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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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. 

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 
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також за підтримки освітньої програми Міністерства Освіти і Науки України 

«Навчання та стажування студентів, аспірантів, наукових та педагогічних 

працівників за кордоном» (2014 р.). 

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. 

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. 
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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] [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 
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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 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 

(трет-бутилгідропероксид) 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 

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. 
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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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі надані загальні відомості про тенденції розвитку 

кристалічної інженерії координаційних полімерів, розглядаються основні 

принципи дизайну структури та акцентується увага на важливості 

використання полідентатних 1,2,4-тріазолвмісних лігандів (ізостеричних 

аналогів карбоксилатних лігандів) у контексті отримання термічно стійких 

метал-органічних координаційних полімерів, що є прототипами сучасних 

матеріалів широкого призначення. У роботі преставлена велика бібліотека 

1,2,4-тріазолвмісних лігандів (Таблиця 1). Серед них присутня велика група 

гомобіфункціональних 1,2,4-тріазолів (btr, tr2Ph, tr2ad, tr2en, tr2pr, tr2bu, tr2cy, 

tr2ad2, 1,6-tr2dia, 4,9-tr2dia), що різняться насамперед лінійними розмірами, 

конформаційною гнучкістю та просторовою напрямленістю тріазольних 

гетероциклів. Інша група (p-trPhtzH, m-trtzH, trPhCO2H, Нpztr, trglyH, tralaH, 

trleuH, trpheH, trhis, tradcH, tr-4NH2, tr-3NH2), окрім 1,2,4-тріазольного 

фрагмента, містить допоміжну донорну функцію: карбоксилу, тетразолу, 

піразолу чи аміну. У окремих випадках актуальними стали монофункціональні 

ліганди, як-от trBz та (S)-trethbz. 

4,4′-Бі(1,2,4-тріазол) є найпростішим представником місткових 

біфункціональних 1,2,4-тріазолів, який відноситься до сімейства класичних N-

донорних лігандів. Проте літературні дані засвідчили, що його координаційно-

хімічний потенціал був недостатньо розкритим. На відміну від 4,4-біпіридину, 

для btr можлива реалізація вищої зв’язності (3- та 4-), що надало додаткові 

можливості у дизайні кристалічної структури координаційних полімерів CuII. 

Насамперед це сприяло утворенню оліго- та поліядерних металокластерних 

фрагментів та полімерних каркасів на їх основі. Для системи CuII/btr/аніон у 

кристалічному стані отримано широкий ряд сполук, 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(N
1,N1'-btr)2(μ3-btr)2(NO3)2](NO3)2 

2H2O (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(N
1,N1'-btr)(H2O)(CF3CO2)](CF3CO2)34H2O (9), [Cu(N-btr)(N1,N1'-btr)(NCS)2] 

2H2O (10) (Рисунок 1). Серед них домінуючими є координаційні полімери, 

каркаси яких належать до сіток топології (4,4). 

Окремої уваги заслуговують сполуки, що є продуктами взаємодії водного 

CuCl2 (чи CuBr2) з btr (для низки випадків у присутності водних ZnCl2, CdCl2, 

HgCl2): [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- 
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Таблиця 1 – Бібліотека 1,2,4-тріазолвмісних лігандів, що була використана для 

синтезу координаційних полімерів. 

  
 

btr tr2Ph p-trPhtzH 

 

 

 
trPhCO2H Нpztr tr2ad 

 
 

 
trglyH tralaH trleuH 

 

 

 

trpheH tr2pr tr2ad2 

  

 
tr2cy tr2en trBz 

 
 

 
tr-4NH2 tr-3NH2 m-trtzH 

 
 

 

(S)-trethbz trhis tr2bu 

 
 

 
1,6-tr2dia 4,9-tr2dia tradcH 

 

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). Їх 

можна раціонально поділити на декілька груп (I-VI, Рисунок 1). 

Взаємодія CuCl2/CuBr2 з btr у водно-спиртових розчинах 

супроводжується частковим гідролізом, що призводить до катіонних 

триядерних часток [Cu3(μ3- OH)]5+/[Cu3(μ3-O)]4+ (Рисунок 1, тип VI). Їх залучен- 
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Рисунок 1 – Зображення будови координаційних полімерів CuІІ – btr, що 

спостерігалось у кристалічних структурах сполук 1-18. 

 

ня у координаційний каркас може відбуватися двома способами: внаслідок 

самоасоціації чи внаслідок агрегації, що спричиняє утворення сіток різного 

типу (Рисунку 2). 

Дещо інша картина спостерігається для координаційних полімерів з 

подовженими лігандами: tr2Ph та його гетеробіфункціональними аналогами (p-

trPhtzH, trPhCO2H). Ліганд tr2Ph має помітно вищу термічну стійкість і, на 

відміну від btr, був використаний в умовах гідротермального синтезу. 

Подовжена система ароматичних циклів дозволяє фіксувати йони металів на 

відстанях 12.913.4 Å, що на молекулярному рівні закладає реалізацію 

мікропоруватої структури. 

 

 
 

Рисунок 2 – a), b) У сполуках 16 та 17 кластери [Cu3(μ3-OH)]5+ поєднуються 

містковими μ3-btr у 2D сітки (топологія (3,6)), що попарно зшиті у 3D каркас 

лігандами btr та галогенідними містками; c) координаційний каркас сполуки 18 

відноситься до топологічного типу (10,3)-а. 
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Для виявлення особливостей структуроутворення катіонів CuII з лігандом 

tr2Ph була синтезована 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). Рисунок 3 відображає взаємодії метал-ліганд та 

ліганд-ліганд, що спостерігаються для координаційних полімерів CuII-tr2Ph у 

кристалічному стані. Органічний ліганд виявляє схильність до багатоцентрової 

координації, як-от N1,N2- чи(та) N1,N2,N1’,N2’-місток. Це вказує на геометричну 

жорсткість утворених каркасних структур. Більшість отриманих сполук 

побудована на основі металовмісних колон катіонного типу, які додатково 

підтримуються короткими аніонними містками. У низці випадків (сполуки 19-

22) координований тріазольний фрагмент розміщується під певним кутом по 

відношенню до феніленового спейсера та некоординованого тріазолу, що 

сприяє інтеркалюванню сусідніх колон із залученням стекінгових взаємодій. 

