O)2]n у 

розрізі показує бідентатно-місткову (піларінгову) роль октамолібдат-аніонів; c) 

проекція тривимірного каркаса [Zn2(tr2ad)2(H2O)2(Mo8O26)] на площину ab 

демонструє існування каналів з відкритим вікном 48 Å, у які взаємопроникає 

ідентичний координційний каркас. (Код симетрії: (i) −x + 1, 1/2 + y, −z + 3/2). 
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причому останні утворюють слабкий віддалений контакт 2.755 Å. Вторинні 

будівельні боки [Zn2(2-tr)2(tr)2]4+
 виступають чотиризв’язними одиницями, які разом 

з бітопними лінкерами формують катіонну сітку класу 4,4 (Рисунок 3.5 с). 

Координація аніонних часток, які є O,O-бідентатно-місковими лінкерами, 

призводить до зшивання сусідніх шарів у тривимірну сітку, що топологічно іденична 

гратці -Po і містить канали поперечного перерізу 48 Å. Проте у структурі 

відбувається взаємопереплетення двох незалежних каркасів, що повністю усуває 

бажану поруватість. На протривагу до раніше розглянутої серії сполук 51, 52, 57, 59, 

що містили малі аніони NCSе-, NO3
- та SO4

2-, приклади каркасів сполук 77 і 80 

демонструють принципову топологічну відмінність структур з великими 

поліоксоаніонами, - а саме неможливість реалізації тривимірних сіток лише за участі 

одних катіонів металів (кластерних одиниць) та органічних лігандів tr2ad. Причиною 

цього є значні розміри октамолібдатної одиниці, яка або блокує сполучення 

кластерів через лінкери tr2ad, або сама виступає у ролі зшиваючого агента (комплекс 

80). Несподіваним є і те, що структура сполуки 77 не включає додаткових молекул 

розчинника взагалі, що спостерігалось для координаційних полімерів 

[Cu3(tr2ad)4(H2O)4](SiF6)316H2O (54) та [Cu3(tr2ad)4(H2O)2(SO4)2]SO428H2O (56).[97] 

Така відмінність є наслідком суттєвої різниці у розмірах аніонних часток – SiF6
2-

 і 

SO4
2- значно менші за об’ємний -Mo8O26

4-. 

Каркас в структурі сполуки [Cu4(μ4-O)(tr2ad)2(MoO4)3]·7.5H2O (78) також є 

двовимірним і складається з тетраедричних оксицентрованих катіонних фрагментів 

[Cu4O]6+, що поєднані двозарядними аніонами MoO4
2- та тетрадентатними 

органічними містками tr2ad у співвідношенні 1:3:2 (Рисунок 3.6). Просторова 

конфігурація [Cu4O] підримується вздовж чотирьох ребер за допомогою µ2-[-N-N-

](tr) (Cu...Cu 3.335, 3.340 Å), тоді як вздовж інших двох ребер місткову роль 

виконують аніони MoO4
2- (Mo1 та Mo4), що є тетрадентатними (µ4,2-). Інші аніони 

MoO4
2-, що присутні в структурі, проявляють меншу дентатність (µ2,2-) та 

зшивають сусідні одиниці [Cu4O] подвійним містком через дві вершини. Два аніони 

MoO4
2- (Mo1 та Mo4) є розупорядкованими навколо центра інверсії, який 

розміщений між чотирма молібденовими атомами (Mo3 та Mo4) (Рисунок 3.6 а). Це 

призводить до статистичного розупорядкування MoO4
2- вздовж осі a, що чергуються 

між двома орієнтаціями. Одночасна присутність нейтральних органічних та аніонних  
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Рисунок 3.6  а) Комбінація тетраедричних катіонних кластерів [Cu4O]6+, 

двозарядних аніонів MoO4
2− та містків тріазолу [−N−N−] утворює лінійні колони. 

Розупорядковані аніони з атомами Mo1 та Mo4, що мають заселеність 50%, 

позначені пунктиром; площина (110) перетинає приведений структурний фрагмент 

навпіл; b) [Cu4(μ4-O)] кластери з’єднуються за допомогою неорганічних та 

органічних містків, утворюючи двовимірний шар, що простягнувся вздовж площини 

ac; с) хвилеподібні двовимірні шари [Cu4(μ4-O)(tr2ad)2(MoO4)3] стикуються 

паралельно у площині aс. (MoO4
2− представлені у якості поліедрів, тоді як молекули 

води не наведені). Взято з роботи [195]. 

 

неорганічних лігандів, а також їх асиметричне розташування навколо кластерного 

остова [Cu4O], зумовлює геометричне викривлення останнього. Зокрема, тріазольні 

містки сполучають йони Cu2+ на відстані у 3.335 та 3.340 Å, тоді як аніонні містки 

забезпечують значно коротші відстані Cu…Cu 2.864 та 2.946 Å. Конформаційно 

жорсткі кутові молекули tr2ad є тетрадентатними, що призводить до утворення 

лінійних мотивів [Cu4O(tr2ad)2], які простягаються паралельно осі с. У 

перпендикулярному напрямку вони поєднані потрійними містками MoO4
2−. Цей 
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фактор визначає розташування сусідніх кластерів [Cu4O] на відстані 8.09 Å вздовж 

осі а та на відстані 12.41 Å вздовж осі с, що створює топологію прямокутної сітки 

(4,4). Сусідні шари зсунуті один відносно одного на період 1/2a та 1/2c відповідно 

вздовж осей a та c, і їх стекінг відбувається у напрямку осі b. На відміну від 

структури сполук 77, аніони MoO4
2- у межах координаційного шару [Cu4(μ4-

O)(tr2ad)2(MoO4)3] є стерично доступними, що сприяє створенню додаткових 

міжшарових гідрофільних зон шляхом включення молекул води (відстані О(МоО4)---

О(Н2О) 2.723.03 Å, О(Н2О)---О(Н2О) 2.583.00 Å). 

Окисно-відновні реакції з утворенням сполук низьковалентних міді чи 

молібдену (СuI та MoV) є доволі типовими для досліджених та багатьох споріднених 

систем. Як показано вище, такі реакції мають місце навіть за умов нестачі 

органічного ліганду. Водночас досить розповсюдженим є відновлення СuIІ до СuI й 

утворення координаційних полімерів CuI з тріазольними лігандами, що може 

відбуватись і без участі молібден-оксидного компонента.[197, 198] Цьому сприяє 

електрон-дефіцитна природа тріазольного гетероциклу, який схильний до 

стабілізації однозарядних йонів CuI (AgI), що відбувається шляхом додаткового 

переносу електронної густини із заповнених d-орбіталей катіонів на вільні орбіталі 

збідненого гетерильного кільця. 

Незалежна частина отриманого комплексу одновалентної міді 

[CuI
2(tr2ad)2](Mo2O7)·H2O (79) включає два іони CuI, два ліганди tr2ad, сольватну воду 

та димолібдат-аніон (Рисунок 3.7). Кожен CuI приймає викривлене тригональне 

оточення {N3} у шестичленному металоциклічному остові [Сu-N-N-]2, яке 

сформоване тридентатними лігандами tr2ad. Такий фрагмент є домінуючим для 

більшості тріазолвмісних комплексів CuI ([197, 198]) та їх близьких аналогів – 

сполук AgI.[80, 81, 85] Однакове мольне співвідношення між CuI та органічним 

лігандом сприяє утворенню структури ланцюгового типу, у якій фрагменти [Cu2(µ2-

tr)2]2+ зшиваються подвійним кутовим містком tr2ad на відстанях 11.51 Å. У такий 

спосіб утворюються відкриті порожнини у формі ромбу 3.05.0 Å. Утім їх 

незначний розмір не дозволяє інкапсулювати некоординований аніон димолібдату, 

який через це займає позиції між ланцюгами вздовж осі a. Таке розташування 

стабілізоване водневими зв’язками з лігандом (взаємодії типу C-H…O=Mo) та з 

кристалізаційними молекулами води. 
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Рисунок 3.7  Проекція кристалічної структури 79 на площину bc показує 

формування водневозв’язного шару (коди симетрії: (i) x, −1 + y, z; (ii) x, 1 + y, z; (iii) 

−0.5 + x, 0.5 − y, 1 − z). Взято з роботи [195]. 

 

3.2. Закономірності взаємодії у системах СuII / tr2pr / MoVI та СuII / tr2cy / MoVI. 

 

Структурна споріденість органічних лігандів tr2ad та tr2pr витікає з однакового 

способу поєднання двох тріазольних функцій через місток із трьох атомів карбону. 

Принципова різниця полягає у гнучкості аліфатичного скелету tr2pr, тоді як 

адамантановий каркас визначає геометричну жорсткість молекули. Координаційна 

гнучкість tr2pr сприяє утворенню більш різноманітних купруммолібдатних-

тріазолвмісних архітектур. Для можливості прямого порівняння споріднених систем 

СuII/tr2pr/MoVI та СuII/tr2ad/MoVI у якості вихідних неорганічних сполук була обрана 

пара Cu(OAc)2·H2O/(NH4)6Mo7O24·4H2O, а умови гідротермальних реакцій були 

ідентичними. Кристалічні осади, що переважно являли собою суміші кількох 

продуктів, аналізували за допомогою рентгеноструктурного та рентгенофазового 

аналізу (Рисунок 3.8). 

Координаційні сполуки виділяли із реакційної суміші в індивідуальному 

вигляді, використовуючи флотаційний метод (суміш органічних розчинників 

CHBr3/CH2Cl2). Загалом було отримано дев’ять нових сполук наступного складу: 

[CuII(tr2pr)(MoO4)]H2O (81), [CuII
3(OH)2(tr2pr)(MoO4)2]4H2O (82), [CuII

2(tr2pr)4(-

Mo8O26)]4H2O (83), [CuII
4(OH)4(tr2pr)2(-Mo8O26)]H2O (84), [CuII

3(OH)2(tr2pr)3(-
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Mo8O26)] (85), [CuII

3(tr2pr)2(Mo8O28H2)]9H2O (86), 

[CuII
3(OH)2(tr2pr)2(H2O)2(Mo8O26)]3H2O (87), [CuI

4(tr2pr)4(-Mo8O26)] (88), 

[CuI
8(tr2pr)8](,-Mo8O26)26H2O (89).[193] 

Концентраційна діаграма (Рисунок 3.9) охоплює сім основних областей 

кристалізації продуктів 8185, 88 та 89. Кристали координаційних полімерів 86 та 87 

 

 
Рисунок 3.8  Отримані порошкограми сумішей твердих продуктів реакції 

(позначені чорної кривою) та розраховані на основі даних рентгеноструктурного 

аналізу монокристалу (кольорові) в системі Cu(OAc)2·H2O/tr2pr/(NH4)6Mo7O24·4H2O 

(взято із різним співвідношенням Cu(OAc)2·H2O/tr2pr/(NH4)6Mo7O24·4H2O: а) 5:3:2, b) 

2:5:3 та c) 2:3:5, відповідно (випромінювання Cu-K1). Взято з роботи [193]. 
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були виявлені візуально під мікроскопом як домішки. Їх незначний вміст не дозволяє 

ефективно використовувати метод порошкової дифракції для моніторингу реакції. 

Кристалічні фази 81, 82, 83, що є комплексами двовалентної міді, локалізовані на 

ділянках трикутника праворуч, тоді як області утворення сполук CuI займають 

протилежний бік. Поле кристалізації сполуки 81 зміщене від центра до верхнього 

кута діаграми і визначається високим початковим вмістом органічного ліганду 

(діапазони співвідношень вихідних реагентів CuII/tr2pr/MoVI = 13 : 48 : 14). 

Включення до її складу двозарядного MoO4
2- можна пояснити більшою стабільністю 

аніона порівняно з дискретними аніонами Mo8O26
4- за умов вищого значення pH 

реакційного середовища. Сполука 82, що є домішковим продуктом 

багатокомпонентної суміші, знайдена в широкому діапазоні співвідношень CuII / tr2pr  

 

 
Рисунок 3.9  Концентраційна діаграма трикомпонентної системи Cu(OAc)2/tr2pr/ 

(NH4)6Mo7O24 показує зони утворення дев’ятьох мідьмолібдатів, декорованих 

органічним лігандом tr2pr: 8189. Ділянки нижніх кутів, що позначені сірим 

кольором, відповідають кристалізації Cu2O, СuO (лівий кут на діаграмі (а)) та 

невідомої неорганічної молібден-вмісної фази (правий кут на діаграмі (а)). Взято з 

роботи [193]. 

 

/ MoVI = 15 : 15 : 28. Ці ділянки локалізовані в центральній частині діаграми. Ще 

більшу площу на діаграмі займає поле кристалізації комплексу складу [Cu2(tr2pr)4(-

Mo8O26)]4H2O (83) (CuII/tr2pr/MoVI = 15 : 17 : 27). В області кристалізації сполуки 

82 виявлені поля утворення ще двох продуктів 84 та 85 за співвідношень 

CuII/tr2pr/MoVI = 24 : 12 : 47 та 13 : 1 : 68, відповідно. Ліва сторона трикутника, 

що характеризується високим вмістом Cu(OAc)2 та низьким вмістом молібдату, 
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відноситься до області координаційних сполук CuI та суміші оксидів Cu2O, СuO. Це 

гарно узгоджується зі спостереженнями для системи СuII/tr2ad/MoVI. Загалом, 

концентраційна діаграма надає можливість чіткого виокремлення полів кристалізації 

для координаційних СuII з октамолібдатами, гідрокси-сполук СuII та області 

існування сполук СuI (Рисунок. 3.9 b). Можна побачити, що використання даного 

підходу надає напрочуд ефективний інструмент для дослідження складних систем з 

утворенням численних продуктів, як це має місце для мідь(I,II)-молібдатів і гнучких 

органічних лінкерів. 

Будова ідентифікованих сполук. Специфічною особливістю ліганду tr2pr є його 

геометрична гнучкість, що проявляється у наявностю трьох основних конформацій 

(анти-анти, анти-гош та гош-гош, Рисунок. 3.10). Це є очікуваною передумовою 

структурного різноманіття координаційних сполук за участі tr2pr. До початку наших 

досліджень його координаційно-хімічна поведінка залишалась невідомою. 

 
Рисунок. 3.10  а) Геометрична гнучкість ліганду tr2pr визначає існування набору 

конформерів, які спричиняють просторову направленість зв’язків М-N у структурі 

координаційного полімеру. Основні конформаційні ізомери tr2pr представлені у 

проекціях Ньюмена; b) чотири способи з’єднання металічних центрів у 

кристалічних структурах 8189. Взято з роботи [193]. 
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Важливі аналогії можна знайти для комплексів з глутарат-дианіоном, який є 

топологічно спорідненим до tr2pr, бо включає пропіленовий місток між 

функціональними групами. Аналіз понад 100 кристалічних структур координаційних 

сполук з глутарат-дианіоном, що задепоновані в Кембриджській кристалографічній 

базі, вказує на перевагу конформації анти-гош (49%), тоді як конформери анти-

анти та гош-гош зустрічаються у 29 та 22% випадків, відповідно. 

Головні структурні характеристики отриманих координаційних полімерів 

купрум-молібдатів з tr2pr (сполуки 8189) наведені в Таблиці 3.3. У комплексах 81 та 

82 молібден присутній у вигляді найпростішого тетраедричного молібдат-аніона. 

Кристалічна структура 81 представляє собою нескінченні неорганічні ланцюги 

CuII…CuII
∞, що поєднуються в напрямку осі b потрійними містками з двох μ2-N1N2-tr 

та μ2-O1O2-MoO4
2- (Рисунок 3.11 а). Органічний ліганд перебуває у конформації 

анти-гош. Він є тетрадентатним донором, що сполучає іони CuII на віддаленій 

відстані 10.91 Å, тим самим формуючи топологію двовимірного шару. 

 

 
Рисунок 3.11  a), b) У сполуці 81 ланцюжки CuII підримуються потрійними 

містками (μ2-O1O2-MoO4
2- та μ2-N1N2-tr) та з’єднуються у двовимірний шар 

тетрадентатними лігандами tr2pr. Взято з роботи [193]. 

 

У сполуці 82 реалізується інша комбінація, що призводить до утворення триядерних 

центросиметричних одиниць {Cu3(μ2-OH)2(μ2-tr)2}4+. В них найближча відстань 

Cu···Cu становить 3.377 Å. Ці фрагменти інтегруються у двовимірний шар завдяки 

містковим аніонам μ4-MoO4
2- (Рисунок 3.12). Два незалежних катіони Cu2+ набувають 

викривленого квадратно-пірамідального {CuNO4} та центросиметричного 

квадратно-біпірамідального {CuN2O2+O2} координаційного оточення. Тетрадентатні 

органічні ліганди, які виявлені в конформації анти-анти, послідовно сполучають 
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Таблиця 3.3  Структурні особливості купруммолібдатів 8189, що декоровані містковими tr2pr. 

Коорд. фрагменти Еволюція топологій 

Сполука 
CuII,I MoVI 

Геометрія 

tr2pr 

Торсійні кути 

tr2pr (°) 
Cu/tr2pr → 

Cu/tr2pr/Mo 

Cu/Mo → 

Cu/tr2pr/Mo 

[Cu(tr2pr)(MoO4)]H2O, 81 CuII(μ2-tr)(MoO4) MoO4
2- анти-гош 74.2; 173.2 2D→2D 1D→2D 

[Cu3(OH)2(tr2pr)(MoO4)2]4H2O, 82 CuII
3(μ2-OH)2(μ2-tr)2 MoO4

2- анти-анти 177.6; 177.6 2D→3D 2D→3D 

[Cu2(tr2pr)4(Mo8O26)]4H2O, 83 CuII
2(μ2-tr)3 -Mo8O26

4- анти-гош* 70.5; 178.1 2D→2D 0D→2D 

[Cu4(OH)4(tr2pr)2(Mo8O26)]H2O, 84 CuII(μ2-tr)(μ2-OH) -Mo8O26
4- анти-гош 72.0; 173.0 2D→3D 2D→3D 

[Cu3(OH)2(tr2pr)3(Mo8O26)], 85 CuII
3(μ2-OH)2(μ2-tr)2 -Mo8O26

4- анти-гош 

гош-гош ** 

61.8; 171.0 
100.9; 105.7 

3D→3D 1D→3D 

[Cu3(tr2pr)2(Mo8O28H2)]9H2O, 86 CuII
3(μ2-tr)4(μ2-OMo) Mo8O28H2

6- анти-анти 174.9; 179.2 1D→3D 2D→3D 

[Cu3(OH)2(tr2pr)2(H2O)2(Mo8O26)]3H2O, 87 CuII
3(μ2-OH)2(μ2-tr)2 Mo8O26N2

4- анти-гош 68.9; 174.2 1D→3D 2D→3D 

[CuI
4(tr2pr)4(Mo8O26)], 88 CuI

4(μ2-tr)4(tr)2 -Mo8O26
4- анти-гош 

анти-анти 

59.6; 167.9 
170.0; 177.7 

3D→3D 0D→3D 

[CuI
8(tr2pr)8](Mo8O26)26H2O, 89 CuI

4(μ2-tr)6 α-Mo8O26
4-, -

Mo8O26
4-  

анти-анти 172.4; 172.4 
177.9; 177.9 

3D→3D 0D→3D 

* кути для розупорядкованого пропіленового спейсера не приведені 
** (-CH2-) фрагмент розупорядкований відносно центра інверсії 

 
Взято з роботи [193]. 
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двовимірні шари у тривимірний каркас. Утворена таким способом структура містить 

відкриті канали розміром 33 Å. 

 

 
Рисунок 3.12  а) Фрагмент кристалічної структури сполуки 82, що демонструє 

поєднання триядерних одиниць [Cu3(μ2-OH)2(μ2-tr)2]4+ та μ4-MoO4
2– у двовимірний 

неорганічний шар [Cu3(μ2-OH)2(μ4-MoO4)2]n. b) Органічні ліганди виконують 

піларінгову роль, з’єднуючи неорганічні шари у координаційний каркас. Взято з 

роботи [193]. 

 

Спільною рисою шести інших сполук (8389) є наявність дискретних 

поліоксомолібдатів, формування яких відбувається шляхом різноваріантного 

сполучення поліедрів MoO6, MoO5 та MoO4 через спільні ребра та вершини. 

Утворенню таких часток сприяє кисле середовище за гідротермальних умов.[199] 

Серед відомих прикладів найбільш типовими є чотирьох-зарядні октамолібдат-

аніони [Mo8O26]4-, серед яких описані ізомерні: α-, β-, γ-, δ-, ε-, ζ-, η- та θ-

форми.[200208] Попри те, що квантово-хімічні розрахунки показують меншу 

стабільність β-[Mo8O26]4- ізомеру,[209] саме він є найбільш розповсюдженим. 

Синтезовані сполуки 8389 містять ізомерні α-, β-, δ-[Mo8O26]4- та споріднений 

шестизарядний аніон складу [Mo8O28H2]6- (Рисунок 3.13). 

У структурі комплексу 83, катіони CuII утворюють біядерні координаційні 

одиниці, що підтримуються потрійними тріазольними містками, у той час як 

монодентатні тріазольні групи заповнюють термінальні позиції кластерів (Рисунок 

3.14). Заслуговує на увагу поведінка органічного ліганду, три незалежні молекули 

якого виявляють різні способи координації:  тетрадентатний  μ4- та  два  бідентатних   
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Рисунок 3.13  Полімерні мотиви сполук, що отримані у системі CuII/tr2pr/MoVI, 

включають ізомерні β- та δ-[Mo8O26]4- аніони та споріднені аналоги [Mo8O28H2]6-, 

[Mo8O26N(tr)2]4-. За виключенням комплексу 83, полімерні мотиви [Cu([N-N]-tr)]n
2n+ 

побудовані на основі триядерних координаційних фрагментів, що містять місткові 

μ2-ОН групи та(або) координовані октамолібдатні форми. Взято з роботи [193]. 

 

 
Рисунок 3.14  Фрагменти кристалічної структури 83: a) біядерний координаційний 

кластер [CuII
2(μ2-tr)3(tr)4] та координований до нього аніон δ-Mo8O26

4-; b) вторинні 

будівельні блоки [CuII
2(μ2-tr)3]4+ залучені у полімерну сітку топології (4,4) завдяки 

органічним лінкерам, а утворені ромбічні порожнини заповнені заряд-

компенсуючими октамолібдат-йонами δ-Mo8O26
4-. Останні є бідентано-містковими 

між двома протилежними кластерами. Взято з роботи [193]. 
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N1N2- та N1N1- у співвідношенні 1:1:2 на кожен кластер [CuII

2(μ2-tr)3], відповідно. Всі 

молекули tr2pr знаходяться у конформації анти-гош і зв’язують дискретні біядерні 

блоки у (4,4)-сітку. Октамолібдатні аніони відносяться до ізомерного типу δ-, що є 

комбінацією чотирьох октаедрів MoO6 та чотирьох тетраедрів MoO4. Варто 

відмітити структурну близькість комплексів [CuII
2(tr2pr)4(δ- Mo8O26)]4H2O (83) та 

[CuII
2(tr2ad)4](Mo8O26) (81). Утворення біядерних кластерних одиниць {CuII

2} з 

короткими тріазольними містками [-N-N-], топологічно ідентичні полімерні сітки, 

включення октамолібдату та однакове співвідношення CuII-ліганд – красномовно 

підкреслюють цей факт. Окрім цього, поля кристалізації обох сполук на відповідних 

концентраційних діаграмах є майже тотожними. 

Структура комплексу [Cu4(OH)4(tr2pr)2(-Mo8O26)]·H2O (84) містить катіонні 

ланцюги CuII у послідовності [Cu1-Cu2-Cu3-Cu2]n, які підримуються містковими 

гідрокси-групами (Рисунок 3.15). Тетрадентатні ліганди tr2pr у конформації анти-

ґош зшивають сусідні ланцюги у двовимірні шари, які знаходяться на відстанях 9.88, 

11.62 та 13.37 Å. Заряд катіонного каркаса компенсується за допомогою аніонів {-

Mo8O26}4-, що розміщуються між координаційними шарами [Cu4(OH)4(tr2pr)2]4+. 

Октамолібдат-йони, займаючи аксіальні позиції у координаційній сфері іонів міді, 

утворюють подовжені контакти Cu-OMo 2.746 та 2.769 Å. 

 

 
Рисунок 3.15  а) В структурі 84, катіонні ланцюги [Cu(OH)]n

n+, що підтримуються 

за допомогою [N-N]-tr, поєднуються тетрадентатними -(Mo8O26)4- аніонами; b) 

утворення координаційних шарів відбувається за допомогою μ4-tr2pr. (Коди 

симетрії: (i) 1-x, -y, 1-z; (ii) -1+x, y, 1+z; (iii) 1-x, 1-y, 1-z; (iv) 2-x, -y, -z.). Взято з 

роботи [193]. 
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В структурі [Cu3(OH)2(tr2pr)3(-Mo8O26)] (85) формування катіонного 

фрагмента за участі гідрокси-містків відбувається у інший спосіб. Передусім 

організуються дискретні лінійні кластери [Cu3(μ2-OH)2(μ2-tr)2]4+ (Рисунок 3.16), які 

сполучаються в ланцюги подвійними тріазольними містками μ2-N1N2. За цих умов 

відстань між термінальними іонами міді CuII···CuII сусідніх кластерів становить 4.16 

Å. Тетрадентана роль органічного ліганду сприяє утворенню структури тривимірної 

топології. 

 

 
Рисунок 3.16  а) Фрагмент кристалічної структури сполуки 85 показує дискретні 

кластерні одиниці [Cu3(μ2-OH)2(μ2-tr)2]4+ та їх поєднання у тривимірний каркас за 

допомогою тріазольних містків та аніонів [-Mo8O26]4-. (Код симетрії: 1-x, -y, 1-z). 

Взято з роботи [193]. 

 

На перший погляд, подібно виглядає і кристалічна структура 

[Cu3(OH)2(tr2pr)2(H2O)2{Mo8O26}]3H2O (87), що також містить триядерні катіонні 

одиниці {Cu3(μ2-OH)2(μ2-tr)2}4+ (Рисунок 3.17). Однак найбільшою несподіванкою 

стало те, що тріазол виступає в ролі гетеромістка між катіонами CuII та MoVI 

октамолібдатного фрагмента. Цей спосіб сполучення двох різних за природою 

металічних центрів є рідкісним і зістрічався раніше лише у кількох випадках.[192, 

194196] Незвичною є і конфігурація ізополімолібдату, в якому два додаткових 

атоми нітрогену від тріазольних лігандів доповнюють октамолібдат до умовного 

складу {Mo8O26N2}4-. Цей фрагмент включає шість октаедрів [MoO6] та два октаедри 

[MoO5N], що мають спільні ребра. Таке поєднання поліедрів є характерним для 

конфігурації γ-ізомеру [Mo8O26]4-. Фрагменти {Mo8O26N2}4- додатково зв’язують 

катіони Cu2+ через чотири атоми оксигену, що організовує сусідні ланцюжки у 

двовимірний шар. 
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Рисунок 3.17  Двовимірна структура сполуки 87 реалізується у результаті 

поєднання триядерних одиниць [Cu3(μ2-OH)2]4+ та аніонних фрагментів 

[Mo8O26N2]4-. [N-N]-Тріазольні містки сполучають як катіонні центри CuІІ…CuІІ, 

так і катіон-аніонні фрагменти CuІІ…MoVІ. Взято з роботи [193]. 

 

В кристалічній структурі [Cu3(tr2pr)2(Mo8O28H2)]9H2O (86) (Рисунок 3.18), 

також присутні дискретні триядерні кластери CuІІ, проте їх будова реалізується за 

допомогою тріазольних одиниць та поліоксомолібдат-йонів. У цьому разі 

компенсація заряду катіонного фрагмента [Cu3(tr)4]6+ досягається шляхом включення 

шестизарядного аніона {Mo8O28H2}6-. Будову останнього- можна розглядати як 

похідну від γ-октамолібдату. У структурі ці йони координуються до п’яти катіонів 

купруму, послідовно зв’язуючи триядерні катіонні одиниці [Cu3(tr)4]6+ у ланцюги та у 

двовимірну сітку. Органічні ліганди є тетрадентатними піларінг-агентами, що 

зшивають неорганічні шари у тривимірний каркас. 

Дослідження полів кристалізації для систем Cu(OAc)2·Н2О/тріазольний 

ліганд/(NH4)6Mo7O24·4Н2О показує на неодмінну присутність окисно-відновних 

перетворень, продуктами яких є координаційні сполуки міді(І). Два таких 

координаційні полімери [CuI
4(tr2pr)4(-Mo8O26)] (88) та [CuI

8(tr2pr)8](,- 

Mo8O26)26H2O  (89)  були  виділені  як  продукти  взаємодії  Cu(OAc)2·Н2О,  tr2pr  та 
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Рисунок 3.18  a), b) Проекціі фрагмента структури 86 показує утворення 

неорганічного шару [Cu3(Mo8O28H2)], побудованого з лінійних триядерних катіонів 

[Cu3(tr)4]6+ та місткових шестизарядних аніонів {Mo8O28H2}6-. 

 

(NH4)6Mo7O24·4Н2О. В структурі 88, координаційне оточення катіонів CuI приймає 

форму викривленого тетраедра {CuN4} та гойдалки {CuN3O} (“seesaw”) (Рисунок 

3.19). Їх поєднання у одновимірний мотив можна розглядати як результат утворення 

центросиметричних ромбоїдальних кластерів {Cu4} з чотирма короткими містками 

[N-N]-tr і двома термінальними тріазольними групами, та їх подальше сполучення за 

допомогою додаткових подвійних містків [N-N]2-tr. Органічні ліганди виступають у 

ролі містків двох типів (4 та 3, у співвідношення 1:1) та виявляють відповідно 

анти-анти та анти-гош конформації. Ці особливості сприяють формуванню 

тривимірного катіонного каркаса, який включає бідентатно-місткові аніони (-

Mo8O26)4-. 

 

 
Рисунок 3.19  a) У структурі 88 організація катіонів CuI за допомогою містків [N-

N]-tr відбувається вздовж осі а; b) тривимірний катіонний каркас [CuI
4(tr2pr)4]n

n+ 

включає аніони {-Mo8O26}4-, які є бідентатними містками між центрами CuI. 

Взято з роботи [193]. 
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Подібним способом в структурі комплексу (89) іони міді(І) також утворюють 

ромбоедричні угрупування, в яких металічні центри сполучаються шістьма 

тріазольними містками [N-N]-tr (Рисунок 3.20). Сусідні ромбоїди {Cu4} з’єднуються 

тріазольними групами через дві вершини у ланцюг. Подібний мотив є характерним 

для тріазолвмісних координаційних сполук катіонів металів, схильних до зворотної 

π-дативної взаємодії (наприклад, комплексів AgI). Незалежні органічні ліганди у 

структурі 89 демонструють як подібну координаційну поведінку (4-), так і 

приймають ідентичну конформацію (анти-анти). Останній фактор визначає відстань 

між металічними центрами, а, отже, і впливає на розмір порожнин у катіонному 

каркасі. Вони для комплексу 89 є помітно більшими, ніж у разі сполуки 88, що 

пояснює включення у каркас не тільки аніонів октамолібдату, а й численних молекул 

води. Можливо, що конформаційна гнучкість сприяє також інкорпоруванню у 

міжкаркасні порожнини суміші двох ізомерних аніонів октамолібдату: - та -

Mo8O26. 

 

 
Рисунок 3.20  a) У структурі [CuI

8(tr2pr)8]{,-Mo8O26}26H2O (89) металічні 

центри міді(І) формують лінійний мотив вздовж осі а, у якому псевдоароматичні 

металоцикли {Cu-[N-N]2-Cu} з’єднуються подвійними містками [N-N]-tr; b) 

Тривимірний катіонний каркас [CuI
4(tr2pr)4]n

n+ включає некоординовані молекули 

води та октамолібдат-аніони (Mo8O26)4-. Останні присутні у формах - та -

ізомерів. Частина їх позицій у кристалі є спільними і були уточнені із заселеністю 

0.85 для -ізомеру та 0.15 для - ізомеру. Взято з роботи [193]. 
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Дослідження гідротермальних перетворень у системах CuII/бітріазольний 

ліганд/MoVI дозволило виявити та отримати в індивідуальному стані сполуки 

нетривіального складу та будови. Цікавою виявилась взаємодія за участі ліганду 

tr2cy, особливістю якого є наявність циклогексанового спейсера. Для циклогексану 

відомі чотири основні конформаційні форми (“крісло”, “напівкрісло”, “човен”, 

“твіст-човен”), між якими у розчині за кімнатної температури встановлюється 

рівновага (Рисунок 3.21). 

 

 
Рисунок 3.21  Інтерконверсія конформацій циклогексанового спейсера в ліганді 

tr2cy, яка має місце у розчинах (приведена частково). 

 

Проте у твердому стані така конверсія циклу утруднена і, тому, переважає 

конформація “крісло”, якій відповідає глобальний мінімум (основний стан) вільної 

енергії. Тож, конформаційна поведінка ліганду tr2cy у кристалічному стані є 

передбачуваною. Координаційний полімер складу [Cu5(OH)2(tr2cy)2Mo6O22]·6H2O 

(90) кристалізується із незначним виходом лише за низької концентрації вихідних 

речовин ([CuSO4]=[MoO3]=[tr2cy] 6 мМ), тоді як домінуючими продуктами реакції, 

котрі виявлені у широкому інтервалі молярних співвідношень та концентрацій 

реагентів, є сполуки складу [Cu(tr2cy)2SO4]·7H2O (91) та [Mo2O6(tr2cy)] (130). 

Основою структури 90 є двовимірні змішанометалічні оксидні шари складу 

[Cu5(OH)2Mo6O22]n, які сполучені між собою за допомогою тетрадентатних містків 

tr2cy (Рисунок 3.22). Неорганічний шар складається із центросиметричних лінійних 

кластерів [Cu5(2-OH)2], які інтегровані у молібден триоксидну матрицю [Mo6O22]8- 

через два термінальні атоми CuII. Фактично кожен фрагмент [Mo6O22]8- надає дві 

вільні позиції для інкапсулювання катіонів міді, що додатково стабілізується шляхом 

координації Cu-[N-N]-Mo. З другого боку, структурний остов [Cu5(OH)2Mo6O22] 
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можна уявити як комбінацію будівельних блоків – катіонного [Cu3(OH)2]4+ та 

аніонного [Cu2Mo6O22]4-. Останній, вирогідно, є продуктом прямого заміщення двох 

атомів MoVI в конфігурації викривленого октаедра [MoO6] -ізомеру октамолібдату, 

на два катіони CuII у квадратно-пірамідальному оточенні [O3N+O].[210] Квантово-

хімічні розрахунки, виконані з використанням теорії функціонала густини (DFT), 

свідчать, що у гетерометалічному фрагменті [Cu2Mo6O22]4- саме симетричне транс-

розташувавання двох іонів міді в уявних позиціях Mo4 та Mo4i аніона -(Mo8O26)4- 

 

 
Рисунок 3.22  У структурі сполуки 90 утворення лінійних пентаядерних гідрокси-

кластерів [CuII
5(OH)2] можна розглянути з погляду взаємодії умовних інтермедіатів 

- лінійних триядерних кластерів [Cu3(OH)2]4+ та гетеролептичних аніонних 

фрагментів [Cu2Mo6O22]4-. Така комбінація додатково стабілізується включенням 

тріазольних містків: Cu-[N-N]-Cu та Cu-[N-N]-Mo. Взято з роботи [196]. 
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є енергетично найбільш вигідним.[196] Чотири містка [N-N]-tr раціонально 

доповнюють кластерну архітектуру [Cu5(OH)2Mo6O22], з’єднуючи пари Cu-[N-N]-Cu 

та Cu-[N-N]-Mo. Рідкісний спосіб зшивання гетерометалічної пари Cu-Mo за 

допомогою [N-N]-tr спостерігається і у сполуці 

[Cu3(OH)2(tr2pr)2(H2O)2(Mo8O26)]3H2O (87). Тетрадентатна координація tr2cy та 

термодинамічно найбільш стабільна конформація “крісла” аліциклічного спейсера 

визначають відстань між металічними центрами CuII ~13.0 Å вздовж органічного 

модуля. 

 

3.3. Закономірності перебігу гідротермальних реакцій в системі CuII / Hpztz / 

MoVI. 

 

Значний потенціал методології аналізу концентраційних діаграм засвідчує також 

дослідження змішано-металічних CuII-MoVI-оксидів з гетеробіфункціональним 

лігандом Hpztz. Як показано у Розділі 1.4, такий ліганд здатен урізноманітнити коло 

можливих структурних типів координаційних полімерів, що пов’язане з 

можливостями координації двох різних гетероциклів як у містковій, так і у 

термінальній ролі. Зважаючи на координаційно-хімічну поведінку біс-тріазольних 

лігандів у системах з CuII-MoVI, можна спрогнозувати найбільш очевидні способи 

взаємодії Hpztz з мідь(І,ІІ)-молібдатною матрицею, що ілюструє Рисунок 3.23. 

Депротонування піразольної групи можливе лише при високих значеннях pH, що, 

вочевидь, не є досяжним у присутності лише трьох реагуючих компонентів, а саме: 

CuII, Hpztz та MoVI. З другого боку, підвищення pH шляхом додавання до реакційної 

системи сильної основи призведе до деполімеризації молібден-оксидних кластерів та 

утворення найпростішого молібдату MoO4
2-. Варта уваги і конформаційна 

«жорсткість» Hpztr, у якому гетероциклічні фрагменти розміщені ортогонально одне 

одному, що є ключовим фактором просторової напрямленості зв’язків M-N(tr/pz) у 

полімерній сітці. 

Підбір реагентів та визначення температурного режиму гідротермальних 

реакцій для системи CuII/Hpztr/MoVI дозволив мінімізувати утворення ряду побічних 

неорганічних фаз. Присутність останніх суттєво ускладнювала отримання 

аналітично чистих координаційних сполук і подальше вивчення їх функціональних 

властивостей.  Найбільш гнучкою  для  дослідження  полів  кристалізації  виявилась 
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Рисунок 3.23  а) Конформаційні особливості будови Hpztz; b), c) очікувані способи 

координації гетероциклів 1,2,4-тріазолу та піразолу до змішанометалічної оксидної 

матриці CuII-MoVI. Взято з роботи [192]. 

 

система CuSO45H2O/Hpztr/MoO3. Встановлено, що взаємодія за температур >170 °C 

неодмінно супроводжується підвищеним вмістом некристалічних домішок у 

реакційній суміші, тоді як температури менші за 150 °C не прийнятні через 

недостатню розчинність MoO3 та деяких інтермедіатів типу Cu3(OH)2(MoO4)2. 

Обраний температурно-часовий режим реакції - витримування при 165 °C протягом 

12 годин із поступовим охолодженням до кімнатної температури за 54 годин, був 

оптимальним з практичного погляду. Подібно до попередньо розглянутих 

концентраційних діаграм, мольні співвідношення між трьома реагентами та їх 

молярні концентрації методично варіювались від 1 до 8 та від 20 до 160 мМ, 

відповідно, тоді як загальна концентрація трьох компонентів CuІІ/Hpztr/MoVI була 

постійною та становила 200 мМ. 

Концентраційна діаграма потрійної системи CuSO45H2O/Hpztr/MoO3 містить 

п’ять основних областей (Рисунок 3.24), що відповідають кристалізації 

координаційних полімерів наведеного складу: [Cu(Hpztr)2SO4]·3H2O (92), 

[Cu(Hpztr)Mo3O10] (93), [Cu4(-OH)4(Hpztr)4Mo8O26]·6H2O (94), [Cu(Hpztr)2Mo4O13] 

(95), [Mo2O6(Hpztr)]·H2O (96). Ще один комплекс [Mo2O6(Hpztr)(H2O)2] (97) 

утворюється як домішка у області кристалічної фази 96. 
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Рисунок 3.24  Трикутна діаграма побудована для реакційної системи 

CuSO4/Hpztr/MoO3 допомогла виявити області кристалізації декількох нових 

координаційних сполук. Взято з роботи [192]. 

 

Домінуючим продуктом реакцій є комплекс [Cu(Hpztr)Mo3O10] (93), причому 

відвовідна йому зелена ділянка охоплює практично всю діаграму (Рисунок 3.24), за 

виключенням вершини трикутника – області з високим вмістом Hpztr та малою 

кількістю MoO3. Утворення гідроксикомплексу [Cu4(-OH)4(Hpztr)4Mo8O26]·6H2O 

(94) асоціюється з присутністю відносно невеликої кількості MoO3 на фоні зміни 

мольного співвідношення CuII/Hpztr від 1 до 8. Відповідний діапазон пропорцій між 

реагентами CuSO4:Hpztr:MoO3 становить відповідно 18: 18: 13. Дана область, яка 

позначена синім кольором, практично повністю співпадає із зоною кристалізації 

сполук [Cu(Hpztr)Mo3O10] (93) та [Cu(Hpztr)2SO4]·3H2O (92). Останній утворюється із 

середніми або високими виходами у області, що визначається мольними межами 

CuSO4:Hpztr:MoO3 = 16: 38: 14. Сульфат аніон створює поміну конкуренцію 

координації конденсованих молібденоксидних аніонів. Його вища нуклеофільність, 

порівняно до октамолібдат-йону, сприяє координації до катіонів міді(II). Утворення 

комплексу 93 відповідає низькому вмісту CuSO4 і знаходиться у вузькому діапазоні 

верхньої частини діаграми ліворуч зі співвідношенням CuSO4:Hpztr:MoO3 = 12: 

37: 26. Ця область також перетинається із зоною кристалізації сполуки 

[Mo2O6(Hpztr)]·H2O (96). Остання була зафіксована лише для двох 

експериментальних точок при співвідношеннях CuSO4:Hpztr:MoO3 = 1: 3: 6 та 1: 4: 5. 

Сполуки розміщені в нижній частині трикутника утворюються при високій 
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надлишковій кількості MoO3, формальна концетрація якого під час реакції приймає 

значень від 140 до 160 мМ. Низька розчинність MoO3 призводить до його неодмінної 

присутності у продуктах реакції, наприклад, за співвідношень CuSO4:Hpz-tr:MoO3 = 

1: 1: 8 чи 1: 2: 7. Одночасно, у цій області утворюється інший комплекс складу 

[Mo2O6(Hpztr)(H2O)2] (97). Такі висновки підтверджені даними рентгенофазового 

аналізу одержаних порошків (Рисунок 3.25). 

 

 
Рисунок 3.25  Дифрактограми суміші твердих продуктів реакції у системі 

CuSO4/Hpztr/MoO3 відповідають експериментальним точкам а) зі сталим вмістом 

CuSO4 (0.1 ммоль) при змінному співвідношенні між Hpztr та MoO3; b) зі сталим 

вмістом ліганду Hpztr (0.3 ммоль) при змінному співвідношенні між CuSO4 та MoO3 

(випромінювання Cu-K1). Взято з роботи [192]. 

 

Наочними прикладами, що демонструють «динамічність» хімічних 

перетворень у системі, можуть бути дифрактограми продуктів реакції, які записані за 
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умови сталої початкової концентрації одного з компонентів. На діаграмі, що 

представлена на Рисунку 3.25(а), вибраний напрямок паралельно осі MoO3 

відповідає сталому вмісту CuSO4 (0.1 ммоль) при змінному співвідношенні між Hpztr 

та MoO3. Порошкограми зразків цієї серії показують закономірну зміну складу 

суміші продуктів, у якій зверху донизу зменшується внесок координаційних сполук з 

високим вмістом органічного ліганду. Разом з тим, підвищується внесок продуктів із 

найбільшим вмістом молібденоксидного компонента (від Cu(Hpztr)2SO4]·3H2O (92) 

та [Cu4(-OH)4(Hpztr)4Mo8O26]·6H2O (94), до [Cu(Hpztr)Mo3O10] (93) та 

[Mo2O6(Hpztr)]·H2O (96)). 

На Рисунку 3.25(b) експериментальний зріз проходить паралельно основі 

трикутника і відповідає сталій концентрації ліганду (60 мМ, 0.3 ммоль) при 

змінному співвідношенні між CuSO4 та MoO3. Як видно із відповідних дифрактограм 

(зверху донизу), відбувається зменшення вмісту координаційних полімерів 

«збагачених» на катіони CuII (СuII:MoVI =1:0, 92; СuII:MoVI =1:2, 94) та закономірне 

збільшення вмісту сполук «збагачених» на МоVI (СuII:MoVI =1:3, 1:4 та 0:2, 93, 95, 96 

та 97). Однак, склад утворених продуктів не завжди точно відповідає мольним 

пропорціям вихідних і, часто, зазнає впливу реакцій гідролізу. Це видно на прикладі 

комплексу 94, у якому аніонні частки μ2-OH є продуктом гідролізу солі CuII. 

З метою дослідження впливу різних прекурсорів CuII та MoVI були проведені 

незалежні експерименти для ряду споріднених систем: 

CuSO45H2O/Hpztr/(NH4)6Mo7O244H2O, Cu(OAc)2H2O/Hpztr/(NH4)6Mo7O244H2O та 

Cu(OAc)2H2O/Hpztr/MoO3. Отримані результати показують суттєві відмінності у 

практичних виходах основних сполук (92, 93, 94) та різному розподілі продуктів на 

концентраційному трикутнику. Для реакційних систем CuSO4/Hpztr/MoO3 та 

CuSO4/Hpztr/(NH4)6Mo7O24, які різняться лише за молібденоксидним компонентом, 

можна було б очікувати на зовнішню схожість розміщення полів кристалізації 

сполук на концентраційних діаграмах. Порівняно з амоній парамолібдатом, MoO3 є 

більш кислотним компонентом, а тому принципові відмінності для даних систем 

варто розглядати крізь призму впливу кислотності середовища. Для діаграми 

CuSO4/Hpztr/(NH4)6Mo7O24 області кристалізації трьох зазначених вище комплексів 

мають симетричний вигляд, що відповідає приблизно третині загальної площі 

трикутника. Водночас область кристалізації сполуки 92 зміщена від центра до 

сторони CuSO4-Hpztr, сполуки 93 – від центра до сторони (NH4)6Mo7O24-Hpztr, а 
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комплексу 94 – до основи (NH4)6Mo7O24-CuSO4 (Рисунок 3.26 а). Положення 

кристалізаційної зони останнього комплексу зазнає помітних змін порівняно до 

виявленого на діаграмі CuSO4/Hpztr/MoO3. Це свідчить про те, що сполука з 

аніонними гідрокси-містками є найбільш чутливою до впливу рН. 

Дві наступні системи Cu(OAc)2H2O/Hpztr/MoO3 та 

Cu(OAc)2H2O/Hpztr/(NH4)6Mo7O244H2O були обрані з метою уникнути утворення 

сульфатного комплексу 92. Заміна вихідної солі міді(ІІ) з сульфату на ацетат, який 

має вищу основність, збільшує рН і сприяє гідролізу. Саме тому у разі прекурсорів 

Cu(OAc)2 та (NH4)6Mo7O24 область кристалізації 94 (сполука, що містить гідрокси-

частки) є найбільшою серед усіх наведених систем. Разом з тим, частковий розклад 

Cu(OAc)2 за гідротермальних умов призводив до утворення оксидних фаз (Рисунок 

3.26 b,c). Важливим для спостереження даних систем є наявність області 

кристалізації лише одного продукту 94, що дозволило отримати аналітично чистий 

препарат. 

 
Рисунок 3.26  a), b), c) Концентраційні діаграми для трьох споріднених систем 

CuSO45H2O/Hpztr/(NH4)6Mo7O244H2O (a), Cu(OAc)2H2O/Hpztr/(NH4)6Mo7O244H2O 

(b), Cu(OAc)2H2O/Hpztr/MoO3 (c) показують розподіл основних продуктів реакції у 

кристалізаційних зонах (загальна концентрація початкових реагентів CuII, Hpztr 

MoVI становить 200 ммоль/л). Блакитна область належить комплексу 92, зелена - 

93, синя - 94. Помаранчева лінія відмічає зону утворення оксидів CuII, I, а сіра – 

присутність оксиду MoVI, що не прореагував. Взято з роботи [192]. 
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Будова ідентифікованих сполук. Кристалічна структура сульфатного комплексу 92 

демонструє ключову особливість координації ліганду Hpztr (що надалі 

спостерігається для решти сполук 9397). Вона полягає у формуванні полімерного 

мотиву при містковій функції лише [N-N]-тріазольної групи, тоді як піразольна група 

проявляє координаційну інертність (Рисунки 3.27 та 3.28). Це може бути пояснено 

проходженням гідротермальних перетворень при відносно низьких рН (46), що є 

наслідком гідролізу солей міді(ІІ) та високого вмісту кислотного оксиду МоО3. За 

таких умов піразольний замісник може протонуватися (pKb для 3,5-диметилпіразолу 

~ 4.20), що перешкоджатиме координації до йонів металів на стадіях нуклеації та 

росту кристалів. Водночас значення водневого показника 4-6 не є достатньо низьким 

для утворення сполук із протонованим піразолій катіоном. 

 

 
Рисунок 3.27  a) Формування ланцюгового мотиву у структурі комплексу 92 

відбувається за допомогою [N-N]-тріазольних містків; b) сусідні колони 

[Cu(tr)2SO4]n, залучаючи міжмолекуряні водневі зв’язки (pzN-H…O-SO3
2-) та π-π 

стекінгові взаємодії, упаковуються тетрагонально з утворенням каналів паралельно 

осі b (сольватні молекули води не приведені). Взято з роботи [192]. 

 

Координаційне оточення CuII є типовим квадратно-біпірамідальним {CuN4O2}, 

що побудоване з атомів нітрогену у екваторіальних та оксигену у аксіальних 

позиціях, які вздовж осі b об’єднуються у колони через спільні вершини O,O’. 

Конфігурація тріазольного та піразольного циклів у молекулі ліганду є майже 
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ортогональною, а значення торсійного кута tr-pzH помітно більше, аніж у структурі 

моногідрату Hpztz·H2O (72° проти 52°). Це сприяє такій упаковці лінійних мотивів, 

що максимізує міжмолекулярні π-π стекінгові взаємодії, подібно до будови 

комплексів CuX2/tr2Ph) (X=Cl-, Br-). Додаткову зв’язуючу роль між сусідніми 

колонами відіграють міжланцюжкові водневі зв’язки pzNH···OSO3
2-. Такий спосіб 

взаємодії донорів та акцепторів водневих зв’язків призводить до утворення 

ромбічних каналів розміру 3×6 Å, заповнених молекулами води. 

 

 
Рисунок 3.28  Три способи поєднання тріазольного містка з неорганічною 

полімерною матрицею CuII-MoO3 та MoO3, що виявлені для структур 93–96. Взято з 

роботи [192]. 

 
Структуру сполуки [Cu(Hpztr)Mo3O10] (93) можна розглянути як комбінацію 

двох полімерних частин: катіонного ланцюга [Cu(tr)]n
2n+ та комплементарної до 

нього аніонної стрічки {Mo3O10}n
2n- (Рисунок 3.29 а.), ковалентна взаємодія між 

якими призводить до двовимірної сітки. Важливу стабілізуючу роль відіграє 

узгодженість зарядів катіонів та аніонів, а також метрична подібність лацюгів 

[Cu(tr)]n
2n+ та {Mo3O10}n

2n-. Йони міді фрагмента [Cu(tr)]n
2n+ знаходяться у квадратно-

біпірамідальному оточенні {CuN2O4}, а їхні поліедри мають спільні вершини. 

Місткову роль виконують тріазольні групи [N-N]-tr та μ2-атоми оксигену октаедрів 

{MoO6}. Молібденоксидний аніон складається із октаедрів двох типів, які 

з’єднуються між собою вздовж ребер. Подібні структурні приклади були описані для 

солей типу A2Mo3O10, до складу яких входять катіони NH4
+,[211] Na+,[212] K+,[213] 
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або органічні алкіламонієві катіони [214, 215]. Відомо лише кілька випадків 

координації полімерного {Mo3O10}n
2n- до катіонів перехідних металів.[216219] 

Некординовані піразольні групи орієнтуються у напрямку перпендикулярному 

до неорганічного остова СuMo3O10, з обох боків. Їх взаємодія із сусуднім шаром 

відбувається шляхом залучення біфуркованих водневих зв’язків типу pzNH···O=Mo, 

(3.173 Å). Така комплементарна упаковка координаційних шарів нагадує зчіплення 

“застібки-блискавки”, призводячи до відсутності порожнин у кристалічній структурі 

(два гетероцикли ліганду розміщені майже ортогонально, відповідний діедральний 

кут становить 85°). 

 

 
Рисунок 3.29  a) Формування двовимірної структури 93, шляхом поєднання двох 

типів полімерних мотивів [Cu(tr)]n
2n+ та (Mo3O10)n

2n-, які є комплементарними як за 

зарядом, так і за метрикою; b) щільна упаковка стабілізується міжшаровими 

водневими зв’язками піразольної групи N-H та молібденільного атома оксигену 

(відстань між сусідніми шарами складає 11.47 Å). Взято з роботи [192]. 

 

На відміну від комплексу 93, сполука [Cu4(-OH)4(Hpztr)4(Mo8O26)]·6H2O (94) 

містить дискретні аніони -Mo8O26
4- (Рисунок 3.30). У її структурі присутні чотири 

незалежні йони CuІІ, які послідовно чергуються вздовж ланцюга {CuII(2-OH)[N-N]-

tr} (відстані між сусідніми катіонами складають 3.362–3.419 Å). Цей мотив подібний 

до структури розглянутого вище гідрокси-комплексу [Cu4(OH)4(tr2pr)2(-

Mo8O26)]·H2O (84). 

Аніон октамолібдату є багатоцентровим містком, причому атоми оксигену 

займають аксіальні (апікальні) позиції в координаційній сфері катіонів Cu2+, 

з’єднуючи гідрокси-ланцюги у двовимірний мотив. Гідрофільна природа 
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октамолібдату, який до того ж є акцептором водневих взаємодій, сприяє утворенню 

воднево-зв’язної сітки. 

 

 
Рисунок 3.30  a) Структурний мотив [Cu(2-OH)(Hpz-tr)] підримується 

подвійними містками 2-(tr/OH-); b) сусідні ланцюги [Cu(2-OH)tr]n
n+ поєднуються 

між собою у двовимірну сітнку за допомогою дискретних -Mo8O26
4-. Взято з 

роботи [192]. 

 

Перетворення молібден триоксиду за гідротермальних умов можуть 

призводити не лише до дискретних поліоксомолібдатів, а й молібдатів полімерної 

будови, у яких поліедри з’єднані по ребру ({Mo15O47}n
4n-),[220, 221] або через спільні 

вершини ({Mo8O26}n
4n-/{Mo4O13}n

2n-[215, 218, 222227]). Такі структури можуть 

стабілізуватися тріазольними містками, що сполучають два різні металічні центри. 

Саме такий приклад  виявлено  для  сполуки [Cu(Hpztr)2Mo4O13] (95)  (Рисунок 3.31).  

 

 
Рисунок 3.31  а) Незалежна частина координаційного полімеру 95, у якому 

тріазольні групи є гетеромістком між атомами MoVI та CuII. Некоординовані 

піразольні фрагменти за допомогою водневих контактів взаємодіють із містковими 

атомами оксигену сусіднього шару, b) поліедри {MoO5N} та {MoO5}, що поєднані 

через спільнe ребро. Взято з роботи [192]. 
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Молібденоксидний аніон конденсується у полімерний мотив [Mo4O13]n

2n-, який 

складається із поліедрів двох типів - викривлених октаедрів [MoO5N] та квадратних 

пірамід [MoO5], що сполучені по ребру О...О. 

Кожну незалежну одиницю {Mo4O13} оточують чотири катіони CuII, які у 

межах шару розмішуються на відстанях 7.75 та 8.18 Å (Рисунок 3.32). Такий 

змішанометалічний мотив додатково стабілізується координацією тріазольної групи 

одночасно до різних центрів: CuII та MoVI. Подібна гетеро-місткова роль 

тріазольного гетероциклу була проілюстрована на прикладі комплексів 87 та 90. 

 

 
Рисунок 3.32  Двовимірний неорганічний шар {CuIIMoVI

4O13}n стабілізується за 

допомогою тріазольних містків [N-N] ліганду (сполука 95). Взято з роботи [192]. 

 

Цікаво, що споріднені сполуки 87, 90 та 95, які отримують із різних реакційних 

систем, утворюються лише із незначними виходами, як домішка до основних 

продуктів. Це наводить на думку, що комплекси є найбільш лабільними 

(«кінетичними») продуктами реакції, які в процесі гідротермальної кристалізації 

трансформуються у більш стабільні. 

Для системи CuII/Hpztr/MoVI використання надлишку MoVI-оксидного 

компонента веде до близьких за складом молібденоксидних координаційних 

полімерів ([Mo2O6(Hpztr)]·H2O (96) та [Mo2O6(Hpztr)(H2O)2] (97)), будова яких буде 

детально розглянута у наступному розділі. Близька спорідненість між цими 

полімерами пояснює причину їх одночасного утворення практично в одній зоні 

концентраційної діаграми (Рисунок 3.24). Якщо сполуку 97 вдалося виділити в 

індивідуальному стані, виходячи безпосередньо з органічного ліганду та MoO3, то 

спроби отримати комплекс 96 у аналітично чистому вигляді виявилися марними. 
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3.4. Термічна стабільність змішанометалічних CuІІ/MoVI координаційних 

полімерів на основі тріазольних містків. 

 

Термічна стабільність найбільш репрезентативних координаційних сполук, 

отриманих у системах CuІІ/тріазольний ліганд/MoVI-оксидний компонент, досліджена 

з використанням термодифрактометричного, термогравіметричного аналізу та за 

допомогою ІЧ спектрів зразків комплексів, які нагрівали до різної температури. 

Основні спостереження зведені у Таблиці 3.4. 

Аналізуючи отримані дані, не можна не помітити принципові відмінності у 

термічній поведінці сполук, що належать до кристалогідратів (78, 81, 83, 84, 92, 94) 

та іншої групи, що не містять молекул сольватної води (77, 85, 93). Результати 

термодифрактометричного аналізу, що проводився при неперервному нагріванні 

зразка, вказують на те, що термічні перетворення сполук першої серії проходять 

ступінчасто. На початковій стадії відбувається вилучення слабкозв’язаних молекул 

води, які адсорбовані на поверхні кристалічних порошків, або які є гідратними і 

знаходяться в міжкаркасних порожнинах. Цей процес має місце в температурному 

інтервалі від кімнатної температури і до 180 °C, коли зразок ще не втрачає своєї 

кристалічності і відбувається його поступове зневоднення. Результати 

дифрактометричного аналізу вказують на різку зміну кристалографічних параметрів 

елементарної комірки при переході від структури кристалогідратної до структури 

зневодненої. Це термофазове перетворення здебільшого чітко проявляється на 

двовимірній термодифрактограмі Гін’є-Симона, що співпадає із зсувом або 

розщепленням профілю дифрактограми за певної температури (Рисунок 3.33). 

Остаточне руйнування кристалічної фази відбувається за помітно вищої температури 

(300 °C для 77, 270 °C - 92 250 °C - 84, 230 °C - 94, 90), що може вказувати на 

термохімічний розклад координаційного полімеру. 

Принципово інший характер термічних перетворень спостерігається для 

сполук, що не включають молекул води - 77, 85 та 93. Зокрема, положення піків 

профілей дифрактограм практично не зазнають суттєвого температурного впливу, 

починаючи від кімнатної температури (початок вимірювань) до 240 °C для 85 та до 

300 °C у разі 77 та 93 (Рисунок 3.34). Цікаво відмітити, що комплекс 85 втрачає 

кристалічність при помітно нижчій температурі, аніж два інших. Ймовірно, що 

процес  термічної  дегідратації  гідрокси-комплексу  вже  розпочинається  за  темпе- 
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Таблиця 3.4  Порівняльні дані термічної поведінки серії координаційних полімерів CuІІ на основі тріазольних містків, що були 

отримані у змішанометалічних системах CuІІ/тріазольний ліганд/MoVI. 

Сполука Термодифрактометричний аналіз ТГА, ІЧ 
[Cu2(tr2ad)4](Mo8O26), 77 310 °C одностадійний розклад* >320 °C – розклад ліганду  

ІЧ спектри кальц. зразків за темп. 70, 150, 200 та 260 °C 
[Cu4(μ4-O)(tr2ad)2(MoO4)3]·7.5H2O, 78 110-120 °C→ фазовий перехід 

210 °C→ втрата кр. зразка та його розклад 
70210 °C → втрата кр. води, 

>240 °C → остаточ. розклад зразка 
ІЧ сп. кальц. зразків за темп. 70, 150, 200 та 260 °C** 

[Cu(tr2pr){MoO4}]H2O, 81 190 °C→фазовий перехід  
230 °C → руйнування кр. структури 

ІЧ сп. кальц. зразків за темп. 
140, 195 та 220 °C** 

[Cu2(tr2pr)4{-Mo8O26}]4H2O, 83 130 °C→фазовий перехід  
240 °C → руйнування кр. структури 

ІЧ сп. кальц. зразків за темп. 
140, 195***, 220, 250 та 300 °C** 

[Cu4(OH)4(tr2pr)2{-Mo8O26}]H2O, 84 135 °C→фазовий перехід 
250 °C → руйнування кр. структури 

ІЧ сп. кальц. зразків за темп. 
140, 195, 220, 250 та 300 °C** 

[Cu3(OH)2(tr2pr)3{-Mo8O26}], 85 240 °C → руйнування кр. структури ІЧ сп. кальц. зразків за темп. 
140, 195, 220, 250 та 300 °C **  

[Cu5(OH)2(tr2cy)2Mo6O22]·6H2O,90 230 °C → руйнування кр. структури ІЧ сп. кальц. зразків при 
140, 195, 220, 250 та 300 °C 

[Cu(Hpztr)2SO4]·3H2O, 92 130 °C → фазовий перехід 
270 °C → втрата кристалічності зразка та його розклад 

25130 °C → видалення кр. молекул 3H2O (10.0% теор./ 
9.99% eкспеp.) 

270 °C → незворотній розклад Hpztr 
[Cu(Hpztr)Mo3O10], 93 300 °C одностадійний розклад* 320 °C незворотній розклад Hpztr 

[Cu4(OH)4(Hpztr)4Mo8O26]·6H2O, 94 130 °C фазовий перехід 
230 °C → руйнування кр. структури  

25140 °C; 140180 °C → видалення 2H2O із 6H2O 
(4.76% теор./ 5.10% eкспеp.) 

250 °C → розклад Hpztr 

*- відсутні проміжні стадії термічних перетворень, **- поява коливань у області кратних потрійних зв’язків, як ознака незворотності термолізу комплексу, 
*** - ізомеризація октамолібдату. 
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ратури у 240 °C. Це спостереження вказує на певну подібність у термічній поведінці 

сполуки 85 та ряду кристалогідратних сполук (78, 81, 83, 84, 92, 94), які також 

зазнають розкладу і стають рентгеноаморфними у близькому інтервалі температур  

 

 
Рисунок 3.33  Діаграми Гін’є-Симона сполук 78 (а), 81 (b) та 83 (випромінювання 

Cu-K1) показують температурну залежність профілей дифрактограм. Для цих 

сполук виявлено різке зміщення положення бреггівських рефлексів за температур 

110120 °C (78), 190 °C (81) та 140 °C (83), що відповідає процесу дегідратації. 
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Рисунок 3.34  Діаграми Гін’є-Симона сполук 85 (а), 77 (b) та 93 (с) демонструють 

незмінність профілей дифрактограм від кімнатної температури до температури 

розкладу координаційних каркасів (випромінювання Cu-K1). 

 

210250 °C. Навпаки, серед отриманих купрум-молібдатних координаційних 

полімерів сполуки 77 та 93 є винятково термостійкими, що вочевидь безпосередньо 

пов’язано із особливостями їхньої будови. 

Приведені дані термодифрактометричного аналізу полікристалічних порошків 

не можуть безпосередньо вказувати на проходження термолізу досліджених сполук, 

оскільки зникнення дифракції можна пояснити утворенням рентгеноаморфної 
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склоподібної фази. Термодифрактометричні дані є більш надійними і переконливими 

у разі використання інших незалежних фізичних методів, зокрема 

термогравіметричного аналізу та ІЧ спектроскопії. Поєднання цих методів створює 

повноцінну картину термічної поведінки синтезованих сполук. 

Наприклад, термогравіметрична крива для комплексу 78 показує втрату 

чотирьох кристалізаційних молекул води (5.20 % практ., 5.10 % розрах.) у проміжку 

до 200 °С. Решта розчинника вилучається одночасно з руйнуванням зразка (вище 240 

°С), що підтверджується мас-спектральним аналізом летких продуктів розкладу. 

Серед них домінуючим, окрім води (m/z = 18), стає CO2 (m/z = 44) (Рисунок 3.35 a). 

 

 
Рис. 3.35  a) Дериватограма комплексу 78 показує поступову дегідратацію зразка, 

що відбувається до температури 200 °С, та його остаточний розклад після 240 

°С; b) cерія ІЧ спектрів сполуки 78, отримана для зразків нагрітих до різних 

температур (70, 150, 200 та 260 °C). Зразки 7870, 78150, 78200 та 78260 

витримувалися за відповідних температур протягом 30 хвилин, після чого 

самочинно охолоджувалися до кімнатної температури. 

 

Важливі порівняльні характеристики були отримані при аналізі ІЧ спектрів 

зразків сполуки 78, витриманих на повітрі за різних температур: 70, 150, 200 та 260 

°C (Рисунок. 3.35 b). Як видно із наведених кривих у області 4004000 cм-1, всі 

спектри є ідентичними, за виключенням спектра зразка 78260, термічно 

обробленого за 260 ºC. У ІЧ спектрі 78260 з’являється інтенсивна смуга в області 

коливань кратних потрійних зв’язків з максимумом при 2125 см-1, що вирогідно 

відповідає валентним коливанням ν(C≡N) - результат розкладу тріазольного 

гетероциклу. Це однозначно вказує на незворотність процесів термолізу за 

температури у 260 ºC і вище. Ідентичність ІЧ спектрів зразків 7870, 78150, 78200, 
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а також подібність їх дифракторам, записаних за кімнатної температури, засвідчує, 

що процеси дегідратації комплексу та його гідратації, унаслідок адсорбції парів води 

з повітря, можуть бути зворотними. 

