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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Функціоналізація поліоксометалатів (ПОМ), зокрема 

молібдатів, ковалентно або нековалентно зв’язаними комплексними фрагментами 

приводить до створення гібридних матеріалів. Ця стратегія відкриває широкі 

можливості одержання оригінальних сполук різної топології, ядерності та 

розмірності. Впливати на будову та функціональні властивості сполук на основі 

ПОМ можна варіюванням співвідношень реагентів, природи металів, що входять 

до складу ПОМ та/або комплексної частки, природи лігандів і типів аніонів. 

Поєднання різних структурних мотивів з відмінною реакційною здатністю 

дозволяє створювати нові молекулярні сорбенти, оптичні та магнітні матеріали. 

Крім того, сполуки з ПОМ цікаві з точки зору їх практичного використання як в 

гомогенному, так і в гетерогенному каталізі. Вони є каталізаторами окиснення 

неорганічних та органічних сполук, оскільки атоми металів, що входять до їх 

складу, мають набір метастабільних ступенів окиснення. Також ПОМ як 

суперкислоти здатні каталізувати кислотно-основні реакції. 

Для синтезу гібридних сполук використовують як одностадійний 

(однореакторний) метод, під час якого відбувається самозбірка поліоксоаніонів, 

так і багатостадійний з попереднім одержанням ПОМ. Ключовими факторами, що 

впливають на утворення продукту реакції, можуть бути значення рН, 

концентрація реагентів, температура синтезу, його тривалість та інколи порядок 

змішування реагентів. Огляд літератури показав, що навіть незначне відхилення 

від оптимальних умов може призвести до утворення сумішей або аморфних 

продуктів, які важко ідентифікувати. Крім того, для попереднього одержання 

ПОМ часто використовують «ефірний» метод, що не відповідає принципам 

«зеленої хімії». Тому актуальною задачею є пошук більш простих та ефективних 

підходів до синтезу ПОМ-вмісних гібридних сполук. 

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

напрямок досліджень пов’язаний з тематичним планом науково-дослідних робіт 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ): «Синтез 

неорганічних та координаційних сполук для створення функціоналізованих 

матеріалів» (№ Держреєстрації 0111U005046) та «Cинтез та дослідження 

складнооксидних та різнометалічних координаційних сполук як основи нових 

поліфункціональних матеріалів» (№ Держреєстрації 0116U002560). 

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи було показати принципову 

можливість використання методу прямого синтезу для одержання 

гетерометалічних сполук на основі поліоксомолібдатів та порівняти його з 

«сольовим» методом. Дослідити будову, фізико-хімічні властивості та показати 

можливості практичного використання одержаних сполук. 

Для досягнення поставленої мети було необхідно вирішити такі задачі:  

- вивчити вплив природи вихідних сполук (Cu, Co, Мо та V) на склад 

продуктів взаємодії; 

- розробити методики синтезу гетерометалічних сполук; 

- встановити склад і кристалічну будову синтезованих сполук, вивчити їх 

спектральні та термічні властивості; 
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- дослідити функціональні властивості одержаних сполук.  

Об’єкт дослідження: реакції утворення Мо-вмісних гетерометалічних 

сполук в умовах прямого синтезу і «сольового» методу. 

Предмет дослідження: умови утворення, будова та властивості Мо-вмісних 

гетерометалічних сполук з N-донорними лігандами. 

Методи дослідження: атомно-емісійний (Cu, Mo, P, V) та елементний 

(C, H, N) аналізи, інфрачервона (ІЧ) та електронна спектроскопії, спектроскопія 

електронного парамагнітного резонансу (ЕПР), рентгеноструктурний (РСтА) та 

рентгенофазовий (РФА) аналізи, термогравіметричний та диференційно-

термічний аналізи (ТГА та ДТА), циклічна вольтамперометрія, магнетохімія. 

Наукова новизна одержаних результатів. Досліджено вплив природи 

джерел металу на склад продуктів взаємодії та проведено порівняння двох 

методів синтезу для одержання сполук на основі ПОМ. Методом спектроскопії 

ЕПР показано, що метод синтезу не впливає на склад комплексних часток 

купруму у розчині та на склад продуктів взаємодії лише при співвідношеннях у 

системі {Cu}:(NH4)2HPO4 = 1:1 – 1:1,6. Показано, що у системах з більшим 

вмістом купруму ({Cu}:(NH4)2HPO4 = 2:1) гептамолібдат-аніон Мо7О24
6–

 в умовах 

прямого синтезу в присутності bpy (bpy = 2,2’-дипіридил) руйнується з 

утворенням молібдату МоО4
2–

, а в умовах «сольового» методу – утворює вакантні 

аніони Страндберга [P2Mo3O18]
8–

 та [P2Mo2O15]
8–

. У той же час у системах з en (en 

= етилендіамін) в умовах прямого синтезу відбувається самозбірка 

одношапкового аніона Кеггіна [PMo
VI

6V
V

6O40(V
IV

O)]
7–

,
 

а при заміні порошку 

металічної міді на сіль купруму – ПОМ {P2Mo13V7O64} на основі шестивакантного 

аніона γ-Кеггіна. Амоній молібдатофосфат (NH4)3РМо12О40 в умовах окисного 

розчинення міді в залежності від природи ліганду руйнується з утворенням 

МоО4
2–

 та похідного димолібдату {Mo2O7(phen)} (phen = 1,10-фенантролін) або 

перетворюється в аніон Страндберга [P2Mo5O23]
6–

, а в умовах «сольового» методу 

взагалі не вступає у взаємодію. При використанні як вихідних сполук ванадію 

V2O5, NH4VO3 або VOSO4 здебільшого утворюються сполуки на основі аніона 

Кеггіна [PMo12-хVхO40]
n–

 (х = 3, n = 6; х = 4, n = 7) з високим ступенем заміщення 

Мо на V. Однак при використанні (NH4)2V6O16 ванадій до складу ПОМ не 

входить, а одержано комплекси на основі аніона Страндберга [P2Mo5O23]
6–

. В 

Mo/V-вмісних системах без сполук фосфору(V) утворюються сполуки зі 

змішанометалічними ізополіаніонами зі структурою октамолібдату ([α-

V2Mo6O26]
6–

 та [β-VMo7O26]
5–

 при використанні сполук V
V
 та V

ІV
 відповідно). 

