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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. В останні десятиліття хімічні сполуки, зокрема, 

комплекси металів, розглядаються не тільки як речовини, але і як самостійні 

технічні вироби – магніти, комірки пам’яті, діоди тощо. Крім того, зміщення 

промислових процесів у бік використання відновлюваних джерел як енергії, так 

і сировини потребує розробки нових високоефективних каталізаторів. Одним із 

найбільш перспективних напрямків є використання комплексів металів для 

активації малих молекул за допомогою фоторедокс каталізу, тобто 

одноелектронного трансферу електрона на органічний субстрат під дією 

випромінювання видимого діапазону. Зокрема, піонерські дослідження 

Д. Макміллана в області металокомплексного каталізу показали можливість 

використання гетерометалічних каталічних систем, а саме іридію та нікелю, що 

дозволяє створити комбінацію як фоторедокс, так і класичного каталізатора на 

основі перехідного металу. Це відкриває нові можливості проведення прямого 
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 кроссполучення для широкого ряду органічних комерційно доступних 

субстратів. Отже, поєднання в одній сполуці різних за природою металів може 

приводити до підсилення її функціональних властивостей за рахунок 

синергічного ефекту. Крім того, для таких сполук можливий одночасний прояв 

кількох функціональних властивостей, що є перспективним для створення 

нових матеріалів широкого призначення. 

Тому пошук нових гетерометалічних сполук з цікавими структурними та 

функціональними особливостями і альтернативних та ефективних шляхів їх 

отримання виходячи з комерційно доступних реагентів є актуальною 

проблемою в області сучасної координаційної хімії. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибраний 

напрямок пов'язаний з тематичним планом науково-дослідних робіт Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ): "Синтез та 

дослідження гетерометалічних комплексів, що виявляють протипухлинну дію" 

(№ Держреєстрації 0102U000412), "Прямий синтез та біологічні властивості 

гетерополіядерних комплексів перехідних металів" (№ Держреєстрації 

0106U006627), "Синтез неорганічних та координаційних сполук для створення 

функціоналізованих матеріалів" (№ Держреєстрації 0111U005046), 

“Гетерополіядерні комплекси перехідних металів як поліфункціональні 

матеріали” (№ Держреєстрації 0107U003919), "Cинтез та дослідження 

складнооксидних та різнометалічних координаційних сполук як основи нових 

поліфункціональних матеріалів" (№ Держреєстрації 0116U002560), 

"Неорганічно-органічні гібриди та комплекси перехідних металів як основа 

нових поліфункціональних матеріалів для оптоелектронних технологій, 

каталізу та біомедичних застосувань" (№ Держреєстрації 0119U100312) та 

проектами за програмами INTAS №03-51-4532 та YS 05-109-4408 
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"Поліметалічні комплекси як молекулярні наномагніти та гомогенні 

каталізатори". 

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи була розробка нового 

підходу до синтезу гетерометалічних сполук на основі 3d
5–10

 металів з N- та 

N,O-донорними лігандами, а також вивчення умов їх утворення, встановлення 

структури та дослідження фізико-хімічних і функціональних властивостей. 

Для досягнення поставленої мети потрібно було вирішити такі задачі: 

- підібрати пари металів та відповідні їм лігандні системи, спроможні 

утворювати гетерометалічні сполуки з потенційним проявом певних 

функціональних властивостей; 

- знайти оптимальні комбінації нульвалентного металу та джерела другого 

металу у вигляді М
0
, оксиду, солі, його сполуки у вищому ступені 

окиснення; 

- порівняти особливості проходження реакцій утворення цільових сполук за 

запропонованим і класичним синтетичними підходами; 

- розробити методики синтезу гетерометалічних сполук на основі 3d
5–10

 

металів; 

- синтезувати гетерометалічні сполуки, встановити їх кристалічну будову, 

дослідити спектральні, термічні, магнітні та електрохімічні властивості;  

- дослідити функціональні (каталітичні, фотофізичні, сорбційні) властивості 

одержаних гетерометалічних сполук та продуктів їх термічного розкладу. 

Об'єкт дослідження – утворення гетерометалічних сполук в умовах 

окисного розчинення металу з використанням реагентів, комерційно доступних 

у промисловому масштабі. 

Предмет дослідження – умови утворення гетерометалічних сполук та 

межі застосування запропонованого підходу; будова і властивості отриманих 

сполук та продуктів їх термічного розкладу. 

Методи дослідження – елементний (атомно-емісійний, СHNS) аналіз, 

інфрачервона та електронна спектроскопії, спектроскопія електронного 

парамагнітного резонансу (ЕПР), скануюча електронна мікроскопія (СЕМ), мас-

спектрометрія, термопрограмована десорбція з мас-спектрометричним 

контролем (ТПД МС), термогравіметричний та диференційно-термічний (ТГ-

ДТА) аналіз, рентгенофазовий (РФА) та рентгеноструктурний (РСА) аналізи, 

квантово-хімічні розрахунки, циклічна вольтамперометрія. 

Наукова новизна одержаних результатів. Досліджено та узагальнено 

умови утворення гетерометалічних сполук в умовах окисного розчинення 

металу (прямого синтезу). Знайдено найбільш ефективні способи введення в 

реакційну суміш другого металвмісного компонента залежно від його природи 

(метал, оксид, сіль, комплекс та сполуки з металом у вищому ступені 

окиснення). Встановлено, що для синтезу гетерометалічних сполук з 
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протонодонорними лігандами найбільш придатним є "сольовий" спосіб, а з 

апротонними – "амонійно-сольовий". Використання M
0
 та двох солей різних 

металів дозволяє отримати гетеротриметалічні сполуки. Вперше для прямого 

синтезу як джерело мангану запропоновано використати перманганат, при 

цьому відбувається його постадійне відновлення, спочатку метанолом до Mn
+4

 з 

утворенням MnO2, а далі до Mn
+2

 . 

Запропоновано зручний однореакторний спосіб для одержання гібридних 

сполук на основі поліоксомолібдатів або декаванадату з комплексними 

частками Сu, Со або Ni, який полягає у взаємодії нульвалентного металу з 

вихідними сполуками для збірки поліоксоаніона у присутності N,N-донорного 

ліганду у водному середовищі при вільному доступі кисню повітря. За 

результатами ЕПР-спектроскопічних досліджень реакційних сумішей, при 

утворенні Сu/V сполук ключовою стадією є відновлення V(V)→V(IV), але з 

часом у одержаних розчинах відбувається зворотнє окиснення V(IV)→V(V). 

Окиснення міді відбувається не тільки за рахунок кисню повітря, а й за участю 

V2O5, причому в присутності V2O5 час взаємодії значно скорочується внаслідок 

"катастрофічної корозії". Вперше методом самозбірки одержано гібридні 

сполуки з V-заміщеним аніоном Кеггіна [PMo12-хVхO40]
n–

, при цьому досягнуто 

високий ступінь заміщення молібдену на ванадій. Зафіксовано одночасне 

утворення сполук на основі аніонів Кеггіна та Страндберга у слабкокислому 

середовищі з однієї реакційної суміші.  

Показано, що запропонований підхід дає можливість одержати широке 

різноманіття гетерометалічних сполук, будова яких варіюється від поліядерних 

і полімерних до катіон-аніонних в залежності від природи обраної лігандної 

системи. Вперше кристалографічно охарактеризовано структурні фрагменти 

[Mn(phen)Cl3]
–
, [Cu(1,3-pn)(C2O4)(H2O)], [Mn2(succ)2Cl2]

2
, [Mn2(C2O4)5]

6–
, 

[Mn(phen)(2,6-pydc)Cl]
–
 та {[Cu(en)2]2[НP2Mo13V7O64]}

4–
. Вперше одержано 

сполуку з каркасом топології (10,3)-b на основі аніона Страндберга.  

Практичне значення одержаних результатів. Показано, що 

використання гетерометалічних сполук з леткими лігандами як прекурсорів 

оксидних або метал-оксидних фаз дозволяє знизити температури їх утворення, 

що запобігає спіканню та укрупненню часток, а також дозволяє чітко 

витримувати стехіометричне співвідношення металів у отриманих продуктах 

розкладу. Композит Cu/ZnО виявив високу каталітичну активність у реакції 

синтезу метанолу, а біметалічний зразок Cu/Co, отриманий у результаті 

термічного розкладу карбоксилатного комплексу у відновній атмосфері, 

показав високу селективність щодо спиртів та алкенів у процесі Фішера-

Тропша. Встановлено, що гібридні сполуки на основі декаванадату та 

октамолібдату, а також продукти їх термічного розкладу є каталізаторами 

фотохімічного окиснення води з виділенням О2. При цьому спостерігається 
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збільшення активності сполук у ряду Cu < Mn < Co, а значення TON для Со-

вмісних сполук є одними з найвищих серед описаних в літературі. Показано 

ефективність гібридних сполук на основі аніона Страндберга та його 

вакантного аналога при вилученні барвників з водних розчинів, причому при 

збільшенні кількості комплексних фрагментів купруму, координованих до 

поліоксометалатів (ПОМ), ступінь вилучення барвника з розчину зменшується. 

Синтезовані гетерометалічні сполуки проявляють фотопровідні та 

фотовольтаїчні властивості в полімерних композитах. Результати дослідження 

можуть бути використані при підготовці учбових матеріалів з координаційної 

хімії для студентів хімічних спеціальностей. 

Особистий внесок здобувача є вирішальним на всіх етапах дослідження. 

Формулювання наукового напряму дисертаційної роботи, вибір об’єктів та 

предмету дослідження, обґрунтування основних ідей, систематизація, 

узагальнення та оформлення отриманих результатів проведено автором 

особисто. Основний обсяг експериментальних досліджень виконано за участю 

здобувачки. Постановку задач, формулювання наукових ідей та положень, що 

виносяться на захист, заключне узагальнення та обговорення результатів 

дослідження проведено за участю наукового консультанта д.х.н., проф. 

Кокозея В.М. Окремі частини експериментальних досліджень виконано разом з 

к.х.н. Васильєвою О.Ю., к.х.н. Нестеровим Д.С., к.х.н. Безніщенко А.В., к.х.н. 

Чигоріним Е.М., к.х.н. Бувайло Г.І., к.х.н. Ковбасюк Л.А., к.х.н. 

Русановою Ю.А., к.х.н. Іщенком М.В, д.х.н. Затовським І.В., Нагорною 

(Десяткіною) О.В., Григоренко І.В., Молодою Я.М., Бернацькою Я.С. (КНУ). 

Рентгеноструктурний аналіз здійснено в НТК „Інститут монокристалів” 

(м. Харків) та в університеті м. Перт (Австралія), а результати опубліковано 

спільно з д.х.н., проф. Шишкіним О.В., к.х.н. Шишкіною С.В., к.х.н. Дяконенко 

В.В., к.х.н. Омельченко І.В., к.х.н. Зубатюком Р.І., Dr. Skelton B. W. та д.х.н. 

Домасевичем К.В. ЕПР-спектральні дослідження проведено в університеті 

м. Вроцлав (Польща) та університеті штату Флорида (США), а 

електрокаталітичні – в Ягелонському університеті (м. Краків, Польща) і 

опубліковані разом з Prof. Jezierska J., Dr. Ozarowski A., Dr. Matoga D. та 

Dr. Zabierowskі P. Дослідження каталітичної активності у реакції фотохімічного 

окиснення води виконано в університеті м. Уппсала (Швеція), результати 

опубліковано за участю Др. Павлюк М.В., Др. Шиліна С.І., Рrof. Styring S., 

Dr. Thapper A., Dr. Pullen S., Dr. Mijangos E., Liu J. та Zhu J. Дослідження 

властивостей полімерних композитів на основі синтезованих сполук проведено 

на кафедрі хімії високомолекулярних сполук КНУ, результати опубліковано за 

участю д.ф.-м.н. Давиденка М.О., д.ф.-м.н. Давиденко І.І., к.х.н. 

Студзинського С.Л. та к.х.н. Тонкопієвої Л.С. Квантовохімічні розрахунки 

виконано та опубліковано спільно з к.х.н. Хаврюченком О.В. Фазовий склад та 
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морфологію оксидних фаз, утворених при розкладі одержаних сполук, 

досліджено за участю Prof. Barrault J., Dr. Ayrault P. (CNRS-Universiteґ de 

Poitiers, France) та д.х.н. Лісняка В.В. (КНУ).  

