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КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ CO(II) НА ОСНОВІ ТІОАМІДНИХ ЛІГАНДІВ
Інтенсивний розвиток хімії координаційних сполук, як самостійної науки, визначається,
головним чином, направленим синтезом комплексних сполук з початково вказаними властивостями:
високо стереоселективними каталітичними властивостями в органічному синтезі, біологічними,
фізико-механічними та спеціальними експлуатаційними властивостями в окремих галузях.
Хімія координаційних сполук Со(1+), Со(2+) і Со(3+) надзвичайно різноманітна як за ступенем окиснення центрального іона, лігандним оточенням, типом координаційного центра [CoS4],
[CoN4], [CoN4S2], [CoS2N2], так і за можливим практичним використанням синтезованих
координаційних сполук.
Так, в роботі [1] синтезовані та визначені константи нестійкості комплексів Со(3+) з
тіосемикарбазоном піридин-2-карбальдегіда загальної формули [CoL3]Cl3·3H2O. Синтезовані та
досліджені також комплекси Со(2+) октаедричної будови з тридентатними основами Шиффа, які
отримують із бензімідазол-2-карбоксальдегіда і тіосемикарбазида [2]. Серед інших комплексних
сполук Со(2+)/Со(3+) відміченого раніше координаційного вузла, слід відзначити багаточисельні
гетероциклічні N-, S-вмісні органічні ліганди: 2-феніл-2-імідазол [3]; 2-(тіометил-2-бензімідазо-ліл)
бензімідазол [4]; 4-аміно-3-етил-5-меркапто-S-триазоли [5] та інші. Дещо окремо від зазна-чених
органічних лігандів знаходяться N-(тіо)фосфорильовані тіосечовини та тіоаміди, як найбільш близькі
до досліджених нами тіоамідів, комплексні сполуки кобальта яких описані в роботі [6].
Серед величезної кількості відзначених раніше комплексних сполук Со(2+)/Со(3+) вражає
використання їх як каталітичних систем в багатьох органічних реакціях та технологічних процесах.
При полімеризації етилену широко використовувались: біс(іміно)піридинові комплекси кобальту(ІІ),
як високоактивні гетерогенні каталізатори [7]; при отриманні лінійного або розгалу-женого 1,4–
цисполібутадієна, як каталізатор використовувався комплекс Со(2+) та Со(3+) із змішаними
лігандами ацетилацетонатного та карбоксилатного складу [8]. Серед великої кількості органічних
реакцій, що каталізуються комплексами кобальта, можна відмітити: селективне окиснення великих
циклів
циклоалканів
до
кетонів
в
присутності
комплексів
кобальту(ІІ)
з
N-гідроксисахаринами [9]; демеркаптанізації алкілксантогенатів під впливом тетрасульфофталоцианіна кобальту(ІІ) [10];окиснення толуолу до толуілової кислоти при дії каталізатора
окиснення кобальту(2+) з N-арілгідроксамовою кислотою [11]; карбонілюванні бензилгалогенідів в
умовах міжфазного переносу при дії каталітичних кількостей комплексів кобальту(ІІ) [12].
Не менш вражаючим є велика кількість публікацій і досліджень, пов’язаних із біологічною
активністю комплексних сполук Со(2+) і Со(3+). Кобальтові комплекси у біологічних системах
беруть участь як каталізатори біологічних перетворень. При цьому можна відмітити дві головні
тенденції комплексних сполук Со(2+) і Со(3+) стосовно біологічних систем:
- дослідження і використання їх як біологічно активних сполук, тобто потенційних лікарських
препаратів;
- дослідження і використання комплексних сполук кобальту, як модельних біологічних
систем. Так, встановлено, що комплекси кобальту(2+) з 4-аміно-3-етил-5-меркапто-S-триазолом
мають значну протигрибкову активність [13]; комплекси кобальту(2+) з просторово екрановани-ми
фенолами і амінофенолами є універсальними інгібіторами вільнорадикальних реакцій ферментації
найважливіших біомолекул [14]; комплексні сполуки кобальту(2+) з амідопірином є потенційними
анальгетиками [15]; як потенційно активні противопухлинні агенти досліджувались комплекси
кобальту(3+) з тетрадентатними аліфатичними основами Шиффа, що мають в аксіаль-них
положеннях сполуки ряду вітаміна РР або їх аналоги [16], а також натрієва сіль октакарбоксифталоцианіна кобальту (препарат «Терафтал») [17].
Реакції комплексоутворення Со(2+)/Со(3+) ароматичних та гетероциклічних тіоамідів майже
не досліджено. Вочевидь, це пов’язано з тим, що ароматичні та гетероциклічні тіоаміди до
останнього часу були малодоступними сполуками, синтез яких, як правило, є багатостадійним, а
кінцеві продукти реакції утворюються з малим виходом. Розроблені в роботі [18] технологічні методи
синтезу (модифікована реакція Вільгеродта-Кіндлера в присутності сульфід-гідросульфід-них
1
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каталізаторів) дають можливість отримувати ароматичні, гетероциклічні та алкілгетероцик-лічні
тіоаміди з добрим виходом.
Синтез комплексних сполук Со(2+)/Со(3+) з ароматичними та гетероциклічними тіоамідами
проводили в органічних та водно-органічних розчинах, враховуючи специфічний сольволіз в катіонаніонних системах та кислотність реакційного середовища.
Так, синтез депротонованої сполуки Со(2+) з ароматичними тіоамідами проводили при
нагріванні реакційної суміші та інтенсивному перемішуванні її в водно-спиртовому середовищі з
додаванням півторакратного надлишку лугу [19]:
2HL + CoX2

NaOH
PrOH-i

CoL2 . PrOH-i

+ 2NaX + H2O

(1)