Запропоновано спосіб прямого синтезу Мо-вмісних гетерометалічних 

сполук, який полягає у взаємодії порошку металу (Cu, Cо) з N-донорним лігандом 

у присутності вихідних сполук для формування ПОМ у водному середовищі. За 

розробленими методиками, які характеризуються простотою експериментального 

виконання та доступністю вихідних речовин, одержано 28 нових координаційних 

сполук, досліджених методом рентгеноструктурного аналізу. Вперше 

кристалографічно охарактеризовано ди- та тривакантні аніони Страндберга 

[P2Mo3O18]
8–

 і [P2Mo2O15]
8–

, змішанометалічний аніон зі структурою β-

октамолібдату [VMo7O26]
5–

 та фрагмент {P2Mo13V7O64} на основі шестивакантної 
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структури аніона γ-Кеггіна. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

сприяють подальшому розвитку методу прямого синтезу координаційних сполук 

та розширюють межі його використання для одержання гібридних сполук на 

основі ПОМ. 

Отримані сполуки є ефективними адсорбентами катіонних барвників з 

водних розчинів, проявляють фотопровідні та фотовольтаїчні властивості в 

полімерних композитах. Вуглецево-пастові електроди (ВПЕ), модифіковані 

синтезованими сполуками, проявляють каталітичну активність у реакціях 

електрохімічного відновлення NO2
–
 та IO3

–
. Синтезовані сполуки також 

каталізують фотохімічний розклад води з виділенням О2. Результати дослідження 

можуть бути використані при підготовці підручників, лекційних курсів та 

практикумів з координаційної хімії для студентів хімічних спеціальностей. 

Особистий внесок здобувача. Основний обсяг експериментальних 

досліджень, обробка та аналіз одержаних результатів, формулювання попередніх 

висновків виконано здобувачем особисто. Постановка мети і задач дослідження, 

обговорення одержаних результатів, їх аналіз та формулювання заключних 

висновків проведено разом з науковим керівником д.х.н., проф. Кокозеєм В. М. та 

за участю к.х.н., ст.н.с. Маханькової В. Г., якій належать основні ідеї прямого 

синтезу сполук на основі ПОМ. Магнетохімічні, ЕПР-спектральні та 

термогравіметричні дослідження виконано на хімічному факультеті 

Вроцлавського університету (Польща) і опубліковано у співавторстві з 

J. Jezierska. Циклічні вольтамперометричні та електрокаталітичні дослідження 

проведено на хімічному факультеті Ягеллонського університету (Польща) і 

опубліковано разом з D. Matoga та P. Zabierowski. Дослідження фотокаталітичної 

активності проведено в університеті м. Уппсала (Швеція). Електрофізичні 

властивості полімерних композитів з добавками Мо-вмісних гетерометалічних 

сполук досліджено на кафедрі ВМС КНУ та опубліковано у співавторстві з д.ф.-

м.н. Давиденком М. О., д.ф.-.м.н. Давиденко І. І. та к.х.н. Студзинським С. Л. 

Рентгеноструктурні дослідження проведено в НТК «Інститут монокристалів» 

(м. Харків) за участю д.х.н. Шишкіна О. В., к.х.н. Шишкіної С. В. та к.х.н. 

Омельченко І. В. У окремих дослідженнях брав участь д.х.н. Затовський І. В. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи були 

оприлюднено на: VІ Всеукраїнській науковій конференції студентів та аспірантів 

«Хімічні Каразінські читання – 2014» (Харків, Україна, 2014), XIX Українській 

конференції з неорганічної хімії (Одеса, Україна, 2014), XV, XVII та XVIII 

Міжнародних конференціях студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії» 

(Київ, Україна, 2014, 2016, 2017), The XIX
th

, XX
th

 Winter School on Coordination 

Chemistry (Karpacz, Poland, 2014, 2016), VIІI
th
, ІХ

th
 International Chemistry 

Conference Toulouse-Kiev (Toulouse, France, 2015; Київ, Україна, 2017), III 

EuCheMS Inorganic Conference «Chemistry over the horizon» (Wroclaw, Poland, 

2015) та ІХ Українській науковій конференції студентів, аспірантів і молодих 

учених з міжнародною участю «Хімічні проблеми сьогодення» (Вінниця, Україна, 

2016). 
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Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 6 статей та 

тези 11 доповідей, одержано 3 патенти України. 

Структура та об'єм дисертації. Дисертація складається зі вступу, 6-ти 

розділів, висновків, списку цитованої літератури (174 найменування) та додатків. 

Робота викладена на 142 сторінках друкованого тексту і містить 119 рисунків, 9 

таблиць та 3 додатки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Перший розділ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ присвячено аналізу літератури за 

тематикою дослідження. Розглянуто структурні типи поліоксометалатів (ПОМ) та 

типові гібридні сполуки на їх основі. Наведено умови одержання, розглянуто 

будову та властивості. 

У другому розділі ВИХІДНІ РЕЧОВИНИ, МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ 

ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ описані підготовка вихідних речовин, загальна 

методика експерименту та методи дослідження, використані у роботі. 

Третій розділ ГЕТЕРОМЕТАЛІЧНІ БІ- ТА ТРИЯДЕРНІ Cu/Mo СПОЛУКИ 

присвячено дослідженню взаємодії порошку металічної міді зі сполуками 

молібдену(VI) у присутності хелатуючих N-донорних лігандів (L) (phen, 

5,5’-диметил-2,2’-дипіридил = 5,5’-Me2bpy) у водному середовищі та наведено 

результати фізико-хімічних досліджень.  

