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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Координаційні сполуки металів з бідентатно-

хелатуючими лігандами вже знайшли важливе місце в сучасних технологіях. 
Найбільш яскраві приклади – застосування комплексів на основі широковідомих 
β-дикетонів в оптичних квантових генераторах, при екстракційному розділенні 
сумішей лантаноїдів, в якості люмінесцентних зондів, реагентів зсуву в ЯМР 
спектроскопії та ін.  

Гетерозаміщення вуглецевих атомів функціонального фрагменту 
β-дикетонів – один із шляхів пошуку нових лігандних систем з новими цінними 
властивостями. Так, заміна ланцюгу хелатуючого вузла O-C-C-C-O на O-C-N-P-O 
призвела до створення нового класу лігандів – карбациламідофосфатів (КАФ), які 
мають ряд цінних властивостей, що не притаманні β-дикетонам. Наявність у складі 
КАФ лігандів фосфорильної групи, що має високу спорідненість до іонів f-металів, 
робить вивчення їх комплексів з лантаноїдами особливо привабливим. Сфери 
застосування координайних сполук лантаноїдів різноманітні та багаточисленні: 
ядерні технології, найновіші галузі електроніки, біологія та медицина. Роль цих 
металів та комплексів на їх основі постійно зростає, і ця тенденція, напевно, 
збережеться і в майбутньому. 

Координаційне оточення іонів лантаноїдів у комплексах має значний, інколи 
визначальний вплив на їх спектральні властивості. Наприклад, встановлено, що для 
ефективного переносу енергії збудження на іон лантаноїду та отримання високих 
люмінесцентних характеристик одержаних сполук необхідна наявність у лігандів 
світлопоглинаючої здатності (так званий, ефект «антени»).  

Гетерометалічні 3d-4f координаційні сполуки в останні роки викликають 
підвищений інтерес дослідників, що пов’язано з можливістю створення на їх основі 
поліфункціональних магнітних, люмінесцентних, нелінійно оптичних, каталітичних 
матеріалів та гетерометальних покриттів. Тому важливим і актуальним постає 
завдання по розробці простих та зручних методів синтезу таких комплексів. 
Попередні дослідження координаційних сполук лантаноїдів з β-дикетонатними 
лігандами та їх структурними аналогами показали, що внутрішньокомплексні 
трис-сполуки складу [LnL3] є координаційно ненасиченими і здатні приєднувати 
додаткові ліганди. Використання комплексу 3d-металу в якості додаткового ліганду 
дозволяє отримувати нові гетеробіядерні 3d-4f комплекси.  

З урахуванням вищезгаданого, всеохоплююче вивчення моно- та 
гетеробіядерних координаційних сполук лантаноїдів на основі бідентатно-
хелатуючих карбациламідофосфатних лігандів, встановлення зв’язку між їх 
будовою та властивостями відкриває широкі можливості для створення матеріалів 
для сучасних технологій, і є, безумовно, актуальним. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано у рамках систематичних досліджень 
координаційних сполук РЗЕ з фосфорилвмісними лігандами, які проводяться на 
кафедрі неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка у відповідності з науково-дослідними держбюджетними темами 
«Синтез та дослідження координаційних сполук» (номер державної реєстрації 
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0101U002161), «Синтез, просторова будова та функціональні властивості нових 
координаційних сполук та нанокомпозитів» (номер державної реєстрації 
0106U005889), «Синтез неорганічних та координаційних сполук для створення 
нових функціаналізованих матеріалів» (номер державної реєстрації 
0111U006260). 

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи було пошук, синтез 
нових лігандів, вивчення їх координаційно-хімічних властивостей, одержання на 
їх основі нових моно- та гетероядерних комплексів, встановлення спектрально-
структурних кореляцій, дослідження каталітичних властивостей. 

Основні задачі дослідження: 

1. Провести дослідження координаційно-хімічних властивостей нового КАФ 
ліганду – біс(N, N`-диметиламідо) (N``-трихлорацетил)-триамідофосфату 
(НА – CCl3C(O)N(H)P(O)(NMe2)2); 

2. Одержати моно- та гетероядерні комплекси лантаноїдів з цинком та 
нікелем на основі КАФ лігандів трихлорацетиламідофосфатного типу; 

3. Встановити особливості будови нових моно- та гетеробіядерних (3d-4f) 
координаційних сполук на основі трихлорацетилзаміщених лігандів КАФ 
типу, дослідити їх спектральні властивості; 

4. Оцінити можливість практичного застосування гетеробіядерних 
комплексів в якості гомогенних каталізаторів гідролізу фосфоестерів.  

Об’єкти дослідження: біс(N, N`-диметиламідо) (N``-трихлорацетил)-
триамідофосфат, біс(N, N`-диетиламідо) (N``-трихлорацетил)-триамідофосфат, 
трифенілфосфіноксид, гексаметилфосфотриамід, моноядерні комплекси лантаноїдів 
з фосфорильними лігандами, гетеробіядерні комплекси лантаноїдів з цинком та 
нікелем (ІІ), що містять основи Шиффа.  

Предмет дослідження: будова, спектральні та каталітичні властивості 
одержаних комплексів. 

Методи дослідження: ІЧ-, ЯМР (31Р та 1Н), електронна, люмінесцентна 
спектроскопії, мас-спектрометрія, елементний та рентгеноструктурний аналіз. 

