
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 
 
 
 
 
 
 
 

СТРИЖАК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ                                    
 
 
 

       УДК 547.781.1+ 547.789.1+ 547.759.241 
 
 
 

ФОСФОРИЛЮВАННЯ 1,3-АЗОЛІВ ХЛОРИДАМИ 

П'ЯТИВАЛЕНТНОГО ФОСФОРУ 

 
 

02.00.03 – органічна хімія 
 
 
 

 
АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 
кандидата хімічних наук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ-2019 



Дисертацією є рукопис. 

Робота виконана на кафедрі органічної хімії хімічного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 
України. 
 
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор 

Комаров Ігор Володимирович 
Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка 
Інститут високих технологій 
завідувач кафедри супрамолекулярної хімії  
 

Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор 
Броварець Володимир Сергійович 
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії  
ім. В.П. Кухаря НАН України, м. Київ 
завідувач відділу хімії біоактивних азотовмісних 
гетероциклічних основ 
 

 доктор хімічних наук, професор 
Онисько Петро Петрович 
Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ 
завідувач відділу хімії елементоорганічних сполук 

 
 
 
 
Захист дисертації відбудеться “ 3 “ грудня 2019 р. о 1400 годині на засіданні 
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.25 Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64, 
хімічний факультет, ауд. 518. 
  
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці імені 
М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, зал №12 або на 
сайті scc.univ.kiev.ua/abstract/ . 
 
 Автореферат розісланий “ 1 “ листопада  2019 р. 
 
 
 
 
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради,  
доктор хімічних наук       Вретік Л.О. 



1 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Обґрунтування вибору теми дослідження. Фосфорорганічні сполуки, з 

часу їх перших систематичних досліджень Міхаелісом та Арбузовим на межі 
XIX-XX століть, мають багату та різноманітну історію використання. По-перше, 
вони відомі як інсектициди, які і по теперішній час займають більше половини 
світового ринку агрохімікатів; по-друге, багато сполук фосфору є ліками, 
зокрема використовуються у хіміотерапії онкозахворювань та як антивірусні 
препарати. Чисельні фосфінові ліганди є основою металокомплексного каталізу, 
без якого не можна уявити сучасний органічний синтез, в тому числі 
промисловий. Тому розробка нових методів синтезу та застосування органічних 
сполук фосфору є актуальним завданням. 

На даний час основним застосуванням фосфорорганічних сполук є каталіз 
на осові комплексів фосфінів з перехідними металами d-ряду, насамперед 
платиноїдами (Rh, Ru, Pd, Pt, Ir). Більшість фосфінів містять атом фосфору, 
зв’язаний з ароматичним кільцем, тому методи синтезу таких сполук є найбільш 
розробленими. Значно менш дослідженим класом сполук є гетероциклічні 
похідні фосфору(III), хоча введення гетероатому в ароматичне кільце покращує 
координаційні властивості фосфіну та робить можливим додаткове зв’язування 
ліганду з атомом металу або з функціональною групою субстрату. Похідні Р(V), 
які містять гетероциклічний замісник, є малодослідженим класом сполук як в 
синтетичному аспекті, так і щодо їх координаційних властивостей. Серед 
відомих методів одержання подібних сполук найважливішим є класична реакція 
металорганічного похідного гетероциклу з Р(ІІІ) електрофілом. Іншим важливим 
методом є пряме С-фосфорилювання гетероциклічної системи, при якому атом 
фосфору заміщує атом гідрогену у заданому положенні кільця. Реакції 
електрофільного заміщення 1,3-азолів по положенню 2 є цікавими як з точки 
зору практичного використання, так і завдяки особливому механізму їх перебігу, 
з проміжним утворенням нуклеофільних гетероциклічних карбенів. Подібний 
підхід був застосований у прямому фосфорилюванні 1-заміщених імідазолів 
галогенідами тривалентного фосфору, що дало змогу отримати низку імідазол-
2-іл заміщених фосфінів та інших сполук Р(ІІІ) з гарними виходами та без 
використання високореакційних літійорганічних інтермедіатів. Сполуки 
п’ятивалентного фосфору, які містять атом Р у положенні 2 систем імідазолів та 
тіазолів, є майже невідомими, тому їх синтез та дослідження властивостей, 
насамперед координаційних, є актуальною задачею. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 
Дисертаційна робота виконана на кафедрі органічної хімії хімічного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках 
наукової теми кафедри, бюджетна тема № 97-067, № держреєстрації 
0197U003079, при співробітництві з Інститутом органічної хімії НАН України, 
групою під керівництвом Толмачова А.О. та Костюка О.М. та Інститутом хімії 
поверхні НАН України, групою під керівництвом Тьортих В.А. 

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є синтез похідних 
п’ятивалентного фосфору з 2-заміщеними 1,3-азолами (імідазолом та тіазолом) 
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шляхом прямого С-2 фосфорилювання імідазолів та тіазолів галогенідами P(V) 
та дослідження їх координаційних властивостей у відношенні до йонів U(VI). 

Для досягнення поставленої мети слід було розв'язати такі завдання: 
• розробити методи синтезу C-2 фосфорильованих імідазолів з різними 

замісниками у положенні 1; 
• синтезувати незаміщені у положенні 1 імідазол-2-іл фосфінові кислоти та 

їх похідні; 
• провести С-2 фосфорилювання тіазолів галогенідами P(V); 
• дослідити можливість синтезу похідних імідазол-2-ілфосфонових кислот 

за допомогою прямого фосфорилювання галогенідами P(V); 
• отримати композитні матеріали на основі аміносилікагелю та імідазол-2-

іл фосфінових та фосфонових кислот, дослідити їхню здатність адсорбувати іони 
UO2

2+ із розчину з метою вивчення можливстей практичного застосування 
одержаних матеріалів. 