Показано, що амоній молібдатофосфат в умовах окисного розчинення 

металів у системі Cu
0 

– L – (NH4)3PMo12O40 – H2O (I) руйнується з утворенням 

МоО4
2–

 або похідного димолібдату {Mo2O7(phen)} (табл. 1). За даними ІЧ 

спектроскопії, що у подальшому були підтверджені РСтА, одержані кристалічні 

зразки 1, 2 та 3a не містили коливань груп Р–О, крім того утворювались з низьким 

виходом і значною кількістю побічних продуктів. Тому було проведено 

оптимізацію методик синтезу на основі системи Cu
0
 – L – {Mo} – H2O (ІI), де L = 

phen, bpy, 5,5’-Me2bpy; {Mo} = (NH4)6Mo7O24, H2МоО4, МоО3. При зміні 

співвідношень реагентів, сполук молібдену(VI) та температури синтезу вдалося 

одержати 1, 2, 3а з більшим виходом та нову сполуку 4. Показано, що  при  

підвищенні температури реакційної суміші з 65 до 90ºС знижується ядерність 

одержуваних сполук. Це може бути пов’язане з нестабільністю біядерного 

фрагмента {Mo2O7(phen)} при високих температурах. Встановлено, що найбільш 

придатною вихідною сполукою молібдену(VI) для синтезу є (NH4)6Mo7O24 через 

його високу розчинність у воді, що значно скорочує час взаємодії та підвищує 

вихід продукту. 

Для порівняння була вивчена система Cu(NO3)2/CuSO4 – L – {Mo} –H2O (ІІІ) 

(L = phen, bpy, 5,5’-Me2bpy; {Mo} = (NH4)3PMo12O40, (NH4)6Mo7O24, Н2МоО4, 

МоО3) і показано, що на відміну від прямого синтезу, в умовах «сольового» 

методу амоній молібдатофосфат у взаємодію не вступає, і тому Мо не входить до 

складу продуктів. На прикладі системи з амоній гептамолібдатом та phen 

показано, що у випадку нітрату зберігається залежність складу одержаних сполук 

від температури: при 60ºС, так само як і при окисному розчиненні, утворюється 2, 

а при 90ºС одержано суміш 2 та нової сполуки 6. Для сульфату незалежно від 

температури відбувається кристалізація суміші 1 та 2. Із систем з bpy одержані 
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Таблиця 1 
Синтезовані сполуки 

Молібдат MoO4
2–

 та димолібдат Mo2O7
2–

 аніони 

1 [Cu(phen)2MoO4]∙2,5H2O 2 [Cu(phen)2Mo2O7(phen)]∙8H2O 

3а [Cu(5,5’-Me2bpy)2MoO4]∙0,5(5,5’-Me2bpy)∙8H2O 3б [Cu(5,5’-Me2bpy)2MoO4]∙3H2O 

4 [Cu(bpy)2MoO4]∙4,5H2O 8 {[Cu(bpy)(OH)]2MoO4}n∙1,5nH2O 

5 [Cu(phen)2Mo2O7(phen)]∙{[Cu(phen)2]2MoO4}(NO3)2∙11H2O 

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

Аніон Страндберга [P2Mo5O23]
6–

 

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

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

11 (NH4)3[Co
III

(bpy)3][P2Mo5O23]∙14H2O 

12 (NH4)8n[Co
III

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

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

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

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

Дивакантний [P2Mo3O18]
6–

 та тривакантний [P2Mo3O18]
6–

 аніони Страндберга 

9 {[Cu(bpy)(H2O)]4[P2Mo3O18]}∙8H2O 

10 {[Cu(bpy)(H2O)]5[P2Mo2O15]}2{[Cu(bpy)(H2O)]4[Cu(bpy)][P2Mo2O15]}2(NO3)4∙30H2O 

Змішанометалічні аніони α-Кеггіна [PMo12-xVxO40]
n–

 

17 (NH4)5n{[Cu(en)2][PMo8V4O40]}n·9nH2O 19 (NH4)7[PMo8V4O40]·17H2O 

21 (NH4)2{[Cu(en)2]2[PМо9V3O40]}∙2H2O 

Змішанометалічний одношапковий аніон α-Кеггіна [PMo
VI

6V
V

6O40(V
IV

O)]
7–

 

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

6V
V

6O40(V
IV

O)]}n·5,5nH2O 

ПОМ на основі шестивакантного аніона γ-Кеггіна 

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

Аніони зі структурою октамолібдату [α-V2Mo6O26]
6–

 та [β-VMo7O26]
5– 

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

25 (NH4)2{[Cu(dien)(H2O)]2[α-V2Mo6O26]}∙7H2O 

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

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

Ca-вмісний аніон {[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}
12– 

13 (NH4)5n[Co
III

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

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

16 (NH4)2[Ni(bpy)3]2{[Ca(H2O)4]2[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}·8,5H2O 
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лише монометалічні сполуки купруму. 

Комплекси 1–4 мають молекулярну будову, в той час як у 5 та 6 заряд 

комплексних катіонів скомпенсований нітратними групами. В усіх сполуках 

комплексні частки {CuL2} ковалентно зв'язані з молібдатними фрагментами зі 

співвідношеннями металічних центрів Cu : Mo = 1 : 1 та 1 : 2 (рис. 1). 

 1 2  
Рис. 1. Будова бі- та триядерних Cu/Mo сполук. 

  

У спектрах ЕПР полікристалічних зразків 1, 2 та 3б в Q-діапазоні істотна 

зміна g-тензора відображає його чутливість до навіть незначних змін у 

координаційній сфері Cu
II
. Значення параметра R, де R = (g2 – g1)/(g3 – g2), для цих 

сполук є вищим за 1, отже, геометрія координаційного поліедра є ближчою до 

тригональної біпіраміди (основний стан dz
2
). Знайдена залежність R у ряду 

1 >> 3б > 2 співпадає зі зниженням значення кутового структурного параметра τ, 

що свідчить про перехід геометрії оточення купруму від тригонально-

біпірамідальної до квадратно-пірамідальної. 

