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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

НА 
біс(N, N`-диметиламідо) (N``-трихлорацетил)-
триамідофосфат 

НХ 
біс(N, N`-диетиламідо) (N``-трихлорацетил)-
триамідофосфат 

Н2Ve 
основа Шиффа, одержана при взаємодії 1 моля 
1,2-диаміноетану з 2 молями o-ваніліну 

Н2Vp 
основа Шиффа, одержана при взаємодії 1 моля 
1,3-диамінопропану з 2 молями o-ваніліну 

РЗЕ рідкісноземельні елементи 
КАФ карбациламідофосфати 
acac ацетилацетон 
phen 1,10-фенантролін 
dipy 2,2'-дипіридил 
4,4'-dipy 4,4'-дипіридил 
bipyr 2,2'-біпіримідин 
o-bpe 1,2-біс(2-піридил)етилен 
p-bpe 1,2-біс(4-піридил)етилен 
HMPA гексаметилфосфорамід 
КП координаційний поліедр 
КС координаційні сполуки 
КСф координаційна сфера 
КЧ координаційне число 
ЦА центральний атом 
ІЧ інфрачервона спектроскопія 
РСтА рентгеноструктурний аналіз 
ЯМР ядерний магнітний резонанс 
КА квадратна антипризма 
ДТП двохшапкова тригональна призма 
ДМФА диметилформамід 
ДМСО диметилсульфоксид 
МеОН метанол 
і-PrOH ізопропіловий спирт 
ЕСП електронні спектри поглинання 
ЕСДВ електронні спектри дифузного відбивання 
ESI-MS електроспрей мас-спектрометрія 
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ВСТУП 

 

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 цін-

ними 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 йонів 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 світопоглинаючої 

здатності (так званий, ефект «антени»).  

Гетерометалічні 3d-4f координаційні сполуки в останні роки 

викликають підвищений інтерес дослідників, що пов’язано з можливістю 
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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 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). 
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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. 
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Методи дослідження: ІЧ-, ЯМР (31Р та 1Н), електронна, 

люмінесцентна спектроскопії, мас-спектрометрія, елементний та 

рентгеноструктурний аналіз. 

 

Наукова новизна одержаних результатів. Синтезовано 55 нових 

координаційних сполук, у тому числі 29 гетеробіядерних. Досліджено 

спектральні характеристики одержаних комплексів, для деких 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. 

 

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 трихлорацетилзаміщенних лігандів 

карбациламідофосфатного типу та трифенілфосфіноксида, свідчать про 

перспективність використання таких систем для створення люмінофорних 

матеріалів. 
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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 роботи. 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 
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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. 

 

Структура та об’єм дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

5 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. 
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РОЗДІЛ 1 

Координаційні сполуки металів з бідентатно-хелатуючими лігандами. 

Дослідження 3d-4f-гетерометалічних комплексів – перспективних 

багатофункціональних матеріалів  

 

Високі темпи розвитку сучасної координаційної хімії пов’язані з 

постійно зростаючою необхідністю в нових функціональних матеріалах, 

які можуть бути отримані на основі комплексів металів. Лідируюче 

положення серед таких систем займають металокомплекси на основі 

бідентатно-хелатуючих лігандів, що пов’язано з їх унікальними хімічними, 

фізико-хімічними та біологічними властивостями. Такі сполуки цікаві як з 

точки зору фундаментальних досліджень, так і для прикладного 

застосування [1-4]. Перший аспект, насамперед, виявляється в з’ясуванні 

закономірностей будови, досліджені властивостей і встановленні 

кореляцій «склад-будова-властивість». Другий – пов’язаний з інтенсивним 

застосуванням координаційних сполук з хелатуючими лігандами в різних 

галузях науки та техніки. Поєднання в одній молекулі іонів металів (або 

декількох іонів металів) і органічних лігандів дозволяє, змінюючи склад та 

будову координаційних сполук, цілеспрямовано впливати на їх фізико-

хімічні властивості з подальшою перспективою отримання нових 

матеріалів з широким спектром функціональних властивостей – 

каталітичних, оптичних, магнітних, люмінесцентних та ін. [5]. 

 

1.1. Бідентатно-хелатуючі ліганди в сучасній координаційній хімії та 
новітніх технологіях 

Лігандні системи бідентатно-хелатуючого типу з донорними 

атомами оксигену найбільш широко представлені в сучасній 

координаційній хімії і утворюють чисельні комплекси з s-, p-, d- та f-

металами. Серед них найбільш повно дослідженні β-дикетонатні ліганди 
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[6, 7], як ініціюючих реагентів для реакцій полімеризації, в лазерних 

технологіях та ін. [8]. Менш розповсюдженими, однак не менш цікавими з 

точки зору фізико-хімічних та координаційних властивостей є їх P- або 

P,N-заміщені структурні гетероаналоги (рис. 1.1). Представлені 

амбідентатні ліганди здатні утворювати металокомплекси з різними 

типами координації як моноядерної так і поліядерної будови [9] 

Додатковим фактором впливу на структуру координаційних сполук 

та відповідно на їх функціональні властивості є модифікація лігандів 

введенням замісників R різної природи, зокрема з екзодонорними атомами, 

що призводить до збільшення дентатності [10]. 

 

Рис. 1.1. Лігандні системи бідентатно-хелатуючого типу з 
донорними оксигеновими атомами 

 
Незважаючи на вже проведені багаточисельні дослідження, наведені 

вище об’єкти представляють значний теоретичний і практичний інтерес і 

для сучасної науки та техніки. Наприклад, β-дикетони 1, внаслідок 

леткості координаційних сполук на їх основі, застосовують для розділення 

і очистки металів та нанесення металовмісних покриттів. Фосфорорганічні 

сполуки типу 2 та 3 через високу розчинність в органічних розчинниках 

використовують для екстракційного розділення елементів, зокрема, для 

вилучення та концентрування трансплутонієвих та рідкоземельних 

елементів з азотнокислих розчинів. Важливими та перспективними для 

створення люмінесцентних матеріалів є координаційні сполуки лантаноїдів 

з β-дикетонами та їх структурними аналогами 4 та 5. Тобто, можна 
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виділити декілька основних функціональних властивостей лігандів β-

дикетонатного типу та координаційних сполук на їх основі важливих для 

сучасних прикладних аспектів застосування: леткість, екстракційні та 

люмінесцентні властивості. Нижче коротко розглянуто кожну з 

представлених властивостей.  

Леткість. β-дикетонатні комплекси представляють особливий 

інтерес як леткі системи, що здатні при певній температурі і тиску 

випаровуватися або сублімувати. Основний параметр оцінки леткості – 

тиск насиченої пари речовини при певній температурі – чим ця величина 

більша, тим більш леткою вважається сполука [11, 12]. Леткість 

координаційних сполук на основі β-дикетонів пов’язана з незначними 

міжмолекулярними взаємодіями, що, в свою чергу, пояснюється будовою і 

природою зв’язку в таких системах [13]. При цьому, самі сполуки 

проявлять стійкість внаслідок хелатного ефекту. Серед координаційних 

сполук β-дикетонів за характеристиками леткості перше місце займають 

комплекси з 3d-металами, їм дещо поступаються системи з 

рідкоземельними та лужноземельними елементами, однак останні 

представляють інтерес як прекурсори в методі MOCVD (Metal-Orgenic 

Chemical Vapour Deposition) для осадження оксидних матеріалів.  

Необхідно зазначити, що зазвичай β-дикетонати димеризуються або 

полімеризуються з утворенням олігомерних сполук, де β-дикетони 

проявляють місткову функцію [14-18], що обумовлено координаційною 

ненасиченістю центральних атомів в одноріднолігандних комплексах. 

Особливо це стосується комплексів РЗЕ, які здатні проявляти великі 

координаційні числа [19, 20]. Олігомерна будова значно перешкоджає 

переходу комплексів в газоподібну фазу і відповідно впливає на параметри 

леткості. Одним з методів подолання олігомеризації і гідролізу є 

отримання різнолігандних систем, а саме – введення в комплекс 

додаткового нейтрального ліганду з метою формування насиченої 
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координаційної сфери навколо центрального атома [21-25]. Серед 

найбільш детально досліджених різнолігандних комплексів β-дикетонів є 

сполуки лантаноїдів, де в якості додаткового ліганду виступає 1,10-

фенантролін (Phen) [Ln(L)3Phen] [26, 27]. По-перше, це обумовлено тим, 

що Phen як бідентатно-хелатуючий ліганд здатен утворювати стабільні 

кристалічні сполуки, стійкі на повітрі та до дії вологи. До того ж, 

фенантролін сублімуює приблизно в одному температурному діапазоні з β-

дикетонатними комплексами лантаноїдів.  

Ще одним способом протидії полімеризації і відповідно підвищення 

леткості є введення в молекулу β-дикетонатного ліганду об’ємних 

замісників, що створюють стеричні ускладнення для місткової координації 

сусідніх лігандів і відповідно зменшують міжмолекулярні взаємодії [28]. 

При цьому важливо, щоб замісники не були ароматичними, так як останні, 

внаслідок здатності утворювати міжмолекулярні π-зв’язки, будуть 

впливати протилежним чином. Cеред комплексів РЗЕ одними з найкращих 

з цієї точки зору залишаються вже давно дослідженні дипівалолметанати 

[Ln(thd)3], що містять  

трет-бутильні радикали (рис. 1.2) [29]. Леткість 

таких сполук монотонно збільшується в ряду 

лантаноїдів. Пояснення цього факту було 

зроблено на підставі аналізу даних 

рентгеноструктурних досліджень та досліджень сполук в пароподібному 

стані. Так було показано, що лантаноїди початку ряду утворюють димери в 

кристалічному стані, тоді як сполуки від гольмію до лютецію мають 

мономерну будову [30]. В той же час в парах вони є мономерами [31], 

тобто менша леткість легких лантаноїдів пояснюється необхідністю 

затрати енергії на руйнацію димерів. Незважаючи на те, що леткість 

систем [Ln(thd)3]  вперше була продемонстрована майже півстоліття тому, 

інтерес до цього ліганду не згасає і до сьогодні. Так, в роботі [32] 

 

Рис. 1.2. Структура 
ліганду Hthd 
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досліджено комплекс [Со(thd)3], зокрема проведено вивчення структури, 

сублімаційних характеристик та термічної стабільності. 

Леткість β-дикетонатних систем має велике практичне значення 

оскільки застосовується для вирішення багатьох прикладних задач, однією 

з найважливіших, на наш погляд, є отримання металовмісних покриттів. 

Необхідно зазначити, що на сьогоднішній день існує значна кількість 

фізичних методів нанесення покриттів у вигляді тонких плівок. При цьому, 

багато з них мають високу вартість і тому непридатні для технологічного 

застосування. Зважаючи на цей аспект, інтенсивно досліджуються і 

застосовуються хімічні методи, серед яких особливий інтерес викликає 

вже згадуваний метод MOCVD. В його основі як раз і лежить процес 

хімічного осадження з газової фази високолетких металоорганічних 

сполук, серед яких найбільш інтенсивно і масштабно застосовуються β-

дикетонатні комплекси. Процес нанесення плівок складається з двох 

основних частин, по-перше, це переведення леткої сполуки в газоподібний 

стан із збереженням її складу, по-друге – розклад леткої сполуки і 

осадження продуктів із формуванням плівок заданого складу. При цьому, 

температури розкладу повинні бути достатньо низькими і знаходитися в 

діапазоні 150-550°С. На сьогоднішній день існують модифіковані 

різновиди методу MOCVD, за яких, наприклад, вихідні речовини 

переводять в аерозольний стан (wet MOCVD) або проводять імпульсне 

випаровування [33]. 

Екстракція. Проблема розділення сумішей і виділення в 

індивідуальному стані хімічних речовин є актуальним завданням сучасної 

хімії. Насамперед, це пов’язано з потребами металургійної, нафто-, 

хімічної та фармацевтичної промисловості. Одним з перспективних 

методів для вирішення таких задач є метод екстракції [34]. Застосування 

екстракційних технологій поширюється не лише на промислові галузі, 

вони також мають велике значення для наукових досліджень. В кінці 

минулого століття цей метод почали інтенсивно розвивати дослідники в 
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області неорганічної та координаційної хімії, що насамперед пов’язано з 

роботами в області ядерної технології та радіохімії. Як відомо, для 

багатьох країн з розвиненою атомною енергетикою гостро стоїть проблема 

переробки відпрацьованого ядерного палива, яку здійснюють методом 

PUREX-процесу (Plutonium-Uranium Recovery by EXtraction), після якого 

залишається багато високоактивних радіоактивних відходів, до складу 

яких входять 90Sr, 137Cs, 241Am, 243Am, 244Cm, 144Ce, 144Pr, 147Pm, 151Sm та 

сліди 238U, 239Pu, 237Np, а також стабільні елементи [35, 36]. Подальша 

утилізація відходів може проводитись двома шляхами – без попереднього 

розділення та з попереднім фракціонуванням радіонуклідів у відповідності 

з їх періодом піврозпаду та хімічними властивостями. На підставі 

чисельних досліджень було показано, що для переробки та фракціонування 

радіоактивних відходів найбільш перспективними є моно- та бідентатні 

нейтральні фосфорорганічні сполуки [37-39]. Одним з найбільш 

ефективних монодентатних нейтральних фосфорорганічних сполук є 

фосфіноксиди з різними радикалами. Однак, монодентатні сполуки, 

незважаючи на високу екстракційну здатність по відношенню до 

актиноїдів (IV та VI), малоефективні при екстракції  лантаноїдів(III) та 

актиноїдів(III). В той же час використання бідентатних екстрагентів типу 2 

та 3 (рис. 1.1) дозволило успішно вирішити цю проблему по відношенню 

до трьохвалентних лантаноїдів та актиноїдів [40-43]. Екстракційна 

здатність таких сполук залежить від їх будови, а саме від природи 

замісників біля фосфорильної та карбонільної груп. Так, було показано, що 

при екстракції нейтральними бідентатними фосфорорганічними лігандами 

спостерігається так званий ефект арильного зміцнення комплексів, що 

екстрагуються. Цей ефект проявляється в більшій екстракційній здатності 

реагентів з арильними замісниками при атомах фосфору в порівнянні з їх 

алкілвмісними аналогами [44]. Тому, можна стверджувати, що 

оптимальною умовою створення викоефективних екстрагентів є наявність 

в їх структурі двох фенільних радикалів біля фосфорильної групи [45, 46].  
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Наряду з використанням нейтральних бідентатних 

фосфорорганічних сполук в останні роки інтерес дослідників привертають 

поліфункціональні фосфорорганічні кислоти, що містять фрагменти 

POCH2CO та POCH2PO [47, 48]: 

        

Для таких сполук також спостерігається ефект арильного зміцнення [48]. 

Так, зокрема, в роботі [48] було показано, що (дифенилфосфинил-

метил)фенилфосфинова кислота (рис. 1.3) проявляє дуже високу 

екстракційну здатність по відношенню до Th(IV), U(VI), Am(III) та Ln(III), 

що до речі є  

вищою в порівнянні з її нейтральним 

аналогом – диоксидом тетрафенілметилен-

дифосфіном. Однак, наявність декількох 

полярних груп в сполуці призводить до 

помітного переходу екстрагенту у водну 

фазу в процесі екстракції [44], спроба ж 

підвищити гідрофобність введенням октильного замісника при 

фосфорильній групі, призводить до значного зниження екстракційних 

характеристик. В роботі [49] була проведена спроба збільшити 

гідрофобність представленої раніше сполуки за рахунок заміни фенільного 

на більш ліпофільний радикал – фенілетиловий. Це дійсно призводить до 

збільшення гідрофобності при збереженні достатньо високої екстракційної 

здатності. 

Незважаючи на високі комплексоутворюючі властивості бідентатних 

фосфорорганічних сполук 2 та 3 (рис. 1.1) по відношенню до 

довгоживучих радіонуклідів, вони мають один суттєвий недолік – високу 

вартість внаслідок складності синтезу. Тому, важливим завданням сучасної 

координаційної хімії є розробка нових ефективних екстрагентів, що 

 

Рис. 1.3. 
Дифенилфосфинил- 
метил)фенилфосфинова 
кислота 
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містять споріднені до лантаноїдів та актиноїдів донорні центри, а методики 

отримання яких відрізнялися б простотою та порівняно невисокою 

вартістю. Також важливим є дослідження їх координаційно-хімічних 

властивостей з метою встановлення оптимальних умов проведення 

екстракції. Такими екстрагентами можуть виступати лігандні системи 

карбациламідофосфатного типу 4 (рис. 1.1), для отримання яких ще в 

середині 20 століття під керівництвом академіка А.В. Кірсанова було 

розроблено фосфазореакцію, яка дала можливість легко отримувати 

різноманітні типи таких сполук [50]. На сьогоднішній день на основі 

карбациламідофосфатів отримано та систематично досліджено 

металокомплекси з іонами 3d-металів і лантаноїдів та ряд комплексів з 

ураніл іоном [51-54]. Для таких лігандів при комплексоутворенні з метал-

іоном, як правило, утворюється термодинамічно стійкий шестичленний 

металоцикл, що є площинним і зазнає впливу ефекту спряження за участю 

d-орбіталей атомів фосфору та металу-комплексоутворювача (так звана 

псевдоароматичність). Синтезовані координаційні сполуки розчинні у 

досить широкому спектрі органічних розчинників і в більшості випадків 

погано або нерозчинні у воді. Зважаючи на наведені факти можна 

прогнозувати використання карбациламідофосфатів як перспективних 

екстрагентів для іонів лантаноїдів та актиноїдів. 

Люмінесценція. На сьогоднішній день люмінесцентні властивості 

комплексів трьохвалентних лантаноїдів з β-дикетонатними лігандами 1 

(рис. 1.1) є одними з найбільш досліджених і застосованих на практиці. З 

одного боку, вони містять іони лантаноїдів (III), довжини хвиль 

випромінювання яких охоплюють весь спектральний діапазон – від УФ- до 

ближньої інфрачервоної області [55]. Так, наприклад, комплекси європію 

вважають найбільш перспективними люмінофорами, що генерують 

монохроматичне червоне випромінювання при 614 нм, що є значною 

перевагою над органічними сполуками, які дають широку смугу і, як 

наслідок, часом обумовлюють спотворення кольору. Слабка взаємодія 4f-
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орбіталей з оточенням обумовлює вузькість ліній в оптичних спектрах 

іонів Ln3+ і незалежність їх положення від оточення в порівнянні з 

широкими лініями в спектрах перехідних металів. З іншого боку, β-

дикетони задовольняють основну вимогу при виборі лігандних систем для 

створення ефективних люмінесцентних матеріалів – збуджений 

триплетний рівень ліганду повинен лежати вище ніж метастабільний 

електронний рівень іону Ln3+ [56]. До того ж, координаційні сполуки 

лантаноїдів з β-дикетонами проявляють високу термодинамічну та 

кінетичну стабільність. Поєднання цих факторів зробило такі комплекси 

привабливими та перспективними для створення на їх основі 

люмінесцентних матеріалів та для застосування в різноманітних галузях 

науки і техніки [57]. Незважаючи на здавалося б всебічну дослідженність, 

найбільша увага приділялася лише вивченню люмінесценції Eu(III) та 

Tb(III) у видимій ділянці спектру. Не менш важливим завданням виявилося 

дослідження ІЧ-люмінесценції іонів РЗЕ (Yb(III), Er(III), Nd(III)), що 

пов’язано із перспективами застосування таких комплексів як 

молекулярних міток в біоаналізі [58], для створення оптичних 

телекомунікаційних матеріалів [59] та лазерних систем [60]. Однак, 

масштабне практичне застосування ІЧ-люмінесцентних властивостей 

комплексів на сьогоднішній день обмежується внаслідок їх порівняно 

невеликої термічної стабільності та низької механічної міцності. Одним з 

методів вирішення цієї проблеми є введення низькомолекулярного 

комплексу лантаноїду в полімерну матрицю на зразок золь-гель гібридних 

матеріалів за принципом «гість-хазяїн» [61, 62]. При всіх перевагах таких 

систем, вони мають суттєвий недолік – слабке зв’язування між 

силікавмісною частиною матеріалу та комплексом. Інший спосіб розв’язку 

цієї проблеми – ковалентне зв’язування комплексу лантаноїду з 

силікагелем. Так, в роботі [63] було досліджено систему з 

біфункціональним модифікованим фенантроліновим лігандом – по-перше, 

він виконує функцію додаткового ліганду-антени, 
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по-друге він зв’язує комплекс 

лантаноїду з силікагелем 

(рис. 1.4). Ще однією з актуальних 

задач сучасних технологій є 

розробка електролюмінесцентних 

органічних діодів (OLED – organic 

light emitting diodes). Ліганди в 

комплексах, що потенційно 

можуть застосовуватися для 

створення OLED пристроїв, 

додатково до зазначених вище, 

повинні відповідати певним вимогам – мати електронно- та дірково-

транспортні властивості та бути здатними утворювати аморфні плівки при 

нанесенні на підложку. Модифікація β-дикетонатних лігандів різними 

замісниками і введення в комплекс додаткових лігандів на зразок Phen, 

дозволяє в певній мірі задовольняти наведенні вимоги [64].  

Проте, необхідно зазначити, що на сьогоднішній день при всіх 

перевагах використання β-дикетонатів лантаноїдів для створення 

електролюмінесцентних пристроїв, бажаним залишається досягнення 

більш високої ефективності люмінесценції і деяких інших характеристик. 

Вважається, що це пов’язано з низькими транспортними властивостями 

таких систем і в цьому ракурсі актуальною постає задача створення 

органічних лігандів, що збільшують дану характеристику матеріалу. І 

одним з напрямків вирішення такої проблеми можна вважати 

використання сполук типу 4 та 5 (рис. 1.1). Для прикладу, в роботі [65] 

представлено дослідження комплексу тербію з лігандом 

імідодифосфінатного типу (Ph)2P(O)NHP(O)(Ph)2, для якого квантовий 

вихід фотолюмінесценції склав 14%, а максимум світіння OLED-приладу 

на його основі – 20 кд·м-2 при 25 В. 

 
Рис. 1.4. Схематичне зображення 
кремнеземзв’язаного комплексу 
лантаноїду (Er, Nd, Yb, Sm) [63] 
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Однією з важливих задач в процесі створення високоефективних 

люмінесцентних комплексів є встановлення кореляцій «склад-будова-

властивість», які б допомогли створити єдину теоретичну модель, що 

дозволяла б цілеспрямовано синтезувати комплекси з високими 

показниками люмінесценції. 

 

1.2. Порівняльний аналіз координаційно-хімічних властивостей β-

дикетонів та їх гетерозаміщених аналогів 

Об’єм публікацій, присвячених координаційній хімії β-дикетонів та 

дослідженню їх властивостей в значній мірі перевищує публікації по 

тематиці їх гетерозаміщенних аналогів. Так, для лігандних систем типу 2 

та 3 в більшості випадків вивчаються екстракційні властивості по 

відношенню до лантаноїдів та актиноїдів, що пояснюється нагальними 

потребами ядерної промисловості, і зовсім мало публікацій, де 

досліджуються молекулярна та кристалічна структури таких систем. В той 

же час, β-дикетонати отримані та рентгеноструктурно охарактеризовані 

для металів майже всіх груп Періодичної системи. Інтерес до лігандів типу 

4 та 5 виник ще в середині минулого століття, незважаючи на це, ці 

сполуки на сьогоднішній день також залишаються недостатньо вивченими 

в порівнянні з β-дикетонами. Тому проводити порівняльний аналіз 

координаційно-хімічних властивостей β-дикетонів та їх структурних 

аналогів досить непросто через брак інформації, при цьому, можна 

стверджувати, що потенціал останніх як лігандних систем є не меншим. 

Для всіх сполук типу 1, 2, 3, 4, 5 спільним є здатність утворювати 

комплекси з лігандами в депротонованій формі, координованими 

бідентатно-хелатним способом, який є найбільш поширеним для подібних 

систем і проявляється в координаційних сполуках різного складу та 

будови. При цьому, в межах кожного класу можна виділити не тільки 

спільні риси, а й відмінності при утворенні окремих типів комплексів з 
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аналогічною координацією. Металокомплекси з нейтральною формою β-

дикетонатних лігандів є малочисельними, у випадку ж 

карбациламідофосфатних систем такі сполуки є більш розповсюдженими. 

Необхідно відмітити, що форма, в якій ліганди типу 4 будуть входити до 

складу комплексу значною мірою залежить від кислотності імідної групи, 

що в свою чергу залежить від природи замісників біля карбонільної та 

фосфорильної груп. Так, для лігандів з естерними замісниками біля атому 

фосфору вдалося отримати кристалічні координаційні сполуки лише з 

депротонованою формою, де ліганд координований бідентатно-циклічно 

через атоми оксигену фосфорильної та карбонільної груп. Для сполук типу 

2 та 3, через відсутність систематичних досліджень, взагалі важко 

говорити про певні тенденції в будові комплексів. Нижче будуть 

розглянуті окремі приклади координації лігандів як в нейтральній, так і в 

депротонованій формі і, зважаючи на вищесказане, основний акцент буде 

зроблено на порівняні систем типу 1, 4 та 5. 

Комплекси з депротонованими β-дикетонатними лігандами та їх 

структурними аналогами. Як уже зазначалося вище, для таких сполук 

відомі не лише мономерні, а й бі- та олігоядерні структури. Олігомеризація 

координаційних поліедрів відбувається або за рахунок місткового 

зв’язування самими лігандами, або за рахунок сольватних молекул. 

Наприклад, для карбациламідофосфатного ліганду 

HL = Cl3CC(O)NHP(O)(OMe)2 було отримано димерні сполуки Co2(L)2(µ2-

L)2(
iPrОH)2 та Cr2(L)4(µ2-OМе)2 [66]. В першому комплексі до кожного іону 

кобальту(II) координована молекула ізопропанолу та два фосфорильні 

ліганди, один з яких додатково містково зв’язується з сусіднім 

координаційним поліедром, а інший створює водневий зв’язок типу 

P=O···H-O з молекулою ізопропанолу від сусіднього іону кобальту. В 

другій сполуці іон хрому (III) оточений чотирма атомами оксигену від двох 

фосфорильних лігандів та двома атомами оксигену від двох місткових 

метоксильних груп. 
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В роботі [67] досліджено цікаву з точки зору магнітних властивостей 

димерну сполуку [Co2{(OPPh2)2N}4] з містковим лігандом 

імідодифосфінатного типу. В кристалічній структурі комплексу два 

(OPPh2)2N
- ліганди координовані монометально бідентатним способом. 

Два інші ліганди також координовані 

бідентатно-хелатно, з одночасною µ2-

координацією (рис. 1.5). Відстань Co-

Co дорівнює 3,301 Å. Координаційний 

поліедр іону кобальту інтерпретовано 

як викривлену тригональну 

біпіраміду. Необхідно зазначити, що 

для β-дикетонів, в більшій мірі ніж 

для сполук типу 4 та 5, характерно 

утворення металокомплексів з 

великою ядерністю, яка залежить від замісників в β-дикетонатному ліганді, 

тобто визначається стеричним фактором [68, 69]. Так, з ацетилацетонатним 

лігандом (acac) вдалося зафіксувати дев’ятиядерну сполуку 

[Ln(III)9(acac)16(µ3-OH)8(µ4-O)(µ4-OH)]·H2O, коли ж замісники змінили на 

більш об’ємні R = (CH3)3- та Ph-, ядерність кластерів відповідно 

зменшилася до восьмиядерного та п’ятиядерного (рис. 1.6). 

  
a б 

Рис. 1.6. Будова комплексу [Ln(III)8(thd)10(µ4-O)(µ3-OH)12] (a) та 
[Ln(III)5(dbm)10(µ3-OH)4(µ4-OH)] [69] (б) 

Здатність утворювати різнолігандні координаційні сполуки на основі 

координаційно ненасичених комплексів LnL3 та ML2 (М = 3d-метал) з 

 

Рис. 1.5. Будова комплексу 
[Co2{(OPPh2)2N}4] [67] 
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лігандами типу 1, 2, 3, 4, 5 відкриває широкі можливості для 

цілеспрямованого введення в координаційну сферу іону металу різних за 

природою нейтральних донорних молекул – додаткових лігандів. В 

літературі дуже багато інформації щодо різнолігандних комплексів β-

дикетонів як з органічними нейтральними сполуками, так і з сольватними 

молекулами. При цьому арсенал використаних додаткових лігандів в 

комплексах інших систем (2, 3, 4, 5) значно менший. Можна виділити одну 

спільну рису для всіх сполук такого типу – основний акцент в літературі 

робиться на дослідження будови та властивостей комплексів, в яких в 

якості додаткових лігандів використовуються бідентатно-хелатні 

молекули, що збільшують термодинамічну стабільність системи, зокрема 

це 1,10-фенантролін та 2,2’-дипіридил. Для комплексів лантаноїдів було 

показано, що в більшості випадків замісники в β-дикетонатних лігандах не 

впливають на склад сполук. Так, на основі ацетилацетону та phen для 

всього ряду лантаноїдів утворюються комплекси однакового складу 

[Lа(L)3Phen] з координаційним числом вісім [70]. Результати досліджень 

металокомплексів з більш об’ємними замісниками показали, що це не 

перешкоджає приєднанню додаткового ліганду [71-73]. Так, в роботі [74] 

представлено нові, перспективні щодо люмінесцентних властивостей в ІЧ-

області, різнолігандні β-дикетонатні комплекси Nd(III), Er(III) та Yb(III) з 

об’ємними електронодонорними (4-(диметиламіно)бензен) та 

електроноакцепторними (4-нітробензен) замісниками (рис.1.7). 

Координаційну сполуку неодиму з HL було досліджено 

рентгеноструктурно. Геометрію координаційного оточення іону неодиму 

було визначено як квадратну антипризму (КЧ = 8). Кристалічна структура 

комплексу цікава з точки зору мережі міжмолекулярних зв’язків, наявність 

яких автори вважають можливою причиною поганої розчинності сполуки в 

більшості органічних розчинників Так, майже площинним є лише один з 

трьох координованих β-дикетонатних лігандів, для якого спостерігається 

π-π взаємодія ароматичних циклів з «площинним» L- лігандом сусідньої 
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молекули. Площинний 1,3-дикетонатний ліганд розташований у транс-

позиції по відношенню до фенатроліну, який також задіяний у π-π 

взаємодії з сусідніми phen лігандами. Внаслідок таких π-π ароматичних  

 взаємодій відбувається формування ланцюгів 

вздовж осі z, які під дією слабкого 

міжланцюгового π-π зв’язування між «не 

площинними» L-  лігандами формують сітки. 

Навіть у випадку трет-бутильних замісників 

[75] вдалося отримати комплекс складу 

[Lа(L)3Phen], для якого, на відміну від 

аналогічного комплексу з ацетилацетоном, в 

кристалічній упаковці спостерігаються стекінг-

взаємодії між фенантроліновими лігандами. 

Однак, коли в β-дикетон вводиться два 

трифторметильні замісники спостерігається 

залежність складу від природи іону лантаноїду. 

Так, для легких лантаноїдів можливе приєднання двох молекул додаткових 

лігандів з утворенням комплексу складу [Ln(hfa)3L2], КЧ = 10. [71, 76]. 

У випадку з карбациламідофосфатами 4 на сьогоднішній день було 

зафіксовано комплекси лише з одним додатковим бідентатним лігандом. 

Наприклад, було отримано і досліджено координаційні сполуки 

[Ln(L1)3Phen] та [Ln(L1)3Bpm], де Bpm = 2,2’-біпіримідин, а ліганд L1 

містить трихлорметильні та піролідинові радикали біля карбонільної та 

фосфорильної груп відповідно (рис. 1.8). Заміна ж L1 на L2, ліганд з менш 

об’ємними замісниками біля атому фосфору, дала можливість отримати 

гомобіядерні сполуки складу [Ln2(L
2)6Bpm] [77]. 

 
Рис. 1.7. 1,3-дикетони 
та координаційні 
сполуки лантаноїдів 
одержані в роботі [74] 
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Рис. 1.8. Різнолігандні комплекси 

лантаноїдів з лігандами 4 

Рис. 1.9. Моно- та біядерні 

комплекси лантаноїдів на основі β-

дикетонів та 2,2’-біпіримідину 

 

Необхідно відмітити, що інтерес до досліджень β-дикетонатних комплексів 

з додатковим 2,2’-біпіримідиновим лігандом в останні роки значно 

підсилився, що обумовлено перспективами їх використання для створення 

люмінофорних матеріалів. Було отримано не тільки монометалічні [78] та 

біметалічні сполуки [79, 80, 81], як з карбациламідофосфатними лігандами 

(рис. 1.9), а й комплекси полімерної будови [78, 82]. Варто відмітити, що в 

роботі [78] авторами планувалося отримати біметалічні сполуки і синтез 

проводили в стехіометричних співвідношеннях реагуючих компонентів β-

дикетон : bpm : LnCl3 як 6:1:2. 

Однак, виділені сполуки за результатами елементного аналізу 

виявилася моноядерними. Повільною кристалізацією протягом 1-2 місяців 

з концентрованих етилацетатних розчинів синтезованих сполук Nd(III) та 

Gd(III) вдалося отримати кристали, придатні для рентгеноструктурного 

аналізу, який показав утворення в кристалічній структурі одновимірних 

полімерних ланцюгів. Іони неодиму та гадолінію знаходяться в 

десятикоординованому оточенні. За подібних умов для іону Tb(III) було 

отримано комплекс з координаційним числом 9 – 6О від трьох 
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координованих бідентатно β-дикетонів, 2N від молекули bpm та 1О від 

координованої молекули води, присутність якої перешкоджає самозбірці 

моно метальних компонентів в полімерні ланцюги. В структурі тербію 

спостерігається утворення водневих зв’язків між водою та 

біпіримідиновим лігандом сусідньої молекули. 

Для ненасичених координаційних сполук 3d-металів в літературі 

наведені випадки приєднання, як правило, одного нейтрального 

бідентатного ліганду (рис. 1.10).  

 

 

 

 

 

 

 

В роботі [83] представлено синтез, будову та електрохімічні 

дослідження β-дикетонатних комплексів нікелю з різними 

нітрогенвмісними додатковими лігандами [Ni(diketon)3L-L)], де 

diketon = дибензоілметанід, L-L = 1,10-фенантролін (phen), 2,2’-дипіридил 

(dipy), 2-диметиламіноетиламін (dmae). Комплекси з phen та dipy мають 

подібну моноядерну молекулярну будову. Координаційне число 

центрального іону дорівнює шести – 4 атоми оксигену від бідентатно-

циклічно координованих дикетонів та 2 атоми нітрогену від фенантроліну 

або дипіридилу. У випадку dmae спостерігається утворення димерів за 

рахунок міжмолекулярних водневих зв’язків між амінними атомами 

гідрогену dmae молекули та координованими атомами оксигену сусіднього 

β-дикетонатного ліганду. 

 

Рис. 1.10. Схематичне зображення формування 
різнолігандного комплексу 3d-металу 
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 Для імідодифосфінатних лігандів, використовуючи об’ємні фенільні 

та фторфенільні замісники (рис. 1.11), що формують гідрофобну оболонку 

навколо центрального атома, для іонів лантаноїдів вдалося одержати 

трис-комплекси складу Ln(tpip)3, Ln = Eu, Tb та 

Ln(F20tpip)3, Ln = Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Er, Yb, Y 

[84, 85]. В повністю фторованому ліганді відсутні 

високоенергетичні коливання зв’язків типу Х-Н, 

які можуть зменшувати емісію іона лантаноїду. 