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

оприлюднено на XXI Міжнародній Чугаєвській конференції з координаційної 

хімії (Київ, Україна, 2003), 22
nd

 European Crystallographic Meeting (Budapest, 

Hungary, 2004), XVІІ Українській конференції з неорганічної хімії (Львів, 

Україна, 2008), XVI
th

, XVII
th

, XVIII
th
, XX

th
 International Winter School on 

Coordination Chemistry (Karpacz, Poland, 2008, 2010, 2012, 2016), XXIV
th
 

International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry (Smolenice, 

Slovakia, 2013), XIV науковій конференції "Львівські хімічні читання" (Львів, 

Україна, 2013), VII
th
, VIII

th
 International Chemistry Conference "Kyiv-Toulouse" 

(Kyiv, 2013, Toulouse, France, 2015), ХІХ Українській конференції з 

неорганічної хімії (Одеса, Україна, 2014), Third EuCheMS Inorganic Chemistry 

Conference "Chemistry over the horizon" (Wroclaw, Poland, 2015), XVII 

Міжнародній конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" 

(Київ, 2016), IХ
th

 International chemistry conference "Kiev-Toulouse" dedicated to 

100
th
 anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 2017). 

Публікації. Результати дисертації відображено у 56 публікаціях: 1 розділ у 

монографічному дослідженні, 28 статей, 17 тез доповідей на вітчизняних та 

міжнародних конференціях, 10 патентів України. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 7-ми 

розділів, висновків, списку цитованої літератури (437 найменувань) та одного 

додатку. Робота викладена на 368 сторінках друкованого тексту і містить 

197 рисунків та 17 таблиць. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, визначено мету та задачі 

дослідження, показано наукову новизну та наведено практичне значення 

одержаних результатів, наведено інформацію про особистий внесок здобувача 

та апробацію результатів дисертації. 

Перший розділ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ: НУЛЬВАЛЕНТНІ МЕТАЛИ У 

СИНТЕЗІ КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК присвячено аналізу наукової 

літератури за темою дисертаційної роботи. Зокрема, проведено порівняння 

підходів до синтезу гетерометалічних сполук – "раціональний дизайн" та 

"спонтанна самозбірка". Детально розглянуто особливості методу прямого 

синтезу, що полягає у використанні металічних порошків для одержання 

координаційних сполук. Показано, що однією з його головних переваг є 

"однореакторність". Він дозволяє отримувати всі основні типи комплексів, 

причому для кожного з них можна підібрати найбільш придатний спосіб. 

Найпростішим у експериментальному виконанні є окисне розчинення металів, 
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яке не потребує складного обладнання та дозволяє проводити синтез у м’яких 

умовах. 

У другому розділі ГАЛОГЕНІДНІ ТА ТІОЦІАНАТНІ 

ГЕТЕРОМЕТАЛІЧНІ СПОЛУКИ НА ОСНОВІ 3d
5-10

-МЕТАЛІВ наведено 

синтез, будову та фізико-хімічні властивості галогенідних та тіоціанатних 

гетерометалічних сполук. Показано, що у випадку використання аміноспиртів 

(діетаноламін – H2Dea або 2-диметиламіноетанол – HMe2ea) найбільш 

придатним є "сольовий" спосіб. Введення у реакційну суміш металічної міді та 

двох солей різних металів (Co, Ni, Zn, Cd) дозволяє отримати 

гетеротриметалічні сполуки. Так, з системи Cu
0
 – CoX2 – MY2 – HL – Solv (M = 

Ni, Zn, Cd; X, Y = Cl
–
, Br

–
, I

–
, NCS

–
, OAc

-
; HL = діетаноламін (H2Dea); 

N,N-диметиламіноетанол (HMe2Ea); Solv – dmf, dmso, CH3OH) одержано 

поліядерні комплекси 2.1–2.6 (табл. 1, рис. 1), чому сприяла наявність у 

реакційних сумішах конформаційно гнучких лігандів, які мають кілька 

донорних атомів різної природи та виявляють здатність до утворення містків 

між металічними центрами. 

(а) (б) 
Рис. 1. Будова п’ятиядерного водневозв’язаного фрагмента сполуки 2.1 (а) та 

молекулярна будова комплексу 2.3 (б). 

У спектрах ЕПР заморожених розчинів сполук 2.1–2.3 присутні сигнали як 

від триплетного, так і синглетного станів димерних та мономерних часток 

купруму (рис. 2). Вигляд спектральних патернів залежить від часу, що пройшов 

з моменту розчинення комплексу. Так, у свіжоприготованих розчинах 

переважають мономерні частки, слабкі сигнали від триплетного стану димерів 

починають з’являтись через 15–20 хв, протягом наступних кількох годин їх 

інтенсивність зростає та надалі залишається незмінною. Тому можна 

припустити, що з часом у розчині відбувається агрегація фрагментів {СuCo} у 

тетраядерні катіони, тим більше, що одержані параметри триплетних спектрів є 

дуже близькими до описаних раніше для катіона [Cu2Co2(Dea)4(H2Dea)2]
2+

. 

Процес є зворотнім, оскільки сполуки можна легко перекристалізувати без 

зміни складу незалежно від часу перебування у розчині. 

Вперше в прямому синтезі для одержання гетерометалічних сполук на 

основі мангану запропоновано використати перманганат калію або 

тетрабутиламонію. При цьому координаційне оточення кожного з металів буде 

визначатись більшою спорідненістю до галогеніду чи нітрогену. 
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Таблиця 1 

Перелік синтезованих сполук та їх позначення 

2.1 [Ni(H2Dea)2][CoCu(Dea)2(H2Dea)(NCS)]2(NCS)2 

2.2 [Ni(H2Dea)2][CuCo(Dea)2(H2Dea)(NCS)]2Br2·2H2O 

2.3 [CuCoCd(H2Dea)2(Dea)2(NCS)Br2]·CH3OH 

2.4 [Co2Zn2(Dea)2(HDea)2(NCS)4]·4dmso 

2.5 [CuCoZn2(Dea)3Cl3(CH3OH)]·CH3OH 

2.6 [CuCoZn(Me2ea)4(NCS)2(OAc)] 

2.7 [Cu(en)2MnCl4]·dmf 

2.8 [Cu(en)2MnCl4]·dmso 

2.9 [{Cu(en)2}3Mn(NCS)6]n(NCS)2n 

2.10 [Cu(phen)2Cl]2[MnCl4]·dmf 

2.11 [Cu(phen)2Cl]2[Mn(phen)Cl3]Cl·2H2O 

2.12 [Mn(salen)(dmf)2]3[Mn(salen)(dmf)(H2O)][CdCl4]2·H2O 

2.13 {[Mn(salen)(CH3OH)]2}[Mn(salen)(CH3OH)2]2[CdI4]2 

  

3.1 [Cu2Mn(OAc)6(bpy)2] 

3.2 [Cо2Mn(OAc)6(bpy)2] 

3.3 [Zn2Mn(OAc)6(bpy)2] 

3.4 [Cd2Mn(OAc)6(bpy)2] 

3.5 [Cu2Mn(OAc)6(phen)2] 

3.6 [MnCo(OAc)4(phen)(СН3ОН)]n 

3.7 [Cu(en)2(μ-H2O)2Zn(OAc)4]·4Н2О 

3.8 [Cu(en)2][Mn2(C2O4)3]·6H2O 

3.9 [Cu(en)2][Mn2(C2O4)3] 

3.10 [Cu(en)2][Mn2(C2O4)3(H2O)2] 

3.11 [Cu(en)2][Co2(C2O4)3]·3H2O 

3.12 [Cu(en)2][Zn2(C2O4)3] 

3.13 (NH4)[Cu(en)2][Fe(C2O4)3]∙2dmso 

3.14 [Cu(Me2en)2][Mn2(С2О4)3]·2H2O 

3.15 [Cu(1,3-pn)(С2О4)(H2O)][Mn(С2О4)(H2O)2]·H2O 

3.16 [Cu(en)2][Mn(mal)2(H2O)2] 

3.17 [Cu(en)2][Mn2(succ)2Cl2] 

3.18 [Co(en)3]2[Mn2(С2О4)5]·6H2O 

3.19 [Co(en)3][Mn(C2O4)2](SCN)3H2O 

3.20 [Co(ТАА)][Mn(С2О4)2]Cl·3H2O 

3.21 [Cu(2,6-pydc)2Mn(H2O)5]·2H2O  

3.22 [Cu(phen)2Cl][Mn(phen)(2,6-pydc)Cl]·CH3OH 

3.23 [Co(phen)3][Mn(2,6-pydc)2]·12H2O 

3.24 [Ni(phen)3][Mn(2,6-pydc)2]·7,5H2O 

3.25 [Co(en)3]2[Mn(2,6-pydc)2]3[Mn(2,6-Нpydc)2]·11H2O 

  

4.1 (H2en)2[Cu(en)2(H2O)2][V10O28]·4H2O 
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4.2 (H3O)2[{Cu(en)2(H2O)}2V10O28]·3H2O 

4.3 [{Cu(en)2}3(V10O28)]·6H2O 

4.4 (H2en)3[V10O28]·2H2O 

4.5 [Cu(dien)(Hdien)]2[V10O28]·2H2O 

4.6 [Co(en)3][VO2(C2O4)2]·3H2O 

4.7 (NH4)2[Co(H2O)6]2[V10O28]·4H2O 

4.8 (NH4)2[Co(H2O)5(-HAla)]2[V10O28]·4H2O 

4.9 (NH4)2[Mn2(HGly)(H2O)10][V10O28]·(HGly)·2H2O 

4.10 (NH4)2[Mn(-HAla)(H2O)5]2[V10O28]·2H2O 

  

5.1 [Cu(phen)2Mo2O7(phen)]∙8H2O 

5.2 [Cu(phen)2MoO4]∙2,5H2O 

5.3 [Cu(bpy)2MoO4]∙4,5H2O 

5.4а [Cu(5,5’-Me2bpy)2MoO4]∙0,5(5,5’-Me2bpy)∙8H2O 

5.4б [Cu(5,5’-Me2bpy)2MoO4]∙3H2O 

5.5 [Cu(phen)2Mo2O7(phen)]∙{[Cu(phen)2]2MoO4}(NO3)2∙15H2O 

5.6 {[Cu(5,5’-Me2bpy)2]2MoO4}(NO3)2∙3H2O 

5.7 (NH4)2n(H2en)n{[Cu(en)2][α-V2Mo6O26]}n·4nH2O 

5.8 (NH4)2{[Cu(dien)(H2O)]2[α-V2Mo6O26]}∙5H2O 

5.9 (NH4)2{[Cu(dien)(H2O)]2[α-V2Mo6O26]}∙8H2O 

5.10 (NH4){[Cu(dien)(H2O)2]2[β-VMo7O26]}∙1,5H2O 

5.11 {[Cu(bpy)2]2[Cu(bpy)(Н2О)2][P2Mo5O23]}∙6H2O 

5.11' {[Cu(bpy)2]2[Cu(bpy)(Н2О)][P2Mo5O23]}∙9H2O 

5.12 {[Cu(bpy)(H2O)]4[P2Mo3O18]}∙8H2O 

5.13 {[Cu(bpy)(H2O)]5[P2Mo2O15]}2{[Cu(bpy)(H2O)]4[Cu(bpy)][P2Mo2O15]}2 

(NO3)4∙30H2O 

5.14 (NH4)3[Co(bpy)3][P2Mo5O23]∙14H2O 

5.15 (NH4)4n{[Ca(H2O)5][P2Mo5O23]}n·3nH2O 

5.16 (NH4)8n[Co
III

(bpy)3]2n{[Ca(H2O)3]2[P2Mo5O23]3}n·21nH2O 

5.17 (NH4)5n[Co
III

(bpy)3]n{[Ca(H2O)4]2[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}n·17nH2O 

5.18 (NH4)6[Ni(bpy)3]2{[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}·35H2O 

5.19 (NH4)2[Ni(bpy)3]2{[Ca(H2O)4]2[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}·8,5H2O 

5.20 (NH4)5n{[Cu(en)2][PMo8V4O40]}n·9nH2O 

5.21 (NH4)4n{[Cu(en)(H2O)][P2Mo5O23]}n·3,5nH2O 

5.22 (NH4)7[PMo8V4O40]·17H2O 

5.23 (NH4)2n{[Cu(en)2][Cu(en)(H2O)][P2Mo5O23]}n·3nH2O 

5.24 [Cu(en)2(H2O)]n{[Cu(en)2(H2O)][Cu(en)2]1,5[PMo
VI

6V
V

6O40(V
IV

O)]}n·5,5nH2O 

5.25 {[Cu(en)]2[Cu(en)2]2[НP2Mo13V7O64]}n·31nH2O 

Під час взаємодії у системі Cu
0 
– KMnO4/NBu4MnO4 – CH3OH – L – 

(NH4)2X – Solv (L = en (етилендіамін), phen (1,10-фенантролін); X = Cl, NCS; 

Solv = dmf, dmso, CH3OH) відбувається поступове відновлення перманганату, 

спочатку до Mn
+4

 з утворенням MnO2, а далі до Mn
+2

. У результаті одержано 

сполуки з en, що мають полімерну будову (2.7–2.9), та сполуки катіон-аніонної 
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будови з phen (2.10 та 2.11). Крім того, вперше зафіксовано утворення 

комплексного аніона [Mn(phen)Cl3]
–
. 

