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АНОТАЦІЯ 

 

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

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

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена розробці нового підходу до синтезу 

гетерометалічних координаційних сполук, що полягає в окисному розчиненні 

нульвалентного металу при вільному доступі кисню повітря у присутності 

джерела другого металу та N-, О-донорних лігандів. За розробленими 

методиками одержано близько 70 нових сполук, для яких встановлено будову 

та досліджено фізико-хімічні й функціональні властивості. Показано, що на 

ймовірність утворення бажаної сполуки ключовий вплив має саме природа 

"лігандної системи" – комбінації органічної сполуки та неорганічного аніона.  

Показано, що у випадку використання протонодонорних лігандів, а саме 

аміноспиртів діетаноламіну (H2Dea) та 2-диметиламіноетанолу (HMe2ea) 

найбільш придатним є «сольовий» спосіб. Введення у реакційну суміш 

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

гетеротриметалічні сполуки. З систем Cu0 – CoX2 – MY2 – HL – Solv (де M – Ni, 

Zn, Cd; X, Y – Cl–, Br–, I–, NCS–, OAc-; HL – H2Dea; HMe2Ea; Solv – dmf, dmso, 

CH3OH) одержано поліядерні комплекси, що спричинене наявністю у 

реакційних сумішах конформаційно гнучких лігандів (H2Dea або HMe2ea), що 

мають кілька донорних атомів різної природи та виявляють здатність до 

утворення містків між металічними центрами. 

Вперше у прямому синтезі для одержання гетерометалічних сполук на 

основі мангану з апротонними лігандами (en та phen) було запропоновано 

використати перманганат калію або тетрабутиламмонію. При цьому 
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відбувалось поступове відновлення перманганату, спочатку до Mn+4 метанолом 

з утворенням MnO2, а далі до Mn+2 за рахунок взаємодії з нульвалентним 

металом. У присутності хелатуючих лігандів (en, phen) одержано катіонні 

комплекси з Cu як з металом, що має більшу спорідненість до N, а манган 

входить до складу комплексного галогенідного аніона. При використанні як 

органічного ліганду H2Salen у системах, що містять манган та кадмій, 

утворюються сполуки на основі катіонних комплексів [MnІІІSalen]+ з 

плоскоквадратним оточенням ц.а. та тетраедричних аніонів [CdHal4]2–.  

«Амонійно-сольовий» спосіб було використано для одержання 

гетерометалічних сполук у присутності лігандної системи «карбоксилат –

апротонний ліганд». Як один з найпростіших представників монокарбоксилатів 

було обрано ацетат. Конформаційно жорсткий (оксалат) чи гнучкі (малонат, 

сукцинат) аніони досліджували серед дикарбоксилатів, а 2,6-

піридиндикарбоксилат було обрано як представник гетероциклічних 

тридентатних N,O-донорних лігандів. Показано, що як нульвалентний метал у 

цих системах можна використовувати Cd, Co, Cu, Zn через їх досить високу 

швидкість розчинення. Критерієм вибору джерела другого металу були 

доступність речовини та її розчинність. Так, кобальт та кадмій зручно вводити 

у реакційну суміш у вигляді солей, цинк у вигляді оксиду, а манган – 

перманганату тетрабутиламонію. На прикладі системи Cu0 – MC2O4 – en – 

(NH4)2C2O4 – Н2О (M = Mn, Co) вперше для прямого синтезу гетерометалічних 

сполук було використано як розчинник воду.  

Було показано суттєвий вплив природи розчинника на склад продукту 

взаємодії на прикладі системи Со0 – NBu4MnO4 – CH3OH – en∙2HCl – 

(NH4)2C2O4 – Solv. Так, в dmf або dmso утворюються гетерометалічні сполуки з 

катіоном [Co(en)3]3+, у метанолі утворений при його окисненні формальдегід 

вступає в реакцію конденсації з en та аміаком. Продукт такої конденсації 

N(CH2NHC2H4NH2)3 – N,N,N-{трис[(2-аміноетил)аміно]-метил}амін (ТАА) 

координується до кобальту з утворенням досить рідкісного "одношапкового" 

клатрохелатного катіона [Co(ТАА)]3+. 
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Для ацетатних комплексів складу [M2Mn(ОAc)6(L)2] (M = Cu, Co, Zn, Cd; L 

= bpy, phen) характерна триядерна молекулярну будову із лінійним 

розташуванням металічних центрів, атом мангану займає центральне 

положення і має к.ч.=6, а координаційні числа атомів другого металу 

варіюються від 5 для Cu та Zn до 6 для Со і 7 для Cd в залежності від способу 

координації ацетатних груп. Для дикарбокислатних сполук переважає полі-

мерна будова, причому у присутності оксалату утворюються полімерні аніони 

різної вимірності, а комплексні катіони поєднуються з ними водневими зв’яз-

ками. Вперше показано можливість утворення як дво-, так і тривимірних аніо-

нів [Mn2(C2O4)3]n
2n– з однієї реакційної суміші у присутності катіона [Cu(en)2]2+. 

Сполуки [Cu(en)2][Mn(mal)2(H2O)2] та (NH4)[Cu(en)2][Fe(C2O4)3]∙2dmso є 

координаційними полімерами, що мають лінійну будову з чергуванням атомів 

металів. Піридиндикарбоксилат є тридентатним лігандом, а одержані 

гетерометалічні сполуки мають катіон-аніонну будову. Крім того, вперше 

зафіксовано утворення структурних фрагментів [Cu(1,3-pn)(C2O4)(H2O)], 

[Mn2(succ)2Cl2]2–, [Mn(phen)Cl3]–, [Mn2(C2O4)5]6– та [Mn(phen)(2,6-pydc)Cl]–.  

Термічний розклад сполук [M2Mn(ОAc)6(bpy)2] (M = Cu, Co, Zn) 

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

причому температури розкладу комплексів в обох випадках зменшуються в 

ряду Cu>Co>Zn. Методом ТПД МС показано, що розклад ацетатів Mn, Co, Zn, 

що утворились після відщеплення на першій стадії молекул bpy, відбувається з 

утворенням ацетону, а Сu(OAc)2 – з утворенням оцтової кислоти. До складу 

твердих продуктів розкладу на повітрі входять оксидні фази зі структурою 

кубічної та тетрагональної шпінелі. Термічний розклад оксалатних 

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

[Cu(en)2][Co2(C2O4)3]·1,25H2O на повітрі закінчується до 300 ºC утворенням у 

першому випадку однофазного зразка, що містить тетрагональну шпінель 

CuMn2O4, а у другому – кубічної шпінелі CuCo2O4 з домішковою фазою 

моноклинного CuO. Гомогенний розподіл металів було показано за допомогою 

SEM/EDX картографії. 
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У присутності ванадій(V) окисду окисне розчинення металів (Cu, Co, Mn) 

у водних розчинах приводить до утворення гібридних сполук на основі 

декаванадату. Показано, що за наявності V2O5 за рахунок "катастрофічної 

корозії" значно зменшується час розчинення металу. Результати ЕПР-

спектроскопічних досліджень реакційних сумішей при утворенні купрум-

вмісних сполук свідчать, що ключовою стадією є процес відновлення 

V(V)→V(IV) з подальшим зворотнім окисненням V(IV)→V(V). Можливість 

розчинення металу в інертній атмосфері свідчить, що окиснення міді 

відбувається не тільки за рахунок кисню повітря, а й при відновленні 

ванадію(V). На відміну від Cu-вмісних систем, у присутності Co та Mn 

відновлення ванадію не відбувається.  

Одержані гібридні сполуки на основі декаванадатів переважно мають 

катіон-аніонну будову. У той же час, у випадку співвідношень Cu(en)2:V10O28 = 

2:10 та 3:10 спостерігається ковалентне зв’язування поліоксованадату та 

комплексної частки з утворенням сполуки, що містить гетерометалічний 

фрагмент [{Cu(en)2(H2O)}2V10O28]2–, або координаційного полімера 

[{Cu(en)2}3(V10O28)].  

У гібридних сполуках (H3O)2[Co(H2O)5(β-HAla)]2[V10O28]·2H2O, 

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

(NH4)2[Mn(β-HAla)(H2O)5]2[V10O28]·2H2O спостерігається монодентатна 

координація амінокислот до атомів кобальту та мангану. Входження лише 

однієї молекули органічного ліганду до координаційної сфери металу може 

бути пов’язане з недостатнім ступенем дисоціації ОН-групи та протонуванням 

NH2-групи амінокислоти у слабкокислому реакційному середовищі. За 

результатами розрахунків BVS та магнетохімічних досліджень, всі металічні 

центри у декаванадаті мають ступінь окиснення (+5). У результаті термічного 

розкладу одержаних сполук, що завершується до 400°С, утворюється суміш 

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

(NH4)2[Co(H2O)6]2[V10O28]·4H2O, що містить аквакомплексний катіон 

кобальту(ІІ), до складу твердого залишку входить диванадат CoV2O7. У всіх 
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випадках утворюються нещільні агломерати частинок розміру 100–200 нм, 

причому розподіл металів у приповерхневому шарі є рівномірним. 

Для одержання гібридних сполук на основі поліоксомолібдатів з 

комплексними частками Сu або Со запропоновано варіант прямого синтезу, 

який полягає у взаємодії нульвалентного металу з вихідними сполуками для 

збірки поліоксоаніона у присутності N,N-донорного ліганда у водному 

середовищі при вільному доступі кисню повітря. Дуже рідкісне перегрупування 

аніона Кеггіна в аніон Страндберга спостерігалось в системі Cu0 – bpy – 

(NH4)3PMo12O40 – H2O. Встановлено, що найбільш придатною для синтезу 

вихідною сполукою молібдену є амоній гептамолібдат. Методом ex situ ЕПР 

спектроскопії показано, що, на відміну від ванадій-вмісних систем, у 

реакційних сумішах не спостерігається відновлення MoVI → МоV.  

Проведено порівняння використання нульвалентного металу та його солі 

при синтезі гібридних сполук на основі поліоксомолібдатів. У системі {Cu} – 

bpy – (NH4)2HPO4 – (NH4)6Mo7O24 – H2O з мольним співвідношенням реагентів 

3:5:2:5/7 утворюється сполука {[Cu(bpy)2]2[Cu(bpy)(Н2О)2][P2Mo5O23]}∙6H2O 

незалежно від способу синтезу (виходячи з металу чи його солі), а також від 

протийону солі купруму. А при зміні співвідношень на 4:4:2:3/7 спостерігається 

вплив на склад одержаних гібридних сполук не тільки методу синтезу, але і 

солі Cu (сульфат, нітрат або ацетат). При цьому виділено сполуки 

{[Cu(bpy)(H2O)]4[P2Mo3O18]}∙8H2O та {[Cu(bpy)(H2O)]5[P2Mo2O15]}2· 

{[Cu(bpy)(H2O)]4[Cu(bpy)][P2Mo2O15]}2(NO3)4∙30H2O, до складу яких входять 

ди- та тривакантні аніони Страндберга [P2Mo3O18]8– та [P2Mo2O15]8–, відповідно. 

Показано, що для одержання сполук Co та Ni з системи {М} – bpy – 

(NH4)2HPO4 – (NH4)6Mo7O24 – H2O більш придатними є солі металів як вихідні 

речовини. Введення до складу реакційної суміші солей кальцію привело до 

утворення полімерних сполук, в яких йони Ca2+ виступають лінкерами між 

ПОМ. Сполука (NH4)4n{[Ca(H2O)5][P2Mo5O23]}n·3nH2O є всього другим прикла-

дом сполук двовимірної будови, в яких аніони Страндберга поєднані за допо-

могою Ca2+, а сполука (NH4)8n[CoIII(bpy)3]2n{[Ca(H2O)3]2[P2Mo5O23]3}n·21nH2O є 
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першим прикладом каркасу топології (10,3)-b на основі аніона Страндберга. У 

сполуці (NH4)5n[CoIII(bpy)3]n{[Ca(H2O)4]2[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}n·17nH2O 

йони Са2+ виступають не тільки лінкером, але і беруть участь в утворенні дуже 

рідкісного аніона {[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}8–. На склад одержаного ПОА 

впливає тільки співвідношення Со:bpy. 