 

 
Рисунок 3 – Особливості структуроутворюючих взаємодій у сполуках 19–25. 

 

Перспективним напрямком у роботі стало використання органічних 

лігандів з різними донорними функціями. Гетеробіфунціональні trPhtz та 

trPhCO2H є амфолітами, адже одночасно поєднують кислотні (ацидо) та 

основні властивості. Окрім місткової ролі, trPhtz та trPhCO2H у ацидо-формі 

виконують зарядо-компенсуючу дію, що сприяє зменшенню кількості 

позасферних аніонів у структурі координаційних сполук. Проте використання 

trPhtz та trPhCO2H може призводити як до отримання мікропоруватих 

тривимірних метало-органічних каркасів ([Cu2(4-trPhtz)3]Cl·12H2O (26)), так і 

до щільно упакованих водново-зв’язних мотивів, що спостерігається у сполуках 

[Cd(trPhtz)2(H2O)2] (27), [M(trPhCO2H)2(H2O)2] (де М= CоІІ (28), CdІІ (29) та CuІІ 

(30)). 

Цікавим об’єктом для дослідження виявився гетеробіфункціональний 

Hpztr. У ньому споріднені п’ятичленні гетероцикли піразолу та 1,2,4-тріазолу 

розміщуються некомпланарно, що є наслідком наявності метильних замісників. 

Конфігурація донорних центрів аніона pztr- є близькою до тетраедричної, що 

нагадує молекулу btr. Важливою особливістю Hpztr є і те, що селективність 

координації піразольного чи 1,2,4-тріазольного фрагмента має рН залежний 

характер внаслідок відмінних кислото-основних властивостей гетероциклів. 

Взаємодія ряду солей CuII з Hpztr у гарячому водному розчині з 

наступною кристалізацією спричиняє утворення серії споріднених 

координаційних полімерів: [Cu(μ2-OH)(µ2-Hpztr)(H2O)2](O2CCH3)3H2O (31), 
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[Cu(μ2-OH)(µ2-Hpztr)(H2O)2](O2CCF3)3H2O (32) та [Cu2(μ2-OH)2(µ2-

Hpztr)2(H2O)3](OTs)23H2O (33). Їх кристалічна будова включає лінійні CuII-

вмісні ланцюги, що підтримуються комбінацією гідрокси-містків (2) та 

коротких містків N1,N2-тріазольного фрагмента, у той час як піразольний 

гетероцикл залишається некоординованим. 

Інакше протікає взаємодія між Hpztr та твердим CuX2nH2O (X = Cl-, n = 2; 

Br-, n = 0) у вологому CH2Cl2 за кімнатної температури у присутності сильної 

основи (наприклад, тв. NaOH), тетраалкіламоній хлориду (чи броміду) (NAlk4X, 

Alk= Et, n-Pr, n-Bu; X= Cl-, Br-) або [K(18-краун-6)]+. Використання сильних 

основ у присутності ліпофільних катіонів є необхідним для депротонування 

піразольного фрагмента. Ці катіони є реагентами міжфазного переносу аніонів 

та сприяють кристалізації аніонних комплексних часток. Повільна 

кристалізація над парами діетилового етеру або шляхом дифузії розчинників 

THF або 1,4-Diox (інколи з додаванням DMF) призводить до серії гексаядерних 

комплексів CuII 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)62CH2Cl2]4THF (38), [K(18c6)(1,4-Diox)2] 

[ClCu6(OH)6(pztr)62CHCl3]2CHCl32(1,4-Diox) (39). Первинну інформацію про 

будову сполук було отримано за результатами рентгеноструктурного аналізу та 

за допомогою мас-спектральних досліджень у розчині. Головною особливістю 

кристалічної будови комплексів 3439 є утворення гексаядерного металоциклу 

[CuII
6(2-OH)6]

6+, який є основою супрамолекулярного контейнера [CuII
6(2-

OH)6(pztr)6] (Рисунок 4). Його стінки складають шість депротонованих лігандів 

pztr-, котрі додатково підтримують циклічний остов за допомогою піразолатних 

містків. Кожен pztr-та ОН--аніон розміщуються послідовно зверху та знизу від 

площини [CuII
6(2-OH)6]

6+ так, що просторова напрямленість 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. Галогенід-аніон у центрі платформи 

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- (чи Br-)Cu6(OH)6(pztr)6] є аніонною, а її негативний 

заряд компенсується наявністю зовнішньосферних катіонів. Форма та розміри 

чаші ідеально підходять для включення не більше двох молекул органічного 

розчинника-гостя на комплексну одиницю. 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 4), тоді як THF, 1,4-Diox, Н2О або надлишкова 

кількість CH2Cl2, CHCl3 займають положення зовні. Молекули-гості, що 

розташовані 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, у тому 

числі по відношенню до промислових фреонів. 
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Рисунок 4 − a) Взаємодія 

Hpztr та CuСl22H2O (або 

CuBr2) із залученням 

піразолатних містків 

приводить до формування 

металомакроциклічної 

платформи [Cl-(Br-)Cu6 

(2-OH)6(pztr)6], що має дві 

ідентичні внутрішні 

порожнини, розмір яких 

виявляється оптимальним 

для включення гостьових 

молекул розчинника. 

 

Сорбційні властивості. Адсорбційні дослідження проведені для 

комплексу [NPr4][ClCu6(OH)6(pztr)62CH2Cl2]nCH2Cl2mH2O (37), який 

активували вакуумуванням. Адсорбційна здатність була перевірена по 

відношенню до ряду газоподібних адсорбатів, як-от: CH2Cl2, СН4, N2, CO2 та 

промислового фреону R404a. Активований зразок 

[NPr4][ClCu6(OH)6(pztr)6]5H2O поглинає 2.66 ммольг-1 CH2Cl2 (298 К, тиск 

0.029 МПа), досягаючи насичення (Рисунок 5). Це відповідає чотирьом 

молекулам адсорбату на комплекс і вказує на існування принаймні двох центрів 

зв’язування молекул дихлорметану в структурі, що узгоджується з даними 

рентгеноструктурного аналізу. Понижена адсорбційна здатність зафіксована 

для СО2 (1.72 ммольг-1 при 3.65 МПа; P/PS = 0.55), що у перерахунку на мольне 

співвідношення адсорбент:адсорбат становить 1:2.5. Можна припустити, що 

адсорбовані молекули СО2 розміщуються переважго у внутрішній порожнині 

аніонної чаші. 