 

Рис. 2. Спектри ЕПР заморожених (77 К) 

свіжоприготованих розчинів 2.2 в dmf та 

метанолі. Змодельовані спектри з 

параметрами: сигнал 1 (sim1)gz = 2,215, 

gx = 2,067, gy = 2,067, Az = 0,0070, 

Ax = 0,0010, Ay = 0,0010 см
–1

, D = 0,0790 см
–1

 

та кут () між векторами gzz та Dzz 30(1)
o
; 

сигнал 2 (sim2): gz = 2,256, gx = 2,055, 

gy = 2,056, Az = 0,0070, Ax = 0,0010, 

Ay = 0,0010 см
–1

, D = 0,0540 см
–1

 та 

 = 25(1)
o
.  

При використанні як органічного ліганду H2Salen (N,N’-біс(саліциліден)-

етилендіамін), одержаного in situ в результаті конденсації en та саліцилового 

альдегіду, з систем Mn
0
 – ½CdX2/CdО – 2H2Sal – en– NH4X – Solv (X = CI

–
, 

Br
–
, I

–
; Solv = CH3OH; dmf) виділено сполуки 2.12 та 2.13 (рис. 3) на основі 

катіонних комплексів [Mn
ІІІ

Salen]
+ 

з плоскоквадратним оточенням центрального 

атома та тетраедричних аніонів [CdHal4]
2–

.  

 
Рис. 3. Фрагмент будови водневозв’язаного ланцюга сполуки 2.13. 

Схильність часток [Mn
ІІІ

Salen]
+
 до димеризації у розчині було 

підтверджено методом електроспрей мас-спектрометрії. 

 
Рис. 4. Температурна залежність 

добутку магнітної сприйнятливості та 

температури () для 2.13. Суцільну 

криву розраховано з використанням 

параметрів, наведених у тексті. 

Характер температурної залежності 

χMT для сполуки 2.13 (рис. 4) свідчить 

про наявність антиферомагнітних 

обмінних взаємодій між Mn(III), хоча 

за літературними даними для 

подібних комплексів більш харак-

терний феромагнітний обмін. Для 

валідації припущення про наявність 

обміну як у ковалентно-, так і у 

водневозв’язаних димерах (рис. 3) 

було проведено квантово-хімічні 

розрахунки в рамках теорії функціо-

налу електронної густини (DFT) з 

використанням гібридного тричі 

параметризованого функціоналу 
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Becke Lee-Yang-Parr (B3LYP) та базисного набору def2-SVP у програмі ORCA. 

Виявилось, що порядок величини параметра обмінної взаємодії через водневі 

зв’язки (J2= –0,26 cм
–1

) співставний із його значенням в димері (J1= –1,57 cм
–1

). 

Тому для аналізу магнітної поведінки було обрано спін-гамільтоніан: 

)()(22 2
4

2
32

2
2

2
11

4,...14,...1
432211 zzzz

i
ix

i
iz SSDSSDSHgSHgSSJSSJH  


BB  , 

де J1 і J2 – ізотропні константи обмінної взаємодії між центрами Mn(III) в 

димері і H-зв’язаному фрагменті; D1 і D2 – параметри аксіального розщеплення 

в нульовому полі, які обумовлені анізотропними спін-спіновими взаємодіями 

Mn(III) в димері і Н-зв’язаному фрагменті, відповідно. Найкраще узгодження 

експериментальних та розрахованих даних було одержано для J1 = –0,2, 

J2 = –0,1 cм
–1

, D1 = –0,8, D2 = –0,3 cм
–1

, g = 1,995 (R
2
 = 7,87×10

–5
). 

Третій розділ ГЕТЕРОМЕТАЛІЧНІ СПОЛУКИ НА ОСНОВІ РЯДУ 3d
5-10

-

МЕТАЛІВ З КАРБОКСИЛАТАМИ присвячено прямому синтезу 

гетерометалічних сполук з використанням лігандних систем "апротонний 

ліганд – карбоксилат", дослідженню їх будови та фізико-хімічних 

властивостей. Було запропоновано застосувати "амонійно-сольовий" спосіб в 

рамках методу окисного розчинення металу, що полягає у взаємодії 

нульвалентного металу з сіллю другого металу у розчинах хелатуючих лігандів 

(2,2`-дипіридил (bpy), phen) у присутності солі амонію як джерела протонів, 

використовуючи таку систему: M
0
 – Mn(OAc)2 – NH4ОAc – L – CH3OH 

(M
0
 = Cd, Co, Cu, Zn; OAc – ацетат-йон; L = bpy, phen). 

 
Рис. 5. Молекулярна будова комплексу 3.1. 

З систем, що містили bpy, було 

виділено комплекси загального 

складу [M2Mn(ОAc)6(bpy)2] (M = 

Cu (3.1), Co (3.2), Zn (3.3), Cd 

(3.4)), які мають молекулярну 

будову з лінійним розташуванням 

атомів металів (рис. 5).  

Атом мангану займає центральне положення і має к.ч.=6, а координаційні 

числа атомів другого металу варіюються від 5 для Cu та Zn до 6 для Со і 7 для 

Cd в залежності від способу координації ацетатних груп. 

У системах з phen склад одержаних сполук залежить від природи другого 

металу: для купруму виділено комплекс [Cu2Mn(ОAc)6(phen)2] (3.5) з подібною 

до попередніх молекулярною будовою, а для кобальту – 

[CoMn(ОAc)4(phen)(СH3OH)] (3.6) полімерної будови, яка утворена за рахунок 

поєднання атомів мангану ацетатними групами. 

Термічну поведінку сполук 3.1–3.3 досліджено в інертній атмосфері та на 

повітрі. Розклад комплексів відбувається у вузькому температурному інтервалі 

та завершується до 350°С в атмосфері повітря і до 310°С в інертній атмосфері, 

причому температури розкладу комплексів в обох випадках зменшуються в 
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ряду Cu>Co>Zn. На першій стадії відбувається відщеплення bpy, а на другій – 

розклад ацетатів металів. Встановлено, що утворені ацетати Mn, Co, Zn 

розкладаються з виділенням ацетону, а ацетат купруму – з виділенням оцтової 

кислоти. 

Оскільки відщеплення bpy та розклад ацетатних груп відбуваються як 

незалежні послідовні процеси, то було проведено порівняння фазового складу 

твердих залишків сполук 3.1–3.3 та сумішей ацетатів 2M(ОАс)2/Mn(ОАс)2 після 

розкладу у інертній та окисній атмосфері. Відповідні дифрактограми наведено 

на рис. 6. 

 
  (а)    (б)     (в) 

Рис. 6. Дифрактограми твердих продуктів розкладу комплексів 3.1 – 3.3 та 

відповідних сумішей ацетатів 2M(OAc)2/Mn(OAc)2 (M = Cu (а), Co (б), Zn (в)); 

air – окисна атмосфера, Ar – інертна атмосфера. 

Для цинквмісних сполук продукти термічного розкладу комплексу та 

суміші ацетатів співпадають. Так, після термічної обробки на повітрі в зразках 

містяться кристалічні фази цинкіту ZnO та шпінелі ZnMn2O4, а у інертній 

атмосфері утворюється суміш оксидів ZnO та MnO. 

Склад твердого залишку для Cu- та Co-вмісних сполук залежить від складу 

прекурсора. При розкладі на повітрі комплексу 3.1 утворюється суміш 

гаусманіту Mn3O4 та металічної міді, а у аргоні з’являється додаткова фаза 

MnO. У продуктах розкладу ацетатів на повітрі не містилося металічної міді, 

натомість знайдено суміш оксидів Сu2O та CuO, а в інертній атмосфері 

одержано фази Cu та MnO. 

Суміш фаз тетрагональної (Co0,2Mn0,8)Mn2O4 (пр.гр. I41/amd, a = 5,738 Å, 

c = 9,330 Å) та кубічної (Co0,8Mn0,2)Co2O4 (пр.гр. Fd3m, a = 8,1194 Å) шпінелі 

утворюється з комплексу 3.2 у окисній атмосфері. При розкладі у аргоні як 

комплексу, так і суміші солей металів утворюється кристалічна фаза 

(Co0,4Mn0,6)O (пр.гр. Fm3m, a = 4,368 Å). 

За результатами СЕМ всі одержані зразки є нещільними агломератами 

розміром 100–200 мкм, що складаються з часток мікронного розміру. Площі 
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питомої поверхні для продуктів термічного розкладу 3.1 та 3.3 на повітрі, 

визначені методом низькотемпературної адсорбції азоту з лінійної ділянки 

залежності БЕТ, складають 33±0,2 та 9±0,06 м
2
·г

–1
 для Zn/Mn та Cu/Mn зразків, 

відповідно. 

У системі {Cu} – ZnO/Zn(OAc)2 – en – NH4OAc – Solv (Solv = dmf, dmso, 

CH3OH, CH3CN) спостерігається вплив природи вихідної сполуки на склад 

одержаного комплексу. Так, виходячи з металічної міді та оксиду чи ацетату 

цинку одержано комплекс відомого складу [Cu(en)2Zn(OАс)4]. 

 
Рис. 7. Фрагмент кристалічної будови 3.7. 

У той же час, при заміні міді на 

її ацетат утворюється кристалічний 

продукт [Cu(en)2(μ-H2O)2Zn(OAc)4]· 

·4Н2О (3.7) (рис. 7) з високим 

виходом. Ця методика є легко 

масштабованою і дозволяє отриму-

вати десятки грамів цільового 

продукту з одного завантаження. 

З метою з’ясування особливостей утворення гетерометалічних сполук на 

основі дикарбоксилатів в умовах окисного розчинення металу було досліджено 

взаємодію у такій системі: {M1} – {M2} – L – dicarb – Solv, де {M1} – порошок 

металу (Cu, Co), {M2} – вихідна сполука, що містить другий метал (Mn, Co, Zn, 

Fe); L – N,N-донорний ліганд (en, N,N-диметилетилендіамін (Me2en), 

1,3-діамінопропан (1,3-pn); Solv – розчинник (dmf, dmso, CH3OH, H2O); dicarb – 

дикарбоксилат (С2О4
2–

, малонат (mal), сукцинат (succ)).  

На першому етапі як інваріантну складову було обрано манган, який 

вводили в реакційну суміш у вигляді сполук, у тому числі перманганату. 

Додаткові компоненти системи вводили за потребою, враховуючи тип ліганду 

та природу джерела другого металу. Було досліджено вплив жорсткого 

(оксалат) чи гнучкого (малонат, сукцинат) дикарбоксилатів, а також en та його 

похідних на склад і будову одержаних сполук. 

Оксалатні комплекси Сu/Mn були одержані з використанням такої 

системи: Cu
0 
– KMnO4/NBu4MnO4 – CH3OH – en∙2HCl – (NH4)2С2О4 – Solv. У 

випадку використання dmf з однієї реакційної суміші було одержано три 

кристалічні фази із характерним габітусом кристалів: бузкові блоки 

[Cu(en)2][Mn2(C2O4)3]·6H2O (3.8), бузкові призми [Cu(en)2][Mn2(C2O4)3] (3.9) та 

фіолетові ромби [Cu(en)2][Mn2(C2O4)3(H2O)2] (3.10). 

