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Синтезовано нові гетерометалеві стибій (ІІІ)- та бісмут (ІІІ)вмісні координаційні сполуки
купруму (ІІ) і ніколу (ІІ) з N,N’-біс(саліциліден)семикарбазидом. На основі даних елементного аналізу, ІЧ-спектроскопічних, магнетохімічних та термогравіметричних досліджень встановлено склад та вірогідну будову координаційних сполук загальної формули
М1[М2L’М3Cl3] (М1 = К+, NН4+; М2 = Cu2+, Ni2+; М3 = Sb3+, Bі3+; Н3L’ = N,N’-біс(саліциліден)семикарбазид). Вивчено електричні властивості сполук і показано, що вони є низькоомними напівпровідниками і можуть знайти застосування на практиці при виготовленні термочутливих елементів у терморезисторах.
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ВСТУП. Гетерометалеві координаційні спо-

луки — перспективні нові матеріали, що мають цінні електрохімічні, магнітні, електричні,
електронні, каталітичні та біологічні властивості [1–3]. Вони також можуть використовуватись як прекурсори для отримання оксидних керамік різного типу і призначення [4, 5].
Проте одержання таких координаційних сполук традиційним методом синтезу є багатостадійним і складним процесом, має ряд недоліків у порівнянні з прямим [6] і матричним [7]
способами, які успішно використовуються та
досліджуються в останні 40–50 років.
Раніше [8] нами були синтезовані гетерометалеві координаційні сполуки купруму (ІІ), ніколу (ІІ) або кобальту (ІІ) і лужно-земельних елементів з N,N’-біс(саліциліден)семикарбазидом
загальної формули Е[МL’]2⋅хН2О і Е[СоL’(Н2О)2]2⋅4Н2О (М2+ = Cu, Ni; E2+ = Ca, Sr, Ba;
х = 3 – 5; Н3L’ = N,N’-біс(саліциліден)семикарбазид) та вивчені їх фізико-хімічні властивості.
У даній роботі наведені результати експериментальних досліджень з синтезу гетерометалевих координаційних сполук загальної формули М1[М2L’М3Cl3] I–VІІІ (М1 = К+, NН4+;