Вперше методом самозбірки одержано гібридні сполуки з V-заміщеним 

аніоном Кеггіна [PMo12-хVхO40]n– (х = 3, n = 6; х = 4, n = 7), при цьому досягнуто 

високий ступінь заміщення молібдену(VI) на ванадій(V). Встановлено, що 

система {Cu} – en – (NH4)2HPO4 – (NH4)6Mo7O24 – {V} – H2O є дуже чутливою 

до змін умов взаємодії та до природи джерел металу. Так, варіювання 

співвідношення вихідних компонентів та часу взаємодії дозволяє отримати 

індивідуальні гібридні сполуки з чотирма типами ПОМ. На прикладі системи 

2Cu – 4en – (NH4)2HPO4 – 12/7(NH4)6Mo7O24 – 3/2V2O5 – H2O встановлено вплив 

природи вихідної сполуки купруму на склад аніона у одержаних гібридних 

сполуках: в умовах окисного розчинення металів утворюється сполука 

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

6O40(VIVO)]}n·5,5nH2O, до 

складу якої входить рідкісний одношапковий аніон Кеггіна 

[PMoVI
6VV

6O40(VIVO)]7–. А при використанні сульфату купруму виділено 

сполуку {[Cu(en)]2[Cu(en)2]2[НP2Mo13V7O64]}n·31nH2O на основі ПОМ, який 

кристалографічно охарактеризовано вперше.  

Досліджено каталітичну активність синтезованих сполук та продуктів їх 

термічного розкладу і показано, що при фотохімічному окисненні води для 

водорочиннних гібридних сполук на основі декаванадату та октамолібдату 

спостерігається збільшення активності у ряду Cu > Mn > Co. Значення TON для 

(NH4)2[Co(H2O)6]2[V10O28]·4H2O та (NH4)2[Co(H2O)5(β-HAla)]2[V10O28]·4H2O, що 

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

описаних в літературі. 

Встановлено, що композит Cu/ZnО, одержаний в результаті термічної 

обробки сполуки [Cu(en)2(μ-H2O)2Zn(OAc)4]·4Н2О, виявив високу каталітичну 

активність у реакції синтезу метанолу, яка зростає при його нанесенні на 
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поверхню аеросилу і перевищує активність промислового каталізатора при 

майже на порядок меншому вмісті міді. Високу селективінсть щодо спиртів та 

алкенів у реакції гідрування монооксиду вуглецю (процес Фішера-Тропша) 

показав біметалічний зразок Cu/Co, отриманий в результаті термічного 

розкладу сполуки [Cu(en)2][Co2(C2O4)3]·3H2O.  

Результати досліджень по вилученню барвників з водних розчинів 

сполуками на основі аніона Страндберга та його вакантного аналога 

{[Cu(bpy)2]2[Cu(bpy)(Н2О)2][P2Mo5O23]}∙6H2O, {[Cu(bpy)(H2O)]4[P2Mo3O18]}∙8H2O та 

(NH4)2n{[Cu(en)2][Cu(en)(H2O)][P2Mo5O23]}n·3nH2O свідчать, що при цьому мають 

місце саме сорбційні процеси, а не більш характерний для сполук такого типу 

фотокаталітичний розклад. Показано, що при збільшенні кількості 

координованих до ПОМ комплексних фрагментів купруму ступінь вилучення 

барвника з розчину зменшується. 

Ключові слова: 3d-метали, N-, O-донорні ліганди, гетерометалічна 

сполука, гібридна сполука, окисне розчинення металу, кристалічна будова, 

фізико-хімічні властивості, спектроскопія ЕПР, каталіз, фотофізичні 

властивості. 
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SUMMARY 
 

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

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

Qualification research paper published as the manuscript.  

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

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

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

The main idea of the work is devoted to the development of a new approach to 

the synthesis of heterometallic coordination compounds, which are polarized in the 

oxidative solution of a zero-valent metal in the air in the presence of a source of 

second metal and N-, O-donor. It is shown that the the key role in probability of 

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

organic compound and inorganic anion.  

It has been shown that in the case of the use of proton-donor ligands, such as 

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

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

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

heterotrimetal compounds. From systems Cu0 – CoX2 – MY2 – HL – Solv (where M 

– Ni, Zn, Cd; X, Y – Cl–, Br–, I–, NCS–, OAc–; HL – H2Dea; HMe2Ea; Solv - dmf, 

dmso, CH3OH) polynuclear complexes are obtained, which is caused by the presence 

in the reaction mixtures of conformationally flexible amino alcohols (H2Dea or 

HMe2ea), which have several donor atoms of different nature and show the ability to 

form bridges between metal centers. 

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

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

potassium permanganate or tetrabutylammonium. There was a gradual reduction of 

permanganate, first to Mn + 4 with methanol with the formation of MnO2, and then to 

Mn +2 due to the interaction with the nonvalent metal. In the presence of chelating 

ligands (en, phen), cationic complexes with Cu as a metal having a higher affinity for 

N are obtained, and manganese is a part of the complex halide anion. When H2Salen 
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is used as an organic ligand in systems containing manganese and cadmium, 

compounds based on cationic planar complexes [MnIIISalen]+ and tetrahedral anionic 

[CdHal4]2– are formed. 

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

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

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

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

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

donors. It is shown that Cd, Co, Cu, Zn can be used as a zero-valent metal in these 

systems due to their rather high dissolution rate. The selection criteria for the source 

of the second metal were the availability of the substance and its solubility. Thus, 

cobalt and cadmium are conveniently introduced into the reaction mixture in the form 

of salts, zinc in the form of oxide, and manganese – tetrabutylammonium 

permanganate. On the example of the system Cu0 - MC2O4 - en - (NH4)2C2O4 - H2O 

(M = Mn, Co) for the first time for the synthesis of heterometallic compounds was 

used as a solvent. 

The significant influence of the nature of the solvent on the composition of the 

interaction product was shown on the example of the system Co0 - NBu4MnO4 - 

CH3OH - en∙2HCl - (NH4)2C2O4 - Solv. Thus, in dmf or dmso heterometallic 

compounds with the cation [Co(en)3]3+ are formed, in methanol the formaldehyde 

formed during its oxidation reacts with condensation with en and ammonia. The 

product of such condensation N(CH2NHC2H4NH2)3 – N,N,N-{tris[(2-

aminoethyl)amino-methyl} amine (TAA) is coordinated to cobalt with the formation 

of a very rare "single-cap" clatrochelate cation, [Co(TAA)]3+. 

Acetate complexes with the composition [M2Mn(OAc)6(L)2] (M = Cu, Co, Zn, 

Cd; L = bpy, phen) possess a trinuclear molecular structure with a linear arrangement 

of metal atoms, the manganese atom occupies a central position and has a c.n. = 6, 

and the coordination numbers of the atoms of the second metal vary from 5 for Cu 

and Zn to 6 for Co and 7 for Cd depending on the type of coordination of acetate 

groups. For dicarboxylic compounds, the polymer structure predominates, and in the 

presence of oxalate, polymeric anions of various dimensions are formed, and 
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complex cations are linked by hydrogen bonds. For the first time, the possibility of 

the formation of both two- and three-dimensional [Mn2(C2O4)3]n
2n– anions from one 

reaction mixture in the presence of [Cu(en)2]2+ cation has been shown. Cu/Mn 

compounds with malonate and Cu/Fe with oxalate are coordination polymers having 

a linear structure with alternating metal atoms. Pyridinedicarboxylate is a tridentate 

ligand, and the resulting heterometallic compounds have a cation-anionic structure. In 

addition, the formation of structural fragments [Cu(1,3-pn)(C2O4)(H2O)], 

[Mn2(succ)2Cl2]2–, [Mn2(C2O4)5]6– and [Mn(phen)(2,6-pydc)Cl]– was 

crystallographycally cheracterized for the first time.  

Thermal decomposition of compounds [M2Mn(ОAc)6(bpy)2] (M = Cu, Co, Zn) 

is completed up to 350° C in an air atmosphere and up to 310° C in an inert 

atmosphere, and the decomposition temperatures of the complexes in both cases 

decrease in a row Cu> Co> Zn. The TPD MS method showed that the decomposition 

of Mn, Co, Zn acetates formed after cleavage of bpy molecules in the first stage 

occurs with the formation of acetone, and Cu (OAc)2 – with the formation of acetic 

acid. The composition of solid decomposition products in air includes oxide phases 

with the structure of cubic and tetragonal spinel. Thermal decomposition of oxalate 

heterometallic compounds [Cu(en)2][Mn2(C2O4)3(H2O)2] and 

[Cu(en)2][Co2(C2O4)3]·1,25H2O  in air ends up to 300 ºC formation in in the first case 

of a single-phase sample containing a tetragonal spinel CuMn2O4, and in the second 

case of a cubic spinel CuCo2O4 with an impurity phase of monoclinic CuO. 

Homogeneous metal distribution was shown by SEM / EDX cartography. 

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

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

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

the dissolution time of the metal is significantly reduced. The results of EPR-

spectroscopic studies of the reaction mixtures in the formation of copper-containing 

compounds indicate that the key stage is the reduction of V(V) → V(IV) with 

subsequent reverse oxidation of V(IV) → V(V). The possibility of dissolving the 

metal in an inert atmosphere indicates that the oxidation of copper occurs not only 

due to oxygen in the air, but also during the reduction of vanadium(V). In contrast to 
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the Cu-containing systems, vanadium reduction does not occur in the presence of Co 

and Mn. 

The resulting hybrid compounds based on decavanadates preferably have a 

cation-anionic structure. At the same time, in the case of the ratios Cu(en)2:V10O28 = 

2:10 and 3:10, covalent binding of polyoxovanadate and complex particles is 

observed with the formation of a heterometallic fragment [{Cu(en)2(H2O)}2V10O28]2–  

or coordination polymer [{Cu(en)2}3(V10O28)]. 

In (NH4)2[Co(H2O)5(β-HAla)]2[V10O28]·2H2O, (NH4)2[Mn2(HGly)(H2O)10] 

[V10O28]·(HGly)·2H2O and (NH4)2[Mn(β-HAla)(H2O)5]2[V10O28]·2H2O monodentate 

coordination of amino acids to cobalt and manganese atoms is observed. The 

presence of only one molecule of organic ligand in the coordination sphere of the 

metal may be caused by the insufficient degree of dissociation of the OH group and 

the protonation of the NH2 group of aminoacid in a weakly acidic reaction medium. 

According to BVS calculations and magnetochemical studies, all metal centers in 

decavanadate have an oxidation state (+5). As a result of thermal decomposition of 

the obtained compounds, which is completed up to 400 °С, a mixture of 

metavanadate M(VO3)2 (M = Cu, Co, Mn) and V2O5 is formed. Only in the case of 

the compound (NH4)2[Co(H2O)6]2[V10O28]·4H2O containing an aquacomplex 

cobalt(II) cation, the solid residue contains CoV2O7 divanadate. In all cases, loose 

agglomerates of particles with a size of 100–200 nm are formed, and the distribution 

of metals in the near-surface layer is uniform. 

To obtain hybrid compounds based on polyoxomolybdates with complex 

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

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

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

of air oxygen. A very rare rearrangement of the Keggin anion into the Strandberg 

anion was observed using Cu0 – bpy – (NH4)3PMo12O40 – H2O system. Ammonium 

heptamolybdate has been found to be the most suitable starting material for 

molybdenum. Ex situ EPR spectroscopy showed that, in contrast to vanadium-

containing systems, no reduction of MoVI → MoV was observed in the reaction 

mixtures. 
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A comparison of the use of zero-valent metal and its salt in the synthesis of 

hybrid compounds based on polyoxomolybdates. In the system {{Cu} – bpy – 

(NH4)2HPO4 – (NH4)6Mo7O24 – H2O with reagents molar ratio of 3: 5: 2: 5/7 the 

compound {[Cu(bpy)2]2[Cu(bpy)(Н2О)2][P2Mo5O23]}∙6H2O regardless of the method 

of synthesis (starting form metal or its salt), as well as the counterion of the salt of 

copper. And when the ratios were changed by 4: 4: 2: 3/7, the composition of the 

obtained hybrid compounds was affected not only by the synthesis method, but also 

by the Cu salt (sulfate, nitrate or acetate) and compounds containing di- and 

trivacanth were isolated. Strandberg anions [P2Mo3O18]8– and [P2Mo2O15]8–. 

It has been shown that metal salts are more suitable as starting materials for the 

production of Co and Ni compounds from the system {М} – bpy – (NH4)2HPO4 – 

(NH4)6Mo7O24 – H2O. The introduction of calcium salts into the reaction mixture led 

to the formation of polymeric compounds in which Ca2 + ions act as linkers between 

POM. The compound (NH4)4n{[Ca(H2O)5][P2Mo5O23]}n·3nH2O is only the second 

example of compounds of two-dimensional structure, in which Strandberg anions are 

combined with Ca2+, and the compound 

(NH4)8n[CoIII(bpy)3]2n{[Ca(H2O)3]2[P2Mo5O23]3}n·21nH2O is the first example of a 

framework of the (10,3)-b topology based on the Strandberg anion. In the compound 

(NH4)5n[CoIII(bpy)3]n{[Ca(H2O)4]2[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}n·17nH2O Ca2+ ions 

act not only as a linker, but and participate in the formation of a very rare anion 

{[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}8–. The composition of the obtained POA is affected 

only by the ratio Co: bpy. 