Для з’ясування особливостей взаємодії в умовах окисного розчинення міді в 

присутності вихідної сполуки молібдену(VI) та ліганду у водному середовищі 

проводили ex situ ЕПР-спектроскопічне дослідження. Параметри спектрів 

заморожених розчинів (77 К) проб реакційних сумішей, фільтратів і розчинів 

сполук характерні для комплексних часток [CuL2]
2+

 з сильно викривленим 

аксіальним оточенням з основним станом dx
2

–y
2
 (рис. 2).  

(а) (б) 

Рис. 2. Спектри ЕПР полікристалічного зразка 2, записані в Х- та Q-

діапазонах (* – сигнал, обумовлений ефектом кристалічності зразка) (а), 

розчину комплексу у диметилсульфоксиді (1), реакційної суміші (2) та друга 

похідна абсорбції (3) (б). 
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Таким чином, геометрія оточення атомів купруму змінюється від 

тетрагональної у реакційній суміші до викривленої тригонально-біпірамідальної 

при кристалізації та зворотньо – при розчиненні. 

Відсутність в усіх спектрах додаткових сигналів може свідчити про те, що 

при розчиненні порошку металу відновлення Mo
VI

 → Мо
V
 не відбувається. 

Магнетохімічні та циклічні вольтамперометричні дослідження підтвердили 

формальні зарядові стани металів. 

У четвертому розділі СПОЛУКИ КУПРУМУ(ІІ), КОБАЛЬТУ(ІІІ), 

НІКЕЛЮ(ІІ) ТА КАЛЬЦІЮ З ФОСФОМОЛІБДАТНИМИ АНІОНАМИ показано, 

що на відміну від попередніх систем, при використанні bpy як ліганду в умовах 

окисного розчинення металічної міді відбувається перебудова аніона Кеггіна 

[PMo12O40]
3–

 в аніон Страндберга [P2Mo5O23]
6–

 з утворенням 7. При оптимізації 

цієї системи з використанням (NH4)6Mo7O24 та (NH4)2НРO4 замість амоній 

молібдатофосфату час взаємодії зменшується з 2,5 год до 25–30 хв і цільова 

сполука 7 одержується зі значно більшим виходом. Заміна у системi 3{Cu} – 5bpy 

– 2(NH4)2НРO4 – 5/7(NH4)6Mo7O24 – H2O (ІV) Cu
0
 на Cu

2+
 не приводить до зміни 

складу одержаного продукту. 

Зміна співвідношень реагентів у системі ІV на 4:4:2:3/7 приводить до 

утворення різних сполук у залежності від методу синтезу. В умовах окисного 

розчинення металів (Cu
0
) з фільтрату реакційної суміші виділено 8 з молібдат-

аніоном, а при подальшій кристалізації утворюється 9, що містить у своєму складі 

дивакантний аніон Страндберга [P2Mo3O18]
8–

. Несподіваним виявився суттєвий 

вплив протийона солі купруму на склад одержаних кристалічних продуктів. Так, 

при використанні ацетату або сульфату утворюється 9, у той час як у випадку 

нітрату – 10 з тривакантним аніоном Страндберга [P2Mo2O15]
8–

, а NO3
–
 входить до 

складу продукту для компенсації заряду. Більш того, було досліджено вплив 

гідротермальних умов синтезу на склад продуктів взаємодії та показано, що при 

використанні металічної міді або сульфату купруму утворюється лише сполука 9. 

Таким чином, зі збільшенням кількості купруму у сполуках до їх складу входять 

аніони Страндберга з більшим ступінем дисоціації, а саме його ди- та тривакантні 

похідні (рис. 3). 

       
Рис. 3. Утворення вакантних похідних з аніона Страндберга в залежності від 

кількості координованих атомів купруму. 
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ЕПР-спектроскопічно також встановлено утворення у розчинах комплексних 

часток купруму різного складу (рис. 4) в залежності від природи джерела металу 

та співвідношень реагентів. Як і у попередніх випадках, відновлених центрів Mo
V
 

зафіксовано не було. 

 
Рис. 4. Встановлені методом спектроскопії ЕПР комплексні частки купруму у 

розчинах (Х = ОН або ПОМ, {Cu} = Cu(NO3)2, Cu(OAc)2, Cu
0
). 

При заміні у аналогічних системах сполук купруму на кобальт {Co} – bpy – 

(NH4)2НРO4 – (NH4)6Mo7O24 – H2O (V) утворюється 11 з аніоном Страндберга. 

Наступним кроком модифікації системи було введення додатково сполуки 

кальцію, оскільки Са
2+

 має відмінні від 3d-металів координаційно-хімічні 

властивості. З реакційної суміші 2Co(NO3)2 – 2Cа(NO3)2 – 6bpy – 6(NH4)2НРO4 – 

15/7(NH4)6Mo7O24 – H2O (VІ) кристалізується 12, в основі будови якої лежить 

каркас топології (10,3)-b, що вперше застрічається для сполук на основі аніона 

Страндберга (рис. 5). 

  
Рис. 5. Схематичне зображення будови сполуки 12. 
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При зміні співвідношень (Co(NO3)2:bpy = 2:3) одержано 13, що містить у 

своєму складі рідкісний фрагмент {[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}, в якому 

аквакомплекси кальцію поєднують фосфомолібдатні фрагменти у димери (рис. 6). 

 

 Даний ПОМ на початок дослідження 

зустрічався у літературі лише один раз 

(рис. 6). Кристалічні продукти 15 та 16 з 

вищезгаданим ПОМ було виділено з 

аналогічних реакційних сумішей за участю 

нітрату нікелю замість солі кобальту. У цих 

сполуках Са-вмісні фрагменти залучені до 

формування поліоксоаніона, але, на відміну 

від 12 та 13, не виступають лінкерами між 

ПОМ. 

Комплексні катіони [Co(bpy)3]
3+

 та 

[Ni(bpy)3]
2+

 лише компенсують заряд 

аніонів. 
Рис. 6. Будова фрагмента 

{[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}. 