Наукова новизна одержаних результатів. Синтезовано новий ліганд КАФ 
типу та 55 нових координаційних сполук, у тому числі 29 гетеробіядерних. 
Досліджено спектральні характеристики одержаних комплексів, для деяких з них 
вивчено каталітичні властивості. Методом повного рентгеноструктурного аналізу 
встановлено будову нового КАФ ліганду та 8 нових металокомплексів. Показано, 
що використання додаткового нейтрального ліганду – трифенілфосфіноксида - для 
доповнення координаційно ненасичених комплексів лантаноїдів на основі 
біс (N, N`-диметиламідо) (N``-трихлорацетил)-триамідофосфату сприяє інтенсивній 
люмінесценції одержаних сполук. Вперше проведено дослідження каталітичних 
реакцій гідролізу внутрішньомолекулярної трансестерифікації активованого 
фосфодіестеру (синтетичного аналога РНК) 2-(оксипропіл)-п-нітрофенілфосфату 
(HPNP) в присутності біядерних комплексів на основі Zn(ІІ)-La(ІІІ), Zn(ІІ)-Eu(ІІІ), 
Zn(ІІ)-Lu(ІІІ), Ni(ІІ)-La(ІІІ), Ni(ІІ)-Eu(ІІІ), Ni(ІІ)-Lu(ІІІ) і показано, що 
синтезовані гетеробіядерні комплекси є ефективними каталізаторами. 
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Практичне значення одержаних результатів. Результати проведених 
досліджень розширюють базу даних щодо методів синтезу, хімічних та фізико-
хімічних властивостей координаційних сполук на основі амполідентатних 
лігандів карбациламідофосфатного типу. 

Дослідження спектральних властивостей синтезованих координаційних 
сполук на основі трихлорацетилзаміщених лігандів карбациламідофосфатного типу 
та трифенілфосфіноксида, свідчать про перспективність використання таких систем 
для створення люмінофорних матеріалів. 

Синтезовані 3d-4f гетеробіядерні координаційні сполуки можуть бути 
використані для отримання на їх основі каталізаторів та люмінесцентних матеріалів. 

Особистий внесок здобувача. Основний обсяг експериментальних 
досліджень та інтерпретація одержаних результатів виконані здобувачем особисто. 
Постановку мети і задач дослідження та заключний аналіз одержаних результатів 
виконано спільно з науковим керівником д.х.н., проф. І.О. Фрицьким. Спектри 
люмінесценції записані за сприянням доктора П. Гавришевської (Вроцлавський 
університет, Польща). Дослідження методом ESI мас-спектрометрії проведені 
спільно з доктором Л. Ширвель (Вроцлавський університет, Польща). 
Рентгеноструктурні дослідження виконані разом із науковою групою 
д.х.н., проф. О.В. Шишкіна (к.х.н. І.С. Коновалова, к.х.н. В.В. Дьяконенко, 
НТК «Інститут монокристалів» НАН України). Дослідження каталітичних 
властивостей синтезованих сполук виконано спільно з к.х.н. Л.В. Пєнковою та 
магістром Т. Ющенко. Синтез деяких моноядерних координаційних сполук 
здійснено за допомогою магістра І.О. Марченко. В обговоренні окремих результатів 
брали участь доктор Й. Святек-Козловська (Вроцлавський університет, Польща), 
к.х.н., с.н.с. Т.Ю. Слива, к.х.н. В.О. Труш, к.х.н. Є.А. Труш, к.х.н. О.В. Мороз, к.х.н. 
К.О. Знов’як, д.х.н., проф. В.М. Амірханов (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка МОН України). 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи були 
представлені на вітчизняних та міжнародних наукових конференціях: на 5-й 
Всеукраїнській конференції студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії» (Київ, 
2004), на XVI Українській конференції з неорганічної хімії (Ужгород, 2004), на XXII 
Міжнародній Чугаєвській конференції з координаційної хімії (Кишинів, Молдова, 
2005), на 11-й Всеукраїнській конференції студентів та аспірантів «Сучасні 
проблеми хімії» (Київ, 2010), на Міжнародній конференції «First international 
conference on luminescence of lanthanides, ICLL-1» (Одеса, 2010), на спільній 
науковій конференції з хімії Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка та Університету Поля Сабатьє «VI International Chemistry Conference 
“Toulouse – Kyiv”» (Тулуза, Франція, 2011), на XVIІІ Українській конференції з 
неорганічної хімії (Харків, 2011), на спільній науковій конференції з хімії 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Університету 
Поля Сабатьє «VII International chemistry conference “Kyiv-Toulouse”, (Київ, 2013). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 6 статей та 
тези 8-ми доповідей на вітчизняних та міжнародних наукових конференціях. 
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Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти 
розділів, висновків, списку використаних джерел (239 найменувань) та 2-х 
додатків, що містять 7 таблиць. Робота викладена на 155 сторінках друкованого 
тексту та містить 73 рисунків і 31 таблиці. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 
сформульовано мету та задачі роботи, наукову новизну та практичне значення 
одержаних результатів. 

Перший розділ присвячено аналізу наукової літератури за темою 
дисертаційної роботи. Розглянуто основні типи металокомплексів на основі 
амбідентатних хелатуючих фосфорилвмісних лігандів та сфери їх застосування. 
Проаналізовано дані щодо особливостей будови координаційних сполук, які 
визначають корисні для практичного застосування властивості: люмінофорні, 
магнітні, каталітичні. На підставі аналізу сучасних літературних джерел 
сформульовані мета та задачі роботи. 

У другому розділі наведено перелік використаних у роботі реактивів та 
викладено експериментальні методики синтезу лігандів, які використані у роботі 
(рис. 1), солей лужних металів та координаційних сполук (КС) лантаноїдів на їх 
основі.  
 

Рис. 1. Карбациламідофосфатні ліганди, що досліджувалися у роботі 
HА - біс(N, N`-диметиламідо) (N``-трихлорацетил)-триамідофосфат 
HХ - біс(N, N`-диетиламідо) (N``-трихлорацетил)-триамідофосфат 

Ліганд HА синтезовано вперше. Більшість комплексів лантаноїдів з 
нейтральними формами КАФ-лігандів одержано за реакцією відповідної солі 
металу з карбациламідофосфатом у спиртовому розчині. Більшість сполук з 
депротонованими КАФ-лігандами синтезовано за реакцією відповідної солі 
металу з натрієвою сіллю ліганду у спиртово-ацетоновому розчині. 
Використовуючи гексаметилфосфотриамід (НМРА) та трифенілфосфіноксид 
(ТРРО), було одержано різнолігандні координаційні сполуки. Також у розділі 
розглянуто фізико-хімічні методи дослідження, що були застосовані для 
ідентифікації синтезованих сполук.  