Для ряду сполук 81, 8385, 8890, що отримані в системах СuII/tr2pr/MoVI та 

СuII/tr2cy/MoVI, ІЧ спектри записували для зразків, кальцинованих за температур у 

140, 195, 220, 250 та 300 °C. До температури у 195 °C зміни в ІЧ спектрах є 

незначними або практично відсутніми, за виключенням [Cu2(tr2pr)4{-Mo8O26}]4H2O 

(83). Для останньої ці зміни пов’язані не стільки з дегідратацією сполуки, скільки із 

метатезою аніона -Mo8O26
4-, що проявляється у змінах спектрів в області коливань 

(Mo=O) та (Mo-O-Mo). Інтенсивна смуга при 801 см-1, яка присутня в ІЧ спектрі 

сполуки 83, зникає у спектрі кальцинованого зразка 83195. Водночас, спектр 

83195 у ділянці 1000400 cм-1 має дуже подібний вигляд до спектрів сполук 84 та 

85, до складу яких включений -ізомер октамолібдату (Рисунок 3.36). Тож такі зміни 

можна пояснити термічною ізомеризацією аніона -Mo8O26
4- у -форму. 

 

 
Рисунок 3.36  а) Дані ІЧ спектрів 83 та 83195 вказують на проходження 

ізомеризації -октамолібдат→-октамолібдат, що ініціюється нагріванням; b) 

Дані термодифрактометрії (діаграма Гін’є-Симона) сполуки 83 засвідчує існування 

термофазового переходу. Взято з роботи [193]. 

 

Отримані дані вказують, що найменш стабільним є двовимірний 

координаційний полімер 81 (до 220 °C), тоді як сполуки тривимірної будови стійкі 

щонайменше до 250 °C. Поява нових смуг поглинання при 2198 та 2112 см-1 може 

бути придатним ІЧ-спектральним критерієм розкладу тріазольних комплексів. Таке 

спостерігається для зразків, що кальциновані за температури 300 °C. Загалом 
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висновки з спостережень в ІЧ спектрах добре узгоджуються з даними 

термодифрактометричних досліджень (Таблиця 3.4). 

Дериватограми найбільш стабільних координаційних полімерів 77 та 93, які не 

містять молекул води, відрізняються відсутністю стадії дегідратації. Руйнування 

щільної каркасної структури цих сполук відбувається лише за температури ~320 °С 

та супроводжується різкою втратою маси, згідно до кривих ТГ (Рисунок 3.37). Леткі 

продукти розкладу (CO2, m/z = 44; H2O, m/z = 18) були зафіксовані за допомогою 

мас-спектрального аналізатора. Твердий залишок після витримування зразка 93 за 

температури 800 °C відповідає відновленому молібден діоксиду, що підтверджено 

дифрактометричними вимірами. Термодифрактограми комплексів практично не  

 

Рисунок 3.37  Дериватограми сполук 77 (a) та 93 (b) підтверджують термічну 

стабільність комплексів до 320 °С. 

 

зазнають суттєвого температурного впливу, починаючи від кімнатної температури 

(початок вимірювань) і до 300 °C. І лише подальше нагрівання зразка призводить до 

швидкого розкладу, що є результатом окиснення ліганду. 

Отримані дані дозволяють зробити висновок про те, що найбільш важливим 

фактором, який визначає термічну стабільність структури, є наявність або 

відсутність у кристалічній гратці координаційного полімеру сольватних молекул 

води або координованих гідрокси-часток. 

 
3.5. Магнітні властивості. 

 

Магнітні дослідження проведені для репрезентативної серії сполук різного 

складу та будови ([Cu2(tr2ad)4](Mo8O26) (77), [Cu4(μ4-O)(tr2ad)2(MoO4)3]·7.5H2O (78), 

[Cu(tr2pr){MoO4}]H2O (81), [Cu2(tr2pr)4{Mo8O26}]4H2O, (83) 

[Cu4(OH)4(tr2pr)2{Mo8O26}]H2O (84), [Cu3(OH)2(tr2pr)3{Mo8O26}] (85), 
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[Cu(Hpztr)2SO4]·3H2O (92), [Cu(Hpztr)Mo3O10] (93), [Cu4(OH)4(Hpztr)4Mo8O26]·6Н2О 

(94) та [Cu5(OH)2(tr2cy)2Mo6O22]·6H2O (90)), отриманих з трикомпонентних систем 

CuII/tr-ліганд/MoVI. Для дослідження магнітної поведінки важливим є 

координаційний полімер [Cu3(tr2ad)4(H2O)4](SiF6)3·4H2O (54), що був описаний у 

Розділі 1, який є типовим представником цілого ряду споріднених сполук, 

побудованих на основі лінійних кластерів [Cu3(-tr)6]6+. 

Графік залежності ефективного магнітного моменту (μeff) від температури для 

сполуки 54 вказує на слабку антиферомагнітну взаємодію між йонами Cu2+ в 

кластері [Cu3(tr)6]6+ (Рисунок 3.38). За кімнатної температури магнітний момент 

становить ~ 3.15 магнетони Бора, що відповідає трьом ізольованим металічним 

центрам зі спіном S = 1/2 (g = 2.1). Проте при зниженні температури магнітний 

момент спочатку поступово зменшується до 3 μB (~ 40 К), а потім різко – до 1.86 μБ 

(1.8 К). Величина 1.86 μB вказує на те, що за температури 1.8 К заселеним є лише 

стан з S = 1/2 триядерної системи. Враховучи центросиметричність тримідного 

кластера, запис гамільтоніана Гайзенберга-Дірака-ван-Флека має наступний вигляд: 

 

Ĥ = J1 (Ŝ1Ŝ2 + Ŝ2Ŝ3) + J2 Ŝ1Ŝ3                                   (3.1), 

 

де центральний атом позначений числом 2, значення J2 (обмінний інтеграл між 

крайніми йонами Cu2+) дуже мале проти J1 (обмінний інтеграл між сусідніми йонами 

Cu2+). 
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Рисунок 3.38 – Залежність магнітного моменту (μeff) від температури для 

координаційного полімеру 54 (кільця відповідають експериментальним значенням, 

точки – розрахованим за рівнянням Ĥ = BB·g·Ŝ + D { Ŝ z
2 – S(S+1)/3 } + E (Ŝ x

2 – Ŝ y
2), 

з параметрами J1 = 9.8 см-1, J2 = 0 та g = 2.115). Взято з роботи [97]. 
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Обмінні взаємодії у системі з трьох йонів (S = 1/2) заподіюють розщеплення 

основного стану на квартетний (S = 3/2) та два дублетних (S = 1/2). Ці стани можна 

позначити як |ST, S’> з використанням їх "проміжного спіну" S’ = S1 + S3 та 

"загального спіну" ST = S1 + S2 + S3 = S’ + S2. Символи Q, D1 та D2 будуть 

використані для квартетного стану (|3/2, 1>) та дублетних станів (|1/2, 1> і |1/2, 0>), 

відповідно. 

У системі з лише двома різними обмінними інтегралами для розрахунку 

енергій ST та S’ рівнів у тримері можна використати метод Камбе [228]: 

 

E(ST, S’) = (J1/2) ST(ST + 1) + (J2/2 - J1/2) S’(S’ + 1) – (3/8) J1 – (3/4) J2          (3.2) 

 

З урахуванням цих енергій, рівняння магнітної сприйнятливості набуває 

наступного вигляду: 

 

                                                                                                                            (3.3) 

 

Ця формула тотожна використаній для сполуки [Cu3(H-datrz)4(μ2-

Cl)2(H2O)4(SO4)2]·11.4H2O (де H-datrz = 3,5-діаміно-1,2,4-тріазол).[229] Розрахунки, 

за умови що J2 = 0, дають наступні результати: J1 = 9.8 см-1, g = 2.115, а основним 

станом є дублетний D1 з ST = 1/2, S’ = 1. Нехтування J2 виправдовує себе, що 

підтверджено DFT розрахунками, про що більш детально описано в роботі [97]. 

В ЕПР-спектрах високого поля при низьких температурах спостерігаються 

сигнали як від основного дублетного стану (S = 1/2), так і від квартетного стану (S = 

3/2) (Рисунок 3.39). Причому підвищення температури сприяє посиленню 

інтенсивності квартетного стану, що свідчить про збільшення його заселеності, тоді 

як сигнали від дублетного стану за температури у 30 К практично не помітні. 

Згідно графіка залежності χmT від T для полікристалічного зразка комплексу 

77 значення χmT практично не змінюється (0.85 см3 K моль-1) у широкому інтервалі 

температур, розпочинаючи від кімнатної (Рисунок. 3.40). Однак χmT зазнає 

незначного зростання за температури нижчої 20 K і досягає максимуму 0.99 cм3 K 

моль-1 при 1.9 K. Високотемпературні значення χmT гарно узгоджуються із суто 

спіновим внеском (теор. χmT = 0.86 cм3 K моль-1) для системи із двома ізольованими 

ядрами,  що  мають  спін  S = 1/2  (g = 2.3).  Незначне  збільшення  χmT  при зниженні  
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Рисунок 3.39 – Експериментальні та розраховані спектри ЕПР для сполуки 54 

записані при частоті 416.00 ГГц (a) та 101.6 ГГц (b) за температур 30 К і 3 К. 

Позначення Q відносяться до квартетного стану, а D – дублетного. Взято з 

роботи [97]. 

 

температури свідчить про слабкі феромагнітні взаємодії, що мають місце у 

ізольованому димері [Cu2(µ2-tr)2(tr)6]. Просторова орієнтація магнітних орбіталей 

(через які відбувається магнітний обмін і які є ортогональними до ян-теллеровської 

вісі) кожного катіона Cu2+ у біядерному кластері є майже паралельною, що не сприяє 

ефективному магнітному обміну і пояснює причину сталого значення χmT у 

широкому температурному інтервалі. Незначний магнітний обмін спостерігається 

лише за низької температури і, вірогідно, має феромагнітну природу, бо два 

тріазольні ліганди з’єднують магнітні орбіталі обох мідних центрів ортогонально. 

 

 Рисунок. 3.40  a) Температурна залежність значень χm та χmT для комплексу 77 

(чорна крива - розрахункова); b) залежність оберненої магнітної сприйнятливості 

від температури для комплексу 77 (неперервна лінія показує на відповідність закону 

Кюрі-Вейса у інтервалі 150–300 K). Взято з роботи [195]. 
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Значення магнітної сприйнятливості χ за температур <50 K описується 

рівнянням Бліні-Бауерса (S1= S2 = 1/2) 

 
 

і надає значення параметрів J = 0.41 см-1 та g = 2.10. Крива оберненої магнітної 

сприйнятливості (χm
-1) від T (Рисунок 3.40 b) є лінійною, вище 150 K описується 

законом Кюрі-Вейса і екстраполюється до нульового значення Θ, вказуючи на 

незначну магнітну взаємодію у димері. Цікаво відмітити на кривій χm(T) існування 

вузького відрізку із різкою зміною значення χm за температури 110 K, що є власною 

характеристикою зразка і було підтверджено кількома незалежними вимірами. Така 

поведінка може бути пояснена існуванням структурного фазового переходу. 

На противагу до сполуки 77, в якій магнітний обмін між парамагнітними 

центрами CuII відповідає практично нульовій константі Вейса (Θ ≈ 0), магнітна 

сприйнятливість комплексу 78 має більш виражену чутливість до зміни температури. 

На Рисунку 3.41 показано вигляд кривої χmT(T) для полікристалічного зразка, яка 

досягає максимума χmT 1.36 cм3 K моль-1 за температури у 300 K. Значення χmT  

 

 
Рисунок 3.41  Температурна залежність χmT для 78 (суцільна лінія відповідає 

теоретичним розрахункам). Взято з роботи [195]. 

 
поступово зменшується зі зниженням температури. Ці результати засвідчують, що 

для тетраядерної одиниці [CuII
4(μ4-O)] домінуючими є антиферомагнітні 

внутрішньокластерні взаємодії. Вони мають місце вже за кімнатної температури, при 

якій експериметальне значення χmT є суттєво меншим за теоретичне 1.58 cм3 K мoл-1, 

обраховане для чотирьох невзаємодіючих йонів CuII за умови g = 2.1. Магнітні 
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обміни в кластері [CuII

4(µ4-O)(tr)4] описує ізотропний гамільтоніан, який наведений 

далі (рівняння 3.4): 

H = - 2J(S1·S2 + S1·S3 + S1ii·S2 + S1ii·S3) - 2J’(S1·S1ii + S2·S3)     (3.4) 

 

Ця теоретична модель включає обмінну взаємодію лише з двома параметрами 

(J, J’), що дозволяє суттєво спростити розрахунки. Енергетичний параметр J 

відповідає за обмінну взаємодію через два типи містків: μ2-[N-N] тріазол та μ4-O, тоді 

як параметр J’ - лише за μ4-O. Гамільтоніан надає шість спінових станів, у яких 

загальний спін (ST) приймає значення 2, 1, 0 з відповідними енергетичними рівнями, 

що визначаються константами магнітного обміну J та J’, що наведено нижче: [230] 

E1 (ST = 2) = - 2 J - J’ 

E2 (ST = 1) = + 2 J - J’ 

E3 (ST = 1) = + J’ 

E4 (ST = 1) = + J’ 

E5 (ST = 0) = + 3 J’ 

E6 (ST = 0) = + 4J - J’ 

Підстановка цих значень до рівняння ван Флека [230] дозволяє апроксимувати 

експериментальні дані. Для температури >20 K, значення магнітної сприйнятливості 

найкраще узгоджуються з розрахунковими при параметрах J = -29.9 cм-1, J’ = -25.7 

cм-1 та g = 2.1 (Рисунок 3.41). Отримані параметри J та J’ говорять про те, що 

синглетний стан має нижчу енергію, аніж триплетні. Це підтверджується тенденцією 

наближення χmT до нульового значення при зниженні температури. Ненульові 

експериментальні величини спричинені незначною кількістю парамагнітної 

домішки. Складність структурної будови тетраядерного кластера [CuII
4(µ4-O)(tr)4], у 

якому місткові [N-N] тріазольні групи співіснують з тетрадентатним містковим μ4-O, 

перешкоджає проведенню детальної кореляції між структурою і магнітними 

властивостями. Обраний для розрахунків гамільтоніан відображає ідеалізовану 

симетрію мотиву [CuII
4(µ4-O)(tr)4], що по суті виявляє лише два типи взаємодій між 

чотирма парамагнітними центрами, обидва з подібною антиферомагнітною силою. 

Залежність χmT(T) для полікристалічного зразка сполуки 81 набуває значення 

0.428 cм3 K моль-1 за кімнатної температури (теоретичне значення χmT = 0.375 cм3 K 

моль-1 для S = ½ та g = 2), що залишається сталим в області вищих температур та 

суттєво зменшується при охолодженні нижче 50 K (Рисунок 3.42 а). Така поведінка 
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притаманна координаційним полімерам CuII зі слабкою антиферомагнітною 

взаємодією між сусідніми парамагнітними центрами вздовж координаційного 

ланцюга. Апроксимація експериментальних даних здійснювалась відповідно до 

відомого теоретичного підходу ([231]) з використанням лише одного параметру J, 

що відображає регулярну структуру полімерного ланцюга. Для спін-гамільтоніана 

H= -J Σ SiSi+1, найкращий результат отримано з параметрами g = 2.16 та J = -11.4 K (-

7.9 см-1). 

Для комплексу 83 (з біядерними одиницями [Cu2(tr2pr)4]4+ значення χmT за 

кімнатної температури складає 0.71 cм3 K моль-1 (для двох іонів Cu2+) та поступово 

зменшується до нуля при охолодженні (Рис. 3.42.b). Подібно до сполуки 

[Cu2(tr2ad)4](Mo8O26) аналіз експериментальної залежності χmT від T було проведено 

з використанням рівняння Бліні-Бауерса ([232]) для біядерної одиниці з двох 

парамагнітних центрів CuII, що мають спін ½. Отримана модель найкраще 

узгоджується з параметрами g = 2.08, 2J = -68.2 K (-47.4 cм-1). 

 

 
Рисунок 3.42  Температурні залежності χmT для комплексів 81 (а) та 83 (b). Взято 

з роботи [193]. 

 

Дослідження гідрокси-комплексів 84 та 85 свідчать про кардинально іншу, 

аніж попередні випадки, магнітну поведінку, що проявляється у значно сильнішій 

взаємодії між сусідніми центрами CuII. На це вказує характер залежності χmT(T), що є 

типовим для сполук із сильним антиферомагнітним обміном. Зокрема крива 

виходить на плато лише за температур значно вищих за кімнатну. При охолодженні 

зразків вигляд кривої χmT є надскладним, щоб запропонувати коректну модель для 

опису магнітної поведінки, тому здійснити підгонку параметрів взаємодії (g та J) не 

вдалося. 
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Магнітна поведінка 81 та 83–85 може бути пояснена на основі аналізу 

просторового розміщення площин магнітних орбіталей найближчих парамагнітних 

центрів CuII (Рисунок 3.43). Наприклад, у разі комплексу 81 відстань між сусідніми 

катіонами CuII…CuII (4.241 Å) є найбільшою серед сполук даної серії. За цих умов 

орієнтація суміжних площин найменш вигідна для обмінних взаємодій. Дещо більш 

сприятлива ситуація спостерігається для комплексу 83, у якому відстань CuII…CuII у 

димері дорівнює 3.733 Å. Значення параметрів J для обох сполук є очікувано 

низьким, що типово для сполук подібної будови.[233] 

 

 
Рисунок 3.43  Візуалізація просторового розташування площин магнітних 

орбіталей для координаційних полімерів 81 (a), 83 (b), 84 (c), 85 (d). Взято з роботи 

[193]. 

 

Проведення структурних кореляцій з константами обмінної взаємодії часто є 

дуже складним завданням, навіть у разі простих і чітко визначених систем.[234] 

Значення J для 83, що характеризує обмінну взаємодію катіонів CuII…CuII через 

потрійний тріазольний місток, гарно узгоджується з таким для біядерного комплексу 

CuII з трьома містковими піридазиновими лігандами (2J = -35 cм-1, g = 2.1).[233] 

Останні є структурно спорідненими до тріазольних містків і виконують у 

комплексному фрагменті подібну координаційно-хімічну роль. 

У разі ланцюгової структури 81, магнітні площини, які включають тріазольні 

містки розміщені ортогонально, що відображується у зниженні J до -7.9 см-1. Для 

сполук 84 та 85, суміжні площини магнітних орбіталей орієнтовані в значній мірі 

більш компланарно, що пояснює наявність сильних антиферомагнітних обмінів. 

χmT(T) Полікристалічного зразка сульфатного комплексу 92 (Рисунок 3.44 a) 

досягає значення 0.32 cм3 K моль-1 за кімнатної температури (теоретичне значення  
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χT становить 0.375 см3 K моль-1 для S = ½ при g = 2) і безперервно зменшується до 

нуля при зниженні температури. Для комплексу 93 крива залежності χmT(T) також 

узгоджується із антиферомагнітними, хоча і менш сильними обмінами (значення χmT 

при кімнатній температурі дорівнює 0.44 cм3 K моль-1 і зменшується більш виражено 

лише за температур менших 100 K (Рисунок 3.44 b). Отримані експериментальні дані 

для сполук 92 і 93 були змодельовані за теоретичним підходом Роджо ([231]) на 

основі спінового гамільтоніана H = -J Σ Si·Si+1, який враховує обмінну взаємодію між 

найближчими парамагнітними сусідами вздовж ланцюга. Підгонка даних у всьому 

діапазоні температурних вимірювань призводить до наступних параметрів: g = 2.3 

(фіксований), J = -254(2) K (-177(1) cм-1) для комплексу 92 та g = 2.217(4), J = -

32.1(2) K (-22.3(1) cм-1) для комплексу 93. 

 

 
Рисунок 3.44  Криві залежності of χmT від температури відповідно для 92 (a) та 93 

(b). Суцільна крива синього кольору відповідає розрахунковій моделі. Взято з роботи 

[192]. 

 

На противагу до них, для гідрокси-комплексу 94 вигляд кривої χMT(T) 

принципово інший – швидке зменшення χmT при зниженні температури, різкий ріст 

за температури близької до 20 K і не менш різке падіння за температури близько 10 

K (Рисунок 3.45 a). За більш високих температур домінують сильні антиферомагнітні 

взаємодії між центрами CuII. Навіть за низької температури (> 20 K) наявний 

дальний порядок залишкових спінових моментів, що також є підтвердженням 

антиферомагнітної поведінки.[235] Для температурного інтервалу 200300 K 

аналогічна підгонка, як для сполук 92 і 93, призводить до параметрів g = 2.2 

(фіксований) та J = -418(6) K (-291(4) см-1). 
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Для підтвердження існування можливого фазового переходу за низької 

температури проведено вимірювання намагніченості зразка комплексу 94 як функції 

залежності від температури у слабкому зовнішньому полі (10 G). Даний експеримент 

показує швидке збільшення намагніченості для температур нижче Tc = 13 K (Рисунок 

3.45 b). При вимиканні зовнішнього поля величина залишкової намагніченості 

залишиється сталою і зникає лише при нагріванні вище 13 К. Рисунок 3.46 (a) 

показує залежність величини намагніченості від сили зовнішнього поля за двох 

різних температур: 1.9 К і 20 К. За темератури 1.9 К з’являється гістерезис з 

коерцитивним полем 600 Ґс і залишковою намагніченістю 660 cм3 Ґс моль-1 (0.118 

μB), тоді як вище 20 К спостерігається лінійна залежність Tc. Для сполуки 94 

характерним є тривимірне магнітне впорядкування нижче Tc, що може бути 

результатом ефекту спінового нахилу або різної величини впорядкованих магнітних 

моментів для чотирьох позицій CuII. 

 

 
Рисунок 3.45  a) Залежність добутку молярної магнітної сприйнятливості на 

температуру (χmT) від T для сполуки 94; теоретично розрахована неперервна крива 

узгоджується з експериментальними даними у діапазоні 200300 K. b) Криві 

температурної залежності намагніченості для сполуки 94; поляризована 

намагніченість («field-cooled», FC), залишкова намагніченість (REM), 

намагніченість у нульовому полі («zero-field-cooled», ZFC). Взято з роботи [192]. 

 

На Рисунку 3.46 (b) показане розташування площин магнітних орбіталей для 

координаційних полімерів 92, 93, 94. Аналіз місткового сполучення сусідніх катіонів 

CuII різних ланцюгів може вказувати на збільшення сили магнітних обмінних 
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взаємодій у ряду 93 < 92 < 94, що відповідає експериментальним даним і 

проявляться у збільшенні значення J. 

 

 
Рисунок 3.46  а) Крива залежності намагніченості від сили зовнішнього поля для 

комплексу 94 показує наявність гістерезису за температури 1.9 K та його 

відсутність за температури 20 K. b) Візуалізація площин магнітних орбіталей 

комплексів 92 (a), 93 (b), та 94 (c). Взято з роботи [192]. 

 

Для комплексу 90, що містить лінійні п’ятиядерні фрагменти [Cu5(μ2-OH)2], 

досліджено магнітну сприйнятливість та намагніченість зразка. Загальний вигляд 

залежності χT(T) є типовим для сполук із антиферомагнітною поведінкою (Рисунок 

3.47).  Значення χT(T)  поступово  зменшується  від  1.3 cм3 K моль-1  (за  кімнатної  

 

 
Рисунок 3.47  a) Температурна залежність χT для 90 (нерозривна лінія відповідає 

розрахунковим даним, точкова крива – експериментальним); b), с), d) візуалізація 

площин магнітних орбіталей для комплексу 90. 
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температури), досягаючи плато 0.5 cм3 K моль-1 за низьких температур, що 

відповідає основному спіновому стану S = ½ (g = 2.3). Через сильну внутрішню 

обмінну взаємодію у кластері Cu5, використання режиму Кюрі за температур 

близьких до кімнатної не є коректним. Магнітні дані були змодельовані на основі 

стандартного гамільтоніану Гайзенберга для центросиметрочного ланцюга {Cu5}: 

H = -J1 (S1S2 + S4S5) – J2 (S2S3 + S3S4)  

(J1 описує взаємодію між центрами Cu1 та Cu2, а J2 - між Cu2 та Cu3). 

Щоб отримати значення J1 та J2 із даних молярної магнітної сприйнятливості 

була використана жорстка розрахункова модель, для якої параметри J1 і J2 

змінювались в межах -1000 K - 0 K, а параметр g варіювався від 2.2 до 2.7 з кроком 

0.01. Обчислені значення порівнювали зі зменшеним числом даних T(T) (N = 33, в 

інтервалі температур від Tmin = 10 K до Tmax = 300 K) для визначення 2. Для кожної 

пари (J1, J2) оптимальне значення g було знайдено методом найменших квадратів. 

Результати такої оптимізації представлені на Рисунку 3.48. 

 

 
Рисунок 3.48  а) Результати розрахунків 2 з використанням жорсткої моделі: для 

заданої параметрової пари (J1, J2), значення g отримано методом найменших 

квадратів. Пурпурна область найкраще узгоджується з експериментальними 

даними, а темно-синя показує значення похибки для параметрів J1 та J2; b) 

результати розрахунків значення g для кожної пари параметрів J1 та J2 наведені 

праворуч. 

 

Рисунок 3.48 (а) чітко показує наявність мінімуму для 2. Оптимальні 

значення g наведені на Рисунку 3.48 (b) та вказують на те, що g є функцією 

параметрів J1 та J2. Невизначеність параметрів J1, J2 та g була обмежена константою 

2 зі значенням 2 = 4 (2)min.[236] Невизначеність параметрів відповідає середньому 
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подвоєнню різниці між експериментальними та симульованими значенням у кожній 

температурній точці. Найкраще узгодження з експериментальними даними отримано 

з використанням параметрів J1 = -500(40) K (-348(28) cм-1), J2 = -350(10) K (-243(7) 

cм-1), g = 2.32(2), 2
 = 6.5·10-4. Відповідне порівняння розрахункованої та 

експериментальної кривої χT наведено на Рисунку 3.47. 

Для перевірки коректності попередніх розрахунків проведено розрахунок 

даних T(T) з використанням жорсткої моделі для іншого набору точок вище 

температури 50 K (N = 26, в інтервалі від Tmin = 50 K до Tmax = 300 K). Оптимальні 

значення для J1, J2 та g для даного розрахунку були в межах стандартного 

відхилення попереднього розрахунку. Оскільки результати підгонки не суттєво 

відхиляються від вибору експериментальних даних, запропонована симуляція є 

коректною. Отже, можна зробити висновок про існування єдиного рішення для 

параметрів системи Cu5 сполуки 90 і, що параметри обміну можуть бути достовірно 

визначені. 

На Рисунку 3.49 наведена крива експериментальної та розрахованої 

намагніченості зразка M(B) при низьких температурах (T = 1.9 K). Для розрахунків 

основний спіновий стан був прийнятий рівним S = ½, а отримане за цих умов 

значення g становило 2.41(1). 

 

 
Рисунок 3.49  Значення низькотемпературної намагніченості M(B) комплексу 90 

(суцільна крива відповідає розрахунковим даним). 

 
Отримані дані параметрів магнітного розщеплення узгоджуються з описаними 

в літературі оксиматними металокрауновими комплексами CuІІ
3, для яких J = -430 
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cм-1.[237] Для іншого пентаядерного комплексу CuII з піридазиновими та 

карбокислатними містками параметр J становив -250 cм-1.[233] 

На основі даних рентгеноструктурного аналізу та магнітних вимірів проведені 

квантово-хімічні розрахунки DFT, які підтверджують домінуючий характер 

антиферомагнітних взаємодій у кластері {Cu5(OH)2} сполуки 90.[196] 

 

3.6. Каталітичні дослідження. 

 

Дослідження каталітичної активності у реакції епоксидування олефінів. 

Cполуки на основі молібдену є перспективними каталізаторами функціоналізації 

широкого кола вуглеводнів, зокрема олефінів. Однією з модельних реакцій 

часткового окиснення олефінів є епоксидування за допомогою гідроперекисів за 

м’яких умов. У якості субстрата окиснення обрали цис-циклооктен, тоді як у якості 

окисника використовували 56 M розчин трет-бутилгідропероксиду (TBHP) у 

розчині декану (відповідним косольвентом виступав трифлюоротолуол (TFT)), а 

сполуки 77 та 78 були використані як гетерогенні каталізатори. Каталітична реакція 

проводилась за температури 75 ºC, при мольному співвідношенні між вихідними 

компонентами «Мо»/субстрат/окисник як 1:100:153 (на кількість 18 мкмоль «Mo»). 

Порівнюючи каталітичну активність неорганічно-органічних молібденоксидних 

сполук з наступного розділу, каталітичне епоксидування цис-циклооктену за участі 

77 та 78 протікає доволі повільно. Вихід головного продукту реакції, 1,2-

епоксициклооктану (CyO), становив 12% та 23% за 24 години при конверсії у 23% 

та 45%, відповідно. Окрім CyO до складу продуктів входять циклооктенони. 

Йодометричне титрування, проведене для суміші відповідного каталізатора та TBHP 

після їх термостатування за температури 75 ºC протягом 24 годин (за відсутності 

субстрата), показало значний розклад TBHP у присутності 78, та незначний 

декомпозиційний eфект у разі 77. Ці результати можуть пояснити низьку 

каталітичну активність комплексів, але вони не пояснюють помітно нижчу 

швидкість реакції у разі використання каталізатора 77. Ефект розкладу TBHP за 

участі 77 та 78 не можна не враховувати, однак він не є ключовим. У присутності 

субстрата на поверхні каталізатора може відбуватися конкуруюча адсорбція як 

субстрата, так і пероксиду, що загалом взаємовпливає на каталітичний процес. 
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Дослідження каталітичної активності у реакції окисного дегідрування спиртів. 

Каталітичне отримання промислово важливих сполук із відновлювальної природньої 

сировини є актуальною задачею у сучасній хімічній промисловості. Окиснення 

бензилового спирту (BzOH), який присутній у різноманітних ефірних оліях (жасмин, 

гіацинт), може призводити до бензальдегіду (PhCHO) або бензойної кислоти 

(PhCO2H), продуктів широко спектру використання, як-от у косметиці, парфумерії, 

консервації, агрохімї, фармацевтиці. 

Враховуючи низьку активність гетерогенних каталізаторів 77 та 78 у реакції 

епоксидування, головний акцент надалі був зроблений на каталізі окиснення спиртів. 

Вагомими підставами для такого дослідження стали наукові праці [238, 239], у яких 

показано, що прості солі міді(ІІ) у комбінуванні з MoO2Cl2 та MoO2(acac)2 

проявляють значну активність як гомогенні каталізатори у реакціях аеробного 

окиснення спиртів. У якості модельної реакції обрали окисну дегідрогенізацію 

бензилового спирту до PhCHO у толуолі за температури 100111 ºC та тиску 1 атм. 

До складу сполук 77 та 78 одночасно входять катіони міді(ІІ) та молібдат аніони, а 

тому вони очікувано можуть виявляти схожу каталічну дію. Однак, обидва комплеки 

не проявили помітної активності при окисненні BzOH за допомогою O2 у толуолі 

(Tol), та за допомогою H2O2 у ацетонітрилі (75 ºC). На противагу цьому помітний 

каталітичний вплив комплексів спостерігається у разі використання іншого окисника 

- TBHP. Неодмінними продуктами окиснення є PhCHO та PhCO2H, причому 

утворення останньої досягає 90% протягом 24 годин. Враховуючи важливу роль 

бензойної кислоти у харчовій промисловості (консервант Е210), виробництві ліків, 

ароматизаторів тощо,[240] сполуки 77 та 78 були досліджені більш детально у 

згаданому процесі. 

Реакція BzOH з TBHP у розчині TFT за температури 75 ºC у присутності 77 

(або 78) відбувається гетерогенно і призводить до PhCHO та PhCO2H як головних 

продуктів (Таблиця 3.5). У разі використання каталізаторів, взятих у еквівалентних 

кількостях по молібдену, комплекс 77 проявляє меншу активність, ніж комплекс 78, 

що підтверджується відповідними числовими даними конверсії через 4 та 24 години 

(17%/85% для сполуки 77 та 59%/92% для 78, Таблиця 3.5). Ці спостереження для 

реакції окиснення BzOH певною мірою нагадують активність сполук у епокидуванні 

Cy, що більш ефективно за участі 78. Селективність утворення PhCHO та PhCO2H 

через 24 години становила 1626% та ~70%. Ці результати свідчать, що сполука 78 
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виявляє кращі каталітичні характеристики порівняно до сполуки 77, у розрахунку на 

однакову масу зразка. У якості вторинного продукту окиснення PhCHO виступає 

трет-бутилбензоат, який утворюється шляхом естерифікації PhCO2H трет-

бутиловим спиртом. Зважаючи на те, що бензальдегід є інтермедіатом у 

перетворенні бензилового спирту до бензойної кислоти, - цілком очікувано, що 

селективність утворення PhCHO зменшується із часом проходження реакції, а вихід 

PhCO2H закономірно зростає. Наприклад, у результаті окиснення PhCHO у 

присутності 78, бензойна кислота утворюється з виходом у 67% при 100%-ній 

конверсії. 
 

Таблиця 3.5  Дані каталітичної активності комплексів 77 та 78 у реакції 

окиснення бензилового спирту при 75 ºC.a 

Cелективність через 1/4/24 години 
(%) № Каталізатор Розчинник 

Конверсія 
1/4/24 (години) 

(%) PhCHO PhCO2H 
1 77 TFT 1/17/85 100/100/26 0/0/70 
2 77 TFTb 18/53/88 100/45/28 0/54/66 
3 77-S TFT 2/34/93 100/100/25 0/0/62 
4 78 TFT 13/59/92 100/40/16 0/49/71 
5 78 TFTc 59/86/100 100/26/0 0/61/90 
6 78 Tol 10/55/81 100/49/25 0/41/65 
7 78-S TFT 10/53/89 100/49/13 0/49/66 

a Умови реакції: 1.1 M BzOH, молярне співвідношення TBHP:субстрат:Mo =153:100:1, 75 ºC. b молярне 
співвідношення TBHP:субстрат:Cu=113:75:1. c Вихідна концентрація BzOH становила 0.7 M (молярне 
співвідношення TBHP:субстрат:Mo 153:64:1). Взято з роботи [195]. 

 

На час написання роботи у науковій літературі були відсутні дані стосовно 

використання змішанометалічних комплексів міді та молібдену у реакції окиснення 

BzOH за допомогою TBHP. Порівняння каталітичної активності 77 та 78 з 

активністю відомих каталізаторів наразі є лише якісним, оскільки умови проведення 

реакції окиснення істотно різняться. Наведені у Таблиці 3.6 дані дозволяють оцінити 

певні переваги отриманих комплексів. 

Використання каталізатора 77 у еквівалентній кількості до 78 по числу атомів 

міді(II) показує, що каталітична поведінка є достатньо близькою (експерименти №2 

та №4, Таблиця 3.5). Щоправда, це відповідає 3.4-кратному масовому надлишку 

комплексу 77 проти сполуки 78. За цих умов суттєво збільшується і загальна 

кількість молібдену у зразку. Тож каталітична активність переважно корелює з 

кількістю центрів Cu2+. У разі, якби молібденові центри визначали б каталітичну дію, 
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тоді варто було очікувати більшої швидкості реакції у разі комплексу 77, що не 

спостерігається. 

 

Таблиця 3.6  Літературні дані каталітичної активності гетерогенних 

каталізаторів на основі сполук молібдену та міді у реакції окиснення BzOH за 

допопмогою TBHP у рідкій фазі. 

Селективність (%) Каталізатор 
 

Розчинник, 
T(ºC); час 
(години) 

TBHP:BzOH:Ma 
Конв. 
(%) PhCHO PhCO2H 

Л-
ра 

[Mo(CO)6] 
мобілізований на 
полішарові карбонові 
нанотрубки 

CCl4; 72; 1 133:67:1*, b 100 60 40 [241] 

Шпінель Cu,Fe  CH3CN; 60; 4 20:20:1** ~25 ~60 ~40 [242] 
Шпінель Cu,Cr CH3CN; 60; 4 20:20:1** ~14 ~60 ~40 [242] 
Cu,Cr оксиди CH3CN; 60; 4 20:20:1** ~15 ~96 відсутні даніc [242] 
Cu,Cr оксиди CH3CN; 60; 4 20:20:1** ~29 ~70 відсутні даніc [242] 
Cu,Fe оксиди CH3CN; 60; 4 20:20:1** ~38 ~59 відсутні даніc [242] 
Шпінель Cu,Cr CH3CN; 60; 4 20:20:1** ~13 ~77 відсутні даніc [242] 
Шпінель Cu,Co CH3CN; 60; 4 20:20:1** ~10 ~99 відсутні даніc [242] 
8% Полі(S-DVB)-L-
валіновий комплекс 
Cu(II)d 

CH3CN; 45; 24 1:91:136* 75 96 відсутні даніc [243] 

6% Полі(S-DVB)-L-
валіновий комплекс 
Cu(II)d 

CH3CN; 45; 24 1:88:133* 73 96 відсутні даніc [243] 

PS-(PBIM)2Cu(II)e CH3CN; 70; 0.05 1:250:250* 94 93 відсутні даніc [244] 
PS–(QBIM)2Cu(II)e CH3CN; 70; 3 1:250:250* 91 98 2 [243] 
Cu(II)-NaY  CH3CN; 75 ; 6 1:100:200* 38 31 69 [245] 
CuL-NaY f CH3CN; 75 ; 6 1:103:206* 79 100 0 [245] 
Cu(гістидин)2

+ у цеоліті 
Y 

CH3CN; 75; 24 1.5:1:-g TON=1
421h 

33 66 [246] 

PS-NH2-Cu-Sali CH3CN; 50; 7 1297:648:1* 77 70 30 [247] 
a Молярне співвідношення TBHP:BzOH:M , де M = катіон металу (*) або каталізатор (**); b Реакційний розчин 
містив 80% ди-трет-бутилпероксид; c експериментальні дані не приведені. d полі(S-DVB) = закріплений на 
хлорометильованому полі(стірол–дивінілбензені);  e PS = полістірол, PBIM=діацетатобіс(2-
піридилбензімідазол), QBIM = діацетатобіс(2-хінолінбензімідазол). f H2L = 2-[(2-гідрокифеніліміно)-метил]-4-
(4-хлоро-3-нітрофенілазо)-фенол;  g 0.75 Cu на елементарну комірку; число обертів(TN). i Комплекс міді з 
основою Шифа закріплений на полімері, де PS-NH2 = амінополістирол, Sal = саліциловий альдегід. Взято з 
роботи [195]. 

 

Отримані результати показують, що мідні центри відіграють головну 

каталітичну роль у конверсії BzOH дo PhCO2H. Ця гіпотеза певною мірою була 

підтверджена за результатами гомогенного каталітичного окиснення BzOH за участі 

Cu(CH3COO)2·H2O (при молярному співвідношенні Cu:субстрат = 0.01) та 

(NH4)6Mo7O24·4H2O (при молярному співвідношенні Mo:субстрат = 0.05). 

Молібденовий каталізатор показує гіршу активність і призводить до PhCHO з 

виходом у 10% протягом 24 годин при конверсії у 10%, водночас бензойна кислота 

не утворюється. Купрум(ІІ) ацетатний каталізатор, який використовувався у 
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меншому співвідношенні, ніж молібденовий, проявляє суттєву вищу активність. За 

цих умов головним продуктом окиснення є PhCO2H, що утворюється з виходом у 

38% протягом 4 годин при значенні конверсії у 65%. Окиснення PhCHO до PhCO2H 

у присутності амоній парамолібдату відбувається з виходом у 30% протягом 6 годин, 

тоді як у разі Cu(OAc)2 вихід PhCO2H становив 72% при конверсії 98%. Ці 

результати переконують, що мідні центри сполук 77 та 78 проявляють вищу 

каталітичну активність проти молібденових у конверсії BzOH до PhCO2H. 

У разі використання сполуки 78 зменшення початкової концентрації BzOH від 

1.1 M до 0.7 M призвело до підвищення початкової швидкості реакції - досягнуто 

90%-ного виходу PhCO2H при 100% конверсії (експеримент №5, Таблиця 3.5). 

Заміна розчинника і використання толуолу замість TFT призводить до незначного 

зменшення швидкості реакції та селективності утворення PhCO2H при збереженні 

високого значення конверсії (експеримент №6, Таблиця 3.5). Покращені показники 

каталітичної активності у разі використання TFT можуть бути пояснені вищою 

полярністю розчинника, що полегшує взаємодію між полярними реагентами BzOH 

та TBHP. 

Стійкість 77 та 78 у реакції між BzOH та TBHP була досліджена за допомогою 

кількох незалежних тестів. У цих експериментах каталізатор, розчинник та окисник 

поміщають у стандарний реактор, нагрівають за температури 75 ºC за 24 години при 

інтенсивному перемішуванні (1000 об/хв). Отриману суміш охолоджують до 

кімнатної температури, центрифугують (3500 об/хв), а рідку фазу додатково 

профільтровують крізь фільтр 0.2 мкм із тефлоновою мембраною (PTFE). Фільтрат 

переносять до окремого реактора нагрітого до 75 ºC за 10 хв. Нагрітий субстрат 

додають у необхідній кількості, щоб отримати такі початкові концентрації реагентів, 

які використовували у типових каталічних експериментах (у мольному 

співвідношенні Mo:субстрат:окисник 1:100:153). Отриманий осад промивають 

пентаном, висушують у вакуумі (~0.1 атм) при 75 ºC протягом 1 години, отримуючи 

відповідно зразки 77S та 78S. Каталітичний тест з 77S та 78S проводили за 

типовою процедурою. Отримані 77S та 78S, а також фільтрат тестували у реакції 

між BzOH та TBHP у TFT за температури 75 ºC протягом 24 годин. Дослідження 

реакції у присутності отриманого фільтрату призводить до нульової конверсії BzOH, 

що вказує на відсутність розчинних каталітичних часток. Тож стає можливим судити 

про гетерогенний перебіг каталітичної реакції окиснення. Каталізатори 77S та 78S 
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були охарактеризовані за допомогою спектрів ІЧ (FT-IR ATR), які підтвердили 

ідентичність зразків до вихідних комплексів 77 та 78 (Рисунок 3.50). Це одночасно 

свідчить про стійкість сполук в умовах реакції. Окиснення BzOH за допомогою 

TBHP у присутності каталітичної кількості 77S та 78S призводить до 

повторюваності експериментальних результатів (Таблиця 3.5), що дозволяє також 

переконатись у збереженні каталітичної активності, або «каталітичної стійкості», 

отриманих нами матеріалів. 

 

 
Рисунок 3.50  ІЧ (FT-IR ATR) спектри сполук 78 (a), 78S (b), 77 (c) та 77S (d). 

Взято з роботи [195]. 

 

Короткі висновки. 

Аналіз концентраційних діаграм кристалізації для багатокомпонентних 

систем, що містять солі CuII, молібденоксидні компоненти та 1,2,4-тріазольні 

ліганди, відкриває нові можливості для розуміння хімії поліоксомолібдатних сполук 

та матеріалів на їх основі. 

1) Отримано цінну інформацію стосовно областей кристалізації змішанометалічних 

координаційних сполук, що включають поліоксомолібдатні частки. На основі цих 
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даних створені та оптимізовані синтетичні протоколи для ряду сполук нетрівіальної 

будови. 

2) У рамках даного підходу систематично досліджені гібридні неорганічно-органічні 

каркаси купрум(І,ІІ) молібдатів та конформаційно жорсткого полідентатного 1,3-

біс(1,2,4-тріазоліл)адамантану (tr2ad), конформаційно гнучкого 1,3-біс(1,2,4-тріазол-

4-іл)пропану (tr2pr), гетерофункціонального 4-(3,5-диметипіразол-4-іл)-1,2,4-тріазолу 

(Hpztr). Показано, що конформаційна лабільність ліганду є ключовим фактором, що 

визначає структурну різноманітність одержаних сполук. Існування трьох основних 

молекулярних конформацій (анти-анти, анти-гош та гош-гош) ліганду tr2pr сприяє, 

залежно від співвідношень між реагентами, утворенню у одній системі дев’яти 

координаційних полімерів, проти трьох у разі використання ліганду tr2ad (Рисунок 

3.51).  

 

 
Рисунок 3.51  Виявлені поля кристалізації купрум(І,ІІ) молібдатів на основі 

конформаційно гнучкого 1,3-біс(1,2,4-тріазол-4-іл)пропану (tr2pr). Взято з роботи 

[193]. 

 

Специфікою взаємодії гетерофункціонального Hpztr з гетерометалічною 

купрум(ІІ) молібдатною матрицею є координаційна інертність піразольної групи, 

тоді як головним структуроутворюючим фрагментом виступає тріазольна функція. 

Завдяки містковій ролі тріазольного гетероциклу металічні центри сполучаються у 
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різний спосіб (СuII-[N-N]-CuII, СuII-[N-N]-MoVI, MoVI-[N-N]-MoVI), що реалізується у 

топологічно відмінних сполуках. 

3) Основою структури координаційних полімерів є поліядерні кластери (включаючи 

лінійні кластери нетипової ядерності ({CuII
5(OH)2}), що утворені за допомогою 

тріазольних містків (від одного до трьох) та, переважно, у комбінації з 

неорганічними містками (гідроксо або (полі, окта)-молібдати). Така поліцентрова 

взаємодія сприяє термічній стабільності структури (до 320 °C). 

4) Присутність органічних та неорганічних містків генерує різноманітні шляхи 

магнітного обміну між парамагнітними центрами Cu2+. Сполукам з гідрокси-(чи 

окси)містками властиві сильні антиферомагнітні взаємодії, чому сприяє відповідна 

орієнтація магнітних площин; тоді як комбінація тріазольних та молібдатних містків 

сприяє слабкому антиферомагнітному обміну. 

5) Висока термічна та хімічна стійкість сполук Cu2(tr2ad)4](Mo8O26) (77) та 

[Cu4(μ4-O)(tr2ad)2(MoO4)3]·7.5H2O (78) стала передумовою для дослідження їх 

каталітичних властивостей, зокрема в реакціях епоксидування цис-циклооктену та 

окиснення бензилового спирту. Для останнього процесу координаційні полімери 77 

та 78 виявили особливу каталітичну ефективність. 
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РОЗДІЛ 4. Гібридні неорганічно-органічні координаційні полімери на 

основі тріазольних лігандів та металоксофторидних йонів. 

 

4.1. Оксофторидні аніони MoVI, WVI, NbV, TaV у дизайні структури 

координаційних полімерів. 

 

Сучасну хімію неорганічно-органічних гібридних матеріалів неможливо 

уявити без сполук, що містять інтегровані фторидні та металоксофторидні 

підтопології.[248] Серед неметалів флуор та оксиген займають особливе місце: 

мають найвищу електронегативність, а їх прості речовини (фтор та кисень) реагують 

практично з усіма елементами Періодичної системи, утворюючи справжні сімейства 

неорганічних фторидів та оксидів. Розміри та поляризаційні властивості аніонів F- та 

O2- є близькими, що сприяє їхньому взаємозаміщенню у кристалічних структурах. 

Металфториди та металоксофториди вирізняються особливою різноманітністю із 

структурного погляду та зберігають важливі характеристики, що притаманні 

оксидним матеріалам, зокрема високу термічну стійкість. Великий вклад у розробку 

сольвотермальних методів синтезу фторидних та металоксофторидних гібридних 

сполук та матеріалів внесли наукові групи Ферея,[249] Зубієти,[250] Рао [251] та 

інші. 

Серед фторидвмісних систем виділяється група металоксофторидних 

октаедричних аніонів нецентросиметричного типу (цис-MO2F4
2- та MOF5

2-, Рисунок 

4.1), яку утворюють метали шостої та п’ятої групи Періодичної системи елементів 

(M = MoVI, WVI та NbV, TaV, VV). Хімія цих аніонів, за винятком системи ванадію, є 

подібною, що є наслідком близькості йонних радіусів елементів. Упорядковане 

розміщення металоксофторидних аніонів цис-MO2F4
2- та MOF5

2- часто реалізується у 

структурі кристалів полярної симетрії, унаслідок чого матеріал може набувати 

цінних нелінійно-оптичних характеристик, зокрема генерувати сигнал вторинної 

гармоніки (NLO).[252, 253]. 

Молібден(VI) оксо-фторидні поліаніони є привабливими будівельними 

блоками для відкриття нетрівіальних типів сполук з рядом корисних властивостей, 

зокрема нелінійно-оптичних та фероелектричних.[252, 253] У цьому контексті 

особливого значення набуває розробка універсальних методів синтезу 

молібденоксофторидів різної ядерності та введення їх у структуру координаційного  
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Рисунок 4.1  Октаедричні аніони пониженої симетрії: зміщення центрального 

атома від центра поліедра свідчить про деформацію (викривлення) октаедрів 

[NbO6/2]- у LiNbO3 (відомого п’єзоматеріалу, що широко використовується у 

оптоелектронних технологіях) та цис-MoO2F4
2-. 

 

полімеру. Переважна більшість відомих сполук такого типу містить моноядерний 

псевдо-октаедричний цис-[MoO2F4]2- аніон або його близькі аналоги.[181, 254258] 

Лише на поодиноких прикладах описані структури бі- та тетраядерних аніонів 

[Mo2O6F3]2−([259]) та [Mo4O12F2]2−([260]). Вони присутні у складі комплексів CuII з 

піридином та терпіридином, тоді як поліядерні оксофторидні частки [Mo6O18F6]6−, 

[Mo7O22F3]5-,[261, 262] [Mo8O26F2]6-,[263] або [Mo16O53F2]12-,[264] відомі лише у 

вигляді солей катіонів лужних металів або алкіламонію. Наразі ця структурна 

обмеженість мало нагадує ситуацію з класичними ізополімолібдатними кластерами, 

що утворюють велике різноманіття комплексних сполук та координаційних 

полімерів. 

Синтез координаційних полімерів із поліядерними оксофторидними аніонами 

здебільшого вимагає гідротермальних умов. Такі процеси є складними з хімічного 

погляду через можливість значної кількості паралельних реакцій. Це утруднює не 

тільки кристалізацію бажаних продуктів, а й їх виділення в індивідуальному вигляді. 

Важливим стає врахування специфічної взаємодії між всіма реагентами в умовах, що 

постійно змінюються - концентрація, тиск, температура, pH, йонна сила, в’язкість 

розчину тощо. Тож важливим є і вибір вихідних сполук, що стануть джерелом 

фторид-йонів та молібдену(VI), і концентрація реагентів та їх співвідношення, і 

значення рН реакційного середовища. Особливої уваги заслуговує вибір органічного 

ліганду з певними геометричними та електронними характеристиками, які дозволять 

на молекулярному рівні здійснювати контроль будови вторинних будівельних блоків 
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бажаної конфігурації та заряду, а також визначати їх просторове розміщенням у 

кристалічній гратці. 

Для вивчення структуроутворення координаційних полімерів із інтегрованими 

металоксофторидними частками в умовах гідротермального синтезу було 

досліджено ряд споріднених систем, що містили солі двозарядних CoII/СuII або 

однозарядного AgI у присутності органічного ліганду, металоксидного компонента 

(солі або оксиди MoVI, WVI та NbV, TaV, VV) та джерела фторид-йонів. У якості 

останніх брали водний розчин HF або фториди. 

Реакційна система CoII / tr2pr / MoVI / HF(F-) в умовах гідротермального синтезу. 

Для системи CoII / tr2pr / MoVI / HF(F-) вихідними реагентами виступали 

Co(OAc)2·4H2O/CoF2·4H2O (джерело катіонів СоІІ) та MoO3/(NH4)6Mo7O24·4H2O 

(MoVI-вмісний компонент), тоді як вміст аніонів F¯ у розчині контролювали 

додаванням HF, NH4F чи CoF2. Для ідентифікації продуктів реакції та підтвердження 

їх чистоти використовували рентгеноструктурний аналіз монокристала та 

порошковий рентгенофазовий аналіз. Конформаційно гнучкий ліганд tr2pr був 

обраний з огляду на структурне різноманіття координаційно-хімічної поведінки. До 

того ж, важливими є і прямі порівняння з подібними реакційними системами за 

відсутності фторид-аніонів, що були детально описані у попередньому розділі. 

Завдяки послідовній зміні ряду ключових параметрів синтезу: температурного 

режиму, вихідних реагентів та співвідношення між ними, - вдалося виділити та 

охарактеризувати ряд сполук: [Mo2F2O5(tr2pr)] (98), [Co3(tr2pr)2(MoO4)2F2]·7H2O (99), 

[Co3(H2O)2(tr2pr)3(Mo8O26F2)]·3H2O (100).[265] Основна інформація стосовно умов їх 

отримання зібрана в Таблиці 4.1. 

Так, утворення сполуки 98 відбувається переважно при високому мольному 

співвідношенні джерела HF/MoVI ( 6:1) за відносно високої температури (160–180 

°C). Ці умови непридатні для кристалізації кобальт(ІІ)-вмісних координаційних 

полімерів, що може бути пов’язано із їх порівняно високою розчинністю у 

присутності HF Пониження концентрації HF та співвідношення HF/MoVI до 3.6:1 у 

режимі м’якого гідротермального синтезу (130 °C) сприяє конденсації з утворенням 

аніонів фторовмісних октамолібдатів [Mo8O26F2]6−, які включаються до каркасної 

структури 100 як протийони. Присутність HF є необхідною умовою отримання 

сполук 98 та 100, а їх вихід залежить від концентрації HF та співвідношення 

HF/MoVI. Наприклад, у досліді № 1 (Таблиця 4.1) для отримання чистої кристалічної  
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Таблиця 4.1  Умови гідротермального синтезу сполук 99, 100. 
Температурний режим: утримання за температури 130 °C (36 годин) з подальшим охолодженням до 
кімнатної температури (48 годин) та додаткове витрумування за кімнатної температури (48 годин), 
після чого отриманий продукт аналізували. 

 сіль CoII прекурсор 
MoVI 

Джерело 
аніонів F- 

Молярне 
співвідн. 
CoII:MoVI 
:F-:tr2pr 

Продукт(и) 
(співвідношення 
продуктів та тип 

кристалів) 
1. CoF24H2O 

0.80 ммоль 
(NH4)6Mo7O244H2O 
0.014 ммоль 

- 8 : 1 : 16 : 1 рожеві голки 99  

2. CoF24H2O 
0.40 ммоль 

(NH4)6Mo7O244H2O 
0.014 ммоль 

- 4 : 1 : 8 : 1 рожевий порошок 99, що 
не містив монокристалів 

3. CoF24H2O 
0.80 ммоль 

MoO3 
0.10 ммоль 

- 8 : 1 : 16 : 1 Дві тв. фази: рожеві 
кристали 99 (головний 
продук) та та безбарвна 
криcталічна фаза (доміш.) 
 70:30 

4. CoF24H2O 
0.80 ммоль 

MoO3  
0.10 ммоль 

NH4F 
0.086 ммоль 

8 : 1 : 16.9 : 1 Дві тв. фази: рожеві 
кристали 99 (головний 
продук) та та безбарвна 
криcталічна фаза (доміш.) 
 70:30 

5. CoF24H2O 
0.80 ммоль 

MoO3  
0.10 ммоль 

HF (7%) 
0.72 ммоль 

8 : 1 : 23.2 : 1 Дві тв. фази: безбарвний 
порошок (головна) та 
помаранчеві призми 100 
(80:20%)a 

6. Co(OAc)24H2O 
0.80 ммоль 

MoO3 
0.10 ммоль 

HF (7%) 
0.72 ммоль 

1 : 2 : 7.2 : 1 Дві тв. фази: безбарвний 
порошок та помаранчеві 
призми 100 у  рівних 
пропорціях 

7. Co(OAc)24H2O 
0.80 ммоль 

MoO3 
0.10 ммоль 

HF (22%) 
2.89 ммоль 

1 : 2 : 28.9 : 1 Дві тв. фази: безбарвний 
порошок та помаранчеві 
призми 100 ( 90:10%)a  

8. Co(OAc)24H2O 
0.80 ммоль 

MoO3 
0.10 ммоль 

HF (50%) 
5.78 ммоль 

1 : 2 : 57.8 : 1 білий порошок 

9. Co(OAc)24H2O 
0.80 ммоль 

MoO3 
0.10 ммоль 

NH4F&HF 
(7%) 
0.086 ммоль 
&0.72 ммоль 

1 : 2 : 8.1 : 1 Дві тв. фази: безбарвний 
порошок та помаранчеві 
призми 100 у  рівних 
пропорціях 

10. Co(OAc)24H2O 
0.80 ммоль 

(NH4)6Mo7O244H2O 
0.0284 ммоль 

HF (7%) 
0.72 ммоль 

1 : 2 : 7.2 : 1 Дві тв. фази: безбарвний 
порошок та помаранчеві 
призми 100 (доміш.) 

a вихід розрахований після виділення продукту з реакційної суміші, використовуючи флотаційний метод 
розділення у розчині CHBr3/CHCl3; 
безбарвна кристалічна фаза, яка неодмінно присутня у більшості експериментів найбільш ймовірно належить 
(Н2tr2pr)MoF4O23H2O (Знайдено: C, 19.32; H 3.22; N, 18.88; Розраховано для C7H18F4MoN6O5: C, 19.19; H, 4.14; 
N, 19.18). Її дифрактограма не відповідає жодній із ідентифікованих кристалічних сполук (98100). Взято з 
роботи [265]. 

 

фази змішаноаніонного комплексу 99 використовували великий надлишок катіонів 

CoII та аніонів F-. Однак кристалічний продукт 99 не утворюється у присутності 

навіть незначної кількості HF (дослід №5), що говорить про його низьку стабільність 

у кислотах. Саме тому утворення даної фази в гідротермальних умовах здебільшого 

відбувається при помірному значенні рН (34) і вимагає великого надлишку CoII. Ряд 

експериментів, що проводили за високої температури (160 °C), показали помітне 
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зниження виходу продуктів: як 99, так і 100. Варіювання різних сполук MoVI у якості 

прекурсорів показало, що утворення сполуки 100 є більш чутливим до таких змін, 

аніж 99, що відображається на практичному виході. Отримані спостереження 

дозволяють припустити, що кислотність реакційного середовища, концентрація 

фторид-аніонів та співвідношення HF/MoVI є ключовими параметрами синтезу, і 

саме вони визначають утворення конденсованих оксофторидних часток у сполуках 

98 та 100. Варто відмітити, що кристалізація сполуки 98 відбувається вже після 

охолодження реакційної суміші. Безбарвні кристали 98 утворювалися при 

випаровуванні фільтрату за кімнатної температури протягом кількох діб. Наразі для 

синтезу змішано-аніонного молібдат-фториду 99 найбільш важливим є присутність 

надлишкової кількості CoF2. 

Утворення сполук, подібних за складом та будовою до координаційного 

полімеру 98, спостерігалось для гідротермальних реакцій за участі МоО3, НF та ряду 

інших бітріазольних лігандів, зокрема tr2ad та tr2ad2 ([Mo2F2O5(tr2ad)] (101) та 

[Mo2F2O5(tr2ad2)] (102)).[266] Тож присутність сторонніх катіонів металів (CoII) не є 

обов’язковою умовою їхнього отримання. Більш важливим є кислотність 

середовища, що має підтримуватись за допомогою розчину фторидної кислоти. 

Інша реакційна система, що містила CuII/tr2pr/MoO3 та водний HF, є менш 

варіативною. За різних співвідношень реагентів основним продуктом реакції є 

сполука [Cu(tr2pr)(MоO2F4)]Н2О (103), до складу якої входить двозарядна аніонна 

частка [MоO2F4]2-. Вихід комплексу помітно вище у присутності HF, аніж у 

присутності СuF2, як джерела фторид-йонів. Фторидна кислота є також обов’язковим 

компонентом для синтезу ряду інших координаційних полімерів, а саме: 

[Cu(tr2pr)(WO2F4)]Н2О (104), [Cu(tr2pr)(NbОF5)]Н2О (105), [Cu(tr2pr)(TaОF5)]Н2О 

(106), котрі разом з 103 відносяться до одного і того ж структурного типу. 

Дослідження показали, що у таких системах переважно утворюються індивідуальні 

кристалічні продукти. 

Кристалічна будова координаційних полімерів на основі біядерних 

оксофторидних кластерів [Mo2F2O5(tr)2]. Взаємодію тріазольного ліганду із 

молібденоксидною матрицею за присутності HF умовно можна розглянути як серію 

послідовних реакцій. У них на першому етапі фторидні ліганди виконують роль 

своєрідних «молекулярних ножиць», що призводять до деполімеризації 

двовимірного подвійного шару cтруктури -MoO3·H2O, після чого відбувається 
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стабілізація нейтральної димерної одиниці [(O)2FMo-O-MoF(O)2] шляхом 

координації двох місткових 2-тріазольних фрагментів. Враховуючи 

біфункціональність органічного ліганду, біядерні одиниці [Mo2F2O5(tr)2] 

інтегруються у полімерний лінійний мотив, що a priori має понижену розчинність. 

Тому на останньому етапі відбувається його кристалізація (Рисунок 4.2). 

 

 
Рисунок 4.2  a) Проекція двовимірного подвійного шару -MoO3·H2O (вигляд збоку); 

b) та c) деполімеризація оксидної структури MoO3 із заміщенням позицій атомів 

оксигену на атоми флуору (фторидна кислота виконує роль «молекулярних 

ножиць»; d) тріазольні ліганди координуються навколо біядерної одиниці [(O)2FMo-

O-MoF(O)2], формуючи молібден-оксофторидні вторинні будівельні блоки. 

 

За гідротермальних умов була виділена серія сполук однакового складу 

[Mo2F2O5(tr2-ліганд)] та подібної будови: [Mo2F2O5(tr2pr)] (98), [Mo2F2O5(tr2ad)] (101) 

та [Mo2F2O5(tr2ad2)] (102). Всі вони містять дискретні біядерні частки {Mo2F2O5N4}, 

які підтримуються за допомогою координації двох μ2-тріазольних груп та μ2-атома 

оксигену. Тріазольні гетероцикли розташовані суміжно одне одному, а їх N-донорні 

атоми розміщенні в координаційній сфері Mo(VI) навпроти молібденільних атомів 

оксигену (Рисунок 4.3), тоді як флуорид-йони є термінальними. Тож координаційне 

оточення атомів молібдену описується викривленими октаедрами {MoO3FN2}, які 

мають спільну вершину (μ2-O). У них типовою є цис-конфігурація молібденільних 
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атомів оксигену. Подібну будову має описаний раніше молекулярний комплекс 

[Mo2F2O5(2,2’-bipy)2].[267] Ступінь викривлення поліедра Mo(VI) можна оцінити за 

зміщенням центрального атома від геометричного центру октаедра у напрямку 

«молібденільної грані», що для сполук 98, 101, 102 знаходиться у межах 0.440.48 Å. 

Це викривлення є наслідком прояву електронного ефекту, що відомий в англомовній 

літератрурі як «second-order Jahn–Teller effect» або «pseudo Jahn–Teller effect».[268] 

Згідно з теоретичними уявленнями стверджується, що пониження симетрії 

багатоатомної молекули може відбуватись навіть для енергетично невиродженого 

стану (важлива відмінність від класичного ефекту Яна-Телера, у якому розглядається 

вироджений стан) шляхом впливу близького за енергією та симетрією найближчого 

збудженого стану. Варто відмітити, що такий ефект проявляється для значно більшої 

кількості сполук, аніж класичний ефект, включаючи як прості неорганічні, так і 

комплексні сполуки. 

 

 
Рисунок 4.3  a) Викривлення октаедричних поліедрів {O3N2F} ц.а. молібдену у 

біядерних фрагментах [Mo2F2O5(tr)2]; b) поєднання вторинних будівельних одиниць 

[Mo2F2O5(tr)2] у ланцюгову послідовність за допомогою бітопних лігандів (сполуки 

101 та 102). Взято з роботи [266]. 

 

Бістріазольні лінкери та біядерні одинці {Mo2F2O5(tr)2} утворюють 

зигзагоподібні ланцюги, у яких просторове розміщення металокластерних 

фрагментів визначається насамперед конформацією лігандів. Так, у комплексі 98 
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tr2pr знаходиться у конформаційній формі анти−анти і його лінійні розміри майже 

відповідають розмірам tr2ad. Тому і найближча відстань між центрами димерів у 

межах ланцюга [Mo2F2O5(tr2pr)] та [Mo2F2O5(tr2ad)] має близьке значення ~10.73 та 

11.89 Å, відповідно, тоді як для [Mo2F2O5(tr2ad2)] вона очікувано збільшується до 

16.58 Å. На відміну від ліганду tr2ad, який є кутовим з фіксованими просторовими 

напрямками координації тріазольних груп, його вдвічі довший аналог tr2ad2 

реалізується у вигляді лінійної псевдо-анти-конформації (молекула розміщена на 

центрі інверсії, торсійний кут N3…C5-C5a…N3a (trad-adtr) 180°). 

Щільна кристалічна упаковка зигзагоподібних ланцюгів [Mo2F2O5(tr2pr)], 

[Mo2F2O5(tr2ad)] та [Mo2F2O5(tr2ad2)] може бути пояснена наявністю мережі слабких 

водневих зв’язків (С-H…O та C-H…F, Рисунок 4.4), а також фактором гідрофобних 

взаємодій між аліфатичними частинами. 

 

 
Рисунок 4.4  а) Двовимірна водневозв’язна сітка у стуктурі комплексу 

[Mo2F2O5(tr2pr)] (98) (коди симетрії: (i) -x+3/2, y, z;(ii) -x+3/2, -y+1/2, z; (iii) x, -

y+1/2, z; (iv) -1/2+x, -y, -z; (v) 1/2+x, -y, -z. C1-H1...O1(iv) 3.071 (4), C1-H1…O1(iv) 

149°; b) водневі контакти C-H..O та C-H..F у стуктурі 98; с), d) Спосіб упаковки 

координаційних ланцюгів (сполука [Mo2F2O5(tr2ad2)]). Взято з роботи [266]. 
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З огляду на доволі просту супрамолекулярну структуру таких систем, 

концепція кристалічної інженерії на основі дискретних оксофторидних часток 

[Mo2F2O5(tr)2] може мати перспективи розвитку передусім для лігандів, що містять 

три- та більше тріазольних груп. Водночас підхід «фторидних молекулярних 

ножиць» може також бути розширений на системи, що містять ряд інших 

неорганічних ко-аніонів схильних до місткової координації (наприклад, NCS-, CN-, 

C2O4
2- тощо). 

Кристалічна будова сполук координаційних полімерів CoII. У двовимірній 

структурі координаційного полімеру 99 центросиметричні триядерні фрагменти 

[CoII
3(2-tr)4(3-MoO4)2(2-F)2], які можна вважати елементарними одиницями, 

шикуються у лінійну неперервну послідовність (Рисунок 4.5). Внутрішня оболонка  

 

 
Рисунок 4.5  a) Неорганічні ланцюги [Co3(3-MoO4)2(2-F)2]n розміщуються вздовж 

осі а та сполучаються між собою у 2D шар за допомогою тетрадентатних лігандів 

tr2pr (аніони MoO4
2- зображені поліедрами; код симетрії: (i) −x+1, −y+1, −z+1); b) 

перспективна проекція координаційних шарів {[Co3(tr2pr)2(MoO4)2F2]} на площину bc 

(гостьові молекули води не наведені; координаційне оточення MoVI та CoII 

проілюстровано у формі поліедрів). Взято з роботи [265]. 