Об'єкти дослідження – хлориди фосфонових кислот (MePOCl2, PhPOCl2), 
оксихлорид фосфору, дизаміщені хлорфосфати, заміщені у положенні 1 
імідазоли та бензімідазоли, тіазол та його анельовані похідні, аміносилікагель, 
ацетат уранілу UO2(CH3COO)2. 

Предмет дослідження – реакції заміщення імідазолу в положенні 2 за 
участі гетероциклічних карбенів, введення та зняття захисних групп у положенні 
1 імідазолу, пошук каталізатора для реакції С-2 фосфорилювання тіазолу 
галогенідами P(V), використання одержаних сполук у синтезі композитних 
матеріалів на основі аміносилікагелю за допомогою ковалентного зв’язування 
ліганда з поверхнею та адсорбція іонів UO2

2+ поверхнею одержаних матеріалів. 
Методи дослідження: органічний синтез, спектроскопія ЯМР, ІЧ-

спектроскопія, мас-спектрометрія, елементний аналіз, хроматографія; методи 
дослідження поверхні матеріалів: рентгенівська фотоелектронна спектроскопія, 
скануюча електронна мікроскопія, диференційна калориметрія та гравіметрія; 
кількісний колориметричний аналіз. 

Наукова новизна одержаних результатів. Детально вивчено та 
вдосконалено препаративний метод синтезу імідазол-2-ілфосфінових кислот та 
їх похідних, що дало змогу синтезувати заміщені та незаміщені у положенні 1 
С-2 фосфорильовані похідні імідазолів. 

Знайдено ефективний каталізатор С-2 фосфорилювання тіазолів 
галогенідами фосфонових кислот – HgCl2. 

Встановлено, що оксихлорид фосфору реагує з 1-заміщеними 
бензімідазолами з утворенням біс-(1,1’-дизаміщених)-бензімідазол-2-ілів – 
продуктів здвоєння, а не С-2 фосфорилювання. 

Знайдено, що похідні імідазол-2-ілфосфонових кислот можна отримати 
шляхом прямого С-2 фосфорилювання 1-заміщеного імідазолу 
дифенілхлорфосфатом. 

Синтезовані нові ліганди для зв’язування іонів UO2
2+ – похідні 

бензімідазол-2-ілфенілфосфінової кислоти та імідазол-2-ілфосфонової кислоти, 
які містять карбоксиметильну группу у положенні 1. Одержані ліганди були 
ковалентно зв’язані з поверхнею аміносилікагелю шляхом утворення аміду. 
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Вивчена адсорбція іонів уранілу одержаними композитними матеріалами. 
Показано, що матеріал на основі імідазол-2-ілфосфонової кислоти має одну з 
найкращих ємностей адсорбції іонів UO2

2+ серед відомих на даний час матеріалів 
– 618 мг/г при 20оС та pH 5,5. 

Загалом синтезовано 69 нових С-2 фосфорильованих похідних імідазолу та 
тіазолу за допомогою прямого С-2 фосфорилювання незаміщених у положенні 2 
гетероциклів галогенідами п’ятивалентного фосфору. Синтезовано 2 нові 
композитні матеріали та досліджено їх фізіко-хімічні та адсорбційні властивості. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено нові ефективні 
методи синтезу імідазол-2-ілфосфінових та фосфонових кислот, а також їх 
похідних, що вже використовуються в лабораторній практиці. 

Проведена реакція окиснювального здвоєння бензімідазолів з 
оксихлоридом фосфору, яка може бути використана для їх препаративного 
синтезу. 

Синтезовані композитні матеріали показали одні з найкращіх результатів з 
адсорбції іонів уранілу, що свідчить про можливе використання одержаних 
матеріалів у процесах переробки та очищення ядерних відходів. 

Особистий внесок здобувача. Систематизацію літературних даних, 
основний обсяг експериментальної роботи, узагальнення та оформлення всіх 
одержаних результатів, аналіз результатів спектральних досліджень та 
встановлення будови одержаних сполук було проведено здобувачем особисто. 
Постановка завдання, дослідження та обговорення результатів проводились з 
науковими керівниками, д.х.н., проф. Комаровим І.В. та д.х.н., проф. 
Корніловим М. Ю., а також з д.х.н., проф. Толмачовим А.О. та д.х.н., ст.н.с. 
Костюком О.М. Дослідження структур синтезованих сполук за допомогою 
спектроскопії ЯМР здійснено у співпраці з групою д.х.н. Турова О.В., а також 
проф. А. Бурже (м. Ніцца, Франція) та проф. Д. Спрінга (м. Кембрідж, 
Великобританія). Синтез лігандів та композитних матеріалів на їх основі був 
виконаний здобувачем особисто. Експерименти з адсорбції урану та вивчення 
фізіко-хімічних властивостей матеріалів було виконано к.х.н. Будняк Т.М., 
Інститут хімії поверхні НАН України. 