У третьому розділі представлено результати досліджень 
карбациламідофосфатів та моноядерних комплексів на їх основі методами ІЧ-, 
поліядерної ЯМР-спектроскопії та методом рентгеноструктурного аналізу. 
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Молекули НА (рис. 2, а) у кристалі зв’язані між собою за рахунок 
водневих зв’язків (N(1)-H···O(2)): амідний атом нітрогену однієї молекули 
взаємодіє з атомом оксигену фосфорильної групи сусідньої молекули (рис. 2, b). 

Довжина зв’язку Р(1)-О(1) (1,478 (1) Å) є типовою для фосфорилвмісних 
сполук з амідними замісниками біля атому фосфору та КАФ сполук. 

Значення довжин зв’язків для 
С(1)-О(2) та С(1)-N(1) складають 
1,215 (1) Å та 1,355 (1) Å 
відповідно, що є характерним для 
більшості КАФ сполук. Довжина 
зв’язку Р(1)-N(1) (1,714 (1) Å) 
хелатуючого вузла молекули НА 
більша за величиною в середньому 
на 0,08 Å ніж відстань P-N між 
амідними замісниками та атомом 
фосфору (P(1)-N(2), P(1)-N(3)). У 

взаємодію між амідними атомами нітрогену N(2) та N(3) та атому фосфору 
суттєвий вклад вносить dπ - pπ спряження, що призводить до скорочення зв’язків 
P(1)-N(2) і P(1)-N(3), та, відповідно, подовження зв’язку P(1)-N(1) фрагменту 
O(2)-C(1)-N(1)-P(1)-O(1). 

Таблиця 1 

Сполука ν(СО) ν(РО) ν(РN)амін ν(РN)амід ν(CCl) ν(NH) 
HA 1715 1205 1000 867 676 3030 

NaA 1630 1170 1000 860 685 --- 

В таблиці 1 наведені положення деяких смуг поглинання (см-1) в ІЧ-
спектрах «вільного» ліганду НА та натрієвої солі NaA. Широка смуга 
поглинання в спектрі НА біля 3030 см-1 пов’язана з коливаннями N-H-груп, 
приймаючих участь в утворені водневих зв’язків. В ІЧ спектрі натрієвої солі 
(NaA) в цій області смуга коливання ν(N-H) відсутня, що свідчить про 
депротоновану (аніонну) форму КАФ сполуки. При депротонуванні НА виникає 
розгалужене π-спряження в хелатному фрагменті O(2)-C(1)-N(1)-P(1)-О(1), що 
призводить до суттєвих змін у порядку зв’язків, а саме, кратність зв’язків C=O 
та P=O зменшується: 

Відповідно, в спектрах ми спостерігаємо зсув характеристичних смуг 
поглинання ν(СО) та ν(РО) в область низьких частот. Координація до іону 
металу призводить до ще більшого низькочастотного зсуву смуг поглинання 
ν(CO) та ν(PO). Тому при інтерпретації ІЧ спектрів координаційних сполук з 

 

a)                                   b) 
Рис. 2 Молекулярна будова HA (a) та 
фрагменти полімерних ланцюгів (b). 
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лігандом у депротонованій формі ми їх порівнювали зі спектром відповідної 
натрієвої солі. А спектри координаційних сполук з лігандами в молекулярній 
формі – порівнювали з відповідним спектром «вільного» ліганду. Найбільш 
чутливими до зміни як природи замісників при функціональному фрагменті -
OCNPO-, так і до способу координації КАФ лігандів в ІЧ спектрах, є положення 
смуг поглинання ν(CO) та ν(PO). Зміни в положенні інших смуг поглинання в ІЧ 
спектрах, що спостерігаються при координації КАФ сполук, є менш значними, 
отже виявити для них спектрально-структурні кореляції набагато важче. 

Оскільки в ІЧ спектрі «вільного» ліганду, його простих солей та 
комплексів, смуга поглинання ν(CO) розташована, як правило, окремо і 
практично не перекривається з іншими смугами поглинання, то можна вважати 
її найбільш інформативною для аналізу. Як видно з таблиці 1, найбільш 
суттєвий низькочастотний зсув ν(CO) спостерігається при депротонуванні 
ліганду (біля 85 см-1). Це пов’язано із делокалізацією π-системи на 
функціональному фрагменті -OCNPO- при переході ліганду в ацидоформу. 
Область зміни частот коливань ν(CO) в ІЧ спектрах комплексів з 
депротонованою формою ліганду в порівнянні з спектром натрієвої солі складає 
близько 60 см-1. Фактично, положення цієї смуги відображає природу зв’язку 
метал – ліганд (ступінь ковалентності зв’язку M-O(C) ). 

Таблиця 2 

Сполука ν(СО) ν(РО) ν(NH) 

[Ln(HA)3(NO3)3] 1735-1745 1145-1155 3280 

[LnA3(Ph3PO)] 1605-1610 1105-1125 --- 

[LnA2(Ph3PO)2](BPh4) 1610 1100-1125 --- 

[LnA2(HMPA)3](BPh4) 1605-1610 1100-1125 --- 

В таблиці 2 наведені 
значення основних смуг 
поглинання (см-1) в ІЧ-спектрах 
синтезованих моноядерних сполук. 