Методом циклічної вольтамперометрії було досліджено окисно-відновні 

властивості ВПЕ, модифікованих сполуками 11–13 (ВПЕ11–13). Лінійна 

кореляція піків струму від швидкості розгортки до значення 150 мВ/с свідчить 

про проходження процесів у приповерхневому шарі. Кожна із зареєстрованих 

вольтамперних кривих на циклічних вольтамперограмах (ЦВА) містить дві 

необоротні катодні (С1 та С2) та анодні (А1 та А2) хвилі (рис. 7). Двоелектронний 

катодний перехід С1 (E1/2 = 0,111 В) та одноелектронний анодний A1 (E1/2 = 0,048 

В) для ВПE11 з аніоном Страндберга відповідають процесам відновлення Mo
VI

 → 

Mo
IV

 та його повторного окиснення. Друга катодна хвиля, що відповідає 

одноелектронному процесу C2 (E1/2 = –0,767 В), спостерігається при нижчих 

значеннях потенціалу та може відповідати подальшому окисненню попередньо 

утвореного Mo
IV

.  

 

Структурно відмінний аніон 

[PMo6O22(PO4)3]
12–

 (у ВПE13) в 

дослідженій області потенціалів для 

хвиль C1 та A1 дає подібний відгук, 

як і аніон Страндберга. Однак при 

нижчих значеннях Е в області 

процесу С2 спостерігається більша 

кількість сигналів, що накладаються. 

Анодний процес А2 (E1/2 = 0,869 В 

при 20 мВ/с) для ВПE11 ймовірно 

проходить лише після попереднього 

необоротного відновлення C1 та C2 

та окиснення A1. Згідно з 

літературними даними, [Co(bpy)3]
3+

 

електронеактивний у вивченому 

діапазоні потенціалів. 

Рис. 7. ЦВА зразків ВПE11–13 у 1 M 

розчині H2SO4 (швидкість розгортки 

20 мВ/с, стрілки вказують напрямок 

розгортки потенціалу). 
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Також у цьому розділі неведено результати ІЧ-спектральних, термічних, 

рентгеноструктурних та рентгенофазових досліджень. 

У п'ятому розділі СПОЛУКИ, ОДЕРЖАНІ З ВАНАДІЙ-ВМІСНИХ 

СИСТЕМ показано, що у більшості випадків з системи {Cu} – en – (NH4)2НРO4 – 

(NH4)6Mo7O24 – {V} – H2O (VII) ({V} = V2O5, NH4VO3, (NH4)2V6O16 та VOSO4) 

утворюються сполуки 17, 19 та 21 на основі аніона α-Кеггіна (табл. 1). З ІЧ 

спектрів можна зробити висновок, що до їх складу входить змішінометалічна 

Mo/V форма ПОМ, оскільки в області асиметричних коливань зв’язків Р–О при 

1060 cм
−1

 спостерігається значне розщеплення смуг порівняно зі спектром 

(NH4)3PMo12O40·xH2O, яке пов’язане зі зниженням симетрії аніона Кеггіна. При 

цьому досягнуто високого ступеня заміщення молібдену на ванадій в аніоні 

(Mo:V = 8:4 та 9:3). При використанні V2O5 або NH4VO3 ({Cu}:(NH4)2HPO4 = 1:1) 

утворюються ті ж самі продукти (17 та 19), однак, у випадку (NH4)2V6O16 ванадій 

не входить до складу одержаних сполук, що може бути пов’язано із підвищеною 

стабільністю поліванадату у розчині, при цьому кристалізуються сполуки на 

основі аніона Страндберга 18 та 20. 

У розчинах, одержаних обома методами, на початкових стадіях присутні 

комплексні частки Cu та V різного складу (рис. 8). У реакційній суміші, 

одержаній окисним розчиненням металів, додатково присутні комплексні частки 

V
IV

, що свідчить про його часткове відновлення (рис. 8, а). У спектрі ЕПР 

розчину, що містить CuSO4 та en, наявні два типи сигналів (рис. 8, б), характерні 

для рівноважної суміші Cu(en)2
2+

 та Cu(en)
2+

 (g = 2,205, A = 204·10
–4

 cм
–1

 (sim1) 

та g = 2,283, A= 182·10
–4

 cм
–1 

(sim2), відповідно). Однак після завершення 

взаємодії в обох випадках присутні лише комплексні частки Cu(en)2
2+

, та 

утворюються однакові продукти.  

  (а)  (б) 

Рис. 8. Спектри ЕПР заморожених (77 К) реакційних сумішей, одержаних 

методами окисного розчинення металів (а) та «сольовим» (б), 

полікристалічного зразка 17 (sim –змодельовані спектри). 

У спектрі полікристалічного зразка 17 проявляється надтонка структура від 

купруму за рахунок ізоляції йонів металу аніонами Кеггіна, яка зазвичай присутня 

лише для діамагнітно розбавлених полікристалічних зразків. У спектрах 

фільтратів після відділення купрум-вмісної сполуки сигнали відсутні, що і 
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пояснює подальшу кристалізацію сполуки (NH4)7[PMo8V4O40]·17H2O (19) 

неорганічної природи. 

При зміні співвідношень у реакційній суміші ({Cu}:(NH4)2HPO4 = 2:1), як і у 

випадку системи з bpy, склад продуктів залежить від введеної форми купруму. 

Так, в умовах прямого синтезу одержано сполуку 22 з рідкісним одношапковим 

аніоном Кеггіна [PMo
VI

6V
V

6O40(V
IV

O)]
7–

, а «сольового» – 23 (рис. 9) із вперше 

кристало-графічно охарактеризованим ПОМ {P2Mo13V7O64}, що містить 

фрагменти шестивакантного аніона γ-Кеггіна. 

 

 

 
Рис. 9. Схематичне зображення будови 23. 

При виключенні з системи сполук фосфору(V) утворюються сполуки 24–27 

на основі Mo/V аніонів зі структурою октамолібдату. Причому при використанні 

вихідних сполук V
V
 формується дизаміщена α-форма, а при введенні V

ІV
 – вперше 

кристалографічно зафіксована монозаміщена β-форма октамолібдату (рис. 10). 