У сполуці 3.8 комплексні фрагменти {Mn(С2О4)3/2} за рахунок місткової 

функції оксалатних груп утворюють спіральні мотиви. Внаслідок перетину 

спіралей протилежної хіральності утворюється ахіральний каркас топології 

(10,3)-b, що містить канали, розташовані у напрямку (010). У каналах розміщені 

катіони [Cu(en)2]
2+

. У сполуці 3.9 за рахунок поєднання хіральних фрагментів 

{Mn(С2О4)3/2} протилежних конфігурацій формуються двовимірні аніонні шари 
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з широко розповсюдженою стільниковою топологією (6,3). На відміну від двох 

попередніх, сполука 3.10 містить аніонний структурний блок 

[Mn2(C2O4)3(H2O)2]
2–

, в якому наявні два типи координації оксалатних груп: 

 біс-бідентатно-хелатна, яка є містковою між двома 

атомами мангану:  
 бідентатно-хелатно координована до одного атома 

мангану та одночасно місткова між трьома атомами 

металів: 
 

Утворені сітки мають також топологію (6,3), але їх метричні 

характеристики відповідають типу "паркетна підлога". Формування каркасів у 

3.9 та 3.10 відбувається за рахунок координації одного з атомів оксигену 

оксалатних груп у аксіальні позиції комплексного катіона [Cu(en)2]
2+

. 

У літературі неодноразово повідомлялось про роль хіральності катіона як 

темплата при формуванні певної топології сіток, але в даному випадку цей 

ефект відсутній, а у присутності [Cu(en)2]
2+

 у реакційній суміші утворюються як 

дво-, так і тривимірні аніонні структури (рис. 8). 

. 

Рис. 8. Типи 2D та 3D аніонних фрагментів у сполуках 3.8–3.10, 

виділених з однієї реакційної суміші. 

Заміна етилендіаміну на Me2en або 1,3-pn привела до утворення сполук 

[Cu(Me2en)2][Mn2(С2О4)3]·2H2O (3.14) та [Cu(1,3-pn)(С2О4)(H2O)]· 

·[Mn(С2О4)(H2O)2]·H2O (3.15). Сполука 3.14 також містить стільникові аніонні 

шари топології (6,3), але лінкером між ними виступає катіон [Cu(Me2en)2]
2+

. В 

основі кристалічної будови 3.15 лежать нейтральні полімерні ланцюги 

[Mn(С2О4)(H2O)2]n, де атоми Mn(II) послідовно зв’язані біс-бідентатними 

оксалатними групами. У міжланцюговому просторі розташовані нейтральні 

молекули [Cu(1,3-pn)(C2O4)(H2O)]. 

При заміні перманганату на MnC2O4 та використанні води як розчинника з 

системи Cu
0 
– MnC2O4 – en – (NH4)2C2O4 – Н2О було одержано індивідуальну 

сполуку 3.10, а розчинення металічної міді у присутності оксалату кобальту 

приводить до утворення комплексу [Cu(en)2][Co2(C2O4)3]·3H2O (3.11). 

Можливість заміни мангану на кобальт спонукала до пошуку інших 

гетерометалічних комплексів на основі купруму. Так, наприклад, для 

одержання [Cu(en)2][Zn2(C2O4)3] (3.12) найбільш зручною вихідною сполукою 

Cu
0

 – KMnO
4 
– (NH

4
)
2
C

2
O

4
 – en – CH

3
OH – dmf 
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цинку виявився його оксид ZnO. А комплекс (NH4)[Cu(en)2][Fe(C2O4)3]∙2dmso 

(3.13) вдалося одержати тільки при застосуванні (NH4)3[Fe(C2O4)3]·3H2O як 

вихідної речовини виключно у неводних розчинниках. 

При заміні металічної міді на кобальт у системі М
0 
– NBu4MnO4 – CH3OH 

– en∙2HCl – (NH4)2C2O4 – Solv спостерігався суттєвий вплив природи розчин-

ника на склад продукту взаємодії. Так, в dmf або dmso утворюються 

гетерометалічні сполуки з катіоном [Co(en)3]
3+

: [Co(en)3]2[Mn2(С2О4)5]·6H2O 

(3.18) та [Co(en)3][Mn(C2O4)2](SCN)3H2O (3.19), причому до складу останньої 

як протийон входить тіоціанат, оскільки до вихідної суміші було введено en та 

NH4SCN замість en∙2HCl. 

У метанолі спостерігається принципово інше перетворення: утворений при 

окисненні метанолу формальдегід вступає в реакцію конденсації з en та 

аміаком. Продукт такої конденсації N(CH2NHC2H4NH2)3 – N,N,N-{трис[(2-

аміноетил)аміно]метил}амін (ТАА) координується до кобальту з утворенням 

"одношапкового" клатрохелату, що входить до складу сполуки 

[Co(ТАА)][Mn(С2О4)2]Cl·3H2O (3.20). 

Варіювання дикарбоксилатів (mal та succ) дозволило отримати комплекси 

[Cu(en)2][Mn(mal)2(H2O)2] (3.16) та [Cu(en)2][Mn2(succ)2Cl2] (3.17). Потрібно 

зазначити, що ці сполуки виділено лише з неводних розчинів, причому природа 

розчинника не впливає на їх склад. Структурними блоками ланцюга у 3.16 є 

[Cu(en)2]
2+

 та [Mn(mal)2(H2O)2]
2–

 (рис. 9, а), а малонатні групи виступають 

µ-1,1,2-містковими лігандами. У сполуці 3.17 біядерні фрагменти 

[Mn2(succ)2Cl2]
2– 

поєднані у ланцюги, які з’єднуються у шари катіонами 

[Cu(en)2]
2+

 шляхом координації атомів хлору до атомів Cu в аксіальних 

позиціях (рис. 9, б). 

 (а) (б) 

Рис. 9. Фрагменти кристалічної будови сполук 3.16 (а) та 3.17 (б). 

У високочастотних (52–413 ГГц) спектрах ЕПР полікристалічного зразка 

3.17 присутній добре розділений триплетний сигнал (S = 1), що найкраще 

спостерігається при температурах 10–50 К, а також сигнал аксіальної симетрії 

від Cu(ІІ) з параметрами (gx,y = 2,042 та gz = 2,200) типовими для Cu(en)2
2+ 

(рис. 10, а). 
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При найнижчих температурах, яких можна було досягти (3 К), триплетний 

сигнал зникає. При цьому інтенсивність смуги при g = 2,00 також зменшується. 

Тому можна припустити, що вона відповідає не тільки мономерній частці 

Mn(ІІ), але й спектру від станів з S > 1. Це підтверджується інтегральними 

кривими спектрів ЕПР, з яких видно, що інтенсивність сигналу з g = 2,00 при 

3 К співставна з інтенсивністю смуги в спектрі Cu(ІІ), в той час як при вищих 

температурах вона є значно більшою (рис. 10, б). 

(а) (б) 

Рис. 10. Високочастотні (324 ГГц) спектри ЕПР полікристалічного зразка 3.17, 

подвійною стрілкою показана область спектра Cu(II), sim – змодельований 

спектр для S = 1 (gx,y = 2,000(1), gz = 1,998(1), D = –3.046(3) см
–1

) (а); 

спектри ЕПР у вигляді кривої поглинання та її першої похідної (б). 

О2 –сигнали від кисню з S = 1 (g = 2,00, D = 3,57 cм
–1

). 

 
Рис. 11. Дифрактограми продуктів 

розкладу сполук 3.10 (вгорі) 

та 3.11 (внизу). 

Термічний розклад сполук 3.10 та 3.11 

на повітрі відбувається у вузькому 

температурному інтервалі та закінчується 

до 300 ºC формуванням оксидної фази, що 

супроводжується сильним екзотермічним 

ефектом. За результатами рентгено-

фазового аналізу продукт термічного 

розкладу сполуки 3.10 є однофазним та 

містить тетрагональну шпінель CuMn2O4 

(рис. 11), сферичні частинки якої 

утворюють поруваті агломерати. 

Згідно з даними EDX аналізу, співвідношення Cu : Mn у приповерхневому 

шарі є близьким до 1 : 2, що відповідає їх стехіометрії у вихідний сполуці. 

SEM/EDX картографія підтверджує гомогенний розподіл металів, що свідчить 

про можливість використання таких комплексів для низькотемпературного 
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синтезу оксидних фаз. Основним продуктом термічного розкладу сполуки 3.11 

є кубічна шпінель CuCo2O4 із домішковою фазою моноклинного CuO, що 

інколи також зустрічається при одержанні CuCo2O4 іншими методами. 

Частинки шпінелі CuCo2O4 є шаруватими із розміщеними на їх поверхні 

сферичними частками CuO. EDX аналіз був проведений для різних областей 

зразка та підтверджує співвідношення Cu : Co = 1 : 2 для шаруватих часток, в 

той час як для сферичних вміст купруму є підвищеним. 

Продовжуючи досліджувати особливості синтезу гетерометалічних сполук 

на основі мангану, було запропоновано використати 2,6-піридиндикарбонову 

кислоту (2,6-H2pydc) в системах M
0
 – KMnO4/NBu4MnO4 – CH3OH – L – 2,6-

H2pydc – NH4Сl – Solv (M
0
 – Cu, Co, Ni; L – en, phen; Solv – CH3OH, dmf, dmso). 

Так, з phen виділено сполуки для всіх досліджених металів: 

[Cu(phen)2Cl][Mn(phen)(2,6-pydc)Cl]·CH3OH (3.22), [Co
ІІ
(phen)3][Mn(2,6-

pydc)2]·12H2O (3.23) та [Ni(phen)3][Mn(2,6-pydc)2]·7,5H2O (3.24), а з en – тільки 

для кобальту: [Co(en)3]2[Mn(2,6-pydc)2]3[Mn(2,6-Нpydc)2]·11H2O (3.25). 

Потрібно зазначити, що зміна ліганду з phen на en приводить до стабілізації 

Со(ІІІ), це зумовлює зміну співвідношення металів у сполуці 3.25 з 1 : 1 на 1 : 2 

та утворення двох типів комплексних часток мангану(ІІ) – з двічі- та 

монодепротонованим лігандом. 

 
Рис. 12. Спектри ЕПР заморожених 

розчинів реакційних сумішей (Sol1 – 

Sol2 – реакційні суміші для одержання 

сполук 4.14.2, відповідно; sim – 

спектри, змодельовані із параметрами, 

наведеними у тексті).  

У четвертому розділі ГІБРИДНІ 

СПОЛУКИ НА ОСНОВІ КОМПЛЕК-

СІВ Cu, Co ТА Mn З ПОЛІОКСОВА-

НАДАТАМИ описано одержання 

гібридних сполук на основі поліоксо-

ванадатів, наведено результати 

рентгеноструктурного аналізу та 

фізико-хімічних досліджень. 

Для встановлення принципової 

можливості утворення гібридних 

сполук в умовах окисного розчинення 

металу було досліджено таку систему: 

Сu – en – {V} – NH4X – Solv, де 

{V} = V2O5, NH4VO3, (NH4)2V6O16, 

VOSO4; X = Cl
–
, NO3

–
, C2O4

2–
, OAc

–
; 

Solv = dmf, H2O. У присутності V2O5 

розчинення металу відбувалось 

набагато швидше, порівняно з мета- 

та гексаванадатом. Було проведено ЕПР-спектроскопічне дослідження 

реакційних сумішей хСu – 2х en – 5V2O5 – 10(NH4)2C2O4 – H2O (х = 1, 2, 3) 

протягом розчинення металу та після завершення взаємодії (для прикладу на 
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рис. 12 наведено спектри ЕПР для реакційних сумішей з х = 1 (Sol1) та х = 2 

(Sol2)). У спектрах присутні добре розділені сигнали від двох різних комплексів 

купруму(ІІ) різного складу: Cu(en)
2+

 (gII = 2,258, АII = 181·10
4

 см
1

) та Cu(en)2
2+

 

(gII = 2,208, АII = 198·10
4

 см
1

). Також у всіх спектрах спостерігалися сигнали, 

характерні для центрів VO(IV) у аксіально-симетричному оточенні з 

параметрами gII = 1,942, АII = 172·10
4

 см
1

, g = 1,980, A = 62·10
4

 см
1

, 

близькими до наведених у літературі для VO(C2O4)
2

, що підтверджує 

проходження процесу відновлення V(V)→V(IV). Зменшення інтенсивності 

сигналу V(IV) по відношенню до Cu(II) у спектрах, записаних після виділення 

цільового продукту, може бути викликане окисненням ванадію киснем повітря. 