Апробація матеріалів дисертації. Результати дисертації було 
представлено на національних та міжнародних конференціях: XVII Українська 
конференція з органічної хімії, Харків, 1995; International memorial I. Postovsky 
Conference, Ekaterinburg, Russia, 1998; CCTA 12th Conference on calorimetry and 
thermal analysis of the Polish society of calorimetry and thermal analysis (PTKAT) 
and 5th Joint Czech–Hungarian–Polish–Slovakian thermoanalytical conference, 
September 6-10, 2015, Zakopane, Poland.; Ukrainian conference with international 
participation "Chemistry, physics and technology of surface" devoted to the 30th 
anniversary of the founding of Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of 
Ukraine and Workshop "Nanostructured biocompatible / bioactive materials" (FP7-
PEOPLE-2013-IRSES-GA-2013-612484), May 17−18, 2016, Kyiv, Ukraine. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 159 сторінках і 
складається зі вступу, шести розділів, висновків, переліку використаних джерел 
(105 найменувань) та додатку; містить 88 рисунків та 8 таблиць. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

Літературний огляд узагальнює публікації щодо відомих методів синтезу 
С-2 фосфорильваних імідазолів та тіазолів. Окрему увагу приділено 
нуклеофільним гетероциклічним карбенам та методам прямого 
фосфорилювання систем 1,3-азолів. 

 
СИНТЕЗ С-2 ФОСФОРИЛЬОВАНИХ ІМІДАЗОЛІВ 

Фосфорилювання 1-арил та 1-гетарилімідазолів галогенідами P(V) 
Виходячи з літературних даних, на першому етапі було вивчено вплив 

замісника по положенню 1 системи імідазолу на перебіг реакції 
фосфорилювання хлоридами фосфонових кислот (схема 1). 
 

 
Схема 1. Фосфорилювання 1-арил (гетарил) імідазолів; X=Me, Ph. 

 
У якості субстратів було обрано 1-арил- та 1-гетарилімідазоли 1, які під 

дією хлоридів метил- або феніл- фосфонових кислот 2 у піридині та у 
присутності триетиламіну як основи утворювали хлориди імідазол-2-іл 
фосфінових кислот 3. Реакція відбувалась при кімнатній температурі впродовж 
1-3 діб, її перебіг зручно контролювати за допомогою 31Р-ЯМР спектроскопії 
реакційної суміші. Після того як інтенсивність сигналу вихідного хлориду 2 
переставала зменшуватися, що свідчило про повноту проходження реакції, 
суміш обробляли водним розчином карбонату натрію або калію, що приводило 
до гідролізу хлориду 3 з утворенням солі відповідної імідазол-2-ілфосфінової 
кислоти 4, яку вже виділяли у вигляді чистої сполуки. Якщо замість гідролізу 
реакційну суміш обробляли первинним або вторинним аміном, замість солей 4 
утворювались відповідні фосфінаміди. Така методика є загальною і для усіх 
інших реакцій фосфорилювання, описаних у даній роботі. 

При порівнянні поведінки 1-арил- та 1-гетарилімідазолів з простими 1-
алкілімідазолами у реакції фосфорилювання хлоридами фосфонових кислот 3, 
з’ясувалося, що арилпохідні, особливо з електроноакцепторними групами (4-
нітрофеніл, 6-хлорпіридазін-3-іл) реагували дещо повільніше, ніж 1-
метилімідазол, проте це не впливало на вихід кінцевих солей 4. 

Синтез незаміщених по атому нітрогену імідазол-2-ілфосфінових і 
фосфонових кислот та їх похідних 

Наступним завданням був синтез незаміщених по положенню N1 імідазол-
2-ілфосфінових кислот. Для цього було досліджено фосфорилювання імідазолів 
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з різними захисними групами біля атому N1 (-CH2Ph, -CH2OCH3,  
-CF2CHFCl, -CPh3, -CH(OEt)2 та незаміщеного імідазолу), проте з’ясувалося, що 
у цих випадках або неможливо зняти захист з нітрогену, або реакція 
фосфорилювання не відбувається. Успіх було досягнуто шляхом 
фосфорилювання N-вінілімідазолу 5 та N-аллілбензімідазолу 6 (схема 2). 
 

Схема 2. Синтез незаміщених у положенні N1 імідазол- та бензімідазол-2-ілфосфінових 
кислот та їх похідних; X=Me, Ph. 

 
  При реакції сполук 5 та 6 з хлоридами метил- або фенілфосфонових кислот 
2 утворювалися відповідні фосфіноїлхлориди 7 та 8, які без виділення були 
переведені у відповідні фосфінові кислоти 9, солі 10 або амід 11. Вінільний або 
алільний захист з одержаних сполук успішно був знятий при окисненні водним 
розчином перманганату при кімнатній температурі протягом 5-10 хвилин, при 
цьому зв’язок С-Р не руйнувався, таким чином були отримані цільові незаміщені 
по положенню 1 С-2 фосфорильовані імідазоли 12, 13 та бензімідазоли 14. 
 
КАТАЛІТИЧНЕ ФОСФОРИЛЮВАННЯ ТІАЗОЛУ ТА ЙОГО ПОХІДНИХ 

ХЛОРИДАМИ ФОСФОНОВИХ КИСЛОТ 
 

  Наступним кроком було дослідження реакції фосфорилювання інших 1,3-
азолів, а саме тіазолів та бензотіазолів. Спочатку субстратом для реакції з 
хлоридами 2 був обраний доступний бензотіазол 15. Але він не реагував за 
стандартних умов з хлоридами фосфонових кислот 2, на відміну від 
бензімідазолів. Було зроблено припущення, що солі меркурію, які здатні до 
реакції меркуріювання положення 2 тіазолів, можуть полегшити реакцію 
фосфорилювання. З’ясувалося, що додавання 10 мол. % HgCl2 приводило до 
завершення реакції фосфорилювання бензотіазолу 15 за 1-2 доби при кімнатній 
температурі, проміжні фосфіноїлхлориди 16a-b були без виділення переведені у 
відповідні кислоти 17a-b або аміди 18a-j (схема 3). 
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Схема 3. Каталітичне фосфорилювання бензотіазолу та синтез фосфінамідів 18d-j із 

вільних кислот. 
 