 
Рис. 10. Вплив вихідної сполуки ванадію на склад продуктів на основі 

Мо/V аніонів зі структурою α- та β-октамолібдату. 
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Спектр ЕПР фільтрату реакційної суміші з Cu
0
, dien (діетилентриамін), {Mo} 

та VOSO4 (Розчин 2) вказує на наявність двох типів сигналів. Одержані 

моделюванням параметри (g = 2,230, A = 194·10
–4

 cм
–1

 та g = 2,410, A = 

138·10
–4

 cм
–1

) відповідають суміші комплексів з оточенням купруму N4 та О4, 

відповідно (рис. 11, а). Додатково у спектрі в області сильних полів присутні 

слабкі сигнали НТС від V
IV

, що свідчить про неповне його окиснення в процесі 

взаємодії. При аналізі спектру фільтрату, одержаного «сольовим» методом 

(Розчин 2 А+Б), після завершення взаємодії встановлено наявність тих самих 

комплексних часток купруму, але сигналів від V
IV

 не виявлено (рис. 11, б). 

(а) (б) 

Рис. 11. Спектри ЕПР заморожених (77 К) розчинів реакційних сумішей, 

одержаних методами окисного розчинення металів (Розчин 2) (а) та 

«сольовим» (Розчин 2 А+Б) (б) (sim – змодельовані спектри). 

 

 

Для ВПЕ17, ВПЕ18 та ВПЕ20 

спостерігаються декілька необоротних 

процесів: I–III в анодній, а IV–VII – в 

катодній області (рис. 12). Характер 

окисної хвилі І на усіх ЦВА вказує на 

окиснення центрів Mo
V
 до Mo

VI
 у 

ПОА, утворених раніше при нижчих 

значеннях потенціалу. Хвиля ІІ може 

бути результатом як накладання хвиль 

подальшого окиснення Мо
V
, так і 

процесу Cu
I
 → Cu

II
. Наявна для обох 

ВПЕ18 та ВПЕ20 (що містять у складі 

аніон Страндберга) хвиля ІІІ може 

бути віднесена до подальшого 

окиснення Cu
II
 → Cu

III
.  

Рис. 12. ЦВА ВПЕ17, ВПЕ18 та ВПЕ20 

у 1M H2SO4 при швидкості розгортки 

50 мВ/с (потенціали наведено відносно 

хлорсрібного електрода). 

Така поведінка свідчить про наявність вторинних хімічних процесів за 

участю відновлених центрів молібдену(V) у ПОМ у кислих розчинах. У випадку 

ВПЕ18 та ВПЕ20 присутній додатковий пік ІІІ при вищих значеннях потенціалу 
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перенапруги у анодній області, що відповідає одноелектронному процесу, який 

можна віднести до пари Cu
II
/Cu

III
. 

Катодний пік IV, наявний лише для ВПЕ17 (до складу входить 

змішанометалічний аніон Кеггіна), відповідає протіканню процесу V
V
 → V

IV
. 

П’ятий пік для ВПЕ18 та ВПЕ20 відповідає двоелектронному відновленню 

скоріше за все необоротної пари Cu
III

/Cu
I
. У той же час добре розділена хвиля V, 

що спостерігається для ВПЕ17 при нижчому значенні потенціалу, може бути 

віднесена до необоротного одноелектронного відновлення Cu
II
 → Cu

I
. При 

подальшому зниженні потенціалу для ВПЕ17 спостерігається добре розділена 

хвиля VI з переносом восьми електронів, що відноситься до процесу Mo
VI

 → Mo
V
. 

Аналогічний електрохімічний процес (пік VI), наявний і для ВПЕ18 та ВПЕ20, 

пов’язаний з переносом п’яти електронів внаслідок одноелектронного 

відновлення п’яти центрів молібдену у аніоні Страндберга. Слабо розділений пік 

VII на ЦВА усіх ВПЕ може бути віднесений до процесу Mo
V
 → Mo

IV
. 

У цьому розділі також наведено результати термічних досліджень та 

встановлення фазового складу методом РФА. 

У шостому розділі ОБЛАСТІ МОЖЛИВОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

ОДЕРЖАНИХ СПОЛУК продемонстровано області можливого застосування 

одержаних комплексів. Встановлено електрокаталітичну активність сполук на 

основі різних типів ПОМ у реакціях відновлення IO3
–
 та NO2

–
. Крім того, сполуки, 

що містять у своєму складі змішанометалічні Mo/V аніони зі структурою 

октамолібдату, проявляють активність у реакції фотокаталітичного розкладу води 

з виділенням О2. 

Встановлено, що фотопровідність полімерних плівкових композитів (ППК) з 

добавками сполук 4 та 7’ залежить від відстані між атомами купруму та є вищою 

у випадку сполук з ближчим розташуванням металічних центрів (7'). Досліджені 

ППК також проявляють фотовольтаїчні властивості, що може бути застосовано 

для розробки перетворювачів сонячної енергії. Показано, що у випадку сполук 

полімерної будови збільшення гнучкості ланцюга зумовлює покращення умов 

транспорту нерівноважних носіїв заряду. У випадку ППК з комплексом 17 зі 

змішанометалічним аніоном Кеггіна реалізується негативна фотопровідність, що 

може бути використано у інформаційних середовищах, у яких пам’ять про 

попередній вплив світла зберігається впродовж тривалого проміжку часу.  