Отримані комплекси в залежності від лантаноїду 

здатні випромінювати як у видимому, так і в ІЧ 

спектральному діапазоні. Для координаційних 

сполук Nd(F20tpip)3, Er(F20tpip)3 та Yb(F20tpip)3
  

було зафіксовано інтенсивну ІЧ-

люмінесценцію у розчині та в 

твердому стані. Вимірювання 

величин часу життя комплексів у 

збудженому стані у дейтерованому 

ацетонітрилі показали одні з 

найкращих значень, представлених на 

сьогоднішній день в літературі (44, 

741 та 1111 мкс відповідно). 

Цікавий факт, що в роботі [86] 

авторами реакцією між 

Ln[N(SiMe3)2]3 та [Ph2P(O)]2NH в 

тетрагідрофурані передбачалося як і в 

попередньому випадку отримати сполуки складу Ln(tpip)3, Ln = Ce, Nd, Tb, 

Ho. Однак, рентгеноструктурний аналіз сполуки Се показав, що 

координаційна сфера центрального атома доповнюється сольватними 

молекулами з утворенням комплексу [Ce(tpip)3(THF)](THF)1.5 (рис. 1.12). 

Координаційні сполуки з іншими лантаноїдами в даній роботі не були 

 

Рис. 1.11. Ліганди 
Нtpip та НF20tpip 

 
Рис. 1.12. Будова комплексу 
[Ce(tpip)3(THF)](THF)1.5 [86] 
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дослідженні рентгеноструктурно. Необхідно звернути увагу, що і в деяких 

інших публікаціях повідомлялося про трис-комплекси лантаноїдів з 

лігандом tpip-, де додатково координувалися молекули розчинника, такі як 

ацетонітрил (Nd(tpip)3(MeCN) [87], етилацетат (La(tpip)3(C4H8O2) [88], вода 

(Pr(tpip)3(H2O) [89] та ацетон (Pr(tpip)3(C3H6O) [89]. Як видно з цього 

списку, один і той же лантаноїд може приєднувати різні сольватні 

молекули. Тобто, можна зробити висновок, що склад комплексів залежить 

від умов проведення синтезу. При цьому можна виділити єдину 

закономірність, яка об’єднує всі представленні комплекси – координація 

розчинника характерна для лантаноїдів лише початку ряду. Для лігандів 

карбациламідофосфатного типу характерне утворення аніонних 

комплексів. Так, на основі згадуваного вже вище ліганду диметил-N-

трихлор-ацетиламідофосфату HL = Cl3CC(O)NHP(O)(OMe)2 за реакцією 

між Ln(NO3)3 та натрієвою сіллю ліганду було отримано тетракіс-

комплекс складу Na[Er(L)4]·H2O [90]. У випадку HL додатковим фактором  

утворення сполук з співвідношенням 1:4 виступає невеликий стеричний 

об’єм ліганду. Координаційний поліедр атома ербію інтерпретовано як 

проміжний між квадратною антипризмою та двошапковою тригональною  

призмою (КЧ = 8). Ліганди координовані бідентатно-циклічно в 

ацидоформі. 

Для β-дикетонів також можливе утворення тетракіс-комплексів, які 

можна розділити на дві групи – нейтральні, що відносяться до іонів 

чотирьохвалентних лантаноїдів та аніонні, що утворюються з 

трьохвалентними лантаноїдами. До речі, сполук першого типу з лігандами 

4 на сьогоднішній день не було зафіксовано.  

В роботі [91] досліджено нейтральний комплекс церію(IV) 

[Ce(bzac)4] та аніонний комплекс лантану(III) [Et3NH][La(bzac)4]4H2O, де 

bzaс – депротонована форма ліганду PhC(O)СН2С(O)Ме (рис. 1.13).  
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а б 

Рис. 1.13. Будова комплексу [Ce(bzac)4] (а)  
та аніону [La(bzac)4]

- (б) [91] 
 

Координаційний поліедр церію інтерпретовано як викривлений 

тригональний додекаедр, тоді як у випадку лантану – це викривлена 

квадратна антипризма. На основі проведених спектральних та термічних 

досліджень було зроблено висновок про більшу стабільність зв’язків між 

центральним атомом та лігандами в комплексі церію в порівнянні 

лантанвмісною сполукою. 

При використані в якості лігандів β-дикетонів з необ’ємними 

замісниками, такого як гексафторацетилацетон, навіть для тетракіс-

систем спостерігається додаткова координація молекул розчинника. Так, в 

роботі [92] наведено дослідження комплексу (NEt4)[Nd(hfa)4(H2O)]. 

Структура комплексу складається з аніонних частинок [Nd(hfa)4(H2O)] – та 

тетраетил амонієвих катіонів, які почергово з’єднуючись, формують 

ланцюг вздовж осі у. Слабкі водневі зв’язки між атомами фтору в аніонах 

та СН3 групою в протиіоні (NEt4)
+ призводять до утворення сусідніми 

ланцюгами трьохвимірної сітки. Координаційний поліедр атома неодиму 

інтерпретовано як викривлену моношапкову квадратну антипризму, що 

складається з дев’яти атомів оксигену, вісім з яких належать чотирьом 

бідентатно-хелатно координованим β-дикетонатним молекулам, а дев’ятий 

оксиген від координованої молекули води (рис. 1.14, а).  
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Рис. 1.14. Будова аніону [Nd(hfa)4(H2O)]- (а) та псевдо-димеру 
[Nd(hfa)4(H2O)]2

2- (б) [92] 
 

Між атомами О(3) та О(8), що належать хелатним циклам різних β-

дикетонатних лігандів одного аніону і молекулою води сусіднього аніону 

спостерігається сильний водневий зв’язок (рис. 1.14, б). 

В останні роки зросла кількість публікацій сфокусованих на 

дослідженнях спектроскопічних властивостей систем, що поєднують іонні 

рідини з тетракіс-β-дикетонатними комплексами лантаноїдів. Іонні 

рідини представляють собою солі з температурою плавлення нижче 

100 °С, в яких катіонами зазвичай виступають об’ємні органічні іони на 

зразок імідазолій-, піридиній- та тетраамоній іонів, а аніонами можуть 

бути неорганічні або невеликі органічні іони – галогеніди, BF4
-, PF6

-, 

CF3SO3
- (TfO) та (CF3SO2)2N

- (Tf2N). Найбільш розповсюдженими є іонні 

рідини, що містять 1-алкіл-3-метилімідозол-катіон (Cnmim)+. Так, Дрісеном 

і співробітниками для аніонного комплексу [Nd(nta)4]
- (Нnta = 2-

нафтоілтрифтороацетон), розчиненого в (C6mim)Br, було зафіксовано 

інтенсивну ІЧ-люмінесценцію [93]. В роботі [94] було досліджено 

люмінесцентні властивості та будову ряду комплексів самарію(III), 

синтезованих на основі β-дикетонатних аніонних комплексів та іонної 

рідини [C6mim][Tf2N]: [C6mim][Sm(tta)4] (Нtta = 2-теноілтрифтороацетон 
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(I), [C6mim][Sm(nta)4] (Нnta = 2-нафтоілтрифтороацетон) (II), 

[C6mim][Sm(hfa)4] (Hhfa = гексафтороацетилацетон) (III) (рис. 1.15). 

 

 
  

I II III 

Рис. 1.15. Комплекси самарію одержані в роботі [94] 
 

Координаційне число іону самарію дорівнює восьми і 

координаційний поліедр для всіх трьох структур було описано як 

викривлену квадратну антипризму. У випадку сполук I та II два з трьох 

кислих протонів імідазольного катіону формують водневі зв’язки з 

оксигенами координованих β-дикетонатних лігандів. 

Для сполуки II спостерігається π-π-стекінг взаємодія між 

імідазольним циклом та одним з нафталінових кілець. В кристалічній 

структурі III спостерігаються водневі зв’язки між трьома атомами 

гідрогену імідазольного катіону та оксигенами 

гексафтороацетилацетонатів. Спектральні дослідження синтезованих 

систем показали, що іонна рідина [C6mim][Tf2N] є перспективним 

розчинником для вивчення люмінесцентних властивостей β-дикетонатних 

комплексів лантаноїдів як в видимій області, так в ближній інфрачервоній. 

Розрахований квантовий вихід люмінесценції для таких систем в 

ацетонітрильних розчинах та іонних рідинах є вищим в порівнянні з 

представленими раніше в літературі для розчинів комплексів самарію (III). 
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В першому випадку люмінесціюючи рідкі іонні кристали отримують 

введенням до імідазольного кільця двох мезогенних холестерольних груп з 

подальшим комбінуванням отриманого катіону з [Eu(tta)4]
- аніоном [95]. 

Для другого напрямку спочатку отримують люмінесціюючи іоногелі 

легуванням іонних рідин типу [C6mim][Tf2N] наприклад комплексом 

[C6mim][Ln(tta)4] (Ln=Nd, Sm, Eu, 

Ho, Er, Yb), з наступним їх 

нанесенням на нанопоруватий 

кремнеземний каркас [96]. В 

останній роботі також представлені 

рентгеноструктурні дослідження 

комплексу [C6mim][Yb(tta)4] 

(рис. 1.16). Кристалічна структура 

комплексу, як і для представлених 

вище комплексів, складається з 

катіону [C6mim]+ та аніону [Yb(tta)4]
-

. В асиметричній елементарній 

комірці присутні два типи незалежних іонів ітербію. Будову 

координаційного поліедру також інтерпретовано як викривлено квадратну 

антипризму. Три атоми гідрогену імідазольного катіону формують водневі 

зв’язки типу C–H⋯O з атомами оксигену координованих tta- лігандів до 

двох незалежних іонів Yb3+. 

Зважаючи на вищесказане, актуальною задачею при дослідженні 

систем, що містять іони лантаноїдів та іонні рідини є підбор катіонів та 

дизайн β-дикетонатних лігандів аніонної частини з метою підвищення 

люмінесцентних характеристик. Так, в роботі [97] було проведено 

дослідження структури та фотолюмінесцентних властивостей комплексів з 

згадуваним вище Нnta = 2-нафтоілтрифтороацетон β-дикетоном та різними 

катіонами (рис. 1.17). Для всіх сполук як і для попередніх систем 

спостерігається 

 

Рис. 1.16. Будова комплексу 
[C6mim][Yb(tta)4] [96] 
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бідентатна О,О’-донорна 

координація лігандів з 

формуванням шестичленних 

металоциклів. У випадку сполуки 

1 наявність катіону [NBu4]
+ 

призводить до суттєвих 

відмінностей в геометрії 

координаційного поліедру в порівнянні з іншими дослідженими 

сполуками. EuO8 координаційна сфера найкраще може бути описана як 

викривлений додекаедр, в той час як центральні атоми комплексів з двома 

іншими катіонами знаходяться в класичному для сполук з координаційним 

числом вісім викривленому квадратно-антипризматичному оточенні.  

В роботі [98] наведено дослідження унікального аніонного 

комплексу лантану, де до складу координаційного аніону входять п’ять 

гексафторацелилацетонатних ліганди. У ролі протиіонів виступають два 

піридинвмісних катіон-радикали (рис. 1.18).  

Необхідно відмітити, що авторами досліджений також комплекс 

неодиму(III), однак до його координаційної сфери входить лише чотири 

acac- ліганди і одна молекула води, що можна пояснити зменшенням 

іонного радіусу при переході від трьохвалентного іону лантану до 

неодиму. Десять координованих атомів оксигену створюють навколо іону 

 

Рис. 1.17. Схематичне зображення 
комплексів одержаних в роботі [97] 

 

Рис. 1.18. Будова комплексу [La(hfac)5][(TTF-CH=CH-Py+)]2 [98] 
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лантану тетрадекаедричне оточення, тоді як для іону неодиму 

координаційний поліедр інтерпретовано як викривлену моношапкову 

квадратну антипризму (КЧ = 9). 

Комплекси з нейтральними β-дикетонатними лігандами та їх 

структурними аналогами. Комплекси з нейтральними лігандами для β-

дикетонатів є малочисельними. На основі рентгеноструктурних досліджень 

було показано, що спосіб координації в таких системах може бути як 

монодентатним, так і бідентатним [99-103]. Незважаючи на те, що системи 

з нейтральними β-дикетонатними лігандами досліджувалися ще декілька 

десятиліть тому, не менш цікавими вони є і на сьогоднішній день. Так, в 

роботі [104] наведено комплекс [Ce(acac)3(acacH)2] (acacH = ацетилацетон), 

в якому координаційна сфера іону церію(III) складається з восьми атомів 

оксигену від трьох координованих бідентатно-хелатно acac- лігандів та 

двох монокоординованих нейтральних лігандів. Способи координації 

лігандів представлені на рисунку 1.19, а. Координаційний поліедр церію 

інтерпретовано як викривлену квадратну антипризму. Один з нейтральних 

ацетилацетонатних лігандів утворює внутрішньомолекулярний водневий 

зв’язок, тоді як другий за рахунок міжмолекулярного водневого 

зв’язування призводить до формування димерів (рис. 1.19, б). 

 
 

а б 
Рис. 1.19.  Способи координації лігандів в комплексі [Ce(acac)3(acacH)2] 

(а) та будова водневозв’язаного димеру [Ce(acac)3(acacH)2]2 (б) [104] 
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 На основі ліганду N-(2-піридиніл)кетоацетаміду було синтезовано 

комплекс складу [TbL(NO3)3(H2O)] [105] (рис. 1.20). Три нітратні аніони та 

один β-дикетонатний ліганд, що входять до складу комплексу 

координовані бідентатно. 

Координаційну сферу іону тербію до 

дев’ятикоординаційної доповнює 

молекула води, а координаційний 

поліедр охарактеризовано як 

викривлену тришапкову тригональну 

призму. Аналіз довжин зв’язків вказує 

на делокалізацію електронної густини 

в хелатному циклі ліганду L. 

Енольний атом гідрогену при 

комплексоутворенні відщеплюється від карбонільного оксигену і 

приєднується до атому нітрогену піридильного циклу, тому ліганд в 

комплексі зберігає нейтральну форму, хоча формально такий спосіб 

координації характерний для депротонованої форми. 

Слабкокисла природа імідного атому гідрогену в 

карбациламідофосфатах передбачає можливість існування сполук як в 

депротонованій, так і в нейтральній формі. Тому остання є досить 

розповсюдженою в координаційних сполуках на основі лігандів типу 4. В 

роботі [106] представлено структурні дослідження металокомплексу 

складу [ErCl3(HL1)3], де НL1 = Дипіролідино-N-

трихлорацетилфосфортриамід (рис. 1.21, а). Карбациламідофосфатні 

ліганди координовані до центрального атома монодентатно через атом 

оксигену фосфорильної групи. Координаційний поліедр атома ербію 

інтерпретовано як дещо викривлений октаедр (координаційне число 6 – 3О 

(від 3-х фосфорильних лігандів) + 3Cl). Між атомами хлору в 

координаційному поліедрі спостерігаються водневі зв’язки з імідними 

атомами гідрогену.  

 

Рис. 1.20. Будова комплексу 
[TbL(NO3)3(H2O)] [105] 
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В більшості випадків в нейтральній формі ліганди 4 координуються 

монодентатно через атом оксигену фосфорильної групи [107], хоча було 

зафіксовано і бідентатну координацію через атоми оксигену фосфорильної 

та карбонільної груп для сполуки [Се(NO3)3(HL2)2] на основі ліганду 

N,N’-тетраметил-N’’-бензоїлфосфортриаміду (НL2) [108] (рис. 1.21, б). 

Оточення центрального атома можна описати як клінокорону (КЧ = 10). 

Нітратні групи координовані бідентатно.  

  
а б 

Рис. 1.21. Комплекси складу [ErCl3(HL1)3] (а) та [Се(NO3)3(HL2)2] 
 

Для фосфорильних лігандів типу 3 також було отримано 

координаційні сполуки з бідентатно-хелатним способом координації в 

нейтральній формі. Наприклад, в роботі [109] та [110] досліджено 

уранільні та лантаноїдну системи: [UO2(NTf2)(DPPMO2)2][NTf2], 

[UO2(OTf)(DPPMO2)2][OTf], де DPPMO2 = біс(дифенілфосфіно)метан, 

NTf2
- = (CF3SO2)2N

-, OTf- = CF3SO2
- та Nd(NO3)3[(

iPrO)2POCH2PO(OiPr)2]2 

(рис. 1.22).  

  

a б 
Рис. 1.22. Будова комплексу [UO2(NTf2)(DPPMO2)2][NTf2

-] [109] (a) та 
Nd(NO3)3[(

iPrO)2POCH2PO(OiPr)2]2 [110] (б) 
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В обох випадках координаційна сфера іону уранілу добудована 

чотирма атомами оксигену від двох фосфорильних лігандів та атомом 

оксигену від монодентатно координованого аніону NTf2
-  або OTf- . В 

якості протиіонів виступають додаткові некоординовані іони NTf2
-  або 

OTf-. Координаційний поліедр інтерпретовано як пентагональну 

біпіраміду. У випадку комплексу неодиму геометрія 

десятикоординаційного оточення центрального атома описана як 

викривлена двошапкова квадратна антипризма. 
 

1.3. Комплекси 3d-металів з основами Шиффа як будівельні блоки для 

створення 3d-4f-гетерометальних систем 

Подолати координаційну ненасиченість центрального атома в трис-

β-дикетонатних комплексах лантаноїдів можливо не лише за рахунок 

введення до складу сполук нейтральних органічних молекул. В якості 

додаткових лігандів можна використовувати більш складні системи, 

зокрема, комплекси 3d-металів. Стратегія використання “комплексу як 

ліганду” набула особливої популярності в останні 10 років для синтезу 3d-

4f-гетерометальних координаційних сполук. Найбільш інтенсивно у якості 

таких структурних блоків використовують комплекси 3d-металів з 

основами Шиффа, так як останні задовольняють ряду критеріїв відбору 

подібних систем – як правило мають плоску будову та як мінімум два 

донорні центри, що здатні координуватися до іону лантаноїду [111, 112]. 

Особливий інтерес викликають гексадентатні основи Шиффа, що містять  

додаткові екзодонорні атоми 

оксигену (рис. 1.23). В 

літературі тематиці 

застосування подібних 

систем для створення 3d-4f-

гетерометальних сполук 

присвячено багато робіт. 

 

Рис. 1.23. Схематичне зображення 
комплексу 3d-металу з гексадентатними 

основами Шиффа з екзодонорними 
атомами оксигену 
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Серед них значна кількість припадає на структурні дослідження цинк- 

[113, 114, 115], нікель- [116-122] та купрумвмісних систем [123-], що 

пов’язано з перспективами використання їх спектральних та магнітних 

властивостей. Однак, в представлених в літературі дослідженнях для 

синтезу таких сполук в більшості випадків використовують нітрати 

лантаноїдів. В результуючому комплексі нітратні групи проявляють 

бідентатну, монодентатну та навіть бідентатно-місткову типи координації 

[118, 128] (рис. 1.24). 

 
Рис. 1.24. 3d-4f-гетеробіметальні комплекси з різними способами 

координації нітратної групи 
 

При цьому координаційне число лантаноїду як правило дорівнює десяти, а 

3d-металу – чотирьом, а при додатковій містковій координації NO3
- групи 

– п’яти. Для сполук з лютецієм в деяких випадках було зафіксовано 

координаційне число дев’ять. Для представлених сполук можлива 

додаткова координація молекул розчинника як до іону лантаноїду, так і до 

іону 3d-металу, що збільшує координаційне число останнього до п’яти або 

шести [119, 121, 122, 127] (рис. 1.25). Так, в роботі [121] Ni(II) іон 

координований двома атомами O та двома атомами N від основи Шиффа 

 

Рис. 1.25. 3d-4f-гетеробіметальні комплекси з 
координованими молекулами розчинника 
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та двома оксигенами від метанольних лігандів, що створює дещо 

викривлене октаедричне оточення. А у випадку купрумвмісного комплексу 

[127], координаційний поліедр іону купруму інтерпретовано як квадратну 

піраміду, де в аксіальній позиції знаходиться оксиген від координованої 

молекули ацетону.  

Хлориди лантаноїдів як прекурсори для отримання гетерометальних 

комплексів використовують менше [132], що може бути пов’язано з їх 

гіршою розчинністю в органічних розчинниках в порівнянні з нітратами.  

Набагато менше даних в літературі присвячено гетеробіметальним 

координаційним сполукам на основі ненасичених трис-β-дикетонатних 

комплексів лантаноїдів. При цьому майже всі 

наявні публікації відносяться до 

тетрадентатних систем лише з двома атомами 

оксигену, які здатні координуватися до іону 

лантаноїду [133-138], посилання ж на 

комплекси такого типу з гексадентатними 

основами Шиффа є досить епізодичними [139, 

140]. Так, в роботі [139] отримана сполука 

складу LCu(O2COMe)Gd(thd)2 (рис. 1.26), в якій 

іони металів зв’язані трьома типами містків. 

Відстань Cu-Gd складає 3,4727(4) Å. Іон 

купруму відхиляється на 0,2185(4) Å від 

площини, утвореної N2O2 екваторіальними атомами. В аксіальній позиції 

знаходиться атом оксигену від монометилкарбонат аніону. 

Відстані між іонами металів сусідніх молекул досить великі, що 

унеможливлює будь-які зовнішньомолекулярні магнітні взаємодії. 

Двохгранний кут між CuO2 та GdO2 площинами дорівнює 19,1(2)°. На 

основі магнітних досліджень було знайдено феромагнітну взаємодію між 

Cu-Gd з величиною J = 4,2 см-1. Варто зазначити, що представлений 

комплекс можна синтезувати двома способами. За першим – 

 

Рис. 1.26. 3d-4f-
Гетеробіметальний 
комплекс на основі трис-
β-дикетонату гадолінію 
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одностадійною взаємодією еквімолярних кількостей LCu·2H2О з Gd2(thd)6 

в метанолі (вихід – 23%). У відповідності до другої методики, до 

реакційної суміші CsOH·H2О (3 ммоль) та Нthd (3 ммоль) в метанолі 

додавали розчин LCu·2H2О (1 ммоль) та GdCl3·6H2О (1 ммоль) в метанолі, 

при цьому вихід становив 60%. Пізніше в цій же науковій групі за 

останньою методикою було отримано аналогічні комплекси з Cu-Tb, Zn-Tb 

та Zn-La парами іонів [140].  

Комплекси з тетрадентатними основами Шиффа з двома містковими 

атомами оксигену на зразок сполуки складу [М(Salen)Ln(dik)3] (рис.1.27) є 

предметом інтенсивних досліджень 

російських вчених під керівництвом 

Кузьміної Н.П. В роботах [111, 134] для 

синтезу “комплексу-ліганду” було 

використано H2(Salen) – основу Шиффа, яка 

отримана із саліцилового альдегіду та 

етилендіаміну, Ln = Y, La, Gd; M = Ni(II), 

Cu(II); dik = аніони ацетилацетону, гексафторацетилацетону і 

півалоілтрифторацетилацетону. Молекулярна структура синтезованих 

гетерометальних систем є схожою і мало залежить від природи іону 

лантаноїду та 3d-металу. Більше того, координаційний поліедр лантаноїду 

представляє собою викривлену квадратну антипризму, що є подібним до 

різнолігандних комплексів β-дикетонатів лантаноїдів з органічними 

нейтральними молекулами. Аналіз кристалічної будови виявив деякі 

особливості упаковки в кристалах. Зокрема, відбувається димеризація за 

рахунок міжмолекулярної взаємодії між фрагментами М(Salen). Одним з 

актуальних напрямків застосування таких сполук є їх використання для 

нанесення тонких плівок і покриттів, внаслідок можливості вводити 

необхідні для покриття компоненти з однієї вихідної сполуки. Для 

успішної реалізації таких задач згадуваним вже вище методом MOCVD 

потрібні леткі гетерометальні сполуки. З метою зменшення 

 

Рис. 1.27. 3d-4f-
гетеробіметальні 
комплекси на основі 
М(Salen) 
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міжмолекулярної взаємодії була здійснена спроба синтезувати комплекси з 

основами Шиффа, які не містять ароматичні фрагменти. Передбачалося, 

що це призведе до збільшення леткості даних сполук. Так, були 

синтезовані та дослідженні системи складу 

 [М(Acacen)Ln(dik)3] [112, 137] (рис. 1.28), де 

H2(Acacen) – основа Шиффа, що отримана 

конденсацією 1 моль етилендіаміну і 2 моль 

ацетилацетону, Ln = La, Gd; dik = аніони 

гексафторацетилацетону і півалоілтрифтор-

ацетилацетону. Аналіз молекулярної та кристалічної 

структур показав, що вона подібна до систем на 

основі М(Salen), однак, леткість сполук при цьому дійсно підвищується.  

Окремо необхідно виділити комплекси трис-β-дикетонатів 

лантаноїдів з гексадентатними основами Шиффа, які мають два 

асиметрично розташованих екзодонорних атомами оксигену або оксигену 

та нітрогену [141-144]. Така 

будова лігандів дає змогу 

отримувати гетерометальні 

координаційні сполуки з різною 

ядерністю, вимірністю та 

формувати оригінальну 

топологію. Так, Матсумото та 

ін. [141] дослідили 

тетраядерний комплекс CuII
2GdIII

2 циклічної будови, в якому іони купруму 

та гадолінію поєднуються почергово (рис. 1.29). Координаційне оточення 

іону купруму N2O2 інтерпретовано як плоско-квадратне, а координаційне 

число іону гадолінію дорівнює восьми (О8). Структурний мотив CuIIL 

виконує           роль         місткового          комплексу-ліганду        між  

 

Рис. 1.28. 3d-4f-
Гетеробіметальні 
комплекси на 
основі М(Acacen) 

 

Рис. 1.29. Схематичне зображення 
комплексу [CuLGd(hfac)2]2 [141] 
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двома іонами GdIII. Два феноксильні та один метоксильний атоми оксигену 

з одного боку планарного комплексу виконують роль тридентатного 

ліганду, з іншого боку комплекс купруму координується монодентатно до 

другого іону гадолінію. На основі вивчення магнітних властивостей було 

встановлено основний спіновий стан комплексу S = 8, що виникає 

внаслідок феромагнітної взаємодії між SGd = 7/2 та SCu = 1/2, з’єднаними 

послідовно. Комплекс [CuLGd(hfac)2]2 було 

отримано реакцією між еквімолярними 

кількостями K[CuL] та [Gd(hfac)3(H2O)2] в 

метанолі. Замінивши K[CuL] на сполуку з 

хіральним компонентом 

Na[CuLdpen(1S2S)]3·CH3CN була здійснена 

спроба синтезувати комплекс іншої будови 

[142] (рис. 1.30). Дійсно, в результаті 

реакції було отримано координаційну 

сполуку [CuLdpen(1S2S)GdIII(thd)2]n, яка має 

будову хірального 1D ланцюга з 

феромагнітними властивостями. Фрагмент 

CuLdpen(1S2S), як і в попередній сполуці, 

виконує функцію місткового ліганду. Ці два приклади ілюструють як 

введення хірального елементу в один з компонентів, що формує структуру, 

є важливою ланкою в молекулярому дизайні сполук з цікавою ланцюговою 

топологією. 

Необхідно зазначити, що оскільки левова частка робіт по синтезу та 

дослідженню гетеробіметальних систем присвячена магнітним 

вимірюванням, тому в більшості випадків в якості 3d-металу 

використовується купрум, а лантаноїду – гадоліній. В першу чергу, це 

пов’язано з виявленням в 1985 році магнітної обмінної взаємодії між 

іонами купруму(ІІ) та гадолінію(ІІІ) [145], яка зазвичай є феромагнітною. 

До того ж, іон гадолінію(III) має великий спін (S = 7/2, 8S7/2) та для нього 

 

Рис. 1.30. Схематичне 
зображення комплексу 
[CuLdpen(1S2S)GdIII(thd)2]n 
[142] 
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відсутня спін-орбітальна взаємодія, що спрощує процедуру визначення 

параметрів обмінної взаємодії з використанням ізотропного спін-

гамільтоніану [146-148]. Незважаючи на те, що такі системи вивчаються 

вже третє десятиліття, інтерес до них не згас і до сьогодні. Так, в роботі 

[149] в ряду з іншими сполуками досліджено структурні та магнітні 

властивості гетеробіметального комплексу складу 

[{LCu}Gd(NO3)3]0.25H2O, де H2L = N,N’-етилен-біс(3-

метоксисаліциліденімін). Цікаво відмітити, що даний комплекс отримано 

не класичним для подібних систем методом, використанням комплексу 3d-

металу як ліганду, а у зворотній послідовності (рис. 1.31), з подальшим 

отриманням на його основі гетеротриметальної сполуки 

[{LCu}Gd(H2O)3{Fe(CN)6}]26H2O. Магнітні дослідження показали 

наявність феромагнітної взаємодії між Cu2+-Gd3+, до того ж, магнетизм 

обох сполук виявився подібним, внаслідок незначного спінового внеску 

іону феруму в обмінні взаємодії в гетеротриметальній сполуці.  

 

Рис. 1.31. Схема синтезу комплексу [{LCu}Gd(NO3)3]0.25H2O [149] 
 

Дослідження магнітного обміну в парі Cu2+-Gd3+ спонукали до 

вивчення природи магнітної обмінної взаємодії між іоном Cu2+ та різними 

іонами лантаноїдів і між різними іонами 3d-металів та різними іонами 

лантаноїдів. Однак, при переході від гадолінію до інших лантаноїдів дуже 

часто виникають складності з аналізом магнітних властивостей 

відповідних біядерних комплексів, що пов’язано з присутністю майже у 

всіх іонів Ln3+ (окрім La, Eu, Gd, Lu) в основному стані кутового моменту 

першого порядку, що унеможливлює застосування ізотропного спін-

гамільтоніану. Конером та ін. [150] було досліджено ряд ізоструктурних 

комплексів CuII-LnIII  та NiII-LnIII, [MIILLnIII(NO3)3] (Ln = Ce−Yb). Всі 
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сполуки складаються з 3d-4f-біядерних фрагментів, які поєднуються в 

двохвимірну сітку за рахунок зовнішньомолекулярних Cu(Ni)…нітрат 

взаємодій та слабких C-H⋯O водневих зв’язків. Про природу магнітних 

взаємодії в системах CuII-LnIII було зроблено висновок базуючись на 

аналізі залежності ∆χМT від Т, де ∆χМT – різниця між величинами χМT для 

CuII-LnIII  та відповідними аналогами NiII-LnIII. Так, феромагнітна взаємодія 

спостерігається для комплексів CuII-GdIII(TbIII, DyIII, HoIII, TmIII, YbIII), у 

випадку ж комплексів CeIII, NdIII та SmIII вона є антиферомагнітною. Для 

пар CuII-PrIII та CuII-EuIII взаємодія відсутня, а для CuII-ErIII взагалі важко 

зробити однозначний висновок. Подібні систематичні дослідження 

магнітної поведінки CuII-LnIII  та NiII-LnIII парамагнітних лантаноїдів 

проводилися і раніше Костесом та спів. [151]. Необхідно зазначити, що в 

даній роботі для комплексу CuII-YbIII було визначено антиферомагнітний 

тип взаємодії, до того ж сила взаємодії для всіх систем CuII-LnIII була 

менша. Можливим поясненням цього факту є значно більші величини 

двохгранних кутів між CuO2 та LnO2 площинами в порівнянні зі 

знайденими для сполук, представлених вище. 

Про природу взаємодії CuII-PrIII можна зробити висновок з роботи 

[138], в якій наведені дослідження тетраядерного комплексу 

{[Cu(salen){Pr(hfac)3}2(pyz)](H2O)3} (Cu2Pr2pyz), pyz = піразин, отриманого 

реакцією між біядерною сполукою [Cu(salen)Pr(hfac)3] та піразиновим 

лігандом. Рентгеноструктурні дослідження показали, що координаційне 

положення останнього призводить до коротких міжмолекулярних 

відстаней Cu-Cu (3,411 Å), тобто, синтезований комплекс представляє 

собою псевдо-1D сполуку. Однак, з точки зору магнетохімії, структура 

представляю собою одновимірну систему, в якій знайдено три типи 

обмінних магнітних взаємодій – зовнішньомолекулярна 3d(CuII)-3d(CuII), 

внутрішньомолекулярна 3d(CuII)-4f(PrIII) через місткові феноксильні 

атоми оксигену та внутрішньомолекулярна 4f(PrIII)-4f(PrIII) через 

піразиновий ліганд (рис. 1.32 а). Для визначення природи та величин 
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констант взаємодій застосували «метод порівняння» у відповідності до 

схеми на рис. 1.32 б, для чого було синтезовано та досліджено три біядерні 

сполуки {[Ni(salen)Pr(hfac)3][Ni(salen)]} (NiPr), 

{[Ni(salen)Pr(hfac)3(pyr)](CHCl3)} (NiPrpyr), [Cu(salen)Pr(hfac)3(pyr)] 

(CuPrpyr), де pyr = піразол, та одну тетраядерну - {[{Cu(salen)Pr(hfac)3}-

2(bpy)](CHCl3)2} (Cu2Pr2bpy). 

  
а б 

Рис. 1.32. Схема одновимірної магнітної структури комплексу 
{[Cu(salen){Pr(hfac)3}2-(pyz)](H2O)3} (а) та схема комплексів для “методу 

порівняння” (б) [138] 

Всі знайдені в сполуці обмінні магнітні взаємодії є 

антиферомагнітними, до того ж взаємодія CuII-PrIII, опосередкована 

феноксильними атомами оксигену, виявлена вперше.  

В роботі [152] досліджено два ізоструктурних гетеробіядерних 

комплекси, що містять пари CuII-SmIII та CuII-TbIII загальної формули 

[Cu(MeOsaltn)Ln(NO3)(pyrdic)]nnDMF, де H2MeOsaltn = N,N’біс-(3-

метоксисаліцилідин)-1,3-діамінопропан. Сполуки мають полімерну 

будову, ланцюги формуються CuII-LnIII гетеробіядерними будівельними 

блоками, які зв’язані піразин-2,3-дикарбоксилатними містковими 

лігандами. На основі магнітних досліджень було виявлено 

антиферомагнітну обмінну взаємодію у випадку купрум-самарій-ланцюгу, 

в той час як для сполуки купрум-тербій спостерігається феромагнітна 

взаємодія. 

Дослідження Вангом та спів. сполук на основі гексадентатного salen-

похідного дали змогу вивчити магнітну поведінку гетеробіядерних 
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комплексів CoII-GdIII та NiII-GdIII, які проявляють феромагнітні властивості 

внаслідок спінової взаємодії між 3d-металом та іоном гадолінію, тоді як 

для координаційної сполуки ZnII-GdIII було виявлено антиферомагнетизм, 

обумовлений виключно іоном гадолінію [153].  