Склад утворених комплексних сполук не залежав від замісників R (2-CH3, 4-OCH3, 4-OC2H5) у
ароматичному ядрі ліганда HL і визначався кислотністю середовища (рН ≈ 10 – 12). Цікаво відмітити,
що в даних умовах нами не отримані комплексні сполуки складу Со(HL)X2, що можна пояснити
нестабільністю саме такого комплексу, або можливістю окиснення кобальту(ІІ) до кобальту(ІІІ) та
утворенням складних полімерних систем.
Синтез комплексних сполук Со(2+) загальної формули [CoL2] та Co(HL)X2 з використанням
аріламідів піридин-2-тіокарбонової кислоти проводили за загальною схемою [19, 20]:
-

X = AcO

CoL2

HL + CoX2

+ H2O,
NaOH
X = Cl,

+ HCl,

(2)

- HBr
Co(HL)X2

-

NO3

Відповідно до схеми 2 та даних табл. 1 встановлено, що склад комплексів кобальту(2+)
визначається кислотністю середовища та специфічним сольволізом реагуючих речовин [19, 21]. При
цьому кислотність середовища задавалася додаванням солей кобальта CoХ2 в безводному
протонному (спирт) та апротонному (ацетон) середовищі.
Комплекси загальної формули CoL2·PrOH-і утворювались нейтральному середовищі, яке
створювали ацетати кобальту, тоді як комплексні сполуки загальної формули Со(HL)X2 – в
слабкокислому середовищі, яке створювали хлориди і нітрати.
Таблиця 1
Умови синтезу комплексних сполук загальної формули CoL2 і Со(HL)X2 з використанням
ариламідів піридин-2-тіокарбонової кислоти
Сіль
Співвідношення
Комплекс
R
Розчинник
Середовище
HL:CoX2
Co2+
XCoL2·PrOH-i
H
Co2+
АсО
2:1
PrOH-і
нейтральне
2+
CoL2·PrOH-i
CH3
Co
АсО
2:1
PrOH-і
нейтральне
CoL2·PrOH-i
ОCH3
Co2+
АсО
2:1
PrOH-і
нейтральне
Со(HL)X2
H
Co2+
Cl
1:1
ацетон
слабокисле
Со(HL)X2
H
Co2+
NO3
1:1
ацетон
слабокисле
Со(HL)X2
CH3
Co2+
Cl
1:1
ацетон
слабокисле
Со(HL)X2
ОCH3
Co2+
Cl
1:1
ацетон
слабокисле
Синтез комплексних сполук Со(2+) загальної формули [CoL2], Co(HL)X2 та Co(HL)2X2 з
використанням ариламідів хінолін-2-тіокарбонової кислоти проводили за загальною схемою [22]:
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CoL 2

-

X = AcO

+ H 2O
NaOH

+ HCl
+ HCl
Co(HL) 2 X 2

HL + Co X 2
PrO H-i
X = Cl ,
N O 3-

(3)

- HL
+ N H 4 OH

Co(HL)X 2

Таблиця 2
Умови синтезу комплексних сполук загальної формули CoL2, Со(HL)X2 і Co(HL)2X2 з
використанням ариламідів хінолін-2-тіокарбонової кислоти
Сіль
Співвідношення
Комплекс
R
Розчинник
Середовище
HL:CoX2
Co2+
XСо(HL)X2
H
Co2+
Cl
1:1
PrOH-і
слабокисле
Со(HL)X2
CH3
Co2+
Cl
1:1
PrOH-і
слабокисле
2+
Со(HL)X2
CH3
Co
АсО
1:1
PrOH-і
слабокисле
Со(HL)2X2
H
Co2+
Cl
2:1
CH3Cl: PrOH-i =3:1
слаболужне
Со(HL)2X2
CH3
Co2+
Cl
2:1
CH3Cl: PrOH=3:1
слаболужне
2+
Со(HL)2X2
ОCH3 Co
АсО
2:1
CH3Cl: PrOH=3:1
слаболужне
CoL2·PrOH-i
H
Co2+ АсО
2:1
PrOH:Н2О=9:1
лужне
CoL2·PrOH-i
CH3
Co2+ АсО
2:1
PrOH: Н2О=9:1
лужне
На основі аналізу даних, наведених в табл. 2 можна зробити висновок, що утворення
комплексних сполук CoL2, Со(HL)X2 і Co(HL)2X2, як і у випадку із комплексами кобальту(ІІ) з
ариламідами піридин-2-тіокарбонової кислоти, визначається кислотністю середовища та наявністю
специфічного сольволізу реагуючих речовин [20 – 22]. Слабокисле середовище задавали додаванням
солей кобальту, аніони яких входять до складу сильних мінеральних кислот в безводному
спиртовому середовищі. Слаболужне середовище задавали додаванням до безводного спиртового або
хлороформ-спиртового середовища декількох крапель концентрованого розчину аміаку (NH4OH).
Лужне середовище задавали додаванням еквівалентної кількості лугу NаОН до водно-спиртової
реакційної маси.
Склад синтезованих комплексних сполук кобальту встановлювали елементним аналізом на
сірку, азот та кобальт, тоді як будову – спектральними методами (УФ- та ІЧ-спектроскопія). При
цьому утворення комплексних сполук фіксували при порівнянні характеристичних коливань амідної
(N–H) та тіоамідної груп –C(=S)–N– не координованих тіоамідів з їх аналогічними коливаннями уже
в складі комплексних сполук. Синтезовані за вище наведеними методиками комплексні сполуки
Со(2+) можна досліджувати як модельні біологічно активні об’єкти та використовувати як присадні
матеріали до індустріальних мастил машинобудівної галузі.
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