Очікувано менша адсорбція спостерігається для неполярних молекул (N2, 

CH4), що, ймовірно, пов’язано з незначними ентальпіями адсорбції. Для фреону 

R404a значення сорбційної ємності становить 0.55 ммольг-1 (тиск 0.10 МПа), 

що відповідає умовному складу [NPr4][ClCu6(OH)6(pztr)60.97(R404a)]5H2O. 

Тож розміщення молекул галогенованих етанів та галогенованих метанів в 

аніонному контейнері [Cl-Cu6(OH)6(pztr)6] помітно різниться. Ключову роль у 

цьому можуть відігравати не тільки взаємодії електронегативних атомів 

галогенів з ОН групами, а і напрямлений контакт (молекула-гість) С-H…Cl-. 

Наявність шести некоординованих тріазольних груп та стабільність 

гексаядерних гідроксипіразолатів CuІІ у розчині створило передумови 

ієрархічної   зборки   структури   координаційного   полімеру,   що  відбувається  
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Рисунок 5 − a), b) Ізотерми адсорбції CH2Cl2, CO2 та фреону R404a (298 K) 

описуються закономірністю Лангмюра. 

 

селективно із залученням підходів постадійного синтезу. Взаємодія аніонних 

кластерів [Cl-Cu6(OH)6] із солями дикатіонів першого перехідного ряду 

елементів призводить до миттєвого осадження координаційних полімерів. 

Монокристали ряду сполук ([Cu{ClCu6(µ2-OH)6(pztr)6}]Cl14EtOH2H2O (40), 

[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)) вдалося отримати у системах, що містили 

[CuII(acac)2] або галогеніди CdII. У кристалічних структурах гексаядерні 

гідроксипіразолатні аніони виконують роль шестизв’язних N-донорних 

тектонів, причому у координацію залучаються по одному атому нітрогену 

шести тріазольних груп. Через ці позиції кожен кластер [Cl-Cu6(µ2-OH)6(pztr)6] 

з’єднує шість додаткових катіонів CuII (чи CdII). Останні знаходяться на центрах 

інверсії та мають правильне октаедричне оточення із шести атомів нітрогену 

тріазольних циклів. У результаті формуються ізомерні координаційні каркаси, 

які можна описати як поєднання двох типів шестизв’язних вузлів (з одного боку 

– металолігандів, а з іншого – катіонів CuII/CdII) за допомогою бітопних 

лінкерів (pztr-) у примітивно-кубічній сітці (Рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 − 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. 
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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 катіонами [Cu(tren)]2+. Аніони [Cl-

Cu6(OH)6(pztr)6] об’єднуються з [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. 

Широкі можливості у дизайні структури координаційних полімерів 

продемонстрував ліганд tr2ad. Конформаційна жорсткість аліциклічного 

адамантанового ядра 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 дозволила уникнути небажаних стекінгових 

взаємодій. Ліганд такого типу є термічно стійким, що є важливою передумовою 

стабільності координаційних полімерів на його основі. 

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 реалізується у сполуках 

[Ag2(tr2ad)2](CF3SO3)2 (45) та [Ag2(tr2ad)2](ClO4)2 (46). Альтернативний спосіб 

агрегації димерів [Ag2(2-tr)2(tr)2]
2+ може призводити до ланцюгових 

металовмісних мотивів, які за допомогою органічних лінкерів з’єднуються у 

тривимірний каркас ([Ag2(tr2ad)2](NO3)2·2H2O (47)). 

Для отримання тривимірних 3D каркасів ширші можливості надають 

двозарядні катіони Cd2+ чи Cu2+, для яких характерні вищі координаційні числа. 

У процесі роботи було отримано ряд координаційних полімерів складу: 

[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). [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), 

[Cu3(tr2ad)4(H2O)2(SO4)2]SO428H2O (56), [Cu3(tr2ad)4(SO4)(H2O)3](SO4)2·34H2O 

(57), [Cu(tr2ad)(SO4)]·3H2O (58), [Cu2(μ2-OH)(tr2ad)2(Н2О)(NO3)](NO3)2∙3H2O 

(59). Серед них сполуки 48, 49 чи 53 містять дискретні катіони Cd2+ чи Cu2+, які 

з’єднані через атоми нітрогену N1,N1’-тріазольних груп адамантанового лінкера; 

комплекси 50, 58 побудовані з полімерних ланцюгів, які зшиваються у 

двовимірний шар за домопогою 4-tr2ad. Кристалічні структури сполук 50-52, 

54-57 мають у своїй основі дискретні лінійні кластери [M3(2-tr)6]
6+. З погляду 

топологічного формалізму, триядерні одиниці виконують роль шести- або 

чотиризв’язних вузлів, що поєднуються органічними лігандами у 3D 

координаційний каркас топологій -Po чи 2D (4,4) сітки. 

У розділі 2 розглядаються сполуки СuII та AgІ з гетеробіфункціональними 

1,2,4-тріазолкарбоновими кислотами, що є похідними -амінокислот, а також 
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координаційні полімери СuІІ
, CoІІ, ZnII на основі змішанолігандних 

біcтріазольних та полікарбоксилатних лігандів. 

Взаємодія trglyН, tralaН та trleuH із солями CuІІ у водному розчині за 

кімнатної температури та в умовах гідротермального синтезу дозволила 

отримати ряд споріднених координаційних полімерів. Їх будова базується на 

тримідних трикутних кластерах ([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)) 

чи полікупрум(ІІ)-гідроксидних ланцюгах ([Cu(μ2-OH)(trleu)(H2O)2]·3H2O (67)). 

Будову сполук 6062 та 6466 можна розглядати як результат самоасоціації 

трикутних гідроксикластерів у структури ламінарного типу (Рисунок 7а). 

Цікавий цеолітоподібний мотив реалізується у сполуці 63 (Рисунок 7b, c), яку 

отримали шляхом повільної дифузії компонентів (CuSO4 та trglyН) у водному 

розчині за кімнатної температури. Полімерний каркас відповідає складу 

[Cu3(μ3-OH)(trgly)3]n та є ізомерним до двовимірної сітки сполук 60 та 61. 