На сьогоднішній день розробка нових ефективних магнітно-активних 

матеріалів є чи не найактуальнішим напрямком розвитку сучасної хімічної 

науки і техніки. Особливо важливим є вирішення проблеми дизайну так 

званих молекулярних магнетиків. Вони поєднують в собі різні фізичні 

характеристики, які для класичних магнітних матеріалів в деяких випадках 

є недосяжними. Зокрема, на сьогоднішній день розроблені методики 

отримання молекулярних магнетиків, які є надзвичайно легкими в 

порівнянні з класичними магнетиками, оскільки їх густина в 5-7 разів 

менша. При цьому вони можуть бути оптично прозорими в видимій та 

інфрачервоній ділянках спектру. До того ж, найчастіше це діелектрики, 

тобто, вони не потребують спеціальних ізоляційних матеріалів при 

контакті з електропровідними пристроями. Молекулярні магнетики 

можуть знайти практичне використання в якості магнітного захисту від 

низькочастотних полів, для створення малогабаритних трансформаторів та 

генераторів, для інформаційних та медичних технологій.  

Після відкриття молекулярного магнетизму (SMM – single molecule 

magnets) для кластеру Mn12 [154, 155] дуже зросла кількість публікацій, 

присвячена таким дослідженням та моноланцюговому магнетизму (SCM – 

single chain magnets) в поліядерних комплексах перехідних металів [156, 

157]. Причиною виникнення властивостей, притаманних для SМM та SCM, 

є наявність вісі легкого намагнічування, що зумовлює появу енергетичного 

бар’єру, який унеможливлює зворотну молекулярну магнетизацію та 

спричиняє повільну релаксацію намагніченості при низькій температурі. 

Необхідними, але не достатніми умовами для виникнення SMM є високий 

основний спіновий стан сполуки та значна анізотропія магнітного 

моменту. Один з найбільш перспективних шляхів створення таких 
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матеріалів базується на використанні 3d-4f-гетерометальних 

координаційних сполук, внаслідок високих анізотропних магнітних 

моментів для іонів лантаноїдів. Найкращими кандидатами для отримання 

молекулярних та полімерних моноланцюгових магнетиків є Tb3+ (основний 

терм 7F6), Dy3+ (6H15/2) та Ho3+ (5H8). Дійсно, з даними іонами відомо чимало 

3d-4f сполук, які проявляють властивості SMMs та SCM [140, 158-162]. 

Наприклад, дослідження, представленні в роботі [158], показали, що заміна 

іону гадолінію в тетраядерній сполуці [Cu-Gd]2  на Tb та Dy призводить до 

появи властивостей SMM внаслідок магнітної анізотропії іонів лантаноїдів. 

В роботі [140] представлені дослідження згадуваної вже вище 

гетеробіметальної координаційної сполуки 

Cu-Tb з властивостями SMM на 

основі гексадентатної основи 

Шиффа та β-дикетонату тербію 

(рис. 1.33). Аналогічні 

дослідження у випадку Zn-Tb 

комплексу показали відсутність 

відповідних характеристик. Цей 

факт дозволяє зробити висновок, 

що властивості SMM у сполуці 

Cu-Tb виникають внаслідок наявності саме пари іонів купруму та тербію, а 

не можуть бути приписані виключно іону тербію. Однак, необхідно 

зазначити, що в роботі [163] досліджено комплекс на основі пари іонів Zn-

Dy, для якого було зафіксовано властивості SMM.  

Магнітна взаємодія між 3d-4f іонами не досить сильна, тому в 

останні роки спостерігається тенденція до ускладнювання координаційних 

систем, шляхом введення 5d- та 6d- перехідних металів, що може 

призвести до зростання взаємодії за рахунок більшого перекривання 

орбіталей. Така ідея була реалізована при використанні 

октацианомолібдатів у якості містків для об’єднання 3d-4f систем, що дало 

 
Рис. 1.33. Будова комплексу 
[LCu(O2COMe)Tb(thd)2] [140] 
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змогу отримати 3d-4d-4f чи 3d-5d-4f гетеротриметальні комплекси різної 

топології. Зокрема, Вісінеску та ін. [164] вперше було синтезовано 

гетероспіновий 1D координаційний полімер, що містить 3d (CuII), 4d (MoV) 

та 4f (GdIII, DyIII) іони, за рахунок поєднання катіонних 3d-4f мотивів з 

аніонними комплексними часточками [Mo(CN)8]
3-. Сполука з Dy є першим 

гетеротриметальним полімерним моноланцюговим магнетиком. Така 

синтетична процедура відкриває нові можливості та перспективи для 

використання багатьох інших катіонних комплексів. Комбінація трьох 

носіїв спіну є перспективною для створення нової генерації молекулярних 

магнітних матеріалів. 

На противагу полімерній ланцюговій будові, використавши 

подібний підхід, було синтезовано та досліджено гетеротриметальний 

(MoCuTb) десятиядерний квадратно побудований комплекс, в якому в 

кутах квадрату послідовно розташовані іони молібдену та тербію, а вздовж 

граней знаходяться ціанідні ліганди [165]. Обидва іони TbIII додатково 

з’єднанні з купрумвмісними мотивами. Додатково дві біядерні 

координаційні часточки [CuLTb]3+ зв’язуються з октацианомолібдатними 

кутами квадрату. Отриманий комплекс є першим прикладом 

супрамолекулярних гетеротриметальних десятиядерних сполук з 

властивостями молекулярного магнетика. 

В останні роки особливий інтерес викликають дослідження 

люмінесценції іонів лантаноїдів в ІЧ області. В першу чергу привертають 

увагу іони Yb3+ (λмакс = 975-980 нм, перехід 
2F5/2 → 2F7/2), Nd3+ (λмакс ≅ 880, 905; 1060 

та 1345 нм, переходи 4F3/2 → 4І9/2, 
4F3/2 → 4І11/2 та 4F3/2 → 4І13/2 відповідно) 

та Er3+ (λмакс = 1535-1540 нм, перехід 
4І13/2 → 4І15/2) (рис. 1.34), для яких 

характерні високі значення часу життя 

 

Рис. 1.34. схема енергетичних 
рівнів іонів Yb3+, Nd3+ та Er3+  



51 

 

люмінесценції та відносно невелика кількість смуг в спектрах. Наприклад, 

випромінювальна здатність іонів Yb3+ та Er3+ визначається лише за одним 

переходом, що проявляється в низькочастотній області спектру. Вони 

знаходять широке застосування в біомедицині та лазерних системах [166-

168]. Однак, проводити безпосереднє збудження іонів лантаноїдів 

достатньо важко внаслідок часткової заборони f-f переходів. Одним з 

шляхів подолання цієї проблеми є введення до координаційної сфери 

лантаноїдів органічних хромофорів або лігандів-комплексів 3d-металів 

(Cr3+, Co3+, Zn2+, Ru2+, Pd2+, Pt2+, Ir3+, Au+, Ag+, Cd2+, Re+, Os2+), які мають 

максимум поглинання у видимій частині спектру і будуть виступати 

активними сенсибілізаторами люмінесценції лантаноїдів в ІЧ області. 

Серед таких систем вважаються перспективними, і тому останнім часом 

інтенсивно досліджуються, комплекси Zn з основами Шиффа [169, 170]. 

Наприклад, в роботі [171] було проведено дослідження при однакових 

умовах люмінесцентних властивостей біядерного Zn-Nd комплексу, 

відповідного моноядерного Nd комплексу та Nd(NO3)3. Інтенсивне 

випромінювання іону неодиму в ІЧ області спостерігалося лише у випадку 

гетеробіметальної системи і в досить незначному ступені для 

монометальної координаційної сполуки, що є яскравим підтвердженням 

сенсибілізуючих властивостей цинквмісного комплексу-ліганду.  

Якщо розглядати перспективи та напрямки розвитку 

люмінесцентних досліджень 3d-4f гетерометальних сполук, то, як і у 

випадку магнітних досліджень, чітко прослідковується тенденція до 

збільшення ядерності систем за рахунок екзодонорних атомів [172], 

сольватних містків [173], неорганічних [174] або органічних місткових 

лігандів [175-178]. Наприклад, в роботі [174] представлено структурні та 

люмінесцентні дослідження гетерометальних триядерних та 1D 

полімерних сполук, отриманих з Zn-Ln біядерних мотивів, які поєднуються 

OCN- та SCN- містковими молекулами. 
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Використання органічних молекул в якості містків є більш 

розповсюдженим. При цьому досліджується не лише вплив природи 

місткового ліганду на структуру та ІЧ люмінесцентні властивості 

комплексу, а й будова основи Шиффа [178] (рис. 1.35). При визначенні 

інтенсивності люмінесценції іону Nd3+, як правило використовують 

«лазерний» перехід, якому відповідає найбільш інтенсивна смуга з 

максимумом близько 1060 нм. Для кристалічних зразків при кімнатній 

температурі у випадку 2D полімеру ця смуга приблизно в 1,5 раз 

інтенсивніша ніж для біметального комплексу. 

Також на склад та будову мультиядерних комплексів і відповідно на 

їх люмінесцентні властивості впливають умови синтезу. Наприклад, в 

залежності від розчинника та співвідношення реагуючих речовин, при 

використанні 1,4-бензендикарбоксилат аніону у якості місткового ліганду, 

було синтезовано тетра-Zn2Nd2-, гекса-Zn4Nd2- та поліядерну сполуки на 

основі Zn-Nd біядерного прекурсора [177]. В спектрах ІЧ люмінесценції в 

метанольних розчинах при кімнатній температурі гексаядерній сполуці 

належить найбільш інтенсивна смуга при 1060 нм, яка в 2,74 разів 

інтенсивніша за відповідну смугу вихідного Zn-Nd комплексу. Відносна 

інтенсивність цих смуг для Zn2Nd2 та поліядерної системи відповідно в 

 
Рис. 1.35. Схема синтезу комплексів [ZnL1Nd(IN)(NO3)2]n та 

[ZnL2Nd(IN)(NO3)2(DMF] [178] 
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1,13 та 1,45 раз більша ніж для Zn-Nd. Спектри люмінесценції твердих 

зразків ідентичні спектрам розчинів. 

 

1.4. Короткі висновки 

 

На підставі аналізу літературних даних по дослідженню 

координаційних сполук з бідентатно-хелатуючими лігандами можна 

зробити наступні висновки: 

• На сьогоднішній день найбільш дослідженими серед 

бідентатно-хелатуючих лігандів є β-дикетони та деякі їх структурні 

аналоги, що пов’язано з унікальними хімічними, фізико-хімічними та 

біологічними властивостями координаційних сполук на їх основі. Однак, 

не дивлячись на чисельні дослідження, в багатьох випадках залишаються 

відкритими питання з’ясування закономірностей утворення 

координаційних сполук, їх стійкості, встановлення кореляцій між будовою 

комплексів та їх властивостями. З’ясування таких аспектів допоможе 

цілеспрямовано впливати на фізико-хімічні властивості синтезованих 

сполук з подальшою перспективою отримання нових матеріалів з широким 

спектром функціональних властивостей. 

• Стратегія використання комплексів 3d-металів в якості лігандів 

для синтезу 3d-4f гетерометальних сполук в літературі представлена 

досить масштабно. Серед таких систем найбільш популярними та 

перспективними можна вважати комплекси 3d-металів з тетрадентатними 

та гексадентатними основами Шиффа. Однак, в більшості робіт для 

синтезу 3d-4f гетерометальних систем використовують солі іонів 

лантаноїдів. Дослідження ж сполук, отриманих на основі β-дикетонатів 

лантаноїдів, носять епізодичний характер. Тому задача послідовного та 

систематичного вивчення даних сполук є вельми актуальною як для 

області фундаментальних досліджень, так і для прикладного аспекту. 

Більше того, дослідження фізико-хімічних властивостей 3d-4f 
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гетерометальних систем в значній мірі сфокусовано в магнетохімічній 

площині, інші ж властивості недостатньо розглянуті. Зокрема, 

перспективними вбачаються електрохімічні та каталітичні властивості 

гетерометальних комплексів [179]. 

• В зв’язку з вище згаданим завдання пошуку нових бідентатно-

хелатуючих лігандів, що характеризуються простотою синтезу та 

ефективною комплексоутворюючою здатністю є надзвичайно актуальним. 

Ми вирішили синтезувати новий ліганд КАФ типу – біс(N, N`-

диметиламідо) (N``-трихлорацетил)-триамідофосфату, що повністю 

задоволняє сформульованим якостям, одержати на його основі моно- та 

гетероядерні комплекси лантаноїдів з цинком та нікелєм, вивчити їх 

спектральні вастивості та будову. Оскільки відомості про каталітичну 

активність гетеребіядерних сполук в умовах гомофазного каталізу 

обмежені, ми поставили за мету також дослідити модельну реакцію 

гідролізу фосфоестерів в водних розчинах та оцінити перспективи їх 

практичного застосування. 
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РОЗДІЛ 2 

Синтез лігандів фосфорильного типу та координаційних сполук на їх 

основі 

 

2.1. Вихідні речовини 

При синтезі лігандів трихлорацетамідного типу використовували 

трихлорацетамід («Acros»), пентахлорид фосфору, гідрохлорид 

диметиламіну, оцтову кислоту, бензен, метиловий спирт та тетрахлорметан 

кваліфікації «ч» або «чда», гідроксид натрію, соляну кислоту («ч» або 

«чда»). 

При синтезі координаційних сполук як вихідні речовини 

використовували комерційні продукти кваліфікації «ч» або «чда»: гідрати 

нітратів лантаноїдів, Ni(CH3COO)2·4H2O, Zn(NO3)2·3H2O, 

Zn(CH3COO)2·4H2O, 2,2'-дипіридил, 1,10-фенантролін, 1,2-біс(2-

піридил)етилен, 1,2-біс(4-піридил)етилен, 1,3-диамінопропан, 1,2-

диаміноетан та о-ванілін («Acros»), а в якості дегідратуючого агенту 

триортоетилформіат марки «хч». Для отримання натрієвих солей лігандів 

використовували розчин, одержаний взаємодією металічного натрію («ч») 

з метиловим або ізопропіловим спиртом. Органічні розчинники 

абсолютували за допомогою стандартних препаративних методів [180]. 

 

2.2. Методи дослідження синтезованих сполук 

 

Синтезовані сполуки вивчали методами елементного та 

рентгенофазового аналізу, інфрачервоної, електронної, поліядерної ЯМР 

спектроскопії, мас-спектрометрії та методом рентгеноструктурного 

аналізу. 
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2.2.1. ІЧ-спектроскопія 

ІЧ-спектри синтезованих сполук записували на Фур’є ІЧ 

спектрометрі марки Spectrum ВХ (Perkin-Elmer) (400-4000 см-1) у вигляді 

таблеток з KBr. 

2.2.2. ЯМР-спектроскопія 

Спектри ЯМР на ядрах 1Н, 31Р при їх природному вмісті реєстрували 

при кімнатній температурі на імпульсному радіоспектрометрі Varian 

Mercury 400 з робочою частотою 400 MГц для ядер 1Н і 162.1 МГц для 31Р. 

Для запису спектрів використовували розчини сполук в ДМСО-d6, ацетоні-

d6, хлороформі-d1, внутрішній стандарт – ТМС (1Н), зовнішній стандарт – 

H3PO4 в D2O (31Р). Хімічні зсуви виміряні у м.ч. в шкалі δ відносно ТМС 

або H3PO4. 

2.2.3. Електронна спектроскопія 

Електронні спектри поглинання розчинів координаційних сполук 

неодиму та електронні спектри відбивання полікристалічних зразків 

неодиму в області 420-560 нм записували при кімнатній температурі з 

використанням абсолютних органічних розчинників на приладі MDR-23 

«ЛОМО», адаптованому для ІВМ РС та Specord UV-VIS M-40, відповідно. 

Спектри розчинів записували в абсолютованих органічних розчинниках у 

кварцевих кюветах.  

2.2.4. Мас-спектрометрія 

Електроспрей (ESI) мас-спектри отримували на мас-спектрометрі 

Finnagan TSQ 700. Зразки розчиняли у метанолі або суміші метанол/вода 

(1/2, о/о), концентрація розчинів 0,1-1 мг/мл. Іони визначали шляхом 

сканування в діапазоні m/z 50-2000. Для теоретичного передбачення 

ізотопного розподілу та інтерпретації експериментальних даних 

використовували комп’ютерну програму «Isopro 3.0». 
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2.2.5. Елементний аналіз 

Для ідентифікації отриманих лігандів та координаційних сполук 

проводили аналіз на вміст вуглецю, азоту, водню та сірки. СHNS- аналіз 

проводили з використанням аналізатору EL III Universal CHNOS, аналіз на 

вміст РЗЕ у комплексах виконували за допомогою стандартних методів 

комплексонометричного титрування [181]. 

2.2.6. Рентгенофазовий аналіз 

Рентгенограми полікристалічних зразків одержували на приладі 

ДРОН-3 із використанням відфільтрованого випромінювання CuKα 

(λ=1,54178 Å). 

2.2.7. Рентгеноструктурний аналіз 

Рентгеноструктурний аналіз проводили на автоматичному 

дифрактометрі Xcalibur-3, CCD методом ψ-сканування на MoКα-

випромінюванні. Данні були зібрані та оброблені за допомогою 

програмного пакету CrysAlis 1.171.29.9. Структури були розшифровані 

прямими методами з використанням програми SHELXS-97 і уточнені в 

повноматричному варіанті в анізотропному режимі для неводневих атомів 

за допомогою програми SHELXL-97 [182]. Атоми водню N-H груп було 

локалізовано об’єктивно з диференційних Фур’є-синтезів, їх позиційні та 

ізотропні термальні параметри включалися в подальші стадії уточнення. 

Координати С-Н протонів розраховувалися з ідеалізованої геометрії 

відповідних груп, до яких входили дані протони. 

У Додатку А представлено кристалографічні дані та параметри 

уточнення досліджених сполук.  

2.2.8. Люмінесцентна спектроскопія. 

Фотофізичні властивості комплексів європію і тербію в твердому 

стані: люмінесценцію, збудження люмінесценції досліджували при 300 і 

77 К. Спектри люмінесценції і збудження люмінесценції було записано на 
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монохроматорі SPECTRA-PRO 0.7-m і спектрофлуориметрі SLM Aminco 

SPF 500. 

2.3. Синтез лігандів 

У роботі досліджувалися наступні ліганди: 

 

 

Біс(N, N`-диметиламідо) (N``-трихлорацетил)-триамідофосфат (HА) 

 

 

Біс(N, N`-диетиламідо) (N``-трихлорацетил)-триамідофосфат (HX) 

 

Біс(N, N`-диметиламідо) (N``-трихлорацетил)-триамідофосфат (HA): 

ліганд було синтезовано вперше за методикою, подібною до опублікованої 

раніше [183, 184]. Перша стадія синтезу полягала у взаємодії еквімолярної 

суміші подрібнених 2,08 г (0,01 моль) пентахлориду фосфору та 

трихлорацетаміду з утворенням білої кристалічної речовини – 

трихлорфосфазотрихлорацетилу (CCl3C(O)NPCl3). Після упарювання 

розчинника, в присутності абсолютного бензину проводили стадію 

гідролізу еквімолярною кількістю води. Далі, без подальшої очистки, 

речовина використовувалась у взаємодії з диметиламіном з подальшим 

перетворенням на кінцевий продукт, який випадає при підкислюванні 

середовища оцтовою кислотою. Вихід 2,52 г (85%), Ттопл = 104-106°С. 

Кристали HA придатні для рентгеноструктурного аналізу були одержані з 

ізопропанольно-метанольної суміші. 

HA: аналіз: для С6Н13N3O2PCl3 (296,52) розраховано: C 24,30, H 4,42, 

N 14,17; знайдено: C 24,46, H 4,46, N 14,11. ІЧ (см-1): 1715 (ν(С=O)), 1205 

(ν(Р=O)), 3030 (ν(NH)). 1H-ПМР (400 MHz, ДМСО-d6, 25°C) δ (м.ч.): 2,77 
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(д, 12Н, CH3, 
3JP-H=10,4 Гц); 31Р-ЯМР (162,1 MHz, ДМСО-d6, 25°C) δ (м.ч.): 

14,70 (м, 3JP-H=9,4 Гц). 

Біс(N, N`-диетиламідо) (N``-трихлорацетил)-триамідофосфат (HX): 

ліганд було синтезовано згідно до опублікованої раніше методики [183, 

184].  

HX: аналіз: для С10Н21N3O2PCl3 (352.63) розраховано: C 34,06, H 6,00, 

N 11,92; знайдено: C 33,92, H 6,05, N 11,85. ІЧ (см-1): 1235 (ν(Р=O)), 1480 

(ν(СN)амід-2), 1725 (ν(С=О)), 3030 (ν(NH)). 1H-ПМР (400 MHz, ДМСО-d6, 

25°C) δ (м.ч.): 1,15 (т, 12Н, CH3, 
3JH-H=7 Гц); 3,19 (м, 8Н, CH2); 

31Р-ЯМР 

(162,1 MHz, ДМСО-d6, 25°C) δ (м.ч.): 13,11 (м, 4JP-H=11,4 Гц). 

 

2.4. Синтез простих солей на основі фосфорильованих амідів 

 

Натрієву сіль на основі біс(N, N`-диметиламідо) (N``-

трихлорацетил)-триамідофосфату (NaA) отримували взаємодією 

відповідного ліганду з метилатом натрію у метиловому спирті або 

ізопропілатом натрію у ізопропіловому спирті. Вибір реагенту залежав від 

цілей які ставилися під час синтезу. Якщо сполука буде використана в 

подальшому синтезі комплексів, то розчинність продуктів синтезу повинна 

бути мінімальною для отримання чистих зразків. Розчини 

відфільтровували та випаровували у вакуумі, що призводило до утворення 

компактного дрібнокристалічного порошку, що схильний до маслування 

на повітрі. 

Натрієву сіль на основі біс(N, N`-диетиламідо) (N``-трихлорацетил)-

триамідофосфат (NaX) було одержано за аналогічними реакціями. Синтез 

цієї натрієвої солі вже був описаний раніше в іншій роботі. Виходи солей у 

всіх випадках лежать у межах 90-95%. Ттопл = 117-120°С, Ттопл = 194-196°С 

для NaA, NaX відповідно. 
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Ліганди HA та HX та їх натрієві солі добре розчиняються в ацетоні, 

метанолі, ізопропанолі, ДМФА, ДМСО і практично не розчиняються у 

малополярних органічних розчинниках. Натрієві солі усіх розглянутих 

лігандів добре розчиняються у воді на відміну від протонованих лігандів. 

Як правило натрієві солі легко розчиняються при незначному 

нагрівання в ацетоні та ізопропанолі, що робить їх зручними об’єктами при 

синтезі координаційних сполук за реакцією обміну в спиртово-ацетонових 

розчинах, так як дозволяє вилучити з одержаного розчину продукт реакції 

NaNO3 у вигляді дрібного порошку, що малорозчинний у даних 

розчинниках. 

NaA: ІЧ (см-1): 1170 (ν(Р=O)), 1350 (ν(СN)амід-2), 1630 (ν(С=О)). 

1H-ПМР (400 MHz, ДМСО-d6, 25°C) δ (м.ч.): 3,47 (д, 12Н, CH3, 

3JP-H=11,2 Гц); 31Р-ЯМР (162,1 MHz, ДМСО-d6, 25°C) δ (м.ч.): 17,57 (г, 
3JP-H=11,35 Гц). 

NaX: ІЧ (см-1): 1130 (ν(Р=O)), 1335 (ν(СN)амід-2), 1625 (ν(С=О)). 

1H-ПМР (400 MHz, ДМСО-d6, 25°C) δ (м.ч.): 0,96 (т, 12Н, CH3, 
4JP-H=7 Гц); 

2,95 (д, 8Н, CH2, 
3JP-H=11,4 Гц);31Р-ЯМР (162,1 MHz, ДМСО-d6, 25°C) δ 

(м.ч.): 19,41 (г, 3JP-H=11,35 Гц). 

 

2.5. Синтез монометальних координаційних сполук 

 

2.5.1. [Ln(HA)3(NO3)3] 

1 ммоль гідратованого нітрату лантаноїду Ln(NO3)3·nH2O розчиняли 

в 10 мл ізопропілового спирту. Розчини нагрівали до повного розчинення 

солі лантаноїду і приливали розраховану кількість ортотриетилформіату 

для позбавлення конкуруючої координаційної дії води. І до цієї суміші 

приливали розчин 3 ммоль ліганду HA, розчиненого в 10 мл 

ізопропілового спирту. (Іноді для покращення розчинності додавали 

метиловий спирт). Отримані після зливання розчини ставили в ексикатор 
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над CaCl2. Через деякий час (1-4 доби) з розчину виділялися кристали. Їх 

відфільтровували, промивали ізопропіловим спиртом і висушували на 

повітрі. Вихід 80-90%. 

Отримані координаційні сполуки є ізоструктурними кристалічними 

речовинами (за даними РФА), стійкі на повітрі і забарвлені в колір, 

відповідний аквайону Ln3+. Вони добре розчинні в етиловому, метиловому, 

ізопропіловому спиртах, менш в ацетоні і практично нерозчинні у воді та у 

неполярних апротонних органічних розчинниках. Для синтезованих 

координаційних сполук був проведений елементний аналіз (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1. 

Результати елементного аналізу для сполук складу [Ln(HA)3(NO3)3] 

Сполука Ln3+ 
Розраховано, % Знайдено, % 

C H N C H N 

[Ln(HA)3(NO3)3] 

C18H39N12O15Cl9P3Ln 

Nd 17,72 3,22 13,78 17,64 3,23 13,75 

Sm 17,63 3,21 13,71 17,58 3,19 13,67 

Eu 17,61 3,20 13,69 17,52 3,17 13,62 

Gd 17,54 3,19 13,63 17,56 3,22 13,60 

Tb 17,51 3,18 13,62 17,45 3,17 13,58 

Er 17,40 3,16 13,52 17,42 3,19 13,50 

Yb 17,31 3,15 13,46 17,25 3,11 13,41 

 

2.5.2. [LnA3(Ph3PO)] 

Ацетоновий розчин гідратованого нітрату лантаноїду Ln(NO3)3·nH2O 

(10 мл, 1 ммоль) додавали до розчину NaA в ацетоні (15 мл, 3 ммоль) та 

нагрівали до кипіння. Приблизно через 20 хв відфільтровували осад NaNO3 

і до утвореного маточнику додавали ізопропанольний розчин (10 мл, 

1 ммоль) трифенілфосфіноксиду (Ph3PO). Охолоджений до кімнатної 

температури фільтрат, залишали на кристалізацію шляхом повільного 

випаровування розчинників при кімнатній температурі. Через деякий час 

(2-4 доби) спостерігали утворення дрібних кристалів забарвлених 
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відповідно до аквайонів Ln3+. Після кількісного осадження кристалів їх 

відфільтровували та промивали холодним ізопропанолом та висушували на 

повітрі. Комплекси [LnA3(Ph3PO)] добре розчинні в спитрах, ДМФА, 

ДМСО, ацетонітрилі, ацетоні, воді, хлороформі та нерозчинні в толуолі, 

гексані, чотирихлористому метилені. Вихід 80-90%. Для синтезованих 

координаційних сполук був проведений елементний аналіз (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Результати елементного аналізу для сполук складу [LnA3(Ph3PO)] 

Сполука Ln3+ 
Розраховано, % Знайдено, % 

C H N C H N 

[LnA3(Ph3PO)] 

C36H51N9O7Cl9P4Ln 

Tb 32,66 3,88 9,52 32,55 3,85 9,48 

Dy 32,58 3,87 9,50 32,49 3,86 9,46 

Ho 32,52 3,87 9,48 32,48 3,89 9,45 

Er 32,46 3,86 9,46 32,39 3,85 9,41 

Tm 32,42 3,85 9,45 32,35 3,88 9,42 

Yb 32,32 3,84 9,42 32,36 3,90 9,38 

Lu 32,27 3,84 9,41 32,20 3,81 9,35 

 

2.5.3. [LnA2(Ph3PO)2](BPh4) 

Синтез комплексів здійснений за схемою: 

Ln(NO3)3·nH2O + 2NaA + Ph3PO + Na[B(Ph)4] → 

→ [LnA2(Ph3PO)2](BPh4) + 3NaNO3↓ + nH2O 

Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu. 

Наважку 1 ммоля Ln(NO3)3·nH2O розчиняли в 10 мл ізопропілового 

спирту. Розчини нагрівали до повного розчинення солі лантаноїду і 

приливали розраховану кількість ортотриетилформіату для позбавлення 

конкуруючої координаційної дії води. І до цієї суміші приливали розчин 2 

ммоль ліганду HA та 1 ммоль натрію тетрафенілборату, розчиненого в 15 

мл ізопропілового спирту. При цьому спостерігали виділення осаду нітрату 
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натрію. В утворену суміш доливали 1 ммоль трифенілфосфіноксиду Ph3PO, 

кип’ятили протягом 10 хв., охолоджений розчин відфільтровували і 

поміщали в ексикатор над CaCl2. Протягом 1-3 діб спостерігали утворення 

пластинчастих кристалів, забарвлених відповідно до аквайонів Ln3+, які 

відфільтровували, промивали холодним ізопропанолом і висушували на 

повітрі. Комплекси добре розчинні в спиртах, ацетоні, ДМФА, ДМСО, 

гірше в неполярних апротонних розчинниках і воді. Вихід 80-90%. Для 

синтезованих координаційних сполук був проведений елементний аналіз 

(табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Результати елементного аналізу для сполук складу 

[LnA2(Ph3PO)2](BPh4) 

Сполука Ln3+ 
Розраховано, % Знайдено, % 

С H N C H N 

[LnA2(Ph3PO)2](BPh4) 

C72H74N6O6BCl6P4Ln 

Tb 53,19 4,59 5,17 53,05 4,55 5,14 

Dy 53,08 4,58 5,16 52,96 4,57 5,11 

Ho 53,00 4,57 5,15 53,05 4,59 5,14 

Er 52,92 4,56 5,14 52,79 4,50 5,07 

Tm 52,87 4,56 5,14 52,75 4,52 5,02 

Yb 52,73 4,55 5,12 52,80 4,57 5,10 

Lu 52,67 4,54 5,12 52,72 4,55 5,14 

 

Отримати двозарядні комплекси аналогічного складу не вдалося: в 

умовах синтезу утворюється суміш комплексів [LnA2(Ph3PO)2](BPh4) та 

комплексу що не містить КАФ-ліганду (ймовірно складу 

[Ln(Ph3PO)6](BPh4)3. 
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2.5.4. [LnA2(HMPA)3](BPh4) 

Синтез комплексів здійснений за схемою: 

Ln(NO3)3·nH2O + 2NaA + 3HMPA + Na[BPh4] → 

→ [Ln(A)2(HMPA)3](BPh4) + 3NaNO3↓ + nH2O; Ln = La, Nd, Eu, Tb, Y. 

Наважку 1 ммоля Ln(NO3)3·nH2O розчиняли в 10 мл ізопропілового 

спирту. Розчини нагрівали до повного розчинення солі лантаноїду і 

приливали розраховану кількість ортотриетилформіату для позбавлення 

конкуруючої координаційної дії води. І до цієї суміші приливали розчин 2 

ммоль натрієвої солі ліганду NaA та 1 ммоль тетрафенілборату натрію, 

розчиненого в 15 мл ізопропілового спирту. При цьому спостерігали 

виділення осаду нітрату натрію. В утворену суміш доливали 3 ммоль 

HMPA, кип’ятили протягом 10 хв., охолоджений розчин відфільтровували 

і поміщали в ексикатор над CaCl2. Через деякий час з розчину виділилися 

кристали. У випадку утворення олієподібних мас їх заливали киплячим 

ізопропіловим спиртом й фільтрували на паперовому фільтрі. 

Отримати двозарядні комплекси складу [LnA2(HMPA)n](BPh4)2 не 

вдалося: в умовах синтезу утворюється суміш комплексів 

[LnA2(HMPA)3](BPh4) та комплексу що не містить КАФ-ліганду (ймовірно 

[Ln(HMPA)6](BPh4)3). 

Таблиця 2.4 

Результати елементного аналізу для сполук складу 

[LnA2(HMPA)3](BPh4) 

Сполука Ln3+ 
Розраховано, % Знайдено, % 

С H N C H N 

[LnA2(HMPA)3](BPh4) 

C54H98N15O7BCl6P5Ln 

La 40,87 6,23 13,24 40,79 6,20 13,20 

Nd 40,74 6,20 13,20 40,62 6,24 13,17 

Eu 40,54 6,17 13,13 40,48 6,15 13,08 

Tb 40,37 6,15 13,08 40,25 6,11 13,04 

Y 42,20 6,43 13,67 42,28 6,48 13,62 
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Протягом 1-3 діб спостерігали утворення пластинчастих кристалів, 

забарвлених відповідно до аквайонів Ln3+, які відфільтровували, 

промивали холодним ізопропанолом і висушували на повітрі. Комплекси 

добре розчинні в спиртах, ацетоні, ДМФА, ДМСО, гірше в неполярних 

апротонних розчинниках і воді. Вихід 80-90%. Для синтезованих 

координаційних сполук був проведений елементний аналіз (табл. 2.4). 

2.6. Синтез гетеробіметальних координаційних сполук 

 

У представленій роботі для синтезу гетеробіядерних 3d-4f КС було 

використано два фосфортриамідні ліганди, а саме HА та HХ: 

 

Відмінність між якими полягає у різних замісниках при атомах нітрогену: 

метильних та етильних, внаслідок чого при переході від HА до HХ зростає 

стеричний об’єм ліганду. У якості ж додаткових лігандів, що здатні 

доповнювати координаційно ненасичену сферу іону лантаноїду з КАФ 

лігандами, використано комплекси цинку та нікелю з основами Шиффа 

(Н2Ve та Н2Vp). 

OH

N N

HO

O O

OH

N N

HO

O O

H2Ve H2Vp  
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Для одержання нових 3d-4f КС нами попередньо не виділялися 

комплекси 3d-металів в індивідуальному вигляді, на відміну від описаного 

в попередній роботі методу синтезу [185209]. Використані комплекси 

(M(Schiff), де M = Zn, Ni; Schiff2- = Ve2-, Vp2-) отримували безпосередньо 

при взаємодії ацетату 3d-металу з відповідним лігандом. Такий спосіб 

одержання є досить поширеним, особливо у випадку синтезу [Zn-Ln] 

сполук, що пояснюється поганою розчинністю вихідного комплексу 

Zn(Schiff) [185]. Таким чином, суть реакції полягала у взаємодії наступних 

компонентів: ацетату 3d-металу з Н2Ve чи Н2Vp та наступною взаємодією 

утвореного розчину з метанольним чи ізопропанольним розчином трис-

комплексу лантаноїду Ln(КАФ)3. Однак, одержані при цьому 

координаційні сполуки, що були досліджені сукупністю фізико-хімічних 

методів, містять у своєму складі не Ln(КАФ)3, а часточку Ln(КАФ)2
+ 

(Ln(КАФ)2+ у випадку комплексів [Ni(Ve)LnA(NO3)2]). 

Слід відмітити, що даний підхід був застосований для ацетатів 

цинку, нікелю та купруму, проте виділити купрумвмісні гетеробіядерні 

сполуки в індивідуальному стані не вдалося. На даному етапі також 

безрезультатними виявилися спроби одержати [Cu-Ln] координаційні 

сполуки, використовуючи як вихідні, попередньо виділені комплекси 

Cu(Ve) та Cu(Vp). 