Для координаційної сполуки 
тербію [TbA3(Ph3PO)] нами була 
зафіксована інтенсивна зелена 
люмінесценція при збудженні в 
ультрафіолетовій області (рис. 3). 
Всі f-f переходи, що 
спостерігаються в спектрі 
відбуваються з рівня 5D4 на 7Fj 
(J=6-0). При охолоджені до 77 К 
смуги в спектрі люмінесцентні 
розщеплюються.  
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Рис. 3 Спектри люмінесценції координаційної 

сполуки [TbA3(Ph3PO)]: a – при кімнатній 

температурі; b – при температурі 77 К. 
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Для монокристалів сполуки 
[HoA3(Ph3PO)] було проведено 
рентгенострук-турний аналіз. 
Кристали мають моноклінну сингонію. 
Просторова група P21/с; Параметри 
елементарної комірки 
а = 12,1338(4) Å, b = 23,2403(9) Å, 
c = 20,3492(8) Å, α = 90°, β = 90,467°, 
γ = 90°. Координаційний поліедр 
гольмію можна визначити як 
одношапкову тетрагональну 
біпіраміду. Комплекс має молекулярну 
будову. КАФ ліганди координовані 
бідентатно через атоми оксигену карбонільної і фосфорильної груп (рис. 4). 

Інтервал довжин зв’язків Но–О для фосфорильних груп складає 2,245-
2,280 Å, аналогічний інтервал для карбонільних груп складає 2,324-2,326 Å. 
Хелатні фрагменти КАФ лігандів утворюють з центральним атомом гольмію 
плоскі шестичленні металоцикли, що свідчить про наявність π-спряження в 
межах металоциклу. Це також підтверджується змінами довжин зв’язків. Атоми 
фосфору мають викривлене тетраедричне оточення. Найбільше відхилення від 
ідеального значення спостерігається у випадку кутів OPN, що входять до 
хелатного циклу (116,3°-111,5(4)°). 

У четвертому розділі наведено результати досліджень гетеробіядерних 
комплексів методами ІЧ-, люмінесцентної, поліядерної ЯМР-спектроскопії, ESI 
мас-спектрометрії та рентгеноструктурного аналізу. 

Таблиця 3 

Сполука 
ν(CO)А(X) + 

ν(CN)Schiff 

(см
-1

) 

νas(CO)Ac 

(см
-1

) 

ν(CPh-O) 

Schiff 

(см
-1

) 

ν(РO)А(X) 

(см
-1

) 

ν(CCl)А(X) 

(см
-1

) 

[ZnVeLnA2Ac] 1606-1640 
1578-
1585 

1218-
1240 

1170-1196 672-676 

[ZnVpLnA2Ac] 1612-1642 
1580-
1586 

1222-
1242 

1174-1195 670-676 

[NiVeLnA(NO3)2] 1612-1628 --- 
1238-
1242 

1174 676 

[ZnVeLnX2Ac] 1607-1655 
1575-
1580 

1215-
1245 

1172-1180 674 

[ZnVpLnX2Ac] 1605-1648 
1572-
1585 

1214-
1242 

1176, 
1183 

663-677 

[NiVp(MeOH)LnX2Ac] 1605-1643 
1563-
1575 

1204-
1239 

1170-1179 672-676 

 
Рис. 4 Молекулярна структура комплексу 

[HoА3(Ph3PO)] 



9 

 

При переході від моно- до гетеробіядерних координаційних сполук на основі 
досліджуваних лігандів дані ІЧ-спектроскопії дещо ускладнюються. Це обумовлено 
перекриванням характеристичних смуг поглинання, а саме ν(CO), ν(РO) та ν(CN), 
ν(CPh-O) від КАФ ліганду та основи Шиффа (рис. 5) відповідно (див. табл. 3). 
Розщеплення або уширення смуг поглинання в ІЧ спектрах одержаних 
гетеробіядерних комплексів може бути обумовлено нееквівалентністю 
координованих КАФ лігандів. 

 
Рис. 5. Основи Шиффа H2Ve та H2Vp, що досліджувалися у роботі 

З метою дослідження стабільності одержаних цинк- та нікельвмісних 
гетеробіядерних координаційних сполук у розчині було проведено ESI 

мас-спектрометричні дослідження 
розчинів в ацетонітрилі комплексів 
[Zn(Vp)NdX2(Ac)] та 
[Ni(Vp)(MeOH)LaX2(Ac)]. У мас-
спектрі комплексу [Zn(Vp)NdX2(Ac)] 
спостерігається патерн, який було 
віднесено до часточки 
[Zn(Vp)Nd(X)2

+]+ (Мрозр = 1252.05) 
(рис. 6) з інтенсивностями сигналів, 
характерними для ізотопного 
розподілу даних елементів. У мас-
спектрах нікельвмісної 
координаційної сполуки 
[Ni(Vp)(MeOH)LaX2(Ac)] також 
знайдено ізотопні патерни, 
притаманні для часточок 
[Ni(Vp)La(X)2

+]+ (Мрозр = 1241.05) з 
інтенсивностями сигналів, 
характерними для ізотопного 
розподілу даних елементів (рис. 6).  

Отже, ESI мас-спектрометричні 
дослідження розчинів синтезованих комплексів підтверджують наявність 
часточок [Zn(Vp)Nd(X)2

+]+ та [Ni(Vp)La(X)2
+]+. Стабільність даних 

гетеробіядерних часточок у розчині, а також наявність лабільних лігандів, таких 
як ацетат-іон і метанол (у випадку [Ni(Vp)(MeOH)LnX2(Ac)]) дозволяє 
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Рис. 6. Експериментальний (a) та розрахований 

(b) ізотопні патерни для часточок 

[Zn(Vp)Nd(X)2
+
]
+
 та [Ni(Vp)La(X)2

+
]
+
 в ESI-MS 

мас-спектрах 
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прогнозувати можливість використання одержаних сполук у якості каталітичних 
матеріалів.  

Люмінесцентні дослідження 
показали, що координаційна сполука 
тербію складу [Zn(Vp)TbX2(Ac)] є 
яскравим люмінофором. В зеленій 
області спектра  
спостерігається інтенсивна 
люмінесценція. При 77 К проявляється 
складна штарківська структура 
переходів (рис. 7). 

Інтенсивна червона 
люмінесценція координаційної 
сполуки [Zn(Ve)EuA2(Ac)] вказує на 
високу ефективність перенесення 
енергії збудження з молекул ліганду 
на випромінюючі рівні іону європію. 

Спектр люмінесценції в області 575-720 нм при 77 К містить п’ять переходів 
5D0 → 7FJ (J=0-4) з високою інтенсивністю сигналу (рис. 8). 

