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Abstract 

 

 The competing template functions of dicarboxylate, malonate and/or 

succinate, and organodiamine, 4,4-bipyridyl (bipy), have been illustrated in three pre-

designed metal-organic structures, i.e. [Co(C10H8N2)0.5(C3H2O4)(H2O)] (1), 

[Mn(C10H9N2)(C3H2O4)(H2O)]NO3 (2) and [Co(C10H8N2)(C4H4O2)0.5(H2O)] 

[C4H4O2]0.5 (3), derived by the microwave assisted hydrothermal technique. The 

detailed characterization and analysis of the crystal structures of the three compounds 

are reported and discussed: (1) P21/n, a = 7.092 Å, b = 18.618 Å, c = 7.391 Å,  = 91.49, 

V = 975.5 Å3, Z =4; (2) P21/n, a = 6.9763(6)  Å, b = 28.4190(3) Å, c = 7.7606(7)  Å,  = 

91.229(7) , V = 1538.26 (19)Å3, Z = 4; (3) Pnnm, a = 8.7924(10) Å, b = 13.0001(18) Å, c = 

11.3731(13) Å, V = 1300.0(3) Å3, Z = 4. The structures of (1) and (2) are built up from 

2-D metal-malonate layers of nearly identical registry with the same type of metal and 

hydrogen bonding interactions nets, i.e. 44 and  R (14), respectively. The stacking of 

these layer in the third dimension is however different due to the difference in bipy 

ligand; the neutral bipy molecule in the bridging mode and therefore the 3-D 

coordinative structure in (1) and the monoprotonated Hbipy+ cationic pendent the 2-D 

structure in (2). When the succinate is employed, a total different structural 

v 



architecture is obtained in the case of (3), of which both the succinate and the bipy 

coordinate to the metal and act as the bridging ligand. The dictatorship of the 

malonate in regulating the crystal structures over the bipy is accordingly conclusive, 

but this is not the case for the succinate, where the bipy can compete.  The favor for 2-

D layer registry is yet similar in every case for the studied system. The graph-set 

theory and reticular chemistry have been employed in the analysis of the networks for 

the metal centers and the hydrogen bonding interactions, and the results are reported. 

The spectroscopic and thermogravimetric/differential scanning calorimetric analyses 

have been also included in some cases. 
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บทคัดยอ 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรายงานเก่ียวกับฟงกชันการเปนแมแบบท่ีแขงขันกันของสารประกอบได

คารบอกซิเลตสองชนิด คือ มาโลเนต และ/หรือ ซักซิเนต กับสารประกอบออรแกโนไดเอมีน ไดแก 4,4’-

ไบพีริดีน ในการกําหนดโครงสรางสารประกอบโลหะ-สารอินทรียชนิดใหมจํานวน 3 โครงสราง ไดแก 

[Co(C10H8N2)0.5(C3H2O4)(H2O)] (1), [Mn(C10H9N2)(C3H2O4)(H2O)]NO3 (2) และ [Co(C10H8N2)(C4H4O2)0.5 

(H2O)][C4H4O2]0.5 (3) ซึ่งเตรียมดวยเทคนิคไมโครเวฟไฮโดรเทอรมอล ท้ังน้ี ไดมีการอธิบายและอภิปราย

การหาอัตลักษณและการวิเคราะหเชิงรายละเอียดของสารประกอบท้ัง 3 โครงสราง  โดยพบวา โครงสราง

ของสารประกอบ (1) มีหมูปริภูมิ P21/n และมีพารามิเตอรของหนวยเซลล ดังน้ี a = 7.092 Å, b = 18.618 

Å, c = 7.391 Å,  = 91.49, V = 975.5 Å3, Z =4 สวนโครงสรางของสารประกอบ (2) มีหมูปริภูมิ P21/n 

และมีพารามิเตอรของหนวยเซลล ดังน้ี a = 6.9763(6)  Å, b = 28.4190(3) Å, c = 7.7606(7)  Å,  = 

91.229(7) , V = 1538.26 (19)Å3, Z = 4 และ โครงสรางของสารประกอบ (3) มีหมูปริภูมิ Pnnm และมี

พารามิเตอรของหนวยเซลล ดังน้ี a = 8.7924(10) Å, b = 13.0001(18) Å, c = 11.3731(13) Å, V = 

1300.0(3) Å3, Z = 4  โครงสราง (1) และโครงสราง (2) ถูกสรางข้ึนจากช้ันสองมิติของโลหะ-มาโลเนต ใน

รูปแบบท่ีเกือบเหมือนกัน คือมีชนิดของโครงขายโลหะ และรูปแบบโครงขายพันธะไฮโดรเจน
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ท่ีเหมือนกัน คือ 44 และ  R (14) ตามลําดับ แตทวาการเรียงซอนกันของช้ันเหลาน้ีในมิติท่ีสามน้ันแตกตาง

กันออกไป  เนื่องมาจากรูปแบบการโคออรดิเนตกับโลหะอะตอมกลางของไบพีริดีนท่ีตางกัน  กลาวคือ 

โมเลกุลไบพีริดีนท่ีเปนกลางจะโคออรดิเนตกับโลหะอะตอมกลางสองอะตอมที่อยูขางเคียงกันในลักษณะ

ท่ีเปนสะพานเช่ือมทําใหเกิดโครงสรางโคออรดิเนตแบบสามมิติในโครงสราง (1) สวนโครงสราง (2) นั้น 

โมเลกุลของไบพีริดีนถูกโปรโตเนตเกิดเปนไอออนบวกซึ่งทําใหความสามารถในการเปนสะพานเช่ือม

ระหวางโลหะสองอะตอมหายไป แตโคออรดิเนตโลหะเพียงอะตอมเดียวในลักษณะท่ีเปนสวนท่ีแขวนติด

กับช้ันโครงสรางสองมิติในโครงสราง (2) สวนกรณีของซักซิเนตน้ันพบวาทําใหเกิดสถาปตยกรรมเชิง

โครงสรางท่ีแตกตางกันโดยส้ินเชิง กลาวคือ ในกรณีของโครงสราง (3) ซึ่งท้ังซักซิเนตถูกใชรวมกับไบพีริ

ดีน พบวาโมเลกุลท้ังสอง ทําหนาท่ีเปนลิแกนดสะพานเช่ือมเหมือนกัน โดยสรุปไดวาอํานาจในการ

ควบคุมของโครงสรางโคออรดิเนตของมาโลเนตเหนือกกวาของไบพีริดีน ซึ่งตางจากกรณีของซักซิเนตท่ี 

ไบพีริดีนสามารถแขงขัน อยางไรก็ตาม การปรากฏของหนวยยอยโครงสรางท่ีเปนช้ันในสองมิติยังคง

ชัดเจนเหมือนกันในทุกๆระบบท่ีทําการศึกษา นอกจากน้ีแลวทฤษฎีกราฟ-เซ็ต และเคมีเรติคิวลายังไดถูก

นํามาใช ในการวิเคราะหเครือขายของโลหะอะตอมกลางและรูปแบบโครงขายพันธะไฮโดรเจน สวน การ

วิเคราะหทางสเปกโตรสโคปและ และการวิเคราะหทางเทอรโมกราวิเมตรี/ ดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิง

แคลอริเมตรีนั้นไดมีการศึกษาในบางกรณีเปนการเพิ่มเติม 
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