Отримані результати узагальнено в таблиці 2.5 з детальним 

розглядом у наступних підрозділах. На прикладі комплексів 

[Zn(Ve)LaX2(Ac)] та [Zn(Vp)LaX2(Ac)] було показано, що варіювання 

співвідношення вихідних реагентів, а саме 1:1:3 та 1:1:2 (Zn(Schiff): 

Lа(NO3)3:NaХ) не впливає на кінцевий продукт реакції, а впливає лише на 

вихід кінцевого продукту (для співвідношення 1:1:3 він значно менший). 

Наявність ацетатної групи у складі представлених комплексів можна 

пояснити стеричними ускладненнями у розташуванні біля центрального 

атома лантану трьох КАФ лігандів, та, як наслідок, заміною одного з них 
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на менш об’ємну ацетатну групу, що потрапила у реакційну суміш з 

ацетатом 3d-металу. 

Таблиця 2.5 

Одержані у роботі гетеробіядерні 3d-4f координаційні сполуки 

Гетеробіядерні 3d-4f комплекси 

Комплекси на основі ліганду HА Комплекси на основі ліганду HX 

[Zn(Ve)LnA2(Ac)] 

Ln = La, Nd, Eu, Tb 

[Zn(Ve)LnX2(Ac)] 

Ln = La, Nd, Gd, Er 

[Zn(Vp)LnA2(Ac)] 

Ln = La, Nd, Gd, Tb, Yb 

[Zn(Vp)LnX2(Ac)] 

Ln = La, Nd, Eu, Gd, Tb, Dy, Er, Yb, Lu 

[Ni(Ve)LnA(NO3)2] 

Ln = La, Nd 

[Ni(Vp)(MeOH)LnX2(Ac)] 

Ln = La, Eu, Gd, Er, Lu 

 

 

2.6.1. [Zn(Ve)La(X)2(Ac)] та [Zn(Vp)La(X)2(Ac)] 

Сіль La(NO3)3·5,69H2O (0,211 г, 0,5 ммоль) розчиняли у 2 мл 

метилового спирту та додавали до метанольного розчину (3 мл) NaХ 

(1 ммоль) (останній готували шляхом взаємодії металічного натрію з 

еквімолярною кількістю ліганду НХ у метанолі). Утворений розчин 

комплексу La(Х)2(NO3) по краплинам при постійному перемішуванні 

додавали до гарячого розчину Zn(Ve) (Zn(Vp)), при цьому спостерігали 

значне обезбарвлення жовтого розчину вихідного цинкового комплексу 

(розчини Zn(Ve) та (Zn(Vp)) готували шляхом взаємодії метанольного 

розчину (2 мл) ацетату цинка Zn(Ac)2·2H2O (0,5 ммоль) відповідно з 

розчинами H2Ve (0,5 ммоль) та H2Vp (0,5 ммоль) у хлороформі (3 мл)). 

Реакційну суміш нагрівали протягом 1.5 год у колбі зі зворотним 

холодильником. Утворений прозорий світло-жовтий розчин залишали на 

кристалізацію шляхом повільного випаровування розчинників при 

кімнатній температурі. Через 5-7 діб спостерігали утворення 
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голкоподібних світло-жовтих кристалів, які відфільтровували, промивали 

холодним ацетоном та діетиловим етером і висушували на повітрі. 

Комплекси [Zn(Ve)LaX2(Ac)] та [Zn(Vp)LaX2(Ac)] розчиняються у 

гарячому хлороформі, погано розчиняються у спиртах і ацетонітрилі, не 

розчиняються в ацетоні та воді. Аналогічно [Zn-La] комплексам були 

отримані гетеробіядерні сполуки складу [Zn(Ve)Ln(X)2(Ac)] та 

[Zn(Vp)Ln(X)2(Ac)], де Ln = Nd, Gd, Er та Ln = Nd, Eu, Gd, Tb, Dy, Er, Yb, 

Lu відповідно. Вихід 70-85%. Результати елементного аналізу для 

синтезованих комплексів наведені в таблиці 2.6. 

Таблиця 2.6 

Результати елементного аналізу для сполук складу 

[Zn(Ve)Ln(X)2(Ac)] та [Zn(Vp)Ln(X)2(Ac)] 

Сполука Ln3+ 
Розраховано, % Знайдено, % 

C H N C H N 

[Zn(Ve)LnX2(Ac)] 

C40H61Cl6LnN8O10P2Zn 

La 37,16 4,76 8,67 37,28 4,78 8,73 

Nd 37,01 4,74 8,63 37,06 4,88 8,71 

Gd 36,64 4,69 8,55 36,97 4,56 8,64 

Er 36,36 4,65 8,48 36,17 4,78 8,56 

[Zn(Vp)LnX2(Ac)] 

C41H63Cl6LnN8O10P2Zn 

La 37,68 4,86 8,57 37,65 4,90 8,59 

Nd 37,53 4,84 8,54 37,52 4,85 8,55 

Eu 37,31 4,81 8,49 37,28 4,83 8,52 

Gd 37,16 4,79 8,46 37,17 4,82 8,49 

Tb 37,11 4,79 8,44 37,09 4,80 8,48 

Dy 37,01 4,77 8,42 36,94 4,65 8,38 

Er 36,88 4,76 8,39 36,65 4,64 8,19 

Yb 36,72 4,74 8,36 36,69 4,75 8,30 

Lu 36,67 4,73 8,34 36,65 4,70 8,32 
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2.6.2. [Ni(Vp)(MeOH)LaX2(Ac)] 

Сіль La(NO3)3·5,69H2O (0,211 г, 0,5 ммоль) розчиняли у 2 мл 

метилового спирту та додавали до метанольного розчину (3 мл) NaХ 

(1 ммоль) (останній готували шляхом взаємодії металічного натрію з 

еквімолярною кількістю ліганду НХ у метанолі). Утворений розчин 

комплексу La(Х)2(NO3) по краплинам при постійному перемішуванні 

додавали до гарячого розчину Ni(Vp) (розчини Ni(Vp) готували шляхом 

взаємодії метанольного розчину (2 мл) ацетату нікелю Ni(Ac)2·4H2O 

(0,124 г, 0,5 ммоль) з розчинами H2Vp (0.5 ммоль) у хлороформі (3 мл)). 

Реакційну суміш нагрівали протягом 1 год у колбі зі зворотним 

холодильником. Утворений прозорий світло-зелений розчин залишали на 

кристалізацію шляхом повільного випаровування розчинників при 

кімнатній температурі. Через 3-5 діб спостерігали утворення зелено-синіх 

кристалів призматичної форми, які відфільтровували, промивали холодним 

ацетоном та діетиловим етером і висушували на повітрі. 

Таблиця 2.7 

Результати елементного аналізу для сполук складу 

Сполука Ln3+ 
Розраховано, % Знайдено, % 

C H N C H N 

[Ni(Vp)(MeOH)LaX2(Ac)] 

C42H67Cl6LnN8O11P2Ni 

La 37,86 5,07 8,41 37,68 5,01 8,41 

Eu 37,50 5,02 8,33 37,53 5,05 8,36 

Gd 37,35 5,00 8,30 37,28 4,91 8,11 

Er 37,07 4,96 8,24 37,12 5,08 8,19 

Lu 36,87 4,94 8,19 36,80 4,96 8,20 

 

Аналогічно [Ni(Vp)(MeOH)LaX2(Ac)] комплексу були отримані інші 

гетеробіядерні сполуки складу [Ni(Vp)(MeOH)LnX2(Ac)], де Ln = Eu, Gd, 

Er, Lu. Вихід 75-85%. Комплекси [Ni-Ln] розчиняються у гарячому 

хлороформі та ацетонітрилі, погано розчиняються у ацетоні і не 
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розчиняються в спиртах та воді. Результати елементного аналізу для 

синтезованих комплексів наведені в таблиці 2.7. 

2.6.3. [Zn(Ve)LaА2(Ac)] та [Zn(Vp)LaА2(Ac)] 

Сіль La(NO3)3·5,69H2O (0,211 г, 0,5 ммоль) розчиняли у 2 мл 

метилового спирту та додавали до метанольного розчину (3 мл) NaА 

(1 ммоль) (останній готували шляхом взаємодії металічного натрію з 

еквімолярною кількістю ліганду НА у метанолі). Утворений розчин 

комплексу La(А)2(NO3) по краплинам при постійному перемішуванні 

додавали до гарячого розчину Zn(Ve) (Zn(Vp)), при цьому спостерігали 

значне обезбарвлення жовтого розчину вихідного цинкового комплексу 

(розчини Zn(Ve) та (Zn(Vp)) готували шляхом взаємодії метанольного 

розчину (2 мл) ацетату цинка Zn(Ac)2·2H2O (0,5 ммоль) відповідно з 

розчинами H2Ve (0,5 ммоль) та H2Vp (0,5 ммоль) у хлороформі (3 мл). 

Реакційну суміш нагрівали протягом 1,5 год у колбі зі зворотним 

холодильником. Утворений прозорий світло-жовтий розчин залишали на 

кристалізацію шляхом повільного випаровування розчинників при 

кімнатній температурі. Через 7-9 діб спостерігали утворення 

голкоподібних світло-жовтих кристалів у випадку [Zn(Ve)LaА2(Ac)] та 

світло-жовтого порошку у випадку [Zn(Vp)LaА2(Ac)], які 

відфільтровували, промивали холодним ацетоном та діетиловим етером і 

висушували на повітрі. 

Аналогічно [Zn-La] комплексам були отримані гетеробіядерні 

сполуки складу [Zn(Ve)LnА2(Ac)] та [Zn(Vp)LnА2(Ac)], де Ln = La, Nd, Eu, 

Tb та Ln = La, Nd, Gd, Tb, Yb відповідно. Вихід 60-75%. Отримані 

комплекси розчиняються у ДМФА, ДМСО, підрозчиняються при 

кип’ятінні у хлороформі, ацетонітрилі та метанолі, не розчиняються в 

ацетоні та воді. Результати елементного аналізу для синтезованих 

комплексів наведені в таблиці 2.8. 

 



71 

 

Таблиця 2.8 

Результати елементного аналізу для сполук складу 

Сполука Ln3+ 
Розраховано, % Знайдено, % 

C H N C H N 

[Zn(Ve)LnА2(Ac)] 

C32H45Cl6LnN8O10P2Zn 

La 32,55 3,84 9,49 32,57 3,86 9,51 

Nd 32,41 3,82 9,45 32,44 3,85 9,46 

Eu 32,20 3,80 9,39 32,23 3,85 9,41 

Tb 32,01 3,78 9,33 32,02 3,80 9,34 

[Zn(Vp)LnА2(Ac)] 

C33H47Cl6LnN8O10P2Zn 

La 33,18 3,97 9,38 33,19 3,98 9,39 

Nd 33,03 3,95 9,34 33,04 3,95 9,33 

Gd 32,67 3,91 9,24 32,69 3,92 9,26 

Tb 32,63 3,90 9,22 32,67 3,91 9,24 

Yb 32,25 3,86 9,12 32,29 3,87 9,15 

 

2.6.4. [Ni(Ve)LnA(NO3)2] 

Сіль Ln(NO3)3·хН2О (0,5 ммоль) розчиняли у 2 мл ізопропілового 

спирту та додавали до ізопропанольного розчину (3 мл) NaА (0,159 г, 

0,5 ммоль). Розчин NaА готували шляхом взаємодії металічного натрію з 

еквімолярною кількістю ліганду НА в ізопропанолі. Через 20 хв 

відфільтровували осад NaNO3 і утворений розчин комплексу [LnА(NO3)2] 

по краплинам при постійному перемішуванні додавали до гарячого 

розчину Ni(Ve). Розчин Ni(Ve) готували шляхом взаємодії метанольного 

розчину (3 мл) Ni(Ac)2·4H2O (0,124 г, 0,5 ммоль) з розчином H2Ve (0,164 г, 

0,5 ммоль) у хлороформі (3 мл). Реакційну суміш нагрівали протягом 3 год 

у колбі зі зворотним холодильником. Утворений в процесі реакції світло-

оранжевий дрібнокристалічний порошок, відфільтровували та висушували 

на повітрі. Сухий залишок розчиняли у суміші ацетонітрилу та 

хлороформу (5:1) при нагріванні та залишали на кристалізацію шляхом 

повільного випаровування розчинників при кімнатній температурі. Через 
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7-10 діб спостерігали утворення призматичних червоно-коричневих 

кристалів у випадку [Ni(Ve)LaA(NO3)2] комплексу та червоно-коричневого 

порошку у випадку [Ni(Ve)NdA(NO3)2], які відфільтровували, промивали 

холодним ацетоном та діетиловим етером, висушували на повітрі. 

Комплекс добре розчиняється у ДМФА, ДМСО, гірше в ацетонітрилі 

та метанолі. Вихід 50-60%. Результати елементного аналізу для 

синтезованих комплексів наведені в таблиці 2.9. 

Таблиця 2.9 

Результати елементного аналізу для сполук складу 

[Ni(Ve)LnA(NO3)2] 

Сполука Ln3+ 
Розраховано, % Знайдено, % 

C H N C H N 

[Ni(Ve)LnA(NO3)2] 

C24H30Cl3LnN7O12PNi 

La 30,55 3,21 10,39 30,47 3,25 10,41 

Nd 30,38 3,19 10,33 30,43 3,29 10,23 

 

2.7. Короткі висновки 

 

Таким чином, нами були розроблені та вдосконалені методики 

синтезу нового ліганду КАФ типу – біс(N, N`-диметиламідо) (N``-

трихлорацетил)-триамідофосфату (НА), 26 монодерних координаційних 

сполук та 29 – гетеробіядерних. Всі речовин були одержані в 

індивідуальному стані, з висикоми виходами, склад підтверджено методом 

CHN-аналізу. Для додаткової ідентификації сполук та їх подальших 

досліджень, були застосовані методи ІЧ-, ЯМР (31Р та 1Н), електронна, 

люмінесцентна спектроскопії, мас-спектрометрія, елементний та 

рентгеноструктурний аналіз. 
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РОЗДІЛ 3 

Дослідження біс(N, N`-диметиламідо) (N``-трихлорацетил)-

триамідофосфату (НА) та моноядерних координаційних сполук 

лантаноїдів на їх основі 

 

P,N заміщенні аналоги β-дикетонів – карбациламідофосфати (КАФ), 

завжди були цікаві для використання їх в фармакології, в якості 

інсектицидів, пестицидів [186, 187]. На сьогоднішній день синтезовано та 

описано широке різноманіття координаційних сполук з s-, p-, d- та f- 

металами на основі КАФ лігандів [9, 10]. Ми поставили за мету 

синтезувати та дослідити властивості трихлорацетамідного КАФ ліганду з 

диметиламідними замісниками при фосфорильній группі та порівняти його 

координаційно-хімічні властивості з добре вивченим диетиламідним 

аналогом, що історично був синтезований і досліджений раніше. 

 

3.1. Будова та спектральні властивості «вільного» ліганду НА та його 

натрієвої солі 

Молекули НА у кристалі зв’язані між собой за рахунок водневих 

зв’язків (N(1)-H···O(2)) – амідний атом нітрогену однієї молекули 

взаємодіє з атомом оксигену фосфорильної групи сусідньої молекули 

(Рис. 3.1, б). Довжина зв’язку Р(1)-О(1) (1,478 (1) Å) типова для сполук з 

амідними замісниками біля атому фосфору [188] та КАФ [9]. 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 близько до аналогічних значень для КАФ 

сполук [189]. Довжина зв’язку Р(1)-N(1) (1,714 (1) Å) в молекулі НА довша 

в середньому на 0,08 Å ніж P-N зв’язок 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. Це і призводить до скорочення зв’язків P(1)-N(2) і P(1)-N(3), 
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та, відповідно, подовження зв’язку P(1)-N(1) фрагменту O(2)-C(1)-N(1)-

P(1)-O(1). 

 

а)                                                        б) 
Рис. 3.1 а) Молекулярна будова біс(N, N`- диметиламідо)  
                  (N``-трихлорацетил) - триамідофосфату (HA), 
              б) фрагмент центросиметричного ланцюга. 

 

Значення довжин зв’язків та кутів наведені в талиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Значення деяких довжин зв’язків (Å) та кутів (о) у структурі HA 

P(1)-O(1) 1,4780(8) O(1)-P(1)-N(3) 116,53(4) 

P(1)-N(3) 1,6239(8) O(1)-P(1)-N(2) 113,19(4) 

P(1)-N(2) 1,6388(8) N(3)-P(1)-N(2) 107,40(4) 

P(1)-N(1) 1,7141(8) O(1)-P(1)-N(1) 109,61(4) 

C(1)-O(2) 1,2151(11) N(3)-P(1)-N(1) 101,37(4) 

C(1)-N(1) 1,3546(12) N(2)-P(1)-N(1) 107,83(4) 

C(1)-C(2) 1,5658(13) O(2)-C(1)-N(1) 125,55(9) 

C(2)-Cl(3) 1,7684(9) O(2)-C(1)-C(2) 118,29(8) 

C(2)-Cl(1) 1,7723(10) N(1)-C(1)-C(2) 116,12(8) 

C(2)-Cl(2) 1,7745(9) C(1)-C(2)-Cl(3) 108,70(6) 

N(1)-H(1)N 0,828(16) C(1)-C(2)-Cl(1) 113,68(6) 

N(2)-C(4) 1,4614(13) C(1)-N(1)-H(1)N 120,3(11) 

N(2)-C(3) 1,4637(13) P(1)-N(1)-H(1)N 115,7(11) 

N(2)-C(5) 1,4518(13) C(1)-C(2)-Cl(2) 106,98(6) 

N(3)-C(6) 1,4652(13) Cl(3)-C(2)-Cl(1) 108,72(5) 

  Cl(3)-C(2)-Cl(2) 109,28(5) 

  Cl(1)-C(2)-Cl(2) 109,40(5) 

  C(1)-N(1)-P(1) 121,03(7) 

Геометрія оточення навколо атому фосфору в НА може бути 

описана, як викривленний тетраедр, що схоже з раніше описанними КАФ 
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сполуками. Кут в сегменті O(1)-P(1)-N(1) близький до значення, що 

характерне для тетраедричного оточення (109,61 (4)°), в той час як інші 

O(1)-P(1)-N кути мають значення 113,19 (4)° та 116,35 (4)°, це можна 

пояснити взаємним відтовхуванням амідних груп від атому оксисену 

фосфорильної групи. Ланка O(2)-C(1)-N(1)-P(1) близька до планарної 

конфігурації (торсійний кут -176,6°). 

В таблиці 3.2 наведені частоти деяких смуг поглинання 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 натрієвій солі NaA в цій області 

смуга коливання ν(N-H) відсутня, що свідчить про депротонування КАФ 

сполуки і перехід її в аніонну форму. При депротонуванні НА виникає π-

спряження в хелатному фрагменті O(2)-C(1)-N(1)-P(1)-О(1), що призводить 

до суттєвих змін у порядку зв’язків. Відповідно, в спектрах ми 

спостерігаємо зсув характеристичних смуг коливань ν(СО) та ν(РО) в 

область низьких частот. 

Таблиця 3.2 

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 --- 

 

3.2. ІЧ-спектральні дослідження нітрат вмістних комплексів 

лантаноїдів з лігандом НА у молекулярній формі [Ln(HA)3(NO3)3] 

При інтерпретації ІЧ-спектрів синтезованих комплексів було 

використано літературні дані, а також наступні міркування. Очевидно, що 

при переході ліганду в депротонований стан, кратність зв’язків C=O та 

P=O повинна зменшуватись (по аналогії з β-дикетонами), що веде до 

різкого зниження частот коливань ν(CO) та ν(PO):  
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Координація до йону металу призводить до ще більшого 

низькочастотного зсуву смуг поглинання ν(CO) та ν(PO). Тому при 

інтерпретації ІЧ спектрів координаційних сполук з лігандом у 

депротонованій формі 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, які відбуваються в положенні інших смуг поглинання під впливом 

згаданих факторів в спектрах сполук, що містять КАФ ліганди, незначні, 

отже виявити для них спектрально-структурні кореляції практично 

неможливо. 

Оскільки в спектрі вільного ліганду, його простих солей та 

комплексів, смуга поглинання ν(CO) розташована окремо і практично не 

перекривається іншими смугами, можна вважати її найбільш привабливою 

для аналізу. Як видно з таблиці 3.2, 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, що призводить до зменшення 

порядку зв’язку. Область зміни частот коливань ν(CO) для депротонованої 

форми ліганду в складі комплексу складає близько 60 см-1. Фактично, 

положення цієї смуги відображає природу зв’язку M-O(C). 

В таблиці 3.3 наведені значення основних смуг поглинання в ІЧ-

спектрах синтезованих сполук. 
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Таблиця 3.3 

Основні смуги поглинання в ІЧ-спектрах [Ln(HА)3(NO3)3] (см-1) 

 

В спектрі HА широка смуга поглинання біля 3030 см–1 зв’язана з 

коливаннями NH-груп, приймаючих участь в утворені водневих зв’язків з 

оксигеном фосфорильної групи сусідньої молекули. В ІЧ-спектрах 

комплексних сполук ця смуга зсувається в область 3270-3280 см-1, що 

свідчить про відсутність водневих зв’язків типу N-H⋯O=P у складі 

досліджених сполук. Смуги валентних коливань ν(PO) в ІЧ-спектрах HА та 

синтезованих комплексів лежать біля 1205 см-1 та в області 1145-1155 см-1 

відповідно. Зсув смуги ν(PO) в область низьких частот на 40-50 см-1 в 

спектрах комплексних сполук в порівнянні зі спектром НА, свідчить про 

координацію ліганду через фосфорильний атом оксигену. Зробити 

висновок щодо участі карбонільного атому оксигену в утворені 

координаційного зв’язку в сполуках [Ln(HА)3(NO3)3] по даним ІЧ спектрів 

неможна через незначні зсуви частот валентних коливань карбонільної 

групи: ν(CO)HА = 1715 cм-1, ν(CO)компл = 1735-1745 см-1. Вивчення ІЧ-

спектрів комплексів лантаноїдів складу LnА3 показало, що зсуви частот 

ν(PO) та ν(CO) вельми істотні в порівнянні зі спектром NaА 

(∆ν(CO) = ~20 см-1, ν(PO) = 40-80 см-1), тобто карбонільна група в LnА3 

приймає участь в координації поряд з фосфорильною. Таким чином, в 

Сполука 
Віднесення 

ν(CO) ν(РO) ν(CCl) ν(NН) 

[L
n
(H

А
) 3

(N
O

3
) 3

] 

La 1735 1145 670 3280 

Nd 1740 1150 675 3280 

Sm 1735 1150 665 3275 

Eu 1745 1145 670 3280 

Tb 1740 1150 660 3280 

Er 1735 1155 655 3280 
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нашому випадку HА в молекулярній формі виступає в ролі 

монодентатного ліганду з координацією через оксиген фосфорильної 

групи. Зробити висновок про спосіб координації нітратних груп в 

[Ln(HА)3(NO3)3] по даним ІЧ спектрів важко, оскільки смуги поглинання 

нітрат-іону перекриваються смугами поглинання органічних лігандів. З 

другого боку, приймаючи до уваги результати роботи [190] для 

синтезованих координаційних сполук можна запропонувати КЧ = 9 для 

центрального атому лантаноїду (3 атоми оксигену від лігандів HА та 6 

атомів оксисену від трьох бідентатно циклічно координованих нітратних 

груп). 

3.3. ІЧ-, ЯМР-спектральні та люмінесцентні дослідження 

молекулярних координаційних сполук, що містять трифенілфосфіноксид 

[LnA3(Ph3PO)] 

Як найбільш характеристичну, слід відмітити смугу поглинання 

ν(СО) карбонільної групи. В ІЧ-спектрах вільного ліганду смуга 

поглинання ν(СО) розташована в області 1715 см-1 (як про це зазначено 

вище), що відповідає коливанням подвійного зв’язку С=О. В ІЧ-спектрі 

NaA ця смуга зсувається на 85 см-1, що свідчить про зменшення порядку 

зв’язку С=О через те, що в хелатному фрагменті відбувається π-спряження 

при депротонуванні ліганду. 

Широка смуга поглинання в ІЧ-спектрі HА в області 3115 см-1 

відноситься до валентних коливань ν(NH). Уширення цієї смуги пов’язано 

з тим, що атоми гідрогену приймають участь в утворенні водневих зв’язків 

з атомом кисню фосфорильної групи сусідньої молекули. В ІЧ-спектрі 

натрієвої солі смуга поглинання ν(NH) відсутня, це свідчить про те, що 

ліганд входить до складу солі в депротонованому стані. 

Тип координації ліганду встановлено порівнянням ІЧ-спектрів 

катіонних комплексів і відповідної солі NaА. При порівнянні спектрів, 

величина ∆ν(СО), що складає 20-25 см-1, зсув ν(РО) в низькочастотну 
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область (∆ν(РО) 65-85 см-1) та відсутність широкої смуги поглинання 

ν(NH) вказує, що ліганд входить до складу комплексу в депротонованому 

стані з бідентатною координацію (таблиця 3.4).  

Таблиця 3.4 

Основні смуги поглинання в ІЧ-спектрах [Ln(A)3(Ph3PO)] (см-1) 

 

За даними ЯМР-спектрів 1H та 31Р для комплексу складу 

[LuA3(Ph3PO)] спостерігається координація однієї молекули 

трифенілфосфіноксиду. 1Н-ЯМР (400 мГц, ДМСО-d6, δ): 2,58 (д, 36Н), 7,54 

(м, 28Н). Інтегральна інтенсивність протонів фенольних кілець 

трифенілфосфоіноксіду відповідає координації однієї молекули Ph3PO. За 

основу взято інтенсивність сигналів пара-протонів фенольних кілець 

тетрафенілборат аніону. Мультиплетність сигналів Ph3PO в комплексі 

може бути обумовлена його частковим виходом з координаційної сфери.  

31Р- ЯМР 400 мГц, ДМСО-d6, δ):19,03 

Положення сигналів фосфору КАФ ліганду у спектрах 31Р-ЯМР 

свідчать про координацію ліганду в депротонованій формі (сигнали 

нейтральної форми ліганду знаходяться близько 11 мд. 

Для координаційної сполуки тербію [TbA3(Ph3PO)] спостерігається 

інтенсивна зелена люмінесценція після збудження в ультрафіолетовій 

області. Всі f-f переходи, що спостерігаються при кімнатній температурі 

відбуваються з рівня 5D4 на 7Fj (J=6-0) (рис. 3.2) При охолоджені до 77 К 

Сполука 
Віднесення 

ν(CO) ν(РO)A ν(РО)Ph3PO ν(CCl) 

[L
n
A

3
(P

h
3
P

O
)]

 

Tb 1610 1105 1125 675 

Dy 1610 1115 1115 678 

Ho 1610 1120 1120 677 

Er 1605 1110 1115 675 

Tm 1610 1125 1125 677 

Yb 1610 1115 1125 677 

Lu 1610 1115 1125 677 
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люмінесцентні смуги розщеплюються. Відомо, що спектри люмінесценції 

сполук тербію є набагато більш складними, ніж для сполук європію, 

оскільки вищі підрівні випромінюючого рівня 5D4 можуть приймати участь 

в люмінесценції. 

Присутність інтенсивної широкої смуги в УФ-області спектру 

збудження свідчить про наявність процесу перенесення енергії з ліганду на 

йон металу. Інтенсивна люмінесценція вказує на ефективність перенесення 

енергії з ліганду на випромінюючі рівні тербію. 
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Рис. 3.2. Спектри люмінесценції координаційної сполуки [TbA3(Ph3PO)]: 

a – при кімнатній температурі; b – при температурі 77 К. 

 

3.3.1. Молекулярна будова комплексу [HoА3(Ph3PO)] 

Жовті кристали сполуки [HoA3(Ph3PO)] 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. 
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Комплекс має молекулярну будову. КАФ ліганди координовані 

бідентатно через атоми оксигену карбонільної і фосфорильної груп 

(рис. 3.3). 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 плоскі шестичленні металоцикли, що свідчить про наявність π-

спряження. 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)°). 

Дані рентгеноструктурного аналізу повністю підтверджують 

попередньо зроблені висновки про будову даного типу комплексів, що 

були зроблені на основі інших методів дослідження. 

     

а                                                                   б 
Рис. 3.3 а) Молекулярна структура комплексу [HoА3(Ph3PO)] 

              б) координаційний поліедр гольмію. 
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В таблиці 3.5 представлені основні міжатомні відстані та кути в 

комплексі [HoА3(Ph3PO)]. Кристали для рентгеноструктурного аналізу 

були отримані безпосередньо з реакційної суміші. 

Таблиця 3.5 

Значення деяких довжин зв’язків (Å) та кутів (о) у структурі 

[HoA3(Ph3PO)] 

Ho(1)-O(1) 2,280(3) O(1)-Ho(1)-O(2) 75,42(14) 

Ho(1)-O(7) 2,261(4) O(2)-Ho(1)-O(3) 83,08(17) 

P(1)-O(1) 1,487(4) O(2)-Ho(1)-O(7) 142,00(17) 

P(1)-N(2) 1,614(9) O(1)-Ho(1)-O(3) 104,99(15) 

C(1)-O(2) 1,217(6) O(1)-Ho(1)-O(4) 149,21(14) 

C(1)-C(2) 1,568(9) O(3)-Ho(1)-O(7) 78,67(15) 

Ho(1)-O(2) 2,326(4) O(6)-Ho(1)-O(7) 74,89(16) 

C(2)-Cl(1) 1,752(8) O(1)-P(1)-N(2) 111,5(4) 

P(1)-N(1) 1,618(6) O(1)-P(1)-N(3) 109,9(3) 

P(1)-N(3) 1,616(8) N(2)-P(1)-N(3) 103,8(5) 

C(1)-N(1) 1,281(8) O(3)-P(2)-N(6) 116,3(3) 

  O(3)-P(2)-N(11) 112,9(3) 

  O(7)-P(4)-C(25) 111,0(3) 

  O(7)-P(4)-C(31) 111,5(3) 

  C(25)-P(4)-C(31) 107,9(3) 

  Ho(1)-O(2)-C(1) 136,8(4) 

  Ho(1)-O(6)-C(13) 130,3(4) 

  P(1)-N(1)-C(1) 122,6(4) 

  O(1)-Ho(1)-O(3) 104,99(15) 

  O(1)-Ho(1)-O(4) 149,21(14) 

  O(3)-Ho(1)-O(7) 78,67(15) 

  O(1)-P(1)-N(1) 116,8(3) 

  N(1)-P(1)-N(2) 107,4(4) 

  N(1)-P(1)-N(3) 106,5(4) 

 

3.4. ІЧ- та ЯМР-спектральні дослідження трифенілфосфіноксид 

вмістних комплексів катіонного типу [LnA2(Ph3PO)2](BPh4) 

При аналізі ІЧ-спектрів синтезованих сполук використовувався той 

самий підхід який описан вище, а саме, порівняння найбільш 

характеристичних смуг поглинання ν(CO) та ν(РO) отриманих 

комплексних сполук з ІЧ-спектром натрієвої солі досліджуваного ліганду 
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(NaA). При порівнянні спостерігається ссув обох смуг в низькочастотну 

область, що свідчіть про бідентатно-хелатний спосіб координації ліганду. 

Смуга поглинання ν(CO) зсувається в середньому на 20-30 см-1, в той 

самий час смуга поглинання ν(РO) зсувається на 60-80 см-1.  

В таблиці 3.6 наведені частоти деяких смуг поглинання в ІЧ-

спектрах синтезованих сполук. Відсутність широкої смуги коливання ν(N-

H) в області 3030 см-1 вказує на те, що ліганди входять до складу комплексу 

в депротонованому стані. 

Таблиця 3.6 

Основні смуги поглинання в ІЧ-спектрах [LnA2(Ph3PO)2](BPh4) (см-1) 

 

За даними ЯМР-спектрів 1H та 31Р для комплексу складу 

[LuА2(Ph3PO)2](BPh4) спостерігається координація двох молекул 

трифенілфосфіноксиду. 1Н-ЯМР (400 мГц, ДМСО-d6, δ): 2,58 (д, 23Н), 6,75 

(т, 4Н), 6,89 (т, 8Н), 7,19 (т, 8Н), 7,54 (м, 28Н). За основу взято 

інтенсивність сигналів пара-протонів фенольних кілець тетрафенілборат 

аніону. Мультиплетність сигналів Ph3PO в комплексі може бути 

обумовлена його частковим виходом з координаційної сфери в розчині.  

31Р- ЯМР (400 мГц, ДМСО-d6, δ): 19,05 

 

Сполука 
Віднесення 

ν(CO) ν(РO)А ν(РО)Ph3PO ν(CCl) 

[L
n
A

2
(P

h
3
P

O
) 2

](
B

P
h
4
) Tb 1610 1105 1125 675 

Dy 1610 1115 1115 678 

Ho 1610 1120 1120 677 

Er 1610 1100 1115 675 

Tm 1610 1125 1125 677 

Yb 1610 1125 1115 677 

Lu 1610 1125 1115 677 
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3.5. ІЧ- та ЯМР-спектральні дослідження катіонних координаційних 

сполук з гексаметилфосфортриамідом [LnA2(HMPA)3](BPh4) 

В таблиці 3.7 наведені частоти деяких смуг поглинання в ІЧ-

спектрах синтезованих сполук. Відсутність широкої смуги коливання ν(N-

H) в області 3030 см-1 вказує на те, що ліганди входять до складу комплексу 

в депротонованому стані. 

Тип координації ліганду в ацидоформі А1- можна встановити 

шляхом порівняння ІЧ-спектрів досліджуваних сполук та солі NaA. 

Оскільки значення ∆ν(СО) складає 20-25 см-1, то можна вважати, що 

депротонований ліганд координован через атом оксигену карбонільної 

групи. Фосфорильна група ліганду А1- також приймає участь в 

координації. В ІЧ-спектрі NaА смуга поглинання ν(РО) спостерігається в 

області 1170 см-1, тоді як в ІЧ-спектрі координаційних сполук ця смуга 

зміщена в низькочастотну область. ∆ν(РО) складає 45-70 см-1. 

Таблиця 3.7 

Основні смуги поглинання в ІЧ-спектрах [LnA2(HMPA)3](BPh4) (см-1) 

 

З метою віднесення смуги поглинання ν(РО)HMPA нами були 

проаналізовані літературні дані по ІЧ-спектрам координаційних сполук 

лантаноїдів з гексаметаполом [191]. З цих даних випливає, що серед 

факторів, впливаючих на частоту валентних коливань ν(РО) координованих 

молекул HMPA в сполуках лантаноїдів (заряд комплексу, природа 

Сполука 
Віднесення 

ν(CO) ν(РO)А ν(РО)HMPA ν(CCl) 
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) La 1605 1100 1115 675 

Nd 1610 1105 1125 675 

Eu 1610 1115 1115 675 

Tb 1610 1120 1120 675 

Y 1610 1125 1125 675 
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внутрішньосферного йону, природа зовнішньосферного протийону), 

найбільш суттєвим є заряд комплексу, а саме: чим вищий заряд 

комплексного катіону, тим сильніше зміщена смуга ν(РО) координованих 

молекул HМРА в порівнянні з її положенням в спектрі «вільного» ліганду. 

Напевно, для розглянутих сполук смуга поглинання для ν(РО)HМРА повинна 

спостерігатися в області 1120-1110 см-1. 