 

 
Рисунок 7 – a) Схема взаємодії похідних 1,2,4-тріазолкарбонових кислот 

(trglyН, tralaН) із солями Cu2+; b) Рівносторонній трикутний кластер [Cu3(μ3-

OH)(trgly)3(H2O)3] у комплексі 63; c) Архімедовий поліедр - зрізаний куб, що 

показує просторове розміщення кластерів в тривимірному каркасі. 

 

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. У сполуках [Ag(µ4-trala)]·H2O (68) та [Ag(µ4-trphe)]·H2O (69) 

ланцюгова послідовність катіонів AgІ підтримується за допомогою одночасної 

місткової координації μ2-tr та μ2-2:0-карбоксилатного фрагмента 
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ацидолігандів. Такий спосіб координації забезпечує зшивання сусідніх 

ланцюгів між собою з утворенням площинної сітки. Бічні вуглеводневі 

«хвости» розташовуються вгору та вниз від метал-органічних шарів, 

формуюючи одночасно над(під)площинні «порожнини-впадини». Їх 

розміщення здається напрочуд вдалим для включення у порожнину гостьової 

молекули води (Рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – a) Конфігурація супрамолекулярного контейнера [Ag4(µ4-

trphe)4]·H2O, b) лінійна послідовність [Ag4(µ4-trphe)4] у межах одного шару.  

 

Важливою стратегією раціонального дизайну нейтральних каркасів 

координаційних полімерів є контрольований вибір як бістріазольних лігандів, 

так і карбоксилатних тектонів (полікарбонових кислот) певної конфігурації. У 

цьому разі карбоксилатні ліганди 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. Такий підхід виявився 

перспективним для координаційних полімерів СuІІ
, CoІІ та ZnII: 

[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), [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) (де btc = 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). 

Встановлено, що нейтральні координаційні каркаси побудовані на основі 

поліядерних вторинних будівельних одиниць: біядерних для сполук Со2+ та 

Zn2+, триядерних лінійних та тетраядерних ромбічних ([Cu4(μ3-OH)2]) для 

комплексів Cu2+. 

У розділі 3 приведені гібридні неорганічно-органічні СuI,II-MoVI 

координаційні полімери з гетерофукціональним Hpztr та бітріазольними 

лігандами різної конформаційної гнучкості (tr2pr, tr2ad, tr2cy). 

Продемонстрована методологія аналізу цих систем з побудовою 

концентраційних діаграм для визначення специфічних областей кристалізації. 

Це надало вичерпну інформацію щодо кількості існуючих сполук з можливістю 

чіткого виокремлення умов їхнього утворення (оптимізовано умови синтезу та 

створено синтетичні протоколи). Вибір лігандів дозволив простежити вплив 
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гнучкості лігандного спейсера та наявності різнофункціональних донорних 

груп на чисельність і різноманіття утворених фаз гібридних сполук, їх склад та 

будову. 

У системі СuII/tr2ad/MoVI зафіксовано 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). Оптимізація методик синтезу показала, що 

кристалізація залежить від ряду факторів - природи реагентів і їх 

співвідношення, температурного режиму реакції, рН середовища. Трикутна 

концентраційна діаграма для даної системи була побудована на основі даних 

36-ти реакційних точок, що відповідають певному співвідношенню реагентів 

(Рисунок 9). Мольні співвідношення компонентів Cu(OAc)2·H2O, tr2ad та 

(NH4)6Mo7O24·4H2O систематично варіювались, 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). 

 

 
Рисунок 9  a) Концентраційна діаграма CuІІ/tr2ad/MoVI (приведена нумерація 

експериментальних точок) та b) поля кристалізації сполук. 

 

Область утворення 77 зміщена від центральної зони до правого нижнього 

кута діаграми, що відповідає надлишку молібденоксидного компонента. 

Водночас область кристалізації 78 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 

перетворень і появи серед продуктів коричневого порошку Сu2O. Це пояснює 

причини утворення комплексу одновалентної міді 79. Отримані спостереження 

дозволили чітко виокремити зони кристалізації індивідуальних сполук. Для 

синтезу 77 оптимальним є мольне співвідношення вихідних компонентів 

СuII/tr2ad/MoVI = 1:2:7, тоді як для отримання сполуки 78 воно має становити 
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5:2:3. Цікаво відмітити інший комплекс - [Zn2(tr2ad)2(H2O)2(Mo8O26)] (80), який 

утворюється за подібних умов в системі Zn(OAc)2/tr2ad/MoVI та має подібну до 

сполуки 77 склад та будову, що зайвий раз пікреслює стабільність даного 

структурного типу. 

Структурна споріденість органічних лігандів tr2ad та tr2pr витікає з 

однакового способу поєднання двох тріазольних функцій через місток із трьох 

атомів карбону. Принципова різниця між ними полягає у більшій гнучкості 

аліфатичного скелету tr2pr. Зазвичай для молекули tr2pr реалізуються три 

головні конформаційні форми (анти-анти, анти-гош та гош-гош), що сприяє 

утворенню більш різноманітних купрум-молібдатних-тріазолвмісних 

архітектур. У системі Cu(OAc)2/tr2pr/(NH4)6Mo7O24 було отримано дев’ять 

нових сполук: [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(-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). Їх кристалічна будова включає ізомерні β- 

чи δ-[Mo8O26]
4- аніони та споріднені аналоги [Mo8O28H2]

6-, [Mo8O26N(tr)2]
4-. За 

виключенням комплексу 83, катіонні мотиви [Cu([N-N]-tr)]n
2n+ є триядерними та 

містять місткові μ2-ОН групи та(або) координовані октамолібдатні форми. 

Концентраційна діаграма (Рисунок 10) охоплює сім основних областей 

кристалізації продуктів 8185, 88 та 89. Кристали координаційних полімерів 86 

та 87 були виявлені як домішки. 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. 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 знайдена в діапазоні співвідношень CuII/tr2pr/MoVI = 

15 : 15 : 28. 