Перехід 5D0 → 7F0 чітко реєструється та проявляється у вигляді двох смуг 
поглинання (рис. 8, вставка), що відповідає наявності двох оптичних центрів у 
сполуці. Рентгеноструктурні дослідження, проведені у подальшому пояснили цю 
особливість спектру. Смуги люмінесценції для інших переходів також мають 
дублетний характер.  

Аналіз відносних інтенсивностей 
переходів 5D0 → 7FJ дає можливість 
оцінювати на якісному рівні симетрію 
оточення центрального атому. 
Співвідношення інтенсивностей 
електродипольного переходу 
5D0 → 7F2 відносно магнітно-
дипольного переходу 5D0 → 7F1 (5:1) 
вказує на нецентросиметричний 
характер координаційного оточення. 
Кількість переходів в кристалічному 
полі в спектрах є близькою до 
передбаченої правилами відбору для 
Eu(III) в оточенні з симетрією C2v. 
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Рис. 7 Спектри люмінесценції сполуки 

[Zn(Vp)TbX2(Ac)]: a – при кімнатній 

температурі; b – при температурі 77 К. 
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Рис. 8 Спектр люмінесценції сполуки 
[Zn(Ve)EuA2(Ac)] при 77 К. 
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Методом РСтА вдалося встановити 
будову комплексу [Zn(Vp)EuX2(Ac)], 
(рис. 9). Для цієї (та всіх інших 
досліджених нами гетеробіядерних 
сполук) наявний чотиричленний 
фрагмент, що містить два атоми металів  
та два бідентатно-місткових атомів 
оксигену. Цей чотирикутник можна 
розглядати як сполучення 2-х трикутників 
по стороні О-О. Відомо, що кут між 
площинами цих трикутників визначає 
ефективність взаємодії електронів, 
локалізованих на іонах металів, що, в 
свою чергу, визначає магнітні властивості сполуки. Виявилося, що біядерний 
фрагмент додатково стабілізується за рахунок місткової ацетатної групи. Іон 

цинку знаходиться в квадратно-
пірамідальному оточенні, а для європію 
реалізується КЧ 9. Слід відмітити 
принципову можливість заміни місткової 
ацетатної групи в розчинах на молекулу 
субстрату, що робить цікавими 
дослідження каталітичних властивостей 
сполук такого складу.Подібну будову має 
координаційна сполука складу 
[Zn(Ve)LaX2(Ac)], що містить основу 
Шиффа з етиленовим лінкером між 
донорними атомами нітрогену (рис. 10). 

На рис. 11 представлено 
молекулярну будову комплексної сполуки на основі іонів нікелю та лантану. 
Саме для даної сполуки були одержані 
дані ESI мас-спектрометрії, які свідчать 
про збереження біядерної часточки в 
розчині. Як і у попередніх випадках, 
іони металу додатково зв’язані з 
містковою ацетатною групою. Іон 
нікелю(ІІ) знаходиться в октаедричному 
оточенні, координаційне число 6 
реалізується за рахунок координації 
молекули метанолу. Слід зазначити, що 
довжини координаційних зв’язків для 
іону нікелю в екваторіальній площині 
(зв’язки з основою Шиффа) трохи 
перебільшують 2 Å. 

 
Рис. 10. Молекулярна будова 
комплексу [Zn(Ve)LaX2(Ac)] 

 
Рис. 9. Молекулярна будова 

комплексу [Zn(Vp)EuX2(Ac)] 

 
Рис. 11. Молекулярна будова 

комплексу [Ni(Vp)(MeOH)LaX2(Ac)] 
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Цікаві результати одержані для 
комплексу складу [Ni(Ve)LaA(NO3)2]. За 
даними рентгеноструктурного аналізу, 
енергетично вигідною виявилася 
структура, яка не містить додаткових 
бідентатно місткових груп (рис. 12). В  
даному випадку до складу координаційної 
сфери лантану увійшли дві нітратні групи 
(внесені до реакційної суміші з вихідною 
сіллю лантаноїду) і тільки один 
депротонований ліганд А. Іон нікелю(ІІ) 
має викривлено плоско-квадратне 
оточення, що допускає додаткову 

координацію в розчинах по аксіальних 
позиціях, а це, в свою чергу, припускає 
можливість проявлення цікавих 
каталітичних властивостей. Цікаво, що 
довжини координаційних зв’язків іону 
нікелю(ІІ) значно коротші за попередній 
випадок і складають трохи більше 1,8 Å. 
Це можна пояснити тим, що ліганд Н2Ve є 
лігандом більш сильного поля ніж H2Vp. 
КЧ лантану збільшено до 10, в порівнянні 
з комплексом [Ni(Vp)(MeOH)LaX2(Ac)] (де 
КЧ лантану = 9). 

Структурні дані щодо біядерних 
комплексів лантану та цинку з лігандом 
НА свідчать про подібність 
координаційно-хімічних властивостей останнього до ліганду НХ (рис. 13). 
Структура майже є аналогічною вже розглянутій раніше (рис. 9, 10). 

У випадку гетеробіметального комплексу [Zn(Ve)EuA2(Ac)] до складу 
елементарної комірки входять дві незалежні структурні одиниці (рис. 14). Для 
структурної одиниці 1А спостерігається будова, подібна до розглянутих вище, а 
саме: дві молекули КАФ лігандів координовано бідентатно-циклічно, 
металоцентри додатково зв’язані між собою містковою ацетатною групою. 
Виявилося, що для утворення кристалічної ґратки, необхідно, щоб у другій 
структурній одиниці один із КАФ лігандів був координований монодентатно 
через атом оксигену фосфорильної групи, а координаційне місце, що 
звільнилося, зайняла координована молекула метанолу (рис. 13, 1В). Таким 
чином, в структурі є як координовані так і не координовані карбонільні групи 
від КАФ лігандів. Дані рентгеноструктурного аналізу добре корелюють з 
результатами, одержаними методом ІЧ-спектроскопії, а саме, в області коливань 
СО груп ми спостерігаємо дві смуги поглинання. Наявність двох різних за 

 
Рис. 12. Молекулярна будова 
комплексу [Ni(Ve)LaA(NO3)2] 

 
Рис. 13. Молекулярна будова 
комплексу [Zn(Ve)LaA2(Ac)] 
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оточенням іонів європія у цій сполуці показали і розглянуті вище люмінесцентні 
дослідження. 