В ІЧ-спектрах комплексів з Nd3+ та La3+ в області 1105-1125 см-1 

спостерігається дві інтенсивні смуги поглинання ν(РО), причому 

низькочастотну смугу можна віднести до коливань фосфорильної групи 

ліганду А1-, так як в ІЧ-спектрах координаційних сполук складу LnА3 смуга 

поглинання ν(РО) лежить в області 1090-1100 см-1. Для другої частини 

сполук в цій області спостерігається одна уширена смуга поглинання, яка є 

суперпозицією смуг ν(РО) лігандів HMPA и НА. 

У спектрах ПМР для сполуки складу [Y(А)2(HМРА)3](BPh4) 

спостерігається синглет з інтегральною інтенсивністю 54Н, що відповідає 

кількістю протонів в метильних групах 3-х молекул НМРА, що входять до 

складу комплексу. 1Н-ЯМР (400 мГц, ДМСО-d6, δ): 2,07 (с, 54Н), 2,68 (д, 

23Н), 6,75 (т, 4Н), 6,89(т, 8Н), 7,19 (т, 8Н). За основу взято інтенсивність 

сигналів пара-протонів фенольних кілець тетрафенілборат аніону. 31Р- 

ЯМР (400 мГц, ДМСО-d6, δ): 19,01. 

 

3.6. Короткі висновки 

Порівняння властивостей та будови нового синтезованого нами 

ліганда НА з достатньо широко дослідженим лігандом НХ, які 

відрізняються між собою тільки довжиною алкіільних замісників в амідних 

групах розташованих біля атому фосфору (метил та етил відповідно) 

показало певні відмонності та подібність в будові та координаційно-

хімічні поведінці: 

• Структура обох лігандів в кристалічному стані 

характеризується наявністю міцних водневих зв’язків типу NH – OP, 
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однак вплив стеричного фактору призвів, що структурною оденицею 

ліганда НХ є центросиметричні димери, тоді як ліганд НА 

побудований із полмерних ланцюгів. Потрібно відмітити ще одну 

цікаву особливість будови ліганду НА – карбонільні та фосфорильні 

функціональні групи характеризуються син-розташуванням, що є не 

типовим для КАФ лігандів в індивідуальному стані взагалі. 

• Структурні відмінності знайшли своє відображення в ІЧ-

спектрах. Характеристичні смуги поглинання ν(СО) та ν(РО) в 

спектрах ліганду НА зсунуті в бік низьких частот в порівнянні з ІЧ 

спектором сполуки НХ на 10 ті 30 см-1 відповідно. 

• З точки зору координаційно-хімічної поведінки, в цілому 

обидва ліганди дуже схожі: в депротонованому стані вони 

координуться переважно в бідентатно-циклічний спосіб через атоми 

оксигенів карбонільної та фосфорильної груп, а в молекулярній (в 

нейтральній) формі – монодентатно, через атом оксигену 

фосфорильної групи. Цікавою особливістю електронної будови НА є 

той факт, що при монодентатній координації, за рахунок 

перерозподілу електронної густини в наслідок компенсаційного 

ефекту, порядок зв’язку СО суттєво зростає, що відображується в ІЧ 

спектрах зсувом смуги поглинання ν(СО) в виссокочастотну область в 

порівнянні зі спектром «вільного» ліганду на 20-30 см-1. Відповідний 

зсув у випадку ліганду НХ за літературними даними складав 5-10 см-1.  

• КС, що містять ліганд НА складу [Ln(HА)3(NO3)3] вдається 

синтезувати і виділити в індивідуальному стані для всього рду 

лантаноїдів, так само, як і для координаційних сполук на основі НХ 

подібного складу. 

• КС, що містять в якості додаткового ліганду Ph3PO, вдалося 

виділити в індивідуальному стані тільки для другою половини рду 

лантаноїдів. Для першої половини рду лантаноїдів, які 

характеризуються більшим йоним радіусом, КС утворюються в 
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маслоподібному вигляді. Скоріше за все, малі за об’ємом ліганди НА, 

в цьому випадку, обумовлюють можливість олігомеризації за рахунок 

реалізації місткової функції атомів оксигену донорних груп. 

• У випадку використання додаткового ліганду НМРА замість 

Ph3PO, співвідношення стеричних факторів від лігандів НА та НМРА 

допускає можливість синтезу КС однакового складу в кристалічному 

вигляді для всього ряду лантаноїдів. Скоріше за все, це пов’язано з 

тим, що сполуки мають йонну кристалічну гратку, завдяки 

використанню в якості аніону не схильного до координації 

тетрафенілборату. 



88 

 

 

РОЗДІЛ 4 

Гетеробіядерні 3d-4f координаційні сполуки, що містять 

фосфортриамідні ліганди та основи Шиффа 

 

В останні десятиріччя значний інтерес викликають дослідження 

люмінесцентних властивостей комплексів лантаноїдів, що обумовлено 

можливістю їх практичного застосування. Відомо, що люмінесценція іонів 

РЗЕ у видимій ділянці спектру вже знайшла своє широке застосування, в 

першу чергу для одержання фото- та електролюмінесцентних матеріалів 

[192-195]. Інтерес до вивчення ІЧ люмінесценції іонів лантаноїдів 

надзвичайно посилився у зв’язку з вимогами сучасної біомедицини. 

Роботи в даній області насамперед спрямовані на покращення 

люмінесцентних характеристик таких сполук шляхом використання 

підходящих хромофорів, які поглинають в ближній УФ та видимій області 

спектру і виконують роль сенсибілізаторів, що здатні опосередковано 

переносити енергію до іону лантаноїду [196-198]. 

Так, у попередньому розділі наведені результати дослідження 

координаційних сполук лантаноїдів молекулярного та катіонного типу 

складу [LnA3(Ph3PO)] і [LnA2(Ph3PO)2](BPh4), де у якості додаткового 

нейтрального ліганду використано відомий хромофор – 

трифенілфосфіноксид. Слід відмітити, що даний підхід є досить відомим 

та комплекси такого типу широко описані в літературі. Однак, аналіз 

публікацій за останні 10 років свідчить, що все частіше увагу науковців 

привертає дослідження більш складних поліядерних систем, часто 

гетероядерних [199]. Один з таких підходів базується на використанні 

нейтральних координаційних сполук цинку з основами Шиффа, що 

характеризуються наявністю екзодонорних атомів оксигену та здатні 

доповнювати координаційну сферу іону РЗЕ, утворюючи при цьому 
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гетерометальні 3d-4f комплекси [200]. Однак, слід зазначити, що на даний 

час основна увага дослідників до цих систем спрямована на пошук 

можливостей регулювання люмінесцентних властивостей у ближній 

ІЧ області шляхом варіації електронної природи замісників у лігандах – 

основах Шиффа, спейсерів і функціональних містків (різноманітні аніонні 

групи чи жорсткі полідентатні ліганди) [201]. 

На нашу думку, досить мало уваги в літературі приділено 

можливості варіації найближчого оточення саме іону лантаноїду в [Zn-Ln] 

системах. З цієї точки зору, дослідження змішанолігандних гетероядерних 

[Zn-Ln] координаційних сполук на основі карбациламідофосфатів, що 

здатні виступати своєрідними додатковими сенсибілізаторами 

4f-люмінесценції, є актуальними та перспективними.  

Попередні дослідження комплексів лантаноїдів з КАФ лігандами 

показали, що внутрішньокомплексні трис-сполуки складу Ln(КАФ)3 є 

координаційно ненасиченими і здатні приєднувати додаткові нейтральні 

N- чи O- донорні ліганди та утворювати моно- Ln(КАФ)3·Q (Q = 1,10'-phen, 

2,2'-dipy), бі- Ln2(КАФ)6·Qn (Q = bipir, 4,4'-dipy, n = 1; Q = 4,4'-dipy, n = 3) 

та поліядерні [Ln(КАФ)3·Q]n (Q = p-bpe) координаційні сполуки [51, 202]. 

Таким чином, ненасичені трис-комплекси РЗЕ на основі КАФ лігандів з 

однієї сторони та комплекси цинку з основами Шиффа з іншої є 

перспективними об’єктами при синтезі нових гетероядерних 

координаційних сполук та, в подальшому, дослідженню їх властивостей. 

Також слід відмітити, що даний підхід, а саме використання 

комплексу в якості додаткового ліганду, може бути застосований для 

усього ряду 3d-металів. Адже інтерес до таких сполук обумовлений 

можливістю поєднання в одній молекулі декількох іонів металів з різним 

значенням спіну, що дозволяє отримувати поліядерні сполуки не лише з 

цінними люмінесцентними, але й з цікавими магнітними та оптичними 

властивостями [150, 203-207]. Отже, такі гетероядерні 3d-4f сполуки є 

відносно новими системами, що потребують подальших досліджень та 
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потенційно цікаві з точки зору можливості їх практичного застосування, 

що і спонукає до пошуку простих та зручних методів їх синтезу. 

Класичний спосіб одержання таких сполук базується на 

використанні реакції комплексоутворення між КС 3d-металу та нітратом 

чи ацетатом лантаноїду [208]. Лише в деяких публікаціях повідомляється 

про використання замість солей РЗЕ їх комплексів на основі β-дикетонів 

[185]. Так, у роботі [209] були зроблені перші спроби щодо синтезу і 

встановленню будови нових 3d-4f координаційних сполук, де у якості 

нейтральних додаткових лігандів використовували комплекси Cu(Vp) та 

Ni(Ve) (Н2Ve та Н2Vp одержані при конденсації o-ваніліну з 1,2-

диаміноетаном та 1,3-диамінопропаном відповідно [210, 211]), а 

ненасичені КС лантаноїдів з β-дикетонами замінили на аналогічні 

комплекси РЗЕ з фосфорильованими амідами. 

Застосувавши такий підхід вдалося одержати ряд [Cu-Ln] та [Ni-Ln] 

гетеробіядерних координаційних сполук на прикладі двох 

фосфорильованих амідів: CCl3C(O)NHP(O)(OCH3)2 (HL1) – представника 

КАФ та C6H5SO2NHP(O)(OCH3)2 (HL2) – представника сульфамідів (САФ).  

У нашій роботі для синтезу гетеробіядерних сполук було 

використано два ліганди – HL1 та HL2 – амідофосфатного типу. Тут, слід 

зазначити, що умовно усі КАФ ліганди можна розділити на два типи: 

фосфортриамідні (з амідними замісниками біля атому фосфору) та 

амідофосфатні (з естерними замісниками біля атому фосфору). І, як 

показав аналіз одержаних координаційних сполук з цими лігандами, склад 

комплексу та форма ліганду (нейтральна чи депротонована), а також 

спосіб його координації значною мірою залежить від кислотності амідної 

групи, що в свою чергу залежить від природи замісників біля карбонільної 

та фосфорильної груп [212]. 

Тому, нам було цікаво дослідити можливість утворення 

гетеробіядерних 3d-4f комплексів у випадку використання саме 

фосфортриамідних лігандів, а також прослідкувати за зміною складу та 
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будови одержаних координаційних сполук при переході від 

фосфортриамідних до амідофосфатних лігандів. 

Синтезовані гетеробіядерні координаційні сполуки, що містять у 

своєму складі діамагнітний іон Zn2+, а також комплекси складу 

[Ni(Ve)LnA(NO3)2] (центральний атом нікелю знаходиться у 

плоскоквадратному оточенні) виявилися зручними об’єктами для їх 

ідентифікації за допомогою ЯМР досліджень. У якості експрес аналізу для 

даних об’єктів використовували рентгенфлуоресцентний аналіз, який на 

якісному рівні дозволив встановити наявність двох різних металів у складі 

синтезованих 3d-4f комплексів. 

Отже, в даній роботі представлені цинк- та нікельвмісні 

гетеробіядерні координаційні сполуки з двома лігандами – HА та HХ. 

Однак, обговорення та аналіз одержаних результатів ми розпочнемо з 

комплексів на основі HХ, що обумовлено більшою кількістю синтетичного 

матеріалу (дані об’єкти на протязі 2-4 діб виділялися з розчину у вигляді 

індивідуальних кристалів чи кристалічних порошків) і, відповідно, більш 

систематичним його дослідженням. 

4.1. Спектральні дослідження та встановлення будови гетеробіядерних 

комплексів складу: [Zn(Ve)LnX2(Ac)], [Zn(Vp)LnX2(Ac)] та 

[Ni(Vp)(MeOH)LnX2(Ac)] основі HX 

4.1.1. ІЧ-, ЯМР- спектральні, люмінесцентні та мас-спектрометричні 

дослідження координаційних сполук на основі HX 

Попередні дослідження показали, що в більшості випадків КАФ 

ліганди у депротонованій формі координуються бідентатно-циклічно через 

атоми оксигену фосфорильної та карбонільної груп з утворенням 

шестичленних металоциклів [9]. Однак, при переході від моно- до 

гетеробіядерних координаційних сполук на основі ліганду HX 

ідентифікація останніх за даними ІЧ-спектроскопії дещо ускладнюється. 

Це обумовлено накладанням характеристичних смуг поглинання, а саме 
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ν(CO), ν(РO) та ν(CN), ν(CPh-O) від КАФ ліганду та основи Шиффа 

відповідно. Основним ІЧ-спектральним критерієм координації ліганду НХ 

в гетеробіядерних комплексах [Zn(Ve)LnX2(Ac)], [Zn(Vp)LnX2(Ac)] та 

[Ni(Vp)(MeOH)LnX2(Ac)] як і в моноядерних [185209] є зсув частоти 

валентного коливання фосфорильної групи ν(РO) в область низьких частот 

при порівнянні ІЧ спектрів нейтрального ліганду (ν(РO) = 1235 см-1) [213] 

та синтезованих координаційних сполук (табл. 4.1).  

Таблиця 4.1 

Положення деяких смуг поглинання в ІЧ спектрах одержаних сполук (см-1) 

Сполука 

Віднесення 

ν(CO)X + 

ν(CN)Schiff 
νas(CO)Ac ν(CC)Schiff ν(CPh-O)Schiff ν(РO)X ν(CCl)X 

[Z
n

(V
e)

L
n

X
2
(A

c)
] La 1611-1655 1580 1540 1215-1245 1180(ш) 674(ш) 

Nd 1609-1653 1576 1545 1217-1238 1176(ш) 674(ш) 

Gd 1607-1653 1575 1550 1215-1238 1174(ш) 674(ш) 

Er 1607-1653 1578 1552 1217-1242 1172(ш) 674(ш) 

[Z
n

(V
p

)L
n

X
2
(A

c)
] 

La 1605-1642 1580 1555 1222-1240 1178, 1186 674(ш) 

Nd 1608-1640 1572 1555 1214-1239 1175, 1183 673, 663 

Eu 1608-1642 1585 1556 1222-1240 1178, 1185 674(ш) 

Gd 1609-1640 1575 1556 1217-1241 1178, 1184 674, 665 

Tb 1608-1637 1573 1555 1222-1241 1176, 1182 674, 665 

Dy 1605-1648 1575 1555 1217-1239 1176, 1183 672, 665 

Er 1608-1642 1574 1558 1214-1241 1175, 1182 674, 666 

Yb 1608-1639 1575 1555 1220-1242 1176, 1182 677, 668 

Lu 1608-1636 1578 1555 1219-1242 1177, 1183 673, 666 

[N
i(

V
p

)(
M

eO
H

)L
n

X
2
(A

c)
] La 1610-1642 1574 1554 1210-1232 1179(ш) 673(ш) 

Eu 1611-1639 1570 1547 1212-1238 1172(ш) 674(ш) 

Gd 1612-1643 1575 1555 1208-1236 1173(ш) 672(ш) 

Er 1610-1637 1573 1549 1213-1239 1175(ш) 674(ш) 

Lu 1605-1639 1563 1545 1204-1233 1170(ш) 676(ш) 



93 

 

Величина такого зсуву ∆ν(РO) лежить у межах 49-65 см-1. Як видно з 

таблиці 4.1 у випадку смуг поглинання ν(РO) та ν(CCl) спостерігається 

розщеплення або уширення даних смуг для одержаних гетеробіядерних 

комплексів, що може бути обумовлено нееквівалентністю координованих 

лігандів HX. Це припущення також узгоджується з даними ЯМР спектрів 

на ядрах 31Р для цинквмісних координаційних сполук (див. нижче). 

В області 1605-1655 см-1 спостерігається накладання смуг валентних 

коливань ν(CO) (від КАФ ліганду) та ν(CN) (від основи Шиффа). 

Інтенсивну смугу приблизно при 1570-1580 см-1 можна віднести до 

валентного коливання νas(CО) від ацетат іону [214-216]. Наявність досить 

інтенсивних (співрозмірних за інтенсивністю з ν(CN) та ν(CO)) смуг 

поглинання в області 1204-1245 см-1 (ν(CPh-O)) свідчать про входження 

додаткового ліганду Zn(Schiff) чи Ni(Schiff) до координаційної сфери іону 

лантаноїду [216, 217] (табл. 4.1). 

З метою вивчення складу та змін в електронній будові отриманих 

[Zn-La] координаційних сполук нами було порівняно ЯМР спектри 1Н та 
31Р вихідних компонентів, а саме НХ, H2Ve, H2Vp з спектрами комплексів 

[Zn(Ve)LaX2(Ac)] та [Zn(Vp)LaX2(Ac)] у CDCl3-d1. 

У ПМР спектрі НХ фіксується триплет з центром при 1,15 м.ч. і 

константою спін-спінової взаємодії на метиленовій групі 7 Гц. Сигнали 

метиленових груп спостерігаються у вигляді мультиплету при 3.19 м.ч. У 

ПМР спектрах [Zn-La] координаційних сполук спостерігається зсув даних 

сигналів у сильне поле у порівнянні зі спектром НХ (табл. 4.2). Такий зсув 

можна пояснити перерозподілом електронної густини у молекулі ліганду 

при його депротонуванні та координації та виникненні π-спряження у 

хелатному металоциклі. 

У спектрах ЯМР 31P розчинів [Zn-La] комплексів у хлороформі 

спостерігаються два уширені сигнали при 18,11 і 21,01 м.ч. та при 17,41 і 

20,89 м.ч. для [Zn(Ve)LaX2(Ac)] та [Zn(Vp)LaX2(Ac)] відповідно, що 
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свідчить про магнітну нееквівалентність атомів фосфору в молекулах. 

Внаслідок дезекранування атому фосфору дані сигнали для [Zn-La] 

комплексів зсуваються у слабке поле відносно такого для НХ (мультиплет 

з центром при 13,11 м.ч.) (табл. 4.2). 

У ПМР спектрах лігандів H2Ve та H2Vp спостерігаються відповідно 

чотири та п’ять сигналів від протонів СН2, СН3, СН та ОН груп. 

Ароматичні протони фіксуються у вигляді мультиплетів в області 6,76-

6,91 м.ч. та 6,80-6,94 м.ч. для H2Ve та H2Vp відповідно. У ПМР спектрах 

[Zn-La] комплексів спостерігаються усі очікувані сигнали від основ 

Шиффа (табл. 4.2). Факт координації ацетат-іону встановлюється 

однозначно: у ПМР спектрах обох комплексів присутній сигнал у вигляді 

синглету при 1,86 та 1,84 м.ч. від трьох протонів метильної групи для 

[Zn(Ve)LaX2(Ac)] та [Zn(Vp)LaX2(Ac)] відповідно (табл. 4.3). 

Таблиця 4.2 

Значення хімічних зсувів у ЯМР спектрах 1Н та 31Р синтезованих [Zn-La] 

та вихідних сполук 

Сполука 
1
Н, δ, м.ч. 

31
Р, δ, м.ч. 

НХ 1,15 (т, 12Н, СН3, 
3
JН-Н=7 Гц), 3,19 (м, 8Н, CH2) 13,11 (м) 

H2Ve 

3,89 (c, 6Н, СН3); 3,96 (м, 4Н, CH2); 6,76-6,91 

(м, 6Н, С6Н3); 8,33 (с, 2Н, СН); 13,60 (м, 2Н, 

ОН) 

- 

H2Vp 

2,12 (к, 2Н, СН2, 
3
JН-Н=6.4 Гц); 3,74 (т, 4Н, CH2, 

3
JН-Н=6.4 Гц); 3,92 (с, 6Н, СН3); 6,80-6,94 (м, 

6Н, С6Н3); 8,38 (с, 2Н, СН); 13,97 (м, 2Н, ОН) 

- 

[Zn(Ve)LaX2(Ac)] 

0,75 (м, 12Н, СН3(Х)); 1,01 (м, 12Н, СН3(Х)); 

1,86 (с, 3Н, CH3(Ас)); 2,66-3,12 (4м, 16Н, 

СН2(Х)); 3,65 (м, 2Н, СН2(Ve)); 4,06 (с, 6Н, 

СН3(Ve)); 4,17 (м, 2Н, СН2(Ve)); 6,54 (дд, 2Н, 

С6Н3, 
3
JН-Н=8 Гц); 6,77-6,83 (м, 4Н, С6Н3); 8,30 

(с, 2Н, СН) 

18,11 (м) 

21,01 (м) 
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[Zn(Vp)LaX2(Ac)] 

0,81 (м, 12Н, СН3(Х)); 0,97 (м, 12Н, СН3(Х)); 

1,84 (с, 3Н, CH3(Ас)); 2,05-3,12 (2м, 17Н, 

СН2(Х)+СН2(Vp)); 3,72 (м, 2Н, СН2(Vp)); 4,07-

4,15 (м, 9Н, СН3(Vp)+ СН2(Vp)); 6,54 (дд, 2Н, 

С6Н3, 
3
JН-Н=8 Гц); 6,74 (д, 2Н, С6Н3, 

3
JН-Н=7.6 Гц); 6,83 (д, 2Н, С6Н3, 

3
JН-Н=7.6 Гц); 

8,13 (с, 2Н, СН) 

17,41 (м) 

20,89 (м) 

 

Аналіз інтегральних інтенсивностей сигналів у спектрах ПМР 

координаційних сполук [Zn(Ve)LaX2(Ac)] та [Zn(Vp)LaX2(Ac)] показав, що 

утворюються комплекси зі співвідношенням [Ve]2¯ ([Vp]2¯) до Х¯ як 1:2 

(табл. 4.3). 

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. 4.1). 
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Рис. 4.1. Спектри люмінесценції сполуки [Zn(Vp)TbX2(Ac)]: 

a – при кімнатній температурі; b – при температурі 77 К. 
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З метою дослідження стабільності одержаних цинк- та нікельвмісних 

гетеробіядерних координаційних сполук у розчині було проведено ESI 

мас-спектрометричні дослідження розчинів в ацетонітрилі 

[Zn(Vp)NdX2(Ac)], [Ni(Vp)(MeOH)LaX2(Ac)] та [Ni(Vp)(MeOH)ErX2(Ac)], 

оскільки, як показано раніше, цей метод виявився досить інформативним 

при встановлення складу існуючих у розчині часточок [218]. 

У ESI мас-спектрі комплексу [Zn(Vp)NdX2(Ac)] спостерігається 

патерн, який було віднесено до часточки [Zn(Vp)Nd(X)2
+]+ 

(Мрозр = 1252.05) (рис. 4.2) з інтенсивностями сигналів, характерними для 

ізотопного розподілу даних елементів. У мас-спектрах нікельвмісним 

координаційних сполук [Ni(Vp)(MeOH)LaX2(Ac)] та 

[Ni(Vp)(MeOH)ErX2(Ac)] також знайдено ізотопні паттерни, притаманні 

для часточок [Ni(Vp)La(X)2
+]+ (Мрозр = 1241.05) та [Ni(Vp)Er(X)2

+]+ 

(Мрозр = 1268.08) відповідно з інтенсивностями сигналів, характерними для 

ізотопного розподілу даних елементів (рис. 4.2). Спектри досліджуваних 

комплексів [Zn(Vp)NdX2(Ac)] та [Ni(Vp)(MeOH)LaX2(Ac)] містять 

паттерни, притаманні для часточок [Zn(Vp)+Nd(X)(NO3)
+]+ (Мрозр = 962.0) 

та [Ni(Vp)+La(X)(NO3)
+]+ (Мрозр = 951.0) відповідно. Наявність нітрат-

аніону можна пояснити неповним його осадженням при одержанні 

гетеробіядерних координаційних сполук, так як в реакцію з М(Schiff) 

вводили комплекс LnX2(NO3). 

Отже, ESI мас-спектрометричні дослідження ацетонітрильних 

розчинів синтезованих комплексів підтверджують утворення 

гетеробіядерних сполук складу [Zn(Vp)Nd(X)2
+]+, [Ni(Vp)La(X)2

+]+ та 

[Ni(Vp)Er(X)2
+]+, де координаційну сферу іону лантаноїду та 3d-металу 

доповнює ацетат-іон. Даний висновок можна зробити, по-перше, з раніше 

одержаних літературних даних [139, 140, 185209], по-друге, з аналізу ЯМР 

спектрів [Zn-La] комплексів і, по-третє, з даних РСтА (див. 4.1.2.). 

Стабільність даних гетеробіядерних часточок у розчині, а також наявність 

лабільних лігандів, таких як ацетат-іон і молекула метанолу (у випадку 
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[Ni(Vp)(MeOH)LnX2(Ac)] сполук) дозволяє прогнозувати можливість 

використання одержаних сполук у якості каталітичних матеріалів. 
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Рис. 4.2. Експериментальний (а) та розрахований (б) ізотопні патерни для 

часточок [Zn(Vp)Nd(X)2
+]+, [Ni(Vp)La(X)2

+]+ та [Ni(Vp)Er(X)2
+]+ в ESI-MS 

мас-спектрах 
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4.1.2. Будова 3d-4f координаційних сполук на основі HX 

4.1.2.1. Молекулярна будова комплексів [Zn(Vp)LaX2(Ac)] та 
[Zn(Vp)EuX2(Ac)] 

 

Основні кристалографічні дані та параметри експерименту для 

структур [Zn(Vp)LaX2(Ac)] та [Zn(Vp)EuX2(Ac)] наведено в додатку А. 

Наведені комплекси мають ідентичну молекулярну будову, тому детально 

розглянемо результати рентгеноструктурного аналізу лише для 

[Zn(Vp)EuX2(Ac)] координаційної сполуки. 

Кристалічна структура комплексу [Zn(Vp)EuX2(Ac)] побудована із 

гетеробіметалвмісних молекул, які містять нейтральний комплекс Zn(Vp) 

та координаційну часточку Eu(X)2
+. Металічні центри Zn2+ - Eu3+ поєднані 

завдяки двом містковим фенольним атомам оксигену від [Vp]2- та 

ацетатній групі (рис. 4.3). Відстань Zn⋯Eu складає 3,508(2) Å. 

 

Рис. 4.3. Молекулярна будова комплексу [Zn(Vp)EuX2(Ac)] (на рисунку не 
наведені протони, атоми хлору та карбону етильних груп) 

 

Координаційний поліедр ЦА Eu3+ представляє собою викривлену 

одношапкову квадратну антипризму (КЧ = 9), позицію шапки в якій займає 

атом оксигену O(1) метокси групи (поліедр комплексу [Zn(Vp)LaX2(Ac)] – 
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викривлена тришапкова тригональна призма) (Додаток Б) [219]. КСф EuO9 

складається із дев’яти атомів оксигену: чотири з яких належать комплексу 

Zn(Vp), інші чотири – двом депротонованим фосфорильним лігандам [Х]¯, 

що координуються класичним (О,О')-хелатним способом, дев’яту позицію 

посідає атом оксигену, що належить містковій ацетатній групі. 

Внутрішню площину N2O2, що характерна для лігандів «саленового» 

типу та формується двома фенольними атомами оксигену та двома 

азометиновими атомами нітрогену, займає іон Zn2+. ЦА Zn2+ знаходиться у 

дещо викривленому тетрагонально-пірамідальному оточенні O3N2, про що 

свідчить розрахований тригональний індекс τ = 0,08 (τ = (β-α)/60, де β та α 

– найбільші кути при ЦА цинку, α = О(3)Zn(1)N(1) = 150,9°, 

β = О(2)Zn(1)N(2) = 155,7°) (табл. 4.4) [220]. Основу піраміди формують 

два атоми оксигену (О(2) та О(3)) та два атоми нітрогену (N(1) та N(2)), що 

належать молекулі [Vр]2-, апікальну позицію займає атом оксигену (О(10)) 

ацетатної групи, що додатково поєднує металічні центри Zn2+ та Eu3+. 

Атом цинку виходить на 0,4601 Å над площиною, що утворена двома 

атомами оксигену (О(2) та О(3)) та нітрогену (N(1) та N(2)). Відхилення 

даних атомів від СКП, що проведена через фрагмент O2N2, є несуттєвими 

та складають: N(1) (-0,0466 Å), N(2) (0,0476 Å), O(2) (0,0533 Å) та O(3) 

(-0,0543 A). Атом С(9) знаходиться під, а атом Zn(1) над площиною, яку 

формують імінні атоми нітрогену (N(1) і N(2)) та атоми карбону (С(8) і 

С(10)), що належить пропановому заміснику на -0,7247 Å та 0,6461 Å 

відповідно. 

Значення довжин зв’язків між містковими фенольними оксигенами 

та іонами Zn2+ та Eu3+ значно відрізняються: Zn(1)-O(2) = 2,058(9) Å, Zn(1)-

O(3) = 2,067(8) Å, Eu(1)-O(2) = 2,391(8) Å, Eu(1)-O(3) = 2,429(8) Å. Така 

відмінність у довжинах зв’язків є очікуваною і обумовлена різницею 

іонних радіусів [221] та спостерігається для подібних 3d-4f сполук 

[169,200, 222, 223]. Значення довжин зв’язків Zn(1)-N(1) та Zn(1)-N(2) 

складають відповідно 2,08(1) Å і 2,064(9) Å та є співрозмірними з 
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величинами одержаними для цинквмісних комплексів з основами Шиффа 

[173]. Довжина зв’язку Zn(1)-O(10) від ацетат іону, що формує вершину 

піраміди, становить 1,953(9) Å (табл. 4.3). 

Фрагмент ZnO2Eu, на відміну від аналогічних купрумвмісних 

комплексів більш деформований, про що свідчать значення “місткових” 

кутів Zn(1)-O(2)-Eu(1) (103,9(3) Å) та Zn(1)-O(3)-Eu(1) (102,3(3) Å), а також 

величина двогранного кута Zn(1)-O(3)-О(2)-Eu(1) = 26,1° (для 

купрумвмісних комплексів величина даного кута лежить у межах від 1,5 до 

10° [140]). Максимальне відхилення атомів, що формують 

середньоквадратичну площину ZnO2Eu становить 0,2245 Å. 

Таблиця 4.3 

Значення деяких довжин зв’язків (Å) та кутів (о) у структурі 

[Zn(Vp)EuX2(Ac)] 

Eu(1)-O(1) 2,619(7) O(5)-Eu(1)-O(6) 71,9(3) 

Eu(1)-O(2) 2,391(8) O(7)-Eu(1)-O(8) 73,8(3) 

Eu(1)-O(3) 2,429(8) O(2)-Eu(1)-O(3) 66,4(3) 

Eu(1)-O(4) 2,605(7) O(1)-Eu(1)-O(2) 63,1(3) 

Eu(1)-O(5) 2,356(8) O(4)-Eu(1)-O(3) 61,3(3) 

Eu(1)-O(7) 2,367(7) O(1)-Eu(1)-O(4) 142,1(3) 

Eu(1)-O(6) 2,447(7) O(9)-Eu(1)-O(7) 73,4(3) 

Eu(1)-O(8) 2,408(8) O(9)-Eu(1)-O(8) 71,4(3) 

Eu(1)-O(9) 2,455(8) O(9)-Eu(1)-O(6) 146,7(3) 

Zn(1)-O(2) 2,058(9) O(9)-Eu(1)-O(5) 139,7(3) 

Zn(1)-O(3) 2,067(8) O(9)-Eu(1)-O(1) 119,2(3) 

Zn(1)-N(1) 2,08(1) O(9)-Eu(1)-O(4) 98,0(3) 

Zn(1)-N(2) 2,064(9) O(9)-Eu(1)-O(2) 75,9(3) 

Zn(1)-O(10) 1,953(9) O(9)-Eu(1)-O(3) 69,0(3) 

Р(1)-О(5) 1,499(8) N(1)-Zn(1)-N(2) 93,3(4) 

P(2)-O(7) 1,502(8) O(2)-Zn(1)-N(1) 88,8(4) 

P(1)-N(3) 1,65(1) O(3)-Zn(1)-N(2) 87,0(4) 

P(2)-N(6) 1,61(1) O(2)-Zn(1)-O(3) 79,6(3) 

N(3)-C(20) 1,35(2) O(2)-Zn(1)-N(2) 155,7(4) 

N(6)-C(30) 1,26(1) O(3)-Zn(1)-N(1) 150,9(4) 

C(20)-O(6) 1,24(1) N(1)-Zn(1)-O(10) 107,1(4) 

C(30)-O(8) 1,24(1) N(2)-Zn(1)-O(10) 101,1(3) 

C(40)-O(9) 1,26(2) O(10)-Zn(1)-O(2) 101,4(3) 

C(40)-O(10) 1,26(1) O(10)-Zn(1)-O(3) 101,4(3) 

C(40)-C(41) 1,54(2)   
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Фрагмент Zn(Vp) у складі гетероядерного комплексу 

[Zn(Vp)EuX2(Ac)] приймає форму “butterfly” вздовж лінії перегину 

О(2)О(3) (значення кута між площинами Zn(1)N(2)O(3)^Zn(1)N(1)О(2) 

становить 36.1°). 

Значення довжин зв’язків Eu(1)-О лежать у межах 2,356(8)-

2,619(7) Å, найбільші величини характерні для Eu-О за участю 

метоксигруп: Eu(1)-О(1) = 2,619(7) та Eu(1)-О(4) = 2,605(7) Å (табл. 4.4). 

Іон Eu3+ виходить на 0,7244 Å з площини О2О2, визначеної чотирма атоми 

оксигену О(1), О(2), О(3) та О(4) «ліганду» Zn(Vp). Середні значення 

довжин зв’язків Eu-О(Р) та Eu-О(С) при фосфорильних та карбонільних 

групах двох лігандів [Х]¯ складають 2,36 Å та 2,43 Å відповідно (табл. 4.3). 

Для місткового ацетатного ліганду відстань Eu-О = 2,455(8) Å. Середні 

значення довжин зв’язків Eu-О(КАФ) у координаційній сполуці 

[Zn(Vp)EuX2(Ac)] співрозмірні з величинами одержаними для комплексів 

[Ni(Ve)La(L1)2(L
1)] та [Cu(Vp)Ce(µ-L1)(L1)2], де [L1]¯ - КАФ ліганд 

амідофосфатного типу [140]. 

Шестичленні хелатні металоцикли, що утворюють два фосфорильні 

ліганди, координовані до іону Eu3+ бідентатно-циклічно через атоми 

оксигену карбонільної та фосфорильної груп, мають практично плоску 

будову. Для групи атомів OCNPO максимальне відхилення від 

середньоквадратичних площин не перевищують 0,0512 Å та 0,0883 Å для 

O(6)C(20)N(3)P(1)O(5) та O(8)C(30)N(6)P(2)O(7) відповідно. Ацетатна 

група, що координована бідентатно-містково, практично площинна, 

максимальне відхилення від СКП проведеної через атоми О(9), О(10), 

С(40), С(41) не перевищує 0,0137 Å. 