 

 
Рисунок 10  Концентраційна діаграма трикомпонентної системи 

Cu(OAc)2/tr2pr/(NH4)6Mo7O24 показує зони утворення дев’ятьох мідь-

молібдатів, декорованих органічним лігандом tr2pr: 8189. 
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Вища стабільність конформації “крісло” для ліганду tr2cy є більш 

передбачуваною. Тому у системі CuSO4/tr2cy/MoO3 за гідротермальних умов 

кристалізуються лише три координаційні сполуки: 

[Cu5(OH)2(tr2cy)2Mo6O22]·6H2O (90) (як домішка), [Cu(tr2cy)2SO4]·7H2O (91) 

(основний продукт) та [Mo2O6(tr2cy)] (130). 

Специфікою взаємодії гетерофункціонального Hpztr з гетерометалічною 

купрум(ІІ)-молібдатною матрицею у системі CuSO45H2O/Hpztr/MoO3 є 

координаційна інертність піразольної групи, тоді як головним 

структуроутворюючим фрагментом виступає тріазольна функція. Завдяки 

останній металічні центри сполучаються у різний спосіб (СuII-[N-N]-CuII, СuII-

[N-N]-MoVI, MoVI-[N-N]-MoVI), що реалізується у топологічно відмінних 

сполуках 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) 

присутній як домішка у області кристалічної фази 96. 

Для вивчення структуроутворення координаційних полімерів з 

інтегрованими металоксофторидними частками в умовах гідротермального 

синтезу було досліджено ряд споріднених систем, що містили солі CoII(СuII) чи 

AgI у присутності органічного ліганду, металоксидного компонента (солі або 

оксиди MoVI, WVI та NbV, TaV, VV) та джерела фторид-йонів, що описано у 

розділі 4. 

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-компонент), тоді як вміст аніонів F¯ у розчині контролювали додаванням 

HF, NH4F чи CoF2. Завдяки послідовній зміні 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). 

Присутність HF є необхідною умовою отримання сполук 98 та 100, а їх вихід 

залежить від концентрації HF та співвідношення HF/MoVI. Утворення сполуки 

98 відбувається переважно при високому мольному співвідношенні HF/MoVI 

(~6:1), водночас 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 бістріазольних лігандів, зокрема tr2ad та tr2ad2 ([Mo2F2O5(tr2ad)] 

(101) та [Mo2F2O5(tr2ad2)] (102)). Тож присутність сторонніх катіонів металів 

(CoII) не є обов’язковою умовою їхнього отримання. У таких системах фторидні 

ліганди виконують роль своєрідних «молекулярних ножиць», що призводять до 

деполімеризації двовимірного подвійного шару cтруктури -MoO3·H2O. Після 

цього відбувається стабілізація нейтральної димерної одиниці [(O)2FMo-O-

MoF(O)2] шляхом координації двох місткових тріазольних фрагментів. 

Враховуючи біфункціональність органічного ліганду, біядерні одиниці 

[Mo2F2O5(tr)2] інтегруються у лінійний полімерний мотив (Рисунок 11). 

Інша реакційна система, що містила CuII/tr2pr/MoO3 та водний HF, є менш  
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Рисунок 11  a) Проекція 

подвійного шару -MoO3·H2O 

(вигляд збоку); b) та c) 

деполімеризація оксидної 

структури MoO3 із заміщенням 

позицій атомів оксигену на 

атоми флуору; d) тріазольні 

ліганди координуються навколо 

біядерної частки [(O)2FMo-O-

MoF(O)2]. 

 

 

варіативною. За різних співвідношень реагентів основним продуктом реакції 

виступає сполука [Cu(tr2pr)(MоO2F4)]Н2О (103), до складу якої входить 

двозарядна аніонна частка [MоO2F4]
2-. Вихід комплексу помітно вище у 

присутності розчину HF, аніж у присутності СuF2, як джерела фторид-йонів. 

Фторидна кислота є також обов’язковим компонентом для синтезу ряду інших 

координаційних полімерів: [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. Октаедрам [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 аніонному поліедрі. Для 

оцінки ступеня деформації аніонів був проведений метод аналізу Хіршфелда з 

використанням середньо-квадратичних амплітуд зміщення відповідних атомів 

вздовж зв’язку між ними. 

Хімія гібридних сполук на основі 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 чи тригонально-

біпірамідальне та викривлене октаедричне оточення. Водночас ванадій відомий 

легкістю окисно-відновних переходів, а сполуки VV та VIV досить стабільні у 

розчинах. 

Дослідження систем на основі CuII(AgI), VV, тріазольних лігандів та у 

присутності F¯/НF показали їх чутливість до умов проведення гідротермальних 

реакцій, вибору неорганічних компонентів та співвідношення між ними. 

Отримані координаційні сполуки містять оксофторидні аніони чи кластерні 

оксофторидні фрагменти СuII-VV або CuII-VIV, CuI-VIV, AgI-VV, структурна 

функція яких помітно різниться (Рисунок 12). Подібно до аніона TaОF5
2- в 

сполуці 106, дискретні оксофторидні аніони VIVOF4
2- відіграють місткову 2-

O:O-роль між катіонними центрами CuII, як це спостерігається для 
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[CuII(VIVOF4)(H2pztr)2](F)23H2O (107). Проте 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’язковою  є  участь  тріазольного  містка,  що  сполучає  два  різнометалічні  

 

 
Рисунок 12  а) Головні структурні типи гетерометалічних сполук Cu-VVза 

участі тріазольних лігандів; b) будова координаційного кластера, що містить 

гетерометалічну послідовність VV-AgI-AgI-VV (сполука 112); с) Фрагменти 

[Ag2(VO2F2)2(tr)4] сполучаються між собою у ланцюги за допомогою 

тетрадентатних лігандів tr2ad. 

 

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)). У більшості систем з CuII ванадій зазнає 

відновлення +5 → +4. Проте це не розповсюджується на гетерометалічні 

координаційні полімери срібла-ванадію, що, вірогідно, пов’язано з високим 

редокс потенціалом пари Ag+/Ag0. 

У розділі 5 представлені гібридні молібденоксидні 1,2,4-тріазолілвмісні 

координаційні полімери. Показано, що 1,2,4-тріазоли можуть виступати у ролі 

коротких [N-N] містків до перехідних елементів вищих періодів у найвищих 

ступенях окиснення (наприклад, Mo+6 у кислотному оксиді MoO3). У цих 

стуктурах атоми нітрогену в координаційній сфері металу завжди 

розміщуються навпроти молібденільних (Mo=O) атомів оксигену, що вказує на 

виражений «транс-вплив» - наслідок вторинного ефекту Яна-Телера. 