Результати дослідження адсорбційних властивостей вказують на 

ефективність сполук на основі аніона Страндберга та його вакантних похідних 

при вилученні катіонного барвника метиленового синього (МС). Крім того, 

показано селективність вилучення МС у суміші з метилоранжем. Зроблено 

припущення, що зі збільшенням кількості координованих до ПОМ комплексних 

фрагментів купруму сорбційна ефективність сполук зменшується. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Досліджено вплив природи джерела металу та методу синтезу на 

склад продукту взаємодії при одержанні гетерометалічних сполук на основі 

поліоксомолібдатів та показано, що: 
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- одразу після початку розчинення металічної міді утворюються комплексні 

катіони [CuL2]
2+

, які зберігаються у розчині до кінця взаємодії та у 

кристалічному стані без зміни геометрії оточення купруму при кристалізації 

для систем з en та зі зміною з тетрагонального до викривленого-

біпірамідального для phen та 5,5’-Me2bpy (спектроскопія ЕПР); 

- метод синтезу (окисне розчинення чи «сольовий») не впливає на склад 

комплексних часток купруму у розчині та на склад продуктів взаємодії лише 

при співвідношенні у системі {Cu}:(NH4)2HPO4 = 1:1 – 1:1,6 (спектроскопія 

ЕПР); 

- у системах з bpy ({Cu}:(NH4)2HPO4 = 2:1) в умовах прямого синтезу 

гептамолібдат-аніон (Мо7О24
6–

) руйнується з утворенням молібдату (МоО4
2–

), 

а в умовах «сольового» методу – утворює вакантні аніони Страндберга 

([P2Mo3O18]
8–

 та [P2Mo2O15]
8–

); 

- у системах з en ({Cu}:(NH4)2HPO4 = 2:1) в умовах прямого синтезу 

відбувається самозбірка одношапкового аніона Кеггіна 

[PMo
VI

6V
V

6O40(V
IV

O)]
7–

,
 

а в умовах «сольового» методу – ПОМ 

{P2Mo13V7O64} на основі шестивакантного аніона γ-Кеггіна; 

- в умовах окисного розчинення міді (прямий синтез) амоній молібдатофосфат 

(NH4)3РМо12О40 руйнується з утворенням МоО4
2–

 та похідного димолібдату 

{Mo2O7(phen)} або перетворюється в аніон Страндберга [P2Mo5O23]
6– 

, а в 

умовах «сольового» методу взагалі не вступає у взаємодію; 

- при використанні як вихідних сполук ванадію V2O5, NH4VO3 або VOSO4, як 

правило, утворюються комплекси на основі змішанометалічного аніона 

Кеггіна [PMo12-хVхO40]
n–

 (х = 3, n = 6; х = 4, n = 7), а при використанні 

(NH4)2V6O16 ванадій до складу ПОМ не входить, і одержано сполуки на 

основі аніона Страндберга [P2Mo5O23]
6–

; 

- при відсутності сполук фосфору(V) у Mo/V-вмісних системах при 

використанні сполук V
V
 утворюється дизаміщена α-форма октамолібдату 

[V2Mo6O26]
6–

, а в присутності сполук V
ІV

 – монозаміщена β-форма 

октамолібдату [VMo7O26]
5–

. 

2. Запропоновано спосіб прямого синтезу гетерометалічних сполук на 

основі поліоксомолібдатів, який полягає у взаємодії порошку металу (Cu, Cо) з N-

донорним лігандом у присутності сполук для формування ПОМ у водному 

розчині. 

3. Методом РСтА охарактеризовано 28 нових сполук і встановлено, що: 

- одержані сполуки мають молекулярну, катіон-аніонну чи полімерну 

(ланцюгову, шарувату або каркасну) будову. 

- аквакомплекси кальцію не тільки виступають лінкерами, зв’язуючи ПОА у 

полімерні сітки або каркаси, але й за їх рахунок відбувається димеризація 

фосфомолібдатних фрагментів з утворенням рідкісного структурного блоку 

{[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}; 

- каркас топології (10,3)-b для сполук з аніоном Страндберга зафіксовано 

вперше; 

- вакантні аніони Страндберга (дивакантний [P2Mo3O18]
8–

 та тривакантний 
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[P2Mo2O15]
8–

), а також змішанометалічний аніон зі структурою β-

октамолібдату [VMo7O26]
5–

 та фрагмент {P2Mo13V7O64} на основі 

шестивакантного аніона γ-Кеггіна кристалографічно охарактеризовано 

вперше. 

4. Показано, що одержані сполуки є активними у реакціях 

електрокаталітичного відновлення нітрит- та йодат(V)-аніонів, фотокаталітичного 

розкладу води з виділенням О2, проявляють фотопровідні та фотовольтаїчні 

властивості в полімерних композитах. Вперше показано можливість використання 

сполук на основі аніона Страндберга як адсорбентів катіонних барвників з водних 

розчинів. 
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Дисертація присвячена синтезу, дослідженню будови, властивостей та 

з’ясуванню можливості практичного застосування гетерометалічних сполук 

купруму, кобальту, нікелю та кальцію з поліоксомолібдатами та N-донорними 

лігандами. Досліджено вплив методу синтезу на склад продуктів взаємодії і 

показано, що в умовах прямого синтезу у системах з 2,2’-дипіридилом 

гептамолібдат-аніон Мо7О24
6–

 руйнується з утворенням молібдату МоО4
2–

, а в 

умовах «сольового» методу – утворює вакантні аніони Страндберга [P2Mo3O18]
8–

 

та [P2Mo2O15]
8–

. В умовах окисного розчинення міді амоній молібдатофосфат 

(NH4)3РМо12О40 руйнується з утворенням МоО4
2–

 та похідного димолібдату 

{Mo2O7(phen)} або перетворюється в аніон Страндберга [P2Mo5O23]
6–

, а в умовах 

«сольового» методу взагалі не вступає у взаємодію. Запропоновано новий метод 

прямого синтезу сполук на основі поліоксомолібдатів, який полягає у взаємодії 

порошку металу з N-донорним лігандом в присутності сполук для формування 

ПОМ у водному середовищі. За розробленими методиками одержано 28 нових 

сполук, вперше кристалографічно охарактеризовано дивакантний [P2Mo3O18]
8–

 та 

тривакантний [P2Mo2O15]
8–

 аніони Страндберга, змішанометалічний аніон зі 

структурою β-октамолібдату [VMo7O26]
5–

 та фрагмент {P2Mo13V7O64} на основі 

шестивакантного аніона γ-Кеггіна. Показано, що одержані сполуки є активними у 

реакціях електрокаталітичного відновлення нітрит- та йодат(V)-аніонів, 

фотокаталітичного розкладу води з виділенням О2, проявляють сорбційні, а також 

фотопровідні та фотовольтаїчні властивості в полімерних композитах. 