У залежності від співвідношення металів у реакційних сумішах було одер-

жано три гібридні сполуки різної будови: (H2en)2[Cu(en)2(H2O)2][V10O28]·4H2O 

(4.1) (катіон-аніонна), (H3O)2[{Cu(en)2(H2O)}2V10O28]·3H2O (4.2) 

(псевдомолекулярна) та [{Cu(en)2}3(V10O28)]·6H2O (4.3) (полімерна) (рис. 13).  

 
Рис. 13. Фрагмент полімерного 

ланцюга у 4.3. 

При цьому реалізується досить 

рідкісний спосіб координації 

комплексів купруму – до μ2-атомів 

оксигену поліоксованадату, в той 

час як більш характерним є 

поєднання через термінальні атоми 

оксигену аніона {V10}. 

При проведенні синтезу без 

металічної міді було виділено гібри- 

дну сполуку на основі декаванадату з етилендіамонієм як катіоном 

(H2en)3[V10O28]·2H2O (4.4). 

При використанні у реакційних сумішах діетилентриаміну (dien) замість en 

з одержаних розчинів кристалізується сполука [Cu(dien)(Hdien)]2[V10O28]·H2O 

(4.5) катіон-аніонної будови. 

 
Рис. 14. Фрагмент будови сполуки 4.6. 

Заміна металічної міді на кобальт 

привела до утворення сполуки 

[Co(en)3][VO2(C2O4)2]·3H2O (4.6), що 

містить біс-оксалатодіоксованадат 

(рис. 14). У подальшому було 

зроблено спробу замість en викорис-

товувати найпростіші амінокислоти – 

гліцин (HGly) та -аланін (HAla) у таких системах: M – L – V2O5 – NH4OAc – 

– H2O (М – Co, Mn; L – HGly, HAla. Для кобальту з систем з аланіном внаслідок 

ступінчатої кристалізації спочатку виділено сполуку зеленого кольору 

(NH4)2[Co(H2O)6]2[V10O28]·4H2O (4.7) з аквакатіоном кобальту(ІІ). Після її 

відділення з фільтрату випадали жовто-оранжеві кристали 
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(NH4)2[Co(H2O)5(β-HAla)]2[V10O28]·2H2O (4.8). У системах з гліцином 

утворювалась лише сполука 4.7. З манганвмісних систем одержано сполуки з 

обома досліджуваними амінокислотами складу (NH4)2[Mn2(HGly)(H2O)10]· 

·[V10O28]·(HGly)·2H2O (4.9) та (NH4)2[Mn(-HAla)(H2O)5]2[V10O28]·2H2O (4.10). 

До складу сполуки 4.9 (рис. 15) входить катіон [Mn2(HGly)(H2O)10]
4+

, у 

якому два атоми мангану(II) поєднані anti-anti містковою карбоксилатною 

групою гліцину у цвіттер-йонній формі. Потрібно зазначити, що це досить 

рідкісний випадок, бо на даний час існує всього кілька прикладів зв’язування 

йонів Mn(II) одним anti-anti карбоксилатом. Присутність у координаційній 

сфері металу всього одного монодентатного гліцину або аланіну може бути 

пов’язана з недостатнім ступенем дисоціації ОН-групи та протонуванням 

NH2-групи амінокислоти у слабкокислому реакційному середовищі. 

 
Рис. 15. Фрагмент кристалічної 

будови сполуки 4.9. 

Розраховані за методом сум 

валентних зв’язків (Bond valence 

sums, BVS) (Σ = Σexp[(1,803 – r)/0,37], 

r = довжина зв’язку V–O) значення Σ 

для ванадію дорівнюють ~5, що 

свідчить про зарядовий стан ванадію 

у всіх сполуках (+5). Крім того, суми 

валентних зв’язків для атомів 

оксигену, розраховані за формулою 

Σ = Σ(r/1,791)
–5,1

, 

знаходяться в межах 1,56–2,08, що підтверджує відсутність протонованих 

сайтів у декаванадат-аніоні. 

 
Рис. 16. Температурна залежність χMT 

() для 4.9. Суцільна крива 

розрахована з використанням 

параметрів, наведених у тексті. 

Температурну залежність χMT для 

4.9 наведено на рис. 16. Димер Mn(II)–

Mn(II) за найнижчих температур має 

бути діамагнітним, але експеримен-

тальна крива χMT не досягає нуля, що 

свідчить про присутність невеликої 

кількості парамагнітних домішок. З 

урахуванням цього, вираз для 

магнітної сприйнятливості має такий 

вигляд: 

TIPSS
kT

Ng
parpar

par

total  )1(
3

)1(

22 


, 

де α – вміст домішок, gpar та Spar – це, 

відповідно, g-фактор та спін 

парамагнітних домішок. 

Найкраще узгодження експериментальних та розрахованих даних було 

одержано для 2J = –0,31 cм
–1

, zJ'= –0,0280 cм
–1

, αpar = 4,9% (основний стан для 
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домішок Spar = 3/2 був встановлений зі значення χMT при 2 К, gpar = 1,97) та 

R
2 
=4,95·10

5
 (для Mn(II) g = 2). Наявність слабких взаємодій між димерами (zJ') 

може бути обумовлена міжмолекулярними водневими зв’язками у структурі. 

Термічний розклад одержаних сполук завершується близько 400°С з 

утворенням суміші метаванадату M(VO3)2 (M = Cu, Co, Mn) та V2O5. Лише у 

випадку сполуки 4.7, що містить аквакомплексний катіон кобальту(ІІ), твердий 

залишок містить диванадат CoV2O7. Продукти термічного розкладу є 

нещільними агломератами частинок розміру 100–200 нм, а розподіл металів у 

приповерхневому шарі є рівномірним.  

Продовжуючи дослідження принципової можливості утворення гібридних 

сполук в умовах окисного розчинення металів, у розділі 5 ГІБРИДНІ 

СПОЛУКИ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСІВ Cu, Co ТА Ni З ПОЛІОКСО-

МОЛІБДАТАМИ коло систем було розширено на молібдати через їх 

надзвичайне різноманіття форм існування. При цьому склад утворених 

поліоксоаніонів є дуже чутливим до зовнішніх факторів, таких як температура 

розчину, концентрація, рН та навіть порядок змішування реагентів. Перші 

спроби отримання гібридних сполук з комплексами купруму були зроблені з 

використанням системи Cu
0
 – L – {Mo

VI
} – H2O (L = phen, bpy, 5,5'-Me2bpy, 

{Mo
VI

} = (NH4)6Mo7O24, H2МоО4, МоО3). При цьому, рН реакційних сумішей 

тут і в наступних системах був зумовлений лише природою вихідних речовин і 

не регулювався шляхом внесення додаткових компонентів. На початковому 

етапі варіювалися вихідні сполуки молібдену, як оптимальну було обрано 

амоній гептамолібдат (NH4)6Mo7O24. Цікавою особливістю систем з phen є 

залежність складу продуктів взаємодії від температури реакційної суміші: при 

проведенні синтезу при 60-65°С утворюється сполука 

[Cu(phen)2Mo2O7(phen)]∙8H2O (5.1), а при 90°С – комплекс складу 

[Cu(phen)2MoO4]∙2,5H2O (5.2). При використанні bpy або 5,5’-Me2bpy 

спостерігається залежність складу одержаних сполук від природи вихідної 

сполуки молібдену: комплекс [Cu(bpy)2MoO4]∙4,5H2O (5.3) було одержано 

виключно з системи з MoO3, а сполука [Cu(5,5’-Me2bpy)2MoO4]∙0,5(5,5’-

Me2bpy)∙8H2O (5.4а) утворюється при використанні амоній гептамолібдату. 

Методом ex situ ЕПР спектроскопії показано, що у реакційних сумішах не 

спостерігається відновлення Mo
VI

 → Мо
V
, а за допомогою магнетохімічних 

досліджень одержаних сполук підтверджено формальні зарядові стани Сu(ІІ) та 

Mo(VI). 

Гетеровалентне заміщення Мо(VІ) на V(V) у поліоксометалаті підвищує 

загальний негативний заряд аніона, що повинно сприяти координації 

комплексів перехідних металів. Так, при дослідженні взаємодії в системі 

Cu
0
 – L – (NH4)6Mo7O24 – {V} – H2O (L – en, dien; {V} – V2O5, VOSO4) при 

використанні en та V2O5 було виділено кристалічний продукт 
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(NH4)2n(H2en)n{[Cu(en)2][α-V2Mo6O26]}n·4nH2O (5.7), що містить дизаміщений 

α-октамолібдат (рис. 17, а). У випадку dien та V2O5 при охолодженні реакційної 

суміші утворюється сполука зеленого кольору 

(NH4)2{[Cu(dien)(H2O)]2[α-V2Mo6O26]}∙5H2O (5.8). Через деякий час з фільтрату 

випадають фіолетові кристали (NH4)2{[Cu(dien)(H2O)]2[α-V2Mo6O26]}∙8H2O 

(5.9). Індивідуальність сполук 5.8 та 5.9 було підтверджено методом 

рентгенофазового аналізу. До їх складу входять двозаміщені аніони, аналогічні 

до 5.7. При заміні V2O5 на VOSO4 утворюється сполука 

(NH4){[Cu(dien)(H2O)2]2[β-VMo7O26]}∙1,5H2O (5.10), що містить однозаміщений 

β-октамолібдат (рис. 17, б). 

 (а) (б) 

Рис. 17. Будова аніонів [α-V2Mo6O26]
6–

 (а) та [β-VMo7O26]
5–

 (б). 

Основною структурною відмінністю комплексних аніонів у 5.8 та 5.9 є 

спосіб координації комплексу Cu до ПОМ. У 5.8 координація відбувається 

через термінальний атом оксигену тетраедра {VO4}, який займає місце в 

екваторіальній площині купруму (Cu–O(V) 1,983(6) Å), а в апікальному 

положенні знаходиться молекула води (Cu–OH2 2,380 Å) (рис. 18, а). У 5.9, 

навпаки, атом О у екваторіальний площині належить молекулі води (Cu–OH2 

1,966 Å), а ПОМ координується через термінальний атом О октаедра {MoO6} в 

апікальне положення (Cu–O(Mo) 2,416 Å) (рис. 18, б). 

(а) (б) 

Рис. 18. Будова аніонних фрагментів {[Cu(dien)(H2O)]2[V2Mo6O26]}
2–

 у 5.8 (а) та 5.9 (б). 