For the first time, hybrid compounds with a V-substituted Keggin anion 

[PMo12-хVхO40]n– (х = 3, n = 6; х = 4, n = 7) were obtained by self-assembly, and a 

high degree of substitution was achieved. It has been established that the system 

{Cu} – en – (NH4)2HPO4 – (NH4)6Mo7O24 – {V} – H2O is very sensitive to changes 

in the interaction conditions and to the nature of metal sources. Thus, varying the 

ratio of the initial components and the interaction time allows to obtain individual 

hybrid compounds with four types of POM. On the example of the system 2Cu – 4en 

– (NH4)2HPO4 – 12/7(NH4)6Mo7O24 – 3/2V2O5 – H2O the influence of the nature of 

the initial compound of copper on the composition of the anion in the obtained hybrid 
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compounds is established: under oxidative dissolution of metals the compound 

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

6O40(VIVO)]}n·5,5nH2O, 

which includes a rare one-cap Keggin anion [PMoVI
6VV

6O40(VIVO)]7–. And using 

copper sulfate, the compound {[Cu(en)]2[Cu(en)2]2[НP2Mo13V7O64]}n·31nH2O based 

on POM, which was characterized crystallographically for the first time, was isolated. 

The catalytic activity of the synthesized compounds and products of their 

thermal decomposition was studied and it was shown that the photochemical 

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

octamolybdate increased the activity in the series Cu> Mn> Co. TON values for 

(NH4)2[Co(H2O)6]2[V10O28]·4H2O and (NH4)2[Co(H2O)5(β-HAla)]2[V10O28]·4H2O, 

which are 88 and 94 mol O2/mol Co, respectively, are among the highest among 

those described in the literature. 

It was found that the Cu/ZnО composite obtained by heat treatment of the 

compound [Cu(en)2(μ-H2O)2Zn(OAc)4]·4Н2О, showed high catalytic activity in the 

reaction of methanol synthesis, which increases when it is applied to the surface 

aerosil and exceeds the activity of the industrial catalyst at almost an order of 

magnitude lower copper content. High selectivity for alcohols and alkenes in the 

hydrogen monoxide hydrogenation reaction (Fischer-Tropsch process) was shown by 

a bimetallic Cu/Co sample obtained by thermal decomposition of 

[Cu(en)2][Co2(C2O4)3]·3H2O. 

The results of research on the extraction of dyes from aqueous solutions by 

compounds based on the Strandberg anion and its vacant analogue indicate that it is 

the sorption processes that take place, and not the photocatalytic decomposition more 

characteristic of this type of compounds. It is shown that with increasing the number 

of complex fragments of copper coordinated to POM, the degree of dye extraction 

from the solution decreases. 

 

Key words: 3d-metals, N-, O-donor ligands, heterometallic compound, hybrid 

compound, oxidative dissolution of metal, crystal structure, physico-chemical 

properties, EPR spectroscopy, catalysis, photophysical properties. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ПОЗНАЧЕНЬ 

 

β-HAla β-аланін 

1,3-pn 1,3-діамінопропан 

5,5'-Me2bpy 5,5'-диметил-2,2'-дипіридил 

bpy 2,2'-дипіридил 

BVS суми валентних зв’язків 

DFT теорія функціоналу електронної густини 

dien діетилентриамін 

dmf диметилформамід 

dmso диметилсульфокисд 

en етилендіамін 

H2Dea діетаноламін 

Hea етаноламін 

HGly гліцин 

HMe2ea N,N-диметиламіноетанол  

H3Tea триетаноламін 

mal малонат 

Me2en N,N-диметилетилендіамін 
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TON число каталітичних обертів 
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ЕПР електронний парамагнітний резонанс 

ІЧ інфрачервоний 

НВЕ нормальний водневий електрод 
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РСтА рентгеноструктурний аналіз 
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2.1 [Ni(H2Dea)2][CoCu(Dea)2(H2Dea)(NCS)]2(NCS)2 

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

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

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

2.5 [CuCoZn2(Dea)3Cl3(CH3OH)]·CH3OH 

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

2.7 [Cu(en)2MnCl4]·dmf 

2.8 [Cu(en)2MnCl4]·dmso 

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

2.10 [Cu(phen)2Cl]2[MnCl4]·dmf 

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

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

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

  

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

3.2 [Cо2Mn(OAc)6(bpy)2] 

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

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

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

3.6 [MnCo(OAc)4(phen)(СН3ОН)]n 

3.7 [Cu(en)2(μ-H2O)2Zn(OAc)4]·4Н2О 

3.8 [Cu(en)2][Mn2(C2O4)3]·6H2O 

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

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

3.11 [Cu(en)2][Co2(C2O4)3]·3H2O 

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

3.13 (NH4)[Cu(en)2][Fe(C2O4)3]∙2dmso 
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3.14 [Cu(Me2en)2][Mn2(С2О4)3]·2H2O 

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

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

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

3.18 [Co(en)3]2[Mn2(С2О4)5]·6H2O 

3.19 [Co(en)3][Mn(C2O4)2](SCN)⋅3H2O 

3.20 [Co(ТАА)][Mn(С2О4)2]Cl·3H2O 

3.21 [Cu(2,6-pydc)2Mn(H2O)5]·2H2O  

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

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

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

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

  

4.1 (H2en)2[Cu(en)2(H2O)2][V10O28]·4H2O 

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

4.3 [{Cu(en)2}3(V10O28)]·6H2O 

4.4 (H2en)3[V10O28]·2H2O 

4.5 [Cu(dien)(Hdien)]2[V10O28]·2H2O 

4.6 [Co(en)3][VO2(C2O4)2]·3H2O 

4.7 (NH4)2[Co(H2O)6]2[V10O28]·4H2O 

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

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

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

  

5.1 [Cu(phen)2Mo2O7(phen)]∙8H2O 

5.2 [Cu(phen)2MoO4]∙2,5H2O 

5.3 [Cu(bpy)2MoO4]∙4,5H2O 

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

5.4б [Cu(5,5’-Me2bpy)2Mo O4]∙3H2O 
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5.5 [Cu(phen)2Mo2O7(phen)]∙{[Cu(phen)2]2MoO4}(NO3)2∙15H2O 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.16 (NH4)8n[CoIII(bpy)3]2n{[Ca(H2O)3]2[P2Mo5O23]3}n·21nH2O 

5.17 (NH4)5n[CoIII(bpy)3]n{[Ca(H2O)4]2[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}n·17nH2O 

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

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

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

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

5.22 (NH4)7[PMo8V4O40]·17H2O 

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

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

6O40(VIVO)]}n·5,5nH2O 

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

 

Актуальність теми. В останні десятиліття хімічні сполуки, зокрема, 
комплекси металів, розглядаються не тільки як речовина, але і як самостійний 
технічний виріб – магніт, комірка пам’яті, діод тощо. Крім того, зміщення 
промислових процесів в бік використання відновлюваних джерел як енергії, так 
і сировини потребує розробки нових високоефективних каталізаторів. Одним з 
найбільш перспективних напрямків є використання комплексів металів для 
активації малих молекул за допомогою фоторедокс каталізу, тобто 
одноелектронний трансферу електрона на органічний субстрат під дією 
випромінювання видимого діапазону [1]. Зокрема, піонерські дослідження Д. 
Макміллана в області металокомплексного каталізу [2] показали можливість 
використання гетерометалічних каталічних систем, а саме іридію та нікелю, що 
дозволяє створити комбінацію як фоторедокс, так і класичного каталізатора на 
основі перехідного металу і відкриває нові можливості проведення прямого sp3-
sp2 кроссполучення для широкого ряду органічних комерційно доступних 
субстратів. Отже, поєднання в одній сполуці різних за природою металів може 
призводити до підсилення її функціональних властивостей за рахунок 
синергічного ефекту. Крім того, для таких сполук можливий одночасний прояв 
кількох корисних властивостей, що є перспективним для створення нових 
поліфункціональних матеріалів. 

Тому пошук альтернативних та ефективних шляхів отримання нових 
гетерометалічних сполук з цікавими структурними та функціональними 
особливостями, з використанням комерційно доступних вихідних речовин є 
актуальною проблемою в області сучасної координаційної хімії. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибраний 
напрямок пов'язаний з тематичним планом науково-дослідних робіт Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ): "Синтез та 
дослідження гетерометалічних комплексів, що виявляють протипухлинну дію" 
(№ Держреєстрації 0102U000412), "Прямий синтез та біологічні властивості 
гетерополіядерних комплексів перехідних металів" (№ Держреєстрації 
0106U006627), "Синтез неорганічних та координаційних сполук для створення 
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функціоналізованих матеріалів" (№ Держреєстрації 0111U005046), 
“Гетерополіядерні комплекси перехідних металів як поліфункціональні 
матеріали” (№ Держреєстрації 0107U003919), "Cинтез та дослідження 
складнооксидних та різнометалічних координаційних сполук як основи нових 
поліфункціональних матеріалів" (№ Держреєстрації 0116U002560), 
"Неорганічно-органічні гібриди та комплекси перехідних металів як основа 
нових поліфункціональних матеріалів для оптоелектронних технологій, 
каталізу та біомедичних застосувань" (№ Держреєстрації 0119U100312) та 
проектами за програмами INTAS №03-51-4532 та YS 05-109-4408 
"Поліметалічні комплекси як молекулярні наномагніти та гомогенні 
каталізатори". 

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи була розробка нового 
підходу до синтезу гетерометалічних сполук на основі 3d5–10 металів з N- та 
N,O-донорними лігандами, а також вивчення умов їх утворення, встановлення 
структури та дослідження фізико-хімічних і функціональних властивостей. 

Для досягнення поставленої мети потрібно було вирішити такі задачі: 
- підібрати пари металів та відповідні їм лігандні системи, спроможні 

утворювати гетерометалічні сполуки з потенційним проявом певних 
функціональних властивостей; 

- знайти оптимальні комбінації нульвалентного металу та джерела другого 
металу у вигляді М0, оксиду, солі, його сполуки у вищому ступені 
окиснення; 

- порівняти особливості проходження реакцій утворення цільових сполук за 
запропонованим і класичним синтетичними підходами; 

- розробити методики синтезу гетерометалічних сполук на основі 3d5–10 
металів; 

- синтезувати гетерометалічні сполуки, встановити їх кристалічну будову, 
дослідити спектральні, термічні, магнітні та електрохімічні властивості;  

- дослідити функціональні (каталітичні, фотофізичні, сорбційні) властивості 
одержаних гетерометалічних сполук та продуктів їх термічного розкладу. 
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Об'єкт дослідження – утворення гетерометалічних сполук в умовах 
окисного розчинення металу з використанням реагентів, комерційно доступних 
у промисловому масштабі. 

Предмет дослідження – умови утворення гетерометалічних сполук та 
межі застосування запропонованого підходу; будова і властивості отриманих 
сполук та продуктів їх термічного розкладу. 

Методи дослідження – елементний (атомно-емісійний, СHNS) аналіз, 
інфрачервона та електронна спектроскопії, спектроскопія електронного 
парамагнітного резонансу (ЕПР), скануюча електронна мікроскопія (СЕМ), 
мас-спектрометрія, термопрограмована десорбція з мас-спектрометричним 
контролем (ТПД МС), термогравіметричний та диференційно-термічний (ТГ-
ДТА) аналіз, рентгенофазовий (РФА) та рентгеноструктурний (РСА) аналізи, 
квантово-хімічні розрахунки, циклічна вольтамперометрія. 

Наукова новизна одержаних результатів. Досліджено та узагальнено 
умови утворення гетерометалічних сполук в умовах окисного розчинення 
металу (прямого синтезу). Знайдено найбільш ефективні способи введення в 
реакційну суміш другого металвмісного компонента залежно від його природи 
(метал, оксид, сіль, комплекс та сполуки з металом у вищому ступені 
окиснення). Встановлено, що для синтезу гетерометалічних сполук з 
протонодонорними лігандами найбільш придатним є "сольовий" спосіб, а з 
апротонними – "амонійно-сольовий". Використання M0 та двох солей різних 
металів дозволяє отримати гетеротриметалічні сполуки. Вперше для прямого 
синтезу як джерело мангану запропоновано використати перманганат, при 
цьому відбувається його постадійне відновлення, спочатку метанолом до Mn+4 з 
утворенням MnO2, а далі до Mn+2 . 