Ключові слова: прямий синтез, гетерометалічні комплекси, 

поліоксомолібдати, купрум, кобальт, нікель, кальцій, N-донорні ліганди, 

кристалічна будова, фізико-хімічні методи дослідження, каталітична активність. 
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полиоксомолибдатами и органическими аминами: синтезу, структура и свойства. 
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специальности 02.00.01 – неорганическая химия. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2017. 

Диссертация посвящена синтезу, исследованию строения, свойств и 

выяснению возможности практического применения гетерометалличних 

соединений купрума, кобальта, никеля и кальция с полиоксомолибдатами и N-

донорными лигандами. Исследовано влияние метода синтеза на состав продуктов 

взаимодействия и показано, что при соотношениях в системе {Cu}:(NH4)2HPO4 = 

1:1 – 1:1,6 получаются одни и те же соединения независимо от метода синтеза 

(прямой синтез или «солевой»). В то же время в системах c 2,2’-дипиридилом 

({Cu}:(NH4)2HPO4 = 2:1) в условиях окислительного растворения Cu
0
 

гептамолибдат-анион Мо7О24
6–

 разрушается с образованием молибдат-аниона 

МоО4
2–

, а при использовании солей Cu
2+

 – образует вакантные анионы 

Страндберга [P2Mo3O18]
8–

 и [P2Mo2O15]
8–

. При введении в реакционную смесь в 

качестве органического лиганда этилендиамина ({Cu}:(NH4)2HPO4 = 2:1) в 
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условиях прямого синтеза происходит самосборка одношапочного аниона 

Кеггина [PMo
VI

6V
V

6O40(V
IV

O)]
7–

,
 

а при использовании «солевого» метода – 

фрагмента {P2Mo13V7O64} на основе шестивакантного аниона γ-Кеггина. В 

условиях окислительного растворения меди аммоний молибдатофосфат 

(NH4)3РМо12О40 разрушается с образованием МоО4
2–

 и производного димолибдата 

{Mo2O7(phen)} или превращается в анион Страндберга [P2Mo5O23]
6–

, а в условиях 

«солевого» метода вообще не вступает во взаимодействие. Предложен новый 

метод прямого синтеза соединений на основе полиоксомолибдатов, 

заключающийся во взаимодействии порошка металла с N-донорным лигандом в 

присутствии соединений для формирования ПОМ в водной среде. По 

разработанным методикам получено 28 новых соединений, исследованных 

методами электронной, ИК, ЭПР спектроскопий, рентгеноструктурного, 

рентгенофазового, термического анализов, циклической вольтамперометрии и 

магнетохимии. Впервые кристаллографически охарактеризованы дивакантный 

[P2Mo3O18]
8–

 и тривакантный [P2Mo2O15]
8–

 анионы Страндберга, 

смешаннометаллический анион со структурой β-октамолибдата [VMo7O26]
5–

 и 

фрагмент {P2Mo13V7O64} на основе шестивакантного аниона γ-Кеггина. Показано, 

что полученные соединения являются активными в реакциях 

электрокаталитического восстановления нитрит- и йодат(V)-анионов, 

фотокаталитического разложения воды с выделением О2, проявляют 

фотопроводящие и фотовольтаические свойства в полимерных композитах. 

Впервые показана возможность использования соединений на основе аниона 

Страндберга в качестве адсорбентов катионных красителей с водных растворов. 

Ключевые слова: прямой синтез, гетерометаллические комплексы, 

полиоксомолибдаты, купрум, кобальт, никель, кальций, N-донорные лиганды, 

кристаллическое строение, физико-химические методы исследования, 

каталитическая активность. 

 

SUMMARY 

Buvailo H.I. Copper, cobalt, nickel and calcium compounds with 

polyoxomolybdates and organic amines: synthesis, structure and properties. – 

Manuscript. 

Thesis for a candidate's degree by speciality 02.00.01 – inorganic chemistry. –

Taras Shevchenko National University of Kyiv MES of Ukraine, Kyiv, 2017. 

The thesis is devoted to the synthesis, structural studies, properties and elucidation 

of the practical application of heterometallic compounds of copper, cobalt, nickel and 

calcium with polyoxomolybdates and N-donor ligands. The effect of the synthesis 

method on the composition of the products obtained was studied. It was shown that 

heptamolybdate anion Мо7О24
6–

 is destroyed with the formation of molybdate MoO4
2–

 

under the direct synthesis conditions in the systems with 2,2`-bipyridine, however under 

“wet” chemistry conditions it forms two types of vacant Strandberg anions [P2Mo3O18]
8–

 

and [P2Mo2O15]
8–

. The ammonium molybdophosphate (NH4)3РМо12О40 is destroyed 

with the formation of MoO4
2–

 and the derivative of dimolybdate – {Mo2O7(phen)}, or 

turns into the Strandberg anion [P2Mo5O23]
6–

 under copper oxidative dissolution, and 
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does not interact at all under “wet” chemistry conditions. A new method of the direct 

synthesis technique for obtaining polyoxomolybdates-based compounds is proposed, 

which consists in the interaction of a metal powder with an N-donor ligand in the 

presence of precursors of POMs in an aqueous medium. According to the methods 

developed, 28 new compounds were obtained, including divacant [P2Mo3O18]
8–

 and 

threevacant [P2Mo2O15]
8–

 Strandberg anions, mixed-metal monosubstituted Mo/V β-

octamolybdate [VMo7O26]
5–

, and POM {P2Mo13V7O64} based on hexavacant γ-Keggin 

anion, which all were crystallographically characterized for the first time. It is shown 

that the compounds obtained are active in the reactions of the electrocatalytic reduction 

of nitrite and iodate(V)-anions, the photocatalytic decomposition of water with the 

release of O2; they exhibit sorption properties as well as photoconductive and 

photovoltaic properties in polymer composites. 

Keywords: direct synthesis, heterometallic complexes, polyoxometalates, copper, 

cobalt, nickel, calcium, N-donor ligands, crystal structure, physico-chemical methods, 

catalytic activity. 