 

кластера підтримується загалом чотирма містками 2-tr та 2-атомом оксигену 

тридентатного аніона MoO4
2-, тоді як взаємозв'язок між сусідніми металічними 

блоками забезпечується почетверними містками, а саме: -(O1,O2)-MoO4
2- та 2-F-

аніонами у співвідношенні 1:1. Велика кількість з’єднуючих ланок спричинює 

відносно короткі внутрішньоланцюгові відстані між сусідніми металічними 

центрами CoII (3.3596 Å для трикратного з'єднання [Co-(tr)2(MoO4)-Co] та 3.0704 Å 
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для чотирикратного [Co-(F)2(MoO4)2-Co]) (Таблиця 4.2). Таке поєднання місткових 

функцій фториду і тетраедричних оксоаніонів MoO4
2- є досить рідкісним прикладом  

 

Таблиця 4.2  Основні геометричні параметри фрагментів [Co3(2-tr)2(3-

MoO4)2(2-F)2], [Co3(2-tr)6]6+ та 4-[Mo8O26F2]6- у кристалічних структурах 99 та 

100. 

Сполука 99 100 

{Co}3-фрагмент „центр. Co“  
Co1  

„терм. Co“  
Co2  

„центр. Co“  
Co1 & Co3 

„терм. Co“  
Co2 & Co4 

Коорд. оточ {N4O2} {N2O2F2} {N6} {N3O3} 
Co – N, N1,N2-tr 2.122(5), 2.123(5) 2.083(5), 

2.105(5) 
2.107(3)–2.167(3), 
2.118(3)–2.153(3) 

2.068(3)–2.098(3), 
2.076(3)–2.098(3) 

Co – F  – 2.041(3), 
2.057(3) 

– – 

Co – O (water) – – – 2.161(3) & 2.154(2) 
Co – O ([MoO4]2-) 2.104(4) 2.054(4), 

2.159(4) 
– – 

Co – O 
([Mo8O26F2]6-) 

– – – 2.098(3)–2.131(2), 
2.055(2)–2.061(2) 

Co --- Co  3.3596(7)        
(внутр. кластер) 
3.0709(15)       
(внутр. кластер) 

3.8028(4), 
3.8236(4) 
(внутр. кластер) 

  

 
[Mo8O26F2]6-, сполука 100 (коди симетрії: (i) −x+1, −y+1, −z+1; (vii) −x, −y, −z) 
Mo–F Mo3–F1b 1.822(2) Mo7–F2 1.977(2) 
Mo–O(терм., координ.) Mo1–O4 1.736(2) Mo5–O16 1.735(2) 
 Mo1–O3 1.736(2) Mo5–O17 1.735(2) 
Mo–O(терм., некоор.) Mo2–O5 1.697(2) Mo6–O18 1.704(2) 
 Mo3–O6 1.697(2) Mo7–O19 1.703(3) 
 Mo3–O7a* 1.828(2) Mo7–O20 1.721(3) 
 Mo4–O8 1.701(2) Mo8–O22 1.710(2) 
 Mo4–O9 1.729(2) Mo8–O21 1.716(2) 
Mo–O{2-O} Mo3–O11 2.080(2) Mo5–O24 1.910(2) 
 Mo1–O15 1.991(2) Mo5–O28 2.308(2) 
 Mo4–O15 1.891(2) Mo6–O28 1.744(2) 
 Mo1–O11i 1.836(2) Mo7–O27 1.903(2) 
 Mo2–O10 1.749(2) Mo8–O27 1.939(2) 
 Mo4–O10i 2.364(2) Mo8–O24 1.953(2) 
Mo–O{3-O} Mo1–O12i 2.355(2) Mo5–O23 1.893(2) 
 Mo2–O12 1.875(2) Mo6–O26 1.890(2) 
 Mo2–O13 2.200(2) Mo6–O23vii 2.133(2) 
 Mo3–O12 2.201(2) Mo7–O23vii 2.189(2) 
 Mo4–O13 1.955(2) Mo7–O26 2.206(2) 
 Mo3–O13 2.010(2) Mo8–O26 2.285(2) 
Mo–O{4-O} Mo1–O14 2.189(2) Mo5–O25 2.180(2) 
 Mo2–O14 1.946(2) Mo6–O25vii 1.953(2) 
 Mo2–O14i 2.451(2) Mo6–O25 2.537(2) 
 Mo4–O14 2.241(2) Mo8–O25 2.262(2) 

*атом, що приймає участь в утворенні водневого зв’язку, O7a…H-O2  (x, 1+y, z) 2.799(3)Å. Взято з роботи 
[265]. 
 

та зустрічається у структурній хімії фтороарсенатів ванадію(ІІІ) ([269271]) та 

заліза(ІІІ) ([272, 273]) (F-/AsO4
3- або HAsO4

2-), темплатованих органічними катіонами, 
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а також фторофосфатів заліза(ІІ, ІІІ).[274] Органічний ліганд проявляє максимальну 

дентатність, що призводить до з'єднання сусідніх неорганічних ланцюгів [Co3(3-

MoO4)2(2-F)2] у двовимірний шар. Конформація гош-анти, із значеннями 

відповідних торсійних кутів N3-C5-C6-C7 - 75.3° та C5-C6-C7-N6 - 169.3°, сприяє 

генеруванню у межах кожного шару відкритих каналів розміру 1.5×4 Å у 

поперечному перерізі, які розповсюджуються вздовж осі а (Рисунок 4.5 b). Молекули 

води перебувають як всередині каналів, так і у міжшаровому просторі, займаючи 

21% від об'єму кристала (згідно розрахунків за програмою PLATON [40, 41]). 

У кристалічній структурі 100 незалежна частина містить дві половинки 

кластерних одиниць {Co3}6+, дві половинки аніонів [Mo8O26F2]6-, три tr2pr, дві 

координовані та три некоординовані молекули води (Рисунок 4.6, Таблиця 4.2). 

Лінійні катіонні одиниці {Co3}6+ формують навколо себе первинну координаційну 

сферу із шести місткових груп tr, двох термінальних молекул води та аніонів 

[Mo8O26F2]6-. Останні є чотиридентатними донорами О-типу, водночас аніон з’єднує 

по чотири кобальтові кластери через координаційні позиції периферійних атомів 

CoII. Тож центральний атом трикобальтового остова має октаедричне оточення {N6} і 

розташований на інверсійному центрі, тоді як координаційне оточення периферійних 

атомів CoII є викривленим октаедричним {N3O3}. Така організація визначає 

розташування металічних центрів CoII на відстанях 3.8028 та 3.8236 Å між Co3…Co4 

та Co1… Co2, відповідно. 

Цікаво що біс-тріазольні ліганди у структурі 100 присутні у двох 

коформаційних формах (анти-анти та анти-гош у співвідношенні 2:1). Завдяки 

октаедричній конфігурації атомів CoII, шість молекул tr2pr розміщуються навколо 

триядерного кластера у напрямку до вершин віртуального октаедра. Будівельні 

одиниці [Co3(tr)6]6+, які виконують роль вузлів, з'єднуються між собою на відстанях 

від 10.72 до 12.45 Å у примітивну кубічну сітку, топологія якої відповідає гратці -

Po. Координаційний каркас займає майже половину загального об'єму кристалічної 

структури. Відкриті канали різного поперечного розміру з максимальним значенням 

2×7 Å проходять вздовж кристалографічних осей і заповнені молекулами води та 

об’ємними аніонами [Mo8O26F2]6-. 

Окремої уваги потребує розгляд конфігурації дифторооктамолібдату 

[Mo8O26F2]6-, який можна розглядати як продукт симетричного «транс»-приєднання 

двох йонів фториду до октамолібдатної платформи [Mo8O26]4- γ-типу.[275, 276] У 
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структурі [Mo8O26F2]6- наявні координаційні октаедри [MoO6] та [MoO5F] (у 

співвідношенні 6:2), що сполучаються між собою шляхом узагальнення ребер. 

 

 

Рисунок 4.6  a) Центросиметричні триядерні кластери [Co3(tr)6]6+, що 

поєднуються шестизарядними дифторооктамолібдатними аніонами (Mo8O26F2)6- у 

структурі сполуки [Co3(H2O)2(tr2pr)3(Mo8O26F2)]3H2O; b) Перспективна проекція 3D 

катіонного каркаса [Co3(tr2pr)3]n
6n+ вздовж осі с (коди симетрії: (i) −x+1, −y+1, 

−z+1; (ii) x, y, z−1; (iii) −x+1, −y+1, −z; (iv) x, y−1, z (v) −x, −y, −z+1; (vi) −x+1, −y, 

−z+1; (vii) −x, −y, −z); c) проекція структури вздовж осі [310], що показує спосіб 

взаємодії аніонів 4-[Mo8O26F2]6- та вторинних будівельних одиниць [Co3(tr)6]; d) 

порошкограма кристалічного зразка підтверджує індивідальність отриманої 

сполуки 100. Взято з роботи [265]. 

 

Кристалічна будова сполук координаційних полімерів CuII. На відміну від CoII, 

катіони CuII з tr2pr та металоксофторид-аніонами утворюють серію сполук 

ідентичного складу та будови ([Cu(tr2pr)(MоO2F4)]Н2О (103), [Cu(tr2pr)(WO2F4)]Н2О 

(104), [Cu(tr2pr)(NbОF5)]Н2О (105), [Cu(tr2pr)(TaОF5)]Н2О (106)), які 

кристалізуються в споріднених просторових групах P21212 (103, 104) та P212121 (105, 
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106) орторомбічної сингонії (Рисунок 4.7). Головною особливістю їхньої 

кристалічної будови є лінійна послідовність катіонів СuII, що з’єднані містковими 

аніонами у неорганічний полімерний мотив [Cu(MO2F4)] або [Cu(MOF5)]  (де M = 

Mo, W, Nb, Ta). За такої умови октаедри міді узагальнюють протилежні вершини. 

Така архітектура підримується подвійними тріазольними містками, а тетрадентатна 

координація органічних лігандів забезпечує сполучення сусідніх ланцюгів у 

тривимірний каркас. Його порожнини включають молекули води, які розміщуються 

вздовж неорганічних ланцюгів та генерують допоміжні водневі зв’язки між аніонами 

(Рисунок 4.7 а-c). Подібні лінійні мотиви, до складу яких входять октаедричні 

катіони, місткові тріазольні ліганди та місткові аніони, вже неодноразово 

зустрічались у попередніх розділах (сполуки 2123). Тож реалізація заданих 

топологічних типів свідчить про їх особливу стабільність. Цікаво відмітити той факт, 

що кристалічні структури реалізуються у нецентросиметричних просторових групах. 

Однією з причин цього може бути залучення в каркас нецентросиметричних 

псевдооктаедричних аніонів MО2-xF4+x
2-. На Рисунку 4.7 (а, b) показано напрямок 

вектора полярної осі кожного такого аніона у межах одного ланцюга. Додавання цих 

векторів не призведе до їхньої взаємокомпенсації дипольних моментів, а, отже, 

ланцюги загалом є полярними. 

Координаційна поведінка та геометрія аніонів [MО2-xF4+x]2- (M = Mo, W, Nb, 

Ta) заслуговають на окрему увагу. Насамперед характерною особливістю їхньої 

будови є геометричні викривлення, які обумовлені Ян-Телерівським ефектом 

другого порядку. Окрім цього, структурам сполук з октаедрами [MО2-xF4+x]2- 

зазвичай властиве орієнтаційне розупорядкування, що веде до змішаного заселення 

координаційних позицій атомами оксигену та флуору. Це призводить до 

формального вирівнювання відстаней M-O/F у поліедрі, ступінь деформації якого 

безпосередньо залежить від статистичного внеску атомів O та F у заселеність 

позицій. Найкоротша відстань в упорядкованому аніоні [MО2-xF4+x]2- відповідає 

кратному зв’язку M=O, а найдовша M-F знаходиться навпроти M=O. Така 

просторова диспозиція є своєрідним проявом електронного транс-ефекту - наслідок 

сильного -зв’язування цетрального атома з атомом оксигену. Загалом для аніонів 

цис-MoО2F4
2- та цис-WО2F4

2- існує по дві найкоротші та найдовші відстані, а для 

NbОF5
2- та TaОF5

2- - по одній. Тож довжини зв’язків у даних октаедрах доцільно 

розбити на кілька типів, а саме: найкоротші, середні та найдовші. Такий поділ може  
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Рисунок 4.7  a), b) Будова полярних ланцюгів [Cu(tr)2(MО2-xF4+x)] у кристалічних 

структурах топологічно ідентичних сполук 103 та 106 визначається упорядковиним 

розміщенням координованих аніонів (червоні стрілки вказують напрямок полярності 

аніонних часток MоO2F4
2- та TaОF5

2-, відповідно, тоді як загальна полярність 

ланцюга є їх векторною сумою); c) проекція упаковки тривимірного каркаса 

[Cu(tr2pr)(MоO2F4)] на площину bc ілюструє утворення каналів з інкорпорованими 

молекулами води. 

 

слугувати критерієм для виявлення розупорядкованості на початковому етапі аналізу 

структури. З даних Таблиці 4.3 можна чітко помітити наявну статистичну 

розупорідкованість позицій атомів флуору та оксигену у аніоні NbОF5
2- сполуки 105. 

При уточнені структури ці атоми розглядались із різною заселеністю у пропорціях 

5/6 проти 1/6. Тож у координаційному полімері 105 містковими атомами між 

катіонами CuII є як флуор, так і оксиген (Cu-O/F 2.331 та 2.583 Å) 

Принципово іншою є ситуація в структурі сполуки [Cu(tr2pr)(TaОF5)]Н2О 

(106). У аніоні присутній чітко виражений кратний зв’язок Ta=O (1.792 Å) та 

помітно видовжений, розміщений у позиції транс до нього, TaF 2.105 Å. Інші 

зв’язки TaF приймають проміжні значення (1.9291.950 Å). Окрім цього, ступінь 

викривлення октаедричних поліедрів [NbОF5] та [TaОF5] можна оцінити за різницею 
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між найдовшим та найкоротшим зв’язком та за значенням відхилення центрального 

атома від центра у напрямку атома оксигену (Таблиця 4.3). Найбільш чутливий 

метод аналізу подібних випадків був запропонований Фредом Хіршфелдом,[277] 

який використав середньо-квадратичну амплітуду зміщення атомів вздовж зв’язку 

між ними для виявлення фрагментів структури, що відповідають жорсткій моделі. У 

рамках цієї моделі два атоми, які утворюють між собою зв’язок мають однакове 

середньо-квадратичне відхилення вздовж лінії контакту, тобто довжина зв’язку між 

заданими атомами не має змінюватись навіть під час коливань. Ці коливання між  

 

Таблиця 4.3  Деякі геометричні параметри псевдооктаедричних аніонів [MО2-

xF4+x]2- у структурах сполук [Cu(tr2pr)(MоO2F4)]Н2О (103), [Cu(tr2pr)(NbОF5)]Н2О 

(105), [Cu(tr2pr)(TaОF5)]Н2О (106).* 

Сполука Поліедр 
Довжини зв’язків MO/F(Å) та різниця 
середньо-квадратичної амплітуди 
відхилення A-B (Å2) 

Різниця між 
найдовш. та 
найкорот., Å 

Відхилення 
ц.а. від 
центроїда 
поліедра, Å 

  Накоротші Найдовші Середні   
103 цис-MoО2F4 1.687(7), 

(0.0030(43)) 
 
1.736(6) 
(0.0015(35)) 

2.105(5), 
0.0025(33) 
 
1.984(5) 
0.0046(28) 

1.916(6), 1.938(6) 
(0.0045(36) та 
0.0002(35) 

0.418 
0.248 

0.254 

105 NbОF5 1.927(5)  
(0.0127(29)) 

1.970(5) 
(0.0068(29)) 

1.934(5)1.965(6) 
(0.0081(24), 
0.0042(24), 
0.0041(34), 
0.0045(34)) 

0.043 0.042 

106 TaОF5 1.793(2) 
0.0013(13) 
 

2.025(2) 
0.0035(15) 

1.928(3)1.950(2) 
(0.0000(15), 
0.0006(14), 
0.0014(13), 
0.0007(13)) 

0.232 0.164 

 сполука [Cu(tr2pr)(WO2F4)]Н2О (104) ідентифікована за даними рентгенофазового аналізу. 
 

даними атомами вважаються синхронізованими, хоча вони можуть бути 

несинхронізованими з іншими атомами. Якщо маємо атоми A та B, які утворюють 

між собою зв’язок, то їхні параметри відхилень отримують із даних уточнення 

кристалічної структури за методом найменших квадратів. Тоді різниця середньо-

квадратичної амплітуди відхилення (що є абсолютною різницею анізотропних 

зміщень) атома A в бік атома B та середньо-квадратичної амплітуди відхилення 

атома B у бік атома A, яке математично позначається як A-B, має дорівнювати нулю. 

Математично цей запис можна виразити наступною формулою: 

A-B = √(u2)A→B - √(u2)B → A = 0                                                     (4.1) 
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Проте на практиці дана різниця завжди відмінна від нуля (за Хіршфелдом, для атомів 

важчих за карбон значення A-B має бути меншим 0.001 Å2). Тож критерієм 

упорядкованості будуть близькі значення різниці середньо-квадратичних амплітуд 

відхилень у межах заданого фрагмента. Наприклад, для октаедра [МОF5] 

досліджується шість параметрів, що відповідають п’ятьом зв’язкам M-F та одному 

М=O. Якщо якесь із значень різниці середньо-квадратичного відхилення суттєво 

відмінне від решти, то це вказує, що дана позиція є заселеною гетерегенно, тобто 

атомами різних типів. А, отже, даний мотив є розупорядкованим. Запропонований 

спосіб аналізу був застосований для октаедрів [NbОF5] та [TaОF5] у структурах 105 

та 106 з використанням програми THMA11,[278] що імплементована на платформі 

Wingx32. Результати тесту наведені у Таблиці 4.3. 

Для октаедра [TaОF5] всі середньо-квадратичні амплітуди відхилення 

співрозмірні і можуть бути порівняні із середнім показником 0.0010 Å2, 

запропонованим Хіршфелдом у якості критерію жорсткої моделі. На відміну від 

поліедра [TaОF5], для [NbОF5] один з параметрів A-B (0.0127(29)) помітно 

відрізняється від решти, що пітверджує змішану заселеність позицій оксигену та 

флуору. Цікаво відмітити, що у цьому контексті поведінка ізоелектронного до 

NbОF5
2- аніона цис-MoО2F4

2- більш нагадує TaОF5
2-, а деформація поліедра цис-

MoО2F4
2- є ще вищою, аніж у разі TaОF5

2- (різниця між найдовшим та найкоротшим 

зв’язком, як і зміщення атома молібдену від центра октаедра до грані O…O є 

найбільшими, а значення параметрів A-B для атомних пар Mo-F та Mo-O однозначно 

вказує на впорядкованість октаедрів у структурі). Подібний аналіз упорядкованості 

псевдоктаедричних аніонів NbОF5
2- та TaОF5

2- був проведений авторами [279] для 

координаційних сполук [CuNbF5O(C6H10N2)3] та [CuTaF5O(C6H10N2)3] (де C6H10N2 – 

3,4,5-триметилпіразол) та ряду близьких аналогів, описаних у літературі. Автори 

обрунтовано продемонстрували важливість такого підходу як критерію до розуміння 

утворення неценторосиметричних лінійних мотивів у полярних та неполярних 

кристалах. 

Як показано у ряді робіт наукової групи Поеплмейера, спосіб координації 

оксофторидних аніонів [MО2-xF4+x]2- залежить від розподілу електронної густини 

навколо донорних центрів оксигену та флуору, що фактично визначає їхню 

нуклеофільність – здатність координації до позитивно-зарядженого металічного 

центра. Вищий заряд відповідає більшій нуклофільності, а, отже, і вищій донорній 
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здатності. Інакше кажучи, віддаленість атома фтору чи оксигену від металічного 

центра підвищує його нуклеофільність. Оцінити значення часткового заряду можна 

за допомогою методу валентних сум, який часто використовують для розрахунку 

ступеня окиснення елементу в сполуці. Основна ідея методу полягає в тому, що 

валентність елементу є сумою елементарних валентностей, розподілених у кожному 

його зв’язку. Розрахунок здійснюється за наступною формулою: 

Si = exp [(R0-Ri)/B], де: 

Si – елементарна валентність елементу в його зв’язку “i”; 

R0 – константа, що залежить від типів елементів, між якими утворений зв’язок; 

Ri – довжина зв’язку “i”; В = 0.370 (константа). 

 

Результати розрахунків для аніонів [MО2-xF4+x]2- сполук 103, 105 та 106 

наведені в Таблиці 4.4. Для розупорядкованого аніона NbОF5
2- ці дані мають  

 

Таблиця 4.4  Результати обчислення ступеня окиснення центральних атомів (Mo, 
Nb, Ta) та часткового електронного заряду на донорних атомах аніонів [MО2-

xF4+x]2- в структурах сполук [Cu(tr2pr)(MоO2F4)]Н2О (103), [Cu(tr2pr)(NbОF5)]Н2О 

(105), [Cu(tr2pr)(TaОF5)]Н2О (106) із використанням методу валентних сум. 
Сполука Тип 

зв’язку 
Ri, Å Si Si ׀V-Si׀ 

NbOF5
2- 

Nb-F/O 1.927(5) * * 
Nb-F/O 1.934(5) * * 
Nb-F/O 1.941(5) * * 
Nb-F/O 1.950(6) * * 
Nb-F/O 1.965(6) * * 

 
105 

Nb-F/O 1.970(5) * 

 

* 
TaOF5

2- 
Ta1=O1 1.793(2) 1.41 0.59** 
Ta1-F1 1.944(3) 0.74 0.26 
Ta1-F2 1.933(3) 0.76 0.24 
Ta1-F3 1.928(3) 0.77 0.23 
Ta1-F4 1.950(2) 0.73 0.27 

106 

Ta1-F5 2.025(2) 0.60 

 
 
5.01 

0.40 
цис-MoО2F4

2- 
Mo1=O1 1.736(6) 1.59 0.41 
Mo1=O2 1.687(7) 1.81 0.19 
Mo1-F1 2.105(5) 0.45 0.55** 
Mo1-F2 1.984(5) 0.62 0.38 
Mo1-F3 1.916(6) 0.75 0.25 

 
103 

Mo1-F4 1.938(6) 0.70 

 
 
5.92 
 

0.30 
 *-значення часткового заряду та валентності не приведено через статистичне розупорядкування 

позицій оксигену та флуору. 
 **- атом, який координується до катіона CuII. 
 ***-атом, який утворює напрямлений водневий зв’язок 
 .взято по модулю. V – ступінь окиснення флуору та оксигену (приймає значення -1 або -2) ,׀V-Si׀



269 
 
незначну цінність. Для комплексів 103 та 106 розраховані параметри є більш 

інформативним. Так, у аніоні TaОF5
2- найбільш нуклеофільним центром є атом 

оксигену (частковий заряд якого становить -0.59), який і виступає у ролі містка між 

двома катіонами міді(ІІ), тоді як у аніоні MоO2F4
2- більший заряд має атом флуору F1 

(-0.55) і саме він проявляє місткову поведінку. Отже, до координаційної сфери 

атомів CuII у сполуці 103 долучаються два атоми флуору від сусідніх аніонів 

MоO2F4
2-, формуючи два аксіальні зв’язки Cu-F (2.288 та 2.505 Å, поліедр 

{CuN4+F+F}), а координаційна сфера атомів CuII  у сполуці 106 містить два аксіальні 

зв’язки Cu-О (2.273 та 2.670 Å, поліедр {CuN4+О+О}). 

Висока гідрофільність аніонів [MО2-xF4+x]2- сприяє залученню у структуру 

сольватних молекул води, що утворюють численні водневі зв’язки і додатково 

стабілізують координаційні мотиви. У сполуках 103, 105, 106 некоординовані 

молекули води сполучають аніонні частки вздовж лінійного ланцюга [Сu(MО2-xF4+x)-

--HOH---Сu(MО2-xF4+x)] (Рисунок 4.7). 

 

4.2. Кристалічна будова координаційних полімерів CuII та AgI із залученням 

аніонів V(IV,V)-оксофторидів. 

 

Хімія гібридних сполук на основі ванадатів та оксофторованадатів 

визначається особливою «гнучкістю» і різноманіттям як з погляду хімічного складу, 

геометрії, так і ядерності. Для ванадію переважно реалізуються координаційні числа 

5 та 6, яким відповідає квадратно-пірамідальне або тригонально-біпірамідальне та 

викривлене октаедричне оточення. Водночас ванадій відомий легкістю окисно-

відновних переходів, а сполуки VV, VIV та VIII стабільні у фторидних розчинах. 

Присутність фторид-йонів у реакційній системі суттєво впливає на перебіг хімічних 

реакцій, що полягає не тільки у підвищенні розчинності компонентів (мінералізації), 

а у прямому хімічному заміщенні атомів оксигену координаційної сфери на атоми 

флуору. Найбільш характерні приклади таких оксофторидних аніонів зібрані в 

Таблиці 4.5. З них більшість отримана у вигляді звичайних солей з протонованими 

амінами, тоді як про координаційні сполуки з оксофторидами ванадію відомо не 

багато. 

Дослідження показали, що системи на основі CuII(або AgI), VV та тріазольних 

лігандів у присутності F¯/НF є надзвичайно чутливими до умов проведення гідро- 
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Таблиця 4.5  Структурні особливості оксофторованадат аніонів, що входять до 
складу простих солей чи інтегровані в координаційний полімер. 
Склад сполуки Тип аніона Ст. ок. Структурні 

особливості 
Л-ра 

Солі оксофторидів ванадатію з органічними катіонами 
[enH2][VOF5]* 
[detaH3][VOF5]* 
[tetaH4][VF5(H2O)]2

* 

VOF5 + 5 
+ 4 
+ 3 

Дискретний аніон: 
октаедр 
 

[280] 
 
[281]  
[281] 

[enH2][VOF4(H2O)]* 
[pipH2][VOF4(H2O)]* 
[tetaH4][VOF4(H2O)]2H2O* 

VO2F4 + 4 Дискретний аніон: 
октаедр 
 

[282] 
[283] 
[281] 

[NMe4]2[V2O2F6(H2O)2] 
[NEt4]2[V2O2F6(H2O)2] 
[4,4′-bipyH2][V2O2F6(H2O)2]* 
[dabcoH2][V2O2F6(H2O)2]* 
[tetaH4][V2O2F8]*  
[pipH2]3[V2O2F8][VOF4(H2O)]2

* 

 

+ 4 
+ 4 
+ 4 
+ 4 
+ 4 

+ 4, + 5 

Дискретний аніон: два 
октаедра, що 
об’єднані по ребру 

[284, 
285] 
[286] 
[281]  
[281]  
[281] 
[283] 

[NMe4]3[V2O4F5] 
[NMe4]3[V2O2F7] 

 

+ 5 
+ 4 

Дискретний аніон: два 
октаедра, що 
об’єднані по грані 

[287] 
[288] 

K[NMe4]2[V3O3F12] 

 

+ 5 
 

Дискретний аніон: три 
октаедра з’єднані по 
ребрам 

[289] 

[pipH2]4[V4O3F17]·4H2O* 

 

+ 3, 
+ 4 

Дискретний аніон: 
чотири октаедра 
з’єднані по ребру та 
вершинам 

[283] 

[trenH3]2[V4O4F14]·3H2O* 
[adapH3]2[V4O4F14]·2H2O* 
(isomeric form) 

 

+ 4 Дискретний аніон: 
чотири октаедра 
з’єднані по ребрам та 
вершинам 

[281] 
[281] 

[pipH2]4[V5O3F20]·2H2O* 

 

+ 3, 
+ 4 

Дискретний аніон: 
п’ять октаедрів 
з’єднані по ребрам та 
вершинам 

[283] 

[1,5-dapH2]4[V14O36F4]·8H2O* 
[1,6-dahH2]4[V14O36F4]·4H2O* 

VO6, VO5F + 4, + 5 Дискретний аніон: 
поліоксофторованадат 

[290] 

[VF3(H2O)2] VO2F4 + 3 Ланцюг: октаедри 
з’єднані по вершинам 

[291] 

[enH2][VOF4]* VOF5 + 4 Ланцюг: октаедри 
з’єднані по вершинам 

[291] 

[bpeH2]0.5[VOF3(H2O)]* VO2F4 + 4 Ланцюг: октаедри 
з’єднані по вершинам 

[292] 

[pyH][V2O2F5]* 
[bpeH2]0.5[VOF3]* 

VOF5 + 4 
+ 4 

Подвійний ланцюг: 
октаедри з’єднані по 
ребрам та вершинам 

[293] 
[294] 

Координаційні сполуки з оксофторованадатами 
[pyH]2[Cu(py)4(VOF5)2]* VOF5 + 5 Молекул. комплекс [295] 
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продовження Таблиці 4.5 
1 2 3 4 5 

[Cu(py)4(VOF4)][Cu(py)4(H2O)(VOF4)]·
H2O* 

VOF4 + 4 Ланцюг та 
молекулярний 
фрагмент 

[296] 

[Cu(py)4(VOF4)]* VOF4 + 4 Ланцюг [296] 
[CH3NH3]8[Cu(py)4]3[V7O6F30]* VF6, VOF5 + 4 3D координаційний 

полімер 
[297] 

[Me2NH2][Cu(py)4(V2O2F7)]* VOF5 + 4 Ланцюг: октаедри 
з’єднані по грані 

[298] 

[Cu(im)4(V2O2F8)]·2im* VOF5 + 4 Ланцюг: октаедри 
з’єднані по ребру 

[298] 

Нейтральні комплекси оксофторидів ванадію з N-донорними лігандами 
[VO2F(py)2]* VO2FN2 + 5 Молекулярний 

комплекс 
[299] 

[VOF2(1,10-phen)(H2O)]* VO2F2N2 + 5 Молекулярний 
комплекс 

[299, 
300] 

[V2O4F2(2,2′-bipy)2]* VO3FN2 + 5 Молекулярний 
комплекс 

[299], 
[301] 

[V2O4F2(1,10-phen)2]* VO3FN2 + 5 Молекулярний 
комплекс 

[302] 

*список умовних скорочень: py = піридин, en = етилендиамін; 4,4’-bipy = 4,4’-біпіридин; dabco = 1,4-
діазабіцикло[2.2.2]октан; pip = піперазин; bpe = trans-1,2-біс(4-піридил)-етилен; 1,5-dap = 1,5-диамінопентан; 
1,6-dah = 1,6-диаміногексан, deta = диетилентриамін; tren = трис(2-аміноетил)амін; adap = N-(3-амінопропіл)-
1,3-діамінопропан, teta = триетилентетраамін чи 1,4,7,10-тетраазадекан, im = імідазол; 1,10-phen = 1,10-
фенантролін; 2,2’-bipy = 2,2’-біпіридин. Взято з роботи [81]. 

 

термальних реакцій, вибору початкових неорганічних компонентів та 

співвідношення між ними. Всі отримані координаційні сполуки містять 

оксофторидні аніони чи кластерні оксофторидні фрагменти СuII-VV або CuII-VIV, CuI-

VIV, AgI-VV, структурна функція яких може помітно відрізнятись. Наприклад, 

подібно до цис-MoО2F4
2-, цис-WО2F4

2-
, NbОF5

2- та TaОF5
2- (103106), дискретні 

оксофторидні аніони ванадію (VIVOF4
2-) також можуть відігравати місткову роль між 

катіонними центрами CuII, як це буде показано для сполуки 

[CuII(VIVOF4)(H2pztr)2](F)23H2O (107). Однак більш несподіваним є утворення ряду 

сполук CuII-VV, CuIІ-VIV, CuI-VIV та AgI-VV, у основі яких містяться гетерометалічні 

кластери низької ядерності. За виключенням 

[CuII(VIV
2O2F6(H2O)2)(tr2Ph)(Н2О)2](108), для формування кластера обов’язкова 

участь тріазольного містка, що сполучає два різнометалічні центри – CuII-[N-N]-VV 

([CuII(VVO2F2)2(tr2Ph)(Н2О)2](109), CuI-[N-N]-VIV ([Cu2(tr2en)2(V2F6O2)] (110) та AgI-

[N-N]-VV ([Ag2(VO2F2)2(trBz)4] (111), [Ag2(VO2F2)2(tr2ad)2]H2O (112), 

[Ag2(VO2F2)2(tr2eth)2(H2O)2] (113), [Ag2(VO2F2)2(tr2cy)2]4H2O (114)).[303, 81] Аналіз 

літературних джерел показує, що такі сполуки не мають прецедентів. Їхня структура 

демонструє унікальний спосіб раціонального поєднання ц.а. катіонів та аніонних 

фрагментів у єдиному кластері шляхом залучення короткого діазольного містка. По-
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суті, симетричні тріазоли, що не містять замісників у положеннях 3 та 5, виявляють 

високу спорідненість як до ванадію оксофторидного аніона, так і до катіонного 

центра іншого перехідного металу MI,II. 

У кристалiчнiй структурi сполуки [CuII(VIVOF4)(H2pztr)2](F)23H2O (107) 

(Рисунок 4.8) катіони CuII утворюють лінійну послідовність, у якій їх тетрагонально-

біпiрамiдальні поліедри {N4+2O} сполучаються через спільні вершини атомів 

оксигену. Координаційне оточення йонів CuII формують атоми нітрогену трiазольних 

гетероциклів, які разом із неорганічними оксофторидними аніонами 

VIVOF4
2забезпечують з’єднання катіонів у колоні. Водночас атоми оксигену аніонів є 

містками між двома суміжними йонами Cu (Сu1-О1 2.4262 Å). Попри використання 

оксиду п’ятивалентного ванадію (V2O5), умови гідротермальної реакції сприяють 

частковому відновленню ванадію до ступеня окиснення +4, що пояснює залучення у 

структуру аніона (VIVOF4)2-. Кисле середовище до того ж сприяє протонуванню 

пiразольного фрагмента, який існує у вигляді пiразолiй катiона. Загальний баланс 

зарядів в структурі досягається за допомогою залучення позасферних фторид-

аніонів, з якими піразолій утворює напрямлені водневі зв’язки (pz)N+H …F- (вiдстань 

N…F- 2.483 Å). Важливо відмітити роль піразолію у сполученні координаційних 

колон  за  допомогою  водневих зв’язків із аніонними  частинами  (pz)NH …F-VOF3
2-  

 

 
Рисунок 4.8  a) Схематична будова координаційного полімеру 107 (тріазольний 

фрагменти та оксофторидні-анiони приймають участь в утвореннi CuІІ-вмісних 

колон, тодi як фрагмент пiразолію та VOF4
2- додатково скріплюють колони у 

водневозв’язний каркас; b) упаковка координаційних колон у площині ab показує 

напрямок вiдкритих ромбічних каналiв, що мають поперечний переріз 5×5 Å. 
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(N…F- 2.616 Å). Протонований пiразольний гетероцикл виступає подвiйним Н-

донором, тодi як мiстковi оксофториди VOF4
2- та некоординованi фторид йони є 

сильними акцепторами водневого зв’язку. Унаслідок такої взаємодiї сусiднi 

координаційні колони зшиваються, утворюючи вздовж осі с відкриті канали з 

поперечним розміром 5×5 Å. Кристалізаційні молекули води є розупорядкованими і 

через це їх виявлення у кристалічній структурі ускладнене. 

Розрахунок вільного об’єму за програмою Platon надає 362 Å3 або 14% на 

елементарну комiрку з V=2520 Å3 (орторомбiчна сингонiя, просторова група Cmcm, 

Z = 4). Це відповідає трьом молекулам води на формульну одиницю, що було 

підтверджено за даними елементного аналізу та термогравіметричного аналізу. 

Мікропоруватість такого матеріалу підтверджується результатами 

сорбційного досліду. Монокристали сполуки 107 термічно активували (зразок 

ретельно перетирали та послiдовно промивали ацетонiтрилом та етером, а потiм 

висушували у вакуумi ~0.01 мм. рт. ст. за температури 70 °С протягом 3 годин до 

постійної маси, що відповідало повному зневодненню). У якості адсорбату 

використовували дихлорметан, адсорбовану кiлькiсть якого оцiнювали 

гравiметрично за температури 20 °С. Дослід проводили у пробірці, яку герметично 

закривали. У ній адсорбент знаходився над розчином дихлорметану. Вже за першi 30 

хв активована сполука 107* поглинає близько 123% масових частин CH2Cl2, а 

максимальний приріст досягає 164% протягом доби. Це вiдповiдає сольватному 

складу [CuII(VIVOF4)(H2pztr)2](F)211CH2Cl2, що значно перевищує теоретично 

можливі показники. З урахуванням ван-дер-Ваальсівського об’єму молекули CH2Cl2 

(78.2 Å3) і об’єму порожнин за даними рентгеноструктурного аналізу можна було 

очікувати на утворення сольвату складу [CuII(VIVOF4)(H2pztr)2](F)2CH2Cl2. Десорбцiя 

CH2Cl2 на вiдкритому повiтрi за кімнатної температури протягом перших 2 годин 

призводить до втрати 122% вiд маси [CuII(VIVOF4)(H2pztr)2](F)211CH2Cl2, а незначне 

вакуумування зразка спричиняє повну десорбцiю. Отриманi результати «надмірної» 

адсорбційної ємності можуть бути пояснені явищем «дихання» координаційного 

каркаса, коли поглинання адсорбату призводить до збільшення параметрів комірки 

шляхом розсування координаційних колон у напрямку кристалографiчних осей a та 

b. Це має призвести до збiльшення як поперечного дiаметру каналiв, так i до 

зростання загальної поруватостi структури. 
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Координаційні сполуки [CuII(VIV
2O2F6(H2O)2)(tr2Ph)(Н2О)2](108) та 

[CuII(VVO2F2)2(tr2Ph)(Н2О)2](109) кристалізуються сумісно з однієї реакційної 

системи у широкому діапазоні співвідношень реагентів Cu(OAc)2-V2O5-tr2Ph. У 

першій з них відбувається залучення відновленої форми ванадію(IV) у вигляді 

оксофторидного фрагмента [VIV
2O2F6(H2O)2]2-, тоді як у другій – ванадій знаходиться 

у ступені окиснення +5, що відповідає частці (VVO2F2)- (Рисунок 4.9). Напевно, що 

уникнути співіснування ванадію у різних ступенях окиснення за гідротермальних 

умов практично не можливо. Такі системи можна розглядати як своєрідний 

«реакційний бульон», з якого окремі компоненти (металокластери) вилучаються та 

інтегруються у кристалічну структуру, а інші перебувають у розчині, підтримуючи 

динамічну рівновагу. 

 

 
Рисунок 4.9  a), b) проекції кристалічної упаковки 

[CuII(VIV
2O2F6(H2O)2)(tr2Ph)(Н2О)2](108) демонструють утворення одновимірної 

неорганічної підтопології [CuII(VIV
2O2F6(H2O)2)] (вздовж осі b) та її поєднання у 

двовимірний ковалентний каркас, а мережа сильних та напрямлених водневих 

зв’язків O-H…F додатково скрюплює координаційну сітку c) аніонну частку 

[VIV
2O2F6(H2O)2]2- можна розглядати як конденсовані октаедри {VO2F4}, що мають 

спільне ребро (два місткові 2-атоми флуору). 
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Кристалічна структура 108 містить неорганічні колони [Cu(V2O2F6(H2O)2)], у 

яких баланс зарядів досягається завдяки катіонам CuII та аніонам [V2O2F6(H2O)2)]2-. 

Сусідні колони сполучаються між собою за допомогою місткових tr2Ph, що 

координують катіонні центри CuII, демонструючи N1,N1’- спосіб зв’язування. Тобто 

для реалізації гетерометалічного мотиву CuII-VIV місткова роль 2-тріазольного 

циклу не є принциповою, її можуть виконати донорні атоми металоксофториду. У 

цьому контексті не можна не відмітити роботу [304] наукової групи Поеплмейера. У 

ній описаний неорганічний молекулярний комплекс CuII-VIV складу 

[Cu(H2O)5(VOF4)H2O], у якому місткову 2-роль відіграє атом оксигену 

ванадильного фрагмента. Примітно, що за подібних умов катіони металів CoII, NiII, 

та ZnII утворюють сполуки катіон-аніонного типу [M(H2O)6][VOF4(H2O)]. Це може 

свідчити про вищу спорідненість пари CuII-VIV щодо об’єднання у гетерометалічну 

частку. 

У структурі 108 координаційне оточення CuII відповідає центросиметричному 

квадратно-біпірамідальному поліедру {N2O2+2F}. Цікаво, що у ньому найдовші 

аксіальні зв’язки відповідають взаємодії між катіоном та аніоном (Cu1-F1 2.3356 Å). 

У центросиметричному біядерному аніоні [VIV
2O2F6(H2O)2]2- оточення металічних 

центрів має викривлену октаедричну геометрію з двома містковими атомами флуору 

(V1F3 1.9889 та V1F3і (2-x, 2-y, 1-z) 2.232 Å). Найдовший зв’язок V1F3і 

знаходиться навпроти кратного зв’язку V(1)=O(3) 1.600 Å, що зайвий раз підкреслює 

важливість електронного транс-впливу у таких системах. Координація молекули 

води до ванадію (V1O2 2.064 Å) вказує на лабільність координаційного оточення 

[V2O2F6(H2O)2)]2-, що може призводити до багатоваріантності у будові оксофторидів. 

Так, нейтральні молекули води можуть бути заміщені лігандами тріазольного типу. 

На відміну від сполуки 108, у кристалічній структурі 

[CuII(VVO2F2)2(tr2Ph)(Н2О)2](109) ц.а. двох типів об’єднуються у дискретний 

триядерний мотив VV-CuII-VV, котрий є центросиметричним (Рисунок 4.10). Його 

будова підпорядковується послідовному чергуванню позитивних та негативних 

часток (двох аніонів VO2F2
- та катіона Сu2+), чим досягається баланс заряду. 

Допоміжна стабілізація такого фрагмента досягається завдяки бідентатній функції 

тріазольного гетероциклу, що сполучає VV-CuII. Координаційна сфера CuII 

доповнюється до квадратно-біпірамідальної конфігурації за допомогою молекул 

води, тоді як координаційний поліедр ванадію описується тригональною біпірамідою  
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Рисунок 4.10  a) У структурі [CuII(VVO2F2)2(tr2Ph)(Н2О)2](109) триядерний 

дискретний кластер [Cu(VO2F2)2] має лінійну послідовність VV-CuII-VV, яка 

підтримується двома тріазольними містками між ц.а. CuII та VV; b) координаційні 

ланцюги [CuII(VVO2F2)2(tr2Ph)(Н2О)2]формують водневозв’язну сітку з численним 

контактами O-H…F, C-H…F; c) геометричний індекс  для пентакоординованого 

атома ванадію приймає значення 0.49, що вказує на проміжну стереоконфігурацію 

між тригональною біпірамідою та квадратною пірамідою. 

 

{VO2F2N} з подовженими апікальними зв’язками Cu-N2 та Cu-F1 та короткими 

екваторіальними Cu-F2, Cu-О1 та Cu-О2. Останні два є кратними і їх наявність є 

первиною ознакою реалізації найвищого ступеня окиснення для ванадію(+5). Цього 

висновку можна також дійти, скориставшись методом валентних сум (Таблиця 4.6). 

У наявній тригонально-біпірамідальній стереоконфігурації ванадильні атоми 

оксигену не мають безпосереднього транс-впливу на жоден із донорних атомів 

координаційного поліедра (як відомо, транс-ефект найкраще проявляється по 

прямій, вздовж лінії зв’язків). Найбільші внутрішні кути у координаційній сфері 

133.9 та 113.5° відповідають О1V1F2 та О2V1F2. Тому, не дивно, що зв’язок 

V1F2 1.8278 Å не є найдовшим. 
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Таблиця 4.6  Використання методу валентних сум для розрахунку ступеня 

окиснення центрального атома ванадію та часткового електронного заряду на 

донорних атомах оксофторидних фрагментів у кристалічних структурах сполук 

[CuII(VIV
2O2F6(H2O)2)(tr2Ph)(Н2О)2](108), [CuII(VVO2F2)2(tr2Ph)(Н2О)2](109), 

[Cu2(tr2en)2(V2F6O2)] (110). 

Сполука Тип 
зв’язку 

Ri, Å Si Si ׀V-Si׀ 

[(VIV
2O2F6(H2O)2)]2- 

V1=O3 1.600(3) 1.64 0.36 
V1F1 1.8205(17) 0.69 0.31* 
V1F2 1.9123(17) 0.54 0.46*** 
V1F3 1.9889(16) 0.44 0.56** 
V1-O2 2.064(2) 0.65 1.35 

 
108 

V1-F3i 2.232(2) 0.23 

 
 
4.19 

0.77** 
{VO2F2N} 

V1=O1 1.6917(16) 1.35 0.65* 
V1=O2 1.5964(19) 1.75 0.25 
V1-F2 1.8278(15) 0.67 0.33 
V1-F1 1.8338(15) 0.66 0.34*** 
V1-N2 2.2090(19) 0.44 **** 

109 

 

 
 
4.87 

 
[VIV

2F6O2]2- 
V1=O1 1.6275(15) 1.53 0.47* 
V1-F1 1.8874(14) 0.57 0.43 
V1-F2 1.8928(13) 0.57 0.43 
V1-F3 2.0017(13) 0.42 0.58** 
V1-F3і 2.1192(12) 0.31 0.69** 

 
110 

V1-N2 2.1929(17) 0.44 

 
 
3.84 

**** 
 *- містковий атом, який сполучає металічні центри CuII та VIV,V. 
 **- містковий атом, який з’єднує два металічні центри VIV. 
 ***-атом, який утворює напрямлений водневий зв’язок F-…H+-O-. 
 ,взято по модулю. V – ступінь окиснення флуору та оксигену відповідає значенню -1 та -2 ,׀V-Si׀
відповідно. 
 ****- ступінь окиснення атома нітрогену був прийнятий за -2; частковий електронний заряд не 

наведений, бо атом нітрогену є частиною ароматичної системи тріазолу. 
 

Органічний ліганд проявляє тетрадетатну поведінку, поєднуючи триядерні 

кластери у лінійну послідовність. Наявність великої кількості атомів флуору, які є 

яскраво вираженими акцепторами водневого зв’язку, сприяє генеруванню 

розгалудженої тривимірної мережі водневих контактів, найбільш принципові з яких 

показані на Рисунок 4.10 b. 

Як було показано у попередньому розділі, гідротермальний синтез 

координаційних сполук може супроводжуватись частковим відновленням СuII до 

СuI. У роботі [305] автори отримали координаційний полімер СuI на основі ліганду 

tr2eth – результат відновлення вихідної солі СuII у процесі гідротермальної 

кристалізації. Одноелектронного відновлення можуть зазнавати і металічні центри 

ванадію (V→IV, сполука 108), що продемонстровано у роботах [294] та [281]. 
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Координаційний полімер [Cu2(tr2eth)2(V2F6O2)] (110) є гетерометалічною 

сполукою СuI-VIV, для синтезу якої використовували Cu(OAc)2 та V2O5. Два атоми 

Cu(I) перебувають у типовому для одновалентного стану тетраедричному оточенні 

[N3O] (Рисунок 4.11). Ці металічні центри поєднуються між собою за рахунок двох 

тріазольних містків, утворюючи характерний псевдоароматичний шестичленний 

металоцикл –[Cu-N-N-Cu-N-N]-. Два інші тріазольні містки координують металічні 

центри CuI та VIV. Останній входить до центросиметричної оксофторидної частки 

[V2F6O2N2]2-, у якій ванадій знаходиться у викривленому октаедричному оточенні 

{VF4NO}. Наявність лише одного кратного зв’язку V=O свідчить про кристалізацію 

відновленої форми ванадію (+4), що додатково підтверджують розрахунки за 

методом валентних сум (Таблиця 4.6). 

 

 
Рисунок 4.11  a) Утворення гетерометалічного CuI-VIV-ланцюжка з’єднаного tr-

мiстками та аніонами (V2F6O2)2- у сполуці [Cu2(tr2eth)2(V2F6O2)] (110); b) проекція 

структури 110 вздовж вісі с демонструє присутність трьох взаємопереплетених 

координаційних каркасів [Cu2(tr2eth)2(V2F6O2)]. Взято з роботи [303]. 
 

 

Геометрія аніонної частини [V2F6O2N2]2- є подібною до [V2O2F6(H2O)2)]2- у 

сполуці 108, з тією лише різницею, що позиції координованих молекул води 

займають атоми нітрогену тріазольних груп. Органічний ліганд виявляє 

тетрадентатну поведінку і зшиває пари мідних центрів у двовимірну сітку топології 

(4,4), що поширюється у площині ab, тоді як оксофторидні аніони виконують 

інтеркалюючу роль у напрямку осі с. Тож сформований каркас [Cu2(tr2eth)2(V2F6O2)] 

є тривимірним та має канали вздовж осі с з поперечним отвором 6.0×6.5 Å. На жаль, 

бажаної поруватості кристала не досягається через взаємопереплетення трьох 
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ідентичних каркасів. Їх комплементарність настільки гармонійна, що сполука навіть 

не містить кристалізаційних молекул води - рідкісний випадок для фторовмісних 

координаційних полімерів. 

Утворення координаційної пари CuI та VIV, що скріплена тріазольним містком 

у координаційному каркасі сполуки 110, наштовхнуло на думку, що подібний 

характер взаємодії може реалізовуватись у системах AgI-VIV,V-tr-HF, бо загальною 

ознакою комплексів CuI та AgI є прояв зворотної дативної взаємодії. Серія сполук 

складу: [Ag2(VO2F2)2(trBz)4] (111), [Ag2(VO2F2)2(tr2ad)2]H2O (112), 

[Ag2(VO2F2)2(tr2eth)2(H2O)2] (113), [Ag2(VO2F2)2(tr2cy)2]4H2O (114), що містять 

гетерометалічну пару AgI-[N-N]-VV, отримана у реакціях гідротермального синтезу. 

Вибір тріазольних лігандів з однією та двома функціональними групами був 

зумовлений бажанням передусім зрозуміти чи матиме це вплив на будову очікуваних 

координаційних кластерів. 

У координаційних сполуках 111114, подібно до комплексу 110, відбувається 

приєднання ванадій-оксофторидної частки (VO2F2)- до біядерного катіонного 

фрагмента [Ag2(2-tr)2]2+, який є «структурною візитівкою» переважної більшості 

координаційних сполук AgI з лігандами тріазольного типу (сполуки 45, 46). Ключову 

роль для такої зборки відіграє тріазольний гетероцикл ліганду, що сполучає 

одночасно атоми AgI та VV. Поєднання одновалентного срібла та п’ятивалентного 

ванадію не є обов’язковим з погляду окисно-відновних властивостей пар Ag+/Ag, 

V+5/V+4 та V+4/V+3. Так, значення стандартного редокс потенціалу Ag+
(aq)/Ag(s) складає 

+0.80 B, [VVО2]+
(aq)/(H+)/[VIVО]2+

(aq) = +1.00 B, а [VIVО2]+
(aq)/(H+)/V3+

(aq) = +0.34 B, що 

вказує принаймі на неможливість співіснування катіонів Ag+ та V3+. Проте у такій 

схемі не врахованим є фактор комплексоутворення, який, безумовно, суттєво 

впливатиме на редокс властивості системи. 

Основою кристалічної будови сполуки 111 є безпрецедентний молекулярний 

комплекс, що складається з двох атомів срібла, з’єднаних тріазольним гетероциклом 

та двох периферійних атомів ванадію, що поєднуються з атомами срібла завдяки 

містковій ролі тріазолу та оксофторидної частки (Рисунок 4.12). Атоми срібла 

приймають викривлене тетраедричне оточення {AgN3O}, яке сформоване з атомів 

нітрогену двох тріазольних груп та атома оксигену фрагмента (VO2F2)-. Натомість 

атоми ванадію знаходяться в оточенні {VO2F2N}, яке за геометричним індексом ( =  
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Рисунок 4.12  a) Унікальна будова гетерометалічного координаційного кластера 

VV-AgI-AgI-VV у сполуці 111 реалізується завдяки комплементарній взаємодії 

органічних тріазольних та неорганічних VO2F2
- містків (відстані Ag1...V1 3.804 Å, 

Ag1...Ag1ii 4.250 Å); b) наявність оксофторидних фрагментів сприяє генеруванню 

сітки С-H…F контактів, частина з яких представлена на малюнку (код симетрії i: 

1+x, y, z). 

 

0.58) можна віднести до тригональної біпіраміди. В екваторіальній площині 

знаходяться два атоми оксигену та атом флуору, утворюючи майже правильний 

трикутник, а аксіальні положення займають атом нітрогену тріазольного 

гетероциклу та атом флуору (F2-V1-N2 167.3°). Зв’язок атома срібла з містковим 

атомом оксигену є помітно довшим за інші (2.561 Å), що, ймовірно, вказує на 

йонний характер взаємодії. Неорганічні оксофторидні фрагменти генерують 

численні слабкі водневі зв’язки C-H…F, що додатково посилює міжмолекулярні 

контакти між комплексними частками (Рисунок 4.12 b). 

Кристалічна структура 112 (Рисунок 4.13 a, b), що містить кутовий 

біфункціональний ліганд tr2ad, наслідує тетраядерний гетерометалічний мотив 

[Ag2(VO2F2)2(tr)4]. Такий мотив доцільно розглядати як вторинну будівельну 

одиницю. Координаційне оточення ванадію ще ближче наближується до 

тригонально-біпірамідальної геометрії (τ = 0.70, Таблиця 4.7), що напевно свідчить 

про геометричну лабільність такого пентакоординованого центрального атома. 

Кутова конфігурація бітопного ліганду tr2ad спрятлива для утворення лінійного 

полімерного мотиву з подвійними органічними містками, у якому вторинні 

будівельні одиниці розташовуються одна від одної на відстанях 12.6 Å (Рисунок 4.13 

b). 

Структурний мотив у координаційному полімері [Ag2(VO2F2)2(tr2eth)2(H2O)2] 

(113) є дещо відмінним, хоча лінійна послідовність металічних центрів у кластері  
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Рисунок 4.13  a) Будова координаційного кластера, що містить гетерометалічну 

послідовність VV-AgI-AgI-VV (сполука 112); b) Фрагменти [Ag2(VO2F2)2(tr)4] 

сполучаються між собою у ланцюги за допомогою тетрадентатних кутових 

лігандів tr2ad; c) у сполуці 113 металічні центри VV-AgI-AgI-VV підримуються у 

кластері лише через місткову координацію тріазольних гетероциклів; d) вторинні 

будівельні одиниці [Ag2(VO2F2)2(tr)4] та лінійні лінкери tr2eth утворюють двовимірну 

сітку топології (4,4) (сполука 113). Взято з роботи [81]. 

 

Таблиця 4.7  Основні геометричні параметри (Å, °) гетерометалічних кластерів у 

координаційних полімерах 112114. 

 [Ag2(VO2F2)2(tr2ad)2]·H2O 
(112) 

[Ag2(VO2F2)2(tr2eth)2(H2O)2] 
(113) 

[Ag2(VO2F2)2(tr2cy)2]·4H2O 
(114) 

V=O 1.6390(15), 1.669(2) 1.639(3), 1.650(4) 1.616(3), 1.639(2) 
V–F 1.8365(15), 1.8400(15) 1.866(3), 1.890(3) 1.841(2), 1.8837(19) 
V–Ntr 2.1826(17) 2.147(3) 2.133(2) 
Ag–Ntr 2.2088(16)2.464(2) 2.212(3)2.445(3) 2.178(2)2.520(3) 
Ag – O 2.5578(16) 2.595(3) 2.667(3) 
Ag···V 3.7997(6) 3.8132(8) 3.7400(6) 
Ag···Ag     
(у кластері) 

4.3633(7) 4.2745(6) 4.2384(5) 

O=V=O 110.59(9) 107.54(17) 109.95(15) 
O=V–F 99.37(8), 100.08(10) акс. 

120.93(8), 125.69(9) екв. 
97.8(2), 99.33(16) акс. 
111.00(17), 139.69(16) екв. 

96.85(11), 99.69(11) акс. 

121.80(13), 126.81(14) екв. 
F–V–F 88.07(7) 86.87(12) 86.31(10) 
O=V–N 86.65(7), 87.45(8) 88.60(13), 90.33(15) 89.44(11), 89.80(12) 
F–V–N 79.91(7), 167.90(8) 79.90(11), 166.28(14) 79.78(10), 166.06(10) 
N–Ag–N 100.23(6)142.35(6) 103.45(10)145.03(11) 92.12(9)161.37(9) 
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зберігається (Рисунок 4.13 c, d). Оксофторидна частка вже не є містковою. Тому 

тетраедричне оточення атомів срібла {AgN3O} доповнюється слабкозв’язаною 

молекулою води (Ag – O 2.559 Å). Через це атоми срібла сполучаються з аніонними 

фрагментами {VO2F2}¯ лише через тріазольний місток. Лінійна конфігурація ліганду 

призводить до упорядкування координаційних кластерів у площинну ромбічну сітку 

(найкоротша відстань між центрами тетраядерних одиниць у межах шару становить 

13.2 Å), на відміну від ланцюгової структури 112 з кутовим tr2ad. Між сусідніми 

сітками координаційні кластери знаходяться на короткій відстані близько 4.05 Å, що 

зумовлено не лише ефектами кристалічної упаковки, а і віддаленою взаємодією Vδ+--

-Fδ- (2.842 Å) двох сусідніх аніонних частин. Цікаво відмітити, що координаційне 

оточення атомів ванадію у даному разі дещо ближче до тетрагонально-пірамідальної 

конфігурації (τ = 0.44) з одним подовженим зв’язком. 

Висока щільність кристалічної упаковки, у якій координаційні шари 

розміщуються без зсуву один над одним, досягається за допомогою сильних 

водневих зв’язків між координованими молекулами води та електронегативними 

атомами оксофторидного фрагмента. 

Двовимірна сітка топології (4,4) реалізується у кристалічній структурі 

[Ag2(VO2F2)2(tr2cy)2]4H2O (114) з лінійним лігандом tr2cy (Рисунок 4.14). Водночас 

просторова будова координаційного кластера більш близька до конфігурації 

металічного остова у координаційному полімері 112. Наприклад, геометричний 

індекс  для атома ванадію становить приблизно 0.65. Циклогексанове кільце 

ліганду, що містить дві функціональні групи у 1,4-положеннях, приймає найбільш 

вигідну конформацію крісла, а тріазольні гетероцикли розміщені екваторіально. 

Значні лінійні розміри та максимальна дентатність органічного ліганду, з одного 

боку, та чотиризв’язність гетеробіметалічного фрагмента (вузла) – з другого, 

визначають площинну сітку з мікропорожнинними каналами (Рисунок 4.14 b). 

Останні заповнені кристалізаційними молекулами води. 

Враховуючи потенційну можливість відновлення V+5 до ступеня окиснення 

+4, були проведені розрахунки з використанням методу валентних сум (Таблиця 4.8), 

що однозначно показали стабільність п’ятивалентного стану у координаційному 

оточенні {O2F2N}¯. Атоми О та F, що складають координаційну оболонку ванадію, 

мають найвищий частковий негативний заряд (׀V-Si׀) та демонструють стійку 
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тенденцію або до місткової координації, або до утворення водневого зв’язку, 

виступаючи у якості акцепторів. 

 

 

Рисунок 4.14  a) Будова координаційного кластера [Ag2(VO2F2)2(tr)4] у сполуці 114 

та b) утворення площинної сітки (4,4) з ромбічними каналами (код симетрії: (a) 

3/2+x, 1/2-y, 1/2+z)); c) ймовірна схема взаємодії катіонів срібла(І) з ванадій(V) 

оксофторидними аніонами у присутності тріазольного ліганду. Взято з роботи 

[81]. 

 

Таблиця 4.8  Використання методу валентних сум для розрахунку ступеня 

окиснення центрального атома ванадію та часткового заряду на донорних атомах 

оксофторидних фрагментів {VO2F2N}¯ у кристалічних структурах сполук 112114. 

 Ri, Å Si V – Si Ri, Å Si V – Si Ri, Å Si V – Si 

 [Ag2(VO2F2)2(tr2ad)2]·H2O 
(112) 

[Ag2(VO2F2)2(tr2eth)2(H2O)2] 
(113) 

[Ag2(VO2F2)2(tr2cy)2]·4H2O 
(114) 

V–O1 1.6390(15) 1.55 0.45a 1.650(4) 1.51 0.49b 1.616(3) 1.66 0.34a 
V–O2 1.669(2) 1.43 0.57b 1.639(3) 1.56 0.44b 1.639(2) 1.55 0.45b 
V–F1 1.8400(15) 0.71 0.29 1.866(3) 0.66 0.34 1.8837(19) 0.63 0.37b 
V–F2 1.8365(15) 0.71 0.29 1.890(3) 0.62 0.38c 1.841(2) 0.70 0.30b 
V–Ntr 2.1826(17) 0.45 --- 2.147(3) 0.50 --- 2.133(2) 0.52 --- 
 ∑ S = 4.85  ∑ S = 4.85  ∑ S = 5.06  
Формула для обчислення валентної суми Si = exp[(R0 – Ri)/B] (Si: валентність зв’язку “i”, R0: константа; R0 
(V–O) = 1.803 Å, R0 (V–F) = 1.710 Å, R0 (V–N) = 1.889 Å; Ri: довжина зв’язку “i”, B = 0.370. ∑ S: валентна 
сума для ванадію, V: типова розрахована валентність для атома. 
a координація до AgІ, b H-акцептор, c наявність дальнього контакту V---F. 
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Наприклад, у сполуці 112 атоми O1 і O2 мають вищу нуклеофільну здатність з 

огляду на найбільші часткові негативні заряди (0.45 та 0.57) порівняно до інших 

атомів оксофторидного фрагмента. Це позначається на появі віддалених контактів з 

катіонами срібла та формуванні водневих зв’язків із С-Н групами тріазольних 

гетероциклів (відстані O---C 3.083.12 Å). У сполуках 113 та 114 мережа водневих 

зв'язків є більш складною та включає молекули кристалізаційної води та тріазольні 

гетероцикли. За цих обставин майже всі атоми O та F аніонів приймають участь у 

генеруванні водневих контактів, що узгоджується із величиною їх часткових 

негативних зарядів. 

Близька спорідненість сполук 110114, що отримані у системах AgI-V2O5/tr-

ліганд/HF(aq), дає підстави впевнено говорити про особливу характеристичність 

взаємодій між компонентами структур, що може бути використано для дизайну 

кристалічної будови. Виокремлення базового катіонного фрагмента [Ag2(tr)2]2+ у 

кластерному остові [Ag2(VO2F2)2(tr)4] дозволяє припустити, що процес взаємодії 

проходить через стадію утворення проміжного комплексу [Ag2(tr)4]2+, у якому 

тріазольні донорні групи задіяни лише частково. Координаційно-хімічна поведінка 

таких одиниць більше нагадує основу Льюїса. Тому вони схильні до утворення 

ковалентного зв’язку із ванадій(V) оксофторидними аніонами, які є акцепторами 

електронної пари (кислотами Льюїса) (Рисунок 4.14 c). 

 

4.3. Термічна поведінка та функціональні властивості сполук на основі 

металоксофторидних аніонів. 

 

За даними термогравіметричного аналізу зневоднення комплексу 

[Co3(tr2pr)2(MoO4)2F2]·7H2O (99) відбувається в інтервалі температур 60240 °C, 

після чого відбувається загальне руйнування кристалічної структури. Це 

підтверджується наявністю газоподібних продуктів розкладу, як-от молекул води та 

CO2, що виявляються у мас-cпектрі (Рисунок 4.15 a). Руйнування каркасної 

структури за температури 240 °C підтверджується також і за результатами 

термодифрактометричного аналізу (Рисунок 4.15 b). 

Згідно даних термодифрактометрії, координаційний каркас полімеру 100 

практично не зазнає помітних змін до температури 240 °C. Після цього дифракційна 

картина різко змінюється (Рисунок 4.15 d). Зміщення піків однозначно вказує на 
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фазовий перехід однієї кристалічної сполуки в іншу. Новоутворена сполука є 

стабільною принаймі до температури 330 °C, вище якої дифракція зникає. Подібних  

 

 
Рисунок 4.15  a),с) Криві ТГА-МС та b), d) 2D діаграми Гін’є-Симона для сполук 99 

та 100, відповідно. Взято з роботи [265]. 

 

висновків щодо термічної стійкості можна дійти незалежним способом, 

використовуючи дані ТГА. Наприклад, перший етап термічної дегідратації протікає 

у температурному інтервалі 165300 ºС і супроводжується поступовим вивільненням 

5 еквівалентів молекул води. Далі спостерігається виділення CO2, H2O та інших 

органічних компонентів, що пов'язано з окисненням ліганду. Вищу стабільність 

координаційного полімеру 100 проти 99 варто пов’язувати з більшою щільністю 

каркасу, у якому важливим є не тільки спосіб зв’язування структурних ланок, а і їхня 

геометрична відповідність (комплементарність). 

Дегідратація сполук CuII (101104) відбувається за температур вище 150 °C, 

що свідчить про сильні міжмолекулярні водневі взаємодії між молекулами води та 

координаційним каркасом (Рисунок 4.16 a). Дифрактограми отриманих полімерів не 

зазнають помітних змін до температур 290 °C, після чого відбувається руйнування 

основної фази та утворення нових проміжних кристалічних фаз. 

На процеси термічного розкладу координаційних полімерів срібла(І) помітно 

впливають окисно-відновні перетворення, що супроводжуються виділенням 

металічного срібла. Тому термічна стійкість сполук є a priori невисокою. Термічна 



286 
 
стабільність серії тріазолвмісних оксованадієвих координаційних сполук срібла(І) 

(110114) загалом узгоджується з термічною поведінкою класичних координаційних 

полімерів Ag(I) на основі бістріазольних лігандів, що включають типові аніони 

(Рисунок 4.16 b, c). Ці каркаси витримують нагрівання до 290300 °C, але подальші 

незворотні перетворення є неминучими і відбуваються за сценарієм відновлення 

катіонів срібла(І) до металу. 

Для координаційного полімеру [CuII(VIVOF4)(H2pztr)2](F)23H2O (107), 

структура якого має мікропорожнини-канали, стабільність кристалічної фази 

зберігається до 230 °С (Рисунок 4.17). 