Існування у розчинах однакових комплексних часток було підтверджено 

мас-спектрами за присутністю піків, що відповідають гетерометалічному 

аніону{[Cu(dien)(H2O)]2[α-V2Mo6O26]+H}
–
. У результаті термічного розкладу 

сполук одержано зразки однакового якісного складу, що містять кристалічні 

фази МоО3, CuO та бронзу складу CuxV2O5 (a = 28,360 Å, b = 3,628 Å, c = 9,441 

Å, β = 98,810°). 
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Для одержання гібридних сполук з гетерополіаніонами було використано 

систему Cu
0
 – L – (NH4)3PMo12O40 – H2O (L – bpy, phen). Так, у присутності 

phen відбувається повне руйнування вихідного ПОМ та в залежності від 

температури реакційної суміші утворюються сполуки 5.1 та 5.2. У присутності 

bpy спостерігається дуже рідкісне перегрупування аніона Кеггіна, і до складу 

одержаного продукту {[Cu(bpy)2]2[Cu(bpy)(Н2О)2][P2Mo5O23]}∙9H2O (5.11) 

входить аніон Страндберга (рис. 19, а). Тому у подальшому як джерело 

гетерополіаніона використовували суміш (NH4)2HPO4 та (NH4)6Mo7O24. У 

системі {Cu} – bpy – (NH4)2HPO4 – (NH4)6Mo7O24 – H2O з мольним 

співвідношенням реагентів 3:5:2:5/7 незалежно від способу синтезу (виходячи з 

металу чи його солі), а також від протийону солі купруму утворюється сполука 

{[Cu(bpy)2]2[Cu(bpy)(Н2О)2][P2Mo5O23]}∙6H2O (5.11). А при зміні співвідношень 

на 4:4:2:3/7 спостерігається вплив на склад одержаних гібридних сполук не 

тільки методу синтезу, але і аніона солі купруму (сульфат, нітрат або ацетат). В 

умовах окисного розчинення металу, а також при використанні сульфату чи 

ацетату купруму утворюється сполука {[Cu(bpy)(H2O)]4[P2Mo3O18]}∙8H2O 

(5.12), що містить дивакантний аніон Страндберга (рис. 19, б). У присутності 

купрум(ІІ) нітрату виділено продукт складу 

{[Cu(bpy)(H2O)]5[P2Mo2O15]}2{[Cu(bpy)(H2O)]4[Cu(bpy)][P2Mo2O15]}2∙(NO3)4∙ 

∙30H2O (5.13) з тривакантним аніоном Страндберга (рис. 19, в). Вакантні 

поліоксоаніони [P2Mo3O18]
8–

 та [P2Mo2O15]
8–

 можна уявити як результат 

"видалення" двох або трьох октаедрів {MoO6} з аніону Страндберга. 

(а) (б) (в) 

Рис. 19. Молекулярна будова сполук 5.11 (а) та 5.12 (б); 

будова димерного гетерометалічного катіона у 5.13 (в). 

Склад парамагнітних часток, визначений методом спектроскопії ЕПР, у 

реакційних сумішах зі співвідношенням реагентів 3:5:2:5/7 є однаковим 

незалежно від вихідної сполуки купруму (рис. 20). Параметри спектрів свідчать 

про екваторіальне оточення купруму N4, що відповідає комплексній частці 

[Cu(bpy)2]
2+

 (табл. 2). Зміна співвідношення на 4:4:2:3/7 приводить до 

виникнення залежності складу парамагнітних часток у розчині від джерела 

купруму (рис. 20). Так, у присутності Cu(NO3)2 в спектрі спостерігається 

наявність двох типів сигналів, що належать комплексам [Cu(bpy)]
2+

 та 

[Cu(Н2О)4]
2+

 з оточенням N2О2 та О4, відповідно. 
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Таблиця 2 

Параметри спектрів ЕПР реакційних сумішей 

{Cu}–bpy–(NH4)2HPO4–(NH4)6Mo7O24 

Реакційна суміш g׀׀ 
A10∙׀׀

4
, 

cм
–1

 
Оточення ц.а. 

Комплексна 

частка 

3Сu(NO3)2–5bpy–2(NH4)2HPO4 

–5/7(NH4)6Mo7O24 (РС2) 
2,250 171 N4 [Cu(bpy)2]

2+
 

3Cu(ОАс)2:5bpy:2(NH4)2HPO4: 

5/7(NH4)6Mo7O24 (РС3) 
2,260 166 N4 [Cu(bpy)2]

2+
 

3Сu
0
–5bpy–2(NH4)2HPO4–

5/7(NH4)6Mo7O24 (РС1) 
2,263 167 N4 [Cu(bpy)2]

2+
 

4Cu(NO3)2:4bpy:2(NH4)2HPO4: 

3/7(NH4)6Mo7O24 (РС4) 

2,308 170 N2О2 [Cu(bpy)]
2+

 

2,410 140 O4 [Cu(H2O)4]
2+ 

4Cu(ОАс)2:4bpy:2(NH4)2HPO4: 

3/7(NH4)6Mo7O24(РС5) 

2,243 169 N4 [Cu(bpy)2]
2+

 

2,281 174 N2OX [Cu(bpy)Х]
+
 

4Cu
0
:4bpy:2(NH4)2HPO4: 

3/7(NH4)6Mo7O24 (РС6) 
2,270 180 N2OX [Cu(bpy)Х]

+
 

Використання Сu(OAc)2 приводить до утворення також двох типів часток, 

але поряд з [Cu(bpy)2]
2+

 існує комплекс з оточенням N2О2 та зі зниженим 

зарядом. Цій частці може відповідати комплекс [Cu(bpy)Х]
+
, де Х – 

координований до атома купруму ПОМ або ОН
–
. У спектрі фільтрату, 

одержаного після розчинення металічної міді, присутній лише один сигнал з 

параметрами, що відповідають [Cu(bpy)Х]
+
. 

 
Рис. 20. Склад комплексних часток купруму у реакційних сумішах РС1–РС6. 

У подальшому було вивчено взаємодію в системі {Cо} – bpy – (NH4)2HPO4 

– (NH4)6Mo7O24 – H2O і встановлено, що використання як металічного порошку 

Co, так і Co(NO3)2 приводить до утворення сполуки катіон-аніонної будови 

(NH4)3[Co
III

(bpy)3][P2Mo5O23]∙14H2O (5.14). Наступним кроком була спроба 

поєднання у вихідній суміші джерел кальцію та кобальту, використовуючи 

систему {Co} – Ca(NO3)2 – bpy – (NH4)2HPO4 – (NH4)6Mo7O24 – H2O. Так, у 

присутності металічного кобальту утворюється суміш сполук 5.14 та 

(NH4)8n[Co
III

(bpy)3]2n{[Ca(H2O)3]2[P2Mo5O23]3}n21nH2O (5.16), а заміна металу на 
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сіль дозволила одержати індивідуальну сполуку 5.16, в якій йони Ca
2+

 

виступають лінкерами між ПОМ, причому це перший приклад утворення 

каркасу топології (10,3)-b на основі аніона Страндберга (рис. 21). 

 

Рис. 21. Формування 3D каркасу 5.16 у присутності катіонів [Co(bpy)3]
3+

. 

Значні зміни у складі ПОМ відбуваються при зменшенні кількості bpy в 

реакційній суміші. При співвідношенні Co:bpy=1:1,5 у присутності кобальт 

нітрату виділено сполуку (NH4)5n[Co
III

(bpy)3]n{[Ca(H2O)4]2[Ca(H2O)]6∙ 
∙[PMo6O22(PO4)3]2}n·17nH2O (5.17). У даному випадку йони Са

2+
 виступають не 

тільки лінкерами, але і беруть участь в утворенні аніона 

{[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}
8–

 (рис. 22), згадка про який в літературі 

зустрічалась лише двічі. 

 
Рис. 22. Формування аніона {[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}

8–
 та йонних шарів 

у сполуці 5.17. 

При заміні Co(NO3)2 на Ni(NO3)2 при співвідношенні Ni : bpy = 1 : 3 

одержано сполуку (NH4)6[Ni(bpy)3]2{[Ca(H2O)]6 [PMo6O22(PO4)3]2}·35H2O (5.18), 

а при співвідношенні Ni : bpy = 1 : 1,5 з розчину кристалізується 

(NH4)2[Ni(bpy)3]2{[Ca(H2O)4]2[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}·8,5H2O (5.19). 

Надалі до досліджуваних систем додатково вводили джерело ванадію для 

одержання гібридних сполук на основі змішано-металічних гетерополіаніонів. 

Так, система {Cu} – en – (NH4)2HPO4 – (NH4)6Mo7O24 – {V} – H2O ({Cu} = Сu
0
, 
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Cu(NO3)2, {V} = V2O5, NH4VO3, (NH4)2V6O16) є дуже чутливою до змін умов 

взаємодії та до природи джерел металу. У присутності V2O5 та NH4VO3 

внаслідок ступінчастої кристалізації одержано сполуки 

(NH4)5n{[Cu(en)2][PMo8V4O40]}n·9nH2O (5.20) та (NH4)7[PMo8V4O40]·17H2O 

(5.22) на основі аніона Кеггіна. При використанні (NH4)2V6O16 було одержано 

сполуку (NH4)2n{[Cu(en)2][Cu(en)(H2O)][P2Mo5O23]}n·3nH2O (5.23), а після її 

відділення з фільтрату випадають кристали сполуки 

(NH4)4n{[Cu(en)(H2O)][P2Mo5O23]}n·3,5nH2O (5.21). Потрібно зазначити, що 

ванадій до складу одержаних сполук не входить, що ймовірно, зумовлено 

високою стабільністю поліванадатного аніона у розчині. 

У випадку зміни співвідношення {Cu}:(NH4)2HPO4 на 2:1 при використанні 

металічної міді з системи 2Cu – 4en – (NH4)2HPO4 –12/7(NH4)6Mo7O24 – 

3/2V2O5 – H2O виділено сполуку, до складу якої входить рідкісний 

одношапковий аніон α-Кеггіна [PMo
VI

6V
V

6O40(V
IV

O)]
7–

: 

[Cu(en)2(H2O)]n{[Cu(en)2(H2O)][Cu(en)2]1,5[PMoVI
6V

V
6O40(V

IVO)]}n·5,5nH2O (5.24). 

А при заміні металу на сульфат купруму утворюється сполука 

{[Cu(en)]2[Cu(en)2]2[НP2Mo13V7O64]}n·31nH2O (5.25) на основі шестивакантного 

аніона γ-Кеггіна, який кристалографічно охарактеризовано вперше (рис. 23). 

 

Рис. 23. Утворення ПОМ {[Cu(en)2]2[НP2Mo13V7O64]}
4– 

 у 5.25 та поєднання їх 

комплексами [Cu(en)2]
2+

 у сітки топології (4,4). 

У розділі 6 ОБЛАСТІ МОЖЛИВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ОДЕРЖАНИХ 

СПОЛУК показано перспективи практичного застосування результатів 

дослідження.  

Одним із високотонажних органічних синтезів є одержання метанолу з СО 

та водню. При цьому, найбільш ефективним каталізатором є композит 

Cu/ZnO/Al2O3. Тому як прекурсор каталізатора синтезу метанолу було 

використано комплекс [Cu(en)2(μ-H2O)2Zn(OAc)4]·4Н2О (3.7). Його термічний 

розклад на повітрі відбувається в декілька стадій: при 170 
o
C спостерігається 
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конгруентне плавлення, а при підвищенні температури за даними РФА наявна 

лише кристалічна фаза металічної міді. При подальшому нагріванні ці рефлекси 

зникають внаслідок окиснення міді до оксиду купруму(ІІ) та з’являються 

рефлекси кристалічної фази цинкіту ZnO (рис. 24). Послідовне відщеплення 

етилендіаміну та ацетатних груп підтверджено методом ТПД МС. При 

прогріванні одержаної стехіометричної суміші ZnО/CuO у атмосфері водню 

оксид купруму відновлюється до металічної міді. Одержаний композит виявив 

високу каталітичну активність у реакції синтезу метанолу, яка зростає при його 

нанесенні на поверхню аеросилу і перевищує активність промислового 

каталізатора при меншому вмісті міді. 

(а) (б) 

Рис. 24. Дифрактограми продуктів термічного розкладу 3.7 за різних температур 

(а), дифрактограма кінцевого продукту термічної обробки 3.7 на повітрі (б). 

Можливість зміщення селективності синтезу Фішера-Тропша (ФТ) від 

вуглеводнів до спиртів можна реалізувати при заміні каталізаторів на основі 

кобальту на біметалічні. Тому доцільною була спроба використання 

гетерометалічних сполук [Cu(en)2][Mn2(C2O4)3(H2O)2] (3.10) та 

[Cu(en)2][Co2(C2O4)3]·3H2O (3.11) як прекурсорів каталізаторів процесу ФТ. Ці 

сполуки нагрівали до 350 °С у суміші (10 % H2 + 90 % Ar), внаслідок чого було 

одержано зразки Cu/Co та Cu/MnO. Показано, що композит Cu/MnO є 

практично неактивним в реакції ФТ, а одержаний з 3.11 зразок Сu/Co проявляє 

досить високу селективність по алкенам та спиртам, співрозмірну з наведеною 

в літературі для композиту з таким самим співвідношенням металів. Одержане 

із залежності Андерсона-Шульца-Флорі значення фактора росту вугле-

водневого ланцюга (α = 0,27) також узгоджується з наведеним у літературі. 

