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ДИЗАЙН КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК MO2N2 та MN2S2 З 
АЗОМЕТИНОВИМИ ТА ТІОАМІДНИМИ ЛІГАНДАМИ 

Волянська Ю.В. 
 студентка магістратури, спеціальності «Хімія» 

Ранський А.П. 
доктор хімічних наук, професор 

Вінницький державний педагогічний університет  
імені Михайла Коцюбинського 

 
Успіх хімії координаційних сполук пов'язаний з використанням нових 

типів лігандних систем. Однак існують добре відомі, досить прості лігандні 
системи, які викликають не менший інтерес в хімії координаційних сполук при 
використанні класичних принципів їх раціонального дизайну (варіювання 
складу метал-хелатного вузла MO2N2 та MN2S2, природи металу та його 
лігандного оточення). До такого типу лігандних систем відносяться основи 
Шиффа (азометини) та їх структурні аналоги, які є одними із найбільш 
досліджених об’єктів координаційної хімії [1–4]. Широке використання 
азометинів пов’язане, перш за все, із можливостями широкого варіювання 
лігандного оточення центрального йона металу, як це показано на схемі 1: 

 

(1)

R1 = R2 = R3 = R4 = H, Alk, Ar, Het; X = O, S, Se, NR5; M2+ = Cu, Co, Ni, Zn, Cd та інші. 
Зміна замісників R1–R4, гетероатома Х, центрального йона М2+ забезпечує 

не лише можливість синтезу величезної кількості координаційних сполук 
різних металів, а й отримання комплексів з різною геометрією хелатного вузла 
та фізико-хімічними властивостями. Необхідно відмітити, що синтез 
координаційних сполук 1 супроводжується депротонуванням основ Шиффа, 
тому реакцію, як правило, проводять в лужному середовищі. 

Метал-хелати з N, O-донорним оточенням. Азотометини 2 отримують 
із о-амінофенола та ароматичних/ гетероциклічних альдегідів з наступною їх 
координацією з ацетатами металів за схемою: 

 

(2)

R = Ar, Het; M2+  = Cu, Co, N; Zn, Mn, Cd та інші. 
При цьому отримують внутрішньокомплексні координаційні сполуки з 
п’ятичленним координаційним вузлом MN2O2,  3. 

Отримання внутрішньокомплексних координаційних сполук з 
шестичленним координаційним вузлом проходить при взаємодії, наприклад, 
саліцилового альдегіду або його похідних із заміщеними анілінами за схемою: 
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(3)

R = R´ = H, Alk, OAlk 
Азотометини 4, що утворилися, вступають в реакцію комплексоутворення 

з утворенням координаційних сполук 5 за схемою:  

 

(4)

Метал-хелати з N, S-донорними оточенням. В основі отримання 
металів-хелатів з п’ятичленним координаційним вузлом MN2S2 знаходиться  
добре вивчена реакція основ Шиффа 7 з солями металів [5, 6]: 

 

(5)

R = Alk, Ar 
Основи Шиффа із о-меркаптоаніліна, які існують переважно в закритій 

формі 2,3-дигідробензотіазола 6, при взаємодії з ацетатами металів в спиртових  
розчинах утворюють внутрішньокомплексні координаційні сполуки 8, в яких 
лігандна система має відкриту депротоновану форму о-меркаптофенілазометина 7.  

Синтез N, O- та N, S-органічних лігандів. Органічні сполуки з 
потенційними N, O, S-донорними центрами отримували за такою схемою: 

 

(6)

При цьому ними були синтезовані саліцилальданіліни 9-16, які, як 
правило, є кристалічними речовинами жовтого або оранжевого кольору, що 
добре кристалізуються із розчину ізопропілового спирту.   

Таблиця 
Сполуки 9 10 11 12 13 14 15 16 

R H H H H H H 4-OCH3 4-NO2 

R' 4-NO2 3-OCH3 4-OCH3 H 4-OCH3 H 4-OCH3 4-OCH3

Отримані за схемою 6 основи Шиффа 9-16 використовувались нами для 
синтезу відповідних тіоамідів модифікованою реакцією Вільгеродта-Кіндлера [7]: 
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(7)

Замісники в сполуках 17-24 співвідносяться із замісниками відповідних 
азометинів 9-16, що наведені раніше в таблиці. Синтез тіамідів 17-24 проводили 
з використанням сульфіду натрія як каталізатора активування елементної сірки: 
S8 + HS– → HS–S7–S–, а саму реакцію проводили із азеотропною відгонкою води 
(бензол – вода) до температури 160 °C. Реакцію проводили протягом 3,0-3,5 
годин при температурі 180-185 °C. Таким чином, враховуючи отримані 
ароматичні тіоаміди 17-24 (схема (7)), можна вважати розглянуті раніше 
азометини 9-16 відповдними прикурсорами для отримання тіоароїлариламідів. 

Синтез координаційних сполук з N, O- та N, S-донорними атомами. 
Синтез координаційних сполук 3d-металів на основі отриманих раніше 
азотометинів 9-16 проводили за схемою: 

 

(8)

M2+: Cu (25); Co (26); Ni (27); Zn( 28); Mn (29); Pb (30), 
а їх тіоаналогів 31-35 наступним чином: 

 

(9)

M2+: Cu (31); Co (32); Ni (33); Zn( 34); Mn (35); Pb (36). 
Склад синтезованих азометинів 9-16, тіоамідів 17-24, та їх 

координаційних сполук, відповідно, 25-30 та 31-36 встановлювали елементним 
аналізом, а їх будову ІЧ-спектроскопією. Розглянута можливість використання 
синтезованих сполук як перспективних протизношувальних та антифрикційних 
додатків до індустріальних олив І-20А, І- 40А, І-50А. 
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Більшість харчових продуктів складається з різноманітних речовин, що 
виявляють властивості кислот або основ. Це органічні або неорганічні 
кислоти, їхні кислі й основні солі, аміак і солі амонію, аміни, пептиди та білки, 
гетероциклічні основи й інші речовини. У процесі виробництва та зберігання 
продуктів вміст цих речовин може істотно змінюватися, що призводить до 
зміни харчової та біологічної цінності, смакових і ароматичних показників. 
Таким чином, кислотність зумовлює смакові властивості продукту та є 
показником його свіжості та доброякісності.  

Кислотність залежить від природи сировини, з якої виготовляється той 
або інший продукт, а також від рецептури, технологічного режиму та способів 
виготовлення, від термінів зберігання, та є важливим показником якості 
харчових продуктів [1]. 

Наявність в продукті органічних кислот в якості харчових добавок 
впливає на величину рН, яка, в свою чергу впливає на наступні процеси: 
– утворення компонентів смаку та аромату, характерних для конкретного 

виду продукції; 
– колоїдна стабільність полідисперсної харчової системи, яка обумовлює 

формування консистенції; 
– термічна стабільність харчової системи, що забезпечує збереження якості 

продукту протягом певного часу; 
– біологічна стійкість; 
– активність  ферментів; 
– умови росту корисної мікрофлори і її вплив на процеси дозрівання 

[2]. 
Основна функція харчових кислот, що входять до складу їжі, пов’язана з 

участю у процесах травлення. До таких  функцій  органічних кислот належать: 
активація  перистальтики кишечника, стимулювання  секреції  травних соків, 
вплив на формування певного складу мікрофлори шляхом зниження рН 