 

 
Рисунок 4.16  a) 2D діаграма Гін’є-Симона для сполуки [Cu(tr2pr)(MоO2F4)]Н2О 

(101); b) та c) 2D візуалізація термофазового аналізу для сполук [Ag2(tr2ad)2](ClO4)2 

(46) (а) та [Ag2(VO2F2)2(tr2ad)2]·H2O (111). 

 
Рисунок 4.17  a) Термодифрактограма [Cu(VOF4)(H2pztr)2](F)23H2O (107), 

записана в iнтервалi температур 20350 °С; b) Дифрактограми сполуки 107: 

розрахована та отримана експериментально. 
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Магнітні властивості. Магнітні дослідження сполук, що описані у цьому розділі, 

були проведені на прикладі координаційних полімерів CoII 

([Co3(tr2pr)2(MoO4)2F2]·7H2O (99) та [Co3(H2O)2(tr2pr)3(Mo8O26F2)]·3H2O (100)). 

Основою обох координаційних полімерів є лінійні триядерні кластери з 

парамагнітними центрами CoII. 

Крива χmT(T) (Рисунок 4.18 а) для полікристалічного зразка 99 (у перерахунку 

на одиницю Co3) виявляє зменшення значень χmT при охолодженні, починаючи з 9.2 

см3 K мол-1 за температури 300 K і наближаючись до нульового значення при 1.9 К. 

Високотемпературне значення χmT набагато вище, аніж теоретично розраховане 

спінове значення 5.6 см3 K моль-1 для трьох ізольованих металічних центрів зі спіном 

S = 3/2 (g = 2.0). Це вказує на значний внесок у магнітну сприйнятливість 

орбітального магнітного моменту атомів CoII. Низькотемпературні значення χmT 

значно менші, ніж очікувалося для трьох ізольованих октаедричних центрів CoII. 

Форма кривої χmT є досить характерною для поліядерних сполук кобальту(II). Вона 

чітко відображує антиферромагнітні обмінні взаємодії вздовж ланцюгів у поєднанні 

з розщепленням у нульовому полі. 

 

 
Рисунок 4.18  Графіки температурної залежності a) χmT (суцільна крива 

відповідає розрахункам за рівнянням 4.2) та b) 1/χm (суцільна лінія відповідає 

рівнянню Кюрі-Вейса та співпадає із експериментальними значеннями у 

температурному інтервалі 190–300 K). Взято з роботи [265]. 

 

Графік залежності зворотної магнітної сприйнятливості 1/χm від температури 

(Рисунок 4.18 b) має лінійний характер в інтервалі 190–300 К, а отже, підкоряється 

закону Кюрі-Вейса з постійною Кюрі С = 3.6 см3 K моль-1 (на Co) та Θ = -16(1) K, з 
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якого можемо отримати значення g = 2.8. Стала Кюрі C знаходиться у діапазоні 

типових значень для катіонів CoII.[306] 

Інтерпретація магнітної сприйнятливості для поліядерних високоспінових 

сполук кобальту(ІІ) є складною задачею внаслідок великого значення енергії 

розщеплення у нульовому полі, що вимірюється енергетичним параметром D, та 

магнітної обмінної взаємодії, що описується параметром J. Для апроксимації 

експериментальних даних магнітної сприйнятливості для поліядерних сполук Co(II) 

можуть бути використані різні підходи, які, зокрема, були порівняні у роботі 

Халкроу.[307] Ситуація з комплексом 99 є навіть більш складною, бо октаедричні 

поліедри Сo(II) незалежної частини кластера виявляють різний спосіб деформації –

тетрагональний для центрального йона Co1, або ромбічний для сусідніх центрів Co2. 

Окрім того, осі сусідніх поліедрів є нахиленими одна до одної. Слід врахувати також 

різні шляхи магнітного обміну в самих ланцюгах, що мають розглядати існування 

потрійних містків між центрами Co1 і Co2 та почетверних містків між сусідніми 

йонами Co2. Тому для моделювання магнітних даних найбільш раціональним є 

емпіричний підхід Рюффе.[308] Він описує відхилення від поведінки Кюрі з 

використанням двох різних експоненційних термів, що містять внесок від 

розщеплення у нульовому полі та магнітних обмінних взаємодій. Цей взаємозв’язок 

відображується у рівнянні 4.2, згідно [309311]: 

 

χm = (Nβ2g2/3kT) · [(3.6 - α) · exp(-D/kT) + α exp(J/kT)]    (4.2) 

 

де D – енергетичний параметр розщеплення у нульвому полі, J – енергетичний 

параметр магнітного обміну, а α - фіктивний параметр, щоб отримати 

співвідношення між складовими частинами рівняння. Підгонка, що базується на 

використання експериментальної константи Кюрі 3.6 см3Kмоль-1 та значенні g = 

2.8, призводить до | D/k | = 55(2) K і J/k = -7.9(6) K (α = 1,27). Отримані значення 

узгоджуються із даними для інших сполук CoII, що мають ланцюгову 

топологію.[312] Водночас потрібно мати на увазі, що отримане значення J дає лише 

оцінку загальної сили магнітно-обмінної взаємодії всередині ланцюгів; насправді 

схема магнітної зв'язку, заснована на хімічній структурі ланцюга, має вигляд -J' – J'– 

J'' - J'– J'–, де J' відноситься до взаємодій Co1 – Co2, а J'' до взаємодій Co2 – Co2. 



289 
 
Розмежувати ці два параметри, безумовно, не є можливим при застосованому 

підході. 

Крива χmT(T) для полікристалічного зразка 100 (Рисунок 4.19 а), що також 

перерахована на структурну одиницю Co3, показує поступове зменшення значень 

χmT при охолодженні, починаючи з 9.3 см3Kмоль-1 за температури 300 K і 

наближаючись до нульового значення за температури 1.9 K. Загалом форма кривих 

χmT для сполук сполук 99 та 100 є близькими. 

 

 
Рисунок 4.19  Графіки температурної залежності a) χmT (суцільна крива 

відповідає обрахункам за рівнянням 1) та b) 1/χm (суцільна лінія відповідає закону 

Кюрі-Вейса та узгоджується з експериментальними даними у діапазоні 150–300 K 

для сполуки 100). Взято з роботи [265]. 

 

Крива температурної залежності оберненої магнітної сприйнятливості 

комплексу 100 (Рисунок 4.19 b) також має лінійний характер у діапазоні 150300 К, 

тобто підкоряється закону Кюрі-Вейса при значенні сталої Кюрі С = 3.6 см3Kмоль-1 

(на Co) і Θ = -7.0 (6) К. 

З огляду на схожість графіків χmT(T) сполук 99 і 100, а також на наявність 

триядерних одиниць CoII, був використаний подібний метод для аналізу даних 

магнітної сприйнятливості. При значенні константи Кюрі 3.6 см3Kмоль-1 та g = 2.8 

параметр |D/k| був рівний 48(2) K, а J/k = -4.3(9) K (α = 0.65). Менша величина J для 

100 чітко відображається на графіку χmT(T) через більш різке зниження значень χmT 

за дуже низьких температур. Враховуючи складність хімічної будови системи 100, 

провести більш детальний аналіз магнітної поведінки сполуки не вдалося. 
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Фотолюмінесцентні властивості. Важливим аспектом дослідження координаційних 

сполук срібла є пошук матеріалів з цікавими люмінесцентними властивостями. 

Отримані срібло(І)-ванадій(V) оксофторидні координаційні полімери (110114) на 

основі тріазольних лігандів є унікальними прикладами поєднання двох 

гетерометалічних центрів за допомогою органічних містків [N-N]. Таким сполукам 

можуть бути притаманні незвичні фотооптичні властивості, зокрема 

фотолюмесцентні. Сполуки 111114 демонструють широке поглинання в УФ-

діапазоні (Рисунок 4.20 а). Спектри дифузного відбиття вільних лігандів є подібними 

з максимумами поглинання при ~320 та ~250 нм, а також сильним поглинанням при 

~220 нм (Рисунок 4.20 а, криві a-c). У спектрах відбиття комплексних сполук 

111114 домінує смуга поглинання неорганічної частки VO2F2
-, що визначає їх 

світло-жовте забарвлення. Координаційний полімер [Ag2(tr2ad)](ClO4)2] (46), який не 

містить ванадій-оксофторидного аніона, не має смуги поглинання у видимому 

діапазоні. Найбільш характерною особливістю його спектру є брак смуги 

поглинання при 320 нм, яка спостерігається для вільного ліганду tr2ad. Більше того, 

смуги поглинання сполуки 46 мають незначний батохромний зсув, порівнюючи з 

вільним лігандом. Спектри люмінесценції твердих зразків вільних лігандів та 

координаційних сполу 46, 111114 записували за температур 298 та 77 К. Так, tr2ad 

та перхлоратний комплекс проявляють люмінесценцію вже за кімнатної 

температури, тоді як tr2cy демонструє слабку люмінесценцію лише за 77 K. На 

відміну від них, tr2eth є взагалі люмінесцентно інертним, навіть за температури 

рідкого азоту. Відсутність флуоресценції у tr2eth можна пов’язати із тепловими 

коливаннями тріазольного циклу навколо одинарних зв’язків C−C та C−N лабільного 

аліфатичного лінкера –CH2-CH2. Однак у роботі [305] показано, що внутрішньо-

лігандна флуоресценція tr2eth спостерігається у разі утворення ковалентної сітки 

координаційного полімеру, котра жорстко фіксує єдину конформаційну форму. 

Майже напевно, що фактор конформаційної жорсткості органічної молекули tr2ad 

зменшує внутрішньо-молекулярні релаксаційні процеси. Вони призводять до 

розпаду збудженого внутрішньолігандного стану (π−π*), а тому спостерігається 

емісійне випромінювання. 

На Рисунку 4.20(b) наведені спектри випромінювання та збудження для tr2ad 

та сполуки 46. Інтенсивність емісії комплексу за температури 77 К більша, аніж за 

температури 298 К. Водночас смуги мають  більшу роздільну  здатність.  Спектри 
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Рисунок 4.20  a) Спектри дифузного відбиття серії лігандів та координаційних 

полімерів 46, 111114; b) Спектр збудження люмінесценції (λex = 290 нм) та спектр 

випромінювання люмінесценції (λem = 440 нм) органічного ліганду та сполуки 46 (298 

К та 77 К); Крива згасання люмінесценції з часом. Взято з роботи [81]. 

 

збудження та емісії tr2ad та 46 мають подібний вигляд з незначним батохромним 

зсувом для комплексу. Максимуми смуги збудження спостерігається при 285 нм для 

tr2ad та при 290 нм для 46. Спектри емісії мають коливальну структуру з декількома 

максимумами при 412, 438, 460 нм для tr2ad та при 418, 442, 463, 486 нм для 46. 

Енергетична різниця між максимумами ~1100−1440 cм−1 для tr2ad та ~1020−1300 

cм−1 для 46 свідчить, що емісія комплексу відбувається шляхом внутрішньо-

лігандних переходів. 

Криві згасання емісії ліганду та комплексу (77 К, Рисунок 4.20 b) є 

двоекспонентними з основним внеском від більш тривалої складової. Визначені 

часові константи мають значення t1 = 2.5 нс, t2 = 8.3 нс для tr2ad. Майже вдвічі довша 

тривалість емісії для комплексу 46 (t1 = 4.8 нс, t2 = 14.6 нс) може бути наслідком 

менш ефективної релаксації ліганду у більш жорстій структурі координаційного 

полімеру. Смуги випромінювання tr2ad відносяться до n−π* або π−π* переходів, що 

підкріплено квантово-механічними розрахунками з використанням теорії 

функціонала густини.[81] Люмінесцентні властивості комплексу 46 визначаються 

лише внутрішньо-лігандними π–π* переходами, тоді як переноси заряду з металу на 

ліганд, чи навпаки, – не проявляються. Як свідчать літературні дані, у комплексах 

металів із заповненою d-оболонкою (Cd2+, Ag+), окрім внутрішньо-лігандних π−π* 

(синглет-синглет) електронних переходів, можливі також ефекти переносу заряду 

ліганд-метал та навпаки метал-ліганд, що відомі як (LMCT та MLCT).[313] Йон Ag+ 
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може викликати так званий ефект важкого атома, що призводить до внутрішньо-

лігандної фосфоресценції.[314] У роботі [315] повідомляється про виникнення емісії 

при переході із триплетного збудженого стану у основний синглетний 3[π−π*] для 

комплексу Ag(I) з 3,5-дизаміщеним тріазолом. Утім відомо, що час згасання 

фосфоресценції 3[π−π*] є значно довшим, ніж той, що спостерігається у разі 

комплексу 46. Охолодження комплексу 46 до 77 К призводить до посилення 

люмінесценції без будь-якої зміни профілю смуг випромінювання, що підверджує 

гіпотезу про відсутність істотного внеску катіонів срібла у загальну люмінесценцію 

сполуки. 

Координаційні полімери 111114 люмінесценції не виявляють. Широкі смуги 

поглинання (Рисунок 4.20 a) очевидно відносяться до переходів LMCT (O−Vd) 

ванадій оксофториду, бо їх енергія нижча за енергію внутрішньо-лігандних 

переходів n−π* та π−π*. Гасіння люмінесценції для оксофторидних комплексів є 

результатом присутності у кристалічній структурі аніонів {VO2F2}−. Вони генерують 

у системі додаткові шляхи релаксації із збудженого стану в основний, що 

відбувається без емісії. Подібний ефект на лігандну систему 

піридил/піримідин−піразолів спричиняють катіони VO2
+.[316] Добре відомо, що 

гасіння люмінесценції різноманітних люмінофорів зумовлено також і через наявність 

фторид-аніонів. 

 

Короткі висновки. 

1) Розкрито синтетичний потенціал серії металоксофторидних комплексних 

часток (похідних MoVI, WVI, NbV, TaV, VIV,V) у дизайні структури координаційних 

полімерів на основі місткових тріазольних лігандів. 

2) Взаємодія за умов гідротермального синтезу у системі MoO3/tr/водний HF 

призводить до кристалізації полімерів на основі нейтральних біядерних одиниць 

[Mo2F2O5(tr)2], що виступають вторинними будівельними блоками структур 

ланцюгового типу. Показано, фторидна кислота виконує роль не тільки 

мінералізатора, а є ключовим реагентом. За допомогою своєрідних «молекулярних 

ножиць» фториду можна здійснити деполімеризацію неорганічного оксиду {MoO3}n, 

шляхом часткового заміщення атомів оксигену на флуор у координаційній сфері 

центрального атома. 
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3) Закономірності перебігу гідротермальних реакцій у системі CoII-tr2pr-MoVI-

HF(F-) ілюструють вплив умов синтезу на утворення координаційних полімерів 

(Рисунок 4.21). Використання водного HF у реакційних системах є найбільш 

вірогідним фактором, що зумовлює кристалізацію оксофторидних конденсованих 

часток MoVI (сполуки [Mo2F2O5(tr2pr)] (98) та [Co3(H2O)2(tr2pr)3(Mo8O26F2)]·3H2O 

(100), тоді як за браком фторидної кислоти збереження надлишкової кількості 

фторид-аніонів (у вигляді CoF2) призводить до змішано-аніонного F-/MoO4
2- 

координаційного полімеру [Co3(tr2pr)2(MoO4)2F2]·7H2O (99). 

 

 
Рисунок 4.21  Особливості взаємодії у системі CoII-tr2pr-MoVI-HF(F-). 

 

4) У системах CuII/tr/(MoVI, WVI, TaV, NbV)/HFaq спостерігається тенденція до 

утворення нецентросиметричних оксофторидних аніонів цис-MoО2F4
2-, цис-WО2F4

2-
, 

NbОF5
2- та TaОF5

2-, які є містковими ланками для підтримки лінійної послідовності 

катіонних центрів Cu2+. Органічні ліганди проявляють тетрадентатну поведінку та 

зшивають сусідні ланцюги у каркас. Показано, що координовані металоксофторидні 

йони можуть упорядковуватися, так і виявляти орієнтаційне розупорядкування, 

впливаючи на загальну полярність кристала. Для аналізу розупорядкування таких 

аніонів важливим є розгляд середньо-квадратичних амплітуд теплових коливань 

атомів вздовж зв’язків. 

5) Унікальне поєднання ванадій-оксофторидних часток з катіонами CuI,II та AgI стає 

можливим за участі тріазольних містків. Воно призводить до гетерометалічних 
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мотивів СuII-[N-N-]-VV, CuII-[N-N-]-VIV, CuI-[N-N-]-VIV, AgI-[N-N-]-VV, інтегрованих 

у полімерну структуру. 

6) Магнітні дослідження для [Co3(tr2pr)2(MoO4)2F2]·7H2O (99) та 

[Co3(H2O)2(tr2pr)3(Mo8O26F2)]·3H2O (100) показали подібність магнітної поведінки 

структури з острівними тримерами [Co3(2-tr)6]6+ (100), так і сполуки 99 з лінійними 

кластерами, що формують ланцюгову субтопологію [Co3(2-tr)2(3-MoO4)2(2-F)2]n. 

Усереднені величини констант антиферомагнітного обміну (J/k) між металічними 

центрами CoII становлять  -8 K для 99 та -4 K для 100. 

7) Дослідження фотолюмінесцентних властивостей сполук срібла(І) показали, що 

оксофторидні комплексні сполуки 111114 на основі кластерів лінійної 

послідовності VV-[N-N]-AgI-[N-N]2-AgI-[N-N]-VV є люмінесцентно інертними, хоча 

органічні ліганди із жорстким скелетом (tr2ad) відносяться до групи синіх 

люмінофорів. Люмінесцентні властивості координаційного полімеру 

[Ag2(tr2ad)](ClO4)2] (46), який не містить ванадій-оксофторидної частки, 

визначаються лише внутрішньо-лігандними π–π* переходами, тоді як ефекти із 

переносом заряду метал-ліганд чи навпаки – не проявляються. 
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РОЗДІЛ 5. Молібденоксидні 1,2,4-тріазолілвмісні координаційні полімери. 

 

5.1. Кристалічна будова неорганічно-органічних координаційних 

полімерів на основі молібден триоксиду та лігандів тріазольного типу. 

 

Розвиток хімії координаційних полімерів призвів не тільки до накопичення 

нових експериментальних фактів щодо сполук та їхніх властивостей, а і допоміг 

виявленню та систематизації сполук нетипової будови. Унікальними у цьому 

відношенні є координаційні полімери, у структурі яких містяться не індивідуальні 

катіонні центри чи дискретні вторинні будівельні одиниці, що сполучені містковим 

органічними лігандами, а присутня полімерна неорганічна матриця як незалежна 

субтопологія. Вона є базовою основою структури, а органічні ліганди (містки) 

виконують допоміжну роль у структуроутворенні. Такі координаційні полімери 

відносяться до сполук гібридної природи, а їхня будова і властивості є наслідком 

впливу лігандного компонента на неорганічну складову. Остання зазвичай зазнає 

певних видозмін, порівнюючи із структурою суто неорганічної матриці. Властивості 

таких сполук безумовно залежатимуть від ступеня «органічної» модифікації 

неорганічної фази. У попередніх розділах вже зустрічались окремі приклади 

координаційних полімерів з інтегрованими неорганічними субтопологіями, 

наприклад, купрум(ІІ) молібдати [Cu(Hpztr)Mo3O10] (93) та [Cu(Hpztr)2Mo4O13] (95) 

на основі гетерофункціонального ліганду Hpztr. Такі особливості відзначались і для 

ряду інших купрум(ІІ) молібдатів з бітріазольними лігандами, зокрема з 

конформаційно гнучким tr2pr (Таблиця 3.3). Проте утворення поліоксомолібдатної 

субтопології далеко не завжди втілюється у структурі координаційного каркаса. 

Типовими випадками є сполуки із дискретними октамолібдат-аніонами. 

Принципо інша картина спостерігається для молібден-триоксидних 

органічних полімерів, які підтримуються N-донорними лігандами переважно 

гетероциклічної природи. Їхня структура неодмінно містить полімерний оксид –[O-

MoVI(O)2]n- у вигляді нескінченного ланцюга або двовимірного шару. Ці сполуки 

поєднують ряд цінних характеристик, як-от структурна різноманітність, термічна та 

хімічна стабільність, низьке значення редокс потенціалу MoVI, що робить їх 

привабливими об’єктами для багатьох суміжних напрямків досліджень, зокрема 

широкого використання у каталізі. Активного інтересу в органічній хімії та хімічній 



296 
 
технології набувають каталізатори окиснювальної функціоналізації вуглеводнів. 

Зручною модельною реакцією для їх дослідження є епоксидування алкенів за участі 

пероксидів. Серед багатох можливих каталізаторів цього процесу, сполуки на основі 

молібдену(VI) виявляють особливу активність та селективність.[317319] Зазначимо, 

що комплексні сполуки Mo(VI) безпосередньої взаємодіють з гідрогенпероксидами з 

утворенням активних інтермедіатів на кшталт {(MoO(O2)2)}. 

1,2,4-Tріазоли можуть виступати у ролі коротких [N-N] містків не лише по 

відношенню до катіонів перехідних 3d-металів, а і до перехідних елементів вищих 

періодів у найвищих ступенях окиснення (наприклад: Mo+6, W+6). І хоча ця 

координація відбувається за принципом взаємодії кислоти та основи Льюїса, однак 

вона не є настільки очевидною, оскільки тріазол є електронно збідненною системою. 

У кислотних оксидах MoO3, WO3 та їх оксоаніонах зв’язки M-O/M=O мають 

виражено ковалентну природу. Цікаво відмітити той факт, що для деяких 

ізополіаніонів, наприклад, гексамолібдату [Mo6O19]2- (відомого як Ліндквіст-аніон), 

характерним є заміщення за участі первинних амінів, що здебільшого проходять у 

присутності дегідратуючих реагентів (Рисунок 5.1). Реакція з утворенням кратних 

зв’язків Mo(W)N по суті нагадує типову органічну конденсацію, подібну до синтезу 

основ Шиффа. На відміну від неї, формування одинарного зв’язку Mo(W)-N(донор) 

відбувається за принципом приєднання/замішення, що безпоседньо пов’язано з 

комплексоутворенням. Серед лігандних систем первинного інтересу набули хелатні 

та місткові ліганди піридинового типу, які добре відомі в хімії класичних 

координаційних сполук. 2,2-Bipy, 1,10-phen та en з найвищими оксидами MoVI/WVI 

утворюють переважно ланцюгові або стрічкові структури, у яких органічному 

ліганду відводиться хелатуюча роль. Насправді ці лінійні координаційні мотиви 

побудовані шляхом узагальнення протилежних вершин із атомів оксигену сусідніх 

октаедрів цис-{MоO4N2}.[320] На відміну від хелатних лігандів, піридин та його 

бідентатно-місткові аналоги (піразин та 4,4-bipy) схильні до міжшарового 

включення у полімерну структуру -MoO3·nH2O (WO3·nH2O), що супроводжується 

витісненням молекули води з координаційної сфери металу та їх заміщенням на 

нейтральну органічну основу. Такі перетворення сприяють стабілізації структур 

двовимірного типу.[320323] На окремих прикладах показано, що схожа поведінка 

притаманна найпростішим 1,2,4-  та  1,2,3-тріазолам.[320, 324]  Забігаючи  наперед, 
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Рисунок 5.1  а) Реакція конденсації Ліндквіст-аніона (місткові атоми оксигену не 

приведені, а червоні лінії підкреслюють октаедричну геометричну форму аніона 

[Mo6O19]2-) та ароматичного аміну призводить до ковалентного закріплення 

органічних груп на периферії кластеру; b), c) взаємодія гідратованого молібден(VI)-

оксиду (-форма) з піридином та його хелатним аналогом 2,2-bipy відбувається 

шляхом комплексоутворення і веде до топологічно відмінних полімерних структур. 

 

можна зазначити, що для 1,2,4-тріазолвмісних Mo(VI)-оксидних сполук утворення 

металоксидного шару є, зазвичай, винятком із правила. У цих стуктурах атоми 

нітрогену в координаційній сфері металу завжди розміщуються навпроти 

молібденільних (Mo=O) атомів оксигену, що свідчить про виражений «транс-вплив» 

- наслідок вторинного ефекту Яна-Телера. Через те, що кожен атом молібдену має 

лише два цис-розташованих атоми оксигену із кратним зв’язком Mo=O, тож 

найбільш чутливими до заміщення будуть позиції відповідно напроти них. Ці 

характерні особливості координаційного оточення атомів MoVI в структурах Mo-

триоксидних гібридів полегшують передбачення не лише локальної геометрії, а і 

загалом полімерної топології. 

До початку наших робіт відомості про молібденоксидні координаційні гібриди 

були обмеженими. Результати дослідження тріазольних лігандів розкривають 

потенціал N-донорних систем для синтезу металоксидних координаційних полімерів. 
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Координаційні сполуки MoO3 з лігандами, що містять одну тріазольну функцію. 

Для вивчення взаємодії молібденоксидної матриці із похідними 1,2,4-тріазолу була 

використана репрезентативна серія органічних лігандів (Рисунок 5.2). Ці молекули, 

окрім тріазольного гетероциклу, містили ряд додаткових замісників – NH2, COOH, 

1H-піразоліл чи 1H-тетразоліл. Такий вибір надає корисні варіації кислотно-

основних властивостей, а також дозволяє впливати на гідрофільні-гідрофобні 

характеристики та розчинність як лігандів, так і їх комплексних сполук. 

Використання лігандів різної геометрії, розміру чи функціональністі дозволяє 

контролювати мікроструктуру оксидного матеріалу. Це допомогло прослідкувати 

взаємозв’язок між типом утвореної структури, з одного боку, та каталітичною 

активністю сполук - з іншого, фактично встановити фактори, що безпосередньо 

визначають ефективність каталізу. 

 

 
Рисунок 5.2  Серія 1,2,4-тріазольних лігандів, що містять додаткові функціональні 

замісники в положеннях 3 та 4 гетероциклу. У молекулі trethbz третинний атом 

карбону є хіральним центром, а абсолютна конфігурація відповідає вихідному (S)-(-

)--етилбензиламіну. 

 

Для представлених на Рисунку 5.2 лігандів реалізується однаковий спосіб 

координації лише за участі тріазольного містка [N-N], а наявні додаткові донорні 

групи жодним чином не проявляють координаційної активності. Проте топологія 

утворених сполук є відмінною. Гідротермальні умови синтезу виявилися для даних 

систем ключовими і безальтернативними у переважній більшості випадків. Особливо 

це стосується стадії отримання монокристалів та оптимізації методик синтезу. Для 

малорозчинних лігандів m-trtzH та p-trtzH гідротермальні умови є найбільш 
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придатними для виділення аналітично чистих продуктів, підвищення їх виходу, а 

також зменшення тривалості проходження реакції. Для ряду водорозчинних лігандів 

(tr-4NH2, tr-3NH2, trethbz, trpzH) гідротермальні умови є важливими лише для 

отримання монокристалів координаційних полімерів, тоді як задля наробки 

порошкоподібних зразків у вагових кількостях практично доцільним є синтез у 

киплячій воді. Застосовані синтетичні підходи дозволили отримати велику групу 

сполук наступного складу: [Mo2O6(Hpztr)]·H2O (96),[192] [Mo2O6(Hpztr)(H2O)2] 

(97),[325] [MoO3(tr-4NH2)] (115),[325] [Mo2O6(tr-3NH2)] (116), [Mo2O6(trethbz)2]·H2O 

(117),[326] [Mo2O6(m-trtzH)(H2O)2] (118),[325] [MoO3(p-trtzH)] (119),[327] [Mo2O6(p-

trtzH) (120).[325] Їх будова схематично представлена на Рисунку 5.3. 

 

 
Рисунок 5.3  Основні приклади структурних підтопологій отриманих МоVI-

оксидних-органічних гібридних сполук на основі 1,2,4-тріазольних лігандів. 

Структурну еволюцію системи можна розглядати як поступову деполімеризацію 

двовимірної структури гідратованої -форми MoO3 (для спрощення місткові атоми 

оксигену показані у вигляді точок згину ліній, або їх перехрестя). Взято з роботи 

[325]. Структурний тип V - двовимірний шар (Рисунок 5.1 (с)). 

 

Насамперед заслуговують на увагу комплекси [Mo2O6(trpzH)(H2O)2] (97) та 

[Mo2O6(m-trtzH)(H2O)2] (118) (Рисунок 5.4). Для їхніх структур характерні 
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нескінченні ланцюги гідратованого оксиду ((H2O)MoO2-O-)n, що підримуються 

завдяки бідентатно-містковій координації тріазольних груп, а допоміжні 

гетероциклічні функціональності (pzH, tzH) знаходяться у нейтральній формі і є 

некоординованими. 

 

 
Рисунок 5.4  Структурно споріднені координаційні полімери 97 (a, с) та 118 (b, d), 

що містять координовані молекулами води, утворюють ланцюгові мотиви, які 

відносяться до нового типу (Тaблиця 5.1). Взято з роботи [325]. 

 
Ці групи залучені лише у сітку міжмолекулярних водневих зв’язків (H-донор/H-

акцептор), що простягається між сусідніми колонами. Очікувано важливу роль у цих 

зв’язках виконують і координовані молекули води. Синусоїдальна упаковка 

ланцюгів додатково підсилюється стенкінговими контактами між ароматичними 

кільцями (3.60 Å для 118). Проте стало несподіваним, що використання органічних 

лігандів trpzH та m-trtzH, які істотно різняться по кислотності (значення pKa для 

диметилпіразолу становить 9.0, тоді як для 1H-тетразолу pKa  4.9), призводить до 

«структурних близнюків». Для лігандів амфотерного типу, якими є як trpzH, так і m-

trtzH, перебіг гідротермальної взаємодії з MoO3 першочергово визначається 

кислотністю середовища, яке за умов реакції знаходиться в межах pH  4-5. Цікаво 

відміти і  той  факт,  що  диметилпіразольний  фрагмент,  який  має  більш  основний 
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Таблиця 5.1  Порівняння деяких структурних та геометричних особливостей металооксидних-органічних сполук MoVI та WVI. 
Кількість та тип окси-лігандів 

навколо атомів Mo/W 
Сполука Будова 

координаційного 
поліедру 

Спосіб 
координації 

ліганду M=Oтерм. 2-O 3-O 

Спосіб 
поєднання 
поліедрів 

Підтопологія 
Mo(W)О3 → 

заг. топологія 

Л-ра, 
структурний 

тип,  
див. Рисунок 

5.3 
1D координаційні полімери на основі N,N-хелатних лігандів 

[MoO3(2,2’-bipy)], [WO3(2,2’-bipy)] cis-{N2O4} N,N 2 2 0 спільні верш. 1D ланцюг [328, 329] 

[Mo4O12(2,2’-bipy)3] cis-{N2O4} N,N 2 2 0 спільні верш. 1D ланцюг [330] 

[Mo3O9(1,10-phen)] cis-{N2O4} N,N 2 2 0 спільні верш. 1D ланцюг [331, 332] 

[MoO3(en)], [WO3(en)] cis-{N2O4} N,N 2 2 0 спільні верш. 1D ланцюг [318, 333] 

координаційні полімери шаруватої будови, що отримані шляхом міжшарового інтеркалювання лігандів  N-донорного типу 

[MoO3(py)], [WO3(py)] {NO5} N 1 4 0 спільні верш. 2D шар [321] 

[Mo2O6(4,4’-bipy)], [W2O6(4,4’-bipy)] {NO5} N,N 1 4 0 спільні верш. 2D  3D [320, 321], [322, 323] 

[Mo2O6(pz)], [W2O6(pz)] {NO5} N,N 1 4 0 спільні верш. 2D  3D [190], [322]  

[Mo2O6(1,2,3-tr)] та [Mo2O6(1,2,4-tr)] {NO5} N,N 1 4 0 спільні верш. 2D шар [324], [320] 

координаційні полімери MoVI з лігандами, що мають одну тріазольну функцію 

[MoO3(tr-4NH2)] (115) cis-{N2O4} N,N-tr 2 2 0 спільні верш. 1D, 41 спіраль Тип II 

[Mo2O6(tr-3NH2)] (116) cis-{N2O4} N,N-tr 2 0 3 спільні ребра  1D, стрічка  Тип III  

[Mo2O6(trethbz)2] H2O (117) {NO5} N,N-tr 2 2 0 спільні верш. 1D, ланцюг Тип I 

[Mo2O6(trpzH)] H2O (96) {NO5} N,N-tr 2 0 3 спільні ребра 1D, стрічка Тип III 

[Mo2O6(trpzH)(H2O)2] (97) {NO5} N,N-tr 2 2 0 спільні верш. 1D, ланцюг Тип IV 

[Mo2O6(m-trtzH)(H2O)2] (118) {NO5} N,N-tr 2 2 0 спільні верш. 1D, ланцюг Тип IV 

[MoO3(p-trtzH)]  (119) cis-{N2O4} N,N-tr 2  0 спільні верш. 1D, 41 спіраль Тип II 

[Mo2O6(p-trtzH)] (120) {NO5} N,N-tr 2 0 3 спільні ребра 1D, стрічка Тип III 
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характер (для 3,5-диметилпіразолу pKb  9.74), аніж 1,2,4-тріазольний (для 1,2,4-

тріазолу pKb  2.39), не створює останньому конкуренції у координації до 

центрального атома Mo(VI). З високою вірогідністю можна допускати домінування 

стеричного фактору над основністю. У разі координації pzNMoO3 розташування 

метильних замісників піразольного кільця буде вимушено близьким до атомів 

оксигену полімерного молібден-оксидного фрагмента. Саме це унеможливлює таку 

взаємодію. Наявність координованих молекул води, що розміщуються неодмінно 

навпроти молібденільних атомів оксигену, дозволяє зробити висновок, що 

координаційна сфера Mo(VI) зазнає деформуючого електронного впливу (транс-

ефект, Таблиця 5.2). 

 

Таблиця 5.2  Геометричні особливості будови октаедрів цис-[MoN2O4], [MoNO5], 

[MoO6] (Å, °) у синтезованих молібденоксидних 1,2,4-тріазолілвмісних 

координаційних полімерах. 

Геометричний 

параметр 

 
Mo=O 1.6991.759 1.6871.737 1.6881.711 
MoO*  2.2522.343 2.2212.329 
MoO 1.8981.925 1.7991.976 1.9501.971 
MoN 2.3092.458 2.3072.409  
O=Mo=O 103.3105.4 103.3105.1 102.6103.2 
NMoN(цис) 71.274.7   
O*MoO*   77.978.9 
O=MoO*(транс)  153.5169.6 160.0170.0 
O=MoN(цис) 88.296.4 81.491.8  
O=MoN(транс) 158.2164.3 162.8171.0  
O*MoN(цис)  71.981.6  
O*- позначення атома оксигену, який знаходиться навпроти молібденільного атома оксигену 

 

При дослідженні багатокомпонентної системи СuII/MoVI/trpzH, окрім 

[Mo2O6(trpzH)(H2O)2] (97), було зафіксовано утворення близького за складом, але 

іншого за будовою, комплексу [Mo2O6(trpz-H)]·H2O (96). У ньому деформовані 

октаедри {MoO5N} організовуються у нескінченну стрічку завдяки узагальненню 

двох ребер. З структурного погляду, формування такої топології є результатом 

самоконденсації двох «гідратованих» ланцюгів [Mo2O6(trpzH)(H2O)2], які 
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зшиваються між собою за допомогою [N-N]-tr містків ліганду trpzH та 3-О (Рисунок 

5.5). Подібний мотив був виявлений на декількох інших прикладах координаційних 

сполук (116 та 120) з різнофункціональними лігандами як кислотного, так і 

основного типу (Рисунок 5.6). 

 
Рисунок 5.5  Ймовірний синхронізований шлях перетворення структури 

«гідратований ланцюг» у структурний тип «стрічка» (у фігурних дужках показано 

умовний перехідний стан системи). 

 
Рисунок 5.6  Cтруктурний тип «стрічка» реалізований для сполук 96 (а, b), 120 (c), 

116 (d) та [Mo2O6(p-trPhCO2H)]·H2O (122) (останній не зображено). Утворення 

такої структури, що додатково підтримується за допомогою містків [-N-N-]-tr, 

ймовірно, є результатом самоконденсації двох гідратованих ланцюгів; c) у сполуці 

120 феніленовий та тетразольний фрагменти ліганду є майже компланарними, але 

вони не є такими по відношенню до tr-групи; це сприяє ефективності стекінгових 

взаємодій сусідніх стрічок і міжмолекулярних водневих зв’язків (tz)N-H…O=(Mo). 

Взято з роботи [325]. 
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Як витікає із літературних джерел, структурний тип «стрічка» також 

розповсюджується і на комплекси Mo(VI) оксиду з піридилкарбоксилатами 

кислотами, де місткова роль належить депротонованій карбоксильній групі (syn,syn-

2-1:1 спосіб координації).[334] Це підтверджує наші спостереження щодо 

близької спорідненості структур з тріазольними та карбоксилатними містками. 

Одновимірні координаційні мотиви MoO3/tr-ліганд можуть реалізовуватись у вигляді 

спіралей (сполуки [MoO3(p-trtzH)] (119) та [MoO3(tr-4NH2)] (115)), які «збагачені» 

органічними компонентами (співвідношення MoO3:tr-ліганд 1:1, Рисунок 5.7). 

Водночас структура комплексів зазнає ряд характерних змін. Атоми молібдену 

з’єднуються одним окси- та одним тріазольним містком. Останні сприяють 

закручуванню зигзагоподібного ланцюга у 41 спіраль з кроком у 11.94 Å для 

комплексу 119 та 12.24 Å для комплексу 115. Стабілізація спіралі відбувається 

шляхом залучення додаткових функціональних груп, що суттєві для утворення 

водневих зв’язків. У структурі 119 тетразольні групи утворюють характерні димери 

(N...N 2.937, H...N 2.42 Å, Рисунок 5.7 а). Їх присутність призводить до зшивання  

 

 
Рисунок 5.7  Спіральний мотив структури сполук 119 (а, b) та 115 (c, d); а) спіралі 

протилежної хіральності поєднуються завдяки утворенню водневозв’язних димерів, 

тетразольних фрагментів, що дозволяє розглядати структуру як систему п’яти 

переплетених тривимірних водневозв’язних каркасів; d) у структурі 115 

міжмолекулярні водневі контакти типу N-H…N(або O) поєднують спіралі у єдиний 

водневозв’язний 3D каркас. Взято з роботи [327]. 
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спіралей протилежної хіральності на відстані 24.21 Å у тривимірний 

водневозв’язний каркас. З погляду топологічного аналізу, він описується як 

бінодальна сітка «asf» з двома типами вузлів, один з яких є атоми Mo, а інший - 

водневозв’язний димер (trtz)2). За класифікацією Шлефлі сітка має символ 

{32.8.92.10}2{32.82.92}.[176, 177] Утворений каркас має високу поруватість, однак 

Natura abhorret vacuum (Арістотель), і тому кристалічний простір заповнюється в 

результаті взаєпереплетення п’яти ідентичних каркасів. Очевидно, що для 

структурно спорідненого комплексу 115 брак подовженого спейсера між тріазолом 

та аміногрупою ліганду унеможливлює подібне явище. 

Цікаво, що лінійна послідовність тріазольних та окси-містків вздовж 

молібденового ланцюга може бути відмінною при збереженні сталості складу 

сполуки (MoO3/tr = 1:1). Це призводить до реалізації структурної ізомерії. У 

структурі [Mo2O6(trethbz)2]·H2O (117) спостерігаємо послідовне чергування 

комбінації одного 2- атома оксигену і двох тріазольних містків між атомами MoVI 

(потрійний місток) та 2-О (одинарний місток) (Рисунок 5.8). Такий перерозподіл 

містків перетворює спіралеподібний мотив, який спостерігався для комплексів 115 та 

119 (Рисунок 5.7), на зигзагоподібний. Відмітимо, що координаційний полімер 117 

кристалізується у нецентросиметричній просторовій групі С2221, що є наслідком 

використання оптично чистого (S)-trethbz. Абсолютна конфігурація ліганду не 

змінюється, що підтверджується значенням параметра ван Флека 0.01(6). 

Структура координаційного полімеру [Mo2O6(tr-3NH2)] (116) є одновимірною і 

відноситься до типу «стрічка» (Рисунок 5.3). В умовах гідротермального синтезу 

кристалізація сполуки може проходити через стадію гідратованого інтермедіата, як 

показано на Рисунку 5.4. 

Можна бачити, що у комплексах 96, 97, 115120 координаційну активність 

проявляє лише N1,N2-тріазольна донорна пара. Гідротермальні умови насамперед 

сприяють деполімеризації неорганічної матриці -MoO3·H2O та генеруванню 

проміжних тріазолвмісних інтермедіатів, а їх кристалізація має результатом 

уворення полімерних молібден-триоксидних мотивів І-V (Рисунок 5.3). Ці сполуки є 

варіаціями лінійних топологічних типів - «стрічка», «спіраль», «гідратований» та 

«негідратований зигзагоподібні ланцюги». Звертає увагу той факт, що до їх складу 

не входять дискретні молібденвмісні координаційні кластери. 

 



306 
 

 

Рисунок 5.8  Зигзагоподібні ланцюги у структурі 117 проходять вздовж осі c. 

Некоординовані молекули води поєднують їх у шарах шляхом утворення водневих 

зв’зків (коди симетрії: (i) x, −y, −z; (ii) −x, y, −z+1/2; (iii) -x+1, y, -z+1/2; деякі атоми 

Мо показані у вигляді зелених багатогранників). Взято з роботи [326]. 
 

Координаційні полімери MoO3 з гетеробіфункціональними 1,2,4-

тріазолкарбоновими кислотами. Широке коло доступних лігандів з функціями 

1,2,4-тріазолу та карбоксильної групи, які по суті є ізостеричними, урізноманітнили 

наші спостереження для молібденоксидних систем. На перший погляд, ці ліганди 

відносяться до розглянутої вище групи гетерофункціональних молекул, подібно до 

tr-3NH2, tr-4NH2, trpzH та інших. Дослідження показали, що їх координаційна 

поведінка більш різноманітна. Репрезентативний ряд ароматичних та аліфатичних 

1,2,4-тріазолкарбонових кислот наведений на Рисунку 5.9. Серед них найбільш 

широко представлені похідні природних альфа-амінокислот. 1,2,4-Тріазолкарбонові 

кислоти різняться природою та геометрією спейсера між донорними групами та, у 

разі похідних -амінокислот, боковим «хвостом» при альфа-карбоні, що впливає на 

гідрофільні/гідрофобні характеристики лігандів та їх кислото-основні властивості. 

Вплив цих факторів на структурне різноманіття молібден-триоксидних 

координаційних сполук демонструють приклади, що зібрані у Таблиці 5.3. 

Очікувано, що два кутові ліганди tradcH та trleuH з найбільшою аліфатичною 

складовою утворюють комплекси однакового складу та подібної будови. Сполуки 

[MoO3(tradcH)]·H2O (123) та [Mo2O6(trleuH)2]·H2O (125) відносяться до розглянутого 

структурного типу «зигзагоподібний ланцюг» (Рисунки 5.3 та 5.10), у якому 

металічні центри почергово поєднуюються одинарними (2-O) та потрійними (2[N-N 
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Рисунку 5.9  Набір 1,2,4-тріазолілкарбонових кислот, який був використаний для 

синтезу молібден(VI) оксидних сполук. 

Таблиця 5.3  Деякі структурні особливості молібден(VI) оксидних-
тріазолілкарбоксильних гібридів. 

Кількість та тип 
окси-лігандів 

навколо атомів Mo 

Сполука, 
Л-ра 

Будова 
коорд. 

поліедру 

Дентатн. 
tr-ліганду 
та спосіб 

коорд. Mo=O 
терм. 

2- 3- 

Спосіб 
поєднання 
поліедрів 

субтопологія 
Mо(VI) 

оксиду та 
загальна 
топологія 

[Mo4O12(p-trPhCO2H)2]·0.5H2O 
(121), [327] 

{NO5} µ2-N,N 1 4 0 спільні 
вершини 

2D  2D, шар 

[Mo4O12(p-trPhCO2H)2] H2O 
(122), [327] 

{NO5} µ2-N,N 2 0 3 спільні ребра 1D, стрічка 

[MoO3(tradcH)] H2O (123), 
[336] 

cis-{N2O4} µ2-N,N 2 2 0 спільні 
вершини 

1D, ланцюг 

[Mo2O6(Htrgly)] H2O (124) {O6} µ2-O,O 2 0 3 спільні ребра 1D, стрічка 
[Mo2O6(Htrala)] H2O (125) {O6} µ2-O,O 2 0 3 спільні ребра 1D, стрічка 
[Mo2O6(trleuH)2] H2O (126) cis-{N2O4} µ2-N,N 2 2 0 спільні 

вершини 
1D, ланцюг 

[Mo8O25(trhis)2(trhisH)2]·2H2O 
(127), [327] 

cis-{N2O4}  
та {O6} 

µ2-N,N  
µ4-N,N,O,O 

2 
2 

2 
0 

0 
3 

спільні 
вершини та 

спільні ребра 

1D  2D, шар 

 

 
Рисунку 5.10  Зигзагоподібні мотивів у кристалічних структурах 126 (a, b; 

стрілочки показують розміщення гідрофільних та гідрофобних зон) та 123 (c, d; 

взято з роботи [335] ). 
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+ 2-O) містками. Карбоксильна група залишається нейтральною, а її роль 

обмежується участю у водневих зв’язках (O)=C-O-H…O=Mo, як донора протонів. Це  

призводить до зшивання сусідніх ланцюгів. Наявність у молекулах лігандів 

гідрофільних (-СООН та tr) та гідрофобних аліфатичних фрагментів специфічно 

впливає на їх просторове розміщення, сприяючи виникненню своєрідних 

гідрофільних та гідрофобних зон. Перша з них утворюється за допомогою 

тріазольних та карбоксильних груп у безпосередній близькості до оксидного остова. 

Натомість гідрофобна зона формується завдяки упаковці аліфатичних замісників. 

Очікувано, що кристалізаційні молекули води у комплексі 126 розміщуються у 

гідрофільній області. Однак у структурі 123 молекули води виявляються 

витісненими з цієї області до ділянки адамантанових груп, заселяючи канали вздовж 

осі с (Рисунок 5.10 d). Така відмінність є наслідком значного об’єму адамантанового 

фрагмента та більшої геометричної жорсткості ліганду tradcH проти trleuH. 

Багатообіцяючою виявилась реакційна система з p-trPhCO2H, що включає 

лінійний феніленовий спейсер. Виділені кристалічні фази відповідають сполукам 

двох різних типів. Серед них структурна топологія «стрічка» реалізується у випадку 

безбарвних кристалів комплексу [Mo4O12(p-trPhCO2H)2] H2O (122) (Рисунок 5.11), 

отриманого за «м’яких» гідротермальних умов (140 °C). За ідентичних умов також 

утворюється темно-зелений комплекс близького складу [Mo4O12(p-

trPhCO2H)2]·0.5H2O (121), а його структура є двовимірною сіткою. Дослідження 

умов кристалізації показали, що використання 4-(1,2,4-тріазол-4-іл)-безонітрилу як 

органічного вихідного є більш практичним для отримання чистих продуктів реакції. 

Це дозволило раціонально оптимізувати синтетичні методики. Так, кристалізації 

сполуки 122 сприяє швидке охолодження, а для утворення чистої фази комплексу 

121 час охолодження потрібно помітно подовжити. Отже, сполуки 122 і 121 можна 

розглядати відповідно як кінетичний та термодинамічний продукт взаємодії MoO3 з 

p-trPhCO2H (або p-trPhCN). Ці спостереження демонструють, що молібден(VI) 

оксидні системи є доволі лабільними і можуть бути схильними до динамічних 

перетворень, на що, зокрема, впливає і тривалість проведення реакції. 

Будова комплексу 121 має ряд цікавих особливостей (Рисунок 5.12). Довжина 

ліганду та спосіб його координації задають інтервал між оксидними шарами, що 

рівний параметру комірки b = 13.6620(6) Å. Самі ж молекули ліганду розміщуютьcя 

попарно, чому сприяють стекінгові взаємодії між тріазольними кільцями (центроїд- 
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Рисунок 5.11  Стрічковий мотив кристалічної структури сполуки 122 

підтримується завдяки [N-N] координації тріазольного фрагмента. Карбоксильні 

групи відповідають за утворення Н-зв’язків між сусідніми стрічками та 

молекулами води. Взято з роботи [326]. 

 
Рисунок 5.12  a) Об’ємна модель координаційного шару сполуки 121, що 

складається із викривлених октаедрів {MoO6}, з'єднаних вершинами 2-O і 

скріплених аксіально через [N-N]-tr; b) набір внутрішньошарових стекінгових 

взаємодій та C(tr)---O контактів; c) групи -CO2H беруть участь у поєднанні шарів 

через водневі зв’язки. Взято з роботи [326]. 

 

-центроїд 3.622 та 3.668 Å). Ці пари розташовані з обох боків кожного шару. 

Тріазольні гетероцикли щільно «прилягають» до оксидної матриці, що 

супроводжується виникненням чотирьох скорочених контактів між атомами карбону 

тріазолу та атомами оксигену молібденільних груп (2.832.88 Å). Ймовірно, існує 
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зв’язок між цими взаємодіями та досить нехарактерним темно-зеленим забарвленням 

комплексу. 

З аналізу розглянутих прикладів модифікації структури неорганічного оксиду, 

можна дійти висновку про особливо важливу роль координації тріазольного 

фрагмента. Тому, дещо несподіваною виявилась координаційна поведінка двох 

споріднених лігандів trglyH та tralaH, для яких зафіксовано О,О’-бідентатно-

містковий спосіб взаємодії з лінійним остовом MoO3. Комплекси [Mo2O6(Htrgly)] 

H2O (124) та [Mo2O6(Htrala)] (125) були отримані у присутності водних HNO3 та 

KNO3 (або HСl та KCl), взятих для регулювання pH та йонної сили. У кристалічних 

структурах 124 та 125 конденсовані подвійні ланцюги (MoO3)2n підримуються з обох 

боків площини стрічки за допомогою іонізованих карбоксилатних містків (Рисунок 

5.13), а тріазольна група є протонованою. Як зазначалось, подібна координація 

карбоксилатних груп властива комплексам деяких природних альфа-амінокислот та  

 

 
Рисунок 5.13  Полімерні стрічки (MoO2-O-)2n у структурах 124 та 125 

підримуються за допомогою µ2-O,O цвітеріонних лігандних містків: a) -O2C-CH2-

tr+H та c) -O2C-CH(CH3)-tr+H. Система водневих зв’язків (tr)N-H…O=Mo, (aq)O-

H...N(tr), (aq)O-H...O-C(O) та (tr)N-H…O=Mo формує дво- (b) та тривимірні (d) 

сітки. 
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їх похідних.[336] Цікаво відмітити і ту особливість, що в [Mo2O6(Gly)] і в комплексах 

124 та 125 органічні ліганди знаходяться у цвітерйонній формі. Це зумовлює появу 

додатково заряджених дипольних центрів, донорів та акцепторів протонів, унаслідок 

чого сусідні колони зшиваються у двовимірні (як у сполуці 124) або тривимірні (як у 

комплексі 125) сітки з характеристичними водневими зв’язками {(N)-H…O=(Mo)}. 

Такі взаємодії вказують, що координаційна хімія молібден-триоксидних гібридів з 

кислотно-основними лігандами є більш різноманітною і менш передбачуваною. 

Для пояснення комплексоутворення цвітерйонних лігандів з MoO3 важливо 

звернути увагу на кислото-основні властивості цих органічних молекул. 

Ілюстративним прикладом може бути комплекс MoO3 з гліцином [Mo2O6(H3N+-CH2-

COO-)] (або [Mo2O6(Gly)]). Для амфотерного ліганду, яким є гліцин, спостерігається 

велика різниця між показниками pKa1 = 2.34 та pKa2 = 9.60, а значення ізоелектичної 

точки (рІ) становить 5.97 (рІ= pKa1 + pKa2)/2). Це дозволяє проводити синтез 

сполуки [Mo2O6(Gly)] у досить широкому діапазоні рН, у якому гліцин знаходиться 

переважно у нейтральній H2N-CH2-COOH та цвітерйонній H3N+-CH2-COO- формах, 

що перебувають між собою у рівновазі. Діапазон сумісного існування H2N-CH2-

COOH та H3N+-CH2-COO- визначається від pKa1-2 до pKa2+2. У разі використання -

1,2,4-тріазолілкабонових кислот, як-от trglyH чи tralaH, відповідне «синтетичне рН 

вікно» значно звужується завдяки наявності у молекулі лігандів електроакцепторної 

тріазольної групи. Просте співставлення значень pKa 1,2,4-tr (pKa депротонування 

спряженої кислоти  2.2) та карбоксильної групи (pKa <2) показує, що вони є 

достатньо близькими. Це означає, що лише у вузькому інтервалі і за низького 

значення рН (2) можна очікувати на утворення відповідних цвітерйонів (trН+-CH2-

CO2
- для trglyH та trН+-CH(CH3)-CO2

- для tralaH). За вищих значень рН, коли можна 

було б очікувати на утворення аніонів tr-CH2-CO2
-, відбувається фрагментація 

оксидної матриці з утворенням розчинних сполук молібдену. Через це здійснити 

синтез координаційних сполук, що містять одночасно тріазольні та карбоксилатні 

містки, не вдається. 

Така можливість цікава насамперед для кращого розуміння подібності 

координаційної поведінки двох типів містків, що позначається у близькій 

спорідненості метал-карбоксилатних та метал-тріазольних містків (Розділ 2). 

Реалізувати таку подвійну координацію для сполук молібдену дозволяє 

раціональний дизайн структури ліганду, а використаний прийом полягає у введенні 
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додаткової основної групи. ЇЇ наявність визначатиме утворення цвітерйона без 

протонування низькоосновного тріазолу, тож обидві групи (аніонна карбоксилатна 

та нейтральна тріазольна) співіснуватимуть за бажаних синтетичних умов. Цікаво, 

що прототипи таких систем можна знайти для серії природних амінокислот і серед 

них же був обраний придатний молекулярний будівельний блок. Особливістю 

похідного гістидину trhis є наявність порівняно сильноосновного імідазольного 

центру (pKa2(Him+H)  6.04 для гістидину). Тож можна стверджувати, що кислотні 

умови синтезу для trhisH мають сприяти формуванню нейтральних цвітеріонних 

блоків, типу tr-CH(CH2-Him+H)-CO2
- та позитивно заряджених, наприклад, tr-

CH(CH2-Him+H)-CO2Н. Це і стало головною причиною утворення координаційного 

полімеру незвичного складу [Mo8O25(trhis)2(trhis-H)2]·2H2O (127), який є єдиним 

продуктом взаємодії trhisH та MoO3 у широкому температурному інтервалі 120160 

°C. 

Молібден-оксидний мотив комплексу 127 має синусоїдальну будову, яку 

можна описати як поєднання двох лінійних топологій - ланцюгових та стрічкових 

сегментів (Рисунок 5.14). Кожен з них складається із чотирьох молібденових 

поліедрів. Одинарні лінійні сегменти утворені октаедрами cis-{MoN2O4}, які 

сполучаються через спільні вершини у транс-положеннях, тоді як стрічкові 

представлені сконденсованими вздовж ребер октаедрами  типу {MoO6}.  Відповідно 

до балансу зарядів, неорганічна матриця є аніонною і має незвичний склад 

{Mo8O25}n
2n-, на відміну від всіх попередніх структур, у яких вона є нейтральною 

{MoO3}n. До незалежної частини комплексу відносяться два органічні ліганди, котрі 

виконують різну координаційну роль. Один з них є власне цвітеріоном tr-CH(CH2-

Him+H)-CO2
- (позначений як trhis), який тетрадентатно-містково прикріплюється до 

чотирьох атомів молібдену сусідніх ланцюгів через нейтральний тріазольний 

фрагмент (атоми N6, N7) та іонізований карбоксилатний місток (атоми О14, О15). 

Позитивний заряд очікувано знаходиться на імідазольному гетероциклі. Цікаво 

відмітити, що другий незалежний ліганд є однозарядним катіоном tr-CH(CH2-

Him+H)-CO2H = trhis-H, у якого карбоксильна група є нейтральною, а позитивний 

заряд виникає завдяки протонуванню імідазольного гетероциклу. Загальний розподіл 

зарядів між протонованими органічними лігандами та аніонною неорганічною 

матрицею дозволяє записати склад координаційного полімеру [Mo8O25(trhis)2(trhis-

H)2]·2H2O. Його неорганічний субтопологічний мотив підтримується короткими 
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тріазольними та карбоксилатними містками, а присутність міткового ліганду 4-trhis 

забезпечує зшивання синусоїдальних ланцюгів у двовимірну сітку (Рисунок 5.14 с). 

  

 
Рисунок 5.14  Будова координаційного полімеру [Mo8O25(trhis)2(trhis-H)2]·2H2O 

(127); а) незалежна частина комплексу; b) будова оксидного ланцюга; c) формування 

координаційного шару відбувається завдяки тетрадентатним місткам цвітерйонів 

trhis; d) міжмолекулярні водневі зв’язки створюють водневозв’язну тривимірну 

сітку. Взято з роботи [326]. 

 

Координаційні полімери MoO3 з біс-1,2,4-тріазольними лігандами. 

Характеристичність взаємодії тріазольного гетероциклу та молібден-оксидної 

матриці дозволяє надійно прогнозувати типи каркасних структур у разі 

використання лігандів бітріазольної серії, котрі наведені на Рисунку 5.15. У межах 

цієї групи, молекули різняться лише будовою аліфатичних або карбоциклічних 

спейсерів, а саме їх лінійними розмірами, об’ємністю та конформаційною гнучкістю. 

Для всіх них виявлені лише сполуки, що мають дво- та тривірну каркасну будову 

(Таблиці 5.4) та відносяться до трьох субтопологічних полімерних типів: спірального 

ланцюга з подвійними тріазол-/окси- містками (І), зигзагоподібного ланцюга ІІ 
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(чергування потрійного та одинарних містків) та молібден-оксидної стрічки (ІІІ) 

(Рисунку 5.16). Наведені структурні мотиви гарно узгоджуються із розглянутими 

вище прикладами сполук монотріазольних лігандів. Подвоєна дентатність 

бістріазолів призводить до зшивання лінійних субтопологій (-МоО2-О-)n у сітки 

вищої вимірності. Отже, загальну топологію структури можна контролювати шляхом 

раціонального підбору бістріазольних модулів. 

 

 
Рисунку 5.15  Серія біс-1,2,4-тріазольних лігандів, функціональні групи яких 

поєднуються через аліфатичні або карбоциклічні спейсери різної довжини, об’єму, 

гнучкості та електронної природи. 

 

Приклади структур 115 та 119 показали, що формування спіралі можливе у 

разі зв’язування атомів молібдену подвійними містками [N-N] та 2-O у 

співвідношенні 1:1. Такий координаційний мотив реалізується для каркасних сполук 

[Mo2O6(tr2cy)] (1129) та [Mo2O6(p-tr2Ph)]·H2O (134) з бістріазольними лігандами 

лінійного типу, що належать до конформаційно жорстких. Зокрема, циклогексановий  
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Таблиця 5.4 Деякі структурні особливості молібден(VI) оксидних координаційних 

гібридів з бістріазольними лігандами. 
Кількість та тип 

окси-лігандів 
навколо атомів 

Mo 

Сполука, 
Література 

Будова 
координа
ційного 
поліедру 

Спосіб 
коорд. 

ліганду 

Mo=O 2- 3- 

Спосіб 
поєднання 
поліедрів 

Підтопол 
Mo(VI) 

оксиду→ 
загальна 
топологія 

[Mo4O12(tr2en)2], (128) {NO5} 4-N,N 2 2 0 спільні верш. 1D 3D 
[Mo2O6(tr2cy)], (129) cis-{N2O4} 4-N,N 2 2 0 спільні верш. 1D 3D 
[Mo2O6(tr2pr)], (130) cis-{N2O4} 4-N,N 2 2 0 спільні верш. 1D 3D 
[Mo2O6(tr2bu)]·H2O, (131) cis-{N2O4} 4-N,N 2 2 0 спільні верш. 1D 3D 
[Mo2O6(4,9-tr2dia)]·0.5H2O, (132) cis-{N2O4} 4-N,N 2 2 0 спільні верш. 1D 3D 
[Мо4О12(1,6-tr2dia)]·2H2O, (133) {NO5} 4-N,N 2 0 3 спільні ребра 1D 2D 
[Mo2O6(p-tr2Ph)]·H2O, (134) cis-{N2O4} 4-N,N 2 2 0 спільні верш. 1D 3D 
[Mo2O6(tr2ad)]·H2O, (135) cis-{N2O4} 4-N,N 2 2 0 спільні верш. 1D 3D 
[Mo2O6(tr2ad)]·6H2O, (136) cis-{N2O4} 4-N,N 2 2 0 спільні верш. 1D 3D 

 

 
Рисунку 5.16  Основні типи молібден-оксидних мотивів з бістріазольними 

лігандами. 

 

спейсер у транс-1,4-біс(1,2,4-тріазол-4-іл)циклогексані приймає енергетично 

найбільш вигідну конформацію крісла. Це умовлює подібність лінійних розмірів 

лігандів (9.7 Å для p-tr2Ph проти 9.8 Å для tr2cy). Порівнюючи з феніленовим 

спейсером (-С6Н4-), циклогексановий фрагмент (-С6Н10-) має дещо більший 

кристалічний об’єм (119.4 Å3 проти 135 Å3).[60] Ця, на перший погляд незначна 

відмінність, позначається на включенні у кристалічну структуру 134 молекули води. 

Утворені тетрагональні каркаси (Рисунок 5.17) містять наскрізні канали двох видів, 

що мають ромбічні вікна з діагональними розмірами 3×4.5 та 4.5×10.5 Å для 134 (3×5 

та 5×11.5 Å для 129). Однак вільний кристалічний об’єм структур зникає в результаті 

взаємопереплетення двох незалежних каркасів. 
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Конформаційна гнучкість спейсера є більш вагомим фактором впливу 

органічного ліганду на топологію молібден-оксидних координаційних полімерів. З 

іншого боку ще більш вагомим чинником є геометрична жорсткість неорганічної 

матриці (MoO2-O-)n, яка для всіх сполук з бістріазолами реалізується винятково у 

формі лінійних субтопологій. Саме це створює певні просторові обмеження для 

ліганду, під які він «пристосовується» завдяки гнучкості скелету. 

 

 
Рисунок 5.17  а) Будова 3D тетрагонального координаційного каркаса комплексу 

134, б) до незалежної частини відносяться два з’єднані між собою оксидні 

фрагменти MoO3, молекула ліганду та молекула води (остання не показана), с) два 

незалежні каркаси є взаємопереплетеними, що унеможливлює реалізацію поруватої 

структури. Взято з роботи [325]. 

 

Найпростіший tr2en приймає дві основні конформаційні форми, які 

асоціюються з лінійним та кутовим розташуванням тріазольних груп – відповідно 

анти та гош. Натомість, енергетичний бар’єр між даними конформерами є очевидно 

незначним. Наприклад, для конформерів 1,2-дихлоретану енергетична різниця 

становить лише 1.2 ккал/моль. Збільшення ж довжини аліфатичного спейсера 

фактично сприяє збільшенню конформаційних ступенів свободи молекул і, 

відповідно, призводить до збільшення кількості енергетично близьких ізомерних 

станів, кожен із яких може реалізовуватися в кристалічній структурі комплексу. У 

цьому разі передбачення структурних топологій ускладнюється. 

У структурі комплексу 128 атоми молібдену з’єднанні подвійним містком [N-

N]/µ2-O, що, як попередньо продемонстровано, є передумовою утворення спіралі 41 
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(Рисунок 5.18). Конформаційна лабільність ліганду позначається у співіснуванні в 

кристалічній структурі конформерів анти та гош у однаковій кількості (відповідні 

діедричні кути (tr)N-C-C-N(tr) становлять відповідно 180 та 78°). Ці конформери 

почергово вбудовуються між сусідніми паралельними спіралями (MoО2-O-)n, 

унаслідок чого останні розміщуються у каркасі на різних відстанях. Більш короткий 

гош-конформер з’єднує сусідні спіралі на відстані 9.32 Å вздовж осі а, тоді як 

подовжені містки конформеру анти (на відстані 12.06 Å) у напрямку осей [110] та 

[ī10]. 

 

 
Рисунок 5.18  Молібден-оксидні гвинтові спіралі в структурі 128 поєднані у 

тривимірний каркас органічними містками, що примають дві конформації: анти та 

гош у пропорціях 1:1 (фрагменти гош-конформерів показані у вигдяді червоних 

кілець). Взято з роботи [327]. 

 

Цікаво, що перехід до лігандів з довшим аліфатичним спейсером у сполуках 

[Mo2O6(tr2pr)] (130) та [Mo2O6(tr2bu)]·H2O (131) також призводить і до ізомеризації 

одновимірного оксидного мотиву [Mo2O6(tr)]n, який для обох комплексів є 

синусоїдально-ланцюговим (Рисунки 5.19 та 5.20). Як показано на прикладах 

[MoO3(tradcH)]·H2O (123) та [Mo2O6(trleuH)2]·H2O (126), таке досягається за 

допомогою почергового сполучення металічних центрів містковою комбінацією [N-

N]2/µ2-O або µ2-O, що взяті у рівних пропорціях. У структурах сполук 130 та 131 

органічні ліганди присутні лише у одній конформаційній формі (відповідно анти-

гош та анти-гош-анти), що визначає рівновіддалене зв’язування молібденоксидних 

ланцюгів. Примітно, що у координаційному полімері 131 відстань між N-донорними 

атомами ліганду tr2bu складає 9.93 Å, що є досить близьким до відповідного 

значення для транс-1,4-tr2cy у комплексі 129 (Рисунок 5.20). У останньому випадку 



318 
 
тріазольні функції теж є сполученими через чотири аліфатичні атоми карбону. 

Фактично, геометрії відкритого лінійного спейсера анти-гош-анти (-СН2-)4 і С1-С2-

С3-С4 фрагмента циклогексанового спейсера (конформація крісла) є подібними, хоча 

кристалічні об’єми спейсерів помітно різняться (99.2 Å3 для (-СН2-)4 проти 135 Å3 

для (-С6Н10-)). Такі метричні характеристики tr2bu потенційно сприятливі для 

утворення більш поруватих каркасів. Однак для комплексу 131, подібно до 129, у 

результаті переплетення двох ідентичних каркасів реалізується щільна упаковка 

(Рисунок 5.20). Примітно, що після цього в структурі все ж залишаються невеликі 

канали 1×2.5 Å із загальним об’ємом 208.8 Å3 на елементарну комірку (або 13.4%), 

які займають некоординовані молекули води. 