Кристалічна структура таких гібридів неодмінно містить полімерний оксид –

[O-MoVI(O)2]n– у вигляді нескінченного ланцюга чи двовимірного шару. Ці 

особливості координаційного оточення атомів MoVI полегшують передбачення 

не лише локальної геометрії, а і загалом полімерної топології. 
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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: 

[Mo2O6(Hpztr)]·H2O (96), [Mo2O6(Hpztr)(H2O)2] (97), [MoO3(tr-4NH2)] (115), 

[Mo2O6(tr-3NH2)] (116), [Mo2O6(trethbz)2] H2O (117), [Mo2O6(m-trtzH)(H2O)2] 

(118), [MoO3(p-trtzH)] (119), [Mo2O6(p-trtzH) (120). Ці полімери утворюють 

чотири структурні типи, що наведені на Рисунку 13. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13  Приклади 

структурних 

підтопологій отриманих 

МоVI-оксидних-

органічних гібридних 

сполук на основі 1,2,4-

тріазольних лігандів. 

 

Репрезентативний ряд МоVI-оксидних-органічних гібридних сполук 

([Mo4O12(p-trPhCO2H)2]·0.5H2O (121), [Mo4O12(p-trPhCO2H)2] H2O (122), 

[MoO3(tradcH)] H2O (123), [Mo2O6(Htrgly)] H2O (124), [Mo2O6(Htrala)] H2O 

(125), [Mo2O6(trleuH)2] H2O (126), [Mo8O25(trhis)2(trhisH)2]·2H2O (127)) був 

отриманий з 1,2,4-тріазолкарбоновими кислотами, що різняться природою та 

геометрією спейсера між донорними групами. У цих сполуках 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 (комплекси 124 та 125, 

Рисунок 14). 

Характеристичність взаємодії тріазольного гетероциклу та молібден-

оксидної матриці дозволяє надійно прогнозувати типи каркасних структур у 

разі використання лігандів бістріазольної серії, з якими отримано сполуки 

[Mo4O12(tr2en)2] (128), [Mo2O6(tr2cy)] (129), [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), [Mo2O6(tr2ad)]·H2O (135), 
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[Mo2O6(tr2ad)]·6H2O (136). Вони мають дво- та тривірну каркасну будову та 

відносяться до трьох субтопологічних полімерних типів: спірального ланцюга з 

подвійними тріазол-/окси-містками (І), зигзагоподібного ланцюга ІІ 

(чергування потрійного та одинарних містків) та молібден-оксидної стрічки  

 

 
Рисунок 14  Координаційні мотиви, котрі реалізуються в сполуках 123 та 

124. 

 

(ІІІ) (Рисунок 13). Подвоєна дентатність бістріазолів призводить до зшивання 

лінійних субтопологій (-МоО2-О-)n у сітки вищої вимірності. Тож загальну 

топологію структури можна контролювати шляхом раціонального підбору 

бістріазольних модулів (Рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15  a), b) Будова тетрагонального координаційного каркаса 

комплексу 134, c) показано взаємопереплетення двох незалежних сіток. 

 

Термічні дослідження значної кількості сполук виконані з 

використанням двох незалежних методів: термогравіметричного аналізу та 

рентгенівської термодифракції в умовах поступової зміни температури. 

Цікаві результати були отримані з аналізу термодифрактограм сполук 60 

та 63 (Розділ 2). Для комплексу 63 у температурному інтервалі від 20 до 230 ºС 

спостерігаються два чітко виражених фазових перетворення (Рисунок 16). 
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Перше з них (6070 ºС) відповідає утворенню фази, ідентифікованої як сполука 

60. Дана фаза зберігається до температури 130 ºС, а при подальшому нагріванні 

відбувається утворення нової кристалічної сполуки, що є стійкою до 

температури 230 ºС. Варто відзначити, що в інтервалі 4060 ºС на 

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. 

 

 
Рисунок 16 – Термодифрактограми (2Ө = 5–60°) комплексів 63 (a) та 60 (b) 

показують фазові переходи у інтервалах температур 6070 та 120130 °C. 

 

Термічна поведінка гібридних неорганічно-органічних СuII-MoVI 

координаційних полімерів (Розділ 3) помітно різниться від наявності у 

структурі кристалізаційних молекул води. Для сполук кристалогідратного типу 

(78, 81, 83, 84, 92, 94) термічні перетворення відбуваються ступінчасто. На 

початковій стадії проходить 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 до температури 180 °C. Різка зміна 

кристалографічних параметрів елементарної комірки відбувається при переході 

від структури кристалогідратної до структури зневодненої. Остаточне 

руйнування кристалічної фази відбувається за помітно вищої температури (300 

°C для 77, 270 °C - 92, 250 °C - 84, 230 °C - 94, 90). 

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 до 240 °C для 85 та до 300 °C у разі 77 та 93. Серед СuII-MoVI 

координаційних полімерів сполуки 77 та 93 є винятково термостійкими. 

На процеси термічного розкладу координаційних полімерів AgI (Розділ 4) 

помітно впливають окисно-відновні перетворення, що супроводжуються 

виділенням металічного срібла. Термічна стабільність серії тріазолвмісних 

координаційних сполук AgI з ванадій(V)-оксофторидними частками (110114) 

загалом узгоджується з термічною поведінкою класичних координаційних 

полімерів AgI на основі бістріазольних лігандів, що включають типові аніони 
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(ClO4
-). Ці каркаси витримують нагрівання до 290300 °C, але подальші 

незворотні перетворення є неминучими і відбуваються за сценарієм 

відновлення катіонів AgI до вільного металу. 

Стабільність структури координаційних полімерів MoO3 (Розділ 5) 

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) наводить на думку про певні переваги каркасних аліфатичних 

лінкерів проти ароматичних. Це підтверджується термодифрактограмою 

розкладу комплексу 133 з бітопним діамантановим лігандом 1,6-tr2dia. Попри 

наявність фазового перетворення за температури 170 ºС, що асоціюється із 

процесом дегідратації, кристалічність зразка зберігається до температури 450 

ºС. Ці показники термічної стійкості наближаються до рекордних значень для 

метал-органічних матеріалів. 