Запропоновано зручний однореакторний спосіб для одержання гібридних 
сполук на основі поліоксомолібдатів або декаванадату з комплексними 
частками Сu, Со або Ni, який полягає у взаємодії нульвалентного металу з 
вихідними сполуками для збірки поліоксоаніона у присутності N,N-донорного 
ліганду у водному середовищі при вільному доступі кисню повітря. За 
результатами ЕПР-спектроскопічних досліджень реакційних сумішей, при 
утворенні Сu/V сполук ключовою стадією є відновлення V(V)→V(IV), але з 
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часом у одержаних розчинах відбувається зворотнє окиснення V(IV)→V(V). 
Окиснення міді відбувається не тільки за рахунок кисню повітря, а й за участю 
V2O5, причому в присутності V2O5 час взаємодії значно скорочується внаслідок 
"катастрофічної корозії". Вперше методом самозбірки одержано гібридні 
сполуки з V-заміщеним аніоном Кеггіна [PMo12-хVхO40]n–, при цьому досягнуто 
високий ступінь заміщення молібдену на ванадій. Зафіксовано одночасне 
утворення сполук на основі аніонів Кеггіна та Страндберга у слабкокислому 
середовищі з однієї реакційної суміші.  

Показано, що запропонований підхід дає можливість одержати широке 
різноманіття гетерометалічних сполук, будова яких варіюється від поліядерних 
і полімерних до катіон-аніонних в залежності від природи обраної лігандної 
системи. Вперше кристалографічно охарактеризовано структурні фрагменти 
[Mn(phen)Cl3]–, [Cu(1,3-pn)(C2O4)(H2O)], [Mn2(succ)2Cl2]2, [Mn2(C2O4)5]6–, 
[Mn(phen)(2,6-pydc)Cl]– та {[Cu(en)2]2[НP2Mo13V7O64]}4–. Вперше одержано 
сполуку з каркасом топології (10,3)-b на основі аніона Страндберга.  

Практичне значення одержаних результатів. Показано, що 
використання гетерометалічних сполук з леткими лігандами як прекурсорів 
оксидних або метал-оксидних фаз дозволяє знизити температури їх утворення, 
що запобігає спіканню та укрупненню часток, а також дозволяє чітко 
витримувати стехіометричне співвідношення металів у отриманих продуктах 
розкладу. Композит Cu/ZnО виявив високу каталітичну активність у реакції 
синтезу метанолу, а біметалічний зразок Cu/Co, отриманий у результаті 
термічного розкладу карбоксилатного комплексу у відновній атмосфері, 
показав високу селективність щодо спиртів та алкенів у процесі Фішера-
Тропша. Встановлено, що гібридні сполуки на основі декаванадату та 
октамолібдату, а також продукти їх термічного розкладу є каталізаторами 
фотохімічного окиснення води з виділенням О2. При цьому спостерігається 
збільшення активності сполук у ряду Cu < Mn < Co, а значення TON для Со-
вмісних сполук є одними з найвищих серед описаних в літературі. Показано 
ефективність гібридних сполук на основі аніона Страндберга та його 
вакантного аналога при вилученні барвників з водних розчинів, причому при 
збільшенні кількості комплексних фрагментів купруму, координованих до 
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поліоксометалатів (ПОМ), ступінь вилучення барвника з розчину зменшується. 
Синтезовані гетерометалічні сполуки проявляють фотопровідні та 
фотовольтаїчні властивості в полімерних композитах. Результати дослідження 
можуть бути використані при підготовці учбових матеріалів з координаційної 
хімії для студентів хімічних спеціальностей. 

Особистий внесок здобувача є вирішальним на всіх етапах дослідження. 
Формулювання наукового напряму дисертаційної роботи, вибір об’єктів та 
предмету дослідження, обґрунтування основних ідей, систематизація, 
узагальнення та оформлення отриманих результатів проведено автором 
особисто. Основний обсяг експериментальних досліджень виконано за участю 
здобувачки. Постановку задач, формулювання наукових ідей та положень, що 
виносяться на захист, заключне узагальнення та обговорення результатів 
дослідження проведено за участю наукового консультанта д.х.н., проф. 
Кокозея В.М. Окремі частини експериментальних досліджень виконано разом з 
к.х.н. Васильєвою О.Ю., к.х.н. Нестеровим Д.С., к.х.н. Безніщенко А.В., к.х.н. 
Чигоріним Е.М., к.х.н. Бувайло Г.І., к.х.н. Ковбасюк Л.А., к.х.н. 
Русановою Ю.А., к.х.н. Іщенком М.В, д.х.н. Затовським І.В., Нагорною 
(Десяткіною) О.В., Григоренко І.В., Молодою Я.М., Бернацькою Я.С. (КНУ). 
Рентгеноструктурний аналіз здійснено в НТК „Інститут монокристалів” 
(м. Харків) та в університеті м. Перт (Австралія), а результати опубліковано 
спільно з д.х.н., проф. Шишкіним О.В., к.х.н. Шишкіною С.В., к.х.н. Дяконенко 
В.В., к.х.н. Омельченко І.В., к.х.н. Зубатюком Р.І., Dr. Skelton B. W. та д.х.н. 
Домасевичем К.В. ЕПР-спектральні дослідження проведено в університеті 
м. Вроцлав (Польща) та університеті штату Флорида (США), а 
електрокаталітичні – в Ягелонському університеті (м. Краків, Польща) і 
опубліковані разом з Prof. Jezierska J., Dr. Ozarowski A., Dr. Matoga D. та 
Dr. Zabierowskі P. Дослідження каталітичної активності у реакції фотохімічного 
окиснення води виконано в університеті м. Уппсала (Швеція), результати 
опубліковано за участю Др. Павлюк М.В., Др. Шиліна С.І., Рrof. Styring S., 
Dr. Thapper A., Dr. Pullen S., Dr. Mijangos E., Liu J. та Zhu J. Дослідження 
властивостей полімерних композитів на основі синтезованих сполук проведено 
на кафедрі хімії високомолекулярних сполук КНУ, результати опубліковано за 
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участю д.ф.-м.н. Давиденка М.О., д.ф.-м.н. Давиденко І.І., к.х.н. 
Студзинського С.Л. та к.х.н. Тонкопієвої Л.С. Квантовохімічні розрахунки 
виконано та опубліковано спільно з к.х.н. Хаврюченком О.В. Фазовий склад та 
морфологію оксидних фаз, утворених при розкладі одержаних сполук, 
досліджено за участю Prof. Barrault J., Dr. Ayrault P. (CNRS-Universiteґ de 
Poitiers, France) та д.х.н. Лісняка В.В. (КНУ).  

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 
оприлюднено на XXI Міжнародній Чугаєвській конференції з координаційної 
хімії (Київ, Україна, 2003), 22nd European Crystallographic Meeting (Budapest, 
Hungary, 2004), XVІІ Українській конференції з неорганічної хімії (Львів, 
Україна, 2008), XVIth, XVIIth, XVIIIth, XXth International Winter School on 
Coordination Chemistry (Karpacz, Poland, 2008, 2010, 2012, 2016), XXIVth 
International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry (Smolenice, 
Slovakia, 2013), XIV науковій конференції "Львівські хімічні читання" (Львів, 
Україна, 2013), VIIth, VIIIth International Chemistry Conference "Kyiv-Toulouse" 
(Kyiv, 2013, Toulouse, France, 2015), ХІХ Українській конференції з 
неорганічної хімії (Одеса, Україна, 2014), Third EuCheMS Inorganic Chemistry 
Conference "Chemistry over the horizon" (Wroclaw, Poland, 2015), XVII 
Міжнародній конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" 
(Київ, 2016), IХth International chemistry conference "Kiev-Toulouse" dedicated to 
100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 2017). 

Публікації. Результати дисертації відображено у 56 публікаціях: 1 розділ у 
монографічному дослідженні, 28 статей, 17 тез доповідей на вітчизняних та 
міжнародних конференціях, 10 патентів України. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 7-ми 
розділів, висновків, списку цитованої літератури (437 найменувань) та одного 
додатку. Робота викладена на 368 сторінках друкованого тексту і містить 
197 рисунків та 17 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1. 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ: НУЛЬВАЛЕНТНІ МЕТАЛИ У СИНТЕЗІ 

КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК 

 

1.1. "Раціональний дизайн" та "спонтанна самозбірка" 

 

Головним питанням, що постає при синтезі гетерометалічної сполуки, є 

спосіб, яким досягається бажане поєднання металічних центрів. При цьому 

потрібно створити кілька різних координаційних сфер, що збільшує кількість 

складових у системі і приводить до її ускладнення та прояву специфічності 

умов утворення сполуки. На даний час існують два основні підходи до синтезу 

гетерометалічних сполук. Перший з них передбачає попереднє формування 

координаційного оточення металу шляхом одержання "молекулярної панелі" 

або "будівельного блоку" з наступним введенням його у реакцію як 

індивідуальної частки, яка залишається незмінною у процесі взаємодії. Цього 

можна досягти, застосовуючи стерично жорсткі лігандні системи. Катіон-

аніонна будова є найбільш простим та очевидним способом поєднання таких 

окремих будівельних блоків. Так, при змішуванні розчинів сполук, що містять 

[Zn(en)3]2+ та [Ni(CN)4]2–, за різних умов кристалізації одержано комплекси 

[Zn(en)3][Ni(CN)4] та [Zn(en)3][Ni(CN)4]⋅H2O [3]. Аналогічним способом було 

отримано комплекс [Cd(en)3][Ni(CN)4] [4]. 

Окремим випадком катіон-аніонного способу об’єднання будівельних 

блоків є сполуки типу "хазяїн-гість". Наприклад, у сполуці складу {[Cu(en)2]- 

[KCr(CN)6]}, одержаній при взаємодії розчинів [Cu(en)2](ClO4)2 та K3[Cr(CN)6], 

катіони [Cu(en)2]2+ знаходяться у порожнинах аніонного тривимірного каркасу 

[KCr(CN)6]n
2n–[5]. 

Поєднання будівельних блоків за рахунок координаційних зв’язків є 

найбільш розповсюдженим. При цьому в оточенні принаймні одного з 

фрагментів повинні міститись лабільні ліганди або вільні координаційні місця, 

які дозволяють приєднання іншого будівельного блоку з утворенням цільового 
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продукту. При цьому важливим є наявність лабільної координаційної сфери у 

одному з блоків, для подальшого поєднання часток між собою у цільовий 

комплекс. Наприклад, аніони [Fe(CN)6]n–  або [FeL(CN)3]n– відіграють роль 

стабільних остовів структури, а йони металів чи координаційно ненасичені 

катіони [Co´(L')]m+ – фрагментів, які координуються з утворенням 1D, 3D 

полімерів або дискретних гетерометалічних часток (рис. 1.1) [6]. При цьому 

будова одержаних продуктів в першу чергу визначається геометрією 

розташування та функціями вільних донорних груп ліганду. 

 

 
 

Рис. 1.1. Поєднання будівельних блоків [Fe(CN)6]n–  або [FeL(CN)3]n– та 
[Co´(L')]m+ або [Co´(L')]m+ у гетерометалічні комплекси. Взято з роботи [6]. 

 
Подібний підхід також використовується при конструюванні 

координаційних дендримерів. Використання сполук з амбідентатним хелатним 

лігандом та хлорид-аніоном як лабільним лігандом дозволило направлено 
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синтезувати ряд гетерометалічних комплексів із дендримерною будовою 

(рис. 1.2) [7]. 

 
Рис. 1.2. Утворення координаційного дендримера 
методом будівельних блоків. Взято з роботи [7]. 

 
Зручним способом у рамках цього підходу є поєднання 

псевдогалогенідного комплексу з комплексом, що містить хелатний органічний 

ліганд. Перший з них відіграє роль містка, а другий в більшості випадків 

визначає вимірність утвореної гетерометалічної сполуки. Наприклад, при 

використанні тетрадентатного ліганду, який залишає вільним тільки одне 

координаційне місце, та гексаціаноферату утворюються сполуки дискретної 

будови з катіонами [Fe(CN)6(СuL)n]m+ (L = трис(2-аміноетил)амін (tren), трис(2-

піридилметил)амін (tpa)) (рис. 1.3) [8]. 

 
Рис. 1.3. Будова гетерометалічних катіонів, утворених при взаємодії [Fe(CN)6]3– 

та [Cu(tren)OH2]2+. Взято з роботи [8]. 
 

Використання бідентатного хелатуючого ліганду, такого як етилендіамін 

(en), приводить до утворення полімерних каркасів [9] (рис. 1.4). В обох 
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випадках комплексні частки [СuL]2+ (де L – органічний ліганд), були одержані 

in situ. 

 
Рис. 1.4. Фрагмент 3D каркасу [Fe(CN)6{Ni(en)2}3]2n–. Взято з роботи [9]. 

 
Багато схожого із методом будівельних блоків має метод металолігандів, 

який полягає у синтезі та виділенні на першій стадії комплексної сполуки ендо-

металу, яка на другій стадії реагує з іншим (зовнішнім) або екзо-металом з 

утворенням гетерометалічної сполуки (рис. 1.5) [10]. У комплексах, отриманих 

даним методом, метали завжди пов’язані за допомогою координаційного 

зв’язку. 