 

 
Рисунок 5.19  a), b) Стабілізація конформеру анти-гош ліганду tr2pr у структурі 

[Mo2O6(tr2pr)] (130) призводить до рівновіддаленого з’єднання оксидних ланцюгів на 

відстані у 9.16 Å. 

 
Рисунок 5.20  a), b), c) У структурі комплексу 131 ліганд набуває конформаційної 

форми анти-гош-анти, що геометрично нагадує конформацію крісла транс-1,4-tr2cy 

у сполуці 129. Загальна поруватість структури знівельована внаслідок переплетення 

двох незалежних каркасів. 
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Наведені спостереження вказують на можливості впливу на структуру 

молібден-оксидної матриці шляхом стабілізації певної конформаційної форми 

ліганду. Наявність гнучких лінійних спейсерів з відкритими аліфатичними 

ланцюгами або конформаційно жорстких з феніленовим та циклогексановим 

фрагментами неодмінно призводить до каркасних архітектур, у яких очікувана 

поруватість нівелюється явищем взаємопереплетення сіток. У такому разі важливого 

значення набуває метрична характеристика ліганду, що визначається об’ємом 

спейсера. Серед розглянутих бістріазольних лігандів цей параметр змінюється від 

найменшого для tr2en (49.6 Å3) до найбільшого для tr2cy (135 Å3). Для бістріазолів на 

основі діамантанової платформи (4,9-tr2dia та 1,6-tr2dia) цей показник становить 

278.2 Å3, що майже вдвічі перевищує відповідне значення для tr2cy. 

У комплексі [Mo2O6(4,9-tr2dia)]·0.5H2O (132), який належить до структурного 

типу ІІ (Рисунок 5.16), лінійні тектони 4,9-tr2dia поєднують ланцюги (-MoО2-O-)n на 

значних відстанях (15.80 Å) з утворенням жорсткого тетрагонального каркаса, що 

має канали поперечного перерізу ~7×7 Å (Рисунок 5.21). Проте і в цьому разі 

уникнути переплетення каркасів не вдалося. Збільшення об’єму лігандного спейсера 

супроводжувало істотне подовження лінійних розмірів самого ліганду 4,9-tr2dia. Ці 

фактори взаємоскомпенсують свій структурний вплив, оскільки система двох 

переплетених каркасів так само ефективно заповнює кристалічний простір, а 

невеликий залишковий об’єм (~8%) заповнюється кристалізаційними молекулами 

води. 

Структурні приклади 132 та 133 з лігандами на основі діамантанової 

платформи вказують на низьку ймовірність отримання поруватих каркасів. 

Фактично всі розглянуті системи з конформаційно жорсткими або навпаки, 

гнучкими бістріазолами схильні до утворення лише щільних каркасних структур.  

Дещо інший результат отримано для конформаційно жорсткого кутового ліганду 

tr2ad. За умов гідротермального синтезу він утворює два координаційні полімери 

[Mo2O6(tr2ad)]·H2O (135) та [Mo2O6(tr2ad)]·6H2O (136), у яких при однаковому 

співвідношенні метал-ліганд реалізуються кардинально різні топології. Суттєві 

відмінності їх гідратного складу підкреслюють доволі щільну упаковку в структурі 

першого з них, тоді як другий, що є несподіваним, має мікропорувату будову. 

Структура комплексу 135 (Рисунок 5.22) за способом з’єднання молібден-

оксидних поліедрів відноситься до найбільш розповсюдженої місткової комбінації 
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2[N-N]/µ2-O та µ2-O. Враховуючи, що органічний ліганд є кутовим за формою і 

тетрадентатним за кількістю наданих N-донорних центрів, то цілком очікуваним стає  

 

 

 
Рисунок 5.21  Поєднання ланцюгів (MoО2-O-)n лінійними лігандами діамантанового 

типу 4,9-tr2dia та 1,6-tr2dia у тривимірну структуру 132 (переплетення двох 

незалежних каркасів у сполуці 132, що не показано для спрощення, призводить до 

значного ущільнення кристалічної упаковки) (b) та двовимірну сітку 133 (c). 

 

 

Рисунок 5.22  Хвилеподібні ланцюги (-MoО2-O-)n залучені у двовимірну сітку за 

допомогою подвійних містків кутових лігандів tr2ad. Координаційні шари 

[Mo2O6(tr2ad)] з інкапсульованими молекулами води розміщуються один над одним. 

Взято з роботи [325]. 
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і спосіб міжланцюгового зшивання оксидних поліедрів. Він призводить до 

двовимірної сітки, у якій існують невеликі внутрішні канали 1.5×1.5 Å із 

ізольованими молекулами води. Упаковка сусідніх шарів підримується за допомогою 

гідрофобних ван-дер-ваальсівських взаємодій, що мають місце між адамантановими 

спейсерами (Рисунок 5.23). Дана схема просторового розміщення кутових лігандів 

унеможливлює взаємопроникнення сусідніх шарів, тобто ефекту взаємопереплення 

можна уникнути. Тож такий спосіб утворення внутрішніх каналів (порожнин) може 

бути розповсюджений і на більш ширше коло кутових будівельних блоків із 

заздалегідь передбаченним структурним мотивом. У разі ж гіпотетичної ізомеризації 

двовимірної сітки 135 внаслідок просторової перенаправленості лігандів можна 

очікувати на отримання каркасних структур із мікропоруватими каналами. Тому 

звертає на себе увагу достатньо висока лабільність молібден-оксидних систем за 

гідротермальних умов, що може контролюватися в той чи інший спосіб. 

 

 
Рисунок 5.23  а) Синусоїдальні ланцюги (-MoО2-O-)n комплексу 135, які показані у 

спрощеному вигляді, направлені у паралельних площинах вздовж осі а; b) проекція 

упаковки на площину ас показує розміщення адамантанових фрагментів сусідніх 

шарів (атоми карбону різних шарів позначені синім та жовтим кольором). 

 

У роботі [337] Зубієта вперше описав синтез комплексу [MoO3(1,2,4-trH)0.5], 

що відбувається у присутності NiCl2·6H2O. Роль такого компоненту не є до кінця 

зрозумілою. Напевно, що вплив d-металів на кристалізацію молібден-оксидних 

координаційних полімерів зумовлений утворенням проміжних комплексних сполук 

[Mx(tr)y] (M = катіон першого перехідного ряду), які є можливими темплатами 

нуклеації і росту кристалів. Синтез гексагідратного комплексу [Mo2O6(tr2ad)]·6H2O 

(136) відбувається за типових гідротермальних умов і потребує обов’язкової 
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присутності солей міді(ІІ). Найближче оточення молібден-триоксидного ланцюга є 

ідентичним до 135 і відноситься до розглянутого вище типу ІІ (Рисунок 5.16), однак 

за цих обставин не зберігається двовимірність структури. Органічні ліганди tr2ad 

з’єднують хвилеподібні (-MoО2-O-)n ланцюги, які одночасно розміщуються у 

перпендикулярних площинах (Рисунок 5.24). Така топологія вже знайома на 

прикладі комплексу [Mo2O6(tr2pr)] (130), з тією лише різницею, що вона не містила 

мікропорожнин. На противагу, сполука 136 кристалізується з шістьма молекулами 

води. Такі відчутні відмінності можуть бути пояснені в першу чергу 

конформаційними особливостями аліфатичних спейсерів. У 1,3-дизаміщеному 

адамантані tr2ad тріазольні групи розділені трьома аліфатичними атомами карбону, 

що наслідує пропіленовий спейсер у tr2pr. З конформаційного погляду ліганд tr2ad 

знаходиться у єдино можливій конформації анти-анти. Це надає координаційному 

каркасу 136 достатньої жорсткості і сприяє розміщенню неорганічних лацюгів (-

MoО2-O-)n на максимально можливій відстані у 11.36 Å. Результуючий 3D каркас 

займає дві третини від загального об’єму кристала (68.8 %) – найменше значення 

серед відомих сполук цього класу, тоді як інша третина об’єму належить 

некоординованим молекулам води. Останні утворюють розгалуджену систему 

водневих зв’язків. 

 

 
Рисунок 5.24  а) У структурі комплексу 136 сусідні синусоїдальні ланцюги (-MoО2-

O-)n розміщуються у паралельних та перпендикулярних площинах, а кожен з 

органічних лігандів tr2ad вздвож кристалографічної осі b з’єднує суміжні пари 

ланцюгів лише перпендикулярних площин, що призводить до утворення 3D 

архітектури. 
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Отже, молібден-оксидні комплекси місткових біcтріазолів надають ряд 

корисних структурних спостережень, що дозволяють прослідкувати певні 

закономірності будови. Насамперед варто відмітити передбачуваність 

координаційної поведінки органічних лігандів, яка «кількісно» визначається 

доступними N-донорними центрами. Водночас структура полімеру варіюється у 

межах набору лінійних субтопологічних мотивів: «стрічка», «спіраль», 

«зигзагоподібний ланцюг». Атоми Мо мають фіксовану координаційну ємність і 

надають для координації тріазольних лігандів переважно дві вакантні позиції. Зі 

свого боку це призводить до сталого співвідношення між молібден-оксидним 

фрагментом та органічним лігандом як 2 до 1. На особливу увагу заслуговує фактор 

конформаційної гнучкості та відповідність геометричних розмірів лігандів для 

реалізації певного топологічного мотиву координаційного полімеру. Бістріазоли з 

лінійними аліфатичними лінкерами, а також лінкерами ароматичної природи 

утворюють зазвичай щільні тривимірні каркаси. Результатом суттєвого збільшення 

кристалічного об’єму лінкера (шляхом використання каркасної платформи 

діамандоїду, 1,6-tr2dia) є утворення двовимірної сітки із субтопологією молібден-

оксидної «стрічки». Більшу перспективу у напрямку одержання мікропоруватих дво- 

та тривимірних каркасів можуть мати кутові ліганди фіксованої геометрії, зокрема 

tr2ad. 

 

5.2. Термічна стабільність та фотофізичні властивості деяких Mo(VI)-

оксидних тріазолвмісних координаційних полімерів. 
 

Метало-оксидним неорганічним сполукам властиві підвищені термічна та 

хімічна стійкість. Залучення у таку структуру органічного ліганду, схильного до 

багатоцентрової взаємодії з оксидною матрицею, безумовно передбачає досягнення 

покращених термічних характеристик. Наприклад, серед координаційних сполук 

найвищу термічну стабільність (~ 530 °C) продемонстрував органо-неорганічний 

гібрид вольфрам триоксиду з 4,4’-bipy.[323] 

Найбільш ілюстративні приклади синтезованих координаційних сполук 

Мо(VI) оксиду були досліджені за допомогою термодифрактометричного та 

термогравіметричного аналізу (основні результати зібрані у Таблиці 5.5). 
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Для структурно споріднених комплексів 97 та 118 процес розкладу проходить 

через першостадійне відщеплення координованих молекул води за температур > 115 

та 150 °C, відповідно, що встановлено за результатами ТГА-МС досліджень (m/z = 

18, H2O). Незворотні руйнування кристалічної структури співпадають з процесами 

розкладу органічного ліганду, що відбуваються вище 290 °C (для 97) та 235 °C (для 

118) (m/z = 44, CO2). 

 

Таблиця 5.5  Порівняльні результати термічної поведінка серії молібден-оксидних 

тріазолвмісних гібридів. 

Сполука Термофазовий аналіз ТГА 
[Mo2O6(trpz-H)(H2O)2] (97) 160170 °C перша стадія -

утворення нової фази 
250260 °C друга стадія - 

утворення нової фази 
290300 °C остаточний розклад 

7.3% втрата координованих молекул води 
115220 °C 

(7.4% розрах. втрата маси відповідає двом 
молекулам H2O); 

розклад ліганду >300 °C 

[MoO3(tr-4NH2)] (115) 280 °C однофазовий розклад* >300 °C – розклад ліганду 

[Mo2O6(tr-3NH2)] (116) 350 °C однофазовий розклад* 360 °C одностадійний розклад* 

[Mo2O6(trethbz)2]·H2O (117) 120130 °C перша стадія - 
утворення нової фази 

250 °C остаточний розклад 

60-130 °C втрата кристалізаційної води 
2.7% 

>250260 °C розклад ліганду 
[Mo2O6(m-trtz-H)(H2O)2] 
(118) 

235 °C однофазовий розклад* втрата коорд. молекул води >150 °C, 
поступовий розкладом ліганду  

>240250 °C 
[Mo2O6(p-trtz-H)] (120) 260 °C однофазовий розклад* розклад ліганду >280 °C 

[Mo4O12(trPhCO2H)2]·0.5H2O 
(121) 

350 °C однофазовий розклад* - 

[Mo4O12(trPhCO2H)2]·H2O 
(122) 

315 °C одностадійний розклад* втрата кристалізаційної води до 200 °C, 
розклад ліганду >320 °C 

[MoO3(tradcH)]·H2O (123) 270 °C однофазовий розклад* 30150 °C втрата кристалізаційної води 
розклад ліганду >290 °C 

[Mo2O6(Htrgly)]·H2O (124) 80150 °C фазовий перехід 
280 °C втрата кристалічності 

30180 °C втрата кристалізаційної води 
~4.0% 

розклад ліганду >340 °C 

[MoO3(trleuH)]·0.5H2O (126) 250 °C однофазовий розклад* 30140 °C втрата кристалізаційної води 
~2.0% 

розклад ліганду >250 °C 
[Mo2O6(tr2cy)] (129) 390 °C однофазовий розклад* - 
[Мо4О12(1,6-tr2dia)]·2H2O 
(133) 

~170 °C перша стадія  
- утворення нової фази 

~450 °C остаточний розклад 

- 

[Mo2O6(p-tr2Ph)]·H2O (134) 320330 °C однофазовий розклад* розклад ліганду >350 °C 
[Mo2O6(tr2ad)]·H2O (135) 340350 °C однофазовий розклад* 2.1% втрата кристалізаційної води, 

115220 °C (3.1% розрах. втрата маси 
відповідає одній молекулі H2O);  

розклад ліганду >370 °C 
*відсутні проміжні кристалічні фази 
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Більш детальний розгляд термодифрактограми одновимірного 

координаційного полімеру 97 (Рисунок 5.25) показує два фазових переходи у 

інтервалах 160170 °C та 220230 °C, що підтверджується появою нових 

дифракційних максимумів та їх зсувом. Очевидно, перший процес відповідає 

дегідратації, а відповідні зміни дифракційної картини асоціюються з ущільненням 

стуктури. Структурні перетворення за вищої температури 220230 °C можуть бути  

 

 
Рисунок 5.25 а) Термодифрактограма комплексу 97 у інтервалі 2θ = 580° 

(випромінювання Cu-K1) засвідчує двостадійність процесу термічного переходу за 

температур 160170 та 220230 °C (показано пунктирними лініями), тоді як 

остаточний розклад відбувається вище 290 °C; b) c) вигляд дифрактограм сполуки 

97 за різних температур. Взято з роботи [325]. 

 

зумовленіі змінами у симетрії кристалів чи процесами хімічної перебудови. Подібна 

поведінка характерна для одновимірної сполуки [Mo2O6(trethbz)2]·H2O (117), 

утворення нової кристалічної фази якої відбувається у інтервалі 120130 °C, а 

процес втрати кристалічності завершується за температури 250260 °C (Рисунок 
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5.26). Як засвідчують результати дериватографічних досліджень, процес дегідратації 

розпочинається вже до 60 °C і завершується за температури 130 °C. У цьому 

проміжку сполука втрачає 2.7% своєї маси, що відповідає повному вилученню 

молекул води (m/z = 18, 2.64% розрах.). 

 

 
Рисунок 5.26  a) Двовимірна проекція термодифрактограми комплексу 117 (Cu-K1, 

2θ = 5−70°); b) дериватографічні криві розкладу сполуки 117. Взято з роботи [326]. 

 

Для моногідрату [Mo2O6(tr2ad)]·H2O (135), що має двовимірну каркасну 

структуру, процес вилучення сольватних молекул води відбувається за подібної 

температури до зневоднення одновимірних координаційних полімерів 97 та 118, які 

містять координовану воду. Неочікувано легко втрачає воду тривимірна каркасна 

сполука [Mo2O6(p-tr2Ph)]·H2O (134), що дегідратується навіть під час очистки зразка 

флотацією у бромоформ-дихлорметановій суміші. Подібну до неї поведінку 

демонструють сполуки [Mo2O6(trethbz)2]·H2O (117) та [MoO3(tradcH)]·H2O (123). 

Отже, ефекти кристалічного оточення в структурах тріазолілвмісних молібден(VI) 

оксидів є такими ж вагомими аргументами для утримання молекул води, як і 

безпосередня координація аква-лігандів до атомів молібдену. 

На прикладі сполук [Mo4O12(trPhCO2H)2]·0.5H2O (121) (двовимірна структура) 

та [Mo4O12(trPhCO2H)2]H2O (122) (одновимірна структура), які фактично є 

ізомерними за типом каркаса, можна оцінити вплив топологічної «жорстості» 

координаційного мотиву на термічну стабільность. Так, температура руйнування 

каркаса 121 є вищою на 35 °C, ніж 1D мотиву 122 (Таблиця 5.4, Рисунок 5.27). 
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Рисунок 5.27  a) Двовимірні проекції Гін’є-Симона для координаційних полімерів a) 

121 та b) 122, що виявляють структурну ізомерію мотиву складу 

[Mo4O12(trC6H4CO2H)2]. 

 

Моніторинг термічної стабільності отриманих сполук також проведений із 

використанням незалежного методу ІЧ спектроскопії. Це дозволило якісно 

проаналізувати продукти розкладу лігандів за появою чи(та) зникненням 

характеристичних смуг поглинання, що відповідають коливанням функціональних 

груп. Зокрема, ІЧ спектри записували для кальцинованих зразків комплексу 123 

(витриманих на повітрі за температури 200, 250 та 300 °C) (Рисунок 5.28 а). ІЧ 

спектри зразків [MoO3(tradcH)]H2O-rt та [MoO3(tradcH)]H2O-200 є майже 

ідентичними, що говорить про відсутність процесів структурної перебудови у 

діапазоні температур до 200 °C. Утім ІЧ спектри зразків [MoO3(tradcH)]·H2O-250 та 

[MoO3(tradcH)]·H2O-300 суттєво відрізняються від двох попередніх. Нагрівання 

комплексу до 250 °C спричиняє незворотню трансформацію трізольного гетероциклу 

ліганду у нітрильне похідне, на що вказує поява в ІЧ спектрі смуги валентного 

коливання CN при 2230 cм-1 і зникнення смуги валентного коливання C-H(tr) при 

3117 cм-1. Відсутність смуги C=O (1718 cм-1) переконливо свідчить про незворотне 

декарбоксилювання ліганду. Варто відмітити зміну забарвлення зразків 
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[MoO3(tradcH)]·H2O-250 та [MoO3(tradcH)]·H2O-300, які із початкових безбарвних 

порошків перетворюються на блакитний та синій. Останні є характерними 

кольорами для сполук, що містять молібден у ступені окиснення +5. Загалом ці 

спостереження узгоджуються із результатами термогравіметричного аналізу та 

даними термодифракції (Рисунок 5.28 b), c)). 

 

 
Рисунок 5.28  a) ІЧ спектри зразків сполуки 123, що були послідовно нагріті на 

повітрі до відповідної температури (200, 250 і 300 °C) зі швидкістю 1 °C/хв., 

витримані за цієї температури протягом 15 хв та охолоджені до кімнатної 

температури у ексикаторі над CaCl2. Зірочками позначені положення валентних 

коливань CN, C=N, C=O та C-H(tr); b) та c) дані термодифрактометричного (Cu-

K1 випромінювання, 2θ = 2−45°) та дериватогравічного аналізу (DTA/TG-MS) 

комплексу 123. 

 

Як було показано для пари споріднених тріазолкарбонових кислот (trglyН 

tralaH), координація тріазольної групи до молібден-триоксидної матриці 

реалізується не завжди. Зокрема, може відбуватись утворення карбоксилатних 

містків, тоді як протонований тріазольний фрагмент забезпечує 

електронейтральність цвітерйона (сполуки 124 та 125). Встановлено, що термічна 

поведінка координаційних гібридів 124 та 125 є подібною до сполук із тріазольними 

містками (наприклад, комплекс 126). Характер змін в ІЧ спектрах кальцинованих 

зразків 124 та 125, показує помітну різницю результатів термічної обробки за 

температур 200 та 250 °C  (Рисунок 5.29).  Дериватогафічні  дослідження  показують  
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Рисунок 5.29  ІЧ спектри кальцинованих зразків [Mo2O6(Htrgly)]·H2O (124) та 

[MoO3(trleuH)]·0.5H2O (126) після охолодження до кімнатної температури. 

 

температурний інтервал зневоднення. Для сполуки 124 (Рисунок 5.30) цей процес 

завершується до 180 °С (3.9% втрати маси, теор. 4.2%), а для комплексу 126 

(Рисунок 5.31) до 140 °С (2.0% втрати маси, теор. 2.7%). Подальший розклад 

відбувається вище 320 і 260 °С, відповідно для 124 та для 126. Ці значення дещо 

вищі за отримані на основі ІЧ спектральних досліджень, що може бути наслідком 

нагрівання в атмосфері різного складу. Так, під час запису термограм 

використовували азот або аргон, тоді як термічну обробку зразків для зйомки 

спектрів ІЧ здійснювали на повітрі. 

 

 
Рисунок 5.30  Діаграма Гін’є-Симона (Cu-K1, 2θ = 5−80°) та дериватографічна 

крива (DTA/TG-MS) сполуки 124. 
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Рисунок 5.31  Дані дериватографічного (DTA/TG-MS) та 

термодифрактометричного аналізу (Cu-K1, 2θ = 5−45°) сполуки 126. 

 

Цікавий вигляд має термодифрактограма комплексу 124 (Рисунок 5.30 а), що 

показує повільну зміну міжплощинних відстаней у широкому температурному 

проміжку 80170 °C, області дегідратації зразка. Зазвичай подібні процеси з 

утворенням нової фази супроводжуються різким зсувом положення піків на 

термодифрактограмі. 

Стабільність структури координаційних полімерів молібден триоксиду 

насамперед визначається природою азольного ліганду, тоді як загальні топологічні 

відмінності мають другорядний вплив. Можна бачити тенденцію до вищої термічної 

стійкості дво- і тривимірних каркасних структур, але термічна стабільність 

близькоспоріднених каркасів [Mo2O6(p-tr2Ph)]·H2O (134) та [Mo2O6(tr2cy)] (129) 

суттєво відрізняється. Вища стабільність 129 (температура розкладу 390 ºС, Рисунок 

5.32 а) наводить на думку про певні переваги каркасних аліфатичних лінкерів проти 

ароматичних, що підтверджується термодифрактограмою розкладу комплексу 133 з 

бітопним діамантановим лігандом 1,6-tr2dia (Рисунок 5.32 b). Попри наявність 

фазового перетворення за температури 170 ºС, що асоціюється із процесом 

дегідратації, кристалічність зразка зберігається до температури 450 ºС. Ці показники  
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Рисунок 5.32  Діаграми Гін’є-Симона для координаційних полімерів [Mo2O6(tr2cy)] 

(129) а), та [Мо4О12(1,6-tr2dia)]·2H2O (133) b). 

 

термічної стійкості наближаються до рекордних значень для метал-органічних 

матеріалів. 

Термічна стабільність сполук 118, 119 та 120, що включають ліганди із 

допоміжними тетразольними функціями, є помітно нижчою. Цей еффект можна 

пояснити, власне, меншою стійкістю нітроген-збагаченого тетразольного 

гетероциклу проти тріазольного чи піразольного, що і визначає термічні властивості 

самої координаційної сполуки. Тетразольні ліганди є також менш стійкими 

порівняно до tr3-NH2 та tr4-NH2. Помітно вища стійкість координаційних сполук із 

тетрадентатними бістріазолами (p-tr2Ph: 134, та tr2ad: 135) беззаперечно є наслідком 

багатоцентрової взаємодії ліганд-металоксидна матриця. Проте множинність 

взаємодій органічного ліганду може забезпечуватись і численними водневими 

зв’язками, що зокрема впливає на високу термічну стійкість сполуки [Mo2O6(tr-

3NH2)] (116) (360 °C). 

Спектри поглинання. Фотофізичні властивості вибраних молібден-оксидних 

координаційних гібридів (зокрема [Mo2O6(trethbz)2]H2O (117), [Mo4O12(p-

trPhCO2H)2]·0.5H2O (121) та [Mo8O25(trhis)2(trhisH)2]·2H2O (127)), кристалічна 

структура яких належить до різних топологічних типів, були додатково досліджені 

за допомогою спектрів поглинання у видимій та УФ області (Рисунок 5.33). 
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Для сполуки 121 сильна смуга поглинання починається приблизно від 526 нм 

(19000 см-1) і простягається до УФ області з двома максимумами приблизно при 

25800 см-1 (388 нм) та 35300 см-1 (283 нм). Завдяки інтенсивному поглинанню у 

видимій області спектра, комплекс має темно-зелене забарвлення, що є незвичним 

для подібних сполук. У відповідних спектрах безбарвних сполук 117 і 127 

максимуми поглинання знаходяться в УФ області (приблизно при 32800 см-1 (305 

нм) для 127; та 35000 см-1 (286 нм) з плечем при 39900 см-1 (250 нм) для 117). На 

відміну від описаного у літературі спорідненого комплексу оксомолібдата з 3,5-

ди(4Н-1,2,4-тріазол-4-іл)бензойною кислотою,[338] жоден із трьох досліджених 

зразків не виявив люмінесценції при збудженні світлом ксенонової лампи з 

довжинами хвиль, що відповідають максимумам смуг поглинання. 

 

 
Рисунок 5.33  Спектри поглинання у видимій та УФ області (a) та криві Тауца (b) 

для тонких плівок зразків 117 (безбарвні кристали), 121 (темно-зелені кристали) та 

127 (безбарвні кристали) дозволяють визначити ширину заборонених зон. 

 

Використання квантово-механічних розрахунків із застосуванням теорії 

фукціонала густини показало, що досліджені сполуки, подібно до аморфного силіцію 

чи галію арсеніду, відносяться до прямозонних напівпровідників. Обчислена ширина 

забороненої зони збільшується від 1.67, 2.47 до 2.56 eV, що відповідає наступному 

порядку сполук: 121, 127 та 117. За спектрами поглинання у видимій та 

ультрафіолетовій області були отримані значення (ah)2 та побудовані криві Тауца 

(Рисунок 5.33 b), що дозволило експериментально визначити ширину заборонених 

зон: 2.61, 3.44 та 3.58 eV, відповідно для 121, 127, 117. Розрахунки із застосуванням 

теорії фукціонала густини зазвичай призводить до занижених значень ширини 
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забороненої зони,[339, 340] що у даному випадку становить близько 1 еВ. Однак 

загальна тенденція експериментальних і теоретичних даних добре узгоджується. 

Різниця у енергіях на ~1 еВ спостерігається також між сполуками 127 та 117, з 

одного боку, та комплексом 121 - з іншого. 

На Рисунку 5.34 приведено обчислений розподіл часткової електронної 

густини для атомів молібдену та молекул органічних лігандів. У кожному разі 

енергетичні рівні, що є нижчими рівня Фермі, переважно належать p електронам 

лігандів, хоча d-електронні стани Mo також присутні. Останні зосереджені 

приблизно при 4 еВ і не роблять істотного внеску у валентну зону. Вклад d-станів 

Mo значно яскравіше виражений у зоні провідності. Більше того, ці стани лежать на 

межі зони провідності. Це дозволяє зробити припущення, що оптичне поглинання 

синтезованих сполук пов'язане з переносом енергії від органічних лігандів до 4d-

підрівнів атомів молібдену. 

 

 

Рисунок 5.34  Розрахунки енегетичних станів часткової електронної густини для 

атомів молібдену та органічних лігандів у координаційних полімерах (a) 117, (b) 121, 

та (c) 127. Взято з роботи [326]. 
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5.3. Каталітичні дослідження. 

5.3.1. Каталітичні властивості сполук [Mo2O6(trpzH)(H2O)2], [MoO3(trNH2)], 

[Mo2O6(m-trtzH)(H2O)2], [MoO3(p-trtzH)], [Mo2O6(p-tr2Ph)]·H2O, [Mo2O6(tr2ad)]·H2O. 

 

Епоксидування олефінів. Для координаційних сполук 97, 115, 118, 119, 134, 135 

були проведені дослідження каталітичної активності у реакції пероксидного 

епоксидування олефінів, де у якості модельного субстрата був обраний цис-

циклооктен (Cy). Каталітичні тести проводили із використанням гідропероксидних 

оксидантів (TBHP = трет-бутилгідропероксид або H2O2)[325, 341] за температури 

70 ºC при сталих молярних співвідношень між компонентами MoVI:Cy:окисник = 

1:100:153. 1,2-Епоксициклооктан (CyO) був єдиним продуктом реакції. За 

відсутності каталізатора MoVI або оксиданту конверсії цис-циклооктену практично 

не спостерігається. 

Для всіх комплексів MoVI була виявлена каталітична активність у процесі 

епоксидування Cy за допомогою TBHP, що знаходить графічне відображення у 

вигляді кінетичних кривих (Рисунок 5.35). Найкращі результати, - кількісна 

конверсія протягом 24 годин, - зафіксовані для гідратного комплексу 97. За цих умов  

 

 
Рисунок 5.35  Результати каталітичного епоксидування цис-циклооктену у розчині 

TBHP/TFT за температури 70 ºC у присутності комплексів 97 (+), 115 (×), 118 (∆), 

119 (□), 134 (○), 135 (-) та у розчині H2O2/CH3CN у присутності комплексу 97 (■). 

Взято з роботи [325]. 

 

індукційний період активного перебігу реакції триває близько 3060 хвилин, що 

може визначатися швидкістю розчинення каталізатора. У каталітичній системі з 
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TBHP реакційна суміш є двофазною - безбарвна рідина/тверда фаза. Зразки 

комплексів, що не розчинилися упродовж 24-х годин, були надалі охарактеризовані 

на предмет стабільності та ідентичності фази. Дифрактограми порошків та ІЧ 

спектри (останні були записані із застосуванням методу порушеного повного 

внутрішнього відбиття, відомого як FT-IR ATR, який дозволяє проаналізувати стан 

приповерхневого шару твердої фази) отриманих осадів добре узгоджувались із 

даними для вихідних сполук до початку процесу (Рисунок 5.36). Фотографії SEM 

(Рисунок 5.37), що показують елементний розподіл металічних центрів MoVI у 

кристалічних порошках до та після каталітичного циклу, засвідчують відсутність 

помітних ознак морфологічних змін. 

 

 
Рисунок 5.36  а) дифрактограми порошків молібденових сполук та (b) їх FT-IR ATR 

спектри до і після 24 годинної реакції у TBHP/TFT: зразок 115 (a,b), 97 (c,d), 118 (e,f), 

119 (g,h), 134 (i,j) та 134 (k,l). Взято з роботи [325]. 

 

Враховуючи потенційну можливість реалізації як гомогенного, так і у 

гетерогенного каталізу, на прикладі сполуки 97 був проведений холостий 

експеримент (ct) без додавання субстрата. Одержана рідина (97-L-ct) та твердий осад 

(97-S-ct) були незалежно досліджені у реакції між Cy та TBHP за температури у 70 

ºC. Тож каталітичний тест з 97-L-ct відбувався за повної реакційної гомогенності, 

тоді як аналогічний тест з 97-S-ct був біфазним (тверде тіло-рідина). У обох 

випадках отримані результати виявились майже ідентичними тим, які отримані з 

оригінальним комплексом 97 (вихід CyO становив 98100% за 24 години). 
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Рисунок 5.37  Фотографії SEM сполуки 97 (a,b); осад виділений після реакції у 

системі Cy/TBHP/97 (d,e); холостий зразок 97-S-ct (g,h); зображення, що подані 

червоним кольором, показують рівномірність розподілу MoVI по всьому зразку. 

Взято з роботи [325]. 

 

Це переконливо доводить, що каталіз відбувається гомогенно. Із тесту з 97-S-ct був 

виділений і охарактеризований твердий осад ((97-S-ct)-run1). Порівняння 

відповідних спектрів FT-IR ATR, порошкограм осадів (97-S-ct)-run1, 97-S-ct та 97 

(Рисунок 5.38), а також фотографій SEM (Рисунок 5.39) засвідчує, що початкова 

сполука 97 та зразки 97-S-ct мають подіб ну будову. Ці результати узгоджуються з 

каталітичними даними та підтверджують незмінність каталітичної активності 

комплексу 97. 

 

 
Рисунок 5.38  а) Спектри FT-IR ATR та b) дифрактограми порошків молібденових 

зразків сполуки 97: (a) осад, що утворюється в каталітичній системі Cy/TBHP/97, 

(b) 97-S-ct (c), (97-S-ct)-run 1 (d), 97*(e) та 97**(f). Порошкограми зразків сполуки 

97: (a), осаду, що утворюється в каталітичній системі Cy/TBHP/97 (b) 97-S-ct (c) 

та (97-S-ct)-run 1 (d). Взято з роботи [325]. 
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Рисунок 5.39  Дифрактограма порошку та фотографії SEM зразка 97 до (a) та 

після (b) реакції вказують на морфологічні зміни впродовж каталітичної реакції. 

Зокрема, осад 97* містить часточки меншого розміру, які є рентгеноаморфними. 

Взято з роботи [325]. 

 

Оцінюючи значення конверсії через 1 та 6 годин, можна помітити, що 

каталітична активність сполук 97, 115, 118, 119, 134, і 135 зростає у наступному 

порядку: 97 (15%/74%) > 115 (10%/45%) > 119 (4%/30%) > 118 (2%/21%)  134 

(2%/17%)  135 (2%/18%). Примітно, що координаційні полімери одновимірної 

топологію (97, 115, 119) загалом проявляють вищу активність, аніж ті, що мають 

дво- та тривимірну будову (134, 135). Тож можна припустити, що доступ субстрата 

до каталічних центрів у разі одновимірних структурних мотивів полегшується. 

Однак відмінність у топологіях принаймі не пояснює факту низької каталітичної 

активності 1D координаційного полімеру 118, що є близькою до сполук 2D та 3D 

типу (134 та 135). Суттєва різниця у каталітичній активності спостерігається і для 

двох топологічно однакових сполук 97 та 118, котрі мають подібний склад та будову. 

Схожа картина спостерігається і для комплексів із спіралеподібною структурою 

загальної формули [MoO3(tr)]n (115 та 119). Отже, органічний ліганд також впливає 

на проходження каталітичного процесу. 

Наразі загальноприйнято, що епоксидування олефінів за участі 

молібденвмісних каталізаторів відбувається через стадію утворення активних 
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пероксидних інтермедіатів (Рисунок 5.40). Це є результатом взаємодії основи 

(гідропероксиду) та кислоти Льюїса (атома металу). Така взаємодія, наприклад, може 

включати трансфер атома гідрогену від окисника ROOH до оксомолібденільної 

групи, що надалі перетворюється на Mo-OH та Mo-O-O-R. Отриманий інтермедіат 

[Mo(OH)OOR] (тип А, що приведений на Рисунку 5.40) стабілізується завдяки 

внутрішньо-молекулярному водневому зв’язку. Проте існують і інші незалежні 

механізми реакції, реалізація яких визначається насамперед лігандним оточенням 

молібденових центрів. Підсилення або послаблення кислотності льюїсівських сайтів 

може безпосередньо впливати на загальну активність каталізатора та визначати 

механізм реакції, що досягається шляхом вибору певного органічного ліганду. 

 

 
Рисунок 5.40  Структура відомих у літературі фрагментів молібденових 

інтермедіатів (пероксомолібденільних комплексів), котрі отримані у реакціях 

епоксидування олефінів за участі гідропероксидів (R = алкіл або –Н; тип А 

[342345], тип B [346350], тип C [351]). 

 

Порівняльні дані каталітичної конверсії для ряду молібденвмісних сполук із 

Таблиці 5.6 вказують на те, що каталітична ефективність координаційного полімеру 

97 перевершує ефективність {[MoO3(bipy)][MoO3(H2O)]}n та [Mo3O9(pypz)]n (pypz = 2-

[3(5)-піразоліл]піридин). Дещо вища конверсія спостерігається лише у разі 

комплексів [Mo2O6(pent-pp)]n та [MoO3(bipy)]n. Різниця у каталітичній активності 

може бути обумовлена узгодженою дією кількох факторів, а саме доступністю 

льюїсівських сайтів, електронними ефектами, розчинністю каталізатора та його 

хімічною стабільністю. 

Епоксидування олефінів, окиснювальне дегідрування BzOH та окиснення 

PhCHO за участі Н2О2. Сполуки 97, 115, 118, 119, 134, 135 дослідили як 

каталізатори епоксидування цис-циклооктену (Cy) за температури 70 °C у водному 

Н2О2 (Таблиця 5.7). У якості співрозчинника використовували ацетонітрил. 



339 
 
Таблиця 5.6  Порівняння каталітичної активності сполуки 97 та ряду споріднених 

сполук молібдену(VI) у реакції окиснення цис-циклооктену (Cy) за допомогою TBHP. 

Умови проведення реакції b 

Сполукаa 
Mo:Cy:TBHP T (ºC) Розч.  

t 

(години) 

Ступінь 
конвер. c 

(%) 

Селект. d 

(%) 
Л-ра 

[Mo2O6(trpzH)(H2O)2] (97) 1:100:153 70 TFT 6/24 74/100 100 [325] 

[MoO3(bipy)]n 1:100:153 55 DCE 6 95 100 [352] 

[MoO3(bipy)]n 1:100:153 75 DCE 6 100 100 [352] 

{[MoO3(bipy)][MoO3(H2O)]}n 1:100:153 55 DCE 48 62 100 [353] 

{[MoO3(bipy)][MoO3(H2O)]}n 1:100:153 75 Hex 24 81 100 [353] 

{[MoO3(bipy)][MoO3(H2O)]}n 1:100:153e 55 - 24 ~25 100 [353] 

{[MoO3(bipy)][MoO3(H2O)]}n 1:100:153 e 70 H2O 24 38 100 [354] 

[Mo2O6(HpypzA)]n 1:100:153 55 DCE 24 74 100 [319] 

[Mo2O6(HpypzA)]n 1:100:153 e 55 EtOH 24 16 100 [319] 

[Mo2O6(pent-pp)]n 1:113:172 55 TFT 6 98 100 [355] 

[Mo3O9(pypz)]n 1:100:153 75 TFT 6/24 60/100 100 [317] 
a bipy = 2,2′-біпіридин; HpypzA = [3-(піридиніум-2-іл)-1H-піразол-1-іл]-ацетат; pent-pp = 2-(1-пентил-3-

піразоліл)піридин; pypz = 2-[3(5)-піразоліл]піридин. b Вихідні молярні співвідношення MoVI:Cy:TBHP; T = 
температура реакції; Solv = ко-сольвент (TFT = α,α,α-трифлуоротолуол, DCE = 1,2-дихлоретан, Hex = гексан, 
EtOH = етанол); час реакції (t). c Конверсія цис-циклооктену (Cy). d Селективність циклооктеноксиду (CyO). e 

70% водн. TBHP. Взято з роботи [325]. 
 

Таблиця 5.7  Епоксидування цис-циклооктену за допомогою Н2О2 у присутності 

каталітичної кількості сполук молібдену(VI) за температури 70 °C.a 

Сполука Конверсія Cy 1 година/4 години/24 

години (%) 

[Mo2O6(trpzH)(H2O)2] (97) 67/97/100 

[MoO3(trNH2)] (115) 24/65/89 

[Mo2O6(m-trtzH)(H2O)2] (118) 24/70/96 

[MoO3(p-trtzH)] (119) 8/43/93 

[Mo2O6(p-tr2Ph)]·H2O (134) 6/30/83 

[Mo2O6(tr2ad)]·H2O (135) 7/29/79 
a Умови реакції: 1.8 ммоль субстрата, 18 мкмоль MoVI, 2.75 ммоль Н2О2, 2 мл CH3CN. Взято з роботи [341]. 

 

Значення конверсії для більшості сполук знаходилось у межах від 29 до 70% за 

перші 4 години реакції та 7996% за 24 години, при повній селективності утворення 

епоксиду. Ефективність сполук 118, 119, 134 та 135 у системі Cy - Н2О2 набагато 

вища за таку для систем Cy - TBHP у неводних умовах (Рисунок 5.35). Однак 

найбільшу активність продемонстрував координаційний полімер 97, присутність 
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якого підвищує конверсію до 97% вже протягом 4 годин. Загалом координаційним 

полімерам 97, 115, 118, 119 властива вища каталічна активність, аніж сполукам 

каркасного типу (134 та 135). Це може бути пояснено як впливом фактора 

розчинності каталізатора, так і можливістю проходження реакції за альтернативними 

механізмами. 

Окиснювальне дегідрування BzOH за допомогою H2O2 проводили за 

температури 70 °C. За цих умов утворення бензальдегіду проходить із селективністю 

7188%, водночас конверсія протягом 24-х годинної реакції досягає 3757% 

(Таблиця 5.8). Без додавання каталізатора вона становить лише 7%. З наведених 

даних видно, що збільшення конверсії погіршує селективність. Це є типовим для 

багатьох органічних перетворень, у яких висока реакційна здатність нерідко 

супроводжується низькою селективністю. 

 

Таблиця 5.8  Окиснення BzOH та PhCHO за допомогою водного H2O2 у 

присутності молібдевмісних каталізаторів (70 °C, 24 години). 

Сполука Субстрат Конверсія, % Селективність, % 

   PhCHO PhCО2Н 

97 BzOH 53 79 21 

115 BzOH 40 83 17 

118 BzOH 57 71 29 

119 BzOH 50 74 26 

134 BzOH 41 76 24 

135 BzOH 37 88 12 

115 PhCHO 61 - 100 

97 PhCHO 58 - 100 

115 PhCHO 61 - 100 

118 PhCHO 64 - 100 

119 PhCHO 63 - 100 

134 PhCHO 59 - 100 

135 PhCHO 60 - 100 
a Умови реакції: 1.8 ммоль субстрата, 18 мкмоль MoVI, 2.75 ммоль Н2О2, 2 мл CH3CN. Взято з роботи [325]. 

 

Окиснення бензальдегіду за участі H2O2 протікає повністю селективно при 

значенні конверсії у межах 5964% (24 години), водночас без додавання каталізатора 

ці показники понижуються до 6 %. Отримані результати є близькими для всіх 

досліджених сполук. Отже, особливості структури каталізатора мають менший  
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вплив на перебіг цих процесів. Варто відмітити той факт, що у присутності 2,6-ді-

трет-бутил-4-метилфенолу, який є своєрідною пасткою для вільних радикалів, 

швидкість реакції окиснювального дегідрування BzOH з каталітичною кількістю 

сполуки 118 суттєво зменшується, що витікає з показника конверсії у 7% проти 57% 

без антиоксиданту. Це безумовно свідчить про радикальний механізм перебігу 

реакції. Особливості проведення каталітичних експериментів детальніше 

обговорюються у роботі [325]. 

 

5.3.2. Каталітичні властивості сполук [Mo2O6(trethbz)2]·H2O, 

[Mo4O12(trPhCO2H)2]·0.5H2O та [Mo8O25(trhis)2(trhisH)2]·2H2O. 

 

Cполуки 117, 121 та 127 дослідили на предмет каталітичної активності у 

реакціях епоксидування олефінів за температур 55 та 70 ºC, де у якості субстратів 

виступали ахіральні та прохіральні олефіни (cis-циклооктен (Cy) та транс-β-

метилстирен (TBMS)), а окисником був TBHP. Найкращі результати були отримані 

для 1D оптично чистого координаційного полімеру 117, у якому органічний ліганд 

має абсолютну конфігурацію S. На прикладі цього комплексу досліджено 

епоксидування ряду інших олефінів (метилолеат, метиллінолеат та прохіральний DL-

лімонен) за допомогою TBHP та H2O2. Детальний опис методології проведення 

каталітичних експериментів наведено у Додатку ІI. 

Оцінювання каталітичної стабільності та активності каталізатора. У всіх 

експериментах отримана реакційна суміш з оксидантом TBHP після 24 годин була 

двофазною. Її охолоджували до кімнатної температури, тверду фазу відділяли від 

рідкої шляхом центрифугування (3500 об/хв), осад промивали діетиловим етером та 

пентаном, а потім висушували під вакуумом (близько ~75 мм рт. ст.) за температури 

55 °С протягом 1 години. Отримані тверді осади далі позначені як i-TBHP-T (i – 

відповідає сполукам 117, 121 або 127, а T = 55 або 70 ºC). Аналогічно тверді 

порошки (позначені як trPhCO2H-TBHP-55 та trhis-TBHP-55) були виділені у разі 

використання вільних лігандів trPhCO2H та trhis у реакційній системі Cy / TBHP за 

температури 55 ºC. 

У каталітичній системі 117/Cy/H2O2/CH3CN/55 ºC утворювався гомогенний 

розчин жовтого кольору, який профільтровували через мембранний фільтр 0.2 мкм 

ПТФЕ і, після додавання пентану та діетилового ефіру, зберігали за температури 4 
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°С протягом ночі. Одержаний за цих умов твердий залишок відокремлювали 

центрифугуванням (3500 об/хв), промивали ацетоном та висушували під вакуумом (~ 

0.1 бар, 55 °С протягом 1 години). Зразок надалі позначений як 117-Н2О2-55. 

Каталітичний ефект розчиненого комплексу молібдену у системі 117/TBHP 

досліджували шляхом проведення контактного тесту. Для цього суміш, що містить 

лише сполуку 117, окисник та розчинник, перемішували за температури 55 °С 

впродовж 24 годин. Потім її охолоджували до кімнатної температури та 

центрифугували (3500 об/хв) для розділення твердої фази і рідини. Рідку фазу 

пропускали через фільтр з ПТФЕ мембраною (0.2 мкм) та отримували прозорий 

розчин 117-CT-L. Його переносили у попередньо нагрітий 5 мл реактор, який потім 

використовували для проведення гомогенної каталітичної реакції між Cy та TBHP. 

Субстрат Cy, який також попередньо витримували за температури 55 °С, додавали до 

117-CT-L у кількості, що відповідала початковій концентрації (0.7 М). Цей розчин 

далі перемішували протягом 24 годин (55 °С). З іншого боку, нерозчинні 

молібденвмісні осади CT (117-CT-S) у кількості рівній по масі сполуці 117 (у 

типовому експерименті) використовували для проведення каталітичних циклів 

(початкове молярне співвідношення олефіну до окисника було незмінним у всіх 

каталітичних тестах). Після 24 годинної реакції з 117-CT-S одержаний осад був 

відділений та охарактеризований (FT-IR ATR та рентгенофазовий аналіз). 

Каталітичну активність та стабільність сполук 117, 121 та 127 дослідили на 

прикладі модельної реакції між Сy та TBHP за температури 55 °С (Рисунок 5.41, 

Таблиця 5.9). Всі три каталізатори сприяють утворенню єдиного продукту реакції 

1,2-епоксициклооктану (СуО), демонструючи повну селективність. Без додавання 

Mo-вмісних комплексів конверсія була незначною. Згідно з даними конверсії 

протягом перших 24 годин швидкість реакції зменшується у наступному ряду: 117 

(97%)> 121 (82%)> 127 (47%). Ці показники для сполук 117 та 121 перевищують 

каталітичну дію комерційного MoO3 (Scharlau, чистота> 99%) за ідентичних умов 

(Таблиця 5.8). Комплекс 117 є найбільш ефективним каталізатором епоксидування 

олефінів, зокрема 1-октену, транс-2-октену, циклододекену та біопохідних олефінів. 

Активність сполуки 117 у цих реакціях є близькою до найкращих аналогів, котрі 

описані у науковій літературі. 
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Рисунок 5.41 – Епоксидування цис-циклооктену за допомогою TBHP у системах 

117/TFT/55 ºC (○), 121/TFT/55 ºC (x), 127/TFT/55 ºC (■), 117/TFT/70 ºC(●), 117-CT-

L/TFT/55 ºC (▲) та 117-CT-S/TFT/55 ºC (□). Взято з роботи [326]. 

 

Таблиця 5.9  Епоксидування цис-циклооктену у присутності каталітичної 

кількості сполук 117, 121 та 127. 

Зразок T(ºC); кo-

розчинник;oкисник 

Вихід CyO 1 год/6 годин/24 

години (%) d 

121 55;TFT;TBHPa 5/44/82 

127 55;TFT;TBHPa 0/12/47 

117 55;TFT;TBHPa 28/77/97 

MoO3 55;TFT;TBHP -/16/83 

Без каталізатора 55;TFT;TBHP -/-/<1% 

117-CT-L 55;TFT;TBHPb 35/61/89 

117-CT-S 55;TFT;TBHPbc 36/66/92 

117 70;TFT;TBHPa 68/98/100 

117 55;CH3CN;H2O2 a -/-/77 
a Початкове мольне співвідношення Mo:Cy:окисник = 1:100:153 ([Cy] = 0.7 M; 2 мл кo-розчинник). b 

Початкова концентрація Cy відповідала типовому експерименту з комплексом 117. c каталізатор, який був 

використаний повторно. d вихід CyO (селективність 100%). Взято з роботи [326]. 

 
Отримані дані каталітичної активності сполук 117, 121 та 127 можуть бути 

пояснені взаємовпливом кількох факторів, зокрема л’юїсівською кислотністю 

каталізатора, його розчинністю та будовою (структурною вимірністю). Для 

досліджених сполук індукційний період початку реакції знаходиться у межах від 10 

до 60 хв та збільшується у ряду 117 < 121 < 127, що пов’язано із уповільненим 

розчиненням каталізатора. Окрім цього, топологічні особливості сполук та стерика 
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лігандів визначають доступ окисника до відкритих металічних центрів та 

ефективність взаємодії пероксоінтермедіатів з олефіном. 

Каталітична конверсія може бути покращена завдяки підвищенню 

температури проведення реакції з 55 ºC до 70 ºC, що помітно не впливає на її 

селективність та не призводить до руйнування каталізатора. У системі Cy / TBHP / 

117 практичний вихід CyO через 6 годин зростає від 77% (55 ºC) до 98% (70 ºC) 

(Таблиця 5.9). Відповідні спектри FT-IR ATR та порошкограми вихідної сполуки та 

отриманого після реакції зразка 117-TBHP-70 є ідентичними (Рисунок 5.42). Отже, 

комплекс 117 діє як гомогенний каталізатор епоксидування олефінів. Його 

каталітична активність навіть перевищує активність координаційного полімеру 97 та 

більшості відомих молібденвмісних аналогів, таких як 

[MoO3(bipy)][MoO3(H2O)]}n,[353] [Mo2O6(HpypzA)]n (HpypzA = [3-(піридиніум-2-іл)-

1H-піразол-1-іл]-ацетат),[319] [MoO3(tr)0.5] (tr = 1,2,4-тріазол) та [Mo3O9(pypz)]n (pypz 

= 2-[3(5)-піразоліл]піридин).[356] Проте дещо вищі показники конверсії отримують 

із сполуками [MoO3(bipy)]n та [Mo2O6(pent-pp)]n (pent-pp = (2-(1-пентил-3-

піразоліл)піридин).[352, 355] 

Порошкоподібні осади сполук 117, 121 та 127 були виділені після проведення 

каталітичних експериментів та охарактеризовані. Записані інфрачервоні спектри та 

порошкограми є майже ідентичними до тих, що відповідають чистим сполукам 

(Рисунки 5.425.44). Це вказує на хімічну стабільність координаційних полімерів в 

умовах реакції. Незначні зміни у вигляді спектрів і порошкограм полягають у 

зменшенні відносної інтенсивності деяких слабких піків у разі сполуки 127, що може 

бути пов’язано із частковою перекристалізацією зразка. 

Коордаційний полімер 117 каталізує також епоксидування ряду інших 

олефінів, зокрема 1-oктену, транс-2-октену, циклододецену та суміші біо-похідних 

олефінів (метилолеату та метиллінолеату). Взаємодія прохірального субстрата 

транс-β-метилстирену у присутності TBHP призводить до утворення епоксидних 

ізомерів (1R,2R)-(+)-фенілпропіленоксиду та (1S,2S)-(–)-фенілпропіленоксиду із 

селективністю 100% при значенні виходу реакції у 66%. Для прохірального DL-

лімонену за типових умов отримують чотири ізомери. (1R,4R)-(+)-цис-Лімонен-1,2-

епоксид та (1S,4R)-(+)- транс-лімонен-1,2-епоксид утворюються із енантіомерним 

надлишком у 12% (відносно до (-)-цис-ізомеру) і надлишком у 8% (відносно до (-)-

транс- ізомеру). 



345 
 

 
Рисунок 5.42  (a), (b) FT-IR ATR спектри та рентгенограми trethbz (a) зразків 117 

(b), 117-TBHP-55 (c), 117-CT-S-run 1 (d), 117-CT-S (e), 117-TBHP-70 (f), 117/H2O2(g), 

що записані до та після каталітичних реакцій. Взято з роботи [326]. 

 
Рисунок 5.43  (a), (b) FT-IR ATR спектри та рентгенограми ліганду trPhCO2H (a), 

trPhCO2H-TBHP-55 (b), 121 (c) та 121-TBHP-55 (d), записаних до та після 

каталітичної реакції. Взято з роботи [326]. 

 
Рисунок 5.44  (a), (b) FT-IR ATR спектри та рентгенограми trhis (a), trhis-TBHP-55 

(b), 127 (c) та 127-TBHP-55 (d), записаних до і після каталітичного експерименту. 

Взято з роботи [326]. 
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5.3.3. Особливості каталітичної поведінки [MoO3(tradcH)]H2O: гомогенний 

каталізатор із властивістю до самоосадження. 

 

Принциповим недоліком процесів гомогенного каталізу проти гетерогенного є 

складнощі розділення каталізатора та продуктів реакції. На практиці це передбачає 

використання небажаної перегонки реагентів та/або продуктів, унаслідок чого 

відбувається дезактивація самого каталізатора. Для вирішення даної проблеми 

використовуються різні підходи,[357361] причому одним із найбільш 

перспективним серед них є використання гомогенного каталізатора, якому властиве 

самоосадження у кінці каталітичного циклу («a reaction-induced self-separating (RISS) 

catalyst»).[359, 362] Так, на початку реакції «RISS»-каталізатор, який зазвичай є 

твердою сполукою, взаємодіє з реагентом або субстратом з утворення розчинних 

активних інтермедіатів, які у кінці каталітичного процесу осаджуються з розчину, 

регенеруючи вихідний каталізатор. Подібно до гетерогенних систем, такий 

каталізатор можна легко відділити і використати повторно. Нещодавні дослідження 

показали, що «RISS»-властивості у реакціях окиснення спиртів, органічних 

сульфідів та реакції епоксидування олефінів за участі водного розчину H2O2 має 

координаційний полімер [MoO3(tr)0.5].[356] Проте раціональна розробка ефективних 

«RISS»-каталізаторів залишається актуальним завданням. Cкладнощі передбачення 

каталітичної поведінки у динамічній реакційній системі з багатьма змінними 

параметрами є очевидними. Змінюватись може склад реакційної системи, 

концентрація реагентів та продуктів. 

Якщо обмежитися лише реакціями окиснення за участі перексиду водню, то 

основні вимоги до Mo(VI)-вмісного каталізатора можуть бути сформульовані так: 1) 

каталізатор має бути стійким до окиснючих реагентів або субстратів, 2) каталізатор 

має бути розчинним під час реакції, коли концентрація окисника висока і, навпаки, 

3) каталізатор має осаджуватись із реакційного середовища, коли вміст оксиданту 

зменшується (кінець каталітичного циклу), 4) органічний ліганд, що входить до 

скаду комплексу Mo(VI) є хімічно стійким, що сприятиме уникненню небажаних 

побічних продуктів, 5) розчинність органічного ліганду в реакційному середовищі є 

помітно вищою за розчинність комплексу, щоб у кінці реакції сприяти зміщенню 

рівноваги у бік осадження каталізатора, а не осадження ліганду. Ці критерії, які є 

важливими для планування синтезу сполуки із очікуваними каталітичними 
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властивостями, допомагають раціонально обмежили коло потенційних об’єктів. 

Очевидним стало те, що вибір органічного ліганду є ключовим фактором. Цікаву 

поведінку у цьому відношенні демонструє 3-(1,2,4-тріазол-4-іл)адамантан-1-

карбонова кислота (tradcH) та координаційний полімер [MoO3(tradcH)]H2O (123). 

Органічний ліганд tradcH містить гідрофільні функції тріазолу та карбонової 

кислоти, що відокремлені через гідрофобний адамантановий лінкер. Наявність цих 

груп сприяє досягненню селективності взаємодії каталізатора з реагентами-

субстратами. Полярні групи ліганду схильні до взаємодії з полярними молекулами 

реагентів (вода та пероксиди), тоді як аліциклічна платформа - до нековалентних 

взаємодій з неполярними фрагментами субстратів або молекулами розчинника. Ці 

фактори помітно впливають на швидкість розчинення каталізатора на ранніх стадіях 

процесу та його осадження у кінці реакції. Каталітичні дослідження показали, що 

координаційний гібрид 123 проявляє «RISS»-властивості. Методологія проведення 

каталітичних експериментів детально описана у Додатку ІІ. 

Каталітичне епоксидування цис-циклооктену. Початкові дослідження, проведені 

на модельній реакції між Cy та TBHP, мали на меті оцінити ефективність та 

стабільність каталізатора 123 порівняно до аналогів. Ці результати показали, що 

сполука 123 діє як гомогенний каталізатор, а його активність переважає більшість 

сполук подібної природи (Таблиця 5.10). Більш детальні дослідження у системах, що 

містили окисник H2O2, продемонстрували властивість комплексу 123 поєднувати 

переваги гомогенного та гетерогенного каталізатора. 

У процесі епоксидування Cy за температури 55 °C (протягом 24 годин), 

утворення CyO відбувається із 100% селективністю при конверсії 83% (Таблиця 

5.10). Підвищення температури реакції до 70 ºC прискорює взаємодію, що 

відображано у значеннях конверсії 76% та 100%, відповідно за 6 та 24 години при 

повній селективності. Незалежні холості експерименти з використанням вільного 

ліганду tradcH, взятого у кількості еквівалентній його вмісту у комплексі 123, не 

показали помітного каталітичного ефекту. За цих умов перетворення Cy у CyO 

проходить із виходом у 2% (24 години). З іншого боку, реакція без додавання 

оксиданту не відбувається взагалі. Тож участь молібденового каталізатора та H2O2 є 

необхідною умовою для успішного проходження епоксидування. Швидкості 

епоксидування із H2O2 чи TBHP є приблизно однаковими (Таблиці 5.10 та 5.11). 

Порівняння з іншими сполуками показує, що каталітична ефективність комплексу  
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Таблиця 5.10  Порівняння каталітичної активності сполуки 123 та ряду 

споріднених сполук молібден(VI) у реакції окиснення цис-Cy за допомогою TBHP. 

 Умови проведення реакції b 

№ Сполука Вимірн. 

структ. 
Mo:Cy:Ox T (ºC) Розч. 

t 

(години) 

Конвер.  

(%) 

Селект. 

(%) 
Л-ра 

1 [MoO3(tradcH)] H2O (123) 1D 1:100:153 70 TFT 6/24 74/100 100/100 [335] 

2 [MoO3(pbim)] n.a. 1:100:153 70 TFT 6/24 72/97 100/100 [363] 

3 [MoO3(trNH2)]·0.26H2O (115) 1D 1:100:153 70 TFT 6/24 45/93 100 [325] 

4 [Mo2O6(trpzH)(H2O)2] (97) 1D 1:100:153 70 TFT 6/24 74/100 100/100 [325] 

5 [Mo2O6(m-trtzH)(H2O)2] (118) 1D 1:100:153 70 TFT 6 21 100 [325] 

6 [MoO3(p-trtzH)] (119) 1D 1:100:153 70 TFT 6 32 100 [325] 

7 [Mo2O6(p-tr2Ph)]·H2O (134) 3D 1:100:153 70 TFT 6 17 100 [325] 

8 [Mo2O6(tr2ad)]·H2O (135) 2D 1:100:153 70 TFT 6 18 100 [325] 

9 [Mo2O6(trethbz)2]·H2O (117) 1D 1:100:153 70 TFT 6/24 98/100 100/100 [326] 

10 [MoO3(tr)0.5] 2D 1:100:153 70 TFT 24 35 - [356] 

11 [Mo3O9(pypz)]n 1D 1:100:153 75 TFT 6/24 60/100 100 [317] 

12 [Mo2O6(pent-pp)]n n.a. 1:113:172 55 TFT 6 98 100 [355] 

13 [MoO3(bipy)]n 1D 1:100:153 55 DCE 6 95 100 [352] 

14 {[MoO3(bipy)][MoO3(H2O)]}n 1D 1:100:150 75 Hex 24 81 100 [354] 

pbim = 2-(2-піридил)-бензімідазол; початкове мольне співвідношення Mo:Cy:окисник; розчинник (TFT = α,α,α-
трифлюоротолуен, DCE = 1,2-дихлороетан, Hex = гексан); конверсія cis-Cy; Селективність утворення CyO. 
Взято з роботи [335]. 
 
Таблиця 5.11  Порівняння результатів каталізу реакції епоксидування Сy в системі 

H2O2-CH3CN за участі 123 та серії координаційних гібридів молібдентриоксиду. 

Умови реакціїc Конв.d 

(%) 

Сел.e (%) Л-ра № Комплексa Db 

Mo:Cy:H2O2 T (ºC) t (год)    

1 123 1D 1:100:153 55 24 83 100 [335] 

2 123 1D 1:100:153 70 6/24 76/100  100/100  [335] 

3 [MoO3(tr)0.5] 2D 1:100:153 70 6/24 89/98 100/100 [356] 

4 [MoO3(4,4′-bipy)]n 2D 1:100:153 70 6/24 45/86 100 [364] 

5 
{[MoO3(2,2′-

bipy)][MoO3(H2O)]}n 
1D 1:100:153 70 24 79  100 [364] 

6 [MoO3(pbim)] 0D 1:100:153 70 24 16 100 [363] 

7 [(NH4)4Mo8O26]n 1D 1:13:23 reflux 3 ~75 100 [365] 

a tr = 1Н-1,2,4-тріазол; pbim = 2-(2-піридил)-бензімідазол; b D = вимірність структури. c Початкове молярне 
відношення MoVI: Cy: H2O2; Т = температура реакції; t = час реакції; n.a. = дані не доступні/вказані. d Конверсія 
цис-циклооктену. e Селективність утворення циклооктеноксиду. Взято з роботи [335]. 
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123 є майже такою ж, або кращою (Таблиця 5.11). Єдиними каталізаторами, окрім 

123, котрі надають кількісного виходу CyO протягом 24 год, були координаційні 

полімери 97, 117 та [Mo3O9(pypz)]n (Таблиця 5.11). 

Реакційна суміш 123/H2O2/Cy, яка на початку процесу є двофазною (безбарвні 

осад і розчин), згодом перетворюється на гомогенний розчин жовтого кольору і, 

нарешті, повертається до суміші осад-рідина. Тож каталізатор у цій системі 

демонструє «RISS»-поведінку. Спектри ATR FT-IR (Рисунок 5.45) та FT-Raman [335] 

безбарвного порошку, осадженого після 24 годинної реакції (надалі позначеного як 

123-H2O2-S-run1) були практично ідентичними відповідним спектрам вихідного 

комплексу 123, а це вказує на хімічну стабільність матеріалу в умовах реакції. З 

іншого боку, аналіз дифрактограм свідчить про відмінності кристалічної структури 

123-H2O2-S-run1 та 123. Це можна пояснити різними умовами кристалізації. 

 

 
Рисунок 5.45  A), B) Спектри ATR FT-IR та порошкограми каталізатора 123 (a), 

123-H2O2-L-1h (b) та 123-H2O2-S-run1 (24 h) (c). У спектрах FT-IR 124-H2O2-L-1h 

додаткові коливання при 954, 862, 640, 576 та 524 cм-1 позначені значком „+“. 

Ліворуч: фотографії реакційної суміші у системі 123/Cy/H2O2 через t = 0 (a), 1 

година (b) та 24 години (c). Взято з роботи [335]. 

 

Розчинні молібденвмісні інтермедіати були виділені із реакційного розчину 

через 1 та 6 годин (123-H2O2-L-1h та 123-H2O2-L-6h) та охарактеризовані. Дані PXRD 

і SEM (Рисунки 5.45 та 5.46) вказують на іншу морфологію зразків, які, окрім всього, 

є рентгеноаморфними. Аналіз спектрів ATR FT-IR дозволяє зробити припущення, 
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що проміжним продуктом реакції є оксо-(біспероксо)-молібденовий комплекс, 

оскільки чітко виявляються валентні коливання Mo=O при 954 см-1, ν(O–O) при 862 

см-1, а також при 640, 576 та 524 см-1, які є типовими для ν(Mo-(O2)2).[355, 366] 

Додатковий каталітичний тест для 123-H2O2-L-6h підтвердив його високу 

епоксидуючу активність, що виявилось у 76%-ному виході CyO за 24 години (70 ºC). 

Тож  під  час  реакції  молібден-тріазольний  комплекс  перетворюється  у  розчинні  

 

 
Рисунок 5.46  SEM фотографії і розподільна карта молібдену в сполуці 123 (a,b), 

123-H2O2-L-6h (c, d), та 123-H2O2-S-run1 (24 години) (e, f). Взято з роботи [335]. 

 

активні молібденовмісні інтермедіати (жовтий розчин), а потім випадає у вигляді 

білого осаду. Його відокремлювали від реакційної суміші центрифугуванням і потім 

повторно використовували. Каталітичну поведінку «RISS» було підтверджено для 

всіх досліджених каталітичних циклів. Осадам каталізатора, які отримували після 

кожного циклу приписували позначення 123-H2O2-S-runi (де i = 1-4 показує кількість 

послідовно проведених циклів). Отримані результати по конверсії для 123-H2O2-S-

runi є близькими: 100, 97, 98 та 94% (за 24 години) при повній селективності 

утворення епоксиду. Спектри ATR FT-IR всіх твердих осадів 123-H2O2-S-runi були 

подібними до відповідного спектра вихідної сполуки 123. Використання 

еквімолярної кількості олефіну та окисника також призводить до високої конверсії 

Cy 83% (за 24 години), водночас «RISS»-поведінка каталізатора зберігається. 
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З метою встановлення впливу на каталіз особливостей будови 

координаційного полімеру 123, були проведені додаткові каталітичні експерименти 

для кількох модельних систем, що включали: (i) фізичну суміш MoO3 та вільного 

ліганду у мольному співвідношенні 1:1 та (ii) чистий MoO3. Реакції (i) та (ii) 

проходили з конверсією відповідно у 86% та 88% (через 24 годин, 70 °C) при 

селективності на рівні 100%. Тим не менше, ці значення поступаються параметрам 

реакцій з каталізатором 123. До того ж у системах (i) та (ii) осадження твердої фази 

не відбувається і впродовж всієї реакції вони лишаються однорідними. Тож можна 

підкреслити особливу важливість поєднання органічного ліганду tradcH та молібден 

триоксиду у складі комплексу 123, який набуває функцій гомогенного каталізатора із 

властивістю самоосадження. 