Депротонування та координація лігандів [Х]¯ призводить до 

виникнення π-спряження у O-С-N-P-O вузлі, що відображається на 

подовженні зв’язків P-O та C-O (d(P-O)HХ = 1,475 Å та d(С-O)HХ = 1,207 Å, 

∆d(P-O)сер = 0,026 Å, ∆d(С-O)сер = 0,033 Å). При цьому довжини зв’язків 
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C-N та P-N скорочуються в середньому на 0,033 Å та 0,066 Å відповідно 

(d(С-N)HХ = 1,338 Å d(P-N)HХ = 1,696 Å) (табл. 4.3). 
 

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

Використавши замість H2Vp іншу основу Шиффа, а саме H2Ve нам 

вдалося одержати та структурно охарактеризувати новий комплекс складу 

[Zn(Ve)LaX2(Ac)] (рис. 4.4). Основні кристалографічні дані та параметри 

експерименту наведено в додатку А. Дана координаційна сполука має 

подібну будову до описаних вище сполук [Zn(Vp)LaX2(Ac)] та 

[Zn(Vp)EuX2(Ac)]. 

Кристалічна структура комплексу [Zn(Ve)LaX2(Ac)] побудована із 

гетеробіметалвмісних молекул, які містять нейтральний комплекс Zn(Ve) 

та координаційну часточку Lа(X)2
+. Металічні центри Zn2+ - Lа3+ поєднані 

завдяки двом містковим фенольним атомам оксигену від [Ve]2- та 

ацетатній групі. Відстань Zn⋯Lа складає 3,4800(6) Å. 

 

Рис. 4.4. Молекулярна будова комплексу [Zn(Ve)LaX2(Ac)] (на рисунку не 
наведені протони, атоми хлору та карбону етильних груп) 

Координаційний поліедр ЦА Lа3+ – викривлена одношапкова 

квадратна антипризма (КЧ 9), позицію шапки в якій займає атом оксигену 

O(1) метокси групи, аналогічно [Zn(Vp)EuX2(Ac)] комплексу (Додаток Б). 

Координаційна сфера атома лантану (LаO9) складається із дев’яти атомів 
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оксигену: чотири з яких належать комплексу Zn(Vе), інші чотири – двом 

депротонованим фосфорильним лігандам [Х]¯, дев’яту позицію посідає 

атом оксигену (О(7)), що належить містковій ацетатній групі (рис. 4.3). 

Внутрішню площину N2O2 ліганду “саленового” типу займає іон 

Zn2+. ЦА Zn2+ знаходиться у дещо викривленому тетрагонально-

пірамідальному оточенні O3N2, про що свідчить розрахований 

тригональний індекс τ = 0.04 (τ = (β-α)/60, де β та α – найбільші кути при 

ЦА цинку, α = О(3)Zn(1)N(1) = 145,4°, β = О(2)Zn(1)N(2) = 148,0°) 

(табл. 4.5). Основу піраміди формують два атоми оксигену (О(2) та О(3)) та 

два атоми нітрогену (N(1) та N(2)), що належать молекулі [Vе]2-, апікальну 

позицію займає атом оксигену (О(5)) ацетатної групи, що додатково 

поєднує металічні центри Zn2+ та Lа3+. 

Таблиця 4.4 

Значення деяких довжин зв’язків (Å) та кутів (о) у структурі {Zn-Lа;Ve;X} 

La(1)-O(1) 2,738(4) O(8)-La(1)-O(9) 70,7(2) 

La(1)-O(2) 2,496(4) O(10)-La(1)-O(11) 69,2(1) 

La(1)-O(3) 2,501(4) O(2)-La(1)-O(3) 65,4(1) 

La(1)-O(4) 2,731(4) O(1)-La(1)-O(2) 58,5(2) 

La(1)-O(8) 2,434(4) O(4)-La(1)-O(3) 58,2(1) 

La(1)-O(11) 2,455(3) O(1)-La(1)-O(4) 151,3(1) 

La(1)-O(9) 2,519(4) O(7)-La(1)-O(8) 76,4(1) 

La(1)-O(10) 2,503(3) O(7)-La(1)-O(9) 70,7(2) 

La(1)-O(7) 2,551(4) O(7)-La(1)-O(11) 139,2(1) 

Zn(1)-O(2) 1,996(5) O(7)-La(1)-O(10) 151,4(1) 

Zn(1)-O(3) 2,004(4) O(7)-La(1)-O(1) 107,6(2) 

Zn(1)-N(1) 2,061(8) O(7)-La(1)-O(4) 98,7(2) 

Zn(1)-N(2) 2,050(7) O(7)-La(1)-O(2) 72,6(2) 

Zn(1)-O(5) 1,970(4) O(7)-La(1)-O(3) 68,6(2) 

Р(1)-О(8) 1,488(4) N(1)-Zn(1)-N(2) 78,7(3) 

P(2)-O(11) 1,490(3) O(2)-Zn(1)-N(1) 88,8(2) 

P(1)-N(4) 1,630(6) O(3)-Zn(1)-N(2) 88,9(3) 

P(2)-N(7) 1,654(4) O(2)-Zn(1)-O(3) 84,9(2) 

N(4)-C(29) 1,251(8) O(2)-Zn(1)-N(2) 148,0(3) 

N(7)-C(19) 1,269(6) O(3)-Zn(1)-N(1) 145,4(2) 

C(29)-O(9) 1,241(7) N(1)-Zn(1)-O(5) 109,5(2) 

C(19)-O(10) 1,257(6) N(2)-Zn(1)-O(5) 106,9(3) 

C(39)-O(5) 1,262(7) O(5)-Zn(1)-O(2) 105,0(2) 

C(39)-O(7) 1,214(6) O(5)-Zn(1)-O(3) 105,0(2) 

C(39)-C(40) 1,508(9)   



104 

 

Значення довжин зв’язків між містковими фенольними оксигенами 

та іонами Zn2+ та Lа3+ значно відрізняються: Zn(1)-O(2) = 1,996(5) Å, Zn(1)-

O(3) = 2,004(4) Å, Lа(1)-O(2) = 2,496(4) Å, Lа(1)-O(3) = 2,501(4) Å, тоді як 

значення довжин зв’язків Zn(1)-N(1) та Zn(1)-N(2) складають відповідно 

2,061(8) Å і 2,050(7) Å та є співрозмірними з величинами одержаними для 

цинквмісних комплексів [Zn(Vp)LaX2(Ac)] та [Zn(Vp)EuX2(Ac)] (табл. 4.4). 

Атом цинку виходить на 0,5776 Å над площиною, що утворена двома 

атомами оксигену (О(2) та О(3)) та нітрогену (N(1) та N(2)). Відхилення 

даних атомів від СКП, що проведена через фрагмент O2N2, є несуттєвими 

та складають: N(1) (0,0239 Å), N(2) (-0,0238 Å), O(2) (-0,0230 Å) та O(3) 

(0,0230 A). Фрагмент ZnO2La дещо деформований, аналогічно фрагменту 

ZnO2Eu у комплексі [Zn(Vp)EuX2(Ac)] про що свідчать значення 

“місткових” кутів Zn(1)-O(2)-La(1) (101,0(2) Å) та Zn(1)-O(3)-La(1) 

(100,6(2) Å), а також величина двогранного кута Zn(1)-O(3)-О(2)-

La(1) = 27,2°. Максимальне відхилення атомів, що формують 

середньоквадратичну площину ZnO2La становить 0,2385 Å. 

Фрагмент Zn(Vе) у складі гетероядерного комплексу 

[Zn(Ve)LaX2(Ac)] приймає форму “butterfly” вздовж лінії перегину 

О(2)О(3) (значення кута між площинами Zn(1)N(2)O(3)^Zn(1)N(1)О(2) 

становить 47,0°). 

Значення довжин зв’язків La(1)-О лежать у межах 2,434(4) - 

2,738(4) Å, найбільші величини характерні для La-О за участю 

метоксигруп: La(1)-О(1) = 2,738(4) та La(1)-О(4) = 2,731(4) Å (табл. 4.4). 

Іон La3+ виходить на 0,6467 Å з площини О2О2, визначеної чотирма атоми 

оксигену О(1), О(2), О(3) та О(4) “ліганду” Zn(Ve). Середні значення 

довжин зв’язків La-О(Р) та La-О(С) при фосфорильних та карбонільних 

групах двох [Х]¯ складають 2,44 Å та 2,51 Å відповідно (табл. 4.5). Для 

місткового ацетатного ліганду відстань La-О = 2,551(4) Å. Отже, середні 

значення довжин зв’язків La-О(КАФ) у координаційній сполуці 
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[Zn(Ve)LaX2(Ac)] співрозмірні з величинами одержаними для комплексів 

[Zn(Vp)LaX2(Ac)] та [Zn(Vp)EuX2(Ac)] (табл. 4.4). 

Шестичленні хелатні металоцикли, що утворюють два фосфорильні 

ліганди, координовані до іону La3+ бідентатно-циклічно через атоми 

оксигену карбонільної та фосфорильної груп. Для групи атомів OCNPO 

максимальне відхилення від середньоквадратичних площин не 

перевищують 0,1254 Å та 0,0386 Å для O(9)C(29)N(4)P(1)O(8) та 

O(10)C(19)N(7)P(2)O(11) відповідно. Отже, один із хелатів, а саме 

утворений групою атомів O(10)C(19)N(7)P(2)O(11) характеризується 

практично площинною будовою. Ацетатна група, що координована 

бідентатно-містково, практично площинна, максимальне відхилення від 

СКП проведеної через атоми О(5), О(7), С(39), С(40) не перевищує 0.008 Å. 

Так, як і у комплексі [Zn(Vp)EuX2(Ac)] у КС [Zn(Ve)LaX2(Ac)] при 

депротонуванні та координації лігандів спостерігається виникнення 

π-спряження у O-С-N-P-O вузлах, що відображається на подовженні 

зв’язків P-O та C-O та скороченні зв’язків C-N та P-N у порівнянні з 

нейтральним лігандом HХ (табл. 4.4). 

 

4.1.2.3. Молекулярна будова комплексу [Ni(Vp)(MeOH)LaX2(Ac)] 

Кристалічна структура комплексу [Ni(Vp)(MeOH)LaX2(Ac)] 

складається із гетеробіметалвмісних молекул у яких координаційну сферу 

іону лантану в La(Х)2
+ доповнює нейтральна молекула Ni(Vр), що виконує 

роль додаткового ліганду та ацетат аніон (рис. 4.5). Основні 

кристалографічні дані та параметри експерименту наведено в додатку А. 

До ЦА La3+ координуються дев’ять атомів оксигену (LaО9), чотири з 

яких належать комплексу Ni(Vр) (два оксигени фенольних груп виконують 

місткову функцію) інші чотири – двом депротонованим фосфорильним 

лігандам [Х]¯, що координуються класичним (О,О')-хелатним способом, 

дев’яту позицію посідає атом оксигену, що належить містковій ацетатній 
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групі. Відстань Ni⋯La складає 3,5257(3) Å. Координаційний поліедр La3+ 

представляє собою викривлену одношапкову квадратну антипризму 

(КЧ = 9), позицію шапки в якій займає атом оксигену O(7) метокси групи 

(Додаток Б). 

 

Рис. 4.5. Молекулярна будова комплексу [Ni(Vp)(MeOH)LaX2(Ac)] (на 
рисунку не наведені протони, атоми хлору та карбону етильних груп) 

 

Середні значення довжин зв’язків La-О(Р) та La-О(С) складають 

2,55 Å та 2,53 Å відповідно (табл. 4.5). Середня відстань La-О від 

фенольних груп складає 2,46 Å, що на 0,23 Å менше ніж dсер(La-О) = 2,69 Å 

від метоксигруп [Ni(Vp)(MeOH)LaX2(Ac)] комплексу. 

Іон La3+ виходить на 0,7621 Å з площини О2О2, визначеної чотирма 

атоми оксигену О(1), О(2), О(4) та О(7) «ліганду» Ni(Vp). Для місткового 

ацетатного ліганду відстань La-О складає 2,496(2) Å. Середні значення 

довжин зв’язків La-О(КАФ) у координаційній сполуці 

[Ni(Vp)(MeOH)LaX2(Ac)] співрозмірні з величинами одержаними для 

описаних вище комплексів. Подібні величини середніх значень довжин 
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зв’язків La-О(Ni(Vp)) описані в літературі для гетеробіядерних 

нікельвмісних координаційних сполук [121, 150, 224]. 

Таблиця 4.5 

Значення деяких довжин зв’язків (Å) та кутів (о) у структурі 

[Ni(Vp)(MeOH)LaX2(Ac)] 

La(1)-O(1) 2,686(2) O(8)-La(1)-O(9) 69,18(6) 

La(1)-O(2) 2,471(2) O(10)-La(1)-O(11) 69,01(6) 

La(1)-O(4) 2,454(2) O(2)-La(1)-O(4) 68,14(5) 

La(1)-O(7) 2,698(2) O(1)-La(1)-O(2) 60,11(5) 

La(1)-O(9) 2,481(2) O(7)-La(1)-O(4) 59,92(5) 

La(1)-O(11) 2,625(2) O(1)-La(1)-O(7) 142,41(6) 

La(1)-O(8) 2,510(2) O(6)-La(1)-O(9) 78,33(6) 

La(1)-O(10) 2,541(2) O(6)-La(1)-O(8) 73,67(7) 

La(1)-O(6) 2,496(2) O(6)-La(1)-O(10) 156,19(6) 

Ni(1)-O(2) 2,051(2) O(6)-La(1)-O(11) 134,80(6) 

Ni(1)-O(4) 2,034(2) O(6)-La(1)-O(1) 108,34(6) 

Ni(1)-N(1) 2,051(2) O(6)-La(1)-O(7) 107,59(6) , 

Ni(1)-N(2) 2,034(2) O(6)-La(1)-O(2) 70,75(6) 

Ni(1)-O(5) 2,028(2) O(6)-La(1)-O(4) 70,88(6) 

Ni(1)-O(3) 2,171(2) N(1)-Ni(1)-N(2) 96,50(9) 

Р(1)-О(9) 1,497(2) O(2)-Ni(1)-N(1) 88,80(8) 

P(2)-O(11) 1,494(2) O(4)-Ni(1)-N(2) 89,52(8) 

P(1)-N(3) 1,636(3) O(2)-Ni(1)-O(4) 84,95(6) 

P(2)-N(6) 1,620(2) O(4)-Ni(1)-N(1) 170,75(8) 

N(3)-C(20) 1,291(4) O(2)-Ni(1)-N(2) 174,23(8) 

N(6)-C(30) 1,297(3) O(5)-Ni(1)-O(3) 175,44(7) 

C(20)-O(8) 1,249(3) N(1)-Ni(1)-O(5) 94,85(8) 

C(30)-O(10) 1,247(3) O(5)-Ni(1)-N(2) 88,09(8) 

C(41)-O(5) 1,240(3) O(5)-Ni(1)-O(2) 93,77(7) 

C(41)-O(6) 1,245(3) O(5)-Ni(1)-O(4) 92,35(7) 

C(41)-C(42) 1,537(1) O(3)-Ni(1)-N(1) 88,67(8) 

C(40)-O(3) 1,416(1) O(3)-Ni(1)-N(2) 94,39(8) 

  O(3)-Ni(1)-O(2) 83,40(7) 

  O(3)-Ni(1)-O(4) 83,86(7) 

 

Два фосфорильні ліганди [Х]¯ координуються до іону La3+ 

бідентатно-циклічно через атоми оксигену карбонільної та фосфорильної 

груп, з утворенням шестичленних хелатних металоциклів. Для групи 

атомів OCNPO максимальне відхилення від середньоквадратичних площин 

не перевищують 0,2302 Å та 0,0451 Å для O(8)C(20)N(3)P(1)O(9) та 

O(10)C(30)N(6)P(2)O(11) відповідно. Отже, хелат утворений групою атомів 
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O(10)C(30)N(6)P(2)O(11) характеризується практично площинною 

будовою. Ацетатна група, що координована бідентатно-містково, також 

практично площинна, максимальне відхилення від СКП проведеної через 

атоми О(5), О(6), С(41), С(42) не перевищує 0,006 Å. Депротонування та 

координація лігандів призводить до виникнення π-спряження у O-С-N-P-O 

вузлі, що відображається на подовженні зв’язків P-O та C-O 

(d(P-O)HХ = 1,475 Å та d(С-O)HХ = 1,207 Å, ∆d(P-O)сер = 0,020 Å, 

∆d(С-O)сер = 0,041 Å). При цьому зв’язки C-N та P-N скорочуються в 

середньому на 0,044 Å та 0,068 Å відповідно (d(С-N)HХ = 1,338 Å 

d(P-N)HХ = 1,696 Å) (табл. 4.5). 

Внутрішню площину N2O2, що характерна для лігандів «саленового» 

типу та формується двома фенольними атомами оксигену та двома 

азометиновими атомами нітрогену, займає іон Ni2+. ЦА Ni2+ знаходиться у 

дещо викривленому октаедричному оточенні NiO4N2, два атоми оксигену 

(О(2), О(4)) та нітрогену (N(1), N(2)) належать молекулі Ni(Vp) та 

формують основу октаедру, два інші атоми оксигену О(5) та О(3) займають 

апікальні позиції поліедру і належать містково координованій ацетатній 

групі та молекулі метанолу відповідно (рис. 4.4). З літератури відомо, що 

іон нікелю знаходиться в октаедричному оточенні у випадку використання 

основи Шиффа, при синтезі якої використовували 1,3-диамінопропан [225-

227] та в плоскоквадратному чи пірамідальному у випадку використання 

1,2-диаміноетану чи його похідних [228]. У «ліганді» Ni(Vp), що входить 

до складу комплексу [Ni(Vp)(MeOH)LaX2(Ac)], середня відстань Ni-О 

(2,042 Å) та Ni-N (2,043 Å) практично не відрізняються від таких у 

структурі [Ni(Vp)·2СН3OН]·2СН3OН – 2,041 Å та 2,031 Å відповідно. 

Значення довжин зв’язків між містковими фенольними оксигенами та 

іонами Ni2+ та La3+ значно відрізняються: Ni(1)-O(2) = 2,051(2) Å, 

Ni(1)-O(4) = 2,034(2) Å, La(1)-O(2) = 2,471(2) Å, La(1)-O(4) = 2,454(2) Å. 

Відмінність у довжинах зв’язків є очікуваною і обумовлена різницею 

іонних радіусів. Довжина зв’язку Ni(1)-O(5) та Ni(1)-O(3) від ацетат іону та 
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молекули метанолу, що формують вершини октаедру, становить 2,028(2) 

та 2,171(2) Å відповідно (табл. 4.5). 

Атом нікелю виходить на 0,0792 Å над площиною, що утворена 

двома атомами оксигену (О(2) та О(4)) та нітрогену (N(1) та N(2)). 

Відхилення даних атомів від СКП, що проведена через фрагмент O2N2, є 

несуттєвими та складають: N(1) (0,0416 Å), N(2) (-0,0417 Å), O(2) 

(-0,0460 Å) та O(4) (0,0461 A). Атом С(9) знаходиться під, а атом Ni(1) над 

площиною, яку формують імінні атоми нітрогену (N(1) і N(2)) та атоми 

карбону (С(8) і С(10)), що належить пропановому заміснику на 0,7283 Å та 

-0,4599 Å відповідно. Фрагмент NiO2La менш деформований у порівнянні з 

його [Zn-Ln] аналогами (описаними вище) про що свідчать значення 

величини двогранного кута Ni(1)-O(2)-О(4)-La(1) = 12.5° (величина даного 

кута для комплексів [Zn(Vp)EuX2(Ac)] та [Zn(Ve)LaX2(Ac)] становить 26,1 

та 27,2 відповідно). Максимальне відхилення атомів, що формують 

середньоквадратичну площину NiO2La становить 0,1072 Å. Аналогічно 

[Zn-Ln] координаційним сполукам фрагмент Ni(Vp) у складі 

гетероядерного комплексу [Ni(Vp)(MeOH)LaX2(Ac)] також приймає форму 

“butterfly” вздовж лінії перегину О(2)О(4). 

 

4.2. Спектральні дослідження та встановлення будови гетеробіядерних 

комплексів [Zn(Ve)LnA2(Ac)], [Zn(Vp)LnA2(Ac)] та [Ni(Ve)LnA(NO3)2] 

на основі HА 

4.2.1. ІЧ-, ЯМР- спектральні, люмінесцентні та мас- спектрометричні 

дослідження координаційних сполук на основі HА 

ІЧ- спектральні характеристики синтезованих гетеробіядерних 

сполук на основі КАФ ліганду НА представлені у таблиці 4.6. 

Ідентифікація одержаних комплексів на основі аналізу ІЧ спектрів є не 

досить однозначною як і у випадку координаційних сполук з лігандом НХ. 
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Таблиця 4.6 

Положення деяких смуг поглинання в ІЧ спектрах  

синтезованих сполук (см-1) 

Сполука 

Віднесення 

ν(CO)А + 

ν(CN)Schiff 
νas(CO)Ac ν(CC)Schiff ν(CPh-O)Schiff ν(РO)А ν(CCl)А 

[Z
n
(V

e
)L
n
A

2
(A

c)
] 

La 1608-1636 1578 1552 1218-1238 
1174-

1196 
674(ш) 

Nd 1608-1638 1578 1550 1218-1238 
1172-

1194 
672(ш) 

Eu 1609-1636 1584 1552 1218-1240 
1173-

1195 
674(ш) 

Tb 1606-1640 1585 1554 1220-1240 
1170-

1180 
676(ш) 

[Z
n
(V

p
)L
n
A

2
(A

c)
] 

La 1612-1640 1580 1556 1222-1240 
1174-

1194 
670(ш) 

Nd 1612-1640 1582 1562 1222-1240 
1174-

1194 
674(ш) 

Gd 1614-1642 1586 1558 1222-1242 
1173-

1195 
670(ш) 

Tb 1626(ш) --- 1560 1224-1238 
1176-

1186 
674(ш) 

Yb 1620(ш) --- 1564 1226-1242 
1180-

1194 
676(ш) 

 

Сполука Віднесення 

[N
i(
V
e
)L
n
A
(N

O
3
) 2
] 

 ν(CO)А + 

ν(CN)Schiff 
νas(NO2) νs(NO2) ν(CPh-O)Schiff ν(РO)А ν(CCl)А 

La 1612-1628 1472(ш) 1292(ш) 1242(ш) 1174 676 

Nd 1612-1628 1470(ш) 1300(ш) 1238(ш) 1174 676 

 

Так, одна з найінтенсивніших смуг поглинання в області 1606-

1642 см-1 пов’язана з накладанням валентних коливань ν(CO) (від КАФ 

ліганду) та ν(CN) (від основи Шиффа). Інтенсивну смугу приблизно при 

1578-1586 см-1 можна віднести до валентного коливання νas(CО) від ацетат 

іону [214-216] для цинквмісних комплексів. Наявність досить інтенсивних 
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(співрозмірних за інтенсивністю з ν(CN) та ν(CO)) смуг поглинання в 

області 1300-1470 см-1 дозволяє припустити, що у складі нікельвмісних 

комплексів присутні нітратні групи (табл. 4.6). 

Основним ІЧ-спектральним критерієм координації ліганду НА в 

гетеробіядерних комплексах [Zn(Ve)LnA2(Ac)], [Zn(Vp)LnA2(Ac)] та 

[Ni(Ve)LnA(NO3)2] є зсув частоти валентного коливання фосфорильної 

групи ν(РO) в область низьких частот при порівнянні ІЧ спектрів 

нейтрального ліганду (ν(РO) = 1205 см-1) [229] та синтезованих 

координаційних сполук (табл. 4.6). Величина такого зсуву ∆ν(РO) 

становить 31 см-1 для нікельвмісних комплексів [Ni(Ve)LnA(NO3)2] та 

лежить у межах 10-31 см-1 для комплексів цинку [Zn(Ve)LnA2(Ac)], 

[Zn(Vp)LnA2(Ac)]. Як і для описаних вище гетеробіядерних комплексів, у 

випадку смуг поглинання ν(РO) та ν(CCl) спостерігається уширення даних 

смуг для координаційних сполук на основі НА, що може бути обумовлено 

нееквівалентністю координованих лігандів. Це припущення також 

узгоджується з даними ЯМР спектрів на ядрах 31Р для цинквмісних 

координаційних сполук (див. нижче). 

Для [Zn-La] координаційних сполук на основі НА, аналогічно 

комплексам та [Zn(Ve)LaX2(Ac)] та [Zn(Vp)LaX2(Ac)], було проведено 

вивчення складу та змін в електронній будові отриманих сполук на основі 

порівняння ЯМР спектрів 1Н та 31Р вихідних компонентів, а саме НА, 

H2Ve, H2Vp зі спектрами одержаних комплексів [Zn(Ve)LnA2(Ac)] та 

[Zn(Vp)LnA2(Ac)] у CDCl3-d1 (табл. 4.7). 

У ПМР спектрі ліганду НА фіксується дублет з центром при 2,77 м.ч. 

і константою спін-спінової взаємодії на атомі фосфору 10,4 Гц. У ПМР 

спектрах [Zn-La] координаційних сполук спостерігається зсув даних 

сигналів у сильне поле у порівнянні зі спектром НА (табл. 4.7). 

Аналогічний зсув зафіксовано і для [Zn-La] комплексів на основі НХ, що 

можна пояснити перерозподілом електронної густини у молекулі ліганду 
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при його депротонуванні та координації та, як наслідок, виникненням 

π-спряження у хелатному металоциклі. 

У спектрах ЯМР 31P розчинів [Zn-La] координаційних сполук 

спостерігаються два уширені сигнали при 19,40 і 23,59 м.ч. та при 18,83 і 

23,60 м.ч. для [Zn(Ve)LnA2(Ac)] та [Zn(Vp)LnA2(Ac)] відповідно, що 

свідчить про магнітну нееквівалентність атомів фосфору в молекулах 

координованих лігандів. Внаслідок дезекранування атому фосфору дані 

сигнали для [Zn-La] сполук зсуваються у слабке поле відносно такого для 

НА (мультиплет з центром при 14,70 м.ч.) (табл. 4.7). 

Також у ПМР спектрах [Zn-La] комплексів спостерігаються усі 

очікувані сигнали від основ Шиффа. Факт координації ацетат-іону 

встановлюється однозначно: у ПМР спектрах обох комплексів присутній 

сигнал у вигляді синглету при 1.86 м.ч. від трьох протонів метильної 

групи (табл. 4.7). 

Аналіз інтегральних інтенсивностей сигналів у спектрах ПМР 

гетеробіядерних [Zn-La] сполук на основі НХ показав, що утворюються 

комплекси зі співвідношенням основи Шиффа до КАФ ліганду [Х]¯ як 1:2 

(підр. 4.1.1). Однак, як видно із таблиці 4.7, дещо інша ситуація 

спостерігається у випадку координаційних сполук на основі КАФ ліганду 

НА. У ПМР спектрах обох комплексів ([Zn(Ve)LaA2(Ac)] та 

[Zn(Vp)LaA2(Ac)]) замість очікуваних 24 протонів від двох 

депротонованих [А]¯ лігандів спостерігаються лише 20 (по 10 протонів від 

кожного з нееквівалентних лігандів), що може бути пояснено невисокою 

стабільністю утворених сполук у розчині і, відповідно, частковою їх 

дисоціацією. 
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Таблиця 4.7 

Значення хімічних зсувів у ЯМР спектрах 1Н та 31Р синтезованих [Zn-La] 

та вихідних сполук 

Сполука 
1
Н, δ, м.ч. 

31
Р, δ, м.ч. 

НA 2,77 (д, 12Н, СН3, 
3
JР-Н=10,4 Гц) 14,70 (м) 

H2Ve 

3,89 (c, 6Н, СН3); 3,96 (м, 4Н, CH2); 6,76-6,91 

(м, 6Н, С6Н3); 8,33 (с, 2Н, СН); 13,60 (м, 2Н, 

ОН) 

--- 

H2Vp 

2,12 (к, 2Н, СН2, 
3
JН-Н=6,4 Гц); 3,74 (т, 4Н, CH2, 

3
JН-Н=6,4 Гц); 3,92 (с, 6Н, СН3); 6,80-6,94 (м, 

6Н, С6Н3); 8,38 (с, 2Н, СН); 13,97 (м, 2Н, ОН) 

--- 

[Zn(Ve)LaA2(Ac)] 

1,86 (с, 3Н, CH3(Ас)); 2,23 (д, 10Н, СН3(А), 

3
JР-Н=9,6 Гц); 2,61 (д, 10Н, СН3(А); 

3
JР-Н=9,6 Гц); 3,63 (м, 2Н, СН2(Ve)); 4,04 (с, 6Н, 

СН3(Ve)); 4,22 (м, 2Н, СН2(Ve)); 6,56 (дд, 2Н, 

С6Н3, 
3
JН-Н=8 Гц); 6,78-6,83 (м, 4Н, С6Н3); 8,28 

(с, 2Н, СН) 

19,40 (м) 

23,59 (м) 

[Zn(Vp)LaA2(Ac)] 

1,86 (с, 3Н, CH3(Ас)); 2,24 (м, 10Н, СН3(А)); 

2,59 (д, 10Н, СН3(А)); 3,46 (м, 4Н, СН2(Vp)); 

3,68 (м, 2Н, СН2(Vp)); 4,06 (с, 6Н, СН3(Vp)); 

6,57 (м, 2Н, С6Н3); 6,76 (м, 2Н, С6Н3); 6,83 (м, 

2Н, С6Н3); 8,12 (с, 2Н, СН) 

18,83 (м) 

23,60 (м) 

 

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. 4.6). 
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Рис. 4.6. Спектр люмінесценції сполуки [Zn(Ve)EuA2(Ac)] при 77 К. 

 

Перехід 5D0 → 7F0 чітко реєструється та проявляється у вигляді двох 

смуг поглинання (рис. 4.6, вставка), що відповідає наявності двох 

оптичних центрів у сполуці. Рентгеноструктурні дослідження, проведені у 

подальшому (див. розділ 4.2.2.1.) пояснили цю особливість спектру. Смуги 

люмінесценції для інших переходів також мають дублетний характер.  

Аналіз відносних інтенсивностей переходів 5D0 → 7FJ дає можливість 

оцінювити  на якісному рівні симетрію оточення центрального атому. 

Перехід 5D0 → 7F1 задовольняє магнітному-дипольному правилу відбору 

(∆J=0, ±1). Співвідношення інтенсивності найбільш інтенсивного у спектрі 

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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Для підтвердження будови отриманих гетеробіядерних [Zn-Ln] 

координаційних сполук було проведено ESI мас-спектрометричне 

дослідження ацетонітрильного розчину [Zn(Vp)YbA2(Ac)] комплексу 

(рис. 4.5). 
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а б 
[Zn(Vp)Yb(А)2

+]+ (Мрозр = 1169.95) 

Рис. 4.7. Експериментальний (а) та розрахований (б) ізотопні патерни для 
часточки [Zn(Vp)Yb(А)2

+]+ в ESI-MS мас-спектрі 
 

У ESI мас-спектрі даного комплексу спостерігається патерн, який було 

віднесено до часточки [Zn(Vp)Yb(А)2
+]+ (Мрозр = 1169.95) (рис. 4.7) з 

інтенсивностями сигналів, характерними для ізотопного розподілу даних 

елементів. 

Отже, використавши КАФ ліганд НА нам вдалося отримати нові 

гетеробіядерні [Zn-La] координаційні сполуки, що мають практично 

ідентичну будову до описаних вище сполук на основі ліганду НХ. Даний 

висновок також було підтверджено на основі даних рентгеноструктурного 

аналізу деяких з одержаних комплексів (див. 4.2.2.). 

З метою встановлення складу та можливості утворення [Ni-Ln] 

гетеробіядерних КС на основі КАФ ліганду HА та основи Шиффа Н2Ve 
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було проаналізовано ЯМР спектри 1Н та 31Р вихідних лігандів та 

одержаних комплексів Ni(Ve), [Ni(Ve)LaA(NO3)2] та [Ni(Ve)NdA(NO3)2] у 

ДМСО-d6. Як уже зазначалося вище у ПМР спектрі ліганду НА фіксується 

дублет з центром при 2,77 м.ч. і константою спін-спінової взаємодії на 

атомі фосфору 10,4 Гц. У спектрі ЯМР 31Р ліганду сигнал від ядра фосфору 

спостерігається у вигляді мультиплету при 14,01 м.ч (табл. 4.8). У ПМР 

спектрі комплексу Ni(Ve) спостерігаються три синглети при 3,39, 3,66 та 

7,84 м.ч. від протонів СН2, СН3 та СН груп відповідно. Ароматичні 

протони фіксуються у вигляді триплету та двох дублетів відповідно при 

6,41, 6,76 та 6,84 м.ч. (табл. 4.8). 

У ПМР спектрах гетеробіядерних КС [Ni(Ve)LaA(NO3)2] та 

[Ni(Ve)NdA(NO3)2] спостерігаються сигнали, що характеризуються 

незначними зсувами у слабке поле у порівнянні зі спектром вихідного 

нікелевого комплексу Ni(Ve). Незначний сильнопольний та досить 

суттєвий слабкопольний зсуви спостерігаються для метильних протонів 

КАФ ліганду у комплексах [Ni(Ve)LaA(NO3)2] та [Ni(Ve)NdA(NO3)2] 

відповідно (табл. 4.8). 

У спектрах ЯМР 31P координаційних сполук [Ni(Ve)LaA(NO3)2] та 

[Ni(Ve)NdA(NO3)2] спостерігаються два сигнали при 20,84 і 21,52 м.ч. та 

при 57,43 і 58,00 м.ч. відповідно. Внаслідок дезекранування атому фосфору 

дані сигнали для [Ni-Ln] комплексів зсуваються у слабке поле відносно 

такого для НА (мультиплет з центром при 14,01 м.ч.) (табл. 4.8). Однак, на 

відміну від [Zn-La] КС на основі НА ліганду (у спектрах спостерігаються 

два сигнали співрозмірні за інтенсивністю), у спектрах комплексів 

[Ni(Ve)LaA(NO3)2] та [Ni(Ve)NdA(NO3)2] сигнали при 20,84 та 57,43 м.ч. 

характеризуються незначною інтенсивністю у порівнянні з такими при 

21,52 та 58,00 м.ч. відповідно. 
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Таблиця 4.8 

Значення хімічних зсувів у ЯМР спектрах 1Н та 31Р синтезованих [Ni-Ln] 

та вихідних сполук 

Сполука 
1
Н, δ, м.ч. 

31
Р, δ, м.ч. 

