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порівняння різних виробництв із врахуванням мінерально-сировинних ресурсів 

України, власних експериментальних досліджень показали, що наявні запаси 

вітчизняної фосфатної і калійної сировини технологічно найбільш доцільно 

переробляти на комплексні мінеральні добрива при допомозі сульфатів та 

гідросульфатів лужних металів.  
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Проанализирован синтез координационных соединений некоторых 3d-

металлов с ароматическими азометинами, α-гидроксиазометинами и 

тиоамидами. Состав и строение координационных соединений доказывали 

элементным анализом и ИЧ-спектроскопией. 

The synthesis of coordination compounds of some 3d-metals with aromatic 

azomethines, α-hydroxyazomethines and thioamides is analyzed. The composition 

and structure of the coordination compounds were proved by elemental analysis and 

IR spectroscopy. 

 

Раніше були отримані координаційні сполуки деяких 3d-металів з O-, N-, 

S-вмісними органічними лігандами методом прямого [1, 2] (схема (1), сполуки 

5) та традиційного [3–6] (схема (2), сполуки 8, 9) синтезу:  
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(

1) 

 

(

2) 

R = R' = CH3, OCH3 ,C2H5, OC2H5, NO2, N(CH3), OH, Br, Cl; 

M2+ = Co, Cu, Ni, Zn, Fe, Mn; X- = Cl, NO3, 1/2SO4, CH3COO. 

Очікуванні π-комплекси 3d-металів 4 не були отримані, очевидно, у 

зв’язку, з тим, що електронна густина азометинового зв’язку майже повністю 

концентрується на атомі Нітрогену. Додаткове введення в α-положення 

азометинів 1 електронодонорного замісника (група –ОН) дозволило 

синтезувати низку метал-хелатів 5 (M2+ = Cu, Ni, Co) з використанням при 

цьому органічних розчинників, які мають велику електронодонорну активність 

(DNSbCl5
). В умовах прямого синтезу нами також не отримані координаційні 

сполуки 6, не зважаючи на досить високу основність використаних лігандів [2]. 

Очевидно це пов’язано з недостатнім хелатним ефектом (чотиричленний 

хелатний цикл) та з термодинамічною стійкістю можливих координаційних 

сполук 6. 

Традиційним методом синтезу також не вдалося отримати метал-хелати  7, 

що пояснюється означеним вище перерозподілом електронної густини 

азометинового (–СН–N–) зв’язку в отриманих основах Шиффа. Координаційні 

сполуки 8 та 9 були синтезовані в органічних або водно-органічних лужних 

розчинах з майже кількісних виходом. Склад та будову координаційних сполук 

5, 8, 9 досліджували, відповідно, елементним аналізом та ІЧ-спектроскопією. 
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Таким чином, проведені вищезазначені (схема (1), (2)) дослідження 

показали, що: 

‒ потенційні органічні ліганди (сполука 1) при прямому або 

традиційному методі синтезу не утворюють очікуваних π-комплексів 4, 7; 

‒ додаткове введення в α-положення основ Шиффа 2 електродонорних 

замісників (–ОН, –SH, –NHR, сполука 2) сприяє утворенню шестичленних 

координаційних сполук 5, 8, як прямим так і традиційним методом, до складу 

яких входить хелатний вузол МN2O2; 

‒ координаційні сполуки 9 можуть бути отримані лише традиційним 

методом (хелатний вузол МN2S2) з використанням органічних або водно-

органічних розчинників у лужному середовищі. 
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Танины это группа веществ из фенольных соединений, в том числе к ним 

относят дубильные вещества растительного происхождения, которые 

обладают дубящими свойствами, слабовыраженным специфическим запахом и 

характерным вяжущим вкусом, которые содержатся в разных растениях, 