Окиснювальне дегідрування BzOH. У каталітичній системі 123/H2O2/BzOH (24 

години/70 ºC) PhCHO та PhCO2H утворюються як продукти окиснення із 

селективністю у 68 та 32%, відповідно, при значенні конверсії у 63%, яка без 

додавання каталізатора становить лише 6%. Для субстрата PhCHO реакція за 

однаковий період часу відбувається із виходом у 61% при повній селективності. 

Окрім сполук 97, 115, 118, 119, 134, 135, в літературі згадується лише про 

координаційний полімер [MoO3(tr)0.5],[356] який вивчали у каталітичній ролі у реакції 

окиснення BzOH. Порівнюючи ці дані, можна дійти висновку, що комплекс 123 

демонструє подібну або кращу ефективність (Таблиця 5.8). 

Сульфооксидування MePhS. Продуктами окиснення органічних сульфідів є 

сульфоксиди та сульфони. Сульфони використовуються як екстрагенти, теплоносії, 

мономери та фізіологічно активні речовини. Сульфоксиди знайшли застосування як 

екстрагенти катіонів металів, поверхнево-активні речовини та напівпродукти 

органічного синтезу.[367, 368] Процеси десульфурування є надважливими у 

переробці нафти задля отримання високоякісного палива. Наразі каталітичне 

десульфурування розглядається як перспективна альтернатива до класичного 

процесу, який проводять за високих температур (300400 °C) та надмірного тиску 

(100 атм).[369371] 

У якості модельної реакції сульфооксидування було обрано окиснення 

метилфенілсульфіду (MePhS) за допомогою Н2О2 у присутності каталітичної 

кількості 123 за м’яких умов (35 °С, 1 атм.). Конверсія MePhS становила 100% вже 

протягом 3-х годин, а продукти взаємодії (сульфоксид MePhSO та сульфон 
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MePhSO2) утворювались з виходом 46% та 54%, відповідно. Без додавання 

каталізатора конверсія знижувалась до 37%. Як показано авторами статті [356], у разі 

використання комплексу [MoO3(tr)0,5] за вищих температур (70 °C) протягом більш 

тривалого часу (6 годин), MePhSO та MePhSO2 отримуються з виходами у 39% та 

61% при майже ідентичній конверсії (99%) (MoVI:MePhS:H2O2 = 1:100:152, CH3CN 

використовували як співрозчинник). Для полімерного комплексу 

[MoO2(L)]n0.5nCH3OH (L = N'-[1-(4-диетиламіно-2-гідрокси-феніл)метиліден]-

ізонікотиногідразид) кількісна конверсія MePhS досягається вже за 2 години (10 ºC), 

водночас утворюється лише сульфоксид MePhSO (MoVI:MePhS:H2O2 = 1:100:125, у 

розчині CH2Cl2:CH3OH = 7:3).[372] 

Тож на підставі вищезазначених результатів, які підсумовані у Таблиця 5.12, 

можна стверджувати, що суміш компонентів 123 та водного H2O2 є своєрідною 

універсальною системою для проведення реакцій каталітичного окиснення, які 

проходять у рідкій фазі за відносно м'яких умов. Поведінка «RISS» для 123 

спостерігалася для всіх досліджених типів реакцій, а хімічна стабільність комплексу 

не змінювалась протягом каталітичних перетворень, що підтверджується за даними 

спектрів ATR FTIR виділених твердих фаз (Рисунок 5.47). 

 

Таблиця 5.12  Результати каталітичних перетворень у процесах епоксидування 

Су, окиснювального дегідрування BzOH, окиснення PhCHO та сульфооксидування 

MePhS у присутності компонентів 123/H2O2. 

Умови реакціїa Хімічна реакція 

T (ºC) t (годин) 

Продукти Конв.b (%) Сел.c (%) 

Епоксидування олефінів (Cy) 70 24 CyO 100 100  

Окиснювальне дегідрування 

(BzOH) 
70 24 PhCHO/PhCO2H 63  68/32  

Окиснення альдегідів (PhCHO) 70 24 PhCO2H 61 100 

Сульфооксидування (MePhS) 35 3 MePhSO/MePhSO2 100 46/54 
a T = температура, t = час. b конверсія. c Селективність утворення певного продукту. Взято з роботи [335]. 
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Рисунок 5.47  Спектри ATR FT-IR твердих зразків, які осаджували із реакційного 

середовища в каталітичних експериментах (A) 123-H2O2-S-run1 (a), 123-H2O2-S-run2 

(b), 123-H2O2-S-run3 (c), 123-H2O2-S-run4 (d), та (B) 123 (a), 123-H2O2-S-run1 (Cy) (b), 

123-H2O2-S-BzOH (c), 123-H2O2-S-PhCHO (d), та 123-H2O2-S-MePhS (e). Отримані 

результати вказують на хімічну стабільність каталізатора. Взято з роботи [335]. 

 

Короткі висновки. 

 

1) На прикладі репрезентативної серії тріазольних лігандів розкрита їх 

координаційна поведінка у реакціях із молібден(VI)-оксидними прекурсорами у 

водному середовищі. Наслідком такої взаємодії є молібдентриоксидні координаційні 

гібриди, структура яких містить полімерні неорганічні підтопології [–O-Mo(O)2-]n 

(переважно одновимірного типу), котрі ефективно підтримуються N,O-донорними 

центрами органічних лігандів. Показано, що місткова N-N функція тріазольної групи 

є визначальною. Проте, у разі утворення органічних цвітер-йонів, координаційну 

активність проявляє негативно заряджена карбоксилатна група, тоді як тріазольний 

гетероцикл може зазнавати протонування, що унеможливлює його координацію. 

2) Принципові топологічні зміни у структурі координаційних гібридів 

спостерігаються за участі бістріазольних лігандів, тетрадентатна поведінка яких 

сприяє поєднанню одновимірних мотивів [–O-Mo(O)2-]n у дво- та тривимірні 

каркаси. Моделювання (дизайн) кристалічної структури може бути здійснено за 

допомогою продуманого підбору різнофункціональних тріазольних лігандів певної 
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довжини, об’єму та конформаційної гнучкості, що наводить на думку про потенційні 

можливості раціонального синтезу сполук різних ізоретикулярних серій.[373] На 

основі аналізу структурних топологій було виокремлено п’ять основних типів 

молібдентриоксидних координаційних гібридів, чотири з яких мають ізомерну 

будову. Зв’язування атомів MoVI за допомогою оксидних містків та багатоцентрових 

органічних лігандів зумовлює високу термічну стійкість зразків (найкращі з них 

продемонстрували термічну стабільність до 450 °C). 

3) Синтезовані гібриди показали себе як перспективні хімічностабільні каталізатори 

широкого спектру дії, зокрема щодо реакцій епоксидування олефінів, 

окиснювального дегідрування спиртів, окиснення альдегідів, сульфооксидування, що 

відбуваються у гомогенній фазі за м’яких умов за допомогою оксидантів TBHP або 

H2O2. Найбільш перспективні результати за показниками селективності та ступеня 

конверсії продемонстрували сполуки одновимірної будови, як-то 

[Mo2O6(trpzH)(H2O)2] (97) [Mo2O6(trethbz)2]·H2O (117), [MoO3(tradcH)] H2O (123), 

котрі відповідають найкращим сучасним аналогам. Каталітична активність 

каркасних сполук дво- та тривимірного типу помітно їм поступається. Серед 

досліджених комплексів виявлено координаційний гібрид 123, який проявляє 

властивості гомогенного каталізатора, котрий самоосаджується у кінці каталітичного 

циклу. Така поведінка вигідно поєднує найкращі риси гомогенного та гетерогенного 

каталізу. 

4) Фотофізичні дослідження, що виконані для кількох молібденоксидних 

координаційних гібридів ([Mo2O6(trethbz)2]H2O (117), [Mo4O12(p-trPhCO2H)2]·0.5H2O 

(121) та [Mo8O25(trhis)2(trhisH)2]·2H2O (127)), дозволили визначити ширину 

заборонених зон (3.58, 2.61, 3.44 eV, відповідно), що є характерними для 

напівпровідникових матеріалів. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вирішена наукова проблема створення теоретичних 

основ кристалічної інженерії координаційних полімерів багатофункціональних 1,2,4-

тріазольних лігандів, розробки методологічних основ синтезу та виявлення 

закономірностей структуроутворення координаційних сполук для отримання органо-

неорганічних матеріалів з широким спектром функціональних властивостей. 

Результати дослідження дозволяють сформулювати наступні висновки: 

1) На прикладі значного числа аліфатичних, аліциклічних та ароматичних 

похідних 1,2,4-тріазолу (24 сполуки) розкрито потенціал серії полідентатних N-

донорних лігандів для отримання різноманітних координаційних полімерів. 

Запропоновано методи та розроблено методики синтезу 136 нових координаційних 

сполук, будову 132 з яких встановлено за допомогою рентгеноструктурного аналізу 

монокристалу. 

2) Системи CuII/4,4′-бі(1,2,4-тріазол) виявляють тенденцію до максимальної 

зв’язності органічного ліганду (3 та 4) і формування каркасних сіток на основі 

координаційних кластерів лінійної або трикутної будови із залученням містків Cl- 

або OH-/O2-. Водночас для подовженого бістріазольного ліганду (tr2Ph) властиве 

утворення каркасів на основі металовмісних колон, котрі підримуються 

багатоцентровими взаємодіями органічний ліганд-CuII (СuII-[N-N]-CuII) та аніон-CuII. 

Наявність міжмолекулярних стекінгових взаємодій сприяє уникненню можливості 

переплетення каркасів. 

3) Для гетеробіфунціонального ліганду Нpztr показано можливість селективної 

координації тріазольного містка та піразольної групи (у формі піразолат-аніона). За 

гідротермальних умов утворюються одновимірні гідроксосполуки, тоді як реакція у 

розчині CH2Cl2 у присутності основи призводить до циклічних гексаядерних 

кластерів [Hal-Cu6(OH)6(pztr)6], які підримуються піразолатними містками та 

стабілізуються шляхом включення у внутрішю порожнину аніонів Сl- або Br-. Такі 

аніонні частки дозволяють реалізувати синтез координаційних сполук, 

використовуючи донорний потенціал шести некоординованих тріазольних груп 

гексаядерного «металоліганду». 

4) Аніони [Hal-Cu6(OH)6(pztr)6] виявляють властивості супрамолекулярних 

контейнерів, що здатні до селективного включення молекул-гостей. Серед них 
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молекули THF та Diox завжди розміщуюються зовні контейнера, тоді як молекули 

DMF, CH2Cl2 та CHCl3 – схильні розташовуватися у внутрішній порожнині. Такі 

особливості поведінки гексаядерних гідроксипіразолатів міді(ІІ) є важливими для 

створення функціональних моделей сорбції парникових газів, зокрема фреонів. 

Комплекс [NPr4][ClCu6(OH)6(pztr)6] обернено адсорбує пари дихлорметану у 

кількості ~ 237 мг/г. 

5) Взаємодія кутового ліганду tr2ad, що містить об’ємний спейсер адамантану, із 

солями AgІ, CdІІ та СuII призводить переважно до структур караксного типу (2D та 

3D), у яких органічний ліганд виконує роль три- та тетрадентатного містка. У такому 

разі катіони металів групуються у низькоядерні вторинні будівельні одиниці або 

лінійні ланцюги. Для катіонів срібла(І) реалізуються сітки на основі біядерних 

шестичленних фрагментів [Ag2(2-tr)2], тоді як для координаційних полімерів CdІІ та 

СuII переважають вторинні будівельні одиниці [М3(2-tr)6]6+ лінійної геометрії, що 

найбільш оптимально поєднуються між собою з утворенням площинної сітки (4,4) 

або тривимірної гратки -Po. 

6) Для 1,2,4-тріазолкарбоксилатів (похідних -амінокарбонових кислот) 

показано унікальну синергію тріазольних та карбоксилатних містків, що визначає 

формування структури координаційних полімерів каркасного типу. Базовими 

структурними одиницями сполук CuIІ переважно виступають триядерні трикутні 

вузли [Cu3(μ3-OH)(tr)3]. Мас-спектральні дослідження дозволять стверджувати, що 

організація полімерної структури відбувається за принципом самоасоціації («self-

assembly») молекулярних комплексів [Cu3(μ3-OH)(tr)3], які утворюються in situ та 

існують у розчинах. Комбіноване зв’язування йонів металів лігандами двох типів - 

бістріазолами та полікарбоксилатами відкриває перспективи створення термічно 

стійких нейтральних координаційних каркасів на основі різноманітних вторинних 

будівельних одиниць (біядерних для СоII та ZnII, лінійних триядерних та ромбічних 

дигідроксотетраядерних для CuII). 

7) Дослідження багатокомпонентних систем, що містять CuII-tr та MoVI-оксидний 

прекурсор, продемонструвало значні перспективи методологічного підходу, що 

базується на аналізі концентраційних діаграм кристалізації. Він сприяє кращому 

розумінню структуроутворення змішанометалічних CuII,I - MoVI координаційних 

полімерів, визначенню полів кристалізації і оптимізації методик отримання сполук 
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нетривіальної будови. Показано, що конформаційна гнучкість органічного ліганду є 

ключовим фактором, що визначає структурну різноманітність систем. 

8) Розкрито потенціал металоксофторидних комплексних часток різної 

ядерності, згенерованих за умов гідротермального синтезу у фторидних розчинах, 

для дизайну структури координаційних полімерів тріазольних лігандів. У системах 

CuII/tr/(MoVI, WVI, TaV, NbV)/HFaq утворюються нецентросиметричні оксофториди 

цис-MoО2F4
2-, цис-WО2F4

2-
, NbОF5

2- та TaОF5
2-, які проявляють бідентатну (2) 

координаційну поведінку. Координовані металоксофторидні йони можуть мати як 

упорядковану, так і розупорядковану орієнтацію O/F-лігандів, що підтверджено 

аналізом середньо-квадратичної амплітуди зміщення атомів оксигену та флуору 

вздовж зв’язків M=O та MF. Для систем CuII/tr/VV/HFaq реакції можуть 

супроводжуватись змінами ступеня окиснення CuII → CuI та VV → VІV, тоді як для 

систем AgI такі переходи не зафіксовані. Особливістю отриманих сполук є місткова 

поведінка тріазольної групи щодо різних металічних центрів, що спричиняє їх 

попарне об’єднання СuII-[N-N-]-VV, CuII-[N-N-]-VIV, CuI-[N-N-]-VIV та AgI-[N-N-]-VV 

у полімерні мотиви. 

9) Розкрита координаційнo-хімічна поведінка тріазолів у гідротермальних 

реакціях із MoO3 (або молібдатами) та отримані метал-оксидні координаційні 

полімери. Їх структура визначається містковою координацією лігандів 

безпосередньо до молібден(VI)-оксидної матриці, а ключовою особливістю є 

місткова N-N функція тріазольної групи. Такі координаційні гібриди містять 

полімерні неорганічні підтопології [–O-Mo(O)2-]n переважно одновимірного типу, 

котрі поєднуються у просторові каркаси за допомогою бістріазольних лінкерів. 

Часткове заміщення атомів оксигену на флуор у координаційній сфері центрального 

атома призводить до фрагментації неорганічної підтопології. Вперше отримані 

координаційні полімери, основою яких є нейтральні біядерні одиниці [Mo2F2O5(tr)2], 

а також такі, що включають багатоядерні аніони Mo8O26F2
6-. 

10) Термічні дослідження координаційних сполук показало існування 

термоіндукованих фазових переходів, які зазвичай відбуваються у декілька стадій, 

що пов’язано з перебудовою каркасів у процесі дегідратації. Найнижчу стабільність 

мають координаційні полімери AgI, що пояснюється легкістю одноелектронного 

відновлення AgI → Ag, тоді як найвищу стійкість продемонстрували 

молібдентриоксидні координаційні гібриди, досягаючи максимуму в 450 °C. 



358 
 
11) Фотолюмінесцентні дослідження у твердому стані, проведені для ряду 

координаційних сполук AgI та вільних тріазольних лігандів, показали, що природа 

випромінювання відповідає внутрішньо-лігандним π–π* переходам, а ефекти 

пов’язані із переносом заряду AgI → ліганд, чи навпаки, – не проявляються. 

Інтенсивність фотолюмінесценції згасає у присутності парів нітроароматичних 

сполук та відновлюється після десорбції молекули-гостей. Показано, що сполуки на 

основі гетерометалічних координаційних кластерів лінійної послідовності VV-[N-N]-

AgI-[N-N]2-AgI-[N-N]-VV є люмінесцентно інерними. 

12) Для серії координаційних полімерів CuІІ та CoІІ на основі бі-, три-, тетра-, 

пентаядерних дискретних кластерів різної конфігурації та полімерних ланцюгів 

досліджено магнітні обміни. Сполукам з гідрокси-(чи окси-) містками властиві 

сильні антиферомагнітні взаємодії, тоді як комбінація тріазольних та молібдатних 

містків сприяє слабкому антиферомагнітному обміну. Слабка антиферомагнітна 

поведінка є характерною для лінійних триядерних кластерів [Co3(2-tr)6]6+ та [Сu3(2-

tr)6]6+, що підтримуються виключно тріазольними містками. Магнітні властивості 

ряду сполук на основі [Cu3(μ3-OH)(tr)3] були інтерпретовані з використанням підходу 

антисиметричної обмінної взаємодії Дзялошинського-Морія, що дозволило пояснити 

аномально низькі значення g (gx,y < 1). 

13) Тріазолвмісні СuII-молібдати та молібденоксидні координаційні гібриди були 

досліджені у якості каталізаторів органічних реакцій. Змішанометалічні сполуки 

діють як гетерогенні каталізатори з активними центрами СuII та MoVI, демонструючи 

найвищу ефективність у окисненні бензилового спирту. На противагу до них, 

молібденоксидні гібриди є високоефетивними каталізаторами широкого спектру дії: 

епоксидування олефінів, окиснювального дегідрування спиртів, окиснення 

альдегідів, сульфооксидування, що відбуваються у гомогенній фазі за участі 

оксидантів TBHP або H2O2. У цих процесах активними частками виступають 

пероксо-інтермедіати MoVI. У реакціях епоксидування олефінів найбільш 

перспективні одновимірні координаційні полімери. За показниками селективності та 

ступеня конверсії вони відповідають найкращим сучасним аналогам. Каталітична 

активність каркасних сполук дво- та тривимірного типу помітно їм поступається. 

Координаційний гібрид [MoO3(tradcH)] H2O (123) має властивості гомогенного 

каталізатора, котрий самоосаджується у кінці каталітичного циклу, тим самим 

поєднуючи найкращі риси гомогенного та гетерогенного каталізатора. 
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ДОДАТОК I 

Методи та методики синтезу органічних лігандів та координаційних сполук. 

 

Синтез органічних лігандів - похідних 1,2,4-тріазолу. Базовий підхід до синтезу 

переважної більшості органічних лігандів, котрі використовувались у роботі, 

полягав у отриманні відповідних прекурсорів з первинною аміногрупою та їх 

наступне трансамінування за допомогою диметилформамідазину у присутності 

кислотного каталізатора (п-толуолсульфокислота, TsOH). Синтез найпростішого 

бітріазолу (btr) проводився згідно оригінальної роботи авторів R. K. Bartlett та I. R. 

Humphrey (J. Chem. Soc. C17 (1967) 16641666). Реакція трансамінування найбільш 

активно відбувається з аліфатичними первинними амінами, що мають вищу 

основність. У якості розчинників використовували толуол або ксилоли, у середовищі 

яких взаємодія відбувалась впродовж 3040 годин при кип’ятінні. Моніторинг 

реакції здійснювали за допомогою індикаторного паперу, чутливо до диметиламіну – 

одного з продуктів реакції. Важливим фактором, що безпосередньо впливає на вихід 

тріазолів є розчинність амінного прекурсору. Саме з цієї причини взаємодія 

малорозчинних 1,3-диаміноадамантану, диамінодиамантанів, 3-аміноадамантан-1-

карбонової кислоти з диметилформамід азином, що призводить до tr2ad, 1,6-tr2dia, 

4,9-tr2dia та tradcH, краще відбувається у диметилацетаміді (ДМА) у присутності 

каталітичної кількості TsOH. Синтез ряду амінів (1,3-диаміноадамантану, 3-

аміноадамантан-1-карбонової кислоти, 4-аміно-3,5-диметилпіразолу та деяких 

інших) є багатостадійними процесами, що включають класичні органічні 

перетворення. Виділення тріазолів із реакційного середовища здебільшого базувався 

на меншій розчинності бажаного продукту порівняно з вихідними реагентами чи 

напівпродуктами реакцій, а також включав перекристалізацію цільового продукту із 

органічних розчинників. Чистота отриманих сполук визначалась на основі спектрів 
1Н ЯМР та елементного аналізу. 

Методи синтезу координаційних сполук. Для синтезу координаційних сполук були 

використанні різноманітні комерційно доступні солі, оксиди та гідроксиди металів 

ступеня чистоти «чда» або «Aldrich». Деякі солі перехідних металів, як-от 

CuS2O66H2O, (NEt4)2[CuCl4] та інші, отримували за реакціями обміну чи приєднання 

двох реагуючих компонентів. Різноманітні органічні розчинники, що 
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використовувались для синтезу комплексів мали кваліфікацію «чда» або «ч», у разі 

потреби додатково очищували за стандартними методиками. 

У роботі з фторидами використовували водні розчини НF з концентраціями 

від 5 до 20%, що готували шляхом розведення концентрованого 50%-ного НF 

кваліфікації «хч» у тефлоновому посуді. Враховуючи токсичність та небезпечність, 

всі роботи з розчинами НF проводились винятково у витяжній шафі з обов’яковим 

використанням захисних окулярів та  гумових рукавичок. 

Здебільшого синтез координаційних полімерів проводили з першочерговою 

метою отримання кристалічних зразків. Кристалізацію координаційних сполук, що 

тотожно їх синтезу, здійснювали різними методами, серед яких найбільш 

популярними були гідротермальний синтез, метод випаровування реакційних 

розчинів, метод зустрічної дифузії розчинних реагентів та метод газової дифузії 

(висолювання). Вибір на користь того чи іншого методу синтезу визначався на 

основі експериментальних мікроаналітичних тестів, що дозволило отримати 

повноцінну інформаційну картину про розчинність продуктів реакції. Оптимізацію 

умов синтезу, а саме підбір співвідношень між реагентами, їх концентрацій, вибір 

розчинника, температурний режим реакції тощо, виконували шляхом виконання 

численних експериментів, у яких раціонально варіювались параметри синтезу. 

Метод зустрічної дифузії. Цей метод базується на міжшаровій дифузії взаємодіючих 

речовин, що знаходяться у розчиненому вигляді та розділені між собою у просторі, 

унаслідок чого у реагуючій системі виникає концентраційний градієнт. Поступове 

вирівнювання концетрацій реагентів призводить до їх змішування та взаємодії, 

результатом чого є кристалізація менш розчинних продуктів. 

Гідротермальний синтез у процесі виконання роботи став головним синтетичним 

підходом до отримання різноманітного кола сполук, як типових координаційних 

полімерів, так і неорганічно-органічних гібридних сполук, що містили у своєму 

складі металоксидні та металоксофторидні структурні ланки або неорганічні 

субтопологічні мотиви. У переважній більшості експериментів з оксидами MoVI, 

WVI, VV, TaV та NbV гідротермальний метод був єдиним та безальтернативним. У 

ряді інших випадків, як, наприклад, для змішанолігандних координаційних полімерів 

на основі тріазольних та карбоксилатних містків, їх синтез здійснювали також 

шляхом багатогодинного кип’ятіння реагентів у водному розчині. Продукти реакції  
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(сполуки 7076) осаджуються з розчинів виключно у вигляді порошків, а не 

монокристалів, як під час проведення гідротермального синтезу. Індивідувальність, 

отриманих таким способом сполук, та їх ідентичність відповідним кристалічним 

зразкам була підтверджена за допомогою рентгенофазового аналізу та елементного 

аналізу. 

Гідротермальний синтез координаційних полімерів та неорганічно-органічних 

гібридних сполук проводили також у присутності водного HF (синтез сполуки 

[Cu3(H2O)2(tr2ad)2(Н-tbc)2]·6H2O (71)), що мало на меті підвищити розчинність 

реагентів для покращення кристалізації бажаних продуктів реакції. У такому разі 

фтороводнева кислота виконує роль мінералізатора і не входить до результуючої 

структури продукту. При високому вмісті F- йонів їх вплив на структуроутворення є 

визначальним і полягає у заміщені позицій атомів оксигену навколо металічного 

центра, що призводить до утворення різноманітних металоксофторидних часток. 

Для проведення гідротермальних експериментів використовували 20 мл 

тефлонові стаканчики з кришками (реактори), які щільно закривались у металевих 

автоклавах (бомбах) на гвинтових з’єднаннях. У процесі нагрівання повна 

герметичність внутрішнього реактора досягалась завдяки вищому коефіцієнту 

розширення тефлону у порівнянні з зовнішнім металевим кожухом. Заповненість 

тефлонових реакторів водним розчином становила ~3050%, а максимальна 

температура реакції складала 180 °C. За цих умов аутогенний тиск у реакційній зоні 

не перевищував 10 атм. У гідротермальному синтезі не використовували реагенти, 

які схильні до спонтанного термічного розкладу з виділенням великої кількості 

летких сполук. Реактори відкривали після охолодження до кімнатної температури. 

Обраний режим експлуатації не вимагає додаткових заходів безпеки. Синтез 

проводили у сушильній шафі, у якій швидкість нагрівання та охолодження автоклав 

встановлювався за допомогою програмованого терморегулятора. 

На початкових етапах роботи гідротермальний синтез проводили у 

товстостінних пірексових пробірках (товщина стінок не менше 2 мм при 

внутрішньому діаметрі від 5 до 15 мм), які ретельно запаювали (коефіцієнт 

заповнення становив 2050%). Проте такі експерименти мали цілий ряд технічних 

обмежень, пов’язаних насамперед як з безпекою, так і з хімічною активністю скла по 

відношенню до оксидів MoVI, WVI, VV та до водного розчину HF. 
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Синтез координаційних полімерів Cu(II) на основі 4,4′-бі(1,2,4-тріазолу) (btr). 

Синтез координаційних сполук 118, за винятком декількох випадків, проводили у 

водних розчинах (Таблиця 1.Д). Реакційні системи CuII  btr мають достатньо високу 

розчинність. Поступове упарювання (витримування) розчинів комплексів на повітрі 

за час від кількох годин (у разі сполуки 4) до тижня дозволило отримати кристалічні  

 

Таблиця 1.Д  Приклади методик синтезу координаційних сполук CuII на основі btr. 
Сполука Методика синтезу 

[Cu2(N-btr)2(OAc)4]4H2O (1) Btr (68 мг, 0.50 ммоль) і Сu(OAc)2H2O (100 мг, 0.50 ммоль) розчиняють у 3.5 мл 
води, а отриманий розчин концентрують за температури ~ 90 oC до об'єму 0.5-1.0 
мл. Потім темно-зелений розчин витримують у холодильнику за температури ~ -15 
oC. Ромбічні зелені кристали продукту 1 виростають протягом кількох днів. Вихід 
20%. 

[Cu(btr)2(H2O)2]S2O64H2O (3) Порошкоподібний осад координаційного полімеру, що утворюється одразу після 
змішування водних розчинів CuS2O66H2O (31.4 мг, 0.100 ммоль) і btr (13.6 мг, 
0.100 ммоль), перекристалізовують із води (6.5 мл), отримуючи сині кристали 
продукту 3 (вихід 68%). 

[Cu(btr)2(H2O)2](NO3)22H2O (4) 
[Cu2(btr)4(NO3)2](NO3)22H2O (5) 

Змішування водних розчинів btr (13.6 мг, 0.10 ммоль) та Cu(NO3)22.5H2O (23.2 мг, 
0.10 ммоль) в 2 мл H2O призводить до утворення блакитних кристалів сполуки 4 
вже за декілька годин. Під час зберігання кристалів у маточному розчині протягом 
доби відбувається їх поступове переродження у темно-сині кристали сполуки 5. 
Вихід останніх становить 50%. 

[Cu(btr)2(DMF)2](NO3)22C2H5OH (6) Сполуку 6 отримують шляхом нашарування розчину Cu(NO3)22.5H2O (23.2 мг, 
0.10 ммоль) у етиловому спирті (2 мл) на розчин btr (13.6 мг, 0.10 ммоль) у DMF (1 
мл). Вихід продукту становить 45%. 

[Cu(btr)3](CF3CO2)2 (8) Сполуку 8 (сині голки) отримують повільним випаровуванням розчину btr (13.6 
мг, 0.10 ммоль) і Cu(CF3COO)2 (17.0 мг, 0.10 ммоль) у 2 мл води. Вихід 70%. 

[Cu3(OH)2(btr)4(H2O)(CF3CO2)](CF3C
O2)34H2O (9) 

Нагрівання водних розчинів Cu(CF3COO)2 (29 мг, 0.10 ммоль) та btr (13.6 мг, 0.10 
ммоль) до ~90100 oC призводить до зміни кольору з синього (початкового) на 
зелений. Зелені кристали продукту 9 утворюються внаслідок повільного 
випаровування отриманого розчину за кімнатної температури. Вихід 60%. 

[Cu4(μ3-btr)2(μ2-btr)(μ2-Cl)4Cl4] (11) Розчин CuCl22H2O (34.0 мг, 0.20 ммоль) та NH4Cl (10.6 мг, 0.20 ммоль) у 2 мл 
води додають до водного розчину btr (27.2 мг, 0.20 ммоль) у 0.5 мл Н2О. Потім 
додають краплину 0.10 М HCl. Отриманий зелений розчин залишають відкритим 
на повітрі на декілька днів, що призводить до утворення зеленого кристалічного 
продукту з виходом у 47%. 

[Cu3(μ3-btr)2(μ2-btr)2(μ2-Cl)2Cl2]Cl2 
(12) 

Btr (27.2 мг, 0.20 ммоль) розчиняють у 1 мл води, на який порційно нашаровують 
спочатку водно-метанольні розчини (у об’ємному співвідношенні 1:1, а потім - у 
співвідношенні 1:2, по 2.5 мл кожного). Останнім нашаровують розчин CuCl2 2H2O 
(34.0 мг, 0.20 ммоль) у метанолі (3 мл). Утворення синіх пластин комплексу 
завершується протягом 7–8 діб. Вихід 30%. 

[Cu3(μ3-btr)4(μ-Cl)2(H2O)2][CdCl4]2 (13) Розчин CuCl22H2O (17.0 мг, 0.10 ммоль) та CdCl2H2O (20.1 мг, 0.10 ммоль) в 1.5 
мл води додають до розчину btr (13.6 мг, 0.10 ммоль) у 0.5 мл Н2О. Отриману 
суміш повільно випаровують за кімнатної температури у вакуумному ексикаторі 
над к. H2SO4, що впродовж декількох днів призводить до голчастих кристалів 
синього кольору. Вихід 28.0 мг (83% вихід у розрахунку на btr). 

[{Cu3(μ3-OH)}2(μ3-btr)6(μ4-btr)(μ-
Cl)Cl4]Cl5·8H2O (16) 

Повільна дифузія розчину CuCl22H2O (34.0 мг, 0.20 ммоль) в метанолі (3 мл) до 
розчину btr (27.2 мг, 0.20 ммоль) в 1 мл води призводить до зелених октаедричних 
кристалів продукту 16 з виходом у 60%, які утворюються у суміші зі сполукою 12. 
Вихід останньої становить 10%. 

[{Cu3(μ3-OH)}2(μ3-btr)6(μ4-btr)(μ2-
Br)Br4]Br5·6H2O (17) 

Дифузія розчину CuBr2 (22.3 мг, 0.10 ммоль) в етиловому спирті (3 мл) до розчину 
btr (27.2 мг, 0.20 ммоль) в 1 мл води призводить до зелених кристалів сполуки 17 з 
виходом у 40%. 

[{Cu3(μ3-OH)}{Cu3(μ3-O)}(μ4-
btr)3(H2O)4(OH)2Cl6] Cl·0.5H2О (18) 

Газова дифузія парів розчину діетиловий етер-THF (1:1) до розчину CuCl2·2H2O 
(17.0 мг, 0.10 ммоль) та btr (13.6 мг, 0.10 ммоль) в 1 мл води протягом 10–12 годин 
призводить до зелених кристалів комплексу 18 з виходом 90%.  
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зразки координаційних полімерів 15, 718 із гарними виходами. У разі потреби 

кристалізацію проводили шляхом повільного охолодження реакційного розчину. 

Сполука 6 була отримана за допомогою зустрічної дифузії реагуючих компонентів 

розчинених у етиловому спирті та DMF. 

Синтез координаційних полімерів з tr2Ph та його гетеробіфункціональними 

аналогами (trPhtz, trPhCO2H) (Таблиця 2.Д).  

 

Таблиця 2.Д.  Приклади методик синтезу координаційних сполук двозарядних 

катіонів на основі лігандів tr2Ph, trPhtz та trPhCO2H. 

Сполука Методика синтезу 
[Cu(2-tr2Ph)3]PO3F (19) Cu(NO3)22.5H2O (18.5 мг, 0.080 ммоль), tr2Ph (10.5 мг 0.049 ммоль) та NBu4PF6 

(96.8 мг, 0.250 ммоль) поміщають у тефлоновий реактор, до якого додають 5 мл 
H2O. Суміш герметично закривають у металевому автоклаві та нагрівають за 
температури 180 °С протягом 10 годин, а потім охолоджують до кімнатної 
температури протягом 56 годин. Продукт 19 отримують у вигляді зелених 
кристалів (вихід 65%). 

[Cu2(2-tr2Ph)4(4-tr2Ph)](NO3)4·2H2O 
(20) 

У пробірці до нагрітого водного розчину tr2Ph (10.5 мг, 0.049 ммоль) в 10 мл H2O 
(за температури ~90 °C) додають гарячий розчин Cu(NO3)22.5H2O (22.3 мг, 0.100 
ммоль) у 2.5 мл H2O. Одержаний прозорий розчин протягом наступних кількох 
годин охолоджують до кімнатної температури у попередньо нагрітій до 130 C 
сушильній шафі. Зелено-сині кристали продукту 20 утворюються у суміші з 
безбарвними кристалами ліганду tr2PhН2О. Сполуку 20 механічно відділяють. 
Вихід 40%. 

[Cu(2-tr2Ph)2(2-Cl)]Cl·12H2O (21) У пробірці до нагрітого водного розчину tr2Ph (10.5 мг, 0.049 ммоль) в 10 мл H2O 
(за температури ~90 °C) додають гарячий розчин CuCl22H2O (25.0 мг, 0.147 
ммоль) у 2.5 мл H2O. Одержаний прозорий розчин охолоджують у сушильній 
шафі, як описано у попередньому досліді. Блакитні кристали, які утворюються за 
цих умов, відокремлюють декантацією та промивають водою. Вихід 
кристалічного продукту 16.2 мг (83%). 
Подібно отримують координацйні полімери 22, 23 та 24, використовуючи солі 
CuBr2 (22.3 мг), Cu(OTf)26H2O (47.0 мг) та CuSO45H2O (25.0 мг), відповідно. 

[Cu3(2-OH)2(4-tr2Ph)(H2O)2(3-SO4)2] 

(25) 

CuSO45H2O (25.0 мг, 0.100 ммоль) і tr2Ph (10.5 мг, 0.049 ммоль) поміщають у 
тефлоновий реактор, до якого додають 5 мл H2O. Суміш герметично закривають 
у металевій автоклаві та нагрівають за температури 165 °С протягом 12 годин, а 
потім охолоджують до кімнатної температури впродовж 80 годин. Це 
призводить до утворення кристалів двох видів: темно-синіх блоків та світло-
зелених голок. Темно-сині кристали продукту 25 були механічно відділені (вихід 
45%). Зелені голки виявились непридатними для рентгеноструктурних 
досліджень. 

[Cu2(4-trPhtz)3]Cl·12H2O (26) TrPhtz (10.7 мг, 0.050 ммоль) та CuCl22H2O (17.0 мг, 0.100 ммоль) поміщають у 
тефлоновий реактор, до якого додають 5 мл H2O. Суміш герметично закривають 
у металевій автоклаві та нагрівають за температури 175 °С протягом 12 годин, а 
потім охолоджують до кімнатної температури (60 годин). Це призводить до 
утворення кристалів продукту з виходом у 75%. 

[Cd(trPhtz)2(H2O)2] (27) У пробірці на 50 мл розчиняють при нагріванні trPhtz (10.6 мг, 49.7 ммоль) та 
додають до нього Cd(NO3)24H2O (30.8 мг, 99.8 ммоль) у 5 мл води. Пробірку 
накривають пробкою та поміщають у термос Дьюара об'ємом 2 л, заповненого 
гарячою водою для повільного охолодження. Блідо-жовті призми комплексу 27 
утворюються протягом 48 годин. Вихід 8.1 мг (56%). 

[Cо(trPhCO2H)2(H2O)2] (28) 

[Cd(trPhCO2H)2(H2O)2] (29) 

[Cu(trPhCO2H)2(H2O)2] (30) 

Комплекси 28-30 отримані у однаковий спосіб, використовуючи відповідні 
ацетати у якості вихідних солей. Co(OAc)24H2O (24.9 мг, 0.100 ммоль) trPhCO2H 
(18.9 мг, 0.100 ммоль) поміщають у тефлоновий реактор, до якого додають 5 мл 
H2O. Суміш герметично закривають у металевій автоклаві та нагрівають за 
температури 140 °С протягом 24 годин, а потім охолоджують до кімнатної 
температури (72 години). Це призводить до утворення рожевих кристалів 
продукту 28. Вихід 14.1 мг (60%). 
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Синтез координаційних сполук на основі 4-(3,5-диметипіразол-4-іл)-1,2,4-

тріазолу), (Hpztr) (Таблиця 3.Д). Одновимірні гідроксовмісні координаційні 

полімери CuІІ, що містили протийони CH3CO2
- (сполука 31), CF3CO2

- (сполука 32), 

TsO- (сполука 33), були отримані з водних розчинів відповідних солей міді(ІІ) та 

Hpztr в умовах помірного нагрівання (90 °C) з наступною кристалізацією. 

 

Таблиця 3.Д  Приклади методик синтезу координаційних сполук CuII на основі 

Hpztr. 

Сполука Методика синтезу 
[Cu(μ-OH)(µ2-
Hpztr)(H2O)2](O2CCH3)3H2O (31) 

Гарячий водний розчин Cu(O2CCH3)2·H2O (60.0 мг, 0.301 ммоль), Hpztr (48.9 мг, 
0.300 ммоль) в 10 мл Н2О перемішують у відкритому стакані за температури 90 
°С протягом двох годин. Отриманий зелений розчин охолоджують, 
профільтровують та витримують за кімнатної температури протягом декількох 
тижнів, що призводить до зелених кристалів продукту. Сполуку 31 
відокремлюють фільтруванням і висушують за кімнатної температури. Вихід 
становить 100.2 мг (85%). 

[NPr4][ClCu6(OH)6(pztr)62CH2Cl2]

nCH2Cl2mH2O (37) 

 

Суміш NPr4Cl (66.3 мг, 0.30 ммоль), Hpztr (49.5 мг, 0.39 ммоль), CuCl22H2O (51.0 
мг, 0.30 ммоль) та КОН (33.6 мг, 0.60 ммоль) перемішують протягом 24-х годин у 
10 мл вологого дихлорметану. Синій розчин, що утворюється, відфільтровують 
від твердого коричневого залишку. Темно-сині призми продукту кристалізуються 
унаслідок повільної дифузії парів THF у фільтрат протягом тижня. Продукт 
відфільтровують та висушують у вакуумі (10-3 Торр, 6 годин) за кімнатної 
температури, отримуючи порошок з виходом у 26%. 

[K(18c6)(THF)2][ClCu6(OH)6(pztr)6
2CH2Cl2]4THF (38) 

Суміш 18-краун-6 (79.2 мг, 0.30 ммоль) та KCl (22.4 мг, 0.30 ммоль) перемішують 
протягом 1 години в 10 мл вологого дихлорметану. Потім до розчину додають тверді 
CuCl22H2O (51.0 мг, 0.30 ммоль), КОН (33.6 мг, 0.60 ммоль) та Hpztr (49.5 мг, 0.30 
ммоль) і продовжують перемішування впродовж 24-х годин за кімнатної 
температури. Розчин CH2Cl2 набуває синього кольору протягом перших 34 годин 
реакції. Коричневий нерозчинний осад відфільтровують, а продукт, що міститься у 
фільтраті, висаджують шляхом повільної дифузії парів THF за наступні 34 доби. 
Продукт у вигляді темно-синіх призм відфільтровують. Вихід складає 22%. 

[K(18c6)(1,4-
Diox)2][ClCu6(OH)6(pztr)62CHCl3]
2CHCl32(1,4-Diox) (39) 

До дихлорметанового розчину комплексу 38 (який попередньо готують, як описано 
вище) додають 10 мл діетилового етеру. Синій порошкоподібний осад 
відфільтровують та висушують на повітрі. Цей зразок перерозчиняють у 7 мл 
хлороформу та нашаровують на розчин 10 мл 1,4-діоксану. Великі темно-сині призми 
комплексу виростають на стінках пробірки унаслідок інтердифузії розчинників 
протягом 1012 днів. Вихід становить 20%. 

[Cu{ClCu6(OH)6(pztr)6]Cl14EtOH
H2O (40) 

Повільна взаємна дифузія розчинів Cu(acac)2 (7.8 мг, 0.030 ммоль) у 5 мл EtOH та 
[NEt4][ClCu6(OH)6(pztr)6]5THF (10.0 мг, 0.0050 ммоль) в 2 мл CH2Cl2 призводить до 
кристалізації продукту 40 (7.0 мг, 62%). 

[Cd{CdCl4Cu6(OH)6(pztr)6] 
13EtOH (41) 

У пробірку об’ємом 20 мл нашаровують розчин CH2Cl2/EtOH (1:1) на розчин 24 мг 
(0.010 ммоль) комплексу 38 в 6 мл CH2Cl2. Повільна інтердифузія компонентів 
протягом 2025 діб призводить до кристалізації темно-синіх призм продукту. Вихід 
становить 11 мг (45%). 

[{Cu(tren)}2ClCu6(OH)6(pztr)6 
2DMF]Cl3CH2Cl24DMF (44) 

Диметилформамідний розчин комплексу [Cu(tren)](ClO4)2 об’ємом у 2 мл, 
приготовлений попереднім змішуванням Сu(ClO4)2·6H2O (89.0 мг, 0.24 ммоль) та tren 
(35.0 мг, 0.024 ммоль) у DMF (20 мл), нашаровують на дихлорометановий розчин 
[NEt4][ClCu6(OH)6(pztr)62CH2Cl2](10.0 мг, 0.0050 ммоль в 2 мл CH2Cl2). Повільна 
інтердифузія реагентів призводить до синіх кристалів продукту (8.0 мг, 63%). 

[Cd2{CdCl4Cu6(OH)6(pztr)6}{Cl
Cu6(OH)6(pztr)6}]Cl14DMFCH2Cl2 
(42) та 
[Cd{ClCu6(OH)6(pztr)6}]2(CdClI3)
12EtOH (43) 

Гетерометалічні координаційні полімери 42 та 43 були отримані за подібною 
процедурою. Диметилформамідний або спиртовий розчин CdCl2 або CdI2, відповідно, 
які беруть у надлишку, нашаровують у 15 мл пробірці на дихлорметановий розчин 
[NEt4][ClCu6(OH)6(pztr)6]5THF (10.0 мг, 0.0050 ммоль). Повільна інтердифузія 
реагентів протягом тижня призводить до синіх кристалів сполук 42 або 43, 
відповідно. Вихід складає понад 90%. 
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Загальний підхід до синтезу гексаядерних гідроксокомплексів міді(ІІ) 

ґрунтується на гетерогенній взаємодії купрум(ІІ) галогенідів (хлориду або броміду), 

органічного ліганду (Hpztr) у присутності твердого лугу та, взятих у надлишку, 

об’ємних ліпофільних катіонів ([K(18-краун-6)]+ або катіонів тетраалкіламмонію: 

NEt4
+, NPr4

+ та NBu4
+) у середовищі вологого дихлорметану (у сухому CH2Cl2 бажана 

взаємодія не відбувається). Тож попередньо дихлорметан насичують водою, 

витримуючи 1 л CH2Cl2 з 1 мл H2O впродовж 1012 годин, після чого декантують. 

Молекулярні гексаядерні комплекси загального складу [Катіон+][Cl-(або Br-

)Cu6(OH)6(pztr)6Розчинник1]Розчинник2 – це кристалічні сполуки, які мають 

високу розчинність у типових галогенованих розчинниках (CH2Cl2, CHCl3) та у 

сильнополярних апротонних розчинниках DMF та DMSO. Помірна розчинність 

спостерігається у етиловому спирті та ацетонітрилі. Висока розчинність комплексів 

у метиловому спирті пов’язана із реакцією заміщення гідроксигруп на метокси, про 

що детально обговорено у основному тексті роботи. 

Синтез координаційних полімерів AgІ, CdІІ та СuII на основі 1,3-біс(1,2,4-

тріазоліл)адамантану (tr2ad). Сполуки 4559, за винятком комплексу 52, отримані 

гідротермальним методом за типовою процедурою (Таблиця 4.Д). Координаційний 

полімер 52 отримують кристалізацією водних розчинів Cd(NO3)2 та tr2ad за кімнатної 

температури. 

 

 

Таблиця 4.Д  Приклади методик синтезу координаційних сполук AgІ, CdІІ та СuII на 

основі ліганду tr2ad. 

Сполука Методика синтезу 
[Ag2(tr2ad)2](ClO4)2 (46) AgClO4 (15.4 мг, 0.074 ммоль) та tr2ad (10.0 мг, 0.037 ммоль) поміщають у 

тефлоновий реактор, до якого додають 5 мл H2O. Реактор герметично 
закривають у металевому автоклаві, який нагрівають впродовж кількох годин 
до температури 180 ºС, витримують у цьому режимі 40 годин та охолоджують 
до кімнатної температури протягом 60 годин. Безбарвні кристали сполуки 46 
утворюються як єдиний продукт реакції з виходом ~ 60%. 
Подібним методом отримують координаційні полімери 45 та 47, де у якості 
вихідних солей використовують Ag(CF3SO3) (19.0 мг, 0.074 ммоль) та AgNO3 
(12.6 мг, 0.074 ммоль), відповідно. 

[Cd2(tr2ad)4(H2O)4][CdBr4]2·2H2O (48) CdBr2·4H2O (20.2 мг, 0.074 ммоль) та tr2ad (10.0 мг, 0.037 ммоль) поміщають у 
тефлоновий реактор, до якого додають 5 мл H2O. Реактор герметично 
закривають у металевому автоклаві, який нагрівають за кілька годин до 
температури 180 ºС, витримують у цьому режимі 40 годин та охолоджують до 
кімнатної температури протягом 60 годин. Кристали сполуки 48 утворюються 
як єдиний продукт синтезу. Вихід ~70%. 
Подібні мольні кількості та співвідношення між реагентами, за описаних 
гідротермальних умов, були використані для синтезу сполуки 49. 
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продовження Таблиці 4.Д 

[Cd3(tr2ad)3(-NCS)3](NCS)3 (50) Cd(NCS)2 (11.4 мг, 0.050 ммоль), tr2ad (13.5 мг, 0.050 ммоль) та 6 мл води 
нагрівають у запаяній пірексовій пробірці за температури 150 оС протягом 12 
годин з поступовим охолодженням до кімнатної температури (50 годин). 
Дрібні безбарвні призми комплексу 50 були отримані у кількості 20.0 мг 
(80%). 

[Cd3(tr2ad)6](NCSе)6·12H2O (51) Cd(NCSe)2 (9.7 мг, 0.030 ммоль), tr2ad (16.2 мг, 0.060 ммоль) та 5 мл води 
поміщають у тефлоновий реактор, який закривають у стальному автоклаві та 
витримують за температури 170 °C протягом 24 годин. Реакційну суміш 
охолоджують до кімнатної температури впродовж двох діб та отримують 
безбарвні призматичні кристали продукту з виходом у ~20 мг (70%). 

[Cu(tr2ad)2(H2O)](CF3SO3)2 (53) Cu(OTf)2·6H2O (26.8 мг, 0.074 ммоль), tr2ad (10.0 мг, 0.037 ммоль) та 8 мл 
Н2О нагрівають у закритому тефлоновому реакторі, який поміщають до 
стального автоклаву, за температури 180 °С протягом 40 годин з 
охолодженням до кімнатної температури (60 годин). 

[Cu3(tr2ad)4(H2O)4](SiF6)3·16H2O (54) CuSiF66H2O (23.3 мг, 0.074 ммоль), tr2ad (10.0 мг, 0.037 ммоль) та 8 мл води 
нагрівають у запаяній пірексовій пробірці за температури 170 оС протягом 40 
годин з поступовим охолодженням до кімнатної температури (70 годин). 
Призматичні кристали синього кольору відділяють та висушують на повітрі 
за кімнатної температури. Вихід 13.4 мг (70%). 

[Cu3(tr2ad)4(H2O)4](ZrF6)3·4H2O (55) Cu(OAc)2·H2O (7.4 мг, 0.037 ммоль), tr2ad (10.0 мг, 0.037 ммоль), ZrO2 (9.1 мг, 
0.074 ммоль), 5.0 мл Н2О та 200 мкл водного HF(10%) нагрівають у закритому 
тефлоновому реакторі, який поміщають до стального автоклаву, за 
температури 180 °С протягом 40 годин з наступним охолодженням до 
кімнатної температури (60 годин). Призматичні кристали синього кольору 
утворюються з виходом у 50%. 

[Cu3(tr2ad)4(H2O)2(SO4)2]SO428H2O (56) 

[Cu3(tr2ad)4(SO4)(H2O)3](SO4)2·34H2O (57) 

CuSO4·5H2O (18.5 мг, 0.074 ммоль), tr2ad (10.0 мг, 0.037 ммоль) та 8 мл води 
нагрівають у запаяній пірексовій пробірці за температури 170 оС протягом 40 
годин з поступовим охолодженням до кімнатної температури (70 годин). 
Основний продукт 56 утворюється у суміші з іншим комплексом близького 
складу: [Cu3(tr2ad)4(SO4)(H2O)3](SO4)2·34H2O (57). Враховуючи cкладності 
розділення двох сполук, кристали 56 були відділені механічним відбором під 
мікроскопом та проаналізовані методом рентгеноструктурного аналізу для 
монокристала. 
Сполуку 57 отримують унаслідок нагрівання СuF2·2H2O (5.1 мг, 0.037 
ммоль), CuSO4·5H2O (9.3 мг, 0.037 ммоль), tr2ad (10.0 мг, 0.037 ммоль) та 5 
мл води у закритому тефлоновому реакторі за температури 180 °С (40 годин) 
з поступовим охолодженням до кімнатної температури (60 годин). 

[Cu(tr2ad)(SO4)]·3H2O (58) CuSO4·5H2O (9.0 мг, 0.036 ммоль), tr2ad (11.2 мг, 0.041 ммоль), H2WO4·2H2O 
(10.0 мг, 0.035 ммоль) та 5 мл води нагрівають у тефлоновому реакторі 
(стальний автоклав) за температури 170 оС впродовж 40 годин з поступовим 
охолодженням до кімнатної температури (70 годин). Сині голчасті кристали 
продукту 58 відділяють від аморфної маси, використовючи флотаційний 
метод розділення у розчині CHBr3/CHCl3. Вихід продукту 58 становить 6.1 мг 
(35%). 

[Cu2(μ-OH)(tr2ad)2(Н2О)(NO3)](NO3)2·3H2O 

(59) 

Cu(NO3)2·2.5H2O (17.3 мг, 0.074 ммоль), tr2ad (10.0 мг, 0.037 ммоль) та 8 мл 
Н2О нагрівають у тефлоновому реакторі (стальний автоклав) за температури 
180 оС протягом 40 годин з охолодженням до кімнатної температури (60 
годин). 

 

Синтез координаційних полімерів CuІІ та AgІ з гетеробіфункціональними 1,2,4-

тріазолкарбоновими кислотами, що є похідними -амінокислот. Для синтезу 

координаційних полімерів 6062, 6469 використовували переважно 

гідротермальний метод. Проте для синтезу дрібнокристалічної фази сполуки 69 

достатнім є нагрівання реагуючих компонентів за температури ~ 80 оС. Самозбірка 

(«self-assembly») реагентів, що призводить до утворення сполуки 63, відбувалась за 

кімнатної температури. Основні подробиці експериментів зібрані у Таблиця 5.Д. 
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Таблиця 5.Д  Приклади методик синтезу координаційних полімерів на основі 1,2,4-
тріазолкарбонових кислот, що є похідними -амінокислот. 

Сполука Методика синтезу 
[Cu3(μ3-

OH)(trgly)3(SO4)]·2H2O (60) 
CuSO4·5H2O (50.0 мг, 0.200 ммоль), trglyH (27.2 мг, 0.200 ммоль) та 5 мл води нагрівають 
у тефлоновому реакторі (стальний автоклав) за температури 120 оС протягом 36 годин з 
поступовим охолодженням до кімнатної температури (60 годин). Призматичні зелено-сині 
кристали продукту утворюються з виходом 60% (28.7 мг). 

[Cu3(μ3-
OH)(trgly)3(SeO4)]·2H2O (61) 

CuSeO4·5H2O (59.2 мг, 0.200 ммоль), trglyH (27.2 мг, 0.200 ммоль) та 5 мл води нагрівають 
у тефлоновому реакторі (стальний автоклав) за температури 120 оС протягом 24 годин з 
поступовим охолодженням до кімнатної температури (48 годин). Зелено-сині кристали 
продукту утворюються з виходом 52%. 

[Cu3(μ3-

OH)(trgly)3(H2O)3]SO4·16H2O 

(63) 

Для синтезу використовують дві пробірки різного діаметру для того, щоб одна могла 
поміститись в іншу. У пробірку меншого розміру (співвідношення довж./діам. = 305 мм) 
поміщають CuSO4·5H2O (12.5 мг, 0.050 ммоль), а в пробірку більшого розміру (довж./діам. 
= 5020 мм) - ліганд trglyH (12.7 мг, 0.100 ммоль). У якості розчинника використовують 
суміш CH3CN/H2O (1:1). Для взаємної дифузії компонентів, малу пробірку опускають у 
більшу та повільно додають розчин CH3CN/H2O (1:1), використовуючи піпетку Пастера 
так, щоб компоненти суміші не перемішувались. Розчин залишають у спокої за кімнатної 
температури протягом двох тижнів. Сині кубічні кристали продукту надалі висушують за 
кімнатної температури (вихід 40%). Комплекс 63 утворюється з вищим виходом (49%), 
якщо в якості розчинника для дифузії використовувати насичений водний розчин 
бензонітрилу (0.5%). Останній спосіб дозволяє отримати чистий препарат у кількості 
кількох грамів (Рисунок 1Д). 

[Cu3(μ3-OH)(d-
trala)3(ClO4)0.5](ClO4)1.5·1.5H2

O (66) 

Cu(ClO4)2·6H2O (36.6 мг, 0.0988 ммоль), (d)-tralaК (14.1 мг, 0.100 ммоль) в 2 мл води 
поміщають у тефлоновий реактор, нагрівають і витримують за температури 120 ºС 
протягом 36 годин, з подальшим охолодженням до кімнатної температури впродовж 
наступних 60 годин. Це призводить до зелено-блакитних пластинчатих кристалів. Вихід  
9.6 мг (35%). 

[Cu(μ-OH)(trleu)(H2O)2]·3H2O 
(67) 

Для синтезу використовують дві пробірки різних розмірів. У пробірку меншого розміру 
(довж./діам. = 305 мм) додають Cu(OAc)2·H2O (20.0 мг, 0.100 ммоль), а в пробірку 
більшого розміру (довж./діам. = 50  20 мм) поміщають рацемічну суміш l,d-trleuK (22.1 
мг, 0.100 ммоль). Меншу пробірку опускають у більшу та за допомогою піпетки Пастера 
повільно додають воду так, щоб компоненти суміші не змішувались. Взаємна дифузія 
реагентів відбувається протягом двох тижнів. Сині пластинчасті кристали продукту 67 
утворююься з виходом 65% (27 мг).  

[Ag(µ4-trala)]·H2O (68) AgNO3 (17.0 мг, 0.10 ммоль), tralaH (14.1 мг, 0.10 ммоль) в 5 мл води поміщають у 
тефлоновий реактор, нагрівають і витримують за температури 120 ºС протягом 12 годин, з 
подальшим охолодженням до кімнатної температури протягом (48 годин). Реакційна 
суміш містить безбарвні голки продукту 68 та сірий аморфний осад. Кристали сполуки 68 
відбирають механічно під мікроскопом, промивають водою та висушують. Вихід 10.4 мг 
(39 %). 

[Ag(µ4-trphe)]·H2O (69) AgNO3 (17.0 мг, 0.10 ммоль), trpheH (21.7 мг, 0.10 ммоль) в 5 мл води поміщають у 
тефлоновий реактор, нагрівають і витримують за температури 120 ºС протягом 12 годин. 
Подальше охолодження до кімнатної температури (48 годин) призводить до безбарвних 
кристалів сполуки 69. Вихід 18.0 мг (53 %). 
Комплекс 69 отримують у великій кількості за наступною методикою. Розчин AgNO3 (170 
мг, 1.00 ммоль) у 5 мл H2O додають до гарячого розчину trpheH (184.6 мг, 0.850 ммоль) в 
20 мл. Білий осад сполуки 69 утворюється одразу після змішування. Реакційну суміш 
нагрівають за температури 80°C протягом 1 години. Після охолодження до кімнатної 
температури, осад відфільтровують, промивають водою, метанолом та висушують. Вихід 
270 мг (93%). 

 

 

 

 
Рисунок 1.Д  Фотографія кристалів 
сполук [Cu3(μ3-OH)(trgly)3(SO4)]·2H2O 
(60) (ліворуч) та [Cu3(μ3-
OH)(trgly)3(H2O)3]SO4·16H2O (63) у 
розчині CH3CN-H2O (праворуч) 
отриманих під час синтезу. 



406 
 
Синтез каркасних координаційних полімерів CuІІ, CoІІ, ZnІІ на основі лігандів 

бістріазольного типу та полікарбонових кислот. Для синтезу координаційних 

полімерів 7076 використовували переважно гідротермальний метод з метою 

вирощування якісних монокристалів (подробиці експериментів зібрані у Таблиця 

6.Д).  

Для наробки дрібнокристалічних порошків сполук найкраще підходить 

кіп’ятіння суміші вихідних реагентів у воді (~100 оС). Продукти реакції у вигляді 

дрібнокристалічних порошків були охарактеризовані методами порошкової 

дифрактометрії, ІЧ-спектроскопії та елементного аналізу, що дозволило встановити 

їхню ідентичність та чистоту фази відповідно до монокристалічних зразків. 

Синтез [Co2(tr2ad)(adtc)(H2O)4]·12H2O (72). У круглодонну колбу, оснащену 

зворотнім холодильником, поміщають Cо(OAc)2·4H2O (250 мг, 1.00 ммоль), tr2ad 

(135 мг, 0.500 ммоль) та H4-adtc (156 мг 0.500 ммоль), додають 10 мл води та 

кип’ятять на масляній бані протягом 40 годин. Рожевий порошок відфільтровують, 

ретельно промивають водою та спиртом, висушують на повітрі. Вихід продукту 385 

мг (78%). 

Аналогічним способом були отримані сині кристалічні порошки сполук 

[Cu4(OH)2(tr2ad)2(H-adtс)2(H2O)2]·3H2O (75) і [{Cu4(OH)2(H2O)2}{Cu4(OH)2}(tr2pr)2(H-

adtc)4]·2H2O (76) з виходами цільових продуктів 94% та 87%, відповідно, виходячи з 

Cu(OAc)2·H2O, tr2ad (або tr2pr), H4-adtc, що були взяті у співвідношеннях 2:1:1 (для 

75) та 4:1:2 (для 76). 

 

Таблиця 6.Д  Приклади методик гідротермального синтезу координаційних сполук 

7072, 75, 76. 

Сполука Методика синтезу 
[Cu3(H2O)2(tr2ad)2(btc)2]·8H2O (70) Cu(OAc)2·H2O (14.8 мг, 0.074 ммоль), tr2ad (10.0 мг, 0.037 ммоль) та H3-btc (7.8 

мг, 0.037 ммоль), взятому у мольному співвідношенні 2:1:1, вносять у 
тефлоновий реактор, заливають 5 мл води та закривають. Реактор поміщають у 
стальний автоклав та витримують за температури 180 ºС (40 годин) з подальшим 
охолодженням до кімнатної температуру протягом 60 годин. Кристалічний 
продукт 70 зеленого кольору отримують з виходом у ~ 60% з невеликою 
домішкою білої пухкої речовини, яка легко відділяється за допомогою флотації. 

[Cu3(H2O)2(tr2ad)2(Н-tbc)2]·6H2O (71) Cu(OAc)2·H2O (14.8 мг, 0.074 ммоль), tr2ad (10.0 мг, 0.037 ммоль) та Н4-tbc (9.4 
мг, 0.037 ммоль), взятому у мольному співвідношенні 2:1:1, вносять у 
тефлоновий реактор, заливають 5 мл води, додають 10%-ний водний розчин HF 
(200 мкл) та закривають. Реактор поміщають у стальний автоклав та витримують 
за температури 160 ºС (40 годин) з подальшим охолодженням до кімнатної 
температуру протягом 60 годин. Кристалічний продукт 71 зеленого кольору 
отримують з виходом у ~ 50%. 
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продовження Таблиці 6.Д 
[Co2(tr2ad)(adtc)(H2O)4]·12H2O (72) 

 

Co(OAc)2·4H2O (18.5 мг, 0.074 ммоль), tr2ad (10.0 мг, 0.037 ммоль) та H4-adtc 
(11.6 мг, 0.037 ммоль), взятому у мольному співвідношенні 2:1:1, вносять у 
тефлоновий реактор, заливають 5 мл води та закривають. Реактор поміщають у 
стальний автоклав та витримують за температури 140 ºС (24 години) з 
подальшим охолодженням до кімнатної температуру протягом 50 годин. 
Монокристалічний продукт 72 червоного кольору отримують з виходом у ~ 60%. 

[Cu4(OH)2(tr2ad)2(H-adtс)2(H2O)2]·3H2O 

(75) 

Cu(OAc)2·H2O (14.8 мг, 0.074 ммоль), tr2ad (10.0 мг, 0.037 ммоль) та H4-adtc (11.6 
мг, 0.037 ммоль) вносять у тефлоновий реактор, заливають 5 мл води та 
закривають. Реактор поміщають у стальний автоклав та витримують за 
температури 180 ºС (40 годин) з подальшим охолодженням до кімнатної 
температуру (60 годин). Зелено-сині кристали продукту 75 отримують з виходом 
у ~ 65% (37.0 мг). 

[{Cu4(OH)2(H2O)2}{Cu4(OH)2}(tr2pr)2(H-

adtc)4]·2H2O (76) 

Cu(OAc)2·H2O (22.5 мг, 0.112 ммоль), tr2pr (10.0 мг, 0.056 ммоль) та H4-adtc (17.5 
мг, 0.056 ммоль) вносять у тефлоновий реактор, заливають 5 мл води та 
закривають. Реактор поміщають у стальний автоклав та витримують за 
температури 180 ºС (40 годин) з подальшим охолодженням до кімнатної 
температури впродовж 60 годин. При цьому утворюється суміш темно-зелених 
призм сполуки 76 та світло-зелених голок невідомої фази. Основна сполука була 
відділена за методом флотації у розчині CHBr3/CHCl3 з виходом 31.0 мг (50%). 

 
Синтез гібридних неорганічно-органічних координаційних полімерів 

змішанометалічного типу за участі металоксидних та тріазольних містків. 

Cинтез сполук 7797 базувався на гідротермальному методі, якому не виявлено 

альтернативи (Таблиця 7.Д). 

 

Таблиця 7.Д  Приклади методик синтезу координаційних сполук 7796, отриманих 
при аналізі концентраційних діаграм. 

Сполука Методика синтезу 
[Cu2(tr2ad)4](Mo8O26) (77) 

[Zn2(tr2ad)4](Mo8O26) (80) 

Суміш Cu(OAc)2·H2O (10.0 мг, 0.050 ммоль), tr2ad (27.0 мг, 0.10 ммоль), 
(NH4)6Mo7O24·4H2O (61.8 мг, 0.050 ммоль) у воді (5 мл) (мольне співвідношення 
CuII/tr2ad/MoVI = 1:2:7) інтенсивно перемішують у тефлоновому реакторі протягом 
кількох хвилин, після чого реактор закривають, поміщають у залізний автоклав та 
нагрівають за температури 160 °C (24 години) з подальшим охолодженням до 
кімнатної температури зі швидкістю 2.7 °C/годину. Утворені фіолетові голки сполуки 
77, які є єдиною твердою фазою, відділяють та висушують на повітрі. Вихід 45.0 мг 
(75%). 
Координаційний полімер 80 отримують подібним способом, виходячи з 
Zn(OAc)2·H2O, tr2ad та (NH4)6Mo7O24·4H2O (мольне співвідношення ZnII/tr2ad/MoVI = 
1:2:7). Вихід 40%. 

[Cu4(μ4-O)(tr2ad)2(MoO4)3]·7.5H2O 

(78) 

Суміш Cu(OAc)2·H2O (50.0 мг, 0.25 ммоль), tr2ad (27.0 мг, 0.10 ммоль), 
(NH4)6Mo7O24·4H2O (8.8 мг, 7.1 мкмоль) у воді (5 мл) (мольне співвідношення 
CuII/tr2ad/MoVI = 5:2:3) інтенсивно перемішують у тефлоновому реакторі протягом 
кількох хвилин, після чого реактор закривають, поміщають у залізний автоклав, 
нагрівають та охолоджують у згаданому вище температурному режимі (сполуки 77, 
80). Утворені зелені кристали продукту відділяють та висушують на повітрі. Вихід 
50.0 мг (70%). 