  Для препаративного синтезу амідів 18 краще виходити з чистих 
фосфінових кислот 17a-b, які можна перетворити назад у хлориди 16a-b при їх 
кип’ятинні з тіонілхлоридом з подальшим амінолізом чистих хлоридів 16a-b. 
Цей метод дає дещо кращі виходи амідів 18d-j у порівнянні зі сполуками 18a-c, 
які були синтезовані шляхом амінолізу реакційної суміші одразу після 
фосфорилювання. 
 6-Нітробензотіазол 19 також реагує з MePOCl2 у присутності HgCl2, 
утворюючи після гідролізу реакційної суміші відповідну кислоту 20. Ця реакція 
йде дещо повільніше (3-5 діб/40°C), ніж у випадку незаміщеного бензотіазолу, 
що обумовлено впливом електроноакцепторного замісника (схема 4) 
 

 
Схема 4. Каталітичне фосфорилювання 6-нітробензотіазолу. 

 
  Інші сполуки ряду тіазолу реагують с хлоридами фосфонових кислот 
аналогічним чином. 4,5,6,7-Тетрагідробензотіазол 21, аналогічно до бензотіазолу 
15, не реагує з хлоридами фосфонових кислот 2 за стандартних умов навіть за 2 
тижні, але каталітичні кількості HgCl2 сприяють повному проходженню реакції 
за одну добу. Продуктами є відповідні фосфіноїлхлориди 22a-b, які були 
переведені без виділення у відповідні фосфінати калію 23a-b (схема 5). 
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Схема 5. Каталітичне фосфорилювання 4,5,6,7-тетрагідробензотіазолу 21; X=Me, Ph. 

 
  Отримані солі 23a-b можуть бути переведені назад у хлорфосфінати  
22a-b під дією пентахлориду фосфору у розчині POCl3. Чисті фосфіноїлхлориди 
були перетворені у ряд амідів. Такий підхід є більш зручним для синтезу 
фосфінамідів 24a-s, на відміну від безпосереднього амінолізу реакційної суміші 
після реакції фосфорилювання (схема 6): 

 

 
24a, X=Me, R1=H, R2=Ph, 91% 24b, X=Me, R1=H, R2=2-CH3-C6H4, 82% 

24c, X=Me, R1=H, R2=3-CH3-C6H4, 84% 24d, X=Me, R1=H, R2=4-F-C6H4, 94% 

24e, X=Me, R1=H, R2=3-Cl-C6H4, 79% 24f, X=Me, R1=H, R2=4-Сl-C6H4, 84% 

24g, X=Me, R1=H, R2=2,5-Cl2C6H3, 74% 24h, X=Me, R1=H, R2=2-NO2-C6H4, 67% 

24i, X=Me, R1=H, R2=3-NO2-C6H4, 74% 24j, X=Me, R1=H, R2=4-NO2-C6H4, 77% 

24k, X=Me, R1=H, R2=2-піридил-, 61% 24l, X=Me, R1=H, R2=5-хлоро-2-піридил-, 60% 

24m, X=Ph, R1=H, R2=2-Cl-C6H4, 71% 24n, X=Ph, R1=H, R2=4-Cl-C6H4, 77% 

24o, X=Ph, R1=H, R2=2,5-Cl2C6H3, 81% 24p, X=Ph, R1=H, R2=2,6-Cl2C6H3, 88% 

24q, X=Ph, R1=H, R2=5-хлоро-2-піридил-, 69% 24r, X=Ph, R1=H, R2=5-бромо-2-піридил-, 64% 

24s, X=Ph, R1=H, R2=N-NPh2, 67%  

Схема 6. Синтез фосфінамідів 24a-s із солей фосфінових кислот 23a-b. 
 

  Було знайдено, що незаміщений тіазол 25 повільно реагує з PhPOCl2 за 
стандартних умов і без каталізатора (впродовж 7 діб), продуктом реакції є 
фосфіноїлхлорид 26, який був охарактеризований за допомогою 31P-ЯМР-
спектроскопії та на наступному синтетичному кроці успішно переведений у 
калієву сіль фосфінової кислоти 27 без виділення (схема 7). Додавання 5-10 мол. 
% HgCl2 приводить до значного прискорення реакції, яка завершується впродовж 
24 годин. 
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Схема 7. Фосфорилювання незаміщеного тіазолу 25. 

 
  Також була вивчена реакція фосфорилювання ізомерних нафто[1,2-d][1,3]- 
та нафто[2,1-d][1,3]тіазолів – сполук 28 та 29 відповідно. Виявилося, що без 
HgCl2 жоден із ізомерів не реагував з MePOCl2, після гідролізу майже кількісно 
виділялися вихідні гетероциклічні сполуки. В присутності каталізатора лише 
сполука 29 вступала в реакцію фосфорилювання, сполука 28 лишалася 
незмінною навіть впродовж 2 тижнів. Продукт реакції 30 був без виділення 
переведений у фосфінову кислоту 31 (схема 8). 

 

 
Схема 8. Фосфорилювання ізомерних нафтотіазолів 28 та 29. 

 
  У роботі запропоновано механізм каталітичного фосфорилювання тіазолів 
за участю проміжних 2-меркуропохідних тіазолу 32, які далі реагують з 
хлоридами фосфінових кислот, утворюючи проміжні четвертинні N-
фосфорильні солі 33. Ці солі можна розглядати як комплекс нуклеофільного 
гетероциклічного карбену 34 з меркурієм. Сполука 33 дисоціює на іон +HgCl та 
вільний карбен 34, який далі перетворюється на кінцевий продукт 35. 
Безпосереднє утворення карбену 34, виходячи із вільного тіазолу через 
четвертинну фосфорильну сіль 36, є дуже повільним, порівняно з імідазолами, за 
рахунок меншої нуклеофільності атому N3 у випадку тіазолів, тому без 
каталізатора реакція йде повільно, і лише з незаміщеним тіазолом. Бензотіазол є 
ще слабкішим N3-нуклеофілом у порівнянні з імідазолами та незаміщеним 
тіазолом, тому він зовсім не вступає у реакцію фосфорилювання без каталізатору  
(схема 9).  
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Схема 9. Запропонований механізм каталітичного фосфорилювання тіазолів. 