НA 2,64 (д, 12Н, СН3, 
3
JР-Н=10,4 Гц) 14,01 (м) 

H2Ve 

3,79 (c, 6Н, СН3); 3,94 (м, 4Н, CH2); 6,73-6,94 

(м, 6Н, С6Н3); 8,49 (с, 2Н, СН); 13,34 (м, 2Н, 

ОН) 

--- 

Ni(Ve) 3,39 (с, 4Н, СН2); 3,66 (с, 6Н, CH3); 6,41 (т, 2Н, 

С6Н3); 6,76 (д, 2Н, С6Н3); 6,84 (д, 2Н, С6Н3); 

7,84 (с, 2Н, СН) 

--- 

[Ni(Ve)LaA(NO3)2] 

2,58 (д, 9Н, СН3(А), 
3
JР-Н=10,0 Гц); 3,43 (м, 4Н, 

СН2(Ve)); 3,73 (с, 6Н, СН3(Ve)); 6,38 (м, 2Н, 

С6Н3); 6,70-6,82 (м, 4Н, С6Н3); 7,82 (с, 2Н, СН) 

20,84 (м) 

21,52 (м) 

[Ni(Ve)NdA(NO3)2] 

3,43 (м, 4Н, СН2(Ve)); 3,72 (с, 6Н, СН3(Ve)); 

4,20 (м, 8Н, СН3(А)); 6,45 (м, 2Н, С6Н3); 6,78-

6,89 (м, 4Н, С6Н3); 7,90 (с, 2Н, СН) 

57,43 (м) 

58,00 (м) 

 

Для розглянутих гетеробіядерних КС, а саме [Ni(Ve)LaA(NO3)2] та 

[Ni(Ve)NdA(NO3)2], важко зробити однозначний висновок про склад 

одержаних комплексів з даних спектрів ЯМР. Аналіз інтегральних 

інтенсивностей сигналів у спектрах ПМР даних сполук (табл. 4.8) показав, 

що утворюються комплекси зі співвідношенням основи Шиффа до КАФ 

ліганду [А]¯ як 1:1. Однак, це лише припущення: для [Ni-Ln] сполук, 

аналогічно [Zn-La] координаційним сполукам з НА лігандом, замість 

очікуваних 12 протонів від одного депротонованого [А]¯ ліганду 

спостерігається лише 9 та 8 для [Ni(Ve)LaA(NO3)2] та [Ni(Ve)NdA(NO3)2] 

сполук відповідно. 

Будову однієї КС, а саме [Ni(Ve)LaA(NO3)2], було встановлено за 

допомогою повного рентгеноструктурного аналізу, що підтвердив 

утворення комплексу саме зі співвідношенням Ni(Ve) до [А]¯ як 1:1 
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(підр. 4.2.2). Неінформативність ESI мас-спектрометричних досліджень 

можна пояснити поганою розчинністю одержаних сполук. З іншого боку, 

занижене значення інтегралу для метильних протонів КАФ ліганду в ПМР 

спектрах можна пояснити невисокою стабільністю утворених [Ni-Ln] 

комплексів у розчині і, відповідно, частковою їх дисоціацією. На жаль, 

провести аналогічні дослідження у малополярних розчинниках не вдається 

з огляду на погану розчинність [Ni-Ln] координаційних сполук. 

Отже, на основі сукупності представлених методів дослідження 

можна зробити висновок, що при зменшенні радіусу іону лантаноїду 

ймовірність утворення комплексів загального складу [Ni(Ve)LnA(NO3)2] 

зменшується.  

 

4.2.2. Будова 3d-4f координаційних сполук на основі HA 

4.2.2.1. Молекулярна будова комплексів [Zn(Ve)LaA2(Ac)] та 

[Zn(Ve)EuA2(Ac)] 

Використавши КАФ ліганд НА та основу Шиффа Н2Ve нам вдалося 

одержати та структурно охарактеризувати два нові комплекси складу 

[Zn(Ve)LaA2(Ac)] (рис. 4.6) та [Zn(Ve)EuA2(Ac)] (рис. 4.7). РСтА показав, 

що при зменшенні атомного радіуса ЦА (від La3+ до Eu3+) відбуваються 

незначні зміни в будові даних сполук. Основні кристалографічні дані та 

параметри експерименту для структур [Zn(Ve)LaA2(Ac)] та 

[Zn(Ve)EuA2(Ac)] наведено в додатку А. На жаль, виділити кристали, 

підходящі для проведення рентгеноструктурних досліджень, у випадку 

гетеробіядерних сполук загального складу [Zn(Ve)LnA2(Ac)] не вдалося. 

Кристалічна структура обох комплексів, [Zn(Ve)LaA2(Ac)] та 

[Zn(Ve)EuA2(Ac)], побудована із гетеробіметалвмісних молекул, які 

містять нейтральний комплекс Zn(Ve) та координаційну часточку Ln(А)2
+. 

У випадку комплексу [Zn(Ve)EuA2(Ac)] у структурі спостерігаються дві 
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незалежних молекули – А та В, які відрізняються найближчим оточенням 

ЦА (рис. 4.8). 

 

Рис. 4.8. Молекулярна будова комплексу [Zn(Ve)LaA2(Ac)] (на рисунку не 
наведені протони, атоми хлору та карбону метильних груп) 

Металічні центри La3+ - Zn2+ та Eu3+ - Zn2+ поєднані завдяки двом 

містковим фенольним атомам оксигену від [Vе]2- та ацетатній групі, 

 

Рис. 4.9. Молекулярна будова комплексу [Zn(Ve)EuA2(Ac)] (на рисунку не 
наведені протони, атоми хлору та карбону метильних груп) 
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аналогічно описаним вище комплексам з лігандом НХ. Відстань Zn···La та 

Zn(1А)···Eu(1А) (Zn(1В)···Eu(1В)) складає 3,4649(7) та 3,3960(6) Å 

(3,3928(6) Å) відповідно. 

Хелатну площину N2O2 ліганду [Vе]2-, яку займає іон Zn2+, формують 

два фенольні атоми оксигену та два азометинові атоми нітрогену. 

Центральні атоми Zn2+ знаходяться у дещо викривленому тетрагонально-

пірамідальному оточенні O3N2, про що свідчить розрахований 

тригональний індекс τ = 0,155 та τ = 0,197 і 0,023 (τ = (β-α)/60, 

α = О(1)Zn(1)N(2) = 142,5°, β = О(2)Zn(1)N(1) = 151,8° та 

α = О(2A)Zn(1A)N(2A) = 141,5°, β = О(3A)Zn(1A)N(1A) = 153,3° і 

α = О(2B)Zn(1B)N(2B) = 146,0°, β = О(3B)Zn(1B)N(1B) = 147,4°) для 

[Zn(Ve)LaA2(Ac)] та молекул А і В комплексу [Zn(Ve)EuA2(Ac)] 

відповідно (табл. 4.9). Основу пірамід формують два атоми оксигену О(1) і 

О(2) та О(2А) і О(3А) (О(2В) і О(3В)) та два атоми нітрогену N(1) і N(2) та 

N(1А) і N(2А) (N(1В) і N(2В)), що належать молекулам [Vе]2-, апікальні 

позиції займають атоми оксигену О(3) та О(5А) (О(5В)) від ацетатних 

груп, що додатково поєднують металічні центри Zn-La та Zn-Eu для 

[Zn(Ve)LaA2(Ac)] та [Zn(Ve)EuA2(Ac)] відповідно. 

Значення довжин зв’язків між містковими фенольними оксигенами 

та іонами Zn2+ і Lа3+ та Zn2+ і Eu3+ в сполуках [Zn(Ve)LaA2(Ac)] та 

[Zn(Ve)EuA2(Ac)] значно відрізняються: Zn(1)-O(1) = 2,011(6) Å, 

Zn(1)-O(2) = 1,999(6) Å, Lа(1)-O(1) = 2,495(6) Å, Lа(1)-O(2) = 2,496(5) Å та 

Zn(1А)-O(2А) = 2,019(3) Å (Zn(1В)-O(2В) = 2,026(3) Å), 

Zn(1А)-O(3А) = 2,003(3) Å (Zn(1В)-O(3В) = 1,998(4) Å), 

Eu(1A)-O(2A) = 2,389(3) Å (Eu(1B)-O(2B) = 2,390(4) Å), 

Eu(1A)-O(3A) = 2,378(3) Å (Eu(1B)-O(3B) = 2,393(3) Å), тоді як значення 

довжин зв’язків Zn(1)-N(1), Zn(1)-N(2) та Zn(1А)-N(1А), Zn(1А)-N(2А) 

(Zn(1В)-N(1В), Zn(1В)-N(2В)) складають відповідно 2,063(8) Å, 2,019(8) Å 

та 2,025(5) Å, 2,052(4) Å (2,038(5) Å, 2,045(4) Å) та є співрозмірними з 

величинами одержаними для гетеробіядерних 3d-4f комплексів на основі 
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ліганду НХ. Довжини зв’язків Zn(1)-O(3) та Zn(1А)-O(5А) (Zn(1В)-O(5В)) 

від місткових ацетатних груп, що формують вершину піраміди, становлять 

відповідно 1,980(5) та 1,990(4) Å (1,997(3) Å) (табл. 4.10). 

Таблиця 4.9 

Значення деяких кутів (о) у структурах [Zn(Ve)LaA2(Ac)] та 

[Zn(Ve)EuA2(Ac)] 

[Zn(Ve)LaA2(Ac)] [Zn(Ve)EuA2(Ac)] 

А В 

O(8)-La(1)-O(9) 70,0(1) O(7A)-Eu(1A)-O(8A) 73,0(1) O(7B)-Eu(1B)-O(8B) 70,7(1) 
O(10)-La(1)-

O(11) 
68,9(1) 

O(9A)-Eu(1A)-

O(10A) 
73,0(1) 

O(9B)-Eu(1B)-

O(10B) 
71,8(1) 

O(1)-La(1)-O(2) 66,0(2) O(2A)-Eu(1A)-O(3A) 67,1(1) O(2B)-Eu(1B)-O(3B) 67,3(1) 
O(6)-La(1)-O(1) 57,7(2) O(1A)-Eu(1A)-O(2A) 59,5(1) O(1B)-Eu(1B)-O(2B) 59,2(1) 
O(7)-La(1)-O(2) 58,2(2) O(4A)-Eu(1A)-O(3A) 60,3(1) O(4B)-Eu(1B)-O(3B) 59,9(1) 
O(6)-La(1)-O(7) 150,5(2) O(1A)-Eu(1A)-O(4A) 145,4(1) O(1B)-Eu(1B)-O(4B) 145,1(1) 
O(5)-La(1)-O(8) 139,5(1) O(6A)-Eu(1A)-O(7A) 144,3(1) O(6B)-Eu(1B)-O(7B) 145,8(1) 
O(5)-La(1)-O(9) 150,1(2) O(6A)-Eu(1A)-O(8A) 141,1(1) O(6B)-Eu(1B)-O(8B) 142,5(1) 
O(5)-La(1)-O(10) 

76,2(2) 
O(6A)-Eu(1A)-

O(10A) 
74,1(1) 

O(6B)-Eu(1B)-

O(10B) 
74,9(1) 

O(5)-La(1)-O(11) 73,3(2) O(6A)-Eu(1A)-O(9A) 69,9(1) O(6B)-Eu(1B)-O(9B) 72,8(1) 
O(5)-La(1)-O(6) 101,8(2) O(6A)-Eu(1A)-O(1A) 116,9(1) O(6B)-Eu(1B)-O(1B) 113,4(1) 
O(5)-La(1)-O(7) 105,2(3) O(6A)-Eu(1A)-O(4A) 96,3(1) O(6B)-Eu(1B)-O(4B) 99,9(1) 
O(5)-La(1)-O(1) 70,1(2) O(6A)-Eu(1A)-O(2A) 75,8(1) O(6B)-Eu(1B)-O(2B) 73,8(1) 
O(5)-La(1)-O(2) 72,0(2) O(6A)-Eu(1A)-O(3A) 69,8(1) O(6B)-Eu(1B)-O(3B) 70,7(1) 
N(1)-Zn(1)-N(2) 79,3(4) N(1A)-Zn(1A)-N(2A) 80,9(2) N(1B)-Zn(1B)-N(2B) 80,5(2) 
N(1)-Zn(1)-O(1) 87,7(3) N(1A)-Zn(1A)-O(2A) 90,1(2) N(1B)-Zn(1B)-O(2B) 89,5(2) 
N(2)-Zn(1)-O(2) 89,7(3) N(2A)-Zn(1A)-O(3A) 89,7(2) N(2B)-Zn(1B)-O(3B) 88,8(2) 
O(1)-Zn(1)-O(2) 85,4(2) O(2A)-Zn(1A)-O(3A) 81,8(1) O(2B)-Zn(1B)-O(3B) 82,3(1) 
N(1)-Zn(1)-O(2) 151,8(3) N(1A)-Zn(1A)-O(3A) 153,3(2) N(1B)-Zn(1B)-O(3B) 147,4(2) 
N(2)-Zn(1)-O(1) 142,5(4) N(2A)-Zn(1A)-O(2A) 141,5(2) N(2B)-Zn(1B)-O(2B) 146,0(2) 
O(3)-Zn(1)-N(1) 101,4(3) O(5A)-Zn(1A)-N(1A) 107,2(2) O(5B)-Zn(1B)-N(1B) 106,1(2) 
O(3)-Zn(1)-N(2) 112,6(3) O(5A)-Zn(1A)-N(2A) 106,2(2) O(5B)-Zn(1B)-N(2B) 107,7(2) 
O(3)-Zn(1)-O(1) 104,4(3) O(5A)-Zn(1A)-O(2A) 112,3(1) O(5B)-Zn(1B)-O(2B) 106,4(1) 
O(3)-Zn(1)-O(2) 106,8(3) O(5A)-Zn(1A)-O(3A) 99,4(2) O(5B)-Zn(1B)-O(3B) 106,5(2) 

 

Атом цинку виходить на 0,5677 та 0,5684 Å (0,5808 Å) над 

площиною, що утворена двома атомами оксигену О(1), О(2) і нітрогену 

N(1), N(2) у випадку комплексу [Zn(Ve)LaA2(Ac)] та О(2А), О(3А) і N(1А), 

N(2А) та О(2В), О(3В) і N(1В), N(2В) у випадку незалежних молекул А та 

В комплексу [Zn(Ve)EuA2(Ac)]. Відхилення даних атомів від СКП, що 

проведені через фрагмент O2N2 складають: N(1) (0,0775 Å), N(2) 

(-0,0773 Å), O(1) (-0,0742 Å) та O(2) (0,0740 A) для [Zn(Ve)LaA2(Ac)]; 

N(1А) (0,1027 Å), N(2А) (-0,1027 Å), O(2А) (-0,1032 Å) та O(3А) (0,1032 A) 
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і N(1В) (0,0144 Å), N(2В) (-0,0146 Å), O(2В) (-0,0143 Å) та O(3В) (0,0145 A) 

для молекул А і В комплексу [Zn(Ve)EuA2(Ac)] відповідно. Як видно з 

розрахованих відхилень, фрагмент O2N2 молекули В комплексу 

[Zn(Ve)EuA2(Ac)] характеризується практично площинною будовою. 

Аналогічно раніше описаним комплексам, фрагменти ZnO2La та ZnO2Eu 

дещо деформовані про що свідчать значення “місткових” кутів 

Zn(1)-O(1)-La(1) (100,0(2) Å) та Zn(1)-O(2)-La(1) (100,3(2) Å), а також 

величина двогранного кута Zn(1)-O(1)-О(2)-La(1) = 27,7° для комплексу 

[Zn(Ve)LaA2(Ac)] і Zn(1А)-O(2А)-Eu(1A) (100,5(1) Å) та 

Zn(1A)-O(3A)-Eu(1A) (101,3(1) Å) і Zn(1В)-O(2В)-Eu(1В) (100,1(2) Å) та 

Zn(1В)-O(3В)-Eu(1В) (100,8(1) Å), а також величини двогранних кутів 

Zn(1А)-O(2А)-О(3А)-Eu(1A) = 29,1° та Zn(1В)-O(2В)-О(3В)-Eu(1В) = 29,5° 

для комплексу [Zn(Ve)EuA2(Ac)]. 

Максимальні відхилення атомів, що формують середньоквадратичні 

площини ZnO2La та ZnO2Eu становлять 0,2417 та 0,2451 Å (0,2492 Å) для 

[Zn(Ve)LaA2(Ac)] та [Zn(Ve)EuLaA2(Ac)] відповідно. Фрагмент Zn(Vе) у 

складі гетеробіядерних комплексів Zn(Ve)LaA2(Ac)] та 

[Zn(Ve)EuLaA2(Ac)] приймає форму “butterfly” вздовж лінії перегину 

О(1)О(2) та О(2А)О(3А) (О(2В)О(3В)) відповідно. Значення кута між 

площинами Zn(1)N(1)O(1)^Zn(1)N(2)О(2) та 

Zn(1А)N(1А)O(2А)^Zn(1А)N(2А)О(3А) 

(Zn(1В)N(1В)O(2В)^Zn(1В)N(2В)О(3В)) становить 46,7 та 47,5° (47,5°) 

відповідно для сполук [Zn(Ve)LaA2(Ac)] та [Zn(Ve)EuLaA2(Ac)]. 

КЧ іонів La3+ та Eu3+ дорівнює 9, координаційний поліедр 

представляє собою викривлену одношапкову квадратну антипризму для 

комплексу [Zn(Ve)LaA2(Ac)] та тришапкову тригональну призму для 

молекул А і В комплексу [Zn(Ve)EuLaA2(Ac)] (Додаток Б). 
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Таблиця 4.10 

Значення деяких довжин зв’язків (Å) у структурах [Zn(Ve)LaA2(Ac)] та 

[Zn(Ve)EuLaA2(Ac)] 

[Zn(Ve)LaA2(Ac)] [Zn(Ve)Eu2(Ac)] 

А В 

La(1)-O(6) 2,792(5) Eu(1A)-O(1A) 2,721(4) Eu(1B)-O(1B) 2,730(4) 

La(1)-O(1) 2,495(6) Eu(1A)-O(2A) 2,389(3) Eu(1B)-O(2B) 2,390(4) 

La(1)-O(2) 2,496(5) Eu(1A)-O(3A) 2,378(3) Eu(1B)-O(3B) 2,393(3) 

La(1)-O(7) 2,727(6) Eu(1A)-O(4A) 2,657(3) Eu(1B)-O(4B) 2,673(4) 

La(1)-O(8) 2,457(5) Eu(1A)-O(7A) 2,372(3) Eu(1B)-O(7B) 2,323(3) 

La(1)-O(10) 2,489(6) Eu(1A)-O(10A) 2,344(3) Eu(1B)-O(10B) 2,377(3) 

La(1)-O(9) 2,531(3) Eu(1A)-O(8A) 2,370(3) Eu(1B)-O(8B) 2,426(3) 

La(1)-O(11) 2,488(7) Eu(1A)-O(9A) 2,414(4) Eu(1B)-O(9B) 2,376(4) 

La(1)-O(5) 2,559(5) Eu(1A)-O(6A) 2,435(4) Eu(1B)-O(6B) 2,416(3) 

Zn(1)-O(1) 2,011(6) Zn(1A)-O(2A) 2,019(3) Zn(1B)-O(2B) 2,026(3) 

Zn(1)-O(2) 1,999(6) Zn(1A)-O(3A) 2,003(3) Zn(1B)-O(3B) 1,998(4) 

Zn(1)-N(1) 2,063(8) Zn(1A)-N(1A) 2,025(5) Zn(1B)-N(1B) 2,038(5) 

Zn(1)-N(2) 2,019(8) Zn(1A)-N(2A) 2,052(4) Zn(1B)-N(2B) 2,045(4) 

Zn(1)-O(3) 1,980(5) Zn(1A)-O(5A) 1,990(4) Zn(1B)-O(5B) 1,997(3) 

Р(1)-О(8) 1,478(5) Р(1A)-О(7A) 1,478(3) Р(1B)-О(7B) 1,470(4) 

P(2)-O(10) 1,461(7) P(2A)-O(10A) 1,496(4) P(2B)-O(10B) 1,462(4) 

P(1)-N(4) 1,646(6) P(1A)-N(3A) 1,630(4) P(1B)-N(3B) 1,645(4) 

P(2)-N(7) 1,645(7) P(2A)-N(6A) 1,648(5) P(2B)-N(6B) 1,572(5) 

N(4)-C(19) 1,29(1) N(3A)-C(21A) 1,291(7) N(3B)-C(21B) 1,314(7) 

N(7)-C(25) 1,23(1) N(6A)-C(27A) 1,281(6) N(6B)-C(27B) 1,400(6) 

C(19)-O(9) 1,219(8) C(21A)-O(8A) 1,246(6) C(21B)-O(11B) 1,239(6) 

C(25)-O(11) 1,30(1) C(27A)-O(9A) 1,260(6) C(27B)-O(9B) 1,349(6) 

C(31)-O(3) 1,249(9) C(19A)-O(5A) 1,273(6) C(19B)-O(5B) 1,267(6) 

C(31)-O(5) 1,238(8) C(19A)-O(6A) 1,237(6) C(19B)-O(6B) 1,246(5) 

C(31)-C(32) 1,50(1) C(19A)-C(20A) 1,496(9) C(19B)-C(20B) 1,504(8) 

 

Одношапкова квадратна антипризма утворена дев’ятьма атомами 

оксигену, чотири з яких належать комплексу Zn(Vе), інші чотири – двом 

депротонованим фосфорильним лігандам [А]¯, що координуються 

(О,О')-хелатним способом аналогічно [Х]¯ у сполуках [Zn(Vp)EuX2(Ac)], 

[Zn(Ve)LaX2(Ac)] та [Ni(Vp)(MeOH)LaX2(Ac)] (підр. 4.1.2), дев’яту 

позицію посідає атом оксигену (О(5)), що належить містковій ацетатній 

групі.  

КСф EuO9 складається із дев’яти атомів оксигену: чотири з яких 

належать комплексу Zn(Vе), інші чотири – двом депротонованим 

фосфорильним лігандам [А]¯ (координованим бідентатно-циклічно) для 
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молекули А та координованій молекулі метанолу і двом депротонованим 

лігандам [А]¯ (один з яких координований бідентатно-циклічно, а інший – 

монодентатно через атом оксигену фосфорильної групи) для молекули В, 

дев’яту позицію в обох нееквівалентних молекулах посідає атом оксигену 

(O(6А) та О(6В) для молекул А та В відповідно), що належить містковій 

ацетатній групі. 

Іон La3+ та Eu(1А)3+ (Eu(1В)3+) виходить на 0,6705 та 0,7172 Å 

(0,7299 Å) з площини О2О2, визначеної чотирма атоми оксигену О(6), О(1), 

О(2) та О(7) та О(1А), О(2А), О(3А) та О(4А) “ліганду” Zn(Vе). Значення 

довжин зв’язків La(1)-О (Eu(1А)-О та Eu(1В)-О) лежать у межах 2,792(5)-

2,457(5) Å (2,721(4)-2,344(3) та 2,730(4)-2,323(3) Å), найбільші величини 

характерні для метокси груп: La(1)-О(6) = 2,792(5) та 

La(1)-О(7) = 2,727(6) Å (Eu(1А)-О(1А) = 2,721(4) та 

Eu(1А)-О(4А) = 2,657(3) та Eu(1В)-О(1В) = 2,730(4) та 

Eu(1В)-О(4В) = 2,673(4) Å) (табл. 4.10). Середні значення довжин зв’язків 

La-О(Р), Eu(1А)-О(Р) та La-О(С), Eu(1А)-О(С) при фосфорильній та 

карбонільній групах ліганду [А]¯, що координовані бідентатно-циклічно, 

складають 2,473, 2,358 Å та 2,510, 2,392 Å для комплексів 

[Zn(Ve)LaA2(Ac)] та [Zn(Ve)EuLaA2(Ac)] відповідно. Для монодентатно 

координованого ліганду [А]¯ у молекулі В комплексу [Zn(Ve)EuLaA2(Ac)] 

відстань Eu(1В)-О(Р) становить 2,323(3) Å, що співрозмірно з величинами, 

одержаними раніше для комплексів лантаноїдів з фосфортриамідними 

лігандами, координованими монодентатно у депротонованій формі [202]. 

Для місткового ацетатного ліганду відстань La-О та Eu(1А)-О (Eu(1В)-О) 

складає 2,559(5) та 2,435(4) Å (2,416(3) Å) відповідно для [Zn(Ve)LaA2(Ac)] 

та [Zn(Ve)EuA2(Ac)]. Середні значення довжин зв’язків La(Eu)-О(КАФ) та 

La(Eu)-O(Ас) у координаційних сполуках [Zn(Ve)LaA2(Ac)] та 

[Zn(Ve)EuA2(Ac)] співрозмірні з величинами одержаними для 

гетеробіядерних комплексів на основі ліганду НХ (підр. 4.1.2). 
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У комплексі [Zn(Ve)LaA2(Ac)] два фосфорильні ліганди [А]¯ 

утворюють при координації до ЦА La3+ шестичленні хелатні металоцикли. 

Один з них має практично площинну будову (для групи атомів 

O(9)C(19)N(4)P(1)O(8) максимальне відхилення від середньоквадратичної 

площини не перевищує 0,0556 Å), інший дещо деформований 

(максимальне відхилення від середньоквадратичної площини, що 

проведена через групу атомів O(11)C(25)N(7)P(2)O(10) становить 0,1605). 

Ацетатна група, що координована бідентатно-містково, практично 

площинна, максимальне відхилення від СКП проведеної через атоми О(3), 

С(31), O(5), С(32) не перевищує 0,0077 Å. Депротонування та координація 

ліганду [А]¯ призводить до виникнення π-спряження у O-С-N-P-O вузлі, 

що відображається на подовженні зв’язку C-O (d(С-O)HА = 1,215 Å, 

∆d(С-O)сер = 0,045 Å). При цьому довжини зв’язків C-N та P-N 

скорочуються в середньому на 0,095 Å та 0,068 Å відповідно (d(С-N)HА = 

1,355 Å, d(P-N)HА = 1,714 Å [229]) (табл. 4.10). 

У комплексі [Zn(Ve)EuA2(Ac)] відмінність між незалежними 

молекулами А та В полягає у координаційному оточенні ЦА Eu(1А) та 

Eu(1В). Як видно з рис. 4.9 у кристалічній структурі даного комплексу 

присутні дві молекули метанолу. У випадку комплексу А молекула спирту 

пов’язана з молекулою комплексу міжмолекулярним водневим зв’язком 

типу О-H⋯O', що утворений атомом оксигену ацетатної групи (О(5А)) та 

атомом гідрогену (Н(1W)) молекули спирту (d(О-H) 0,82 Å, d(H⋯O') 

1,98 Å, d(О⋯O') 2,80 Å, ∠О-H⋯O' 176,05º). У випадку комплексу В 

молекула метанолу координується до ЦА Eu(1В), при цьому 

спостерігається монодентатна координація одного з КАФ лігандів на 

відміну від бідентатно-циклічної у випадку молекули А. Так, як і у 

комплексі [Zn(Ve)LaA2(Ac)] у КС [Zn(Ve)EuA2(Ac)] при депротонуванні та 

координації лігандів спостерігається виникнення π-спряження у 

O-С-N-P-O вузлах, що відображається на подовженні зв’язку C-O та 

скороченні зв’язків C-N та P-N у порівнянні з нейтральним лігандом HА 
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(табл. 4.10). Площинність бідентатно- та монодентатно координованих 

КАФ лігандів охарактеризовано величинами максимальних відхилень від 

середньоквадратичних площин, що проведені через групу атомів OCNPO 

та становлять 0,0182 Å (O(9А)C(27А)N(6А)P(2А)O(10А)) і 0,0141 Å 

(O(8А)C(21А)N(3А)P(1А)O(7А)) для молекули А та 0,0688 Å 

(O(9В)C(27В)N(6В)P(2В)O(10В)) і 0,3490 Å 

(O(11В)C(21В)N(3В)P(1В)O(7В)) для молекули В. Ацетатна група в складі 

обох молекул має практично площинну будову, максимальне відхилення 

від СКП проведеної через атоми С(20А), С(19А), О(6А), О(5А) та С(20В), 

С(19В), О(6В), О(5В) не перевищує 0,0249 та 0,0079 Å. 

 

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

Кристалічна структура комплексу [Ni(Ve)LaA(NO3)2] складається із 

гетеробіметалвмісних молекул, у яких координаційну сферу іону лантану в 

La(A)(NO3)2 доповнює нейтральна молекула Ni(Ve), що виконує роль 

додаткового ліганду (рис. 4.10). Основні кристалографічні дані та 

параметри експерименту наведено в додатку А. 

До ЦА La3+ координуються десять атомів оксигену (LaО10), чотири з 

яких належать комплексу Ni(Ve) (2О фенольних груп виконують місткову 

функцію), чотири двом нітратним групам, координованим бідентатно-

циклічно, останні дві позиції займає КАФ ліганд, координований 

класичним (О,О')-хелатним способом. Відстань Ni⋯La складає 

3,5748(9) Å. 

Координаційний поліедр лантану в комплексі можна інтерпретувати 

як клінокорону (КЧ = 10) [230] (рис. 4.11). Чотири атоми оксигену двох 

бідентатно координованих нітратних груп, один атом оксигену 

фосфорильної групи ліганду [А]¯ та один атом оксигену основи Шиффа 

[Vе]2- утворюють гофрований гексагон в екваторіальній площині поліедра. 
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Рис. 4.10. Молекулярна будова комплексу [Ni(Ve)LaA(NO3)2] (на рисунку 
не наведені протони, атоми хлору та карбону метильних груп) 

 

 

Ребра КП утворюються за 

рахунок двох атомів оксигену 

О(6), О(11) (атом О(6) належить 

метальній групі ліганду [Vе]2-, а 

атом О(11) – карбонільній групі 

ліганду [А]¯) та двох інших 

атомів оксигену О(1), О(10) 

(атоми О(1) та О(10) належать 

фенольній та метальній групам 

ліганду [Vе]2- відповідно), які 

знаходяться в аксіальних 

позиціях по обидва боки гексагона з бісфеноїдною орієнтацією. 

Результатом такої асиметричної координації лігандів до іону лантану є 

викривлена клінокорона. Так, наприклад, у поліедрі ребро О(7)-О(9) 

(2,168 Å) має меншу довжину, ніж О(12)-О(4) (2,947 Å). Даний тип 

поліедру був також одержаний раніше для координаційних сполук з КАФ 

 

Рис. 4.11. КП атому лантану в  
структурі комплексу [Ni(Ve)LaA(NO3)2]  
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лігандами, а саме для сполуки Ce(NO3)3(КАФ)2 [231] 

Nd(NO3)3(КАФ)2(H2O)3 [232]. 

Значення довжин зв’язків La-О(Р) та La-О(С) для фосфорильної та 

карбонільної груп ліганду [А]¯ складають 2,431(4) Å та 2,459(5) Å 

відповідно. Для бідентатно координованих нітратних груп середня 

відстань La-О(N) складає 2,64 Å. Середня відстань La-О від фенольних 

груп складає 2,57 Å, що на 0,15 Å менше ніж dсер(La-О) = 2,72 Å від 

метоксигруп нікелевого комплексу відповідно (табл. 4.11), що 

співрозмірно з величинами одержаними для комплексу 

[Ni(Ve)La(КАФ)2(КАФ)] [185209]. 

Таблиця 4.11 

Значення деяких довжин зв’язків (Å) та кутів (о) у структурі {Ni-La;Ve;A} 

La(1)-O(6) 2,715(4) O(11)-La(1)-O(12) 70,99(15) 

La(1)-O(2) 2,560(4) O(3)-La(1)-O(4) 48,16(16) 

La(1)-O(1) 2,581(4) O(7)-La(1)-O(9) 48,57(17) 

La(1)-O(10) 2,721(5) O(1)-La(1)-O(2) 57,04(16) 

La(1)-O(12) 2,431(4) O(6)-La(1)-O(2) 60,01(15) 

La(1)-O(11) 2,459(5) O(10)-La(1)-O(1) 59,59(15) 

La(1)-O(3) 2,685(5) O(6)-La(1)-O(10) 143,32(14) 

La(1)-O(4) 2,607(5) O(3)-La(1)-O(11) 70,92(17) 

La(1)-O(7) 2,618(5) O(3)-La(1)-O(12) 112,13(16) 

La(1)-O(9) 2,653(6) O(3)-La(1)-O(7) 171,04(19) 

Ni(1)-O(1) 1,836(5) O(3)-La(1)-O(9) 133,27(18) 

Ni(1)-O(2) 1,810(5) O(4)-La(1)-O(11) 80,03(17) 

Ni(1)-N(1) 1,858(6) O(4)-La(1)-O(12) 71,49(15) 

Ni(1)-N(2) 1,814(6) O(4)-La(1)-O(7) 137,59(16) 

Р(1)-О(12) 1,495(5) O(4)-La(1)-O(9) 142,99(19) 

P(1)-N(5) 1,625(6) O(7)-La(1)-O(11) 102,09(19) 

N(5)-C(19) 1,271(8) O(7)-La(1)-O(12) 69,50(16) 

C(19)-O(11) 1,288(8) O(9)-La(1)-O(11) 136,91(18) 

N(3)-O(3) 1,273(7) O(9)-La(1)-O(12) 112,86(17) 

N(3)-O(4) 1,272(7) N(1)-Ni(1)-N(2) 86,6(3) 

N(3)-O(5) 1,216(7) O(1)-Ni(1)-N(1) 94,9(2) 

N(4)-O(7) 1,278(8) O(2)-Ni(1)-N(2) 94,2(2) 

N(4)-O(9) 1,266(8) O(1)-Ni(1)-O(2) 84,64(19) 

N(4)-O(8) 1,195(8) O(2)-Ni(1)-N(1) 175,3(2) 

  O(1)-Ni(1)-N(2) 175,8(2) 

Подібні величини середніх значень довжин зв’язків La-ОFod (2,47 Å) 

та La-ОAcacen (2,58 Å) одержано при вивченні гетеробіядерних КС з 
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фторованими похідними β-дикетонів (НFod – 1,1,1,2,2,3,3-гептафтор-7,7-

диметил-октан-4,6-діон, Н2(Acacen) – основа Шиффа, одержана при 

взаємодії 1 моля етилендіаміну з 2 молями ацетилацетону) [112], а також 

КС на основі Ni(Ve) – [Ni(Ve)Pr(NO3)3], dсер(Pr-O (NO3¯)) = 2,56 Å, dсер(Pr-O 

(фенольні оксигени)) = 2,43 Å та dсер(Pr-O (оксигени від ОСН3)) = 2,43 Å 

[233]. 

Фосфорильний ліганд координуються до іону La3+ бідентатно-

циклічно через атоми оксигену карбонільної та фосфорильної груп, з 

утворенням шестичленного хелатного металоциклу, що має практично 

площинну будову. Для групи атомів O(11)C(19)N(5)P(1)O(12) максимальне 

відхилення від середньоквадратичної площини проведеної через них не 

перевищує 0,010 Å. Площинність бідентатно координованих нітратних 

груп охарактеризовано величинами максимальних відхилень від 

середньоквадратичних площин, що проведені через групу атомів ONOО 

(не перевищує 0,0122 та 0,0144 Å для O(4)N(3)O(3)О(5) та 

O(7)N(4)O(9)О(8) відповідно) та величинами двогранних кутів La-O-O-N 

(La(1)-O(3)-O(4)-N(3) = 11.1  та La(1)-O(7)-O(9)-N(4) = 1.8 ). 

Виникнення π-спряження у хелатному вузлі фосфорильного ліганду 

впливає на довжини зв’язків аналогічно до описаних вище моноядерних 

комплексів лантаноїдів а саме, довжина зв’язків P-O та C-O збільшується 

на 0,017 Å та 0,073 Å відповідно (d(P-O)НА = 1,478 Å та 

d(С-O)HА = 1.215 Å). При цьому зв’язки C-N та P-N скорочуються на 

0,084 Å та 0,089 Å відповідно (d(С-N)HА = 1,355 Å, d(P-N)HА = 1,714 Å. 