М2 = Cu2+, Ni2+; М3 = Sb3+, Bі3+; Н3L’ = N,N’біс(саліциліден)семикарбазид), для яких на основі даних магнетохімічних, термогравіметричних та ІЧ-спектроскопічних досліджень встановлено склад та будову.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА. Для синтезу семикарбазону саліцилового альдегіду
(Н2L), вихідних комплексних сполук і сполук
I–VІІІ використовували органічні сполуки —
H2NC(=O)NHNH2⋅НCl, 2-OНC6H4C(=O)H, СН3СООNа⋅3H2O; органічні розчинники — хлороформ, ацетон та неорганічні сполуки — CuCl2⋅
2H2O, NiCl2⋅6H2O, SbCl3, BiCl3, NН4ОН, КОН.
Всі речовини класифікації ч.
Вміст металів у вихідних та отриманих сполуках визначали після попереднього термічного розкладання синтезованих комплексів у суміші концентрованих розчинів нітратної та сульфатної кислот: купрум — йодометрично [9]; нікол і бісмут — гравіметрично [9, 10], стибій —
броматометричним титруванням [11]. Вміст нітрогену в Н2L, вихідних та синтезо-ваних сполуках I–VІІІ визначали мікрометричним методом по Дюма [12], а хлору — шляхом спалювання наважки в атмосфері кисню з подаль-
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шим потенціометричним титруванням [12].
ІЧ-спектри поглинання записували на ІЧФур’є спектрометрі Nicolet iS10 фірми Thermo
Fisher Scientific в інтервалі 4000–375 см-1 з максимальною роздільною здатністю 0.4 см–1. Співвідношення сигнал/шум: 35000/1 пік-до-піку
при вимірюванні протягом однієї хвилини при
роздільній здатності 4 см–1. Обробку спектрів
здійснювали на ліцензійному русифікованому
програмному забезпеченні OMNIC 8.0 (Windows XP, Vista). Зразки досліджували в природному стані, без виконання спеціальної пробопідготовки. Дериватограми записували на дериватографі системи Паулік–Паулік–Ердей МОМ
ОД-102 в атмосфері повітря в інтервалах температур 20–500 оС зі швидкістю зміни температури 2.5 град/хв і 20–1000 оС зі швидкістю
5 град/хв. Магнітну сприйнятливість сполук визначали при кімнатній температурі методом
Гуї. Стандартом для калібрування служив Со[Hg(CNS)4]. Діамагнітні поправки враховували відповідно до роботи [13]. Ефективні магнітні
моменти визначали за формулою:
µеф = (8χмT)1/2.
Електричні властивості синтезованих сполук вивчали у вигляді спресованих зразків за
допомогою тераомметра Е6-13А в діапазоні
вимірювань 10–1014 Ом. Температуру контролювали за допомогою термопари мідь-константан і потенціометра ПП-63. Характеристики напівпровідникових матеріалів розраховували за формулами, наведеними в роботі [14].
Н2L. Семикарбазон саліцилового альдегіду отримували при змішуванні 1.12 г (0.01 моль)
семикарбазиду солянокислого, 1.22 г (0.01 моль)
саліцилового альдегіду і 1.36 г (0.01 моль) СН3СООNа⋅3H2O в 50 мл водно-етанольної суміші
(1:1). Реакційну суміш перемішували при нагріванні на водяній бані при температурі 60 °С
упродовж 30 хв. Після охолодження з реакційної суміші випадав світло-жовтий осад, який
фільтрували на фільтрі Шотта, промивали холодним етанолом і висушували на повітрі при
кімнатній температурі до постійної маси. Вихід
— 1.71 г. (95.5 %). Тпл = 174 oС.
Знайдено, %: N 23.18. C8H9N3O2. Розраховано, %: N 23.46.
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K[CuL’]. Комплексну сполуку К[CuL’]
(Н3L’ = N,N’-біс(саліциліден)семикарбазид)
отримували шляхом взаємодії гарячого етанольного розчину CuCl2⋅2H2O, семикарбазону саліцилового альдегіду Н2L, саліцилового альдегіду і калій гідроксиду у мольному
співвідношенні 1:1:1:5 відповідно. Вихід —
1.4 г. (73 %).
Знайдено, %: N 10.51, Cu 16.55. C15H10N3O3KCu. Розраховано, %: N 10.97, Cu 16.59.
Аналогічно синтезували і інші комплексні сполуки складу М1[М2L’]⋅хН2О (М1 = К+,
NН4+; М2 = Cu2+, Ni2+; х = 0, 1–5; Н3L’ = N,N’біс(саліциліден)семикарбазид). Результати елементного аналізу і фізико-хімічні властивості сполук складу М1[М2L’]⋅хН2О наведено в
роботах [15, 16].
К[Cu(L’)⋅SbCl3] (І). Наважку 0.96 г (0.0025
моль) К[CuL’]⋅Н2О (Н3L’ = N,N’-біс(саліциліден)семикарбазид) попередньо витримували
при 105 oС в сушильній шафі до припинення
зміни маси зразка, а потім розчиняли в 50 мл
хлороформу при нагріванні. Отриману суспензію фільтрували і додавали до гарячого (65
oС) фільтрату 0.57 г (0.0025 моль) SbCl , роз3
чиненого в мінімальній кількості ацетону. При
цьому колір реакційної суміші змінювався з
коричневого на темно-зелений. З гарячого розчину випадав дрібнокристалічний осад темнозеленого кольору, який витримували на водяній бані впродовж години, далі охолоджували.
Осад залишали на ніч під маточним розчином,
а потім фільтрували на фільтрі Шотта, ретельно промивали попередньо зневодненим етанолом, етером і сушили в ексикаторі над CaCl2
до постійної маси. Вихід 1.48 г (96.7 %). Аналогічно синтезували інші (ІІ–VIІІ) гетерометалеві комплексні сполуки. Результати елементного аналізу сполук І–VІІI наведено в табл. 1.
ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ. Раніше нами [8] та в роботах [15, 16] взаємодією семикарбазону саліцилового альдегіду (Н2L), етанольних розчинів солей М2Cl2⋅nH2O (М2 =
Cu2+, Ni2+, Со2+; n = 2, 6), саліцилового альдегіду та водно-етанольних розчинів гідроксидів амонію, калію і лужно-земельних металів
(Ca, Sr, Ba) були отримані координаційні сполуки 1–12 за загальною схемою:
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Таблиця 1
Фізико-хімічні характеристики комплексних сполук І–VIII
Знайдено ,
Розраховано %
Трозкл,
о
С М2+(Сu, М3+(Sb,
N
Cl
Ni)
Bi)