 
РЕАКЦІЯ 1,3-АЗОЛІВ З POCl3: УТВОРЕННЯ БІС-БЕНЗІМІДАЗОЛ-2-

ІЛІВ ТА 2-(2-ПІРИДИЛ)-БЕНЗОТІАЗОЛУ 
 

  Наступним кроком даної роботи був синтез похідних фосфонових кислот 
1,3-азолів за допомогою реакції фосфорилювання хлоридами фосфору (V). Для 
цього була досліджена реакція 1-алкілбензімідазолів та бензотіазолу з 
оксихлоридом фосфору. На відміну від єдиного описаного у літературі прикладу 
реакції 1-метилімідазолу з POCl3, в результаті якої після амінолізу 
діметиламіном був отриманий відповідний біс-диметиламід 1-метилімідазол-2-
ілфосфонової кислоти з виходом 35%, 1-метил- та 1-етилбензімідазоли 37 у 
аналогічних умовах, після обробки реакційної суміші на повітрі, утворюють біс-
азоли 38 як кінцеві продукти (схема 10). 
 

 
Схема 10. Окиснювальне здвоєння 1-алкілбензімідазолів, R=Me, Et. 

 
  При реакції бензотіазолу з POCl3 в умовах, аналогічних до 
фосфорилювання хлоридами фосфонових кислот, відбувалося перехресне 
здвоєння бензотіазолу з піридином, який був використаний як розчинник. Після 
обробки реакційної суміші на повітрі був виділений 2-(2-піридил)-бензотіазол 39 
(схема 11).  
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Схема 11. Утворення 2-(2-піридил)-бензотіазолу при реакції бензотіазолу з POCl3 у розчині 

піридину. 
 

  Для реакцій здвоєння у роботі були запропоновані механізми за участю 
проміжних нуклеофільних гетероциклічних карбенів. 
 

СИНТЕЗ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ 
АМІНОСИЛІКАГЕЛЮ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ЯК СОРБЕНТІВ ДЛЯ 

ЕКСТРАКЦІЇ U(VI) ІЗ РОЗЧИНУ 

 Більшість описаних в літературі прикладів використання С-2 
фосфорильованих азолів пов’язані зі здатністю цих сполук утворювати 
комплекси з перехідними металами. Для цього зазвичай використовують 
третинні фосфіни ряду імідазолу та метали-платиноїди. Отримані комплекси є 
каталізаторами різноманітних реакцій: гідрування, гідроформілювання, Сузукі, 
Хека, Бухвальда тощо. Була також вивчена можливість використання таких 
комплексних сполук для хіміотерапії онкозахворювань. 
  Ідея застосування синтезованих фосфінових кислот як лігандів з’явилась у 
зв’язку з фактом використання гасового розчину трибутилфосфату для 
екстракції іонів U(VI) із водного розчину в органічну фазу. Це явище є ключовим 
у п’юрекс-процесі (purex process) – переробці відпрацьованого ядерного 
пального для виділення з нього чистих сполук урану та плутонію для їх 
повторного використання. Загалом, проблема переробки ядерних відходів тісно 
пов’язана з екстракцією та розділенням йонів актиноїдів. Багато сучасних робіт 
присвячено пошуку нових адсорбентів для вилучення йонів уранілу із розчину, 
для чого використовували неорганічні матеріали, синтетичні органічні полімери 
та органічно-неорганічні гібридні матеріали. 
  У якості вихідного матеріалу для модифікації був обраний добре вивчений 
аміносилікагель, ліганд до якого може бути легко прив’язаний карбоксильною 
групою за допомогою амідного зв’язку. Таким чином, цільова молекула повинна 
містити залишок фосфінової кислоти ряду імідазолу та карбоксильну групу для 
ковалентного зв’язування ліганду з поверхнею аміносилікагелю, тому в якості 
ліганду спочатку було обрано сполуку 40 (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Ліганд 40 для з’єднання з поверхнею аміносилікагелю на основі бензімідазол-2-

ілфенілфосфінової кислоти. 
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  Для синтезу ліганду 40 1-ціанометилбензімідазол 41 був 
профосфорильований PhPOCl2 у стандартних умовах, з подальшим гідролізом 
нітрильної групи в лужному середовищі, в результаті чого була отримана цільова 
сполука 40 (схема 12). 
 

 
Схема 12. Синтез ліганду 40. 

 
  Ліганд 40 був успішно проактивований по карбоксильній групі за 
допомогою карбонілдиімідазолу, після чого він був коньюгований з поверхнею 
аміносилікагелю, в результаті чого був отриманий композитний матеріал 42 
(схема 13). 

 

 
Схема 13. Синтез композиту 42 шляхом ковалентного зв’язування ліганду 40 з поверхнею 

аміносилікагелю. 
 