[Cu2(tr2ad)2](Mo2O7)·H2O (79) Суміш Cu(OAc)2·H2O (70.0 мг, 0.35 ммоль), tr2ad (27.0 мг, 0.10 ммоль), 
(NH4)6Mo7O24·4H2O (26.5мг, 21.4 мкмоль) у воді (5 мл) (мольне співвідношення 
CuII/tr2ad/MoVI = 7:2:1) інтенсивно перемішують у тефлоновому реакторі протягом 
кількох хвилин, після чого реактор закривають, поміщають у залізний автоклав, 
нагрівають та охолоджують у згаданому вище температурному режимі. Отримана 
суміш містить значну кількість коричневої окидної фази Cu2O та домішкову кількість 
цільового продукту у вигляді безбарвних призм. Останні були відділені від Cu2O у 
розчині CHBr3/CHCl3, враховуючи різницю густин твердих фаз (6.0 г/cм3 для Cu2O 
та 1.93 г/cм3 для 79). Кристали продукту (вихід ~30%), які отримують у такий спосіб, 
у значній мірі покриті аморфним осадом, якого неможливо позбутися навіть 
багатократним промиванням водою. Для дослідження структури та для проведення 
елементного аналізу кристали продукту очищують і відбирають під мікроскопом. 
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продовження Таблиці 7.Д 
[Cu(tr2pr)(MoO4)]H2O (81) Суміш Cu(OAc)2·H2O (40.0 мг, 0.200 ммоль), tr2pr (106.8 мг, 0.600 ммоль) та 

(NH4)6Mo7O24·4H2O (35.2 мг, 0.0285 ммоль) в 5 мл води (молярні співвідношення 
CuII/tr2pr/MoVI = 2:6:2) нагрівають у тефлоновому реакторі протягом 24 годин за 
температури 160 °C, після чого охолоджують до кімнатної температури протягом 48 
годин. Зелені гексагональні кристали комплексу (які є єдиними продуктами реакції) 
відфільтровують, промивають водою та висушують на повітрі. Вихід: 58.0 мг (69%). 

[Cu3(OH)2(tr2pr)(MoO4)2]4H2O (82) Суміш Cu(OAc)2·H2O (80.0 мг, 0.400 ммоль), tr2pr (71.2 мг, 0.400 ммоль) та 
(NH4)6Mo7O24·4H2O (35.2 мг, 0.0285 ммоль) в 5 мл води (CuII/tr2pr/MoVI = 4:4:2) 
нагрівають та охолоджують у тефлоновому реакторі, використовуючи описаний вище 
температурний режим (для 81). Суміш синіх пластинок комплексу 82 та безбарвних 
голчастих кристалів комплексу [CuI

8(tr2pr)8]{,-Mo8O26}26H2O (89), що 
утворюються в приблизних співвідношеннях 10:1, відфільтровують, висушують та 
механічно відокремлюють. 

[Cu2(tr2pr)4(-Mo8O26)]4H2O (83) Суміш Cu(OAc)2·H2O (20.0 мг, 0.100 ммоль), tr2pr (35.6 мг, 0.200 ммоль) та 
(NH4)6Mo7O24·4H2O (123.2 мг, 0.100 ммоль) в 5 мл води (CuII/tr2pr/MoVI = 1:2:7) 
нагрівають та охолоджують у тефлоновому реакторі у температурному режимі, 
описаному для сполуки 81. Голчасті блакитні кристали комплексу 83 відфільтровують 
та висушують. Вихід: 65.7 мг (63 %). ІЧ спектр (KBr, cм-1): 466w, 510w, 558w, 634s, 
661s, 711m, 732m, 801s, 849s, 918s, 1038w, 1084m, 1200s, 1323w, 1363w, 1399w, 
1455m, 1550s, 1628m, 2950w, 3003w, 3093m, 3117m, 3448m, 3497m. 

[Cu4(OH)4(tr2pr)2(-Mo8O26)]H2O 

(84) 

[Cu3(OH)2(tr2pr)3(-Mo8O26)] (85) 

Суміш Cu(OAc)2·H2O (60.0 мг, 0.300 ммоль), tr2pr (17.8 мг, 0.100 ммоль) та 
(NH4)6Mo7O24·4H2O (105.6 мг, 0.0855 ммоль) в 5 мл води (CuII/tr2pr/MoVI = 3:1:6) 
нагрівають та охолоджують у тефлоновому реакторі у температурному режимі, 
описаному для сполуки 81. Продукт реакції являє собою суміш кристалів комплексів 
84 (основна фаза), 85 та невідомої аморфної фазу, які відділяють декантацією. 
Кристалічні продукти, промивають метанолом і висушують. Їх подальше розділення 
здійснюють за методом флотації у розчині бромоформу (CHBr3, d = 2.89 г/см3) та 
дихлорметану (CH2Cl2, d = 1.33 г/см3) (Рисунок 2.Д a). Це дозволяє отримати 
індивідуальні сполуки, які різняться за густиною (3.07 та 2.73 г/см3, відповідно). 
Вихід комплексу 84 становить 53 мг (56%), тоді як комплексу 85 – лише 5 мг. 
Результати аналізу 84: Розрах. для C14H26Cu4Mo8N12O31: C, 8.94; H, 1.39; N, 8.94%. 
Знайдено: C, 8.90; H, 1.42; N, 8.88%. ІЧ спектр (KBr, cм-1): 451s, 522s 554m, 581m, 
639s, 671s, 711s, 795m, 837s, 900s, 938s, 957s, 1005w, 1024w, 1092w, 1181w, 1224w, 
1334w, 1378w, 1429m, 1456m, 1490m, 1563m, 1651w, 2946m, 3003m, 3040m, 3073m, 
3134m, 3469s, 3604m. Результати аналізу 85: Розрах. для C21H32Cu3Mo8N18O28: C, 
12.98; H, 1.66; N, 12.98%. Знайдено: C, 12.93; H, 1.68; N, 12.94%. ІЧ спектр (KBr, cм-1): 
424w, 467w, 523w, 558w, 640s, 668s, 712s, 832s, 886s, 912s, 945s, 1044m, 1083m, 
1200m, 1372m, 1407m, 1455m, 1541m, 1555m, 1632m, 2857w, 2947w, 3025w, 3083m, 
3117m, 3496s. 

[Cu3(tr2pr)2(Mo8O28H2)]9H2O (86) 

[Cu3(OH)2(tr2pr)2(H2O)2(Mo8O26)] 

3H2O (87) 

Монокристали сполук 86 та 87 отримують унаслідок гідротермальної реакції між 
Cu(OAc)2·H2O (20.0 мг, 0.100 ммоль), tr2pr (17.8 мг, 0.100 ммоль) та 
(NH4)6Mo7O24·4H2O (140.8 мг, 0.138 ммоль) у 5 мл води (мольне співвідношення 
CuII/tr2pr/MoVI = 1:1:8), використовуючи температурний режим для синтезу сполуки 
81. Продукти 86 та 87 утворюються у вигляді суміші з виходом менше 1%. Для 
рентгеноструктурного аналізу було відібрано лише кілька високоякісних 
монокристалів сполук. Низька якість зразків та близьке значення їх густини не 
дозволили виділити сполуки в індивідуальному стані. 

[Cu4(tr2pr)4(-Mo8O26)] (88) 

[Cu3(OH)2(tr2pr)(MoO4)2]4H2O (82) 

Помаранчеві кристали сполуки 88 (домішкова фаза до 10%) та синій порошок 
комплексу 82 (основна фаза) утворюються одночасно унаслідок гідротермальної 
реакції між Cu(OAc)2·H2O (100.0 мг, 0.500 ммоль), tr2pr (35.6 мг, 0.300 ммоль) та 
(NH4)6Mo7O24·4H2O (52.8 мг, 0.0427 ммоль) у 5 мл води (мольне співвідношення 
CuII/tr2pr/MoVI = 5:2:3) за температурних умов синтезу сполуки 81. Результати аналізу: 
розраховано для C28H40Cu4Mo8N24O26 (88): С, 15.64; Н, 1.87; N, 15.63%; знайдено: С, 
15.60; Н, 1.90; N, 15.58%. ІЧ (KBr, вибрані смуги, см-1): 410w, 476w, 518m, 548m, 634s, 
664s, 716s, 790m, 838s, 870s, 901s, 946s, 1014w, 1036w, 1078m, 1200s, 1258w, 1354w, 
1396w , 1470m, 1544s, 1654w, 2866w, 2952w, 3000w, 3091m, 3112m, 3294w. 

[Cu8(tr2pr)8](,-Mo8O26)26H2O (89) Синтез відбувався у повній аналогії до попереднього, виходячи з Cu(OAc)2·H2O (40.0 
мг, 0.200 ммоль), tr2pr (124.6 мг, 0.700 ммоль) та (NH4)6Mo7O24·4H2O (17.6 мг, 0.0142 
ммоль) та 5 мл H2O (CuII/tr2pr/MoVI = 2:7:1). Безбарвні голки сполуки 89, як основний 
продукт реакції, утворюються у суміші з аморфним осадом. Твердий залишок 
відфільтровують, промивають водою і висушують. Аналітично чистий продукт 
виділяють частково, використовуючи методи флотації у розчині CHBr3/CH2Cl2 та 
механічного розділення. Результати аналізу: розраховано для C56H92Cu8Mo16N48O58: С, 
15,26; Н, 2,10; N, 15,25%; знайдено: С, 15,29; Н, 2,09; N, 15,28%. ІЧ (KBr, вибрані 
смуги, см-1): 410w, 470w, 524m, 568m, 636s, 662s, 710s, 846s, 912s, 946s, 1086m, 1200s, 
1268w, 1364w, 1402m, 1456m, 1546s, 1638w, 2860w , 2934m, 3004m, 3104s, 3478m, 
3540m, 3618w. 
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[Cu5(OH)2(tr2cy)2Mo6O22]·6H2O (90) 

[Cu(tr2cy)2SO4]·7H2O (91) 

Суміш CuSO4·5H2O (7.5 мг, 0.030 ммоль), tr2cy (6.5 мг, 0.030 ммоль) та MoO3 (4.3 мг, 
0.030 ммоль) (у молярном співвідношенні 1:1:1) поміщають у 10 мл товстостінну 
пірексову пробірку та додають 5 мл води. Пробірку запаюють, а потім нагрівають за 
температури 160 °С протягом 24 годин з подальшим охолодженням до кімнатної 
температури (48 годин). Після реакції полікристалічна суміш містить кристали трьох 
типів: темно-зелені (продукт 90, як домішка), світло-блакитні (сполука 91, як 
домінуюча фаза) та безбарвні (сполука [Mo2O6(tr2cy)] (130), як домішкова фаза). Осад 
скаламучують у воді за допомогою ультразвукової бані та відбирають найбільш важку 
фазу (на цій стадії відбувається концентрування важких та відсіювання легких 
фракцій). Важку фазу промивають водою та метанолом, а потім висушують. Сухий 
залишок поміщають у пірексову пробірку з бромоформом, а потім до неї повільно 
додають дихлорметан, що веде до змішування розчинів та виникнення градієнта 
густини (від найбільшого - 2.89 г/см3 на дні пробірки, до найнижчого – 1.33 г/см3 у 
верхній частині пробірки) (Рисунок 2.Д b). Пробірку залишають у штативі на декілька 
хвилин для припинення руху флюїдів, після чого її повільно опускають у рідкий азот 
для затвердіння нижньої частини, що містить сполуку 90. Верхній шар з комплексами 
91 та 130 ретельно декантують. Пробірку з продуктом 90 нагрівають до кімнатної 
температури і процес очистки повторюють декілька разів, отримуючи чистий 
препарат. Вихід: 0.9 мг (10%). Для подальших аналітичних вимірів та магнітних 
досліджень наробка зразка здійснювалась багатократним повторенням 
гідротермального експерименту (близько 100 проб), який виявився чутливим до 
найменших змін як щодо кількості взятих реагентів, так і до способу їх кристалізації. 
Результати аналізу: розраховано для C20H42Cu5Mo6N12O30: C, 13.17; Н 2.32; N, 9.22%. 
Знайдено: С, 13.22; Н 2.25; N, 9.28%. ІЧ (KBr, вибрані діапазони, см-1): 483s, 548s, 
642s, 671s, 761s, 808s, 891vs, 932s, 995m, 1035w, 1071m, 1092m, 1204m, 1241w, 1306w, 
1354w, 1426w, 1452w, 1503w, 1544m, 1558m, 1639w, 2869m, 2904m, 2955m, 3026m, 
3117m, 3406s. 
Сполуку 91 виділяють у процесі очистки, що описано вище. Загальний вихід 
становить ~70%. Комплекс можна отримати шляхом безпосередньої взаємодії 
CuSO4·5H2O та tr2cy за гідротермальних умов. 

[Cu(Hpztr)2SO4]·3H2O (92) До суміші CuSO4·5H2O (100 мг, 0.400 ммоль), Hpztr (81.5 мг, 0.500 ммоль), MoO3 (14.4 
мг, 0.100 ммоль) (молярне співвідношення CuII/Hpztr/MoVI = 4:5:1) у тефлоновому 
реакторі додають 5 мл H2O та інтенсивно перемішують протягом хвилини. Реактор 
щільно закривають, поміщають у сталевий автоклав та нагрівають за температури 165 
°С протягом 12 годин з поступовим охолодженням кімнатної температури (54 
години). Отриманий кристалічний осад складається із двох фаз: великі світло-
блакитні голки комплексу 92 (основний продукт) та дрібнокристалічний синій осад 
сполуки 94. Суміш відфільтровують, промивають водою і висушують за кімнатної 
температури. Комплекс 92 відділяють із сухої суміші, використовуючи розчин 
CH2Cl2/CHBr3. Вихід становить 56% (76.0 мг). 
Сполуку 92 можна отримати без додавання молібден триоксиду, виходячи з 
CuSO4·5H2O (0.30 ммоль, що береться у надлишку) та Hpztr (0.20 ммоль) у 3 мл води 
за гідротермальних умов (190 °С). Вихід продукту складає 50%. 

[Cu(Hpztr)Mo3O10] (93) Аналогічно до синтезу сполуки 92, компоненти CuSO4·5H2O (100 мг, 0.400 ммоль), 
Hpztr (32.6 мг, 0.200 ммоль), MoO3 (57.6 мг, 0.400 ммоль) (молярне співвідношення 
CuII/Hpztr/MoVI = 4:2:4) поміщають у тефлоновий реактор, додають 5 мл H2O та 
інтенсивно перемішують протягом хвилини. Обраний температурний режим 
гідротермальної взаємодії відповідає умовам, описаним у попередньому синтезі. 
Зелені призми продукту утворюються з виходом у 88% (79.0 мг). 

[Cu4(-OH)4(Hpztr)4Mo8O26]·6H2O 

(94) 

Спосіб 1. Cu(OAc)2·H2O (40.0 мг, 0.200 ммоль), Hpztr (97.8 мг, 0.600 ммоль) та MoO3 
(28.8 мг, 0.200 ммоль) та 5 мл Н2О (мольне співвідношення CuII/Hpztr/MoVI = 2:6:2) 
поміщають у тефлоновий реактор і інтенсивно перемішують протягом хвилини перед 
герметизацією. Автоклав нагрівають, використовуючи температурний режим, що 
описаний у разі синтезу сполуки 92. Вихід синьої кристалічної фази продукту складає 
72% (41.0 мг). 
Спосіб 2. Cu(OAc)2·H2O (40.0 мг, 0.200 ммоль), Hpztr (32.6 мг, 0.200 ммоль) та 
(NH4)6Mo7O24·4H2O (106 мг, 0.0858 ммоль) та 5 мл H2O (молярне співвідношення 
CuII/Hpztr/MoVI = 2:2:6) інтенсивно перемішують у тефлоновому реакторі протягом 
хвилини перед герметизацією. Автоклав нагрівають, використовуючи температурний 
режим, ідентичний описаному при синтезі сполуки 92. Сині кристали 94 утворюються 
як домінуюча фаза, що містить невелику кількість зеленої фази 93. Основний продукт 
відокремлюють у розчині CH2Cl2/CHBr3. Вихід: 70% (79.1 мг). 

[Cu(Hpztr)2Mo4O13] (95). Взаємодія CuSO4·5H2O (25.0 мг, 0.100 ммоль), Hpztr (81.5 мг, 0.500 ммоль), MoO3 
(57.6 мг, 0.400 ммоль) у 5 мл H2O (мольне співвідношення CuII/Hpztr/MoVI = 1:5:4) за 
аналогічних умов, що описані при синтезі сполуки 92, приводить до утворення 
біфазної суміші, що містить зелені кристали комплексу 93 (основний продукт) та 
синьо-зелені блоки сполуки 95 (побічний продукт). Синьо-зелені кристали були 
частково відокремлені механічним способом, використовуючи збільшене відображен- 
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 ня кристалів під мікроскопом. Сполуку 95 додатково промили водою та висушили за 

кімнатної температури. Результати аналізу: розраховано для C14H18CuMo4N10O13: С, 
17,13; Н, 1,85; N, 14,27%; знайдено: С, 17,16; Н, 1,97; N , 14.33%. 

[Mo2O6(Hpztr)]·H2O (96). Взаємодія CuSO4·5H2O (25.0 мг, 0.100 ммоль), Hpztr (48.9 мг, 0.300 ммоль), MoO3 
(86.4 мг, 0.600 ммоль) у 5 мл H2O (молярне відношення CuII/Hpztr/MoVI = 1:3:6) за 
аналогічних умов, що описані при синтезі сполуки 92, приводить до трифазної твердої 
суміші, що містить зелені кристали комплексу 93 (основний продукт), синьо-зелені 
блоки сполуки 95 (перша додаткова фаза) та невеликі безбарвні голки 96 (друга 
додаткова фаза). Сполуку 96 частково відокремлюють механічним способом, 
промивають водою, та висушують за кімнатної температури. Вихід (7 мг). Результати 
аналізу: розраховано для C7H11Mo2N5O7: C, 17,92; Н, 2,36; N, 14,93%; знайдено: С, 
17,86; Н, 2,44; N, 14,84% 

 

a) 

 

b) 

 
Рисунок 2.Д  a) Фотографія кристалічної фази із реакційної системи 

CuII/tr2pr/MoVI за молярного співвідношення між реагентами 3:1:6, відповідно. 

Суміш продуктів реакції розділяють у пробірці за методом флотації, 

використовуючи розчин CH2Cl2/CHBr3; b) Приклад флотаційного розділення (у 

розчині CH2Cl2/CHBr3) трьох продуктів реакції, що утворюються у системі 

CuSO4/tr2cy/MoO3 (сполука [Cu5(OH)2(tr2cy)2Mo6O22]·6H2O (90) позначена на 

фотографії як «compound 1»). 
 
Синтез гібридних неорганічно-органічних координаційних полімерів 

змішанометалічного типу за участі металоксофторидних аніонів та 

тріазольних містків. Сполуки 98114 були отримані у гідротермальних умовах за 

наведеними у Таблиці 8.Д методиками. 

 

Таблиця 8.Д . Приклади методик синтезу координаційних сполук 98114. 

Сполука Методика синтезу 
[Mo2F2O5(tr2pr)] (98) До суміші Co(OAc)2·4H2O (24.9 мг, 0.100 ммоль), tr2pr (17.8 мг, 0.100 ммоль), MoO3 (28.8 

мг, 0.200 ммоль) (молярне співвідношення 1:1:2) у тефлоновому реакторі додають 5 мл 
води та 100 мкл 22%-ного водного розчину HF (1.18 ммоль). Реактор щільно закривають 
та поміщають у стальний автоклав, який нагрівають за температури 160 °C (36 годин) з 
подальшим охолодженням до кімнатної температури протягом 60 годин. Основним 
продуктом реакції є білий кристалічний порошок невідомої фази (Знайдено: C, 19.32; H 
3.22; N, 18.88%), порошкограма якого не відповідає сполуці 98. Упарювання на повітрі 
декантованого розчину дозволяє отримати безбарвні призми продукту 98, придатні для 
рентгеноструктурного дослідження (вихід: 11.0 мг, 22%).  

 
 
 



411 
 

продовження Таблиці 8.Д 
 Результати аналізу: розраховано для C7H10F2Mo2N6O5 розраховано: C, 17.23; H, 2.07; N, 

17.22%; знайдено: C, 17.14; H, 2.00; N, 17.18%. 
[Co3(tr2pr)2(MoO4)2F2]·7H2O 

(99) 
CoF2·4H2O (135 мг, 0.799 ммоль), tr2pr (17.8 мг 0.100 ммоль), (NH4)6Mo7O24·4H2O (17.6 мг, 
0.0142 ммоль) та 5 мл води (мольне співвідношення CoII/MoVI/F¯/tr2pr = 8:1:16:1) щільно 
закривають у тефлоновому реакторі та інтенсивно перемішують за кімнатної температури 
протягом кількох хвилин. Потім реактор поміщають у стальний автоклав та витримують 
за температури 130 °C протягом 36 годин з подальшим повільним охолодженням до 
кімнатної температури (60 годин). Після закінчення реакції реактор залишають стояти за 
кімнатної температури ще на 2 доби. Рожеві голчасті кристали продукту утворюються з 
виходом 42.0 мг (83%). 

[Co3(H2O)2(tr2pr)3(Mo8O26F2)] 
·3H2O (100) 

Co(OAc)2·4H2O (24.9 мг, 0.100 ммоль), tr2pr (17.8 мг 0.100 ммоль), MoO3 (28.8 мг, 0.200 
ммоль), 200 мкл 7%-ного водного розчину HF (0.72 ммоль) та 5 мл води (мольне 
співвідношення CoII/MoVI/F¯/tr2pr = 1:2:7:1) щільно закривають у тефлоновму реакторі та 
інтенсивно перемішують за кімнатної температури протягом кількох хвилин. Потім 
реактор поміщають у стальний автоклав, який витримують за температури 130 °C 
протягом 36 годин з подальшим охолодженням до кімнатної температури за 60 годин. 
Після закінчення реакції, реактор залишають за кімнатної температури ще на 2 доби. 
Отримують суміш білого порошку, як основної фази, та помаранчевих кристалів сполуки 
100. Вихід останньої становить 37% (18.6 мг). Кристали відділяють від твердого залишку, 
використовуючи розчин CHBr3/CHCl3 (густина ~2.30 г/см3 для білого порошку та ~2.70 
г/см3 для кристалів сполуки 100). Помаранчеві кристали ретельно промивають 
ізопропіловим спиртом та водою. 
Спроби оптимізувати умови синтезу шляхом підвищення температури реакції до 160 °С, 
чи шляхом зміни вихідних неорганічних солей (Co(OAc)2·4H2O - CoF2·4H2O та MoO3 - 
(NH4)6Mo7O24·4H2O) або їх співвідношень, - суттєво не підвищують вихід продукту 100. 

[Mo2F2O5(tr2ad)2] (101) 

[Mo2F2O5(tr2ad2)2] (102) 

До суміші CoF2·4H2O (12.5 мг, 7.4 ммоль), MoO3 (21.3 мг, 14.8 ммоль), tr2ad (10 мг, 3.7 
ммоль) (мольне співвідношення CoII/MoVI/tr2ad = 2:4:1) у тефлоновому стакані додають 5 
мл води та 50 мкл 50%-ного HF, а потім реактор герметично закривають. Реагенти 
нагрівають у сталевій бомбі за температури 180 ° С протягом 40 годин і охолоджують до 
кімнатної температури (60 годин). Безбарвні призми продукту 101 були виділені з 
виходом 70% (на основі Mo). 
Сполуку 102 отримують подібно, використовуючи Cu(OAc)2·H2O (10.0 мг, 0.050 ммоль), 
MoO3 (14.4 мг, 0.100 ммоль), tr2ad2 (10.0 мг, 0.025 ммоль), 50%-ний HF (100 мкл) та 5 мл 
води. Температурний режим: 170 °С (12 годин) та охолодження до кімнатної температури 
протягом 60 годин. 

[Cu(tr2pr)(MоO2F4)]Н2О 

(103) 

Суміш Cu(OAc)2·H2O (100.0 мг, 0.500 ммоль), tr2pr (89.0 мг, 0.499 ммоль) та MoO3 (72.0 
мг, 0.500 ммоль) вносять у тефлоновий реактор, додають 15 мл води та 500 мкл 50%-ного 
НF. Щільно закритий реактор поміщають у стальний автоклав та витримують за 
температури 170 ºС впродовж 30 годин, а потім охолоджують до кімнатної температури 
(60 годин). Кристалічний продукт синього кольору утворюється з виходом у ~ 70%. 

[Cu(tr2pr)(WO2F4)]Н2О (104) Cu(OAc)2·H2O (39.9 мг, 0.199 ммоль), tr2pr (35.6 мг, 0.199 ммоль) та Н2WO4 (50.0 мг, 0.200 
ммоль) вносять у тефлоновий реактор, додають 10 мл води та 200 мкл (50%-ного) НF, а 
потім закривають. Суміш нагрівають та охолоджують у температурному режимі 
попередньої реакції. Синій дрібнокристалічний порошок єдиного продукту утворюється з 
виходом у ~ 56%. 

[Cu(tr2pr)(TaОF5)]Н2О (106) 

[Cu(tr2pr)(NbОF5)]Н2О (105) 

Cu(OAc)2·H2O (20.0 мг, 0.100 ммоль), tr2pr (17.8 мг, 0.998 ммоль) та Ta2O5 (22.0 мг, 0.049 
ммоль) вносять у тефлоновий реактор, додають 10 мл води та 100 мкл (50%-ного) НF, а 
потім закривають. Суміш нагрівають та охолоджують у температурному режимі 
попередньої реакції. Кристалічний продукт синього кольору утворюється з виходом у ~ 
50%. 
Комплекс 105 отримують аналогічно, виходячи з Cu(OAc)2·H2O (20.0 мг, 0.100 ммоль), 
tr2pr (17.8 мг, 0.998 ммоль) та Nb2O5 (44.2 мг, 0.166 ммоль). Вихід складає ~ 80%. 

[Cu(VOF4)(H2pztr)2](F)23H2O 
(107) 

Суміш Cu(OAc)2·H2O (20.0 мг, 0.100 ммоль), Hpztr (32.6 мг, 0.200 ммоль), V2O5 (18.1 г, 
0.100 ммоль), 5 мл води та 100 мкл 50%-ного HF вносять у тефлоновий реактор та 
герметично закривають. Реактор поміщають у стальний автоклав та витримують за 
температури 160 ºС протягом 24 години з подальшим охолодженням до кімнатної 
температури (48 годин). Реактори витримують закритими за кімнатної температури ще 24 
години, що сприяє кращій кристалізації продукту. Сині кристали єдиного продукту 
реакції відфільтровують та висушують за кімнатної температури. Вихід ~15%. Кристали 
сполуки 107 схильні до вивітрювання при зберіганні на повітрі.  

[Cu(V2O2F6(H2O)2)(tr2Ph) 

(Н2О)2](108) 

Суміш Cu(OAc)2·H2O (20.0 мг, 0.100 ммоль), tr2Ph (10.5 мг, 0.050 ммоль) та V2O5 (18.1 г, 
0.100 ммоль), 5 мл води та 100 мкл 50%-ного HF герметично закривають у тефлоновому 
реакторі. Реактор переносять у стальний автоклав та витримують у температурному 
режимі попередньої реакції. Сині кристали сполуки 108 (єдиного продукту реакції) 
відфільтровують та висушують за кімнатної температури. Вихід складає ~ 55%. 
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[Cu(VO2F2)2(tr2Ph)(Н2О)2] 

(109) 

Суміш Cu(OAc)2·H2O (20.0 мг, 0.100 ммоль), tr2Ph (10.5 мг, 0.050 ммоль) та V2O5 (36.2 г, 
0.200 ммоль), 5 мл води та 100 мкл 50%-ного HF герметично закривають у тефлоновому 
реакторі. Реактор переносять у стальний автоклав та витримують у температурному 
режимі, описаному для сполуки 107. Жовтуваті кристали сполуки 109 (єдиного продукту 
реакції) відфільтровують та висушують за кімнатної температури. Вихід складає ~ 40%. 

[Cu2(tr2en)2(V2F6O2)] (110) Суміш Cu(OAc)2·H2O (20.0 мг, 0.100 ммоль), tr2en (16.4 мг, 0.198 ммоль) та V2O5 (18.1 г, 
0.100 ммоль) вносять у тефлоновий реактор, після чого додають 5 мл води, 100 мкл (50 %-
ного) HF та герметично закривають. Реактор витримують за температури 175 ºС протягом 
24 години з подальшим охолодженням до кімнатної температури протягом (60 годин). 
Світло-коричневі кристали сполуки 110 утворюються з виходом у ~ 38%. 

[Ag2(VO2F2)2(trBz)4] (111) Суміш AgOAc (16.7 мг, 0.100 ммоль), trBz (20.7 мг, 0.130 ммоль) та V2O5 (9.1 мг, 0.050 
ммоль), 5 мл води та водний розчин HF (50%, 150 мкл, 4.33 ммоль) витримують за 
температури 150 оС (24 години). Охолодження до кімнатної температури протягом 50 
годин призводить до утворення світло-жовтих кристалів продукту 111. Вихід складає 20.0 
мг (37%). 

[Ag2(VO2F2)2(tr2ad)2]H2O 

(112) 

Суміш AgOAc (13.6 мг, 0.074 ммоль), tr2ad (10.0 мг, 0.037 ммоль), V2O5 (6.7 мг, 0.037 
ммоль), 5 мл води та водного HF (50%, 100 мкл, 2.89 ммоль) поміщають у герметичний 
тефлоновий реактор та витримують за температури 165 °С протягом 24 годин. Під час 
охолодження до кімнатної температури (50 годин) утворюються світло-жовті призматичні 
кристали сполуки 112. Вихід становить 16.2 мг (87%). 

[Ag2(VO2F2)2(tr2eth)2(H2O)2] 

(113) 

Суміш AgOAc (16.7 мг, 0.100 ммоль), tr2eth (16.4 мг, 0.100 ммоль), V2O5 (9.1 мг, 0.050 
ммоль), 5 мл води та водного HF (50%, 150 мкл, 4.33 ммоль) поміщають у герметичний 
тефлоновий реактор та витримують за температурних умов, що описані для синтезу 
сполуки 112. Світло-жовті призматичні кристали продукту 113 утворюються з виходом 
27.2 мг (73%). 

[Ag2(VO2F2)2(tr2cy)2]4H2O 

(114) 

Суміш AgOAc (16.7 мг, 0.100 ммоль), tr2cy (10.9 мг, 0.050 ммоль), V2O5 (9.1 мг, 0.050 
ммоль), 5 мл води та водного HF (50%, 150 мкл, 4.33 ммоль) поміщають у герметичний 
тефлоновий реактор та витримують за температурних умов, що описані для синтезу 
сполуки 112. Світло-жовті призматичні кристали продукту 114 виділяють із виходом 20.3 
мг (84%). 

 
Синтез гібридних неорганічно-органічних координаційних полімерів MoO3 на 

основі тріазольних лігандів (Таблиця 9.Д). Сполуки 97, 98, 114136 були переважно 

отримані у гідротермальних умовах, хоча звичайне кип’ятіння молібденоксидного 

прекурсору та органічного ліганду у водному розчині є ефективним способом 

синтезу у разі використання водорозчинних тріазолів.  

 

Таблиця 9.Д  Приклади методик синтезу координаційних сполук 97, 114, 117122. 

Сполука Методика синтезу 
[Mo2O6(Hpztr)(H2O)2] (97) У круглодонній колбі зі зворотним холодильником розчиняють MoO3 (179 мг, 1.24 

ммоль) у киплячій воді (160 мл) при постійному перемішуванні протягом декількох 
годин. До розчину додають trpzH (102 мг, 0.625 ммоль) і продовжують кип'ятити 
впродовж наступних 5 годин. Охолодження до кімнатної температури веде до утворення 
білого драглистого осаду продукту (250 мг, 83%). Результати аналізу: розраховано для 
C7H13Mo2N5O8: C, 17.26; Н, 2.69; N, 14.38%; знайдено: C, 17.37; Н, 2.79; N, 14.32%. 
Монокристали сполуки сполуки 97 отримують у гідротермальних умовах, 
використовуючи MoO3 (32.6 мг, 0.226 ммоль), trpzH (28.6 мг, 0.175 ммоль) та 10 мл води. 
Суміш витримують у герметичному тефлоновому реакторі за температури 165 °С (12 
годин) з поступовим охолодженням до кімнатної температури протягом 48 годин. 
Безбарвні голки продукту збирають, промивають водою і висушують. Вихід: 40.1 мг або 
73%. 

[MoO3(tr-4NH2)] (115) У круглодонній колбі зі зворотним холодильником розчиняють MoO3 (180 мг, 1.25 
ммоль) у киплячій воді (220 мл) при постійному перемішуванні протягом декількох 
годин. До розчину додають 4-аміно-1,2,4-тріазол (105 мг, 1.25 ммоль) і продовжують 
кип'ятити ще годину. Отриманий безбарвний розчин охолоджують до кімнатної 
температури, що призводить до осадження білого порошку. Осад відфільтровують, 
послідовно промивають водою, CH3OH та висушують у термошафі за температури 70 
°С. Вихід продукту становить 245 мг (або 86%). Результати аналізу: розраховано для  
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 C2H4MoN4O3: C, 10.53; Н 1.77; N, 24.57%; знайдено: C, 10.39; Н 1.85; N, 24.32%. 

Порошкограма отриманого зразка ідентична розрахованій для монокристала. 
Монокристали сполуки 115 для рентгеноструктурного аналізу отримують наступним 
способом. 4,4'-Бі(1,2,4-тріазол) (27.2 мг, 0.200 ммоль), MoO3 (14.3 мг, 0.094 ммоль) та 3 
мл води поміщають у герметичний тефлоновий реактор, який герметично закривають у 
стальному автоклаві та витримують за температури 140 °С протягом 24 годин, а потім 
повільно охолоджують до кімнатної температури (48 годин). Отриманий синій розчин 
містить безбарвні голки продукту 115 (~4.0 мг), які відфільтровують, промивають водою 
та висушують. Через низьку термостабільність, 4,4'-бі (1,2,4-тріазол) є джерелом 4-
аміно-1,2,4-тріазолу. 

[Mo2O6(trethbz)2]·H2O (117) Trethbz (18.7 мг, 0.100 ммоль), (NH4)6Mo7O244H2O (35.3 мг, 28.6 ммоль) і 2.5 мл води 
поміщають у герметичний тефлоновий реактор та витримують за температури 140 °C (24 
години) з поступовим охолодженням до кімнатної температури протягом 48 годин. 
Безбарвні кристали продукту 117 відфільтровують, промивають водою, CH3OH та 
висушують на повітрі. Вихід: 26.4 мг (78%). 

[Mo2O6(m-trtzH)(H2O)2] (118) Суміш MoO3 (30.0 мг, 0.208 ммоль), m-trtzH (21.5 мг, 0.101 ммоль), H2O (10 мл) і 7%-
ного водного HF (50 мкл) (який виконує роль мінералізатора) поміщають у герметичний 
тефлоновиф реактор та витримують за температури 140 °С протягом 24 годин. Після 
охолодження до кімнатної температури (48 годин) отримана суміш містить комплекс 118 
(основний продукт) та непрореаговані вихідні прекурсори (MoO3 та m-trtzH) як незначні 
домішки. Суміш відфільтровують, висушують та подрібнюють у ступці. Отриманий 
залишок змішують з розчином CHCl3/CHBr3 та відділяють кристалічну фазу, що 
належить сполуці 118. Осад промивають CH3OH та висушують за кімнатної 
температури. Вихід: 28.3 мг (або 52%). Результати аналізу: розраховано для 
C9H11Mo2N7O8: C, 20.13; Н, 2.06; N, 18.25%; знайдено: С, 20.08; Н, 2.11; N, 18.19%. 

[MoO3(p-trtzH)] (119) 

[Mo2O6(p-trtzH) (120) 

Суміш MoO3 (30.0 мг, 0.208 ммоль), p-trtzH (21.5 мг, 0.101 ммоль), H2O (10 мл) та 7%-
ного водного HF (100 мкл) (який виконує роль мінералізатора) поміщають у 
герметичний тефлоновий реактор. Обраний температурний режим гідротермальної 
реакції відповідає умовам, що описані при синтезі сполуки 118. Отримана кристалічна 
суміш містить продукт 119 (основна фаза) та непрореаговані MoO3 і p-trtzH, як домішки. 
Осад відфільтровують, висушують і подрібнюють у ступці. Твердий залишок змішують з 
розчином CHCl3/CHBr3 та відділяють кристалічну фазу, що належить сполуці 119. Осад 
промивають CH3OH та висушують за кімнатної температури. Вихід: 20.1 мг (55%). 
Результати аналізу для C9H7MoN7O3: C, 30.27; Н, 1.98; N, 27.45%; знайдено: С, 30.22; Н, 
2.00; N, 27.42%. 
Без додавання розчину HF за аналогічних умов утворюються тонкі голки комплексу 120 
(вихід 1%). Результати аналізу для C9H7Mo2N7O6: C, 21.57; H, 1.41; N, 18.19%; 
знайдено: 21.50; H, 1.47; N, 18.11%. 

[Mo4O12(trPhCO2H)2]·0.5H2O 

(121) 

 

[Mo4O12(trPhCO2H)2]·H2O 

(122) 

Суміш MoO3 (30.0 мг, 0.208 ммоль), trPhCN (17.0 мг, 0.100 ммоль), вода (5 мл) і 7%-ний 
водний розчин HF (100 мкл) поміщають у герметичний тефлоновий реактор та 
витримують за температури 140 °C (48 годин) з поступовим охолодженням до кімнатної 
температури протягом 24 годин. Отримана суміш складається з двох кристалічних фаз - 
зелених призм комплексу 121 та домішкових слідів голчатих кристалів сполуки 122 у 
ваговому співвідношення ~60:1 Суміш відфільтровують, промивають водою та 
висушують на повітрі. Зразки сполук 121 та 122 механічно відокремлюють один від 
одного під мікроскопом. Вихід сполуки 121 складає 58% (28.0 мг), тоді як сполуки 122 - 
1% (0.5 мг). 
Результати аналізу для комплексу 121. Розраховано для C18H15Mo4N6O16.5: С, 22.45; Н 
1.57; N, 8.73%; знайдено: C, 22.40; Н 1.62; N, 8.68%. 
Результати аналізу для комплексу 122. Розраховано для C18H16Mo4N6O17: C, 22.24; Н 
1.66; N, 8.65%; знайдено: C, 22.19; Н, 1.70; N, 8.64%. 
Для наробки сполуки 121 було проведено кілька десятків однакових експериментів, які 
відтворюються з виходами від 55 до 65% (для комплексу 121) та від 0.5 до 2.5% (для 
комплексу 122). 
Заміна органічного прекурсору trPhCN на погано розчинний trPhCO2H помітно зміщує 
гідротермальну реакцію до утворення суміші безбарвних кристалів та порошків, що 
складається переважно з trPhCO2H, сполуки 122 та домішків комплексу 121. Тому, 
використання нітрильних похідних 1,2,4-триазолів є важливим синтетичним підходом до 
отримання координаційних гібридів MoO3 на основі 1,2,4-тріазолвмісних карбонових 
кислот. 

[MoO3(tradcH)]·H2O (123) tradcH (24.6 мг, 0.0995 ммоль), MoO3 (29.0 мг, 0.201 ммоль) та 5 мл води поміщають у 
герметичний тефлоновий реактор (автоклав) та витримують за температури 160 °C 
протягом 24 годин з поступовим охолодженням до кімнатої температури (48 годин). 
Безбарвні кристали продукту відфільтровують, послідовно промивають водою та 
метанолом, та висушують на повітрі. Вихід: 30.0 мг, 74%.  
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[Mo2O6(Htrgly)]·H2O (124) trglyH (25.4 мг, 0.200 ммоль), MoO3 (29.0 мг, 0.201 ммоль), KCl (37.0 мг, 0.496 ммоль) та 

3 мл води поміщають у герметичний тефлоновий реактор та витримують за температури 
140 °С (24 години) з охолодженням до кімнатної температури протягом 48 годин. 
Безбарвні кристалічні голки продукту 124 відфільтровують, промивають водою, CH3OH 
та висушують на повітрі. Вихід: 10.1 мг (23%). 

[Mo2O6(Htrala)] (125) Синтез проводять у температурному режимі попередньої реакції, виходячи з tralaH (28.2 
мг, 0.200 ммоль), MoO3 (29.0 мг, 0.201 ммоль), KCl (37.0 мг, 0.496 ммоль) та 3 мл води. 
Безбарвні голки продукту відфільтровують, промивають водою, CH3OH та висушують 
на повітрі. Вихід: 12.9 мг (30%). 

[MoO3(trleuH)]·0.5H2O (126) Взаємодія між компонентами відбувається у температурному режимі реакції синтезу 
124, виходячи з trleuK (44.2 мг, 0.200 ммоль), MoO3 (29.0 мг, 0.201 ммоль), KCl (74.0 мг, 
0.993 ммоль) і 5 мл води. Безбарвні кристали продукту відфільтровують, промивають 
водою, CH3OH та висушують на повітрі. Вихід: 18.6 мг (28%). 
Додавання KCl було спрямоване на зменшення розчинності кінцевого продукту під час 
кристалізації. За відсутності KCl утворення осаду координаційного полімеру у 
реакційній системі не спостерігається взагалі. 

[Mo8O25(trhis)2(trhisH)2]·2H2O 
(127) 

TrhisH (21.0 мг, 0.101 ммоль), MoO3 (28,8 мг, 0.200 моль) і 3 мл води поміщають у 
герметичний тефлоновий реактор, який переносять у стальний автоклав, витримують за 
температури 140 °С (24 години) та поступово охолоджують до кімнатної температури 
протягом 48 годин. Отриманий білий осад містить незначну кількість безбарвні 
кристалів комплексу 127, які механічно відбирають під мікроскопом, промивають водою 
і висушують за кімнатної температури (вихід: ~1 мг, 2%).  
Результати аналізу для комплексу 127: розраховано для C32H42Mo8N20O35: С, 18.89; Н, 
2.08; N, 13.77%. Знайдено: C, 18.74; Н 2.15; N, 13.60%.  
Основну фазу реакційної суміші було ідентифіковано за елементним аналізом та 
порошкограмою як сполука складу MoO3: trhis: H2O = 2:1:1 (або [Mo2O6(trhis)]H2O 
(127*). 
Результати аналізу (розраховано): 18.73; H, 2.16; N, 13.65%; знайдено: C, 18.65; H, 2.22; 
N, 13.50%. 

Сполуки [MoO3(p-trtzH)] (119), [Mo4O12(tr2en)2] (128), [Mo2O6(tr2pr)] (130) та [Mo4O12(1,6-tr2dia)]2H2O (133) отримують у 
гідротермальних умовах (витримування реакційних розчинів за температури 180 °C впродовж 24–30 годин та 
охолодження до кімнатної температури зі швидкістю 2–2.5 °C/годину). Безбарвні кристали виділяють з виходом 40–60%. 
Проте цей спосіб не є ефективним для сполук [Mo2O6(tr2cy)] (129), [Mo2O6(4,9-tr2dia)]0.5H2O (132) та 
[Mo2O6(tr2ad)]6H2O (136), для синтезу яких обов’язковим є присутність катіонів перехідних металів (Cu2+, Co2+). 

[Mo2O6(tr2cy)] (129) Суміш tr2cy (31.5 мг, 0.144 ммоль), MoO3 (56.0 мг, 0.389 ммоль) та Co(OAc)2·4H2O (25.0 мг, 
0.100 ммоль) у воді (15 мл) запаюють у товстостінній пірексовій пробірці та витримують за 
температури 180 °C протягом 24 годин. Охолодження до кімнатної температури протягом 70 
годин призводить до утворення кристалів продукту 129 та безбарвного порошку. Кристали 
сполуки 129 виділяють із суміші за методом флотації, використовуючи розчин CHBr3/CH2Cl2. 
Вихід складає 35.0 мг (48%) Результати аналізу: розраховано для C10H14Mo2N6O6: C, 23.73; Н, 
2,.79; N, 16.60%; знайдено: C, 23.49; Н, 2.71; N, 16.80%. 

[Mo2O6(tr2pr)] (130) Розчин tr2pr (17.8 мг, 0.100 ммоль), (NH4)6Mo7O244H2O (35.0 мг, 0.028 ммоль) у воді (5 мл) 
запаюють у товстостінній пірексовій пробірці та витримують за температури 180 °C протягом 
24 годин. Після охолодження до кімнатної температури (70 годин) отримують безбарвну 
кристалічну суміш, яку відфільтровують та висушують. Кристали продукту відокремлюють 
за допомогою флотації у розчині CHBr3/CH2Cl2. Вихід складає 20.0 мг (або 43%). Результати 
аналізу: розраховано для C7H10Mo2N6O6: C, 18.04; Н, 2.16; N, 18.03%; знайдено: C, 17.89; Н, 
2.07; N, 17.79%. 
Сполуки 119 та 128 були отримані за подібних умов. 

[Mo2O6(4,9-

tr2dia)]0.5H2O  

(132) 

4,9-tr2dia (9.7 мг, 0.030 ммоль), Na2MoO42H2O (24.2 мг, 0.10 ммоль), Cu(OAc)2H2O (6.0 мг, 
0.030 ммоль) та 10 мл води поміщають у герметичний тефлоновий реактор та витримують за 
температури 180 °С (30 годин) з охолодженням до кімнатної температури протягом 75 годин. 
Тонкі безбарвні пластинки комплексу 132 утворюються в суміші з невідомим світло-
блакитним порошком. Вихід сполуки 132 складає 20–30%. 

[Mo4O12(1,6-

tr2dia)]2H2O 

(133) 

Суміш 1,6-tr2dia (8.1 мг, 0.025 ммоль), (NH4)6Mo7O244H2O (19.7 мг, 0.016 ммоль) і 10 мл води 
поміщають у герметичний тефлоновий реактор та витримують за температури 175 °С (24 
години) з охолодженням до кімнатної температури протягом 70 годин. Безбарвні призми 
комплексу 133 виділяють з виходом 20.0 мг (85%). 

[Mo2O6(p-tr2Ph)]H2O 

(134) 

Суміш p-tr2Ph (21.5 мг, 0.101 ммоль), (NH4)6Mo7O24·4H2O (45.0 мг, 36.4 ммоль) та 10 мл води 
поміщають у герметичний тефлоновий реактор, витримують за температури 140 °C (24 
години) та повільно охолоджують до кімнатної температури протягом 48 годин. Отримана 
кристалічна суміш містить сполуку 134 (основний продукт) та незначну кількість 
непрореагованого p-tr2Ph. Осад відфільтровують, висушують та подрібнюють. У чистому 
вигляді продукт 134 виділяють за допомогою метода флотації, використовуючи розчин 
CHCl3/CHBr3. Вихід: 39.0 мг (77%). Результати аналізу: розраховано для C10H8Mo2N6O6: C, 
24.02; Н 1.61; N, 16.81%; знайдено: С, 24.00; Н 1.64; N, 16.79. 
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продовження Таблиці 9.Д 
 Дані елементного аналізу та ТГА вказують на утворення зневодненого продукту. Однак 

монокристали сполуки, які одержують із водного розчину, узгоджуються із формулою для 
моногідрату - [Mo2O6(p-tr2Ph)]H2O. Результати аналізу: розраховано для C10H10Mo2N6O7: C, 
23.18; Н, 1.95; N, 16.22%; знайдено: C, 23.11; Н, 2,00; N, 16.12%. 

[Mo2O6(tr2ad)]H2O (135) tr2ad (27.0 мг, 99.9 ммоль), (NH4)6Mo7O24·4H2O (35.3 мг, 28.6 ммоль) у 5 мл води поміщають у 
герметичний тефлоновий реактор та витримують за температури 160 °C (20 годин). Після 
охолодження до кімнатної температури (44 години) отримують монофазний кристалічний 
продукт 135 у вигляді безбарвних блоків. Вихід: 45.0 мг (78%). 

[Mo2O6(tr2ad)]6H2O 

(136) 

Суміш tr2ad (13.0 мг, 0.048 ммоль), Na2MoO4·2H2O (35.5 мг, 0.158 ммоль) у 5 мл води 
поміщають у герметичний тефлоновий реактор та витримують за температури 180 °C (40 
годин). Після охолодження до кімнатної температури (60 години) отримують реакційну 
суміш, що містить зелений дрібнодисперсний осад (основна фаза) та безбарвні кристалічні 
блоки комплексу 136, які відділяють, використовуючи метод флотації. Вихід: 45.0 мг (78%). 

 

ДОДАТОК IІ 

Особливості проведення каталітичних експериментів та фізичні методи 

дослідження. 

 

Каталітичні реакції за участі [Mo2O6(trethbz)2]·H2O (117), 

[Mo4O12(trPhCO2H)2]·0.5H2O (121), та [Mo8O25(trhis)2(trhisH)2]·2H2O (127). 

Каталітичні реакції проводили при аутогенному тиску у боросилікатних реакторах 

об’ємом 5 мл, оснащених магнітною мішалкою і тефлоновим клапаном для відбору 

проб. Цис-циклооктен (Cy, 95%, Alfa Aesar), метилолеат (Ole, 99%, Aldrich), 

метиллінолеат (LinOle, 95%, Alfa Aesar), 1-октен (1C8, 98%, Aldrich), транс-2-октен 

(2C8, 97%, Aldrich), циклододекан (Cy12; суміш цис- та транс- ізомерів 96%, 

Aldrich), DL-лімонен (DL-Lim, ≥95%, Merck) та транс-β-метилстирен (99%, Aldrich) 

були обрані у якості субстратів, тоді як у ролі окиснювальних реагентів 

використовували TBHP (5.06.0 М розчин у декані, Aldrich) та H2O2 (30% водний, 

Aldrich). До реакторів послідовно додавали молібденовий каталізатор (у кількості 

еквівалентній 18 мкмоль молібдену), 1.8 ммоль субстрату та 2 мл розчинника (α,α,α-

трифтортолуол (TFT, ≥99%, Aldrich) або ацетонітрил (CH3CN, ≥99%,%, Aldrich)). 

Згодом реактори занурювали у масляну баню, термостатовану за температур 55 або 

70 °С. Суміш перемішували протягом 10 хвилин, а потім додавали 2.75 ммоля 

окисника. Початком каталітичної реакції вважався момент додавання окисника. Всі 

реакції проводили у присутності повітря. Встановлено, що молекулярний кисень не 

впливає на каталітичний процес, що підтверджується ще й тим, що жодна з реакцій 

не проходить на повітрі без додавання окисника TBHP, але у присутності 

каталізатора. Моніторинг реакцій здійснювали шляхом відбору проб через певні 

проміжки часу протягом 24 годин. Зразки аналізували за допомогою газового 
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хроматографа Varian 3900 GC, обладнаного детектором FID та капілярною колоною 

(J & W Scientific DB-5, 30 м  0.25 мм  0.25 мкм). Ундекан (> 99%) або 

метилендеканоат (99%) використовували як внутрішні стандарти для реакцій Cy / 

1C8 / 2C8 / Cy12 / DL-Lim та Ole / LinOle, відповідно. Продукти реакцій 

ідентифікували за допомогою хромато-мас-спектрометра GC-MS (Trace GC 2000 

Series Thermo Quest CE Instruments GC; Thermo Scientific DSQ II), використовуючи 

He як газ-носій. 

Каталітичні реакції за участі [MoO3(tradcH)]·H2O (123). Для каталітичних 

експериментів у якості субстратів використовували цис-циклооктен (95%, Alfa 

Aesar), безводний бензиловий спирт (99.8%), бензальдегід (99%) та 

метилфенілсульфід (99%), у якості окисників трет-бутилгідропероксид (5.5 М у 

декані) та H2O2 (30% водний), у якості розчинників ацетонітрил (99.9%, Panreac), 

безводний α,α,α-трифтортолуол (≥99%), безводний етанол (99.9%, Carlo Erba), 

ацетон (99.5%), діетиловий ефір (99.8%), а у якості внутрішніх стандартів - ненан 

(98%), ундекан (>99%) і мезитилен (99%) (всі від Sigma-Aldrich). Всі ці сполуки 

додатково не очищали. 

Каталітичні реакції із субстратами Cy, BzOH, PhCHO та метилфенілсульфідом 

(MePhS) здійснювали за температур 55 або 70 °C, використовуючи 1.8 ммоль 

субстрату, 2.75 ммоль окисника та розчинник (2 мл), у присутності каталізатора (у 

кількості, еквівалентній 18 мкмоль Mo). Реакції з H2O2 проводили в трубчастих 

боросилікатних реакторах з грушоподібним дном (ємністю  12 мл), які обладнані 

магнітним якорем для перемішування покритим тефлоном (1000 об/хв) та клапаном. 

Каталізатор, субстрат, розчинник (CH3CN) і H2O2 додавали в реактор, який потім 

занурювали в термостатичну масляну баню (55 або 70 °C). Каталітичні експерименти 

проводили для різного часу реакції. 

Реакційні суміші аналізували, використовуючи газовий хроматограф Varian 

3900, оснащений капілярною колонкою DB-5 (30 м × 0,25 мм × 0,25 мкм) з 

детектором FID та Н2 у якості газу-носія. Відношення реагент/продукти оцінювали 

кількісно шляхом калібрування; внутрішніми стандартами були ундекан, нонан і 

мезитилен для реакцій Cy, BzOH/PhCHO та MePhS, відповідно. Продукти реакції 

були ідентифіковані за допомогою газового хромато-мас-спектрометра (Trace GC 

2000 Series Thermo Quest CE Instruments GC; Thermo Scientific DSQ II), 

використовуючи гелій як газ-носій. Нерозчинені тверді осади, що залишалися в 
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реакційних сумішах (70 °С) після каталітичної реакції, відділяли центрифугуванням 

(3500 об/хв), ретельно промивали діетиловим ефіром або ацетоном, висушували на 

повітрі протягом ночі і, нарешті, досушували у вакуумі (~ 0.1 бар, 60 °С) протягом 1 

години. Нерозчинену тверду речовину (S), що залишилася в реакції епоксидування 

Cy, позначали як 123-H2O2-S-run1. Цю сполуку використовували для повторного 

епоксидування Cy, зберігаючи початкове масове співвідношення між Cy, окисником 

та MoVI таким, як і для початкових циклів. Після 24-годинної реакції металовмісні 

осади були відділені, як описано вище, і надалі позначені як зразок 123-H2O2-S-run2. 

3-й і 4-й каталітичні цикли також проводилися аналогічно, а відділені тверді осади 

позначені відповідно як 123-H2O2-S-run3 та 123-H2O2-S-run4. 

Розчинні молібденоксидні комплексні інтермедіати були осаджені з реаційної 

суміші шляхом додавання відповідного органічного розчинника. Отриманий осад 

промивали і висушували, як описано вище для відділення нерозчинних речовин. 

Осаджені комплекси позначали як 123-H2O2-L-t, де t = 1 година або 6 годин. Ці 

сполуки були охарактеризовані за допомогою ATR FT-IR, PXRD та SEM, EDS. 

 

Фізичні методи дослідження. 

Елементний аналіз. Аналіз сполук на вміст елементів С, Н, N проводили з 

використанням мікроаналізатора Vario EL-Heraeus. Вміст Cu та Mo у 

змішанометалічних координаційних гібридах визначали за допомогою запису 

спектрів EDS. 

ІЧ спектри синтезованих органічних лігандів та координаційних сполук 

записувались у таблетках KBr на Фур'є спектрометрі Elmer IЧ у діапазоні 400 – 4000 

см-1. Віднесення смуг проводилось лише для характеристичних коливань, 

порівнюючи дані з літературними. 

Спектри 1Н ЯМР записувались на спектрометрі Bruker-400, використовуючи 

дейтеровані розчинники та тетраметилсилан як внутрішній стандарт. 

Термогравіметричні дослідження (ТГА) проведені на приладі Netzsch STA 449 F1 

TG-DSC (Лейпцігський університет) у атмосфері азоту з можливістю одночасного 

детектування летких продуктів розкладу, використовуючи на масс-аналізатор QMS 

403C Aeros. 
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Порошкова дифракція. Дифрактограми порошків записані за кімнатної 

температури з використанням дифрактометру Stoe STADIP (випромінювання Cu 

Kα1) з лінійним детектором PSD та дифрактометру Shimadzu XRD-6000 (Cu Kα). 

Дані PXRD для каталітичних зразків були отримані за кімнатної температури 

на дифрактометрі Philips Analogue Empyrean (монохроматизоване випромінювання 

Cu-Kα, λ = 1.5406 Å, θ / 2θ) з датчиком PIXcel1D та з автоматичним зчитуванням 

даних (X'Pert Data Collector software v4.2). Значення інтенсивностей піків були 

зібрані у безперервному режимі з кроком 0.02° у діапазоні 5 ≤ 2θ ≤ 70º. Спектри FT-

IR (ATR) записували на спектрометрі Mattson 7000 FT-IR, оснащеному Specac 

Golden Gate Mk II ATR, що містить діамантову верхню пластину та фокусуючі лінзи 

KRS-5 (університет міста Авейру). 

Термодифрактометричні дослідження (XRPD). Порошкові дифрактограми були 

записані з використанням дифракційної системи Stoe STADIP (Cu-Kα 

випромінювання) та детектору PSD (Лейпцігський університет). Температурна 

залежність фазового складу була досліджена за допомогою детектора Image Plate та 

спеціальної високотемпературної приставки, що дозволяє представити результати у 

вигляді діаграм Гін’є-Симона. Запис дифракційної картини з перетертого зразка, 

поміщеного у кварцовий капіляр, відбувався з кроком у 5 °С у температурному 

інтервалі від кімнатної до 600 °С. 

Люмінесцентні дослідження. Спектри дифузного відбиття записувались в інтервалі 

800200 нм при 298 К на спектрометрі Cary-500 UV-vis-NIR. Спектри збудження та 

випромінювання люмінесценції записувались при 298 та 77 К на спектрометрі FLSP 

920 (Вроцлавський університет). 

Магнітні виміри. Магнітна сприйнятливість зразків записувалась на SQUID 

магнетометрі MPMS-5XL в температурному інтервалі 1.8–300 K при магнітній 

індукції 0.1−5.0 Tл (Бернський університет та Вроцлавський університет). 

Діамагнітна поправка розраховувалась з використанням таблиць Паскаля. ЕПР 

спектри в Х-діапазоні були записані на Bruker ElexSys 500E спектрометрі. 

Кристалографічне дослідження. Рентгеноструктурний аналіз був проведений з 

використанням дифрактометрів Stoe Image Plate Diffraction System та Bruker APEX з 

CCD детектором (Mo-K випромінювання, графітовий монохроматор,  = 0.71073 

Å). 
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Кристалічні структури розшифровані та уточнені за стандартною методикою в 

анізотропному наближенні з використанням програм SHELXS-97, SHELXL-97, 

SHELXL-2014/7, що імплементовані в оболонці WinGX. Основні кристалографічні 

параметри досліджених сполук та параметри уточнення кристалічних структур 

наведені Таблицях додатку ІІ. 

Розміри кристалічних порожнин та каналів координаційних каркасів 

оцінювалися з урахуванням Ван-дер-Ваальсових радіусів атомів за допомогою 

програми PLATON. Графічна візуалізація структур виконана за допомогою програми 

Diamond 2.1e. Переважна більшість досліджених структур були задепоновані до 

Кембріджської структурної бази та опубліковані у статтях профільних журналів з 

неорганічної хімії. 
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ДОДАТОК IIІ 
Основні кристалографічні параметри синтезованих сполук 

[Cu2(N-btr)2(OAc)4]4H2O (1), [Cu(N1,N1'-btr)2(H2O)2][CdBr4(H2O)]3H2O (2), [Cu(N1,N1'-btr)2(H2O)2]S2O64H2O (3), 
[Cu(N1,N1'-btr)2(H2O)2](NO3)22H2O (4), [Cu2(N1,N1'-btr)2(μ3-btr)2(NO3)2](NO3)22H2O (5). 

 1 2 3 4 5 
Формула C16H28Cu2N12O12 C8H20Br4CdCuN12O6 C8H20CuN12O12S2 C8H16CuN14O10 C16H20Cu2N28O14 
T, K 213 223 223 213 213 
M 707.58 875.94 604.02 531.89 955.68 
Сингонія Триклинна Моноклинна Моноклинна Моноклинна Моноклинна 
Просторова група, Z P 1, 1 Cc, 4 C2/c, 4 P21/n, 2 P21/n, 2 
a/ Å 8.2032(9) 17.1818(14) 13.5711(12) 7.6691(11) 10.6332(10) 
b/ Å 8.8355(10) 12.1851(12) 12.8518(10) 12.8998(13) 12.0361(8) 
c/ Å 10.4320(11) 13.1480(12) 12.1510(11) 10.1820(13) 12.8052(12) 
/ o 83.150(11)  90 90 90 90 
/ o 72.585(13) 117.191(10) 91.032(10) 94.073(16) 92.256(11) 
/ o 86.275(10) 90 90 90 90 
V/ Å3 715.95(14) 2448.5(4) 2118.9(3) 1004.8(2) 1637.6(2) 
(Mo-K)/ мм-1 1.562 8.314 1.316 1.171 1.412 
Dрозр/ г см-3 1.641 2.376 1.893 1.758 1.938 
2макс/ o 56.2 57.4 61.0 56.2 55.7 
Рефлекси: Виміряні/Незалежні 7843 / 3413 10890 / 5696 11092 / 3206 8480 / 2397 13776 / 3866 
Rint 0.034 0.032 0.045 0.042 0.024 
Число параметрів 192 290 177 151 311 
R1, wR2 (I > 2(I)) 0.031, 0.077 0.029, 0.066 0.041, 0.104 0.028, 0.059 0.025, 0.063 
R1, wR2 (всі рефлекси) 0.037, 0.078 0.033, 0.067 0.052, 0.108 0.048, 0.062 0.031, 0.064 
GooF (F2) 0.958 0.996 1.026 0.867 0.982 
Залишкова густина/ e Å-3 0.85, -0.38 0.81, -0.90 0.58, -0.80 0.39, -0.25 0.55, -0.37 
CCDC номер та(або) л-ра 717815, [26] 717816, [26] 717817, [26] 717818, [26] 717819, [26] 
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ДОДАТОК IIІ (продовження) 

Основні кристалографічні параметри синтезованих сполук 
[Cu(N1,N1'-btr)2(DMF)2](NO3)22C2H5OH (6), [Cu(N1,N1'-btr)2(N-btr)2](CCl3CO2)25H2O (7), [Cu(N1,N1'-btr)3](CF3CO2)2 (8), 

[Cu3(μ2-OH)2(μ4-btr)(μ3-btr)2(N1,N1'-btr)(H2O)(CF3CO2)](CF3CO2)34H2O (9), [Cu(N-btr)(N1,N1'-btr)(NCS)2]2H2O (10). 
 6 7 8 9 10 
Формула C18H34CuN16O10 C20H26Cl6CuN24O9 C16H12CuF6N18O4 C20H28Cu3F12N24O15 C10H12CuN14O2S2 
T, K 213 173 173 173 213 
M 698.15 1022.89 697.98 1263.28 488.00 
Сингонія Моноклинна Моноклинна Моноклинна Орторомбічна Орторомбічна 
Просторова група, Z P21/c, 2 P21/c, 2 P21/c, 4  Pbcn, 8 P212121, 4 
a/ Å 10.1953(7) 12.9933(7) 17.2465(3) 17.4259(3) 7.092(1) 
b/ Å 12.4717(8) 13.0890(8) 11.6880(2) 26.8326(5) 10.4867(18) 
c/ Å 13.2844(8) 13.0710(7) 13.0107(2) 21.5209(4) 13.836(2) 
/ o 90 90 90 90 90 
/ o 112.142(8) 118.394(6) 103.6710(10) 90 90 
/ o 90 90 90 90 90 
V/ Å3 1564.6(2) 1955.6(2) 2548.36(7) 10062.8(3) 1892.2 (2) 
(Mo-K)/ мм-1 0.773 1.049 0.967 1.380 1.418 
Dрозр/ г см-3 1.482 1.737 1.819 1.668 1.713 
2макс/ o 56.2 55.8 57.4 55.8 55.9 
Рефлекси: Виміряні/Незалежні 13658 / 3762 11527 / 4619 22324 / 6472 47660 / 11867 18528 / 4417 
Rint 0.034 0.034 0.026 0.047 0.043 
Число параметрів 220 277 508 470 262 
R1, wR2 (I > 2(I)) 0.035, 0.082 0.034, 0.086 0.039, 0.102 0.045, 0.126 0.022, 0.051 
R1, wR2 (всі рефлекси) 0.055, 0.085 0.046, 0.089 0.058, 0.116 0.083, 0.136 0.025, 0.052 
GooF (F2) 0.874 0.936 1.023 0.952 0.950 
Залишкова густина/ e Å-3 0.54, -0.38 0.46, -0.40 0.50, -0.46 0.83, -0.53 0.26, −0.24 
Параметер Флека     −0.001 (8) 
CCDC номер та(або) л-ра 717820, [26] 717822, [26] 717821, [26] 717823, [26] 682792, [20] 
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ДОДАТОК IIІ (продовження) 
Основні кристалографічні параметри синтезованих сполук 

[Cu4(μ3-btr)2(μ2-btr)(μ2-Cl)4Cl4] (11) [Cu3(μ3-btr)2(μ2-btr)2(μ2-Cl)2Cl2]Cl2 (12), [Cu3(μ3-btr)4(μ2-Cl)2(H2O)2][CdCl4]2 (13), 
[Cu3(μ3-btr)4(μ2-Cl)2(H2O)2][HgCl4]2 (14), [Cu3(μ2-Cl)2(H2O)2(μ3-btr)4]2(ZnCl4)2(Cl3ZnOZnCl3) (15). 