Слід відзначити, що 
природа КАФ ліганду 
впливає на середню 
відстань між іонами 
металів в гетеробіядерних 
сполу-ках. Так, для 
комплексів подібного 
складу на основі європію 
та цинку відстань метал-
метал є суттєво меншою у 
випадку ліганду НА. 
Можливо, це пов’язано 
також із зміною довжини 
лінкера в основі Шиффа. 

У п’ятому розділі 
наведено результати досліджень каталітичної активності деяких синтезованих 
гетеробіядерних комплексів у реакції гідролізу фосфоестерів. В якості каталізаторів 
були використані комплекси наступного складу: [Zn(Vp)LaA2(Ac)], 
[Zn(Vp)EuA2(Ac)], [Zn(Vp)LuA2(Ac)] та [Ni(Vp)(MeOH)LaX2(Ac)], 
[Ni(Vp)(MeOH)EuX2(Ac)], [Ni(Vp)(MeOH)LuX2(Ac)] (для спрощення далі ZnLa, 
ZnEu, ZnLu, NiLa, NiEu, NiLu), що можуть виступати моделями активних центрів 
гідролаз. В якості субстрату використовувалась сполука 
2-гідроксипропіл-п-нітрофенілфосфат (HPNP), яка є аналогом РНК. Модельні 
комплекси виявились ефективними каталізаторами в реакціях гідролізу HPNP. 
Процес гідролітичного розщеплення HPNP у слабко лужному – близькому до 
нейтрального - середовищі (схема 1) зручно вивчати шляхом фотометричного 
контролю, спостерігаючи зростання інтенсивності смуги поглинання (при 412 нм) 
продукту реакції - п-нітрофенолят-іону (жовтого кольору): 

 

 
 

Схема 1. Гідролітичне розщеплення 2-гідроксипропіл-4-нітрофенілфосфату 
(HPNP) 

 
Слід зазначити, що досліджена каталітична реакція підпорядковуються моделі 

Міхаеліса-Ментен. Розраховані кінетичні параметри КМ (константа Міхаеліса) та kcat 
(число обертів) свідчать про високу каталітичну ефективність комплексів. 

Отримані значення для констант псевдопершого порядку kobs, rmax, констант 
Міхаеліса КМ та КHPNP представлені у табл. 4. 

 
1А                                        1В 

Рис. 14. Молекулярна будова комплексу 
[Zn(Ve)EuA2(Ac)] 
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Таблиця 4 

Комплекс kobs, с
–1

 rmax, моль/л·с КМ, моль/л 
КHPNP, л/моль

 

(КHPNP=1/КМ) 

ZnLa (7,44±0,18)·10
–6

 (8,35±0,08)·10
–10

 (1,27±0,45)·10
–4

 7874 

ZnEu (2,35±0,38)·10
–5

 (1,86±1,41)·10
–9

 (3,69±0,16)·10
–4

 2712 

ZnLu (3,36±0,12)·10
–5

 (5,96±0,47)·10
–10

 --- --- 

NiLa (6,16±0,53)·10
–6

 (7,7±0,11)·10
–10

 (6,01±0,48)·10
–5

 16628 

NiEu (1,07±0,09)·10
–5

 (8,78±0,12)·10
–10

 (2,20±0,49)·10
–4

 4548 

NiLu (1,61±0,10)·10
–5

 (1,25±1,5)·10
–9

 (2,55±0,23)·10
–4

 3921 

uncat 1,4·10
–10

    

 
З одержаних даних випливає, що для комплексів з однаковими іонами 

3d-металів каталітична активність збільшується в ряду Lа3+ < Eu3+ < Lu3+, що 
корелює зі зменшенням міжметальних відстаней 3d-метал – лантаноїд. Найбільш 
активні Lu3+-вмісні комплекси виявляють найнижчу спорідненість до субстрату, що 
підтверджується визначеними величинами констант Міхаеліса. Даний ефект можна 
пояснити з точки зору дестабілізації основного стану, що призводить до збільшення 
швидкості реакції за рахунок зменшення енергетичного зазору між основним та 
перехідним станами. 

Розщеплення HPNP комплексом, в активному центрі якого знаходяться два 
гетероатоми, відбувається за рахунок зв’язування атомів оксигену біля фосфору з 
активним центром. У цьому випадку швидкість гідролізу додатково збільшується 
через нуклеофільне заміщення у атома фосфору за участю гідроксид групи 
субстрату в результаті внутрішньомолекулярної циклізації фосфодіестерів. 

 

Схема 2. Модельний механізм реакції гідролізу HPNP 
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На схемі 2 представлений запропонований механізм гідролізу субстрату за 
участі подвійної кислоти Льюіса. Спочатку проходить процес активації атомів 
оксигену біля атому фосфору двома атомами металу. Одночасно відбувається 
нуклеофільна атака молекули води 2-гідроксипропіл групи субстрату. Через 
перерозподіл зв’язків субстрат міцно тримається в каталізатор-субстратному 
комплексі. В такому перехідному стані спостерігається відщеплення одного з 
продуктів - п-нітрофенола. Далі відбувається замикання циклу з утворенням іншого 
продукту - циклічного фосфату. І на завершальному етапі циклічний фосфат 
звільняється за рахунок обміну з молекулою води. 

 
ВИСНОВКИ 

1. Досліджено координаційно-хімічні властивості синтезованого за розробленою 
методикою нового КАФ ліганду НА – біс(N, N`-диметиламідо) (N``-
трихлорацетил)-триамідофосфату (НА = CCl

3
C(O)N(H)P(O)(NMe

2
)

2
). 