  Отриманий композит 42 в подальшому був досліджений за допомогою 
комплексу фізико-хімічних методів, зокрема Фур’є ІЧ спектроскопії, 
низькотемпературної сорбції N2 для встановлення розміру пор, диференційної 
скануючої калоріметрії – мас-спектрометрії (ДСК-МС), Фур’є ІЧ – 
термогравіметрії (ФІЧ-ТГ), рентгенівської фотоелектронної спектроскопії (РФС) 
для визначення елементного складу поверхні та концентрації зв’язаного ліганду, 
скануючої електронної мікроскопії (СЕМ). Також були проведені експерименти 
з адсорбції та десорбції іонів UO2

2+ при різних значеннях pH (2,5-9,0). За 
допомогою РФС встановлено, що після адсорбції співвідношення атомних 
концентрацій U:P складає 1,5:1,2, що свідчить про те, що уран утворює з 
лігандом хелат зі стехіометрією 1:1. Було проведено порівняння ємностей 
адсорбції отриманого композиту з вихідними матеріалами – силікагелем та 
аміносилікагелем (таблиця 1).  
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Таблиця 1. Ємність адсорбції (мг U(VI) на 1г сорбенту). 
 

рН Силікагель Аміносилікагель Композит 42 

7 144 166 176 

2,7 14 16 27 

 

  Видно, що після зв’язування ліганду, ємність сорбенту виросла як у 
нейтральному, так і в кислому середовищі. Слід відмітити, що у кислому 
середовищі (рН=2,7) різниця між отриманим композитом та вихідним 
аміносилікагелем є найвищою (майже 1,7 разів). Це важливо для застосування 
матеріалу при переробці ядерних відходів, тому що вони мають рН близьке до 
наведеного. 
   З метою покращення координаційних властивостей ліганду 40 було 
вирішено зробити дві зміни у його структурі, в результаті чого був 
запропонований наступний ліганд на основі імідазол-2-ілфосфонової кислоти 43 
(рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Дизайн ліганду 43. 

 
  Пам’ятаючи, що POCl3 дає незадовільні результати у реакціях із азолами, 
для синтезу фосфонових кислот ряду імідазолу було знайдено інший реагент – 
дифенілхлорфосфат, який реагував зі сполукою 44 з утворенням відповідного 
фосфонату 45 з виходом 81%. На другій стадії естерні групи отриманої 
проміжної сполуки 45 були прогідролізовані при кип’ятінні впродовж 1,5 годин 
у 6М HCl, в результаті чого отримано цільовий ліганд 43 з виходом 93% (схема 
14). 

 
Схема 14. Синтез ліганду 43, похідного імідазол-2-ілфосфонової кислоти, за допомогою 

прямого фосфорилювання імідазолу 44 дифенілхлорфосфатом. 
 
  Ліганд 43 на наступному кроці досліджень був прив’язаний до поверхні 
аміносилікагелю по аналогії з попередньою сполукою 40, в результаті чого був 
отриманий композит 46 (схема 15). 
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Схема 15. Синтез композиту 46 шляхом ковалентного зв’язування ліганду 43 з поверхнею 

аміносилікагелю. 
 

  Як і попередній композит 42, матеріал 46 був досліджений за допомогою 
комплексу фізико-хімічних методів, а також були проведені експерименти з 
адсорбції іонів уранілу. За допомогою РФС встановлено, що стехіометрия U:P 
після сорбції урану матеріалом 46, є близькою до 1:1, що, як і у попередньому 
випадку, свідчить про адсорбцію саме за рахунок утворення хелату іонів уранілу 
з лігандом. Ємність адсорбції матеріалу 46 була порівняна з попереднім 
композитом 42, а також з іншими матеріалами, відомими на даний час, 
результати наведені у таблиці 2. 
 
Таблиця 2. Порівняння ємності адсорбції U(VI) (qmax) композитів 42 та 46 з іншими 
сорбентами. 
 

Сорбент qmax, мг/г 

Наночастки магнетиту, функціоналізовані триоктиламіном 27,5 
Фосфорильований хітозан 54,6 
Аміно-імпрегнована целюлоза 56,5 
Середньопористий карбон 55,6 

Полімерний анілін на середньопористому карбоні 112,1 
Смола «Tulsion CH-96» 70 
Магнітна основа Шиффа 94,3 
Силікагель 144 
Аміносилікагель 166 
Композит на основі бензімідазол-2-ілфосфінової кислоти 42 176 
Аміно-функціоналізований метал-органічний каркас 200 
Листковий органічно−неорганічний гібридний тіостаннат 338,43 
Функціоналізований меланіном арагозо–хітозан 435 
Гідрогель поліакрилатної кислоти 445.11 
Композит на основі імідазол-2-ілфосфонової кислоти 46 618 

 
  Видно, що композит 42 на основі бензімідазол-2-ілфосфінової кислоти вже 
продемонстрував гарну ємність адсорбції U(VI) порівняно з іншими 
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матеріалами. Заміна ліганду 40 на імідазол-2-ілфосфонову кислоту 43 дозволила 
значно покращити зв’язування U(VI). Таким чином, синтезований композит 46 
виявився одним з найкращих сорбентів іонів UO2

2+ серед відомих на даний час. 
  Важливим аспектом для практичного використання 46 є можливість 
регенерації сорбенту та екстракція адсорбованого урану назад у розчин. 
Експерименти з ресорбції були проведені зі зразками сорбенту, використаними 
для адсорбції йонів UO2

2+ із 0,01М розчинів. Як реагенти для ресорбції були 
використані: чиста вода, розчини водної кислоти (HNO3) при pH=1 або водний 
луг (NaOH) при pH=12. Задовільні результати з регенерації сорбенту були 
досягнуті з використанням 0,1М нітратної кислоти, pH=1. Це демонструє, що 
сорбент може бути використаний знову при послідовному повторюванні 
процесів видалення йонів уранілу з розчину (таблиця 3). 
 
Таблиця 3. Регенерація сорбенту 46. 
 