ЦА Ni2+ знаходиться у дещо викривленому плоскоквадратному 

оточенні O2N2 двох атомів оксигену та двох атомів нітрогену, що належать 

молекулі [Vе]2- (рис. 4.10). У молекулі Ni(Ve), при її входженні в 

координаційну сферу іону La3+ у якості нейтрального ліганду, не 

відбувається суттєвих структурних змін у порівнянні з індивідуальним 

комплексом [Ni(Ve)·H2O] [234]. У “ліганді” Ni(Ve), що входить до складу 

[Ni(Ve)LaA(NO3)2], середня відстань Ni-О (1,82 Å) та Ni-N (1,84 Å) 
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практично не відрізняються від таких у структурі [Ni(Ve)·H2O] – 1,851 Å та 

1,853 Å відповідно [234]. Внаслідок координації до іону лантаноїду 

повинна була б спостерігатися зміна довжин зв’язків С-О у молекулі 

Ni(Ve), однак через утворення водневих зв’язків між нікелевим 

комплексом та молекулою води, що входить до складу його кристалічної 

структури, довжини цих зв’язків залишаються практично незмінними: 

dсер(С-O(6, 10)) = 1,39 Å, dсер(С-O(1, 2)) = 1,36 Å для [Ni(Ve)LaA(NO3)2] та 

dсер(С-O) = 1,38 Å, dсер(С-O = 1,33 Å у випадку [Ni(Ve)·H2O] комплексу. 

Фрагмент Ni(Ve) охарактеризовано величинами міжплощинних та 

двогранних кутів. Відхилення від планарності для Ni(Ve) у складі 

вивченого нами [Ni(Ve)LaA(NO3)2] комплексу дещо більше ніж у структурі 

КС Ni(Ve) [234]. Конформація Ni-N-C-C-N фрагменту змінюється за 

рахунок відхилення зв’язку С(9)-С(8) по відношенню до зв’язку Ni(1)-N(1) 

(торсійний кут Ni(1)-N(1)-C(8)-C(9) дорівнює 18,5(7)°, тоді як у Ni(Ve) він 

складає 30,25°). Два атоми оксигену та нітрогену формують площину, 

відхилення атомів від якої складають: Ni(1) (0,0041 Å), N(1) (-0,0680 Å), 

N(2) (0,0676 Å), O(1) (0,0677 Å) та O(2) (-0,0715 A). Атом нікелю виходить 

на 0.0051 Å над площиною, що утворена двома атомами оксигену (О(1) та 

О(2)) та нітрогену (N(1) та N(2)). Найбільше відхилення спостерігається 

між практично плоским фрагментом N(1)-N(2)-Ni(1)-O(1)-O(2) та 

площиною, яку формують атоми О(1), О(2) та La(1) (двогранний кут 

La(1)-O(1)-O(2)-Ni(1) складає 15,7º). 

4.3. Короткі висновки 

Вперше на прикладі двох фосфортриамідних лігандів, 

N,N'-тетраметил-N''-трихлорацетилфосфортриамід (HА) та N,N'-тетраетил-

N''-трихлорацетилфосфортриамід (HХ), було показано, що ненасичені 

комплекси лантаноїдів на основі структурних аналогів β-дикетонів – КАФ 

– здатні доповнювати координаційну сферу додатковими нейтральними 

лігандами, в якості яких виступають комплекси 3d-металів: Zn(Ve), Zn(Vp) 

та Ni(Ve), Ni(Vp). 
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В усіх одержаних [ZnLn] комплексах для іонів лантаноїду та цинку 

спостерігаються координаційні числа 9 та 5 відповідно. Також слід 

відмітити, що усі цинквмісні гетеробіядерні сполуки характеризуються 

ідентичною будовою, незначна відмінність спостерігається лише у 

структурі комплексу [Zn(Vp)EuA2(Ac)] (підр. 4.2.2). До складу усіх 

гетеробіядерних координаційних сполук входять часточки Zn(Ve) чи 

Zn(Vp) та Ln(A)2
+ чи Ln(X)2

+, а також ацетатна група. Координаційну 

сферу іону лантаноїду формують чотири атоми оксигену, що належать 

комплексу цинку, інші чотири – двом КАФ лігандам, координованим 

класичним (О,О')-хелатним способом, дев’яту позицію посідає атом 

оксигену, що належить містковій ацетатній групі.  

Подібна молекулярна будова також спостерігається і для 

нікельвмісних гетеробіядерних координаційних сполук з основою Шиффа 

Н2Vp. Відмінність полягає лише у наявності координованої до іону нікелю 

молекули метанолу, що посідає одну з вершин октаедру. 

При переході від основи Шиффа Н2Vp до Н2Vе, нам вдалося 

виділити та охарактеризувати нові нікельвмісні комплекси 

[Ni(Ve)Ln(A)(NO3)2], що мають відмінну молекулярну будову від описаних 

вище гетеробіядерних сполук на основі КАФ. На відміну від одержаного 

раніше комплексу з основою Шиффа Н2Vе [Ni(Ve)La(L1)2(L
1)] (HL1 - 

представника КАФ лігандів амідофосфатного типу), де один з 

фосфорильних лігандів координований монодентатно до іону La3+ через 

атом оксигену фосфорильної групи, тоді як інші два ліганди координовані 

(О,О')- хелатним способом, до складу представленої координаційної 

сполуки {Ni-Ln;Ve;A} входить лише один фосфорильний ліганд 

фосфортриамідного типу, координований бідентатно-циклічно до іону 

La3+. Спроби одержати в індивідуальному вигляді комплекси аналогічного 

складу, до раніше повідомлених, а саме [Ni(Ve)La(L1)2(L
1)], у нашому 

випадку виявилися безрезультатними.  
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При переході від амідофосфатного ліганду HL1 до 

фосфортриамідних HА та HХ, у складі одержаних нами гетеробіядерних 

комплексів спостерігається закономірність, а саме зменшення кількості 

КАФ лігандів, що формують координаційну сферу іону лантаноїду. У 

випадку гетеробіядерних сполук [Ni-Ln] та [Cu-Ln] з лігандом HL1, до 

складу комплексів входить три фосфорильні ліганди, тоді як для 

комплексів на основі фосфортриамідних лігандів лише два, що може бути 

пояснено більшими стеричними утрудненнями, що створюють ліганди HА 

та HХ на відміну від HL1. Аналогічна ситуація спостерігається також при 

переході від КАФ ліганду до ліганду сульфамідного типу, що 

характеризується більш об’ємними замісниками при атомі сульфуру 

[185209]. Отже, дані спостереження можуть бути використані при 

подальшому дизайні кінцевих гетеробіядерних комплексів, шляхом 

модифікації не лише природи замісників у складі вихідних лігандів, але й 

їх розміру. 

Синтез та дослідження гетеробіядерних координаційних сполук на 

основі лігандів НА та НХ з використанням синтетичної стратегії – 

комплекс в якості додаткового ліганду (цинк, нікель-вмістні комплекси з 

основами Шиффа) – показали, що одержання монокристалів сполук на 

основі НХ, викликає набагато менше труднощів ніж у випадку сполук, що 

містять ліганд НА. Скоріше за все, це пов’язано з наяністю більш об’ємних 

етильних замісників, що сприяє упаковці молекул компексу в кристалічній 

гратці. 

Cлід відмітити, що, на відміну від попередніх робіт в області 

отримання гетеробіядерних координаційних сполук з КАФ лігандами, ми 

запропонували більш простий та зручний підхід щодо синтезу 

представлених гетеробіядерних сполук, що виключає необхідність 

виділення та очистки вихідних комплексів 3d- металів з основами Шиффа.  
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РОЗДІЛ 5 

Каталітична активність гетеробіядерних комплексів [Zn(Vp)LnX2(Ac)] 

та [Ni(Vp)(MeOH)LnX2(Ac)] комплексів на основі HX 

 

5.1. Досліджувані гетеробіядерні комплекси як потенційні каталізатори. 

 

Нові каталізатори, що гідролізують фосфоестери, можуть мати 

широке застосування у багатьох галузях, таких як органічний синтез, 

технолочні процеси, поліпшення екологічного стану навколишнього 

середовища та міжнародна безпека. Зокрема, агенти, що сприяють 

гідролізу фосфоестерів, могли б бути використані для дезактивації 

органофосфатних забруднювачів навколишнього середовища, таких як 

параоксон. 

Альтернативною стратегією для розщеплення естерних, амідних та 

фосфоестерних зв’язків є використання гідролітичних ензимів. Реакції 

ензиматичного гідролізу можуть проходити при 37°C у нейтральному 

водному середовищі. Однак нестача гідролітичних ензимів у достатній для 

промислового використання кількості, низька стабільність ензимів та 

висока селективність по субстрату лімітують потенційне широке 

застосування гідролаз. Як наслідок, на даний момент нагально необхідні 

нові каталізатори, що можуть розщеплювати фосфоестерні зв’язки в 

м’яких умовах. 

Природою створено рибосоми та рибонуклеази для досягнення 

швидкого каталітичного та сайт-специфічного розщеплення РНК в умовах, 

наближених до фізіологічних. Дослідження показують, що гідроліз чи 

переестерифікація РНК відбувається значно швидше у порівнянні з ДНК, 
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що пов’язано з наявністю у положенні 2’ залишку рибози РНК 

гідроксильної групи (схема 5.1). 
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Схема 5.1. Гідролітичне розщеплення РНК. Крок 1: розщеплення – 

переестерифікація. Крок 2: гідроліз циклічного фосфодіестеру. Можуть 

утворюватися обидва 2’- та 3’- (показано на схемі лише 3’-) монофосфатні 

продукти. Nu –нуклеофіл, роль якого можуть виконувати молекули води 

або гідроксил-іони, активовані за рахунок зв’язування з іонами металів. 

 

Враховуючи сказане вище, нами випробувано як каталізатори 

реакцій гідролізу фосфоестерів 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)], що можуть виступати аналогами активних 

центрів гідролаз (для спрощення далі ZnLa, ZnEu, ZnLu, NiLa, NiEu, 

NiLu). 

Металічні центри Zn2+ - Eu3+ поєднані завдяки двом містковим 

фенольним атомам оксигену від [Vp]2- та ацетатній групі. Відстань Zn⋯Eu 

складає 3,508(2) Å. Для всіх інших комплексів відстань 3d-метал⋯Ln 
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становила в діапазоні 3,5-4,14 Å (у порівнянні метал-метал для лужної 

фосфатази становить 3,9 Å). 

Для того щоб визначити, яка частинка гідролітично розщеплює 

HPNP, було проведене мас-спектрометричне дослідження. (ESI та FAB – 

бомбардування швидкими атомами). Відповідний мас-спектр для 

[Ni(Vp)(MeOH)EuX2(Ac)] представлений на рис. 5.1. У розчині зафіксовані 

часточки, що можна віднести до [Ni(Vp)EuX2]
+. 

 

 

Рис. 5.1. Мас-спектр досліджуваного комплексу (на прикладі комплексу 

[Ni(Vp)EuX2]
+) 

 

Максимальний пік при 586,2 m/z відповідає каркасу сполуки (основі 

Шифа) з іонами нікелю та європію в поєднанні з молекулами води без 

ацетатного та карбациламідофосфатних залишків. Оскільки його 

молекулярна маса становить 551, і залишається 35, яка може відповідати 

сумі молекулярним масам молекул Н2О та гідроксил йона. 

Каталітична активність біядерних комплексів цинку(ІІ) та 

нікелю(ІІ) на основі цих лігандів у реакціях гідролізу перевірялася по 
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відношенню до наступного субстрату: 2-гідроксипропіл-

п-нітрофенілфосфат (HPNP), який є аналогом РНК [235]. Модельні 

комплекси виявились ефективними каталізаторами в реакціях гідролізу 

HPNP. Гідролітичне розщеплення HPNP у слабко лужному середовищі, 

майже нейтральному (схема 5.2) можна зручно вивчати шляхом 

фотометричного контролю, спостерігаючи зростання інтенсивності смуги 

поглинання при 412 нм за рахунок утворення в результаті реакції п-

нітрофенолят-іону жовтого кольору: 

 

 

Схема 5.2. Гідролітичне розщеплення 2-гідроксипропіл-4-нітрофенілфосфат 

(HPNP) 

 

5.2. Методика дослідження каталітичних властивостей 

 

При проведенні кінетичних досліджень використовували 2-

гідроксипропіл-4-нітрофенілфосфат (HPNP) синтезований за методикою 

[236] без додаткової обробки. Як буфер застосовували Tris-HCl (тризма 

гідрохлорид) фірми “Sigma” без додаткової обробки. 

Субстрат: HPNP, загальна концентрація 0,012М (12 ммоль/л). 

Буфер: Tris – HCl буфер (2-аміно-2-гідроксиметил-пропан-1,3-діол 

гідрохлорид), загальна концентрація 0,1М. 

 

Trizma·HCl 
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Для приготування буферної системи Tris-HCl спершу зважували 

наважку необхідної кількості речовини, для розрахунку якої 

використовували рівняння: m (г) = M (г/моль)·C (моль/л)·V (л). А потім 

переносили її у мірну колбу на 50 мл й розбавляли дистильованою водою 

до мітки. 

Продукт: п-нітрофенол, загальна концентрація 0,0008 М (0,8 ммоль/л). 

Продукт використовували для побудови калібрувальної кривої (рис. 5.2). 

 

 

Y = A·X+ B 

Значення:  Похибки: 

A = 22780  ∆A = 1080 

B = 0,1191  ∆B = 0,0440 

R = 0,996 

де A = tg α = ε = 22780 

∆A = 1080 

 

 

 

Склад відповідних розчинів для побудови калібрувального графіка 

показано у таблиці 5.1: 

Таблиця 5.1 

Реакційні суміші для калібрувального графіка 

№ 
п/п 

0,8 ммоль/л 
п-нітрофенолу, 

мл 

Реакційний буфер 
Tris-HCl, мл 

DMSO, 
Мл 

S, 
ммоль/л 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,03 
0,05 
0,1 

0,15 
0,2 

0,25 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

1,47 
1,45 
1,40 
1,35 
1,30 
1,25 

0,008 
0,0133 
0,0267 
0,04 

0,0533 
0,0667 

 

Рис.5.2. Калібрувальний графік для визначення ε. 
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Дослідження каталізу реакції гідролізу HPNP проводили при сталій 

температурі 25ºС та рН = 8,0 у Tris-HCl буферному водному розчині. 

Склад відповідних досліджуваних реакційних розчинів показано в 

таблиці 5.2: 

Таблиця 5.2 

Реакційні суміші та результуюча концентрація комплексу 

№ 
п/п 

2,4 ммоль/л 
комплекс, мл 

12 ммоль/л 
НРNP, мл 

Реакційний 
буфер 

Tris-HCl, мл 

DMSO, мл Конц. 
комплекса, 

ммоль/л 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

0 
0,04 
0,08 
0,12 
0,16 
0,20 

0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

1,46 
1,42 
1,38 
1,34 
1,30 
1,26 

0 
0,032 
0,064 
0,096 
0,128 
0,16 

 

Кінетичні дослідження гідролізу субстратів проводились на 

спектрофотометрі Cary 50 фірми «VARIAN» з термостатованою 

вісімнадцятипозиційною кареткою у кварцових кюветах 1,0 см 

(«VARIAN»). Вимірювання проводили при температурі 25°С з 

використанням буферної суміші ДМСО/вода (1:1). Tris-HCl (2-аміно-2-

гідроксиметил-пропан-1,3- діол гідрохлорид) був використаний як буфер. 

У типовому експерименті 1,5 мл водного розчину буфера змішували з 

0,5 мл розчина комплексу (у ДМСО) та 0,5 мл ДМСО в 

термоконтрольованій спектрофотометричній кюветі. Після врівноваження 

протягом 5 хв. додавали 0,5 мл НРNР вихідного розчину (в ДМСО) й 

відразу починалось вимірювання. Вміст продуктів гідролізу визначали за 

збільшенням смуги поглинання при 412 нм, обумовленого виділенням п-

нітрофенолят-йону (ε = 22.778,48 моль–1 дм3 см–1), беручи до уваги 

дисоціацію п-нітрофенолу (рКа = 7,15 у воді). Константи швидкості 

псевдопершого порядку kobs розраховували за допомогою методу 

початкових концентрацій. Всі одержані дані є усередненими величинами 
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принаймні трьох вимірювань, причому похибка вимірювань складає не 

більше 10 %. 

На підставі одержаних даних побудовано графік залежності 

А = ƒ(λ (нм)) (рис. 5.3). Спираючись на значення оптичної густини при 

412 нм, побудовано вже інший графік в координатах А = ƒ(t (с)) (рис. 5.4), 

після усереднення кутів нахилу цих кривих для кожної серії й після 

математичних перетворень, будували графік в координатах Лайнуівера-
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Рис. 5.3. Графік залежності оптичної 

густини А від довжини поглинання λ (нм). 

Рис. 5.4. Графік залежності оптичної 

густини А від часу t (хв). 

 

Константи псевдопершого порядку швидкості гідролізу зв’язаного з 

каталізатором субстрату, або число оборотів, kcat і константи зв’язування 

субстратів, що є оберненими до констант Miхаеліса Kм розраховували з 

лінійної залежності оберненої початкової швидкості r0 від оберненої 

концентрації субстрату 1/[S], за допомогою рівняння: 

0

1

r

 = 
max

1

r
 + 

maxr

Kм
 · 

][

1

S
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5.3. Механізм та кінетичне рівняння процесу гомогенного каталізу. 

Спрощену схему процесу гідролізу HPNP [237] каталізатором можна 

представити так: 

(А) 

 

Введемо наступні позначення: 

[EΣ] – загальна концентрація каталізатору (сумарна кількість зв’язаного й 

вільного каталізатору); 

[ES] – концентрація каталізатор-субстратного комплексу; 

[S] – концентрація субстрату; 

[EΣ] - [ES] – концентрація вільного, незв’язаного каталізатору. 

Оскільки концентрація субстрату [S] зазвичай набагато більше, ніж 

[EΣ], кількість субстрату S, зв’язаного з каталізатором Е у будь-який 

момент, можна вважати нескнчнно малою порівнянно із загальною 

кількістю субстрату S. Для одержання кінетичного рівняння процесу (А) 

необхідно відзначити швидкості утворення швидкості утворення та 

розпаду каталізатор-субстратного комплексу ES. 

1. Швидкість утворення ES. Швидкість утворення проміжного 

каталізатор-субстратного комплексу ES в реакції з константою k1 

дорівнює 

 r = k1·([EΣ]- [ES])·[S] (1) 

 де k1 – константа швидкості реакції утворення проміжної сполуки ES. 

2. Швидкість розпаду ES. Швидкість розпаду ES згідно з (1) 

дорівнює 

 r = k-1·[ES] + k2·[ES] (2) 

де k-1 та k2 – константи швидкості утворення проміжної сполуки 

відповідно. 

3. Стаціонарний стан. Коли швидкість утворення каталізатор-

субстратного комплексу ES відповідає швидкості його розпаду, 

концентрація ES стала, а реакція перебігає в стаціонарному режимі: 

S + ЕΣ

k 1

k -1 
   ES

k 2 
E  + 

 

 P
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Швидкість утворення ES = Швидкість розпаду ES 

 k1·([EΣ]- [ES])·[S] = k-1·[ES] + k2·[ES] (3) 

Рівняння (3) можна записати 

 k1·[EΣ]·[S] - k1·[ES]·[S] = (k-1 + k2)·[ES] (4) 

Якщо перенести член -k1·[ES]·[S] у праву частину рівняння та змінити 

його знак, то отримаємо 

k1·[EΣ]·[S] = k1·[ES]·[S] + (k-1 + k2)·[ES] 

Після перетворень рівняння (4) можна отримати: 

 k1·[EΣ]·[S] = (k1·[S] + k-1 + k2)·[ES] (5) 

Тепер можна вирішити рівняння (5) відносно [ES] 

 [ES] = 
)k  k  ·[S](k

S··[Ek

21-1

1

++

][]Σ
 (6) 

Рівняння (6) можна спростити, якщо розділити чисельник і знаменник 

на k1: 

 [ES] = 
)

k
kk

([S]

S[E

1

21-   

  

·

+
+

][]Σ
 (7) 

Відомо, що згідно з теорією Miхаеліса – Ментен, початкова швидкість 

r0 визначається як швидкість розпаду каталізатор-субстратного комплексу, 

константа швидкості для якої дорівнює k2. Таким чином, для початкової 

швидкості розпаду проміжної сполуки можна записати: 

 ro = k2·[ES] (8) 

Враховуючи рівняння (7) для величини [ES], маємо: 

 ro = 
)

k
kk

([S]

S[Ek

1

21-

2

  

  

··

+
+

][]Σ
 (9) 

Отримане рівняння (9) можна спростити, якщо позначити 
1

21-

k

kk   +
 

через Км (константа Miхаеліса – Ментен), а k2 [EΣ] – через rмах. Величина 

rмах – це максимальна швидкість реакції, що спостерігається в умовах, коли 

весь каталізатор Е знаходиться у формі каталізатор-субстратного 
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комплексу ES. Враховуючи запропоновані позначення у рівнянні (9), 

отримаємо: 

ro = ][K[S]

Sr

м

max

  

·

+

][
 => 

0

1

r

 = 
max

1

r
 + 

maxr

Kм
 · 

][

1

S
 

Це і є рівняння Miхаеліса-Ментен, іншими словами рівняння 

швидкості односубстратної каталітичної реакції. Воно виражає кількісне 

відношення між початковою швидкістю реакції ro, максимальною 

швидкістю реакції rмах та початковою концентрацією субстрату, зв’язаних 

між собою через константу Miхаеліса-Ментен Км [238]. 

 

5.4. Обговорення отриманих результатів 

В цій роботі особлива увага приділяється металам, які здатні 

каталізувати внутрішньомолекулярну переестерефікацію НРNР, який в 

свою чергу широко використовується як модель РНК, механізм дії якої до 

цього часу точно не встановлено. Експериментальні дані, отримані для 

різних комплексів, були пов’язані з їх термодинамічними параметрами як 

спосіб оцінки контролю можливостіі перебігу каталітичних реакцій 

гідролізу фосфоди- та фосфотриестерів йонами Zn(II) та Ni(II). Крім того, 

спільне використання лантаноїдів та пероксиду водню приводить до 

найбільшої активності системи в розщепленні арил-фосфодіестерів та 

дирибонуклеотидів у нейтральному середовищі. 

Тому 2-(гідроксипропіл)-р-нітрофенілфосфат (НРNР) 

використовували в якості субстрату. Оскільки Ln та 3d-метали виступають 

як посередники в реакціях гідролізу, тому найкраще вивчати в буферних 

водних розчинах (або в середовищах з високим вмістом води), щоб 

найбільш точно імітувати нативні розчини. Початкову перевірку 

гідролітичної активності різних комплексів проводили при рН 8,00 для 

НРNР в ДМСО/водний розчин буферу (1:1) при 25°С. Ці умови приблизно 

відповідають максимальним швидкостям гідролізу субстрату, що видно із 
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залежності kobs = ƒ(pH) для визначення оптимального значення рН 

(рис. 5.5). 

Дослідження взаємодії інших частинок початкових 3d-комплексів та 

окремих лігандів з субстратом показало, що в таких умовах ні початкові 

частинки, ні ліганди не каталізують реакцію гідролізу. 

 

Залежність швидкості гідролізу HPNP від pH у присутності 

каталізаторів досліджували у діапазоні рН 7,5-9,0. Для всіх комплексів 

одержані залежності є подібними з максимумом при рН 8,00, тому графіки 

представлені тільки для сполуки [Zn(Vp)EuA2(Ac)] (рис. 5.5). 

Константи швидкості kobs у реакції гідролізу HPNP для досліджуваних 

комплексів наведені на рис. 5.6. 

 

 
Рис. 5.5. Вплив рН на швидкість гідролізу НРNP. [ZnEu]0 = 0–0,16 mM, 

[HPNP]0 = 0,16 mM, при 25°C, у ДМСО/ водний розчин буферу (1:1). 
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Рис. 5.6. Константи швидкості псевдопершого порядку kobs у реакції 

гідролізу HPNP: ZnLa, ZnEu, ZnLu, NiLa, NiEu, NiLu та самогідроліз; 

[HPNP]0 = 12 ммоль·л–1, при 25°C, pH = 8,00 

 

Як видно з рис. 5.7-5.12, для всіх комплексів початкова швидкість 

реакції гідролізу HPNP лінійно залежить від концентрації каталізатора. 

При цьому прямі не проходять через початок координат; відрізок, що 

відтинається ними на осі ординат, відповідає швидкості некаталітичного 

гідроліза kuncat субстрату і становить біля ~10-10 с-1. Константи 

псевдопершого порядку kobs (розраховані за рівнянням 

r0 = kobs[каталізатор]0) для йонів Zn та Ni підпорядковуються наступній 

послідовності Lu > Eu > La для 2-(гідроксипропіл)-р-нітрофенілфосфату. 
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Рис. 5.7. Залежність початкової 

швидкості гідролізу HPNP 

промотованої ZnLa від [ZnLa]; 

[HPNP]0 = 0,16 мM, при 25°C, pH = 

8,00, в DMSO/Tris·HCl буфер (1:1). 

Рис. 5.8. Залежність початкової 

швидкості гідролізу HPNP 

промотованої NiLa від [NiLa]; 

[HPNP]0 = 0,16 мM, при 25°C, pH = 

8,00, в DMSO/Tris·HCl буфер (1:1). 
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Рис. 5.9. Залежність початкової 

швидкості гідролізу HPNP 

промотованої ZnLu від [ZnLu]; 

[HPNP]0 = 0,16 мM, при 25°C, pH = 

8,00, в DMSO/Tris·HCl буфер (1:1). 

Рис. 5.10. Залежність початкової 

швидкості гідролізу HPNP 

промотованої NiLu від [NiLu]; 

[HPNP]0 = 0,16 мM, при 25°C, pH = 

8,00, в DMSO/Tris·HCl буфер (1:1). 
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Рис. 5.11. Залежність початкової 

швидкості гідролізу HPNP 

промотованої ZnEu від [ZnEu]; 

[HPNP]0 = 0,16 мM, при 25°C, pH = 

8,00, в DMSO/Tris·HCl буфер (1:1). 

Рис. 5.12. Залежність початкової 

швидкості гідролізу HPNP 

промотованої NiEu від [NiEu]; 

[HPNP]0 = 0,16 мM, при 25°C, pH = 

8,00, в DMSO/Tris·HCl буфер (1:1). 

Отримані значення для констант псевдопершого порядку kobs, rmax, 

констант Міхаеліса КМ та КHPNP представлені у табл. 5.3. 

Таблиця 5.3 

Кінетичні дані, розраховані для реакції гідролітичного розщеплення HPNP 

у присутності каталізаторів 

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 

 

При малих значеннях концентрацій HPNP залежність початкової 

швидкості гідролізу від концентрації субстрату у випадку всіх 

досліджених каталізаторів має лінійний характер, що відповідає першому 

порядку реакції за субстратом (рис 5.13-5.18). Проте практично для всіх 

комплексів (за виключенням комплекса ZnLu) залежності початкових 

швидкостей від концентркції, при більших концентраціях HPNP є 
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нелінійними, що вказує на насичення каталізатору субстратом. Склад 

відповідних досліджених реакційних розчинів показано в табл. 5.4. 

Таблиця 5.4 

Реакційні суміші та результуюча концентрація HPNP 

№ 
п/п 

2,4 ммоль/л 
комплекс, мл 

12 ммоль/л 
НРNP,  

мл 

Реакційний 
буфер 

Tris-HCl, мл 

DMSO, мл Конц. 
HPNP, 

ммоль/л 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 

0,02 
0,03 
0,04 
0,05 
0,08 
0,12 
0,16 
0,2 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

1,44 
1,43 
1,42 
1,41 
1,38 
1,34 
1,3 

1,26 

0,08 
0,12 
0,16 
0,2 

0,32 
0,48 
0,64 
0,8 

За залежностями в координатах Лайнуівера-Берка (1/r = ƒ(1/S)) були 

розраховані константи Міхаеліса, котрі характеризують спорідненість 

комплексу до субстрату (рис. 5.19-5.24). Відомо, що константа Міхаеліса 

Км рівна концентрації субстрату, при якій швидкість реакції рівна половині 

rmax [239]. Із табл. 5.3 видно, що спорідненість каталізатора до субстрату 

вища для комплексів La, ніж для інших йонів. 
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Рис. 5.13. Залежність початкової 

швидкості гідролізу HPNP у 

присутності ZnLa від концентрації 

субстрату. [ZnLa]0 = 0,032 ммоль/л 

Рис. 5.19. Графік в координатах 

Лайнуівера-Берка для гідролізу 

HPNP промотований ZnLa 
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Рис. 5.14. Залежність початкової 

швидкості гідролізу HPNP у 

присутності NiLa від концентрації. 

[NiLa]0 = 0,032 ммоль/л 

Рис. 5.20. Графік в координатах 

Лайнуівера-Берка для гідролізу 

HPNP промотований NiLa 
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Рис. 5.15. Залежність початкової 

швидкості гідролізу HPNP у 

присутності ZnLu від концентрації 

субстрату. [ZnLu]0 = 0,032 ммоль/л 

Рис. 5.21. Графік в координатах 

Лайнуівера-Берка для гідролізу 

HPNP промотований ZnLu 
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Рис. 5.16. Залежність початкової 

швидкості гідролізу HPNP у 

присутності NiLu від концентрації. 

[NiLu]0 = 0,032 ммоль/л 

Рис. 5.22. Графік в координатах 

Лайнуівера-Берка для гідролізу 

HPNP промотований NiLu 
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Рис. 5.17. Залежність початкової 

швидкості гідролізу HPNP у 

присутності ZnEu від 

концентрації. [ZnEu]0 = 

0,032 ммоль/л 

Рис. 5.23. Графік в координатах 

Лайнуівера-Берка для гідролізу 

HPNP промотований ZnEu 
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Рис. 5.18. Залежність початкової 

швидкості гідролізу HPNP у 

присутності NiEu від 

концентрації. [NiEu]0 = 0,032 

ммоль/л 

Рис. 5.24. Графік в координатах 

Лайнуівера-Берка для гідролізу 

HPNP промотований NiEu 

 

У випадку каталізатор-субстратних пар, для яких залежність 

початкових швидкостей гідролізу від концентрації каталізатора 

залишається лінійною при високих концентраціях субстрату, описується 

законом другого порядку: 

r = k2[complex][S], та r0 = k2[complex]0[S]0, 

де [S] – позначення субстрату НРNР. 

Такий вигляд залежності початкової швидкості гідролізу від 

концентрації субстрату можна пояснити в рамках моделі Міхаеліса-

Ментен (схема 5.3), що добре описує поведінку природних метало ензимів. 

       k1    kcat 

complex + S ↔  {complex-S} →  products 
       

1−
k  

Схема 5.3. Гідролітичне розщеплення HPNP в рамках моделі Міхаеліса-

Ментен. 

 

Кінетичні дані підпорядковуються рівнянню Міхаеліса-Ментен (1). 
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Визначення величин kcat (константа псевдопершого порядку швидкості 

гідролізу зв’язаного з каталізатором субстрату, або число оборотів) та KM 

(константа Miхаеліса) проводиться після лінеаризації залежності 1 

(рівняння 2, що ілюструється графіком Лайнуівера-Берка). 

 

(dc/dt)–1 = (kcat·[каталізатор])–1 + (KM·kcat·[каталізатор]·[S]0)
–1  (2) 

 

Слід зазначити, що у випадку [S]0 << КМ рівняння 1 набуває вигляду: 

 

000
][][ Sркаталізато

K

k
r

M

cat
=   (3) 

Тому визначити kcat та KM можна тільки тоді, коли залежність 

початкової швидкості гідролізу від концентрації субстрату демонструє 

помітне відхилення від лінійності, яке спостерігається при значеннях [S]0, 

співрозмірних з КМ. Через технічні обмеження методу дослідження 

кінетики реакції, що використовувався, ця умова досягалася не завжди 

(насичення спостерігалося у всіх випадках крім ZnLu). Для цього 

комплексу можна встановити тільки rmax згідно з рівнянням 3. Значення 

констант kobs, rmax та КМ наведені у табл. 5.3. 

Розщеплення HPNP комплексом, в активному центрі якого 

знаходяться два гетероатоми, відбувається за рахунок зв’язування атомів 

оксисену 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 фосфодіетерів. На схемі 5.4, 

представлений класичний механізм гідролізу субстрату за участі подвійної 

кислоти Льюіса. Спочатку проходить процес активації оксигенних атомів 
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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 обміном з молекулою 

води. 
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Схема 5.4. Модельний механізм реакції гідролізу HPNP 
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ВИСНОВКИ 

1. Досліджено координаційно-хімічні властивості синтезованого 

за розробленою методикою нового КАФ ліганду НА – біс(N, N`-

диметиламідо) (N``-трихлорацетил)-триамідофосфату (НА = 

CCl3C(O)N(H)P(O)(NMe2)2). Одержано та виділено в індивідуальному стані 

26 моноядерних комплексів лантаноїдів та 29 гетеробіметальних КС, що 

містять пари Zn(II)-Ln(III) та Ni(II)-Ln(III) на основі КАФ лігандів 

трихлорацетиамідофосфатного типу. 

2. Методом РСтА встановлено молекулярну та кристалічну 

будову ліганду НА. Встановлено, що донорні групи Р=О та С=О 

знаходяться в незвичайному для більшості КАФ лігандів син-положені 

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(NO3)3] (Ln=Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Er, Yb), [Ln(A)3(Ph3PO)] (Ln=Tb, 

Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu), [Ln(A)2(Ph3PO)2](BPh4) (Ln=Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, 

Lu), [Ln(A)2(HMPA)3](BPh4) (Ln= La, Nd, Eu, Tb, Y). Склад синтезованих 

комплексів доведено 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 

КЧ  7. 

Координаційна сполука [TbА3(Ph3PO)] виявилася яскравим зеленим 

люмінофором. Структуру комплексу [HoА3(Ph3PO)] встановлено за 

допомогою РСтА: КЧ йону гольмію дорівнює 7: 6 атомів оксигену від 

бідентатно координованих КАФ лігандів та атом оксигену від ліганду 

Ph3PO. Координаційний поліедр центрального атому реалізується у вигляді 

одношапкової тетрагональної біпіраміди. 
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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; 

� 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-вмістними будівельними блоками, утвореними двома типами 

основ Шиффа з різними лінкерами: етиленовим (Н2Ve) та пропіленовим 

(Н2Vp). Для 7-ох КС розшифровані структури за 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 в вигляді плоского 

квадрату або октаедру. В останньому випадку аксіальні позиції 

займають атоми оксигену місткової ацетатної групи та 

координованої молекули метанолу; 

� Для йонів лантаноїдів у складі досліджених сполук, як 

правило реалізується КЧ 9. У складі КC, що містить йон нікелю в 

плоско квадратному оточені, КЧ лантаноїду збільшується до 10. 
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6. На основі досліджень синтезованих гетеробіметальних сполук 

методом ESI-MS 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 йонами 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. 

9. Запропоновано механізм кооперативної дії 3d-4f 

гетеробіметальних центрів у реакціях гідролізу активованих фосфоестерів, 

який полягає у подвійній льюїсовсько-кислотній активацій субстрату, 

поєднаній з генеруванням ефективного внутрішньомолекулярного 

нуклеофілу. 
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