M
M M1

M M1*
n  

Рис. 1.5. Схема утворення гетерометалічної сполуки за методом металолігандів. 
Взято з роботи [10]. 

 
До металолігандів можна віднести стійкі координаційні або металорганічні 

сполуки, здатні взаємодіяти з іншими металами з утворенням координаційних 

зв’язків (метало-екзо-рецептори за термінологією Ж.-М. Лена [11]). Перші 

цілеспрямовані спроби одержання гетерометалічних сполук за цим методом 

були здійснені у середині 1980-х років О. Каном. Попередньо синтезовані 

діоксаматні комплекси Cu(II) вводили в реакцію з солями Mn(II) [12, 13, 14] 

(рис. 1.6). Е. Коронадо для синтезу гетерометалічних координаційних полімерів 
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як металоліганд використовував відомі комплекси перехідних металів з ЕДТА 

[15]. 
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Рис. 1.6. Утворення координаційного полімера [MnCu(pbaOH)(H2O)3]n  
(pbaОН – 2-гідрокси-l,3-пропілен-біс(оксамат)). Взято з роботи [13]. 

 
А у роботі [16] тетраедричний дипіридиновий дикетонатний комплекс 

Be(II) був використаний для синтезу різноманітних гетерометалічних сполук з 

Co(II) або Cu(II) (рис. 1.7). 

(а) (б)  
Рис. 1.7. Синтез металоліганду {BeL2} (L – (4-піридил)-2,4-пентадіон) (а) та 

будова гетерометалічного комплексу [Co{BeL2}(CH3OH)2SO4]∙H2O∙CH3OH (б). 
Взято з роботи [16]. 

 
Як ще один приклад можна навести роботу [17], в якій автори показали, 

що на основі одного металоліганду в залежності від природи другого металу 

(способу його координації) та вибору додаткових лігандів можна отримати ряд 

гетеробіметалічних комплексів із різноманітними структурними мотивами 

(рис. 1.8). 

У підході, що отримав назву "самозбірка", відсутність елементів прямого 

дизайну призводить до ймовірністного характеру знання про кінцевий продукт 

реакції. Сам такий термін був запозичений з біохімії та запропонований 

Ж.-М. Леном у ході вивчення подвійних гелікатів [18]. Найбільш яскравими 

прикладами даного процесу в живій природі є самозбірка молекул нуклеїнових 

кислот та матричний синтез білків.  
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Для одержання поліядерних сполук R.E.P. Winpenny запропонував підхід, 

що отримав назву "спонтанної самозбірки" (Serendipitous assembly). Влучним є 

його вираз стосовного даного методу [19]: „...можна передбачити наявність 

ефекту, а не те, як він буде виражений” ("...you can predict that there will be an 

effect, but cannot predict how that effect will be manifested"). Суть підходу полягає 

у використанні лігандів, які можуть проявляти декілька способів координації, і 

йонів металів, які можуть мати різні координаційні числа, тобто утворювати 

декілька координаційних поліедрів. При цьому утворення сполук має 

ймовірнісний характер. В основі синтетичних методик лежить створення 

невідповідностей між кількістю позицій чи типом геометрії координаційного 

оточення, яку приймає окремо взятий йон металу, і донорними атомами, що 

надаються лігандом. 

 
Рис. 1.8. Застосування металоліганду [Cu(2,4-pydca)]2– (2,4-pydca – 

піридин-2,4-дикарбоксилат) для синтезу гетерометалічних комплексів. Взято з 
роботи [17]. 

 
Даний метод дозволяє з більшою ймовірністю одержати неочевидні 

наукові результати. Першим кроком при створенні експериментальної моделі є 

визначення так званих "опорних точок", тобто компонентів реакційної суміші, 
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взаємодія яких може привести до утворення цільової сполуки з найбільшою 

ймовірністю. В той же час, потрібно одержати достатньо велику кількість 

статистичних результатів для встановлення та формулювання основних 

закономірностей [20, 19], що можна вважати основним недоліком даного 

методу. Безперечним на даний момент фактом є випадкове, принаймні на 

початкових етапах, утворення поліядерних комплексів з цікавими фізико-

хімічними властивостями. Так неочікувано внаслідок взаємодії MnO4
– з 

манган(ІІ) ацетатом у середовищі 60% оцтової кислоти було виділено комплекс 

[Mn12O12(ОАс)16(H2O)4]∙2НОАс∙4Н2О [21], який згодом виявився першим 

молекулярним магнетиком [22]. Ця сполука може бути одержана тільки в 

рамках підходу спонтанної самозбірки, оскільки не можна виокремити 

«будівельні блоки», поєднання яких єдиним можливим способом дозволило б 

одержати цю структуру.  

Цікавим прикладом застосування даного підходу є робота [23], де автори 

продемонстрували застосування полікарбоксилату N(CH2COOH)2(CH2CH2ОH), 

в якому донорні атоми через їх кількість або розташування не можуть повністю 

зайняти координаційну сферу одного центрального атома. Тому через штучно 

створену «невідповідність» ліганд може виступати містком для декількох 

металічних центрів, що приводить до формування поліядерних сполук. 

Причому на ступінь їх ядерності впливає як рН, так і вихідне співвідношення 

метал : ліганд. Зокрема, було одержано сполуку Fe(III), що одночасно містить 

17- та 19-ядерні катіони (рис. 1.9). У подальшому такий підхід був розширений 

на інші перехідні метали та за подібними методиками було одержано сполуки, 

що містять, наприклад, поліядерні фрагменти {Ni21} [24]. 

Ще одним методом одержання сполук з високою ядерністю є вилучення 

лігандів з комплексів для створення координаційної ненасиченості 

центрального атома. Так, якщо відомий карбокислатний комплекс 

[Cr3O(O2CR)6(H2O)3]X (X = NO3 або OH) нагріти вище 300°С, то втрачається в 

залежності від замісника R термінально приєднані молекули або води, або 

карбонової кислоти [25, 26, 27]. 
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(а) (б) 
Рис. 1.9. Будова {Fe17} (а) та {Fe19} (б) катіонів. Взято з роботи [23]. 

 
При цьому створюються вакантні координаційні місця, а ліганди, що 

залишились, перерозподіляються між металами. Наприклад, якщо R = Ph, то 

внаслідок дегідратації вихідної триядерної сполуки утворюється з високим 

виходом октаядерний комплекс [Cr8O4(O2CPh)16] (рис. 1.10) [25]. У цьому 

випадку, дуже характерному для підходу спонтанної самозбірки, можна 

передбачити, що втрата ліганду змінить структуру, але неможливо точно 

передбачити будову утвореного продукту. 

 
Рис. 1.10. Будова восьмиядерного комплексу [Cr8O4(O2CPh)16]. 

Взято з роботи [25]. 
 

Питання контролю над процесами самозбірки загалом залишається 

відкритим. Основні труднощі у прогнозуванні будови та складу продукту 

реакції пов’язане із необхідністю враховувати такі фактори як стеричний та 
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кінетичний, а також вплив природи розчинника та температуру реакційної 

суміші. Значною мірою на можливість утворення певних сполук впливає 

енергія кристалічної гратки. Ймовірність утворення тієї чи іншої сполуки 

визначається її термодинамічною стабільністю за даних умов, а реакційне 

середовище є сумішшю значної кількості компонентів, причому концентрація 

одних часток-інтермедіатів є домінуючою, а інших прямує до нуля. При цьому 

склад одержаних продуктів можна варіювати зміною зовнішніх умов.  

У запропонованій Ж.-М. Леном концепції динамічної комбінаторної хімії, 

яка знайшла своє застосування і в координаційній хімії [28, 29, 30], склад 

набору (бібліотеки) вихідних компонентів є керованим та може адаптуватись 

під конкретний цільовий об’єкт, що є відмінністю від принципів класичної 

комбінаторної хімії з систематичним та незворотнім генеруванням набору [31]. 

Для визначення найбільш повного набору компонентів застосовується 

віртуальна комбінаторна бібліотека (VCL), що включає не лише реальні 

складові, але й всі потенційно можливі.  

Наприклад, авторами [32] було показано ефективність використання 

бібліотеки компонентів основ Шиффа як органічних лігандів для селективної 

екстракції Zn2+ та Cd2+ з водного розчину у хлороформ. Зокрема встановлено, 

що ефективність екстракції (тобто формування комплексів із максимальним 

коефіцієнтом розподілу) зростає при застосуванні суміші двох різних 

амінофенолів та 2-формілпіридину. Традиційний у таких випадках підхід – 

поступовий перебір окремих лігандів та їх комбінацій, потребував би набагато 

більше часу та експериментальних спроб. 

Принципи одержання гетерометалічних сполук суттєво не відрізняються 

від монометалічних і потребують лише введення додаткового джерела другого 

металу. Але однією з проблем у будь-якому методі синтезу координаційних 

сполук, що містять декілька різних за природою металічних центрів, є 

ізоморфне заміщення металів. Таке явище зустрічається, коли кристалохімія 

комплексів металів із певними лігандами досить близька, та найбільш 

характерне для методу спонтанної самозбірки. Якщо ефект термодинамічної 
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стабілізації кристалічної структури перевищує енергетичний виграш від 

розподілу металів за індивідуальними оточеннями, тоді ймовірність утворення 

змішаних металічних позицій істотно зростає. Важливими при цьому є ступені 

окиснення металів. Так, наприклад, при окисненні Co(II) киснем повітря 

відбувається перегрупування гетеробіметалічного Co/Ni-ізоморфно заміщеного 

комплексу у нову сполуку із однозначним розподілом металів (рис. 1.11) [33]. 
 

 
Рис. 1.11. Перетворення ізоморфно заміщеного комплексу 

[(CoII,NiII)4(acac)4(CH3OH)8] у [CoIII
2NiII

2(acac)4(CH3OH)4(OAc)2] 
(асас – ацетилацетон) із однозначними позиціями металів 

внаслідок окиснення СоІІ→СоІІІ. Взято з роботи [33]. 
 

1.2. Нульвалентні метали у синтезі координаційних сполук 

 

Першою успішною спробою використання нульвалентних металів у 

синтезі координаційних сполук можна вважати роботу Гердеса [34], який у 

1882 році отримав серію гексаамінатів Pt(VI) шляхом електрохімічного 

розчинення платинового анода у присутності амоній карбонату. Анодне 

окиснення металів для синтезу неорганічних сполук до того часу не 

використовувалось, тому дану роботу можна вважати піонерською, що 

спонукала подальший розвиток цілого синтетичного напрямку. Через вісім 

років Монд, Лангер та Квінке охарактеризували продукт Ni(CO)4, синтезований 

прямою взаємодією порошку металічного нікелю з СО [35]. Ця реакція у 

подальшому увійшла до тристадійного синтезу, що отримав назву "процес 
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Монда" і спочатку використовувався для виділення чистого нікелю з руди, а 

надалі набув більш широкого використання для інших перехідних металів. У 

1905 році Л.О. Чугаєв отримав ряд комплексів [Co(NH3)6]Cl3, [Co(NH3)5Cl]SO4 

та [Co(NH3)4(NO2)2]NO3 електрохімічним розчиненням Cо аноду у присутності 

Pt катоду. 

Бурхливий розвиток даного методу, що передбачає використання 

нульвалентних металів у синтезі комплексів, почався у 60-х роках ХХ ст. З того 

часу стала вже традиційною його назва "Прямий синтез координаційних 

сполук" та розвинулось 4 його основні види: кріосинтез, електросинтез, 

трибосинтез та окисне розчинення металів. Однією з головних особливостей 

прямого синтезу є його "однореакторність" (one pot), тобто одержання цільової 

сполуки у одній реакційній ємності без виділення продуктів на проміжних 

стадіях.  

Єдиним виключенням є кріосинтез, де потрібно попереднє випаровування 

металу перед його взаємодією з лігандом. За цим методом реакції утворення 

координаційних сполук проходять шляхом безпосередної взаємодії атомарних 

металів та лігандів [36, 37]. Пара металу, отримана при 2000–2500 К, 

транспортується у вакуумі та реагує за нижчих температур з конденсованою 

фазою ліганду. Але цей метод має суттєве обмеження, оскільки часто такі 

реакції можуть супроводжуватись розкладом цільових сполук при високих 

температурах [38]. Тому зазвичай робочий діапазон складає 10–273 К, значно 

рідше використовуються більш високі (295–325 К) [39, 40, 41] або більш низькі 

(~ 4 К) [42] температури. Випаровування металу може здійснюватись одним з 

чотирьох методів [38]: із резистивно нагрітого випаровувача, в результаті 

індукційного нагрівання контейнера з металом, електронним бомбардуванням 

або дією лазерного випромінювання на зразок металу. Ці способи дозволяють 

перевести в пару практично всі метали, навіть тугоплавкі (хром, молібден та 

вольфрам). 