Фотолюмінесцентні дослідження проведені для органічних лігандів та 

їх комлексів з AgI (сполуки 46, 69, 110114), що описано у розділах 2 та 4. На 

Рисунку 17 зображено спектри фотолюмінесценції та спектр збудження 

фотолюмінесценції, які були записані для твердих зразків комплексу [Ag(µ4-

trphe)] H2O (69) та ліганду trpheH. Для комплексу спостерігається гіпсохромний  

 

 
Рисунок 17 – a) Спектри фотолюмінесценції збудження (PLE) та 

фотолюмінесценції випромінювання (PL) для 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. 

 

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 криві згасання люмінесценції 

є біекспоненціальними, 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. Смуги випромінювання 
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ліганду можуть бути інтерпретовані як переходи типу n* чи *. 

Враховуючи подібність смуг збудження і випромінювання вільного ліганду та 

комплексу, можна зробити висновок, що вони відповідають внутрішньо-

лігандним переходам. Спектри дифузного відбиття (Рисунок 17 b) для 

комплексу і для ліганду trpheH мають схожий вигляд. У спектрі дифузного 

відбиття споріденого tralaH відсутня смуга поглинання з максимумом при 260 

нм. Отже, смуга збудження, що спостерігається в спектрах PLE trpheH та 

комплексу 69, відповідає поглинанню випромінювання тріазольними кільцями. 

Координаційні полімери AgI з ванадій(V)-оксофторидними частками 

(111114) люмінесценції не виявляють. У спектрах відбиття сполук 111114 

домінує смуга поглинання неорганічної одиниці VO2F2
- (LMCT (O−Vd)), що 

визначає світло-жовте забарвлення комплексів. Гасіння люмінесценції для 

оксофторидних комплексів є результатом присутності у кристалічній структурі 

аніонних часток {VO2F2}
−. 

Магнітні дослідження проведені для широкого кола координаційних 

полімерів СuII та СoII: [Cu3(tr2ad)4(H2O)4](SiF6)3·16H2O (54), [Cu3(μ3-

OH)(trgly)3(SO4)]·2H2O (60), [Cu3(μ3-OH)(trgly)3(H2O)3]SO4·16H2O (63), [Cu3(μ3-

OH)(d-trala)3(ClO4)0.5](ClO4)1.5·1.5H2O (66), [Cu4(OH)2(tr2ad)2(H-adtс)2(H2O)2] 

∙3H2O (75), [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), 

[Cu(Hpztr)2SO4]·3H2O (92), [Cu(Hpztr)Mo3O10] (93), [Cu4(OH)4(Hpztr)4Mo8O26] 

·6Н2О (94) та [Cu5(OH)2(tr2cy)2Mo6O22]·6H2O (90), [Co3(tr2pr)2(MoO4)2F2]·7H2O 

(99), [Co3(H2O)2(tr2pr)3(Mo8O26F2)]·3H2O (100). Присутність парамагнітних 

катіонів СuII та СoII, що об’єднуються у дискретні кластери різної конфігурації 

чи нескінченні ланцюги за допомогою органічних та неорганічних містків, 

генерує різноманітні шляхи магнітного обміну між ними. 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. Наприклад, 

важливою особливістю сполук на основі трикутних кластерів [Cu3(μ3-OH)(tr)3] є 

явище спінової невизначеності (фрустрації), що являє собою неможливість 

антипаралельної орієнтації кожної пари спінів у геометрично правильному 

тримері. 

Ізотропні обмінні взаємодії в триядерній системі 60 проаналізувані з 

використанням гамільтоніана Гейзенберга-Дірака-Ван Флека. 

ĤHDVV = J12Ŝ1Ŝ2 + J13Ŝ1Ŝ3 + J23Ŝ2Ŝ3              (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. Для рівнобедреного трикутника, що реалізується в 

сполуці 60, J12 = J23 = J1 ≠ J13 = J2, дублетні стани розщеплюються, а енергія 

квартетного (Q) і двох дублетних станів (D1, D2) становитиме 

EQ = J1/2 + J2/4 
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                      ED1 = - J1 + J2/4                 (2) 

ED2 = -3J2/4 

За низької температури найнижчу енергію має дублетний стан D2 і 

величина магнітного моменту для триядерного кластера становить eff = g3/4, 

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 помітно менші і дорівнюють ~ 0.2 см3мол-1K, що не може бути 

пояснено лише за допомогою гамільтоніана (1). Для розуміння загальної 

картини антиферомагнітної взаємодії у трикутному триядерному кластері 

враховані явища спінової невизначеності та вплив антисиметричної обмінної 

взаємодії, що визначається термом Дзялошинського-Морія. Існує три такі 

терми, що мають входити до вигляду повного гамільтоніана. 

 

 

             (3) 

(позначки i, j відповідають кількості атомів у тримері).  

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. Температурна 

залежність T гарно узгоджується з розрахованою при значеннях параметрів gx 

= gy = 2.07, gz = 2.33, J1 = 138 см-1, J2 = 163 см-1. 

Каталітичні дослідження. Змішанометалічні СuII-MoVI координаційні 

полімери 77 та 78 виявили високу каталітичну активність у якості гетерогенних 

каталізаторів окиснювальної дегідрогенізації спиртів, що продемонстровано на 

модельній реакції окиснення бензилового спирту (BzOH) до бензойної кислоти 

(PhCHO). 

Реакція BzOH з трет-бутилгідропероксидом (TBHP) у розчині ,,-

трифлюоротолуолу (TFT) за температури 75 ºC у присутності 77 (або 78) 

відбувається гетерогенно і призводить до PhCHO та PhCO2H. 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). Ці результати свідчать, що сполука 78 виявляє 

кращі каталітичні характеристики порівняно до сполуки 77, у розрахунку на 

однакову масу зразка. Тож каталітична активність переважно корелює з 

кількістю центрів Cu2+. 

Гібридні молібденоксидні 1,2,4-тріазолілвмісні координаційні полімери 

широко досліджувались як каталізатори окиснювальної функціоналізації 

вуглеводнів. 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 
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гідропероксидних оксидантів (TBHP чи H2O2) за температури 70 ºC при сталих 

молярних співвідношень між компонентами MoVI:Cy:окисник = 1:100:153. 1,2-

Епоксициклооктан (CyO) був єдиним продуктом реакції. Найкращі результати, 

кількісна конверсія протягом 24 годин, зафіксовано для гідратного комплексу 

97. 