Одним із шляхів перетворення води під дією сонячного світла для 

одержання водню є її фотокаталітичний розклад, зокрема так званий штучний 

фотосинтез (ФС ІІ), який є двостадійним процесом. З огляду на те, що 

каталізатори для проведення другої стадії процесу, а саме утворення водню, є 

вже досить ефективними, більше уваги потребує пошук каталізаторів для 

проведення першої стадії – окиснення води. Так, у одній з систем для 

імітування ФС ІІ як фотосенсибілізатор використовують [Ru(bpy)3](ClO4)2, а як 

акцептор електронів – Na2S2O8. Проведено попередні електрохімічні 

дослідження сполук (NH4)2[Co(H2O)6]2[V10O28]·4H2O (4.7), (NH4)2[Co(H2O)5(-
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HAla)]2[V10O28]·4H2O (4.8), (NH4)2[Mn2(HGly)(H2O)10][V10O28]·(HGly)·2H2O (4.9) 

та (NH4)2[Mn(-HAla)(H2O)5]2[V10O28]·2H2O (4.10) і показано, що їх циклічні 

вольтамперограми є подібними та свідчать про проходження двох окисних 

процесів (E1 = +1,41 В, E2 = +1,77 В для 4.7, 4.8; E1 = +0,72 В, E2 = +1,55 В для 

4.9, 4.10, всі потенціали наведено відносно СВЕ). За допомогою 

потенціостатичної кулонометрії встановлено, що перший перехід для всіх 

сполук є одноелектронним. Можна припустити, що він відповідає 

квазіоборотним переходам Co
II
/Co

III
 та Mn

II
/Mn

III
. За результатами 

кулонометричних вимірювань другий окисний процес можна віднести до 

каталітичного розкладу води. 

На прикладі Mn-вмісних сполук було перевірено відповідність загально-

прийнятому механізму процесу окиснення води за допомогою спектроскопії 

ЕПР (рис. 25). Відібрані з реакційних сумішей зразки відразу були заморожені 

при 77 К та зберігались у темряві, а запис спектрів проводили при 5 К.  

 
Рис. 25. Спектри ЕПР заморожених (5 К) проб 

реакційних сумішей (4.9 або 4.10, 

[Ru(bpy)3]ClO4, Na2S2O8 у боратному буфері) 

на різних стадіях реакції: перед опроміненням 

(т1), через 7–10 с виділення кисню (т2) та після 

закінчення виділення кисню (т3). sim Ru – 

змодельований спектр Ru(III) (g1 = 2,71, g2 = 

2,30, g3 = 1,80). 

На початковому етапі у 

спектрах присутній тільки сигнал 

від мономерних частинок мангану, 

тому можна зробити припущення, 

що димер мангану з гліцином в 

розчині не зберігається. У другій 

пробі (через 7–10 с після початку 

виділення кисню) сигнал від Mn(II) 

зникає, що може свідчити про його 

окиснення, натомість з’являється 

сигнал, характерний для 

низькоспінового Ru(III) у 

ромбічному оточенні. Це 

підтверджує припущення про 

необхідність накопичення достат-

ньої кількості окисненої форми Ru 

для початку процесу виділення 

кисню. Спектри проб після 

закінчення виділення кисню досить 

подібні до попередніх, тобто не 

спостерігається відновлення 

мангану по закінченні процесу.  

Підтвердженням того, що ванадій не бере участі у окисно-відновних 

перетвореннях, є відсутність у спектрах сигналів сполук V(IV). 

Для Со-вмісних сполук 4.7 та 4.8 було проведено оптимізацію умов 

проведення каталітичної реакції. Так, варіювались значення рН боратного 

буфера в межах від 7 до 9, а також концентрації комплексу рутенію та натрій 
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персульфату. Значення TON для 4.7 та 4.8 для оптимізованих реакційних 

сумішей складають 88 та 94 моль О2/моль Со, відповідно, та є одними з 

найвищих у перерахунку на один атом Со серед описаних у літературі. 

Порівняння каталітичної активності вищезазначених Сo- або Mn-вмісних 

декаванадатів з розчинами їх солей та (H2en)3[V10O28]·2H2O (4.4) показало, що 

декаванадат не бере участі у окисно-відновних процесах, а активною є 

комплексна частка металу (Cu, Co, Mn). При гетерогенному окисненні води для 

зразків Co(VO3)2/V2O5  та Co2V2O7/V2O5, одержаних у результаті термічного 

розкладу сполук 4.7 та 4.8, відповідно, спостерігається інтенсивне виділення 

кисню протягом 30–60 с, що приводить до насичення електрода Кларка та 

досягнення межі чутливості приладу. Тому в перспективі є доцільним 

використання зразків, нанесених на твердий носій. 

Незважаючи на однаковий склад аніонних фрагментів у сполуках 

(NH4)2{[Cu(dien)(H2O)]2[α-V2Mo6O26]}∙5H2O (5.8) та (NH4)2{[Cu(dien)(H2O)]2· 

·[α-V2Mo6O26]}∙8H2O (5.9), їх активність відрізняється майже в два рази 

(рис. 26, а): TON = 7 та 13, TOF = 0,13 с
–1

 та 0,24 с
–1

, відповідно. Сполука 

(NH4)2n(H2en)n{[Cu(en)2][α-V2Mo6O26]}n·4nH2O (5.7) виявилась каталітично 

неактивною. 

(а) (б) (в) 

Рис. 26. Криві виділення кисню у присутності 5.7, 5.8, 5.9 (4 мкМ) та CuCl2 

(8 мкМ) ([Ru(bpy)3](ClO4)2 (0,1 мM), Na2S2O8 (2 мM), боратний буфер з pH 8.0) (а); 

Blank – за відсутності каталізатора; взаємне розташування координованих 

молекул води та вакантних позицій у комплексах Cu, що входять до складу 

5.8 (б) та 5.9 (в). 

У випадку 5.9 координована молекула води та вакантна позиція 

знаходяться у цис-положеннях. Тому згідно з загальноприйнятим механізмом 

стає стерично можливим утворення зв’язку оксиген-оксиген, яке відбувається 

після приєднання другої молекули води. У той же час, у сполуці 5.8 вони 

знаходяться у транс-положеннях і для формування такого інтермедіату 

потрібні структурні перегрупування (рис. 26, б, в). Дослідження методом 

динамічного розсіювання світла зразків реакційних сумішей через 15 хв після 

початку виділення кисню показало, що в даних умовах наночастки не 

утворюються, що підтверджує гомогенний характер процесу. 
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У гетерогенному процесі окиснення води було досліджено зразки, 

одержані термічним розкладом сполук 5.8 та 5.9 (5.8-ох та 5.9-ох відповідно). 

Так, при використанні 0,1 мг каталізатора спостерігається виділення кисню в 

кількості 65 та 105 нмоль для 5.8-ох та 5.9-ох, відповідно. Ця різниця може бути 

зумовлена як більшою площею поверхні 5.9-ох (13,5 м
2 
г

–1
) у порівнянні з 5.8-ох 

(5,5 м
2 
г

–1
), так і більшим вмістом фази бронзи CuxV2O5. 

Для вивчення здатності вилучати барвники з розчинів було обрано 

нерозчинні у воді сполуки, що містять аніон Страндберга або його вакантний 

аналог: {[Cu(bpy)2]2[Cu(bpy)(Н2О)2][P2Mo5O23]}∙6H2O (5.11), 

{[Cu(bpy)(H2O)]4[P2Mo3O18]}∙8H2O (5.12) та (NH4)2n{[Cu(en)2][Cu(en)(H2O)]-

[P2Mo5O23]}n·3nH2O (5.23). Так, у присутності різних кількостей сполуки 5.11 

ступінь вилучення метиленового синього (МС) в умовах експерименту зростав 

від 25% для 5 мг до майже 70 % для 20 або 30 мг (рис. 27).  

(а) (б) 
Рис. 27. Електронні спектри поглинання розчинів МС (С0 – вихідний розчин 

МС) (а) та ступінь вилучення МС (б) у присутності різної кількості 5.11. 

При цьому було показано, що наявність опромінення та його природа 

(денне світло чи ртутна лампа) практично не впливають на ступінь вилучення 

МС. Тому можна зробити висновок, що відбуваються саме сорбційні процеси, а 

не фотодеградація органічної сполуки. Додатковим підтвердженням цього є 

оборотність процесу, тобто можливість практично кількісного вимивання 

барвника у розчин з сорбенту. У випадку сполуки 5.12 ступінь вилучення МС є 

нижчим, порівняно з 5.11, і досягає всього 30% протягом 30 хв взаємодії для 

20 мг сорбенту. 

Значно вищу ефективність виявляє сполука 5.23. Як і для попередніх 

сполук, зменшення концентрації МС спостерігається незалежно від природи 

або присутності опромінення. Але ступінь вилучення МС навіть у присутності 

5 мг сорбенту складає 82% через 5 хв взаємодії та досягає максимального 

значення (87%) через 30 хв. Отже, спостерігається збільшення ступеня 

вилучення катіонного барвника метиленового синього у ряду сполук 

5.12<5.11<5.23. Враховуючи припущення про переважаючий електростатичний 

характер сорбції, це можна пояснити збільшенням ефективної густини 

негативного заряду на поверхні ПОМ через різну кількість координованих до 

нього комплексних часток Cu(II) – 4, 3 та 2, відповідно.  
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У сьомому розділі ВИХІДНІ РЕАГЕНТИ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИКИ СИНТЕЗУ наведено перелік використаних у 

роботі реактивів та матеріалів. Описано підготовку вихідних речовин, загальну 

методику експерименту та використані у роботі фізико-хімічні методи 

дослідження. Наведено методики одержання гетерометалічних та гібридних 

сполук і результати їх ідентифікації. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі розроблено новий підхід до синтезу 

гетерометалічних сполук на основі 3d-металів, що полягає у взаємодії 

нульвалентного металу з вихідною сполукою другого металу у присутності 

розчину N- або N,O-донорного ліганду при вільному доступі кисню повітря, за 

яким одержано 74 сполуки, для яких досліджено будову, фізико-хімічні та 

функціональні властивості.  

1. Вивчено умови утворення гетерометалічних сполук у присутності 

лігандних систем різної природи та встановлено, що для синтезу 

гетерометалічних сполук з протонодонорними лігандами найбільш придатним є 

"сольовий" спосіб, а введення у реакційну суміш металічної міді та двох солей 

різних металів (Co, Ni, Zn, Cd) дозволяє отримати гетеротриметалічні сполуки. 

У випадку апротонних лігандів найбільш придатним є "амонійно-сольовий" 

спосіб, що передбачає додаткове введення солі амонію. Методом ЕПР показано, 

що у більшості випадків координаційне оточення атома купруму, що 

формується при розчиненні металу, зберігається і в утвореній сполуці. 

2. Як джерело мангану в прямому синтезі запропоновано використовувати 

перманганат калію або тетрабутиламонію, при цьому спостерігається поступове 

відновлення перманганату до MnO2, а далі до Mn
+2

. У Co-вмісній системі з en 

відбувається реакція темплатної конденсації етилендіаміну, аміаку та 

формальдегіду, що утворюється при окисненні метанолу перманганатом. 

Одержаний гексадентатний ліганд N,N,N-{трис[(2-аміноетил)аміно]метил}амін 

координується до атома кобальту, формуючи досить рідкісний "одношапковий" 

клатрохелатний катіон [Co(L)3]
3+

. 