Як ліганди в газофазному прямому синтезі використовують в основному 

ненасичені (ацетилен, моно- [36, 38, 43] та діолефіни [44], циклічні ді- [45] та 
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триєни [46]), ароматичні (бензен та його похідні [47, 48]) та гетероароматичні 

(тіофен [43], піридин [43, 44]) сполуки. Крім того, у цьому методі можна 

використовувати і оксигенвмісні органічні сполуки, такі як етери, кетони 

(зокрема, ацетон) [49], β-дикетони [38], органічні кислоти [38], їх ангідриди та 

хлорангідриди [36]. 

При цьому відбуваються два типи перетворень. Перше з них – реакції 

приєднання металів, що приводить до утворення π-комплексів, а друге – реакції 

заміщення на метал по зв’язку С–Х (де Х – H, Hal), в результаті чого 

одержують металорганічні сполуки з σ-зв’язками метал-карбон.  

Найпростіші π-комплекси синтезовано при взаємодії пари металу з 

алкенами. Так, в результаті реакції пари срібла та етену в присутності кисню 

при 10 К утворюється нестійкий комплекс, що розкладається при нагріванні до 

40 К [43]: 

Ag
10 K

AgO2 O2  
Цікавим прикладом застосування даного методу є реакція іпаладію з 

перфторбутеном, при цьому одержано π-комплекс [43], а у присутності 

триетилфосфіну утворюється σ-комплекс [36, 38]: 

F

F3C CF3

F
Pd +

77 K

77 K

PEt3

F

F3C CF3

F
Pd

CF3

F
F3C
F

Pd(PEt3)  
На основі циклопентадієну та його заміщених похідних було синтезовано 

велику кількість η5-координованих комплексів із загальною формулою [ML2] 

(M = Co, Cr, Fe, Mo, W) [50, 51, 52]. У ході реакції відбувається заміщення 

атомів гідрогену на метал та ароматизація ліганду: 
H H

+ M
77 K M + H2

 
З бензеном та його похідними в умовах газофазного прямого синтезу 

одержано π-комплекси загальної формули [ML2] практично з усіма перехідними 
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металами. Наприклад, у роботі [47] описано 38 біс-аренових сендвічевих 

комплексів [ML2] з різноманітними замісниками (R = F, Cl, CF3, Alk, OAlk, 

NAlk2, COOAlk, де Alk – алкіл), одержаних співконденсацією пари металу з 

відповідним лігандом при 77 К (рис. 1.12, а). У випадку хрому разом з 

біс-ареновою сполукою утворюється трипалубний комплекс 

Cr2[η6-C6H3(t-Bu)3]2[μ-η6:η6-C6H3(t-Bu)3] з виходом близько 2% [53] 

(рис. 1.12, б). 

M

R

R  (а)  

Cr

Cr

t-Bu

t-Bu

t-Bu
t-Bu

t-Bu

t-Bu
t-Bu

t-Bu

t-Bu (б) 
Рис. 1.12. Будова сендвічевого комплексу [ML2] (L – арильний ліганд) (а) [47] 

та трипалубного комплексу [Cr2L3] (L – 1,3,5-три(третбутил)бензен) (б). Взято з 
роботи  [53]. 

 
Подібні бісаренові комплекси можна у подальшому використовувати при 

синтезі стабільних гетерометалічних сполук. Так, наприклад, у роботі [54] 

запропоновано стратегію синтезу комплексу Fe/Sn, виходячи з 

біс-толуенферуму(0), а також розглянуто подальші перетворення, які можна 

здійснити з одержаною гетерометалічною сполукою при пропусканні СО через 

розчин в толуені (рис. 1.13). 

Газофазний кріосинтез дає можливість не тільки введення у реакційне 

середовище вже готових лігандів, а також і їх утворення in situ. Так, при 

взаємодії парів нікелю з фосфаалкіном t-Bu C P  виділено дві π-комплексні 

сполуки: симетричну біс-η4- та асиметричну η5-,η3- (рис. 1.14, а) [55], а при 

взаємодії з кобальтом у подібній системі одержано три комплекси (рис. 1.14, б) 

[56]. 
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Рис. 1.13. Утворення гетерометалічного комплексу Fe/Sn та його перетворення 

при взаємодії з СО. Взято з роботи [54]. 
 

 

(а) 

(б) 
Рис. 1.14. Будова π-комплексних сполук нікелю (а) (взято з роботи  [55]) та 

кобальту (б), одержаних при взаємодії з фосфаалкіном (взято з роботи  [56]). 
 

Електросинтез є не тільки історично першим методом одержання 

координаційних сполук з нульвалентних металів, але і препаративно більш 

зручним, порівняно з газофазним кріосинтезом. Його проводять з 

використанням анодів або катодів, що розчиняються, причому реакції за участю 

першого з вказаних електродів застосовуються більш широко. Суть самого 
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електросинтезу за участю протонодонорних лігандів можна описати 

найпростішою схемою [57]:  

анод: M – ne– → Mn+ 

катод: HL + e– → L− + ½ H2 

в розчині: Mn+ + mL−→ MLm 

Перевагою даного методу є відсутність утворення води в результаті 

реакції, що унеможливлює гідратацію та подальший гідроліз цільового 

продукту. Синтез відбувається в одну стадію, а технологічне оснащення є 

простішим у порівнянні з трибохімічним і, тим більш, з газофазним методами. 

 
Рис. 1.15. Схема 

найпростішого пристрою для 
електрохімічного синтезу. 

Взято з роботи [58]. 

Зазвичай використовується двоелек-

тродна схема (рис. 1.15), хоча інколи додають 

також електрод-порівняння, що дозволяє 

краще контролювати процес. Крім того, 

електрохімічні реакції не потребують 

додаткового введення в реакційну суміш 

окисників, а самі процеси відбувається за 

кімнатної температури і є відносно екологічно 

безпечними, оскільки відсутнє виділення 

шкідливих або агресивних речовин. 

Селективність процесів можна регулювати за 

допомогою зміни параметрів електролізу. 

Важливим питанням є підбір розчинників для визначених сили струму та 

напруги, оскільки вони мають різні значення «потенціального вікна», тобто 

граничні значення напруги, при яких для них не відбувається редокс процесів. 

Зазвичай електросинтез відбувається за значень сили струму 20–50 мA та 

напруги 10–50 В, а як розчинники найчастіше використовують dmf, dmso, 

CH3CN, THF, CH2Cl2. Також часто до реакційної суміші додають фоновий 

електроліт − сіль, яка не бере участі в редокс-процесах, а використовується для 

підвищення йонної сили та провідності розчину. Наприклад, це 
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тетраалкіламонієві солі (nBu4N)PF6, (nBu4N)BF4,(nBu4N)OAc, (nBu4N)Br, 

(Et4N)BF4, інколи застосовують неорганічні сполуки, такі як LiCl. Останнім 

часом все менше застосовуються перхлорат-вмісні солі (nBu4N)ClO4, LiClO4 та 

(Et4N)ClO4 через їх вибухонебезпечність. У ряді систем роль фонового 

електроліту може відігравати ліганд. Наприклад, у роботі [59] було проведено 

порівняння взаємодії металічної міді з солями імідазолію в умовах окисного 

розчинення металу та електросинтезу. У першому випадку утворювався 

комплекс CuL2
2+, а під дією електричного струму імідазолій, що також виступав 

і фоновим електролітом, зазнавав перетворення (рис. 1.16). 

 
Рис. 1.16. Взаємодія металічної міді з солями імідазолію при розчиненні в 

присутності кисню повітря (а) та в умовах електросинтезу Взято з роботи [59]. 
 

Електрохімічним методом можна отримати практично всі основні класи 

координаційних сполук − від π-комплексів до поліядерних, але більшість 

електрохімічно синтезованих сполук складають все ж внутрішньокомплексні та 

хелати. Наприклад, фероцен Fe(Cp)2 спочатку отримували при розчиненні 

залізного анода в диметилформамідному розчині циклопентадієнілталію. 

Комплекси з Mn або Ni складу М(Cp)2 було одержано електролізом розчинів у 

THF циклопентадієнільних солей лужних металів. Однак далі була знайдена 

можливість синтезу металоценів безпосередньо з Cp або його похідних 

(CH3C5H4, 2,4-(CH3)2C5H3 та (CH3)5C5) у ацетонітрильних розчинах з розчинним 

(Fe, Ni, Co, Zn) катодом та Pt анодом. Також як ліганди для сполук Cu або Ni 

успішно використано циклоолефіни, такі як циклооктадієн та 

циклооктатетраєн. 
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Серед О,О-донорних лігандів найбільш вживаними є β-дикетони та їх 

фторпохідні, а також дикарбонові кислоти. Велику кількість комплексів на 

основі N,O-донорних лігандів одержано з основами Шиффа, амінокислотами, 

о-гідроксофенілазолами тощо [60]. 

Даний метод є придатним не тільки для d-металів, його успішно 

використовують і для одержання сполук f-елементів. Крім того, прикладення 

електричної напруги дозволяє перевести в розчинний стан метали, взаємодія 

яких в м’яких умовах є ускладненою. Наприклад, димерні комплекси ауруму з 

похідними тіосемікарбазону (HL) були одержані з використанням комірки 

Au(+)|CH3CN + HL + Et4NClO4|Pt(−) [61]. 

Найпростішим у експериментальному виконанні у рамках прямого синтезу 

є окисне розчинення металів, яке не потребує додаткового обладнання, 

дозволяє проводити реакції у м’яких умовах та є придатним для одержання 

практично всіх основних типів координаційних сполук з широким рядом 

металів та лігандів. Розчинення металів, що проходить в присутності окисника і 

супроводжується утворенням координаційних сполук, може бути описане 

такою схемою [62]: 

M0 + Ox  → −+ nemL,  LmMn+ + Red + P, 

де M – метал, Ox – окисник, L – комплексоутворювач (ліганд), Red – відновлена 

форма окисника, Р – продукти взаємодії компонентів середовища. 

Перше повідомлення про синтез координаційних сполук при взаємодії 

металічного порошку з неводними розчинами галогенвмісних вуглеводнів 

з’явилось у 1974 році [63]. Авторами вивчалась взаємодія в системі Fe – CCl4 – 

dmso, з якої в залежності від складу реакційної суміші виділено комплекси 

[FeIIICl2(ДМСО)4][FeIICl4] та [FeIIICl2(ДМСО)4]Cl, при цьому окисником 

виступав CCl4. 

Цікавим прикладом застосування даного методу є окиснення металічної 

міді в системі CCl4–dmf, причому на склад утворених сполук впливають як 

кількість окиснюючої суміші, так і співвідношення її компонентів. Так, при 

достатньо великому надлишку суміші CCl4–dmf, взятих у рівних кількостях, 
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утворюється комплекс Cu2Cl4(dmf)4, який при нагріванні втрачає частину 

молекул диметилформаміду, перетворюючись у CuCl2·dmf. При окисненні 

невеликим об’ємом суміші виділено комплекс Cu3Cl6(dmf)2. У випадку 

п’ятикратного надлишку ССl4 по відношенню до dmf одержано сполуку складу 

Cu4OCl6(dmf)4 [64, 65].  

Також як окисники раніше застосовували галогени, сульфати, перхлорати, 

бромати і хромати деяких металів [53], хлорид ртуті [66] та солі нітрозонію 

(NO+X–), арілдіазонію (ArN2
+X–), трифенілкарбенію (Ph3C+X–, X=BF4, ClO4, PF6) 

[57]. 

Надалі було показано, що експериментально найбільш зручним окисником 

є кисень повітря [67, 68, 69], причому взаємодія в таких системах можлива 

лише за наявності компонента, що містить активний протон. Ця умова може 

виконуватись у випадку протонодонорного ліганду, наприклад, аміноспирту. 

Так, розчинення порошку міді в спиртових розчинах (СН3ОН або С2Н5ОН) з 

низькою концентрацією моноетаноламіну (НЕа) приводить до утворення 

комплексу Cu(Ea)2∙ROH, а при збільшенні концентрації НЕа відбувається 

заміщення спирту на аміноспирт в утвореній сполуці Cu(Ea)2(HEa) [70]. У 

випадку апротонних хелатуючих органічних лігандів (phen, bpy, en) металічна 

мідь розчиняється у присутності розбавленої оцтової кислоти, при цьому 

одержано сполуки загальної формули Сu(OAc)2∙2L [71]. 