 11 12 13 14 15 
Формула C12H12Cl8Cu4N18 C16H16Cl6Cu3N24 C16H16Cd2Cl10Cu3N24O2 C16H20Cl10Cu3Hg2N24O2 C32H40Cl18Cu6N48O5Zn4 
T, K 213 213 223 223 213 
M 946.16 947.85 1350.48 1526.86 2457.94 
Сингонія Орторомбічна Моноклинна Тетрагональна Тетрагональна Тетрагональна 
Просторова група, Z Fdd2, 8 P21/c, 2 P42/ncm, 4 P42/ncm, 4 P42/ncm, 2 
a/ Å 28.869(2) 11.740(1) 18.193(2) 18.081(1) 18.1136(9) 
b/ Å 31.584(2) 14.316(1) 18.193(2) 18.081(1) 18.1136(9) 
c/ Å 6.2953(4) 9.5510(9) 13.256(2) 13.234(1) 13.1866(7) 
/ o 90 90 90 90 90 
/ o 90 110.837(9) 90 90 90 
/ o 90 90 90 90 90 
V/ Å3 5740.1(7) 1500.2(2) 4387.4(10) 4326.5(6) 4326.6(4) 
(Mo-K)/ мм-1 3.71 2.70 3.05 9.19 3.15 
Dрозр/ г см-3 2.190 2.098 2.044 2.344 1.887 
2макс/ o 56.0 55.7 54.2 52.7 51.9 
Рефлекси: Виміряні/Незалежні 10421 / 3323 12606 / 3548 23945 / 2472 26120 / 2290 19970 / 2187 
Rint 0.027 0.038 0.032 0.051 0.040 
Число параметрів 190 223 125 124 149 
R1, wR2 (I > 2(I)) 0.023, 0.055 0.026, 0.060 0.049, 0.108 0.067, 0.138 0.035, 0.099 
R1, wR2 (всі рефлекси) 0.024, 0.055 0.037, 0.061 0.052, 0.109 0.072, 0.140 0.047, 0.102 
GooF (F2) 1.018 0.908 1.169 1.195 1.040 
Залишкова густина/ e Å-3 0.88, −0.50 0.90, 0.68 0.58, 1.07 1.64, 0.92 0.87, 0.61 
Параметер Флека −0.010(9) - - - - 
CCDC номер та(або) л-ра 1939397, [27] 610060, [28] 610062, [28] 610063, [28] 610061, [28] 
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ДОДАТОК IIІ (продовження) 

Основні кристалографічні параметри синтезованих сполук 
[{Cu3(μ3-OH)}2(μ3-btr)6(μ4-btr)(μ2-Cl)Cl4]Cl5·8H2O (16), [{Cu3(μ3-OH)}2(μ3-btr)6(μ4-btr)(μ2Br)Br4]Br5·6H2O (17), [{Cu3(μ3-OH)}{Cu3(μ3-

O)}(μ4-btr)3(H2O)4(OH)2Cl6] Cl·0.5H2О (18), [Cu(2-tr2Ph)3]PO3F (19), [Cu2(2-tr2Ph)4(4-tr2Ph)](NO3)4·2H2O (20). 
 16 17 18 19 20 
Формула C28H46Cl10Cu6N42O10 C28H42Br10Cu6N42O8 C12H24Cl7Cu6N18O8.5 C30H24CuFN18O3P C50H44Cu2N34O14 
T, K 213 213 213 213 213 
M 1866.81 2275.38 1185.88 798.18 1472.27 
Сингонія Моноклинна Моноклинна Кубічна Гексагональна Моноклинна 
Просторова група, Z Cc, 4 C2/m, 2 Fd3c, 32 P63cm, 2 P21/c, 2 
a/ Å 21.3590(19) 11.9996(11) 30.0968(12) 16.0657(11) 24.6600(18) 
b/ Å 12.0195(8) 21.0665(17) 30.0968(12) 16.0657(11) 15.8459(8) 
c/ Å 28.954(2) 15.6477(17) 30.0968(12) 7.7720(4) 7.7808(5) 
/ o 90 90 90 90 90 
/ o 97.896(10) 109.555(11) 90 90 95.49(1) 
/ o 90 90 90 120 90 
V/ Å3 7362.8(10) 3727.4(6) 27262.2(19) 1737.25(19) 3026.5(3) 
(Mo-K)/ мм-1 2.138 7.110 4.297 0.743 0.799 
Dрозр/ г см-3 1.684 2.027 2.311 1.526 1.616 
2макс/ o 53.5 53.5 51.8 51.8 54.2 
Рефлекси: Виміряні/Незалежні 17532 / 12531 11860 / 3893 8263 / 1078 7413 / 1156 11492 / 6021 
Rint 0.049 0.070 0.030 0.059 0.059 
Число параметрів 846 237 81 122 430 
R1, wR2 (I > 2(I)) 0.076, 0.199 0.049, 0.106 0.048, 0.144 0.043, 0.109 0.047, 0.108 
R1, wR2 (всі рефлекси) 0.085, 0.202 0.082, 0.113 0.054, 0.147 0.063, 0.115 0.095, 0.115 
GooF (F2) 1.098 0.817 1.095 0.939 0.812 
Залишкова густина/ e Å-3 1.42, -0.84 1.01, -1.28 1.37, -0.98 0.28, -0.33 1.21, -0.42 
Параметер Флека 0.04(2) - - - - 
CCDC номер та(або) л-ра 600032, [29] 600031, [29] 600030, [29] 674753, [39] 674754, [39] 
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ДОДАТОК IIІ (продовження) 

Основні кристалографічні параметри синтезованих сполук 
[Cu(2-tr2Ph)2(2-Cl)]Cl·12H2O (21), [Cu(2-tr2Ph)2(2-Br)]Br·12H2O (22), [Cu(4-tr2Ph)(2-SO4)]·6H2O (23), 

[Cu4(2-OH)2(4-tr2Ph)3(2-tr2Ph)2(H2O)2](CF3SO3)6·10H2O (24), [Cu3(2-OH)2(4-tr2Ph)(H2O)2(3-SO4)2] (25). 
 21 22 23 24 25 
Формула C20H40Cl2CuN12O12 C20H40Br2CuN12O12 C10H20CuN6O10S C56H66Cu4F18N30O32S6 C10H14Cu3N6O12S2 
T, K 213 213 291 213 213 
M 775.08 864.00 479.92 2459.91 665.01 
Сингонія Орторомбічна Орторомбічна Орторомбічна Триклинна Моноклинна 
Просторова група, Z Cmcm, 4 Cmcm, 4 Pnma, 4 Pī, 1 P21/c, 2 
a/ Å 28.330(3) 28.449(3) 7.1442(4) 13.3427(11) 5.1275(4) 
b/ Å 16.1470(12) 15.7732(17) 19.4387(15) 13.4047(12) 16.3726(11) 
c/ Å 7.1760(9) 7.2593(7) 17.3114(12) 13.5620(12) 10.8005(9) 
/ o 90 90 90 102.34(2) 90 
/ o 90 90 90 104.37(1) 99.53(1) 
/ o 90 90 90 90.48(1) 90 
V/ Å3 3282.62(60) 3257.48(60) 2404.1(3) 2290.64(3) 894.19(12) 
(Mo-K)/ мм-1 0.904 3.200 1.045 1.185 3.855 
Dрозр/ г см-3 1.568 1.762 1.326 1.783 2.470 
2макс/ o 55.8 53.4 55.0 53.5 56.2 
Рефлекси: Виміряні/Незалежні 13976 / 2114 6978 / 1828 12811 / 2655 19454 / 8650 8104 / 2008 
Rint 0.075 0.121 0.048 0.028 0.036 
Число параметрів 140 138 147 715 151 
R1, wR2 (I > 2(I)) 0.037, 0.097 0.074, 0.188 0.044, 0.117 0.066, 0.140 0.025, 0.072 
R1, wR2 (всі рефлекси) 0.047, 0.099 0.096, 0.199 0.056, 0.113 0.083, 0.145 0.028, 0.073 
GooF (F2) 1.013 0.969 0.994 1.163 1.058 
Залишкова густина/ e Å-3 0.55, -0.40 1.14, -1.43 0.69, -0.35 0.76, -0.64 0.77, -0.61 
Параметер Флека - - - - - 
CCDC номер та(або) л-ра 674755, [39] 674756, [39] 674759, [39] 674757, [39] 674758, [39] 
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ДОДАТОК IIІ (продовження) 

Основні кристалографічні параметри синтезованих сполук 
[Cu2(4-trPhtz)3]Cl·12H2O (26), [Cd(trPhtz)2(H2O)2] (27), [Cо(trPhCO2H)2(H2O)2] (28), [Cd(trPhCO2H)2(H2O)2] (29), 

[Cu(trPhCO2H)2(H2O)2] (30). 
 26 27 28 29 30 
Формула C27H42ClCu2N21O12 C18H16CdN14O2 C18H16CoN6O6 C18H16CdN6O6 C18H16CuN6O6 
T, K 293 296 213 296 296 
M 1015.35 572.85 471.30 524.77 475.91 
Сингонія Орторомбічна Триклинна Моноклинна Моноклинна Моноклинна 
Просторова група, Z Cmcm, 4 Pī, 1 C2/c, 4 C2/c, 4 P21/c, 4 
a/ Å 25.822(2) 7.6554(5) 13.5266(9) 13.7301(6) 13.4483 (4) 
b/ Å 7.7119(7) 7.8589(7) 9.8617(7) 9.8915(5) 10.0101 (3) 
c/ Å 25.1892(19) 9.0762(8) 14.4429(9) 14.8111(10) 14.4749 (5) 
/ o 90 98.926(2) 90 90 90 
/ o 90 98.066(3) 112.083(3) 112.063(3) 111.674 (2) 
/ o 90 108.354(2) 90 90 90 
V/ Å3 5016.09(70) 501.47(7) 1785.3(2) 1864.21(18) 1810.83 (10) 
(Mo-K)/ мм-1 0.971 1.144 1.02 1.23 1.26 
Dрозр/ г см-3 1.344 1.897 1.753 1.870 1.746 
2макс/ o 52.6 52.9 55.3 55.7 55.8 
Рефлекси: Виміряні/Незалежні 15903 / 2581 5552 / 2037 7599 / 2057 6196 / 2213 13821 / 4301 
Rint 0.040 0.026 0.030 0.021 0.036 
Число параметрів 147 160 141 141 280 
R1, wR2 (I > 2(I)) 0.046, 0.138 0.024, 0.050 0.028, 0.066 0.033, 0.083 0.038, 0.095 
R1, wR2 (всі рефлекси) 0.065, 0.147 0.025, 0.050 0.039, 0.068 0.039, 0.086 0.056, 0.105 
GooF (F2) 1.047 1.100 0.938 1.063 1.037 
Залишкова густина/ e Å-3 0.76, -0.54 0.32, -0.35 0.38, -0.31 0.67, -0.33 0.39, -0.55 
Параметер Флека - - - - - 
CCDC номер та(або) л-ра 674760, [39] 906565, [44] 645507, [46] 645508, [46] 645509, [46] 
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ДОДАТОК IIІ (продовження) 

Основні кристалографічні параметри синтезованих сполук 
[Cu(OH)(Hpztr)(H2O)2](O2CCH3)3H2O (31), [Cu(OH)(Hpztr)(H2O)2](O2CCF3)3H2O (32), [Cu2(OH)2(Hpztr)2(H2O)3](OTs)23H2O (33), 

[NBu4][BrCu6(OH)6(pztr)62DMF]8H2O (34), [NEt4][ClCu6(OH)6(pztr)62CH2Cl2]5THF (35). 
 31 32 33 34 35 
Формула C9H23CuN5O8 C9H20CuF3N5O8 C28H46Cu2N10O14S2 C64H120BrCu6N33O16 C72H114Cl5Cu6N31O11 
T, K 213 173 213 296 296 
M 392.86 446.84 937.95 2069.08 2148.43 
Сингонія Моноклинна Моноклинна Триклинна Триклинна Моноклинна 
Просторова група, Z P21/n, 4 P21/m, 2 P1, 2 P1, 1 C 2/m, 4 
a/ Å 13.8425(11) 10.2285(12) 6.8365(5) 11.3976(15) 14.7977(3) 
b/ Å 6.7798(4) 6.6940(6) 16.3223(15) 14.7790(19) 27.4543(7) 
c/ Å 17.8691(16) 14.0773(16) 18.4971(16) 14.957(2) 23.1855(4) 
/ o 90 90 88.223(11) 96.908(3) 90 
/ o 94.031(10) 103.085(8) 83.085(10) 110.203(3) 92.6070(10) 
/ o 90 90 82.240(10) 95.589(3) 90 
V/ Å3 1672.9(2) 938.84(17) 2030.0(3) 2321.0(5) 9409.6(3) 
(Mo-K)/ мм-1 1.352 1.237 1.224 1.855 1.545 
Dрозр/ г см-3 1.560 1.581 1.534 1.480 1.517 
2макс/ o 56.3 56.6 52.1 37.4 55.8 
Рефлекси: Виміряні/Незалежні 13962 / 4020 7836 / 2487 17061 / 7429 5858 / 3547 19000 / 10153 
Rint 0.031 0.041 0.030 0.026 0.049 
Число параметрів 211 153 532 474 538 
R1, wR2 (I > 2(I)) 0.027, 0.068 0.040, 0.106 0.037, 0.094 0.048, 0.136 0.052, 0.122 
R1, wR2 (всі рефлекси) 0.039, 0.070 0.050, 0.111 0.055, 0.097 0.061, 0.148 0.113, 0.132 
GooF (F2) 0.885 1.034 0.875 0.672 0.808 
Залишкова густина/ e Å-3 0.58, -0.27 1.05, -0.53 1.14, -0.65 1.11, -0.56 0.87, -0.59 
Параметер Флека - - - - - 
CCDC номер та(або) л-ра - - - - - 
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ДОДАТОК IIІ (продовження) 
Основні кристалографічні параметри синтезованих сполук 

[K(18c6)(THF)2][ClCu6(OH)6(pztr)62CH2Cl2]4THF (38), [K(18c6)(1,4-Diox)2][ClCu6(OH)6(pztr)62CHCl3]2CHCl32(1,4-Diox) (39), 
[Cu{ClCu6(OH)6(pztr)6]Cl14EtOH2H2O (40), [Cd{CdCl4Cu6(OH)6(pztr)6]13EtOH (41), 

[Cd2{CdCl4Cu6(OH)6(pztr)6}{ClCu6(OH)6(pztr)6}]Cl14DMFCH2Cl2 (42). 
 38 39 40 41 42 
Формула C80H130Cl5Cu6KN30O18 C74H114Cl13Cu6KN30O20 C70H140ClCu7N30O21 C68H132Cd2Cl4Cu6N30O19 C127H108Cd3Cl7Cu12N74O26 
T, K 173 173 173 213 173 
M 2397.73 2625.14 2236.34 2421.88 4535.45 
Сингонія Триклинна Триклинна Кубічна Кубічна Моноклинна 
Просторова група, Z P1, 1 P1, 1 Pa3, 4 Pa3, 4 P21/n, 2 
a/ Å 13.9956(8) 13.9372(5) 22.1117(2) 22.6467(10) 13.4598(6) 
b/ Å 14.3194(8) 14.5888(5) 22.1117(2) 22.6467(10) 17.8485(7) 
c/ Å 14.6356(10) 15.0259(6) 22.1117(2) 22.6467(10) 22.5320(11) 
/ o 88.431(3) 87.674(2) 90 90 90 
/ o 71.096(3) 70.698(2) 90 90 93.020(2) 
/ o 74.869(2) 74.380(2) 90 90 90 
V/ Å3 2673.4(3) 2773.01(18) 10811.01(17) 11614.9(9) 5405.5(4) 
(Mo-K)/ мм-1 1.410 1.554 1.478 1.592 1.803 
Dрозр/ г см-3 1.489 1.572 1.447 1.385 1.494 
2макс/ o 51.7 51.34 50.7 50.1 51.4 
Рефлекси: 
Виміряні/Незалежні 

17403 / 10018 22499 / 10284 31873 / 3193 31909 / 3333 21430 / 4453 

Rint 0.047 0.060 0.065 0.068 0.072 
Число параметрів 643 796 170 197 445 
R1, wR2 (I > 2(I)) 0.061, 0.144 0.063, 0.150 0.071, 0.170 0.063, 0.179 0.068, 0.169 
R1, wR2 (всі рефлекси) 0.110, 0.162 0.137, 0.176 0.098, 0.184 0.084, 0.186 0.125, 0.187 
GooF (F2) 0.922 0.950 0.928 1.056 1.011 
Залишкова густина/ e Å-3 0.87, -0.99 0.11, -0.67 0.93, -0.71 0.57, -1.44 1.73, -077 
Параметер Флека - - - - - 
CCDC номер та(або) л-ра 796879, [59] 796878, [59] - 796880, [59] - 
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ДОДАТОК IIІ (продовження) 
Основні кристалографічні параметри синтезованих сполук 

[Cd{ClCu6(OH)6(pztr)6}]2(CdClI3)12EtOH (43), [{Cu(tren)}2ClCu6(OH)6(pztr)62DMF]Cl3CH2Cl24DMF (44), [Ag2(tr2ad)2](CF3SO3)2 
(45), [Ag2(tr2ad)2](ClO4)2 (46), [Ag2(tr2ad)2](NO3)2·2H2O (47). 

 43 44 45 46 47 
Формула C132H252Cd3Cl3Cu12I3N60O36 C30H30Cl2Cu6N15O10 C30H36Ag2F6N12O6S2 C14H18AgClN6O4 C28H40Ag2N14O8 
T, K 173 293 150 296 213 
M 4842.67 1212.83 1054.5 477.66 916.48 
Сингонія Моноклинна Моноклинна Орторомбічна Моноклинна Триклинна 
Просторова група, Z P 21/n, 4 P 2/c, 4 P ca21, 8 P 21/c, 4 P1, 2 
a/ Å 13.6440(8) 22.1571(4) 19.9124(5) 6.6737(3) 6.5192(6) 
b/ Å 17.7684(12) 11.0881(2) 20.0042(5) 18.8769(9) 15.4818(11) 
c/ Å 22.4452(14) 23.3569(6) 19.1223(4) 13.5525(7) 16.9913(12) 
/ o 90 90 90 90 89.230(9) 
/ o 90.206(4) 100.2760(10) 90 95.266(3) 84.607(10) 
/ o 90 90 90 90 85.574(9) 
V/ Å3 5441.4(6) 5646.3(2) 7617.0(3) 1700.12(14) 1702.2(2) 
(Mo-K)/ мм-1 1.965 2.367 1.228 1.378 1.222 
Dрозр/ г см-3 1.478 1.427 1.839 1.866 1.788 
2макс/ o 51.3 52.5 56.6 54.2 52.0 
Рефлекси: Виміряні/Незалежні 27543 / 9989 36431 / 11372 61562/ 15870 12329/ 3756 8222/ 5659 
Rint 0.046 0.069 0.041 0.083 0.060 
Число параметрів 488 598 1047 248 496 
R1, wR2 (I > 2(I)) 0.094, 0.270 0.057, 0.138 0.039, 0.086 0.056, 0.098 0.041, 0.081 
R1, wR2 (всі рефлекси) 0.119, 0.292 0.094, 0.151 0.053, 0.090 0.108, 0.112 0.067, 0.085 
GooF (F2) 1.121 1.003 1.036 0.998 0.900 
Залишкова густина/ e Å-3 1.67, -1.43 1.39, -0.762 1.16, -0.69 0.73, -0.67 0.46, -0.57 
Параметер Флека - - - - - 
CCDC номер та(або) л-ра - - - 862508, [81] 867224, [82] 
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ДОДАТОК IIІ (продовження) 

Основні кристалографічні параметри синтезованих сполук 
[Cd2(tr2ad)4(H2O)4](CdBr4)2·2H2O (48), [Cd(tr2ad)4(CdI3)2]·4H2O (49), [Cd3(tr2ad)3(-NCS)3](NCS)3 (50), [Cd3(tr2ad)6](NCSе)6·12H2O (51), 

[Cd3(tr2ad)6](NO3)6·22H2O (52). 
 48 49 50 51 52 

Формула C56H84Br8Cd4N24O6 C56H80Cd3I6N24O4 C48H54Cd3N24S6 C90H132Cd3N42O12Se6 C84H152Cd3N42O40 
T, K 173 296 173 150 173 
M 2278.35 2252.04 1496.71 2805.34 2727.68 
Сингонія Моноклинна Триклинна Моноклинна Триклинна Триклинна 
Просторова група, Z P 21/n, 4 P1, 1 C 2/m, 4 P1, 1 P1, 1 
a/ Å 14.7635(12) 10.3397(2) 40.846(5) 13.7819(5) 13.6205(4) 
b/ Å 29.457(3) 11.3871(2) 7.5809(10) 15.1675(7) 15.4151(4) 
c/ Å 17.5708(16) 17.8908(5) 21.851(2) 15.1690(7) 15.9794(5) 
/ o 90 95.6320(10) 90 73.9240(10) 88.440(2) 
/ o 90.031(8) 102.9610(10) 122.34(2) 75.939(2) 65.0510(10) 
/ o 90 115.4300(10) 90 67.0170(10) 75.632(2) 
V/ Å3 7641.3(13) 1808.07(7) 5716.6(12) 2772.3(2) 2935.35(15) 
(Mo-K)/ мм-1 5.344 3.496 1.385 2.616 0.638 
Dрозр/ г см-3 1.980 2.068 1.739 1.680 1.543 
2макс/ o 52.0 59.1 53.5 52.7 55.8 
Рефлекси: Виміряні/Незалежні 31673/ 13836 26667/ 10023 15277/ 6445 20138/ 11007 22673/ 13549 
Rint 0.073 0.027 0.032 0.033 0.026 
Число параметрів 885 421 444 699 765 
R1, wR2 (I > 2(I)) 0.054, 0.096 0.027, 0.060 0.058, 0.167 0.053, 0.138 0.057, 0.147 
R1, wR2 (всі рефлекси) 0.127, 0.113 0.033, 0.062 0.070, 0.175 0.074, 0.146 0.078, 0.160 
GooF (F2) 0.902 1.031 1.149 1.128 1.052 
Залишкова густина/ e Å-3 1.57, -1.26 2.24, -1.84 1.83, -1.91 1.33, -1.09 1.52, -1.25 
Параметер Флека - - - - - 
CCDC номер та(або) л-ра 867225, [82] 867226, [82] 716657, [88] 781635, [89] 716658, [88] 
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ДОДАТОК IIІ (продовження) 
Основні кристалографічні параметри синтезованих сполук 

[Cu(tr2ad)2(H2O)](CF3SO3)2 (53), [Cu3(tr2ad)4(H2O)4](SiF6)3·4H2O (54), [Cu3(tr2ad)4(H2O)4](ZrF6)3·4H2O (55), 
[Cu3(tr2ad)4(H2O)2(SO4)2]SO428H2O (56), [Cu3(tr2ad)4(SO4)(H2O)3](SO4)2·34H2O (57). 

 53 54 55 56 57 
Формула C30H38CuF6N12O7S2 C56H84Cu3F18N24O8Si3 C56H98Cu3F18N24O13Zr3 C56H132Cu3N24O42S3 C56H146Cu3N24O49S3 
T, K 173 173 296 173 173 
M 920.38 1838.36 2121.86 2100.66 2266.77 
Сингонія Моноклинна Триклинна Триклинна Триклинна Моноклинна 
Просторова група, Z C 2/c, 4 P1, 1 P1, 1 P1, 1 P 21/c, 4 
a/ Å 19.4891(13) 11.2561(16) 11.2339(4) 11.1872(3) 15.3762(4) 
b/ Å 10.9342(6) 12.6381(17) 13.4380(5) 14.6275(4) 25.9847(7) 
c/ Å 18.7212(13) 15.631(2) 15.6676(6) 14.9571(4) 25.4431(9) 
/ o 90 107.356(8) 99.505(2) 103.113(2) 90 
/ o 111.055(8) 90.965(10) 108.096(2) 107.710(2) 97.6260(10) 
/ o 90 101.954(9) 106.423(2) 96.277(2) 90 
V/ Å3 3723.1(4) 2068.9(5) 2071.83(13) 2228.44(10) 10075.8(5) 
(Mo-K)/ мм-1 0.793 0.910 1.230 0.884 0.791 
Dрозр/ г см-3 1.642 1.476 1.701 1.565 1.468 
2макс/ o 53.1 52.4 60.8 59.0 52.4 
Рефлекси: Виміряні/Незалежні 6614/ 3289 21345/ 8094 31722/ 11822 42291/ 12450 43259 / 19863 
Rint 0.036 0.033 0.050 0.031 0.054 
Число параметрів 263 475 560 610 1144 
R1, wR2 (I > 2(I)) 0.043, 0.091 0.046, 0.137 0.056, 0.151 0.032, 0.082 0.075, 0.200 
R1, wR2 (всі рефлекси) 0.074, 0.104 0.062, 0.145 0.104, 0.176 0.045, 0.084 0.105, 0.217 
GooF (F2) 0.984 1.131 1.023 0.941 1.102 
Залишкова густина/ e Å-3 0.30, -0.34 0.72, -0.44 1.65, -0.92 1.19, -0.51 1.05, -1.03 
Параметер Флека - - - - - 
CCDC номер та(або) л-ра - 864090, [97] - 864089, [97] 716659, [88] 
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ДОДАТОК IIІ (продовження) 
Основні кристалографічні параметри синтезованих сполук 

[Cu(tr2ad)(SO4)]·3H2O (58), [Cu2(μ2-OH)(tr2ad)2(Н2О)(NO3)](NO3)2 ·3H2O (59) 
[Cu3(μ3-OH)(trgly)3(SO4)]·2H2O (60), [Cu3(μ3-OH)(trgly)3(SeO4)]·2H2O (61), [Cu3(μ3-OH)(trgly)3(H2O)2SO4]·2H2O (62). 

 58 59 60 61 62 
Формула C14H24CuN6O7S C28H45Cu2N15O14 C12H17Cu3N9O13S C12H17Cu3N9O13Se C12H21Cu3N9O15S 
T, K 213 173 296 213 213 
M 483.99 942.87 718.03 764.92 754.06 
Сингонія Моноклинна Моноклинна Моноклинна Моноклинна Моноклинна 
Просторова група, Z P 21/n, 2 P 21/c, 4 P21/c, 4 P21/c, 4 P21/n, 4 
a/ Å 10.7779(11) 13.8436(5) 10.8739(4) 10.9403(8) 12.0439(8) 
b/ Å 7.0648(5) 17.8039(7) 17.3900(5) 17.5393(15) 15.3246(7) 
c/ Å 12.9275(12) 17.1476(7) 12.0958(4) 12.1289(9) 12.8911(8) 
/ o 90 90 90 90 90 
/ o 104.377(10) 110.268(2) 108.957(6) 108.965(8) 100.387(8) 
/ o 90 90 90 90 90 
V/ Å3 953.52(15) 3964.7(3) 2163.22(12) 2201.0(3) 2340.3(2) 
(Mo-K)/ мм-1 1.307 1.156 3.110 4.616 2.886 
Dрозр/ г см-3 1.686 1.580 2.205 2.308 2.140 
2макс/ o 55.0 51.4 56.5 53.6 56.0 
Рефлекси: Виміряні/Незалежні 6355 / 1892 20016 / 7386 21748 / 5227 8000 / 4681 20142/ 5508 
Rint 0.053 0.080 0.086 0.057 0.029 
Число параметрів 155 591 343 343 361 
R1, wR2 (I > 2(I)) 0.046, 0.117 0.070, 0.180 0.046, 0.082 0.032, 0.069 0.022, 0.053 
R1, wR2 (всі рефлекси) 0.056, 0.120 0.123, 0.202 0.095, 0.092 0.051, 0.072 0.030, 0.054 
GooF (F2) 0.969 1.059 0.939 0.879 0.973 
Залишкова густина/ e Å-3 1.18, -0.49 0.99, -0.65 0.51, -0.69 0.99, -0.64 1.22, -0.44 
Параметер Флека - - - - - 
CCDC номер та(або) л-ра 864088, [97] 716660, [88] 949597, [98] 1939397, [99] - 
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ДОДАТОК IIІ (продовження) 
Основні кристалографічні параметри синтезованих сполук 

[Cu3(μ3-OH)(trgly)3(H2O)3]SO4·16H2O (63), [Cu3(μ3-OH)(trgly)3(ClO4)](ClO4) (64), 
[Cu3(μ3-OH)(trgly)3(BF4)](BF4) (65),[Cu3(μ3-OH)(d-trala)3(ClO4)0.5](ClO4)1.5·1.5H2O (66), [Cu(μ2-OH)(trleu)(H2O)2]·3H2O (67). 

 63 64 65 66 67 
Формула C12H51Cu3N9O30S C12H13Cl2Cu3N9O15 C12H13B2Cu3F8N9O7 C15H22Cl2Cu3N9O16.5 C8H23CuN3O8 
T, K 296 296 180 296 153 
M 1024.30 784.83 759.55 853.94 352.83 
Сингонія Кубічна Гексагональна Гексагональна Тригональна Моноклинна 
Просторова група, Z I43m, 8 P63, 4 P63, 4 R32, 6 P21, 2 
a/ Å 21.137(2) 12.0247(2) 12.0613(7) 12.0614(7) 10.2465(12) 
b/ Å 21.137(2) 12.0247(2) 12.0613(7) 12.0614(7) 6.8131(8) 
c/ Å 21.137(2) 18.0873(7) 17.3676(12) 36.028(5) 11.4176(14) 
/ o 90 90 90 90 90 
/ o 90 90 90 90 97.79(8) 
/ o 90 120 120 120 90 
V/ Å3 9443.4(19) 2264.92(10) 2188.1(2) 4539.1(7) 789.71(16) 
(Mo-K)/ мм-1 1.473 3.127 3.019 2.352 1.420 
Dрозр/ г см-3 1.441 2.302 2.306 1.874 1.484 
2макс/ o 54.0 57.2 58.5 58.3 60.6 
Рефлекси: Виміряні/Незалежні 23971/ 1912 17543 / 3806 18357 / 3948 10187/ 2639 17260 / 4686 
Rint 0.046 0.068 0.113 0.046 0.056 
Число параметрів 97 242  141 181 
R1, wR2 (I > 2(I)) 0.056, 0.177 0.041, 0.067 0.055, 0.142 0.046, 0.143 0.051, 0.124 
R1, wR2 (всі рефлекси) 0.061, 0.181 0.065, 0.074 0.060, 0.145 0.063, 0.152 0.107, 0.153 
GooF (F2) 1.110 1.047 1.078 1.033 1.024 
Залишкова густина/ e Å-3 1.06, -0.59 0.57, -0.56 1.23, -0.83 1.23, -0.99 0.92, -0.49 
Параметер Флека 0.05(3) -0.012(17) 0.04(2) -0.02(3) 0.54(7) 
CCDC номер та(або) л-ра 949599, [98] - - 949598, [98] - 
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ДОДАТОК IIІ (продовження) 
Основні кристалографічні параметри синтезованих сполук 

[Ag(µ4-trala)]·H2O (68), [Ag(µ4-trphe)]·H2O (69), [Cu3(H2O)2(tr2ad)2(btc)2]·8H2O (70), 
[Cu3(H2O)2(tr2ad)2(Н-tbc)2]·6H2O (71), [Co2(tr2ad)(adtc)(H2O)4]·12H2O (72). 

 68 69 70 71 72 
Формула C5H8AgN3O3 C11H12AgN3O3 C46H62Cu3N12O22 C48H58Cu3N12O24 C28H62Co2N6O24 
T, K 296 173 213 213 296 
M 266.01 342.11 1325.70 1377.68 984.70 
Сингонія Моноклинна Орторомбічна Моноклинна Моноклинна Моноклинна 
Просторова група, Z P21/c, 4 Pbcm, 4 P 21/c, 2 P 21/c, 2 C c, 4 
a/ Å 7.2783(7) 11.5418(8) 11.2873(10) 11.0616(12) 12.0141(5) 
b/ Å 14.4241(15) 14.5121(10) 12.1117(7) 12.8671(13) 19.0261(6) 
c/ Å 7.3957(8) 7.3898(5) 19.6546(16) 18.7911(18) 20.2025(9) 
/ o 90 90 90 90 90 
/ o 90.12(2) 90 93.102(10) 90.515(11) 99.2030(10) 
/ o 90 90 90 90 90 
V/ Å3 776.42(14) 1237.76(15) 2683.0(4) 2674.4(5) 4558.5(3) 
(Mo-K)/ мм-1 2.565 1.632 1.272 1.282 0.814 
Dрозр/ г см-3 2.276 1.836 1.641 1.711 1.435 
2макс/ o 52.0 55.8 56.0 54.1 52.7 
Рефлекси: Виміряні/Незалежні 5935/1464 7963/1581 22815/ 6193 14521/ 5215 11450/ 6721 
Rint 0.046 0.025 0.029 0.074 0.025 
Число параметрів 111 111 376 395 539 
R1, wR2 (I > 2(I)) 0.048, 0.070 0.038, 0.087 0.026, 0.068 0.046, 0.102 0.039, 0.097 
R1, wR2 (всі рефлекси) 0.094, 0.082 0.047, 0.091 0.0323, 0.070 0.113, 0.134 0.045, 0.099 
GooF (F2) 1.103 1.197 1.024 0.902 1.003 
Залишкова густина/ e Å-3 1.44, -1.14 0.48, -0.70 0.67, -0.65 1.22, -1.82 0.67, -0.29 
Параметер Флека - - - - -0.008(12) 
CCDC номер та(або) л-ра 1060864, [140] 1060865, [140] - - - 
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ДОДАТОК IIІ (продовження) 
Основні кристалографічні параметри синтезованих сполук 

[Zn2(tr2ad)(adtc)(H2O)4]·14H2O (73), [Cu4(OH)2(tr2ad)2(btc)2]·2H2O (74),  
[Cu4(OH)2(tr2ad)2(H-adtс)2(H2O)2]·3H2O (75), [{Cu4(OH)2(H2O)2}{Cu4(OH)2}(tr2pr)2(H-adtc)4]·2H2O (76), [Cu2(tr2ad)4](Mo8O26) (77). 

 73 74 75 76 77 
Формула C28H66N6O26Zn2 C46H48Cu4N12O16 C56H74Cu4N12O23 C35H42Cu4N6O20 C56H72Cu2Mo8N24O26 
T, K 213 213 296 213 213 
M 1033.61 1279.12 1537.43 1120.91 2391.98 
Сингонія Моноклинна Моноклинна Триклинна Триклинна Триклинна 
Просторова група, Z C c, 4 P21/n, 2 P1, 2 P1, 2 P 1, 1 
a/ Å 11.9628(9) 10.1122(5) 11.3853(4) 8.6000(4) 12.1133(4) 
b/ Å 19.2402(18) 18.9068(7) 12.0558(4) 13.1848(7) 12.7626(5) 
c/ Å 20.2845(16) 13.3503(5) 23.4951(9) 18.3098(10) 12.9724(5) 
/ o 90 90 93.417(2) 97.207(6) 83.839(3) 
/ o 99.088(9) 112.241(2) 97.951(2) 101.911(6) 67.379(3) 
/ o 90 90 109.364(2) 107.200(6) 81.747(3) 
V/ Å3 4610.2(7) 2362.53(17) 2993.97(18) 1901.57(17) 1829.06(12) 
(Mo-K)/ мм-1 1.132 1.865 1.496 2.305 1.988 
Dрозр/ г см-3 1.489 1.798 1.705 1.958 2.172 
2макс/ o 55.7 52.1 52.9 52.0 51.4 
Рефлекси: Виміряні/Незалежні 18985 / 10175 18636/ 4592 28474/ 12182 15185/ 7280 17617 / 6907 
Rint 0.032 0.050 0.048 0.035 0.098 
Число параметрів 521 352 855 595 523 
R1, wR2 (I > 2(I)) 0.038, 0.095 0.029, 0.079 0.049, 0.108 0.035, 0.088 0.060, 0.103 
R1, wR2 (всі рефлекси) 0.046, 0.097 0.035, 0.080 0.088, 0.119 0.044, 0.090 0.122, 0.119 
GooF (F2) 0.962 0.991 1.016 0.935 0.903 
Залишкова густина/ e Å-3 0.59, -0.42 1.17, -0.56 1.07, -0.53 1.35, -0.56 0.93, -1.23 
Параметер Флека 0.000(9) - - - - 
CCDC номер та(або) л-ра - 697558, [169] 890824, [170] 89082, [170] 981635, [195] 
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ДОДАТОК IIІ (продовження) 

Основні кристалографічні параметри синтезованих сполук 
[Cu4(μ4-O)(tr2ad)2(MoO4)3]·7.5H2O (78), [Cu2(tr2ad)2](Mo2O7)·H2O (79), [Zn2(tr2ad)2(H2O)2(Mo8O26)] (80), [Cu(tr2pr)(MoO4)]H2O (81), 

[Cu3(OH)2(tr2pr)(MoO4)2]4H2O (82). 
 78 79 80 81 82 

Формула C28H51Cu4Mo3N12O20.50 C28H38Cu2Mo2N12O8 C28H40Mo8N12O28Zn2 C7H12CuMoN6O5 C7H16Cu3Mo2N6O14 
T, K 296 213 213 213 296 
M 1425.79 989.66 1890.98 419.71 790.76 
Сингонія Орторомбічна Орторомбічна Моноклинна Триклинна Орторомбічна 
Просторова група, Z Pnnm, 4 P212121, 4 P21/c, 2 P1, 2 Pnma, 4 
a/ Å 16.3312(12) 9.3560(7) 11.3484(7) 8.4202(9) 15.2380(10) 
b/ Å 22.4553(14) 11.5131(7) 14.7993(8) 8.4821(9) 23.3671(14) 
c/ Å 12.4140(7) 31.1479(17) 14.9250(10) 10.2474(12) 5.9180(4) 
/ o 90 90 90 105.121(13) 90 
/ o 90 90 111.479(7) 96.292(13) 90 
/ o 90 90 90 116.913(12) 90 
V/ Å3 4552.5(5) 3355.1(4) 2332.5(2) 607.58(16) 2107.2(2) 
(Mo-K)/ мм-1 2.722 2.051 3.191 2.814 4.215 
Dрозр/ г см-3 2.080 1.959 2.692 2.294 2.493 
2макс/ o 50.7 55.7 56.2 60.9 53.1 
Рефлекси: Виміряні/Незалежні 15936 / 4280 23137 / 7931 18197 / 4514 11365 / 3628 10320 / 2230 
Rint 0.121 0.086 0.059 0.047 0.043 
Число параметрів 361 469 352 184 157 
R1, wR2 (I > 2(I)) 0.065, 0.126 0.028, 0.046 0.027, 0.057 0.021, 0.051 0.037, 0.078 
R1, wR2 (всі рефлекси) 0.154, 0.155 0.045, 0.048 0.045, 0.059 0.025, 0.051 0.049, 0.082 
GooF (F2) 1.048 0.800 0.873 0.950 1.060 
Залишкова густина/ e Å-3 0.99, -1.16 1.00, -0.86 0.65, -0.58 0.98, -0.91 0.74, -0.75 
Параметер Флека - - - - - 
CCDC номер та(або) л-ра 981636, [195] 981637, [195] - 1557536, [193] 1557537, [193] 
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ДОДАТОК IIІ (продовження) 
Основні кристалографічні параметри синтезованих сполук 

[Cu2(tr2pr)4(-Mo8O26)]4H2O (83), [Cu4(OH)4(tr2pr)2(-Mo8O26)]H2O (84), 
[Cu3(OH)2(tr2pr)3(-Mo8O26)] (85), [Cu3(tr2pr)2(Mo8O28H2)]9H2O (86), [Cu3(OH)2(tr2pr)2(H2O)2(Mo8O26)]3H2O (87). 

 83 84 85 86 87 
Формула C28H48Cu2Mo8N24O30 C14H26Cu4Mo8N12O31 C21H32Cu3Mo8N18O28 C14H40Cu3Mo8N12O37 C14H32Cu3Mo8N12O33 
T, K 213 213 213 213 213 
M 2095.50 1880.15 1942.78 1926.72 1854.65 
Сингонія Моноклинна Триклинна Триклинна Триклинна Триклинна 
Просторова група, Z P21/m, 2 P1, 1 P1, 1 P1, 1 P1, 1 
a/ Å 9.9815(9) 8.9924(8) 10.3974(15) 10.2729(10) 9.3742(8) 
b/ Å 27.387(2) 10.4123(10) 10.5906(13) 11.2543(10) 11.3083(11) 
c/ Å 11.7723(12) 12.1337(11) 11.3939(16) 12.2015(11) 11.9371(13) 
/ o 90 70.773(12) 83.211(7) 80.366(9) 73.957(10) 
/ o 113.211(10) 71.294(11) 73.574(8) 69.307(10) 68.061(10) 
/ o 90 86.097(12) 82.218(8) 63.188(10) 67.202(11) 
V/ Å3 2957.6(5) 1015.17(19) 1188.1(3) 1177.7(2) 1069.2(2) 
(Mo-K)/ мм-1 2.445 4.545 3.456 3.495 3.837 
Dрозр/ г см-3 2.353 3.075 2.715 2.717 2.880 
2макс/ o 52.1 55.9 56.0 55.7 55.0 
Рефлекси: Виміряні/Незалежні 13949 / 5859 7989 / 4840 11866 / 5697 12555 / 5498 7164 / 4853 
Rint 0.062 0.036 0.028 0.052 0.048 
Число параметрів 472 319 358 334 321 
R1, wR2 (I > 2(I)) 0.044, 0.115 0.031, 0.074 0.023, 0.050 0.030, 0.057 0.052, 0.109 
R1, wR2 (всі рефлекси) 0.060, 0.118 0.040, 0.076 0.036, 0.051 0.056, 0.060 0.088, 0.116 
GooF (F2) 0.979 0.935 0.821 0.802 0.896 
Залишкова густина/ e Å-3 0.99, -0.74 0.93, -1.17 1.35, -1.15 1.21, -0.76 1.29, -1.06 
Параметер Флека - - - - - 
CCDC номер та(або) л-ра 1557538, [193] 1557539, [193] 1557540, [193] 1557541, [193] 1557542, [193] 
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ДОДАТОК IIІ (продовження) 
Основні кристалографічні параметри синтезованих сполук 

 [Cu4(tr2pr)4(-Mo8O26)] (88), [Cu8(tr2pr)8](,-Mo8O26)26H2O (89), [Cu5(OH)2(tr2cy)2Mo6O22]·6H2O (90), [Cu(Hpztr)2SO4]·3H2O (92), 
[Cu(Hpztr)Mo3O10] (93). 

 88 89 90 92 93 
Формула C28H40Cu4Mo8N24O26 C28H46Cu4Mo8N24O29 C20H42Cu5Mo6N12O30 C14H24CuN10O7S C7H9CuMo3N5O10 
T, K 213 213 296 213 173 
M 2150.52 2204.57 1824.00 540.03 674.55 
Сингонія Триклинна Моноклинна Триклинна Орторомбічна Моноклинна 
Просторова група, Z P1, 1 I2/m, 4 P1, 1 Pnma, 4 P21/m, 2 
a/ Å 9.9725(9) 8.7226(9) 10.005(3) 15.6052(10) 8.8328(8) 
b/ Å 12.2828(10) 22.6889(15) 10.285(2) 7.1386(4) 7.5720(8) 
c/ Å 12.3728(11) 29.436(3) 13.167(4) 19.6934(17) 11.4720(10) 
/ o 87.865(10) 90 106.84(2) 90 90 
/ o 72.116(11) 90.592(11) 96.25(2) 90 90.605(4) 
/ o 73.893(10) 90 111.225(16) 90 90 
V/ Å3 1383.8(2) 5825.3(9) 1173.6(5) 2193.8(3) 767.23(13) 
(Mo-K)/ мм-1 3.352 3.192 3.866 1.151 3.829 
Dрозр/ г см-3 2.581 2.514 2.581 1.635 2.920 
2макс/ o 56.1 51.8 56.7 52.2 52.9 
Рефлекси: Виміряні/Незалежні 10910 / 6599 11030 / 5746 12153 / 4699 17156 / 2258 4453 / 1682 
Rint 0.049 0.058 0.043 0.066 0.042 
Число параметрів 406 490 349 220 139 
R1, wR2 (I > 2(I)) 0.033, 0.077 0.037, 0.087 0.035, 0.067 0.052, 0.110 0.034, 0.069 
R1, wR2 (всі рефлекси) 0.053, 0.079 0.049, 0.093 0.058, 0.074 0.076, 0.114 0.045, 0.073 
GooF (F2) 0.829 0.911 1.001 1.113 1.055 
Залишкова густина/ e Å-3 0.81, -1.09 1.33, -1.02 0.76, -0.72 0.59, -0.42 0.86, -0.96 
Параметер Флека - - - - - 
CCDC номер та(або) л-ра 1557543, [193] 1557544, [193] 1827952, [196] 1423077, [192] 1423078, [192] 
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ДОДАТОК IIІ (продовження) 

Основні кристалографічні параметри синтезованих сполук 
[Cu4(-OH)4(Hpztr)4Mo8O26]·6H2O (94), [Cu(Hpztr)2Mo4O13] (95), [Mo2O6(Hpztr)]·H2O (96), 

 [Mo2O6(Hpztr)(H2O)2] (97), [Mo2F2O5(tr2pr)] (98). 
 94 95 96 97 98 

Формула C28H52Cu4Mo8N20O36 C14H18CuMo4N10O13 C7H11Mo2N5O7 C7H13Mo2N5O8 C7H10F2Mo2N6O5 
T, K 173 213 173 120 296 
M 2266.58 981.68 469.09 487.1 488.09 
Сингонія Триклинна Триклинна Триклинна Моноклинна Орторомбічна 
Просторова група, Z P1, 2 P1, 2 P1, 2 P21/n, 4 Pммn, 2 
a/ Å 10.7634(8) 7.7513(9) 7.3278(9) 7.71946(6) 10.7334(11) 
b/ Å 12.7047(11) 8.1832(8) 8.2854(10) 20.35701(13) 11.8312(11) 
c/ Å 24.903(2) 10.4169(11) 12.8319(11) 9.41202(9) 5.5037(6) 
/ o 85.739(7) 74.226(10) 76.813(10) 90 90 
/ o 83.475(7) 89.356(9) 85.869(11) 99.2369(8) 90 
/ o 69.563(6) 79.982(10) 64.911(10) 90 90 
V/ Å3 3168.2(4) 625.72(12) 686.69(13) 1459.87(2) 698.91(12) 
(Mo-K)/ мм-1 2.944 2.872 1.868 1.766 1.851 
Dрозр/ г см-3 2.376 2.605 2.269 2.216 2.319 
2макс/ o 51.4 56.1 55.8 63.8 54.1 
Рефлекси: Виміряні/Незалежні 26044 / 11881 12074 / 3013 6588 / 3202 31977 / 4805 3714 / 837 
Rint 0.073 0.044 0.055 0.030 0.046 
Число параметрів 811 195 201 216 60 
R1, wR2 (I > 2(I)) 0.066, 0.162 0.017, 0.035 0.032, 0.082 0.018, 0.042 0.030, 0.055 
R1, wR2 (всі рефлекси) 0.143, 0.185 0.022, 0.036 0.037, 0.083 0.022, 0.043 0.039, 0.058 
GooF (F2) 0.871 0.919 1.001 1.057 1.030 
Залишкова густина/ e Å-3 1.67, -1.89 0.61, -0.50 0.86, -0.97 0.54, -0.65 0.57, -1.10 
Параметер Флека - - - - - 
CCDC номер та(або) л-ра 1423079, [192] 1423080, [192] 1423081 [192] 1061684, [326] 934152, [265] 
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ДОДАТОК IIІ (продовження) 
Основні кристалографічні параметри синтезованих сполук  

[Co3(tr2pr)2(MoO4)2F2]·7H2O (99), [Co3(H2O)2(tr2pr)3(Mo8O26F2)]·3H2O (100), [Mo2F2O5(tr2ad)] (101) 
[Mo2F2O5(tr2ad2)] (102), [Cu(tr2pr)(MоO2F4)]Н2О (103). 

 99 100 101 102 103 
Формула C14H34Co3F2Mo2N12O15 C21H40Co3F2Mo8N18O31 C14H17F2Mo2N6O5 C24H32F2Mo2N6O5 C7H12CuF4MoN6O3 
T, K 296 296 213 173 296 
M 1017.20 2023.02 579.22 714.44 463.71 
Сингонія Триклинна Триклинна Орторомбічна Орторомбічна Орторомбічна 
Просторова група, Z P1, 1 P1, 2 Pbcm, 4 P nma, 4 P21212, 4 
a/ Å 8.8925(6) 12.6171(2) 8.0430(8) 15.7918(6) 7.0637(16) 
b/ Å 9.3345(6) 13.5719(3) 16.1926(16) 19.5726(6) 12.595(3) 
c/ Å 10.8401(8) 14.8734(3) 14.5450(13) 8.0018(2) 14.370(3) 
/ o 65.197(5) 96.9040(10) 90 90 90 
/ o 86.104(5) 94.8820(10) 90 90 90 
/ o 73.474(5) 94.1450(10) 90 90 90 
V/ Å3 781.70(9) 2510.47(9) 1894.3(3) 2473.25(14) 1278.4(5) 
(Mo-K)/ мм-1 2.435 3.008 1.384 1.080 2.719 
Dрозр/ г см-3 2.161 2.676 2.031 1.919 2.409 
2макс/ o 55.0 60.9 55.9 61.0 52.88 
Рефлекси: Виміряні/Незалежні 13896 / 3571 40824 / 14950 13701 / 2333 24844 / 3873 9647 / 2616 
Rint 0.105 0.033 0.037 0.056 0.086 
Число параметрів 235 751 140 184 199 
R1, wR2 (I > 2(I)) 0.055, 0.097 0.030, 0.067 0.018, 0.045 0.025, 0.052 0.046, 0.091 
R1, wR2 (всі рефлекси) 0.104, 0.110 0.038, 0.069 0.022, 0.046 0.044, 0.054 0.058, 0.096 
GooF (F2) 0.992 1.063 1.008 0.895 1.018 
Залишкова густина/ e Å-3 0.832, -1.01 1.39, -1.71 0.47, -0.50 0.60, -0.54 0.90, -1.06 
Параметер Флека - - - - 0.07(5) 
CCDC номер та(або) л-ра 934153, [265] 934154, [265] 818253, [266] 818254, [266] - 
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ДОДАТОК IIІ (продовження) 
Основні кристалографічні параметри синтезованих сполук 

[Cu(tr2pr)(NbОF5)]Н2О (105), [Cu(tr2pr)(TaОF5)]Н2О (106), [Cu(VOF4)(H2pztr)2](F)23H2O (107), 
[Cu(V2O2F6(H2O)2)(tr2Ph)(Н2О)2](108), [Cu(VO2F2)2(tr2Ph)(Н2О)2] (109). 

 105 106 107 108 109 
Формула C7H12CuF5N6NbO2 C7H12CuF5N6O2Ta C14H26CuF6N10O4V C10H16CuF6N6O6V2 C10H12CuF4N6O6V2 
T, K 213 213 153 213 296 
M 463.68 551.72 626.93 595.71 553.68 
Сингонія Орторомбічна Орторомбічна Орторомбічна Триклинна Триклинна 
Просторова група, Z P212121, 4 P212121, 4 Cmcm, 4 P1, 1 P1, 1 
a/ Å 7.1157(8) 7.0788(5) 20.7764(13) 6.1450(10) 5.63620(10) 
b/ Å 12.8053(17) 12.7973(11) 17.0702(13) 9.0605(14) 7.5608(2) 
c/ Å 14.575(3) 14.5430(15) 7.1069(4) 9.5668(15) 11.1528(3) 
/ o 90 90 90 104.382(18) 71.8220(10) 
/ o 90 90 90 104.815(18) 77.950(2) 
/ o 90 90 90 107.374(18) 71.458(2) 
V/ Å3 1328.0(3) 1317.4(2) 2520.5(3) 460.00(13) 424.930(18) 
(Mo-K)/ мм-1 2.542 9.991 1.300 2.245 2.405 
Dрозр/ г см-3 2.319 2.782 1.652 2.150 2.164 
2макс/ o 54.00 55.96 56.02 56.38 61.4 
Рефлекси: Виміряні/Незалежні 3742 / 2785 12706 / 3142 9031 / 1681 3919 / 2037 7413 / 2488 
Rint 0.027 0.030 0.069 0.043 0.032 
Число параметрів 207 206 105 142 133 
R1, wR2 (I > 2(I)) 0.047, 0.117 0.017, 0.035 0.041, 0.108 0.038, 0.098 0.046, 0.100 
R1, wR2 (всі рефлекси) 0.067, 0.127 0.020, 0.035 0.033, 0.105 0.043, 0.100 0.033, 0.090 
GooF (F2) 0.943 0.901 0.755 1.007 0.856 
Залишкова густина/ e Å-3 0.65, -0.86 1.01, -0.53 1.42, -0.62 1.16, -1.10 0.44, -0.44 
Параметер Флека 0.32(4) 0.312(9) - - - 
CCDC номер та(або) л-ра - - - - - 
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ДОДАТОК IIІ (продовження) 
Основні кристалографічні параметри синтезованих сполук  

[Cu2(tr2en)2(V2F6O2)] (110), [Ag2(VO2F2)2(trBz)4] (111), [Ag2(VO2F2)2(tr2ad)2]H2O (112), [Ag2(VO2F2)2(tr2en)2(H2O)2] (113), 
[Ag2(VO2F2)2(tr2cy)2]4H2O (114). 

 110 111 112 113 114 
Формула C12H16Cu2F6N12O2V2 C18H18AgF2N6O2V C28H38Ag2F4N12O5V2 C6H10AgF2N6O3V C10H18AgF2N6O4V 
T, K 213 296 213 100 100 
M 703.33 547.19 1016.32 411.01 483.11 
Сингонія Моноклинна Моноклинна Триклинна Моноклинна Моноклинна 
Просторова група, Z P 21/n, 2 P 21/c, 4 P1, 1 P 21/n, 4 P 21/n, 4 
a/ Å 6.1630(6) 7.5484(2) 7.1282(7) 5.80990(10) 6.8540(2) 
b/ Å 13.7698(10) 21.2439(6) 10.3660(10) 14.3940(3) 15.0426(5) 
c/ Å 12.4856(11) 12.5910(4) 12.1661(12) 13.7970(4) 15.7853(5) 
/ o 90 90 81.209(11) 90 90 
/ o 101.370(8) 90.910(2) 76.684(11) 92.745(2) 95.700(2) 
/ o 90 90 80.201(11) 90 90 
V/ Å3 1038.77(16) 2018.81(10) 855.96(14) 1152.49(5) 1619.45(9) 
(Mo-K)/ мм-1 2.988 1.479 1.737 2.552 1.837 
Dрозр/ г см-3 2.249 1.800 1.972 2.369 1.981 
2макс/ o 56.1 57.4 55.8 56.5 61.94 
Рефлекси: Виміряні/Незалежні 8977 / 2499 22923 / 5125 8114 / 3890 11181 / 2761 20297 / 4836 
Rint 0.032 0.044 0.028 0.034 0.039 
Число параметрів 163 271 239 244 217 
R1, wR2 (I > 2(I)) 0.026, 0.067 0.039, 0.072 0.023, 0.051 0.036, 0.069 0.040, 0.088 
R1, wR2 (всі рефлекси) 0.032, 0.068 0.076, 0.086 0.031, 0.051 0.043, 0.072 0.062, 0.094 
GooF (F2) 1.022 1.014 0.891 1.067 1.022 
Залишкова густина/ e Å-3 0.657, -0.474 0.583, -0.420 0.65, - 0.42 1.23, - 1.86 1.04, - 0.76 
Параметер Флека - - - - - 
CCDC номер та(або) л-ра 796068 - 862509, [81] 8625010, [81] 862511, [81] 
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ДОДАТОК IIІ (продовження) 
Основні кристалографічні параметри синтезованих сполук  

[MoO3(tr-4NH2)] (115), [Mo2O6(tr-3NH2)] (116), [Mo2O6(trethbz)2] H2O (117), [Mo2O6(m-trtzH)(H2O)2] (118), [MoO3(p-trtzH)] (119). 
 115 116 117 118 119 

Формула C4H8Mo2N8O6 C2H4Mo2N4O6 C22H28Mo2N6O7 C9H11Mo2N7O8 C9H7MoN7O3 
T, K 213 296 213 296 213 
M 456.06 371.97 680.38 537.13 357.16 
Сингонія Орторомбічна Моноклинна Орторомбічна Моноклинна Тетрагональна 
Просторова група, Z Pbca, 8 P 21/c, 4 C2221, 4 P21/n, 4 I41/a, 16 
a/ Å 12.7099(7) 13.9183(12) 9.6544(5) 7.5725(2) 19.5123(11) 
b/ Å 12.2485(6) 8.1812(7) 23.0267(9) 22.1300(3) 19.5123(11) 
c/ Å 14.8299(10) 7.3290(7) 12.3254(4) 9.4260(2) 19.5123(11) 
/ o 90 90 90 90 90 
/ o 90 104.287(6) 90 98.541(2) 90 
/ o 90 90 90 90 90 
V/ Å3 2308.7(2) 808.73(12) 2740.0(2) 1562.09(6) 4547.4(4) 
(Mo-K)/ мм-1 2.219 3.115 0.966 1.666 1.176 
Dрозр/ г см-3 2.624 3.055 1.649 2.284 2.087 
2макс/ o 55.92 53.16 55.8 59.14 27.31 
Рефлекси: Виміряні/Незалежні 16478 / 2732 6383 / 1679 10348/ 3247 17401 / 4340 9884 / 2557 
Rint 0.035 0.097 0.027 0.028 0.059 
Число параметрів 181 127 169 235 181 
R1, wR2 (I > 2(I)) 0.021, 0.045 0.048, 0.085 0.022, 0.050 0.022, 0.050 0.027, 0.070 
R1, wR2 (всі рефлекси) 0.034, 0.046 0.101, 0.102 0.029, 0.050 0.025, 0.051 0.034, 0.073 
GooF (F2) 0.870 0.931 0.928 1.143 1.029 
Залишкова густина/ e Å-3 0.99, -0.78 0.951, -1.133 1.77, -0.26 0.49, -0.94 0.45, -1.57 
Параметер Флека - - -0.031(19) - - 
CCDC номер та(або) л-ра 1061683, [325] - 1519096, [326] 1061685, [325] 752803, [327] 
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ДОДАТОК IIІ (продовження) 
Основні кристалографічні параметри синтезованих сполук 

[Mo2O6(p-trtzH) (120), [Mo4O12(p-trPhCO2H)2]·0.5H2O (121), [Mo4O12(p-trPhCO2H)2] H2O (122), [MoO3(tradcH)] H2O (123), 
[Mo2O6(HtrglyH)] H2O (124). 

 120 121 122 123 124 
Формула C9H7Mo2N7O6 C18H15Mo4N6O16.5 C18H16Mo4N6O17 C13H19MoN3O6 C4H7Mo2N3O9 
T, K 173 213 213 213 173 
M 501.10 963.12 972.13 409.25 433.01 
Сингонія Триклинна Моноклинна Триклинна Моноклинна Триклинна 
Просторова група, Z P1, 2 P2, 2 P 1, 2 C2/c, 8 P1, 2 
a/ Å 7.2090(9) 9.9831(5) 7.2937(5) 21.6509(12) 7.3685(2) 
b/ Å 7.2984(10) 13.6626(6) 14.4673(11) 12.0008(9) 8.0189(3) 
c/ Å 13.5507(12) 10.1235(5) 14.8484(11) 12.2292(6) 10.0337(4) 
/ o 89.506(11) 90 117.124(8) 90 67.929(3) 
/ o 81.088(10) 90.926(6) 92.334(7) 93.848(6) 88.728(3) 
/ o 87.361(11) 90 99.015(8) 90 78.687(3) 
V/ Å3 703.60(14) 1380.62(11) 1366.0(2) 3170.3(3) 537.88(3) 
(Mo-K)/ мм-1 1.831 1.864 1.887 0.862 2.380 
Dрозр/ г см-3 2.365 2.317 2.363 1.715 2.674 
2макс/ o 54.20 55.0 55.8 55.9 56.6 
Рефлекси: Виміряні/Незалежні 4546 / 1942 11600/ 5627 12768/ 6479 8330 / 3382 4966 / 4306 
Rint 0.050 0.017 0.045 0.049 0.023 
Число параметрів 217 415 406 217 164 
R1, wR2 (I > 2(I)) 0.028, 0.062 0.014, 0.031 0.029, 0.057 0.033, 0.072 0.022, 0.054 
R1, wR2 (всі рефлекси) 0.044, 0.067 0.016, 0.031 0.059, 0.060 0.048, 0.074 0.027, 0.055 
GooF (F2) 0.973 0.921 0.819 0.922 1.029 
Залишкова густина/ e Å-3 0.51, -0.50 0.44, -0.31 0.98, -1.67 0.80, -0.56 0.50, -0.66 
Параметер Флека - - - - - 
CCDC номер та(або) л-ра 1061686, [325] 1519097, [326] 1519098, [326] 0.80, −0.56 2050966, у друці 
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ДОДАТОК IIІ (продовження) 

Основні кристалографічні параметри синтезованих сполук 
[Mo2O6(HtralaH)] H2O (125), [Mo2O6(trleuH)2] H2O (126), [Mo8O25(trhis)2(trhisH)2]·2H2O (127), [Mo4O12(tr2en)2] (128), [Mo2O6(tr2cy)] 

(129). 

 125 126 127 128 129 
Формула C5H7Mo2N3O8 C8H14MoN3O5.5 C32H42Mo8N20O35 C12H16Mo4N12O12 C10H14Mo2N6O6 
T, K 293 213 213 213 213 
M 429.00 336.16 2034.38 904.13 506.15 
Сингонія Моноклинна Моноклинна Моноклинна Орторомбічна Орторомбічна 
Просторова група, Z P21/n, 4 P2/n, 4 P21/c, 2 P bcn, 4 P bca, 8 
a/ Å 7.3876(15) 11.0579(8) 14.3760(9) 15.2779(16) 12.0221(7) 
b/ Å 16.741(3) 10.9724(10) 9.1515(4) 12.6491(13) 13.0629(8) 
c/ Å 9.1243(18) 12.0275(9) 21.3642(14) 12.1712(11) 19.4476(16) 
/ o 90 90 90 90 90 
/ o 95.73(3) 116.837(7) 103.188(7) 90 90 
/ o 90 90 90 90 90 
V/ Å3 1122.8(4) 1302.14(19) 2736.6(3) 2352.1(4) 3054.1(4) 
(Mo-K)/ мм-1 2.273 1.025 1.895 2.172 1.686 
Dрозр/ г см-3 2.538 1.715 2.469 2.553 2.202 
макс/ o 55.8 55.8 56.0 52.6 56.1 
Рефлекси: Виміряні/Незалежні 9083 / 2517 10401 / 8000 23148/ 6547 10718 / 2342 10248 / 1830 
Rint 0.065 0.047 0.029 0.071 0.054 
Число параметрів 163 176 430 190 110 
R1, wR2 (I > 2(I)) 0.028, 0.064 0.028, 0.065 0.020 0.054, 0.119 0.055, 0.093 
R1, wR2 (всі рефлекси) 0.039, 0.066 0.042, 0.067 0.047 0.081, 0.137 0.066, 0.094 
GooF (F2) 0.910 0.912 0.921 0.998 1.230 
Залишкова густина/ e Å-3 0.98, -0.97 1.28, -0.38 1.59, -0.52 1.14, -1.11 0.69, -0.65 
Параметер Флека - - - - - 
CCDC номер та(або) л-ра - 2050967, у друці 1519099, [326] 752797, [327] 752799, [327] 
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ДОДАТОК IIІ (продовження) 
Основні кристалографічні параметри синтезованих сполук 

[Mo2O6(tr2pr)] (130), [Mo2O6(tr2bu)]·H2O (131), [Mo2O6(4,9-tr2dia)]·0.5H2O (132), [Мо4О12(1,6-tr2dia)]·2H2O (133), [Mo2O6(p-tr2Ph)]·H2O 
(134). 

 130 131 132 133 134 
Формула C7H10Mo2N6O6 C8H14Mo2N6O7 C18H23Mo2N6O6.5 C18H26Mo4N6O14 C10H10Mo2N6O7 
T, K 213 293 213 213 173 
M 466.09 498.13 619.30 934.19 518.12 
Сингонія Орторомбічна Орторомбічна Орторомбічна Моноклинна Орторомбічна 
Просторова група, Z P 212121, 4 A bm2, 4 C mma, 4 P1, 1 Pbca, 8 
a/ Å 9.4050(4) 9.766(2) 12.4256(9) 7.3804(8) 13.3074(9) 
b/ Å 11.7467(5) 12.584(3) 16.6809(16) 7.5670(10) 11.6037(10) 
c/ Å 11.9594(5) 12.634(3) 10.4993(10) 11.5827(14) 18.8502(13) 
/ o 90.00 90 90.00 85.928(12) 90 
/ o 90.00 90 90.00 86.074(10) 90 
/ o 90.00 90 90.00 89.873(11) 90 
V/ Å3 1321.25(10) 1552.7(5) 2176.2(3) 643.72(13) 2910.8(4) 
(Mo-K)/ мм-1 1.937 1.661 1.204 1.988 1.777 
Dрозр/ г см-3 2.343 2.131 1.890 2.410 2.365 
макс/ o 53.3 56.0 55.7 55.1 56.5 
Рефлекси: Виміряні/Незалежні 9294 / 2585 5572 / 1555 7657 / 1379 5805 / 2923 10177 / 3591 
Rint 0.035 0.035 0.038 0.041 0.027 
Число параметрів 190 111 92 190 226 
R1, wR2 (I > 2(I)) 0.029, 0.053 0.025, 0.061 0.023, 0.052 0.022, 0.047 0.024, 0.050 
R1, wR2 (всі рефлекси) 0.035, 0.054 0.034, 0.063 0.031, 0.053 0.030, 0.049 0.036, 0.052 
GooF (F2) 1.088 0.870 0.935 0.935 0.956 
Залишкова густина/ e Å-3 0.51, -0.77 0.90, -1.07 0.47, -0.86 0.46, -0.85 0.54, -0.70 
Параметер Флека - 0.70(17) - - - 
CCDC номер та(або) л-ра 752798, [327] - 752801, [327] 752802, [327] 1061687, [325] 
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ДОДАТОК IIІ (продовження) 
Основні кристалографічні параметри синтезованих сполук 

[Mo2O6(tr2ad)]·H2O (135), [Mo2O6(tr2ad)]·6H2O (136) 
  135 136 

Формула  C14H20Mo2N6O7 C7H10Mo2N6O6 
T, K  173 213 
M  576.24 466.09 
Сингонія  Орторомбічна Орторомбічна 
Просторова група, Z  Fммm, 8 P 212121, 4 
a/ Å  12.5413(9) 9.4050(4) 
b/ Å  17.2650(15) 11.7467(5) 
c/ Å  17.6107(12) 11.9594(5) 
/ o  90 90.00 
/ o  90 90.00 
/ o  90 90.00 
V/ Å3  3813.2(5) 1321.25(10) 
(Mo-K)/ мм-1  1.368 1.937 
Dрозр/ г см-3  2.008 2.343 
макс/ o  56.5 53.3 
Рефлекси: Виміряні/Незалежні  4333 / 1308 9294 / 2585 
Rint  0.030 0.035 
Число параметрів  81 190 
R1, wR2 (I > 2(I))  0.020, 0.048 0.029, 0.053 
R1, wR2 (всі рефлекси)  0.027, 0.049 0.035, 0.054 
GooF (F2)  0.982 1.088 
Залишкова густина/ e Å-3  0.43, -0.96 0.51, -0.77 
Параметер Флека  - - 
CCDC номер та(або) л-ра  1061688, [325] 752800, [327] 

 