Одержано та виділено в індивідуальному стані 26 моноядерних комплексів 
лантаноїдів та 29 гетеробіметальних координаційних сполук (КС), що містять 
пари Zn(II)-Ln(III) та Ni(II)-Ln(III) на основі КАФ лігандів 
трихлорацетиламідофосфатного типу. 

2. Методом РСтА встановлено молекулярну та кристалічну будову ліганду НА. 
Визначено, що донорні групи Р=О та С=О знаходяться в незвичайному для 
більшості КАФ лігандів син-положенні одна до одної, а молекули ліганду 
зв’язані в полімерні ланцюги водневими зв’язками типу NH⋯OP. 

3. Одержано 4 ряди моноядерних КС лантаноїдів складу: [Ln(HA)
3
(NO

3
)

3
] 

(Ln=Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Er, Yb), [Ln(A)
3
(Ph

3
PO)] (Ln=Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, 

Lu), [Ln(A)
2
(Ph

3
PO)

2
](BPh

4
) (Ln=Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu), 

[Ln(A)
2
(HMPA)

3
](BPh

4
) (Ln= La, Nd, Eu, Tb, Y). Склад синтезованих 

комплексів визначено на основі хімічного аналізу та спектральних досліджень. 
Встановлено, що введення до складу об’ємних додаткових фосфорильних 
лігандів (НМРА, ТРРО) сприяє стабілізації низьких КЧ 6 та 7. 
Координаційна сполука [TbА

3
(Ph

3
PO)] виявилася яскравим зеленим 

люмінофором. Структуру комплексу [HoА
3
(Ph

3
PO)] встановлено за допомогою 

РСтА: КЧ іону гольмію дорівнює 7: 6 атомів оксигену від бідентатно 
координованих КАФ лігандів та атом оксигену від ліганду Ph

3
PO. 

Координаційний поліедр центрального атому реалізується у вигляді 
одношапкової тетрагональної біпіраміди. 

4. Встановлено, що ліганд НА здатний координуватися до ЦА як в 
депротонованій, так і в молекулярній формі. Запропоновано ІЧ-спектральні 
критерії координації цього ліганду: 

� Монодентатній координації в молекулярній формі відповідає зсув смуги 

поглинання ν(РО) в область низьких частот на 50-60 см
-1

, смуга 

поглинання  ν(СО) зсувається в високочастотну область на 20-30 см
-1

; 
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� Бідентатній координації ліганду в депротонованому стані відповідає 
зсув смуг поглинання ν(РО) та ν(СО) в бік низьких частот на 

80-100 см
-1

 та 90-105 см
-1

;
 
 

5. Одержано гетеробіметальні комплекси на основі КАФ лігандів з Zn- та Ni-
вмісними будівельними блоками, утвореними двома типами основ Шиффа з 
різними лінкерами: етиленовим (Н2Ve) та пропіленовим (Н2Vp). Для 7-ох КС 
розшифровані структури методом РСтА: 

� Металоцентри у складі всіх синтезованих сполук зв’язані між собою 
містковими атомами оксигену двох метоксі груп основ Шиффа з 
утворенням чотиричленних циклів; 

� Координаційне число іона цинку для всіх досліджених біядерних 
сполук дорівнює 5 (4 донорні атоми основи Шиффа та атом оксигену 
місткової ацетатної групи), при цьому реалізується координаційний 
поліедр – квадратна піраміда; 

� Координаційна сфера нікелю реалізується у вигляді плоского квадрату 
або октаедру. В останньому випадку аксіальні позиції займають атоми 
оксигену місткової ацетатної групи та координованої молекули 
метанолу; 

� Для іонів лантаноїдів у складі досліджених сполук, як правило, 
реалізується КЧ 9. У складі КC, що містить іон нікелю в плоско 
квадратному оточенні, КЧ лантаноїду збільшується до 10.  

6. На основі досліджень синтезованих гетеробіметальних сполук методом ESI- 
мас-спектрометрії зроблено висновок про збереження гетеробіметальних 
фрагментів в метанольно-водному розчині. 

7. Доведено каталітичну активність деяких синтезованих гетеробіметальних 
координаційних сполук, щодо гідролізу фосфоестерного зв’язку сполуки 
HPNP. Запропоновано механізм каталітичного процесу. 

8. Продемонстровано, що деякі із синтезованих гетеробіметальних КС, що 
містять пари Zn(II)-Ln(III) та Ni(II)-Ln(III) виявляють помітну каталітичну 
активність в реакції внутрішньомолекулярної трансестерифікації активованого 
фосфодіестеру 2-(оксипропіл)-п-нітрофенілфосфату (HPNP). Встановлено, що: 

� каталітичні реакції підпорядковуються моделі Міхаеліса-Ментен; 
розраховані кінетичні параметри КМ (константа Міхаеліса) та kcat (число 
обертів) свідчать про високу каталітичну ефективність комплексів; 

� для комплексів с однаковими іонами 3d-металів каталітична активність 
збільшується в ряду Lа3+ < Eu3+ < Lu3+, що корелює зі зменшенням 
міжметальних відстаней 3d-метал – лантаноїд; 

� найбільш активні Lu3+-вмісні комплекси виявляють найнижчу 
спорідненість до субстрату, що підтверджується визначеними 
величинами констант Міхаеліса. Даний ефект було пояснено з точки 
зору дестабілізації основного стану, яка робить внесок у збільшення 
швидкості реакції за рахунок зменшення енергетичного зазору між 
основним та перехідним станом. 
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9. Запропоновано механізм кооперативної дії 3d-4f гетеробіметальних центрів у 
реакціях гідролізу активованих фосфоестерів, який полягає у подвійній 
льюїсовсько-кислотній активації субстрату, поєднаній з генеруванням 
ефективного внутрішньомолекулярного нуклеофілу. 
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АНОТАЦІЯ 

Амірханов О.В. Синтез та дослідження моно- та гетеробіядерних 
координаційних сполук на основі N-трихлорацетиламідофосфатів. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 
спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2015. 