Ефективність регенерації, 
% 

Реагент 
регенерації 

0 H2O 
12 NaOH, pH=12 
45 HNO3, pH=1 

 
ВИСНОВКИ 

У роботі наведено шляхи вирішення наукової проблеми синтезу імідазол- та 
тіазол-2-ілфосфінових та фосфонових кислот за допомогою реакції прямого 
фосфорилювання 1,3-азолів хлоридами п’ятивалентного фосфору. Синтезовані 
сполуки були використані для одержання композитних матеріалів на основі 
аміносилікагелю, які були вивчені у якості сорбентів для екстракції йонів уранілу 
із водних розчинів. Отримані результати із сорбції йонів уранілу свідчать про 
можливість практичного використання синтезованих композитних матеріалів у 
процесах переробки ядерних відходів. 

1. Реакція фосфорилювання азолів галогенідами п’ятивалентного фосфору є 
зручним препаративним методом синтезу фосфінових і фосфонових 
кислот та їх похідних. Цей метод є толерантним до широкого кола 
функціональних груп (нітро-, нітрило-, естер-, алкеніл-, алкіл- та 
арилгалогеніди), доповнюючи, таким чином, класичний підхід С-2 
металювання-фосфорилювання. 

2. Хлорид меркурію є ефективним каталізатором С-2 фосфорилювання 
сполук ряду тіазолу. 

3. Реакція оксихлориду фосфору з 1,3-азолами приводить до утворення 
біарильних похідних замість фосфонових кислот. 

4. Похідні фосфонових кислот ряду імідазолу успішно синтезовані при 
використанні дифенілхлорфосфату як фосфорилюючого агенту. 
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5. Фосфінові, а особливо фосфонові кислоти ряду імідазолу утворюють стійкі 
комплекси з іонами UO2

2+. Композитні матеріали з аміносилікагелем на їх 
основі є ефективними сорбентами для іонів U(VI) та можуть знайти 
практичне використання. 
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АНОТАЦІЯ 

Стрижак О. В. Фосфорилювання 1,3-азолів хлоридами п’ятивалентного 
фосфору. – Рукопис. 

 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.03 «Органічна хімія». – Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено синтезу фосфонових та фосфінових кислот ряду 
імідазолу та тіазолу, а також їх похідних за допомогою реакції прямого С-2 
фосфорилювання відповідних азолів під дією хлоридів фосфору (V). Отримані 
сполуки були використані для подальшого синтезу композитних матеріалів на 
основі аміносилікагелю. 

Встановлено, що 1-арил та 1-гетарилімідазоли та бензімідазоли реагують з 
хлоридами фосфонових кислот, утворюючи відповідні похідні імідазол-2-
ілфосфінових кислот. Розроблено метод синтезу С-2 фосфорильованих 
імідазолів, незаміщених у положенні 1. Знайдено, що хлорид меркурію (ІІ) є 
каталізатором С-2 фосфорилювання тіазолів хлоридами фосфонових кислот. 

Показано, що реакція оксихлориду фосфору з 1-алкілбензімідазолами 
неочікувано приводить до утворення біс-бензімідазол-2-ілів. Бензотіазол у 
аналогічних умовах дає продукт перехресного здвоєння з розчинником – 
піридином, 2-(2-піридил)-бензотіазол. 

Продемонстровано можливість практичного використання одержаних 
сполук шляхом синтезу композитних матеріалів на основі аміносилікагелю, які 
були досліджені як сорбенти йонів уранілу із водних розчинів. 

Ключові слова: імідазол, тіазол, фосфонові кислоти, фосфінові кислоти, 
меркурій, нуклеофільний гетероциклічний карбен, пряме фосфорилювання, 
сорбент, аміносилікагель, уран. 

 
АННОТАЦИЯ 

Стрижак А. В. Фосфорилирование 1,3-азолов хлоридами пяти-
валентного фосфора. – Рукопись. 

 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.03 «Органическая химия». – Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2019. 

Диссертация посвящена синтезу фосфоновых и фосфиновых кислот ряда 
имидазола и тиазола, а также их производных при помощи реакции прямого С-2 
фосфорилирования соответствующих азолов под действием хлоридов фосфора 
(V). Полученные соединения были использованы для дальнейшего синтеза 
композитных материалов на основе аминосиликагеля. 

Установлено, что 1-арил и 1-гетарилимидазолы и бензимидазолы реагируют 
с хлоридами фосфоновых кислот, образуя соответствующие производные 
имидазол-2-илфосфиновых кислот. Разработан метод синтеза С-2 
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фосфорилированных имидазолов, незамещённых в положении 1. Установлено, 
что хлорид ртути (ІІ) является катализатором С-2 фосфорилирования тиазолов 
хлоридами фосфоновых кислот. 

Показано, что реакция оксихлорида фосфора с 1-алкилбензимидазолами 
неожиданно приводит к образованию 2,2’-бис-бензимидазолов. Бензотиазол в 
аналогичных условиях даёт продукт перекрёстного сдваивания с растворителем 
– пиридином, 2-(2-пиридил)-бензотиазол. 

Продемонстрирована возможность практического использования 
полученных соединений путем синтеза композитных материалов на основе 
аминосиликагеля, которые были исследованы в качестве сорбентов ионов 
уранила из водных растворов. 

Ключевые слова: имидазол, тиазол, фосфоновые кислоты, фосфиновые 
кислоты, ртуть, нуклеофилный гетероциклический карбен, прямое 
фосфорилирование, сорбент, аминосиликагель, уран. 
 

SUMMARY 

Strizhak A. V. Phosphorylation of 1,3-azoles by phosphorus (V) chlorides. –
Manuscript. 