3. У присутності сполук ванадію та органічного ліганду (етилендіамін, 

діетилентриамін, найпростіші амінокислоти – гліцин та β-аланін) у водних 

розчинах окисне розчинення металів (Cu, Co, Mn) приводить до утворення 

гібридних сполук на основі декаванадату, а час розчинення металу значно 

скорочується за рахунок "катастрофічної корозії" в присутності V2O5. При 

утворенні Сu-вмісних сполук ключовою стадією є процес відновлення 

V(V)→V(IV), але з часом у одержаних розчинах відбувається зворотнє 

окиснення V(IV)→V(V), а у присутності кобальту або мангану відновлення 

ванадію не відбувається. 
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4. При синтезі гібридних сполук на основі поліоксомолібдатів найбільш 

придатною вихідною сполукою Mo є амоній гептамолібдат. Амоній молібдато-

фосфат вступає у взаємодію тільки у системах з нульвалентним металом, 

причому у присутності phen він повністю руйнується з утворенням моно- та 

димолібдатів, а у системі з bpy спостерігалось дуже рідкісне перегрупування 

аніона Кеггіна в аніон Страндберга. За одночасної присутності у реакційній 

суміші джерел молібдену та ванадію одержано гібридні сполуки зі 

змішанометалічними V/Mo аніонами на основі октамолібдату та аніона Кеггіна 

[PMo12-хVхO40]
n–

 (х = 3, n = 6; х = 4, n = 7), при цьому в аніоні Кеггіна досягнуто 

високий ступінь заміщення молібдену на ванадій. На прикладі системи, що 

містить амоній гептамолібдат та амоній гідрофосфат, з’ясовано вплив природи 

вихідної сполуки купруму на склад аніона у одержаних гібридних сполуках: у 

присутності металічної міді утворюється досить рідкісний одношапковий аніон 

α-Кеггіна [PMo
VI

6V
V

6O40(V
IV

O)]
7–

, а при використанні солі купруму – аніонний 

фрагмент {[Cu(en)2]2[НP2Mo13V7O64]}
4–

, побудований на основі 

шестивакантного аніона γ-Кеггіна.  

5. Введення до складу реакційної суміші солей кальцію приводить до 

утворення полімерних гібридних Co/Ca/Mo та Ni/Ca/Mo сполук, в яких йони 

Ca
2+

 виступають лінкерами між ПОМ. Крім того, йони Са
2+

 беруть участь в 

утворенні рідкісного аніона {[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}
8–

. 

6. Проведене порівняння використання нульвалентного металу (метод 

окисного розчинення металу) та його солі показало, що гетерометалічні 

сполуки у вивчених комбінаціях вихідних реагентів можна одержати виходячи 

з солі металу тільки у Mo-вмісних системах, причому цей спосіб є зручнішим у 

порівнянні з використанням M
0
 для одержання сполук Co/Mo та Ni/Mо. 

7. Методом РСА досліджено будову 74 сполук. Показано, що 

запропонований підхід приводить до одержання широкого різноманіття 

гетерометалічних сполук, будова яких варіюється від поліядерних і полімерних 

до катіон-аніонних в залежності від обраної лігандної системи. Наявність у 

реакційних сумішах аміноспиртів (H2Dea або HMe2ea) приводить до утворення 

поліядерних гетерометалічних комплексів. Одержані у присутності лігандної 

системи "хелатуючий ліганд – ацетат" комплекси мають триядерну 

молекулярну будову із лінійним розташуванням атомів металів, а у присутності 

системи "хелатуючий ліганд – оксалат" утворюються сполуки з полімерними 

аніонами різної вимірності. Вперше зафіксовано утворення структурних 

фрагментів [Mn(phen)Cl3]
–
, [Cu(1,3-pn)(C2O4)(H2O)], [Mn2(succ)2Cl2]

2–
, 

[Mn2(С2О4)5]
6–

, [Mn(phen)(2,6-pydc)Cl]
– 

та {[Cu(en)2]2[НP2Mo13V7O64]}
4–

, 

побудованого 
 
на основі аніона γ-Кеггіна. За рахунок поєднання ПОМ йонами 

Ca
2+

 вперше одержано сполуку з каркасом топології (10,3)-b на основі аніона 

Страндберга.  
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8. Встановлено, що в результаті термічного розкладу гетерометалічних 

сполук утворюються оксидні або метал-оксидні фази з гомогенним розподілом 

атомів металів, а низькі температури термолізу (до 350 °С) дозволяють 

запобігти спіканню та укрупненню часток. Синтезовані гібридні сполуки та 

продукти їх розкладу виявляють каталітичну активність у реакції фото-

хімічного розкладу води. Встановлено, що одержаний у результаті термічної 

обробки сполуки [Cu(en)2(μ-H2O)Zn(OAc)4]·Н2О, композит Cu/ZnО виявив 

високу каталітичну активність у реакції синтезу метанолу, яка зростає при його 

нанесенні на поверхню аеросилу. Гетерометалічний зразок Cu/Co, отриманий у 

результаті термічного розкладу сполуки [Cu(en)2][Co2(C2O4)3]·1,25H2O у 

відновній атмосфері, показав високу селективінсть щодо спиртів та алкенів у 

процесі Фішера-Тропша. Гібридні сполуки на основі аніона Страндберга та 

його вакантного аналога сорбують барвник метиленовий синій з водного 

розчину, причому ступінь вилучення барвника з розчину зменшується при 

збільшенні кількості координованих до ПОМ комплексних фрагментів 

купруму. Крім того, спостерігається селективність вилучення метиленового 

синього з його суміші із метилоранжем. Плівкові полімерні композити з 

добавками одержаних сполук виявляють фотофізичні властивості. 
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АНОТАЦІЯ 

Маханькова В.Г. Гетерометалічні сполуки на основі 3d-металів з N-, О-

донорними лігандами: підходи до синтезу, будова, властивості. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена розробці нового підходу до синтезу 

гетерометалічних координаційних сполук на основі 3d-металів, що полягає в 

окисному розчиненні нульвалентного металу при вільному доступі кисню 

повітря у присутності джерела другого металу та N-, О-донорних лігандів. 

У результаті виконання роботи з’ясовано основні закономірності 

утворення гетерометалічних сполук в умовах окисного розчинення металу. 

Показано, що запропонований підхід дає можливість одержати різноманіття 

гетерометалічних сполук поліядерної, полімерної чи катіон-аніонної будови у 

залежності від природи лігандної системи. Встановлено, що для синтезу 

гетерометалічних сполук з протонодонорними лігандами найбільш придатним є 

"сольовий" спосіб, а з апротонними – "амонійно-сольовий". Запропоновано 

однореакторний спосіб одержання гібридних сполук на основі поліоксо-

молібдатів та декаванадату з комплексними частками Сu, Со, Mn або Ni, в 

основі якого лежить взаємодія нульвалентного металу з вихідними сполуками 

для збірки поліоксоаніона у присутності органічного ліганду. 

Синтезовані гібридні сполуки та продукти їх розкладу виявляють 

каталітичну активність в реакції фотохімічного розкладу води. Одержані в 

результаті термічного розкладу синтезованих сполук оксидні та метал-оксидні 

зразки є каталітично активними в реакції синтезу метанолу та процесі Фішера-

Тропша. Гібридні сполуки на основі аніона Страндберга та його вакантного 

аналога є ефективними сорбентами катіонного барвника метиленового синього. 

Ключові слова: 3d-метали, гетерометалічна сполука, гібридна сполука, 

окисне розчинення металу, кристалічна будова, спектроскопія ЕПР, каталіз. 
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Диссертационная работа посвящена разработке нового подхода к синтезу 

гетерометаллических соединений на основе 3d-металлов, заключающемуся в 
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окислительном растворении нольвалентного металла при сводобном доступе 

кислорода воздуха в присутствии источника второго металла и N-, О-донорных 

лигандов. 

В результате выполнения работы выяснены основные закономерности 

образования гетерометаллических соединений в условиях окислительного 

растворения металла. Показано, что предложенный подход позволяет получить 

разнообразные гетерометаллические соединения с полиядерным, полимерным 

или катион-анионным строением в зависимости от природы лигандной 

системы. Установлено, что для синтеза гетерометаллических соединений с 

протонодонорными лигандами наиболее приемлемым является "солевой" 

способ, а с апротонными – "аммонийно-солевой". Предложен однореакторый 

способ получения гибидных соединений на основе полиоксомолибдатов и 

декаванадата с комплексными частицами Сu, Со, Mn или Ni, основанный на 

взаимодействии нольвалентного металла з исходными соединениями для 

сборки полиоксоаниона в присутствии органического лиганда. 

Синтезированные гибридные соединения и продукты их термического 

разложения проявляют каталитическую активность в реакции фотохимического 

окисления воды. Полученные в результате термического разложения в 

окислительной и восстановительной атмосфере оксидные и металл-оксидные 

образцы каталитически активны в реакции синтеза метанола и процессе 

Фишера-Тропша. Гибридные соединения на основе аниона Страндберга и его 

вакантного аналога являются эффективными сорбентами катионного красителя 

метиленового синего. 

Ключевые слова: 3d-металлы, гетерометаллическое соединение, гибридное 

соединение, окислительное растворение металла, кристаллическое строение, 

спектроскопия ЭПР, катализ. 

SUMMARY 

Makhankova V.G. Heterometallic compounds based on 3d-metals with N-, 

O-donor ligands: synthetic approaches, crystal structure, properties. – 

Manuscript.  

Thesis for Doctor’s degree by 02.00.01 speciality – inorganic chemistry. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, MES of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The key goal of the work is elaboration of novel synthetic approach to 

heterometallic coordination compounds based on oxidative dissolution of zero-valent 

metals in the presence of a source of second metal and N,- O-donor ligands in air.  

Conditions of heterometallic compounds formation in the frame of the proposed 

method were studied and generalized. It is shown that the the key role in probability 

of target compound formation played the "ligand system", namely the combination of 

organic compound and inorganic anion. This approach allowed obtaining the wide 

range of heterometallic compounds with crystal structures from polynuclear to 

cation-anionic depending on the nature of “ligand system”. 
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It was established that in the case of the use of proton-donor ligands, such as 

amino alcohols – diethanolamine (H2Dea) and 2-dimethylaminoethanol (HMe2ea), 

the "salt" method is the most suitable. The introduction into the reaction mixture of 

metallic copper and two salts of different metals (Co, Ni, Zn, Cd) allows to obtain 

heterotrimetal compounds. 

For the first time in the direct synthesis to obtain heterometallic compounds 

based on manganese with aprotic ligands (en and phen) it was proposed to use 

potassium permanganate or tetrabutylammonium. 

The "ammonium-salt" route was used to obtain heterometallic compounds in the 

presence of a ligand system "carboxylate-aprotic ligand". Acetate was chosen as one 

of the simplest representatives of monocarboxylates, conformationally rigid (oxalate) 

or flexible (malonate, succinate) anions were studied among dicarboxylates, and 2,6-

pyridinedicarboxylate was chosen as a representative of heterocyclic tridentate N, O-

donors. 

In the presence of vanadium(V) oxide, oxidative dissolution of metals (Cu, Co, 

Mn) in aqueous solutions leads to the formation of hybrid compounds based on 

decavanadate. It is shown that in the presence of V2O5 due to "catastrophic corrosion" 

the dissolution time of the metal is significantly reduced.  

To obtain hybrid compounds based on polyoxomolybdates with complex 

particles Cu, Co or Ni, a modification of direct synthesis is proposed, which consists 

in the interaction of zero-valent metal with starting compounds for polyoxoanion 

assembly in the presence of N, N-donor ligand in aqueous medium with free access 

of air oxygen. For the first time, hybrid compounds with a V-substituted Keggin 

anion [PMo12-хVхO40]
n–

 (х = 3, n = 6; х = 4, n = 7) were obtained by self-assembly, 

and a high degree of substitution was achieved.  

The catalytic activity of the synthesized compounds and products of their 

thermal decomposition was studied and it was shown that the photochemical 

oxidation of water for water-soluble hybrid compounds based on decavanadate and 

octamolybdate increased the activity in the series Cu> Mn> Co. It was found that the 

Cu/ZnО composite obtained by heat treatment of the compound [Cu(en)2(μ-

H2O)2Zn(OAc)4]·4Н2О, showed high catalytic activity in the reaction of methanol 

synthesis, which increases when it is applied to the surface aerosil and exceeds the 

activity of the industrial catalyst at almost an order of magnitude lower copper 

content. High selectivity for alcohols and alkenes in the hydrogen monoxide 

hydrogenation reaction (Fischer-Tropsch process) was shown by a bimetallic Cu/Co 

sample obtained by thermal decomposition of [Cu(en)2][Co2(C2O4)3]·3H2O. Hybrid 

compounds with Strandberg anion and its lacunar derivative revealed high sorption 

capacity of cationic dye methylene blue. 

Keywords: 3d-metals, heterometallic compound, hybrid compound, oxidative 

dissolution of metal, crystal structure, EPR spectroscopy, catalysis. 