Сполукa

Загальна
формула

I

К[Cu(L’)SbCl3]

ІІ

NH4[Cu(L’)SbCl3]

ІІІ

К[Cu(L’)BiCl3]

ІV

NH4[Cu(L’)BiCl3]

V

К[Ni(L’)SbCl3]

Коричневий

400

VI

NH4[Ni(L’)SbCl3]

’’

420

VІІ

К[Ni(L’)BiCl3]

’’

370

VІІI

NH4[Ni(L’)BiCl 3]

’’

380

Колір

Темнозелений
Зелений
Темнозелений
Зелений

380
390
330
340

10.12
10.39
10.34
10.76
9.12
9.10
9.26
9.38
9.73
9.69
10.06
10.02
8.52
8.46
8.69
8.73

19.58
19.95
20.81
20.66
29.25
29.92
30.77
30.85
20.18
20.15
20.78
20.84
29.83
29.99
30.98
31.08

6.82
6.87
9.27
9.48
5.82
6.01
8.30
8.27
6.86
6.94
9.61
9.56
5.99
6.06
8.31
8.33

17.42
17.39
18.09
18.01
14.98
15.23
15.75
15.70
17.44
17.57
18.19
18.17
14.41
15.34
15.77
15.82

Брутто-формула

Вихід,
%

C15H10N3O3Cl3KCuSb

96.7

C15H14N4O3Cl3CuSb

95.6

C15H10N3O3Cl3KCuBi

93.7

C15H14N4O3Cl3CuBi

93.2

C15H10N3O3Cl3KNiSb

97.0

C15H14N4O3Cl3NiSb

96.4

C15H10N3O3Cl3KNiBi

95.7

C15H14N4O3Cl3NiBi

94.3

П р и м і т к а. Н3L’ = N,N’-біс(саліциліден)семикарбазид.

(1)

М1 = К+, NН4+; М2 = Cu2+, Ni2+, Cо2+; E = Ca2+, Sr2+,
Ba2+; Н3L’ = N,N’-біс(саліциліден)семикарбазид.

Встановлено [8], що виділення комплексів 5–12 проходить через утворення проміжних координаційних сполук [М2(HL)Cl] та
супроводжується зміною складу і реакційної
спроможності ліганду, який вже входить до
складу проміжних координаційних сполук у
послідовності, поданій на схемі (2).
У проміжному комплексі [М2(HL)Cl]
зміщення електронної густини до кінцевої аміногрупи збільшує значення від’ємного заряду
на атомі N4, що приводить до взаємодії з молекулою саліцилового альдегіду та утворення
комплексів складу М1[М2L’].
У продовження цих робіт [8, 17] та з метою отримання нових гетерометалевих ком-

(2)

плексів, до складу яких входять три катіони металу, нами були синтезовані координаційні сполуки М1[М2L’М3Cl3] за схемою:

(3)
М1 = К+, NН4+; М2 = Cu2+, Ni2+; М3 = Sb3+, Bі3+; Н2L
– семикарбазон саліцилового альдегіду; Н3L’ –
N,N’-біс(саліциліден)семикарбазид.
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Реакцію (схема (3)) проводили при незначному нагріванні (65 °С) суміші калій або
амоній [N,N’-біс(саліциліден)семикарбазидатокупратів (ІІ)] чи ніколатів (ІІ) у хлороформі і
хлоридів стибію (ІІІ) або бісмуту (ІІІ) в ацетоні, перемішуючи реакційну масу. При цьому
для купрумвмісних сполук коричневий колір
реакційної маси змінювався на темно-зелений,
а для ніколвмісних — оранжевий на коричневий, що вказує як на проходження реакції
комплексоутворення, так і, очевидно, на зміну
координації катіонів металу. Фізико-хімічні характеристики синтезованих сполук І–VІІІ наведено в табл. 1. Встановлено, що ці комплексні сполуки практично нерозчинні у спиртах,
етері, ацетоні, бензені, гексані, погано розчинні в ДМФА і ДМСО, у воді при нагріванні розкладаються.
Виявлено, що в залежності від природи
d-елемента комплекси мають різне забарвлення:
І–ІV — зелене різних відтінків, а V–VІІІ — коричневе.
Вимірювання молярної магнітної сприйнятливості гетерометалевих комплексних сполук І–VІІІ при кімнатній температурі показало, що купрумвмісні сполуки І–ІV є парамагнітними. Розраховані для них значення ефективних магнітних моментів близькі до чисто
спінового значення (µеф = 1.73 М. Б.) для одного неспареного електрона, що свідчить про
мономерність сполук І–ІV, у той час як ніколвмісні сполуки V–VІІІ є діамагнітними. Аналіз даних магнетохімічних досліджень виділених сполук І–VІІІ та порівняння їх з літературними даними для вихідних сполук М1[М2L’]⋅
хН2О [15, 16, 18] (М1 = К+, NН4+; М2 = Cu2+, Ni2+;
х = 0, 1–5; Н3L’ = N,N’-біс(саліциліден)семикарбазид) свідчить про те, що введення у внутрішню сферу комплексу купруму (ІІ) або ніколу
(ІІ) кислоти Льюїса (SbCl3 або BіCl3) не приводить до зміни їх магнітних властивостей.
Для з’ясування способу координації лігандів у досліджуваних сполуках був проведений порівняльний аналіз ІЧ-спектрів Н2L,
вихідних сполук М1[М2L’]⋅хН2О і виділених
комплексів І–VІІI. Для виключення накладання в ІЧ-спектрах сполук М1[М2L’]⋅хН2О смуг
валентних коливань молекул Н2О з деякими
84

смугами поглинання ліганду їх попередньо
витримували в сушильній шафі при 105 oС до
постійної маси. В ІЧ-спектрах як вихідних сполук М1[М2L’], так і в спектрах синтезованих
комплексів І–VІІI відсутні смуги деформаційних коливань ОН-групи ароматичного циклу
в діапазоні 1270–1215 см–1, смуги δ(NH2) при
1610 см–1 і νas(NH2) при 3410 см–1 у порівнянні з ІЧ-спектром Н2L. Цей факт, згідно з роботами [15, 19], підтверджує участь фенольного
атома оксигену і атомів нітрогену амідної групи в конденсації Н2L з молекулою саліцилового альдегіду на матриці катіона d-елемента
з утворенням нового тетрадентатного ліганда,
який утворює з атомом металу два шести- і
один п’ятичленний металоцикли, за аналогією з літературними даними [8, 15, 17, 20]. Підтвердженням факту утворення тетрадентатного ліганда N,N’-біс(саліциліден)семикарбазиду можна вважати також наявність смуг поглинання в ІЧ-спектрах сполук М1[М2L’] і релементвмісних комплексів І–VІІI в області
1620–1400 см–1, які відносяться до ν(C=N) і
ν(C–N) [21, 22], причому вони зміщені в довгохвильову область на 40–30 і 50–40 см–1 у порівнянні з ІЧ-спектром Н2L. Слід зазначити,
що смуга ν(C–О), яка в ІЧ-спектрах вихідних
сполук М1[М2L’] присутня у вигляді одинарного сигналу в області 1315 см–1, у спектрах сполук І–VІІI розщеплюється на три смуги: 1360
–1350, 1345–1340, 1305–1300 см–1. Це дозволяє, аналогічно даним роботи [23], стверджувати, що атом оксигену фенольної групи бере
участь в утворенні місткового зв’язку з гетероатомом Sb або Bі кислоти Льюїса. Доказом є
наявність смуг поглинання в ІЧ-спектрах сполук І–VІІI в області 685–670 см–1, які характерні для валентних коливань [24] ν(М3+–О)
(М3+ = Sb, Bі).
Експериментальні дані по термогравіметричному дослідженню сполук І–VІІІ подані в
табл. 1, з якої видно, що на термічну стійкість
виділених гетерометалевих сполук впливає природа i d-елемента, і кислоти Льюїса. Так, заміна іона купруму (2+) на нікол (2+) в аналогічних за складом сполуках приводить до підвищення температури повного розкладання комплексної сполуки на 20–40 оС. Крім того, сти-
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бійвмісні гетерометалеві комплекси купруму
(2+) і ніколу (2+) розкладаються при більш високій температурі (на 30–50 оС), ніж аналогічні за складом бісмутвмісні сполуки.
Отже, отримані дані елементного аналізу та фізико-хімічних досліджень дозволяють
констатувати, що гетерометалеві стибій (ІІІ)та бісмут (ІІІ)вмісні координаційні сполуки купруму (ІІ) і ніколу (ІІ) з N,N’-біс(саліциліден)семикарбазидом мають у своєму складі три різних за хімічною природою метали (s-, p-, d-)
та чотири хелатних цикли такого типу:

ного встановлення будови виділених сполук необхідні додаткові дослідження.
Вивчення температурної залежності питомого опору (ρ) у вигляді спресованих зразків
вихідних сполук М1[М2L’] (М’+ = К, NН4; М2+
= Cu, Ni; х = 0, 1–5; Н3L’ = N,N’-біс(саліциліден)семикарбазид) і синтезованих комплексів І–
VІІІ показало, що вихідні сполуки є діелектриками (ρ = 1012 Ом⋅см), а для синтезованих
сполук І–VІІІ, подібно до інших гетерометалевих комплексів [26], при підвищенні температури від 30 до 130 oС спостерігається типова для напівпровідникових матеріалів прямолінійна залежність між величиною питомого
опору і температурою (рисунок).
Експериментальні дані дослідження електричних властивостей сполук І, ІІІ, V, VІІ наведено в табл. 2, з якої видно, що на параметри

М1 = К+, NН4+; М2 = Cu2+, Ni2+; М3 = Sb3+, Bі3+.

Утворення трьох хелатних циклів: двох
М2NO та одного М2N2 досліджено в ряді робіт [8, 15, 16], тоді як координаційні сполуки наведеного типу, до складу яких входить четвертий хелатний цикл з координаційним вузлом
М3О2 отриманий вперше. Синтез комплексів
М1[М2L’М3Cl3] добре узгоджується в рамках
теорії жорстких і м’яких кислот і основ (принцип ЖМКО) [25], згідно до якої реакцію, що
наведена на схемі (3), розглядаємо як кислотЗалежність питомого опору (ρ) від температури (T)
для сполук І (1), ІІІ (2), V (3) та VІІ (4).
но-основну. При цьому комплекс М1[М2L’] виступає як жорстка основа, а сіль МCl3 Т а б л и ц я 2
(М 3+ = Sb, Bі) — як жорстка кислота Характеристики напівпровідникових властивостей синте(кислота Льюїса).
зованих сполук
Таким чином, можна стверджувати, що у виділених сполуках І–VІІІ Сполука Загальна
Зміна питомого – ТКО при
опору*, Ом⋅см 30 °C, %/К В, К
формула
N,N’-біс(саліциліден)семикарбазид
веде себе як чотирьохдентатний ліI
К[Cu(L’)SbCl3]
3⋅109– 8⋅107
4.82
4425.6
ганд і утворює з атомом d-елемента
8
6
III
К[Cu(L’)BiCl
]
6.30
5786.4
8⋅10
–
7⋅10
один п’яти- і два шестичленні цикли,
3
V
К[Ni(L’)SbCl3]
6.87
6306.7
7⋅109– 4⋅107
негативний заряд карбонільної групи
9
6
+
+
VII
К[Ni(L’)BiCl3]
8.65
7939.9
компенсується катіоном К або NН4 ,
2⋅10 – 3⋅10
а приєднання кислоти Льюїса здійснюється через фенольні атоми окси- * В інтервалі робочих температур 30–130 оС.
гену матричного ліганду L’. Для точISSN 0041-6045. УКР. ХИМ. ЖУРН., 2017, т. 83, № 6
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напівпровідникового матеріалу (ТКО — температурний коефіцієнт опору, В — чутливість) впливає природа і центрального іона
d-елемента, і кислоти Льюїса. Так, заміна іона
ніколу (2+) на купрум (2+) у синтезованих комплексах І–VІІІ та іона бісмуту (3+) на стибій (3+) призводить до зниження ТКО і В.
Отже, порівняльний аналіз електричних
властивостей вихідних сполук М1[М2L’] та
синтезованих комплексів І–VІІІ показав, що
введення кислоти Льюїса приводить до появи
напівпровідникових властивостей. При цьому
виділені сполуки І–VІІІ є низькоомними (ρ =
= 109–106 Ом⋅см) напівпровідниками з низькою чутливістю при 30–130 °C у порівнянні з
літературними аналогами [8, 17, 26].
ГЕТЕРОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СУРЬМУ (III)- И
ВИСМУТ (III)СОДЕРЖАЩИЕ КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ МЕДИ (II) И НИКЕЛЯ (II) С N,N’-БИС(САЛИЦИЛИДЕН)СЕМИКАРБАЗИДОМ
М.В.Евсеева, Т.И.Панченко*, А.П.Ранский
Винницкий национальный технический университет, Хмельницкое шоссе, 95, Винница, 21021,
Украина
* e-mail: tpanchenko88@gmail.com