 
Thesis for the scientific degree of Candidate of Chemical Science in speciality 

02.00.03 “Organic chemistry”. – Taras Shevchenko National University of Kyiv MES 
of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The thesis is devoted to the synthesis of imidazole and thiazole series phosphonic 
and phosphinic acids and their derivates by direct phosphorylation of corresponding 
azoles with phosphorus (V) chlorides. Synthesized compounds were used for obtaining 
composite materials based on aminosilica, these materials are perspective sorbents for 
UO2

2+ ions extraction from neutral and weak acid solution media in terms of practical 
usage.  

It was found that 1-aryl and 1-hetarylimidazoles and benzoimidazoles react with 
phosphonic acid chorides yielding corresponding derivates of imidazol-2-yl 
phosphinic acids, similar to simple 1-alkylimidazoles. In the typical procedure, 1-
substiuted imidazole (1 eq.) was dissolved in pyridine with stirring, triethylamine (1.3 
eq.) was added followed by dropwise addition of phosphonic acid chloride (1.1 eq.). 
Reaction progress can be easily monitored by 31P-NMR spectra of reaction mixture. 
After completion (usually during 24h at room temperature) the mixture was hydrolysed 
with aqueous sodium/potassium carbonate (for free phosphinic acid or its salt isolation) 
or excess of corresponding amine was added dropwise (for phosphinamide synthesis). 

Introduction of electron-withdrawing group into aryl fragment or changing phenyl 
to -deficient fragment makes phosphorylation rate more slow, but doesn’t affect yield 
of final products. This method allows synthesis of С-2 phosphorus-containing derivates 
of imidazole bearing different functional groups at aryl- and hetaryl- fragment at 
position 1 of azole. Obtained phosphinic acids were used for further functional group 
transformations, for example nitro group in phenyl ring can be reduced via 
hydrogenation. Resulted amino group can undergo acylation in Schotten–Baumann 
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conditions yielding 1-(4-acylaminophenyl)-substituted imidazol-2-yl phosphinic acids. 
This sequence demonstrates synthetic potential of direct phosphorylation of imidazoles 
by P(V) chlorides and high tolerance of this reaction to different functional groups. 

It was shown that unsubstituted at N1-position imidazol-2-yl phosphinic acids and 
their amides can be synthesized by phosphorylation of 1-vynil or 1-allyl imidazole by 
phosphonic acid chlorides. Protection groups from obtained С-2 phosphorylated 
imidazoles can be removed in mild conditions by aqueous potassium permanganate 
preventing C-P bond cleavage. Alternative synthetic route for phosphonic acid 
derivates is phosphorylatyion of 1-benzylimidazole by phosphorus trichloride and 
subsequent benzyl group cleavage from P(III) amide intermediate by sodium in liquid 
ammonia. 

It was found out that mercury chloride (ІІ) is catalyst for С-2 phosphorylation of 
thiazoles by phosphonic acid chlorides. It was shown that this reaction is convenient 
preparative method for thiazol-2-yl phosphinic acid synthesis. It is noteworthy that 
without Hg(II) salts reaction goes very slowly and only with unsubstituted thiazole. 
Free thiazole series phosphinic acids was transformed into chlorides back by SOCl2 or 
PCl5, these chlorides were used for amide synthesis. It was demonstrated that this 
approach is more convenient that direct aminolysis of reaction mixture after 
phosphorylation reaction in terms of final products yield. It was shown that isomeric 
naphtothiazoles behave different in phosphorylation reaction conditions – naphto[2,1-
d][1,3]-thiazole reacts with methylphosphonic acid chloride in mentioned conditions, 
but naphto[1,2-d][1,3]-thiazole does not. It can be explained by proposed “carbene” 
mechanism of mercury(II) catalyzed thiazole phosphorylation reaction. 

It was shown that reaction between phosphorus oxychloride and 1-
alkylbenzimidazoles in pyridine solution and in the presence of triethylamine as a base 
unexpectingly yields bis-(1-alkylbenzimidazol)-2-yl formation. This result was 
explained by proposed reaction mechanism involving heterocyclic carbene 
intermediates. It is based on literature described similar reaction mechanism of 
oxidative dimerization of benzimidazole via its reaction with aroyl chloride. It was 
shown that benzothiazole gives cross-coupling product with solvent – pyridine, 2-(2-
pyridyl)-benzothiazole, in the same conditions. 

To demonstrate perspectives of practical usage of obtained compounds, two 
ligands based on benzoimidazol-2-yl phosphinic and imidazole-2-yl phosphonic acids 
were synthesized. They form stable chelates with UO22+ ions. For phosphonic acid 
ligand synthesis direct phosphorylation of imidazole by diphenylchlorophosphate, was 
used for the first time. Unlike previous studies, it gaves target phosphonate with high 
yield (81%). Both ligands were covalently linked with aminosilica surface by amide 
bond which results synthesis of two composite materials. Obtained composites were 
studied by number of physical chemistry methods, it was proven by XPS that 1:1 
chelates between covalently linked phosphorus-containing ligands and uranyl ions was 
formed. Moving from benzoimidazol-2-yl phosphinic to imidazole-2-yl phosphonic 
acid as a ligand makes significant improvement of composite adsorbent capacity - 618 
mg/g (versus 176 mg/g). This result shows that material based on the imidazole-2-yl 
phosphonic acid is one of the best uranyl ions sorbents reported up to date. High 
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adsorbtion capacity along with possibility of reuse makes composite based on 
imidazole-2-yl phosphonic acid perspective for nuclear waste fuel recycling. 

Keywords: imidazole, thiazole, phosphonic acids, phosphinic acids, mercury, 
nucleophilic heterocyclic carbine, direct phosphorylation, sorbent, aminosilica, 
uranium. 