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). Однак відмінність у топологіях 

сполук 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. 

Сполуки 97, 115, 118, 119, 134, 135 дослідили як каталізатори 

епоксидування цис-циклооктену (Cy) за температури 70 °C у водному Н2О2. У 

якості співрозчинника використовували ацетонітрил. 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. Найбільшу активність 

продемонстрував координаційний полімер 97, присутність якого підвищує 

конверсію до 97% вже протягом 4 годин. 

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%. 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. 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 

вплив на перебіг цих процесів. 

На прикладі [MoO3(tradcH)]H2O (123) показано, що у ряді реакцій, 

зокрема каталітичного епоксидування цис-циклооктену, окиснювального 

дегідрування BzOH. сульфооксидування MePhS, сполука проявляє поведінку 

гомогенного каталізатора із властивістю до самоосадження («a reaction-induced 

self-separating (RISS) catalyst»). На початку реакції «RISS»-каталізатор, який 
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зазвичай є твердою сполукою, взаємодіє з реагентом або субстратом з 

утворенням 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, що є важливою перевагою. 

Реакційна суміш 123/H2O2/Cy, яка на початку процесу є двофазною, 

згодом перетворюється на гомогенний розчин жовтого кольору і, нарешті, 

повертається до суміші осад-рідина. Тож каталізатор демонструє «RISS»-

поведінку. Спектри ATR FT-IR та FT-Raman безбарвного порошку, осадженого 

після 24 годинної реакції були практично ідентичними відповідним спектрам 

вихідного комплексу 123, а це свідчить про хімічну стабільність матеріалу в 

умовах реакції. Каталітичну активність осаду, що утворювався в кінці 

каталітичного циклу досліджували повторно у ідентичних реакціях. Високі 

значення конверсії Cy, а саме 100, 97, 98 та 94% (за 24 години) при повній 

селективності утворення епоксиду вказують на високу каталітичну стійкість 

сполуки 123. 

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%. 

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 

MePhSO2) утворювались з виходом 46% та 54%, відповідно. Без додавання 

каталізатора конверсія знижувалась до 37%. 

 

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 
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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 

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 
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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 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. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 31 

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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АНОТАЦІЯ 

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

лігандів.  Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.01  неорганічна хімія.  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 їх структуроутворення та 

розроблено методики їх синтезу. Одержані координаційні сполуки є 

прототипами органо-неорганічних матеріалів з широким спектром 

функціональних властивостей, зокрема сорбційних, каталітичних, магнітних та 

люмінесцентних. Сполуки були ідентифіковані та охарактеризовані сучасними 

фізичними методами, включаючи рентгеноструктурний аналіз монокристалу, 

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 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 сполук встановлено методом 

рентгеноструктурного аналізу монокристалу. 

Ключові слова: координаційні полімери, 1,2,4-тріазоли, кристалічна 

будова, гідротермальний синтез, поліоксометалати, магнетизм, гомогенний та 

гетерогенний каталіз. 

 

АННОТАЦИЯ 

Лысенко А.Б. Координационные полимеры на основе 1,2,4-

триазолсодержащих лигандов.  Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора химических наук по 

специальности 02.00.01  неорганическая химия.  Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2021. 

В диссертационной работе предложены подходы к синтезу 

координационных полимеров на основе многофункциональных 1,2,4-

триазольных лигандов мостикового типа, выявлены особенности их 

структурообразования и разработаны методики их синтеза. Полученные 

координационные соединения являются прототипами органо-неорганических 

материалов с широким спектром функциональных свойств: сорбционных, 

каталитических, магнитных и люминесцентных. Вещества были 
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охарактеризованы современными физическими методами, включая 

рентгеноструктурный анализ монокристалла, порошковый рентгено- и 

термофазовый анализ, термогравиметрический анализ, ИК спектроскопию, 1Н 

ЯМР, СHN, масс-спектральные исследования в растворе, энергодисперсионную 

рентгеновскую спектроскопию, электронную и люминесцентную 

спектроскопии, сканирующую электронную микроскопию, измерения 

магнитной восприимчивости, сорбционные и каталитические исследования. 

Показаны перспективы построения концентрационных диаграмм 

кристаллизации для изучения многокомпонентных систем, содержащих CuII, 

1,2,4-триазольный лиганд и MoVI-оксидный прекурсор. Кристаллическое 

строение 132 соединений установлено методом рентгеноструктурного анализа 

монокристалла. 

Ключевые слова: координационные полимеры, 1,2,4-триазолы, 

кристаллическое строение, гидротермальный синтез, полиоксометаллаты, 

магнетизм, гомогенный и гетерогенный катализ. 

 

SUMMARY 

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

ligands.  Manuscript. 

Thesis for a scientific degree of Doctor of Chemical Sciences by 02.00.01 

speciality  inorganic chemistry.  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 have been developed and elaborated, and their structural features 

have been 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, such as hydrogen, π-π 

stacking and anion-π, etc. were determined using X-ray crystallography. A clear 

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

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

Simplest bistriazole ligand (btr) was employed to demonstrate the possibilities 

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

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

(or [Cu3(μ2-OH)2(tr)4]) are applicable as secondary building units. In these 
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compounds the organic ligand tends to increase its connectivity (3 and 4) and short 

inorganic bridges (OH-, O2- and Cl-) display an important supporting role in the 

overall architectures. 

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)6 2CH2Cl2]·nCH2Cl2·mH2O, which 

after activation inversely adsorbs dichloromethane vapor in the amount of ~ 237 

mg/g. 

The simultaneous binding of metal ions to bistriazole and polycarboxylate 

ligands opens the way to generate the thermally stable coordination frameworks of 

neutral types, which built up from low-nuclear coordination clusters. Alternatevely, 

1,2,4-triazolecarboxylic acids, derived from alpha-aminocarboxylic acids, have 

shown significant potential as building blocks for the synthesis of CuII and AgI 

coordination frameworks, in which triazole and carboxylate bridges are 

synergistically combined. 

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. 
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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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