Vinnytsa National Technical University, 95
Khmelnitske shose, Vinnytsia, 21021, Ukraine
* e-mail: tpanchenko88@gmail.com
New heterometal antimony (ІІІ)- and bismuth
(ІІІ)containing coordination com- pounds of copper
(II) and nickel (II) with N,N’-bis(salicylidene)semicarbazide have been synthesized. They have been obtained by the reaction between complexes М1[М2L’]⋅
хН2О (М1 = К+, NН4+; М2 = Cu2+, Ni2+; х = 0, 1–5;
Н3L’ = N,N’-bis(salicylidenе)semicarbazide) and Lewis acids MCl3 (M3+= Sb, Bi). Using element analysis, IR-spectroscopy, magneto-chemical and thermogravimetric investigations have been examined the
composition and structure of the complexes М1[М2L’ М3Cl3] (М1 = К+, NН4+; М2 = Cu2+, Ni2+; М3 =
=Sb3+, Bі3+; Н3L’ = N,N’-bis(salicylidene)semicarbazide). It was investi- gated the electrical properties
of the synthesized compounds and shown that they are
low-semiconductors.
K e y w o r d s: heterometal coordination compounds,
antimony (ІІІ), bismuth (ІІІ), copper (II), nickel (II),
salicyl aldehyde semicarbazone, semiconductors.
ЛІТЕРАТУРА

Синтезированы новые гетерометаллические
сурьму (III)- и висмут (III)содержащие координационные соединения меди (II) и никеля (II) с N,N’бис(салицилиден)семикарбазидом взаимодействием комплексов М1[М2L’]⋅хН2О (М1 = К+, NН4+;
М2 = Cu2+, Ni2+; х = 0, 1–5; Н3L’ = N,N’-бис(салицилиден)семикарбазид) с кислотами Льюиса МCl3
(М3+ = Sb, Bі). На основе данных элементного анализа, ИК-спектроскопического, магнетохимического и термогравиметрического исследований
установлены их состав М1[М2L’ М3Cl3] (М1 =
К+, NН4+; М2 = Cu2+, Ni2+; М3 = Sb3+, Bі3+; Н3L’ =
N,N’- бис(салицилиден)семикарбазид) и строение.
Исследованы электрические свойства синтезированных соединений и показано, что они являются
низкоомными полупроводниками.
К л ю ч е в ы е с л о в а: гетерометаллические
координационные соединения, сурьма (III), висмут (III), медь (II), никель (II), семикарбазон салицилового альдегида, полупроводники.
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POUNDS OF COPPER (II) AND NICKEL (II) WITH
N,N’-BIS(SALICYLIDENE)SEMICARBAZIDE
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