Значно ефективнішим виявився підхід із застосуванням солей амонію, які 

виконують кілька функцій: джерело протонів, аміаку як ліганду та 

неорганічних аніонів у системі. Як аніони солей амонію найчастіше 

використовувались Cl–, Br–, I–, NSC–, рідше – OAc–, NO3
–, SO4

2–. Показано, що 

найбільш зручними неводними розчинниками у даному методі є dmf, dmso, 

CH3OH, CH3CN. Так, при взаємодії порошків металів (Zn, Cd, Ni, Co) з 

неводними розчинами солей амонію (NH4Cl, NH4Br, NH4I, NH4SCN) можна 

одержати три типи сполук: M(NH3)nX2, M(Solv)nX2 та M(NH3)n(Solv)mX2 [72, 73, 

74, 57].  
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Надалі було розроблено простий та доступний метод синтезу у відкритій 

системі, який полягає у розчиненні нульвалентного металу у неводних 

розчинах, що містять сіль амонію та органічний ліганд (протонний чи 

апротонний), в основі якого лежить така реакція [62]: 

M0 + mNH4X + nL + (1/2)pO2 → MXmLn + mNH3 + pH2O 

(M = Cu, Co, Ni, Zn, Cd). 

У випадку використання етилендіаміну як органічного ліганду для Сu, Zn, 

Cd, Co, Ni та Pb виділено комплекси M(en)nX2∙mSolv (n = 1–3, m = 0–2), склад 

яких залежить від вихідного співвідношення M : en, природи металу та 

неводного розчинника [57]. 

Найпростіші аміноспирти, такі як моноетаноламін (HEa) та 

N,N-диметиламіноетанол (HMe2ea), у подібних системах можуть бути 

використані не тільки як ліганди, але і як розчинники. З НЕа купрум та 

плюмбум утворюють комплекси М(Еа)(НЕа)nХ (Х – Cl, Br, NCS, n = 0; 0,33; 1; 

2), при цьому збільшення кількості солі амонію навіть до співвідношення 

M : NH4X = 1 : 6 не впливає на склад продукту взаємодії. Для HMe2ea не 

вдалося одержати комплекси, що містять аміноспирт одночасно у протонованій 

та депротонованій формах, для них більш характерний склад М(Ме2еа)Х (де Х 

– Cl, Br, NCS) або М(НМе2еа)Х2 (де Х – NO3, OAc) [75, 76, 57]. На прикладі 

системи, що містить одночасно en та HEa, показана можливість одержання 

різнолігандних комплексів. Встановлено, що купрум, як і цинк, утворюють в 

основному два типи сполук: M(en)(HEa)2X2 та M(en)2(HEa)X2, склад яких 

залежить від кількості en у реакційній суміші [68, 77]. 

Успішне використання даного методу для синтезу монометалічних 

комплексів наштовхнуло на думку про можливість його використання для 

одержання гетерометалічних сполук. Надалі було розроблено кілька способів 

вирішення цього завдання. Спочатку було запропоновано вводити джерело 

другого металу у вигляді його солі у присутності протонодонорних реагентів: 

M0(1) – M(2)X2 – HnL – Solv. Такий спосіб отримав назву "сольового". 

Наприклад, для пари металів Cu/Pb було одержано гетерометалічні комплекси 
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зі співвідношенням Cu : Pb = 1 : 1 загального складу CuPbХ2L2·nSolv (X = Cl, 

Br, I, SCN; n = 0; 1; L = Ea, Me2ea, HDea; Solv = dmso, HEa, H2Dea, Н2О) [78, 79, 

80]. 

Показана можливість синтезу різноаніонних гетерометалічних комплексів 

за участю двох солей другого металу з різними аніонами. Так, при взаємодії 

металічної міді, плюмбум хлориду та плюмбум тіоціанату з НMe2ea було 

одержано молекулярний чотириядерний комплекс [Cu2Pb2Cl3(NCS)(Me2Ea)4] 

(рис. 1.17) [81].  

 
Рис. 1.17. Фрагмент кристалічної будови комплексу [CuPbI2(Me2Ea)2]2·2dmso. 

Взято з роботи [80]. 
 

При заміні солей Pb на Cd у системах з НMe2ea спостерігається вплив 

природи галогенід-аніона на склад гетерометалічних сполук Cu/Cd. Так, для 

одержаних комплексів [Cd4Cu2Cl6(Ме2Еа)6(H2O)2], [Cd2Cu3Br6(Ме2Еа)4(dmso)2] 

та [Cd2Cu2I4(Ме2Еа)4(dmso)2] у ряду Cl–Br–І ядерність зменшується від 6 до 4 та 

змінюється співвідношення металів (рис. 1.18) [82]. 

(а) (б) (в) 
 

Рис. 1.18. Молекулярна будова комплексів [Cd4Cu2Cl6(Ме2Еа)6(H2O)2] (а), 
[Cd2Cu3Br6(Ме2Еа)4(dmso)2] (б) та [Cd2Cu2I4(Ме2Еа)4(dmso)2] (в). 

Взято з роботи [82]. 
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Для сполук Cu/Co, одержаних з системи Cu – CoX2 – HMe2ea – Solv 

(Х – Br, I, SCN, Solv – dmf, dmso, CH3OH, CH3CN), склад також залежить від 

природи аніона. У випадку броміду та йодиду одержано гідроксогалогенідні 

комплекси загального складу [CuІІ
2CoІІX2(Me2Ea)3OH]2⋅nSolv (Solv – dmf, dmso, 

CH3CN, n = 2, 4; для сполук, одержаних з метанольних розчинів n = 0), а для 

тіоціанату з метанольних та ацетонітрильних розчинів виділено комплекси 

[CuII
2CoII(NCS)3(Me2Ea)3]2⋅nSolv (n = 0 для CH3OH та 0,5 для CH3CN) (рис. 1.19) 

[83]. 

 (а) (б) 
Рис. 1.19. Молекулярна будова комплексів [CuІІ

2CoІІBr2(Me2Ea)3OH] (a) та 
[CuII

2CoII(NCS)3(Me2Ea)3]2 (б). Взято з роботи [83]. 
 

У той же час, при використанні як ліганду діетаноламіну H2Dea та солей 

кобальту в усіх розчинниках утворюються сполуки з однаковим 

гетерометалічним комплексним катіоном [CuII
2CoIII

2(H2Dea)2(Dea)4]2+ 

(рис. 1.20, а) [84], а з триетаноламіном (H3Tea) та галогенід-аніонами 

утворюються змішані кристали складу [CuІІ
0.5CoІІ

0.5(H2Tea)X], в яких атоми 

металів не розрізняються кристалографічно [85]. 

Ступінчасте окиснення вихідного металу приводить до його існування в 

розчині одночасно в різних ступенях окиснення, що сприяє утворенню 

різновалентних комплексів. Так, з системи Cu–Co(ОАс)2–H3Тea–Solv, що 

містить кобальт(ІІ) ацетат, було виділено гетерометалічну сполуку 

[CuII
2CoIICoIII

2(ОАс)4(H2Tea)2(Tea)2]⋅2HОАс, яка має молекулярну п’ятиядерну 

будову з лінійним розташуванням металічних центрів (рис. 1.20, б) [86].  



59 

(а)  (б) 
Рис. 1.20. Будова чотириядерного гетерометалічного катіона 

[CuII
2CoIII

2(H2Dea)2(Dea)4]2+ (а), молекулярна будова 
[CuII

2CoIICoIII
2(ОАс)4(H2Tea)2(Tea)2] (б). Взято з робіт [84, 86]. 

 
При заміні у попередній системі кобальт ацетату на MnII(OAc)2 було 

одержано гетерометалічний змішановалентний комплекс 

[Cu17Mn28O40(tea)12(HCO2)6(H2O)4]·36H2O (рис. 1.21), причому форміат-аніон 

HCO2
– утворювався in situ. На час публікації [87] даний комплекс був 

прикладом сполуки Mn з триетаноламіном найбільшої ядерності з 

безпрецедентною присутністю металів у п’яти різних ступенях окиснення: 

CuI/CuII/MnII/MnIII/MnIV. 

 
Рис. 1.21. Молекулярна будова [Cu17Mn28O40(tea)12(HCO2)6(H2O)4]. 

Взято з роботи [87]. 
 

Таким чином, проаналізувавши основні тенденції у залежностях складу 

комплексів від природи компонентів реакційної суміші, варто говорити про 

вплив саме "лігандної системи" – комбінації органічної сполуки та 

неорганічного аніона. Крім того, стабілізація певних ступенів окиснення металу 



60 

також може бути зумовлена вибором компонентів реакційної суміші. 

Наприклад, у присутності НMe2Ea до складу комплексів входить Со(ІІ), у 

присутності H2Dea – Со(ІІІ), а використання як ліганду Н3Теа приводить до 

утворення змішановалентних сполук Со(ІІ)/Со(ІІІ). 

Розвиваючи метод прямого синтезу, на прикладі гетеробіметалічних 

комплексів купруму та цинку перевірена можливість заміни солі другого 

металу на метал або його оксид. При цьому до складу реакційної суміші 

додатково вводиться сіль амонію як джерело неорганічного аніона, а також 

протонів. Тому цей спосіб отримав назву "амонійного": M(1)0 – M(2)O/М(2)0 – 

NH4X – L – Solv. Так, взаємодія в системах Cu–ZnO–HMe2ea–NH4X–Solv 

приводить до утворення двох основних типів сполук [Cu2Zn(NH3)X3(Ме2Еа)3] 

(X = Cl, Br) (рис. 1.22) та [Cu2Zn(SCN)3(Ме2Еа)3]2, що відрізняються наявністю 

координованого аміаку [88]. Необхідно відзначити, що йодидний комплекс 

вказаним шляхом одержати не вдалося. При проведенні синтезу в середовищі 

аміноспирту одержана сполука [CuI(Ме2Еа)]. Гетерометалічний йодидний 

комплекс [Cu2Zn(NH3)I3(Me2Ea)3] вдалося одержати лише при використанні 

порошків обох металів [89]. 

 
Рис. 1.22. Молекулярна будова комплекса [Cu2Zn(NH3)Сl3(Ме2Еа)3]. 

Взято з роботи [89]. 
 

Найбільш ефективним "амонійний" спосіб виявився для синтезу сполук, 

що містять апротонні ліганди, такі як en. На відміну від аміноспиртів, що 

виконують місткову функцію, поєднуючи атоми металів у поліядерні 

фрагменти, для en характерною є циклічна координація. Тому цей ліганд 

утворює катіонні комплексні фрагменти з тим з двох металів, що має більшу 
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спорідненість до нітрогену. Для одержаних сполук найбільш поширеною є 

полімерна будова, утворена за рахунок зв’язування катіонних комплексних 

фрагментів містковими донорними атомами аніонів. Так, з систем Cu–ZnO–

NH4X–en–Solv (X – Cl, SCN) одержано комплекси [Cu(en)2ZnСl4]n∙ndmso, 

[Cu(en)2ZnCl4]n⋅ndmf та [Cu(en)2Zn(NCS)4]n⋅nCH3CN (рис. 1.23, а). Тетраедричні 

структурні блоки ZnХ4
2– виконують функцію одноцентрових місткових 

лігандів, які пов’язують плоско-квадратні фрагменти Cu(en)2
2+ в транс-

положеннях за допомогою донорних атомів хлору або сірки, утворюючи, таким 

чином, ланцюги із зигзагоподібним розміщенням атомів металів [90]. 

Сіль амонію можна замінити на протонодонорну органічну сполуку, що 

має високу здатність до координації одним з металів системи. Наприклад, з 

реакційної суміші, що містить одночасно етилендіамін та тетразол (Htz), 

Cu–ZnO–en–Htz–dmso одержано комплекс [Cu(en)2Zn(tz)4]n, в якому tz виступає 

і як монодентатний ліганд, координований до Zn, і містковий, що поєднує 

металічні центри у 1D полімер (рис. 1.23, б) [91]. 

 (а)  (б) 
Рис. 1.23. Фрагменти кристалічної будови сполук 

[Cu(en)2Zn(NCS)4]n⋅nCH3CN (а) та [Cu(en)2Zn(tz)4]n. Взято з робіт [90, 91]. 
 