Дисертаційна робота присвячена синтезу моно- та гетеробіядерних 
комплексів лантаноїдів на основі N-трихлорацетиламідофосфатів, дослідженню 
їх будови, спектральних та каталітичних властивостей. Вперше синтезовано, 
виділено в індивідуальному стані та досліджено властивості та будову нового 
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КАФ-ліганду – біс(N, N`-диметиламідо) (N``-трихлорацетил)-триамідофосфату. 
Одержано у кристалічному стані 55 нових координаційних сполук на основі 
КАФ лігандів, у тому числі 29 гетеробіядерних. Досліджено спектральні 
характеристики синтезованих комплексів. Методом повного рентгеноструктурного 
аналізу встановлено будову 8 нових металокомплексів. Показано, що використання 
додаткового нейтрального ліганду – трифенілфосфіноксида - для доповнення 
координаційно ненасичених комплексів лантаноїдів на основі біс(N, N`-
диметиламідо) (N``-трихлорацетил)-триамідофосфату сприяє інтенсивній 
люмінесценції. Вперше проведено дослідження каталітичних реакцій гідролізу 
внутрішньомолекулярної трансестерифікації активованого фосфодіестеру 
(синтетичного аналога РНК) 2-(оксипропіл)-п-нітрофенілфосфату (HPNP) в 
присутності біядерних комплексів на основі Zn(ІІ)-La(ІІІ), Zn(ІІ)-Eu(ІІІ), Zn(ІІ)-
Lu(ІІІ), Ni(ІІ)-La(ІІІ), Ni(ІІ)-Eu(ІІІ), Ni(ІІ)-Lu(ІІІ) і показано, що синтезовані 
гетеробіядерні комплекси є ефективними каталізаторами. 

Ключові слова: карбациламідофосфати, координаційні сполуки 
лантаноїдів, гетеробіядерні комплекси, кристалічна будова, гомогенний каталіз. 

 
АННОТАЦИЯ 

Амирханов А.В. Синтез и исследование моно- и гетеробиядерных 
координационных соединений на основе N-трихлорацетиламидофосфатов. – 
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по 
специальности 02.00.01 – неорганическая химия. – Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2015. 

Диссертационная работа посвящена синтезу моно- и гетеробиядерных 
комплексов лантаноидов на основе N-трихлорацетиламидофосфатов, 
исследованию их строения, спектральных и каталитических свойств. Впервые 
синтезирован, выделен в индивидуальном состоянии новый КАФ-лиганд – 
бис(N, N`-диметиламидо) (N``-трихлорацетил)-триамидофосфат, исследованы его 
строение и свойства. Получено в кристалическом виде 55 новых координационных 
соединений на основе КАФ лигандов, в том числе 29 гетеробиядерных. 
Исследованы спектральные характеристики полученных комплексов. Методом 
полного рентгеноструктурного анализа установлено строение 8 новых 
металлокомплексов. Показано, что использование дополнительного нейтрального 
лиганда – трифенилфосфиноксида – для дополнения координационно 
ненасыщенных комплексов лантаноидов на основе бис(N, N`-диметиламидо) (N``-
трихлорацетил)-триамидофосфата способствует интенсивной люминесценции. 
Впервые проведены исследования каталитических реакций гидролиза 
внутримолекулярной трансэстерификации активного фосфодиэфира 
(синтетического аналога РНК) 2-(оксипропил)-п-нитрофенилфосфата (HPNP) в 
присутствии биядерных комплексов на основе Zn(ІІ)-La(ІІІ), Zn(ІІ)-Eu(ІІІ), Zn(ІІ)-
Lu(ІІІ), Ni(ІІ)-La(ІІІ), Ni(ІІ)-Eu(ІІІ), Ni(ІІ)-Lu(ІІІ) и показано, что 
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синтезированные гетеробиядерные комплексы являются эффективными 
катализаторами. 

Ключевые слова: карбациламидофосфаты, координационные соединения 
лантаноидов, гетеробиядерные комплексы, кристаллическая структура, 
гомогенный катализ. 

 
SUMMARY 

Amirkhanov O.V. Synthesis and investigation of mono- and heterobinuclear 
coordination compounds based on N-trichloroacetylamidophosphates. – Manuscript. 

Thesis is for candidate’s degree by specialty 02.00.01 – inorganic chemistry. – 
Taras Shevchenko National University of Kyiv MES of Ukraine, Kyiv, 2015. 

The thesis is devoted to mono- and heterobinuclear lanthanide complexes based 
on N-trichloroacetylamidophosphates, investigation of structure, spectral and catalysis 
properties. New CAPh ligand – bis(N, N’-dimethylamid) (N”-trichloroacetyl)-
triamidophosphate – was synthesized and isolated. Properties and structure of it were 
studied. Also 55 new coordination compounds based on CAPh ligands (including 29 
heterobinuclear one) have been synthesized. Complexes were studied by spectral 
methods of investigations. Structure of 8 complexes solved by means of X-ray 
analysis. It was shown, that usage of triphenylphosphinoxide to complete the 
coordinational sphere in unsaturated complexes based on bis(N, N’-
dimethylamid) (N”-trichloroacetyl)-triamidophosphate results to intensive 
luminescence properties. Binuclear complexes based on Zn(ІІ)-La(ІІІ), Zn(ІІ)-
Eu(ІІІ), Zn(ІІ)-Lu(ІІІ), Ni(ІІ)-La(ІІІ), Ni(ІІ)-Eu(ІІІ), Ni(ІІ)-Lu(ІІІ) were used in 
investigation of catalyst properties in hydrolysis reaction of intermolecular 
transesterification activated phosphodiester (artificial analog of RNA) 2-(oxipropyl)-p-
nitrophenylphosphate (HPNP). 

 
Keywords: carbacylamidophosphates, coordinational compounds of lanthanides, 

heterobinuclear complexes, crystalline structure, homogeneous catalysis. 
 