Однак не завжди є можливість вводити другий метал у реакційну суміш з 

апротонним лігандому вигляді оксиду, наприклад, NiO або CoO є 

важкорозчинними за даних умов. Тому було запропоновано використовувати 

"амонійно-сольовий" спосіб, згідно з яким метал або його оксид взаємодіє з 

сіллю другого металу та органічним лігандом у присутності солі амонію: 

M(1)0/M(1)O – М(2)X2 – NH4X – L – Solv. Так, при взаємодії металічної міді з 

галогенідами кадмію та амонію були отримані комплекси [Cu(en)2CdX4]n⋅nSolv 
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(X – Cl, Br, I), які також мають одновимірну полімерну будову [92]. Введення 

аніонів, які можуть виступати як полі- та амполідентатні ліганди, приводить до 

утворення координаційних полімерів більшої ніж 1D вимірності. Наприклад, 

при використанні тіоціанату утворюється сполука 

[{Cu(en)2}3Cd(NCS)6]n(NCS)2n, в якій основними структурними блоками є 

Cu(en)2
2+ та Cd(NCS)6

4–, місткові тіоціанатні групи поєднують ці фрагменти, 

формуючи таким чином двовимірні шари [92]. У сполуці 

{[Cu(en)2][Cd2(O2CMe)6]}n комплексні фрагменти кадмію ковалентно зв’язані 

містковими ацетатними групами з утворенням ланцюгів, які поєднуються 

катіонами [Cu(en)2]2+ за рахунок водневих зв’язків у 2D сітки (рис. 1.24, а) [93]. 

Запропонований "амонійно-сольовий" спосіб також дає можливість 

одностадійного синтезу різноаніонних комплексів. Наприклад, у результаті 

взаємодії в системі Сu – Cd(OAc)2 – NH4X – en – Solv (X – Cl, I, NCS) було 

одержано ряд гетерометалічних різноаніонних сполук: 

[Cu(en)2Cd(µ-Cl)(µ-ОАс)Cl(ОАс)]n, [Cu(en)2CdI1.64(ОАс)2.36]n, 

[{Cu(en)2}2Cd2(NCS)6(ОАс)2]n [94]. Остання сполука містить 1D 

змішаноаніонний полімер –NCS–Cd(NCS)2(O2CMe)–SCN–Cd(NCS)2(O2CMe)–

NCS–, а фрагменти Cu(en)2 координуються до нього через атоми сульфуру 

термінальних тіоціанатних груп (рис. 1.24, б).  

(а) (б) 
Рис. 1.24. Фрагменти кристалічної будови сполук {[Cu(en)2][Cd2(O2CMe)6]}n (а) 

та [{Cu(en)2}2Cd2(NCS)6(ОАс)2]n (б). Взято з робіт [93, 94].  
 

Комбінація вихідних речовин "оксид першого металу/сіль другого металу" 

може використовуватись у випадках, коли швидкість розчинення металічних 
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порошків є досить невисокою, наприклад, для пари Ni/Cd. Найбільш зручним 

тут виявилось використання кадмій оксиду та нікель галогеніду, в результаті 

чого, наприклад, було одержано сполуку 

[{Ni(en)2}2(µ-NCS)4Cd(NCS)2]n·nCH3CN, виходячи з CdO та Ni(NCS)2 у 

ацетонітрильному розчині [95]. 

Вдалий підбір лігандної системи дозволив отримувати гетерометалічні 

сполуки, що містять одночасно d- та s- або р- метали. У результаті взаємодії 

порошку міді з солями талію, рубідію або цезію в неводних розчинах 18-краун-

6 (18к6) у присутності солей амонію (Cl, Br, I, SCN) одержано продукти катіон-

аніонної будови, в яких лужний метал або талій зв’язуються краун-ефіром у 

фрагменти [Mn(18к6)m]n+, а купрум входить до складу комплексних аніонів у 

ступені окиснення (+1) [96].  

Ще однією модифікацією методу прямого синтезу є введення другого 

металу у реакційне середовище у вигляді його аніонного комплексу. Першими 

спробами у цьому напрямку були роботи з сіллю Рейнеке NH4[Cr(NCS)4(NH3)2]. 

Даний вибір був обумовлений, крім розчинності цієї сполуки у ряді полярних 

органічних розчинників та стабільності координаційної сфери, ще й 

надзвичайно малою кількістю відомих на початок 2000-х років 

гетерометалічних сполук з цим комплексним аніоном. При дослідженні 

взаємодії в системі Cu–NH4[Cr(NCS)4(NH3)2]–en–NH4X–Solv (X – SCN, OAc, 

Solv – dmf, CH3CN) спостерігалась, на відміну від попередньо розглянутих 

прикладів, залежність складу утвореного продукту від мольного 

співвідношення компонентів, а саме Cu : NH4[Cr(NCS)4(NH3)2]. Так, при 

більшому відносному вмісті Cu утворюється комплекс 

[{Cu(en)2}3{Cr(NCS)4(NH3)2}2(NCS)2](NCS)2, а при еквімолярних 

співвідношеннях або збільшеній відносній кількості солі Рейнеке виділено 

сполуку [Cu(en)2Cr(NCS)4(NH3)2][Cr(NCS)4(NH3)2] (рис. 1.25) [97]. Як і для 

вище розглянутих пар металів Cu/Zn, Cu/Cd та Ni/Cd, для сполук Cu/Cr, 

одержаних у присутності en, характерна полімерна будова. 
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Рис. 1.25. Будова полімерного катіона [Cu(en)2Cr(NCS)4(NH3)2]n

n+. 
Взято з роботи [97]. 

 
При переході до більш об’ємних лігандів, таких як 

N,N-диметилетилендіамін (Me2en) та 1,3-діамінопропан (1,3-pn), 

конформаційно жорстких (2,2’-дипіридил (bpy), 1,10-фенантролін (phen)) або 

лігандів з дентатністю > 2 (діетилентриамін (dien), триетилентетрамін (trien) 

тощо) частіше реалізується катіон-аніонна будова [98]. Наприклад, у сполуці 

[Cu(Me2en)2(dmf)2][Cr(NCS)4(NH3)2] [99] утворення 3D каркасу відбувається 

лише за рахунок водневих зв’язків між комплексними катіонними і аніонними 

частками. 

Цікавим виявився факт, що в умовах прямого синтезу у присутності 

протонодонорних лігандів, таких як аміноспирти, сіль Рейнеке руйнується і 

виступає джерелом Cr(III) та тіоціанат-аніонів. При цьому утворюються 

поліядерні гетерометалічні сполуки. Наприклад, при взаємодії порошків 

металів (кобальт або манган) або цинк оксиду з сіллю Рейнеке у присутності 

H2Dea утворюються гетерометалічні комплекси загальної формули 

[М2Cr2(NCS)4(HDea)2(Dea)2]·nSolv (Solv – dmf, dmso, n = 2, 4), в основі будови 

яких лежить центросиметричний чотириядерний фрагмент 

{M2Cr2(µ3-O)2(µ-O)4} (M = Co, Mn, Zn) (рис. 1.26, а) [100, 101]. З 

триетаноламіном одержано чотириядерну сполуку 

[Cr3Cd(NCS)4(H2Tea)(HTea)3]·3CH3OH, будова якої базується на асиметричному 

фрагменті{Cr3Cd(µ3-O)2(µ-O)4} [102], та гептаядерну [Mn3Cr4(NCS)6(HTea)6], 

молекула якої має форму кільця із атомом Mn, розташованим у його центрі 

(рис. 1.26, б) [103]. 
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 (а) (б) 
Рис. 1.26. Молекулярна будова комплексів [Со2Cr2(NCS)4(HDea)2(Dea)2] (а) та 

[Mn3Cr4(NCS)6(HTea)6] (б). Взято з робіт [102, 103]. 
 

Введення таких металів як титан або цирконій до складу комплексів 

потребує ретельного підбору їх вихідних сполук, оскільки через значну хімічну 

інертність неможливо використовувати їх у вигляді металічних порошків або 

оксидів, а їх солі часто легко піддаються гідролізу навіть при наявності 

слідових кількостей води. П. Соботою та співробітниками було розроблено 

зручний спосіб одержання гетерометалічних алкоксидних комплексів на основі 

Ti або Zr, що полягає у використанні металоценів, а саме циклопентадієнільних 

(Ср) похідних цих металів. У результаті реакції Cp2ТіCl2 з металічним кальцієм 

та 2-метоксиетанолом (O,O′) було отримано комплекс [Ti2Ca4(μ6-O)Cl4(O,O′)10]. 

Сполуки більшої ядерності утворюються при заміні кальцію на марганець: у 

випадку взаємодії з Cp2ZrCl2 одержано [Zr10Mn10(O)14Cl8(O,O′)24] [104], а з 

Cp2ТіCl2 − [Mn4Ti4(µ-Cl)2(O,O′)12Cl6] [105]. При цьому відбувається повне 

елімінування циклопендадієнілу у вигляді НСр, що було підтверджено 

хроматографічно. 

Проведення традиційних темплатних реакцій конденсації в умовах 

прямого синтезу відкриває ще один підхід до одержання гетерометалічних 

комплексів. Так, запропоновано новий метод прямого темплатного синтезу, 

який полягає у взаємодії порошків двох металів або порошку одного металу та 

оксиду іншого в умовах конденсації амінів з карбонільними сполуками [106]. 

Було показано, що взаємодія в системі Cu–ZnO–en·2HX–(СН3)2СО–Solv (X = 
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Cl, SCN) відбувається протягом 2 год, в той час як для завершення подібної 

конденсації в умовах традиційного темплатного синтезу потрібно 24 год [107, 

108]. Тому було зроблене припущення про різний механізм цих процесів, 

зокрема, про відмінність у лімітуючих стадіях [106]. Відповідно до схеми 1 

(рис. 1.27, а), процес "традиційного" темплатного синтезу починається з 

координації діаміну до йону металу, що суттєво знижує нуклеофільність 

аміногрупи.  
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Рис. 1.27. Утворення [ML]2+ в умовах класичного (схема 1) та прямого (схема 2) 
темплатних синтезів. Взято з роботи [106]. 

У подальшому з карбонільною групою буде взаємодіяти тільки "вільна" 

NH2-група, що утворюється внаслідок часткової дисоціації комплексу. 

Концентрація таких часток є низькою через високу стабільність амінних 

комплексів, а отже і вся реакція буде відбуватись повільно. При використанні 

нульвалентного металу замість його солі можна уникнути шляху через 

утворення інтермедіатів B–E. Методами 1Н та 13С ЯМР спектроскопії було 

показано, що ще до початку розчинення металу у реакційній суміші присутні 
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амінокарбінол та імін, концентрація яких в ході реакції зменшується. Отже, 

процес починається із взаємодії некоординованого діаміну та карбонільної 

компоненти, після чого утворені продукти координуються до йонів металу, що 

забезпечує подальше протікання темплатної реакції. І в цьому разі лімітуючою 

стадією буде саме розчинення металу (схема 2, рис. 1.27, б). 

З системи M10–M20–en·2HX–(СН3)2СО–Solv (M10 – Cu, Ni, 

Co; M20 – Zn, Mn; X – Cl, Br, NCS; Solv – dmf, dmso, CH3OH, 

CH3CN) було одержано сполуки загального складу 

[M1(enac)][M2X4] (enac – 4,6,6-триметил-1,9-діаміно-3,7-діазанон-

-3-ен). Швидкість розчинення металів M10 зменшується у ряду Cu 

> Co > Ni. Показано, що час перетворення кожного металу залежить від 

природи аніона Х та розчинника. Наприклад, для купруму повне розчинення 

відбувається протягом 20–120 хв, і час зменшується у рядах CH3OH–CH3CN–

dmf–dmso та Cl–Br–NCS. Взаємодія нікелю відбувається значно довше – від 2 

до 8 год. Металічні цинк та марганець у даних системах розчиняються швидше 

за M10 незалежно від складу реакційної суміші [109]. 

Через надзвичайно високу стабільність амінокомплексів Со(ІІІ) 

(наприклад, logβ3 для Co(en)3
3+ складає 48,71) використання солей Со у 

темплатних реакціях за участю ацетону та діамінів є недоцільним. Тому 

комплекси Со зазвичай отримують, вводячи у реакцію сіль металу та 

попередньо сформований ліганд. Використання методу прямого синтезу 

дозволило значно спростити синтетичну процедуру. Так, із системи Со0–ZnO–

ZnCl2–2en·2HCl–2(СН3)2СО–dmf було одержано сполуку катіон-аніонної 

будови [Co(enac)Cl2][ZnCl3(dmf)] (рис. 1.28, а), причому оксид цинку додавали 

для зв’язування надлишкових хлорид-іонів у вихідній суміші. Розчинення 

металу та оксиду відбувалось протягом 20–30 хв, а цільовий продукт 

кристалізувався із виходом 77 % через 1 год після завершення взаємодії, 

можливий механізм якої наведено на рис. 1.28, б [110]. 

N

NH2

HN

H2N
enac



68 

(а) (б) 
 

Рис. 1.28. Будова сполуки [Co(L)Cl2][ZnCl3(dmf)] (L – 4,6,6-триметил-1,9-
діаміно-3,7-діазанон-3-ен) (а) та запропонований механізм її утворення (б). 

Взято з роботи [110]. 
 

N

N

NH2
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N
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NH2
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NH2
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Використання солі Рейнеке у реакції 

прямого темплатного синтезу з 

металічною міддю в присутності солі 

амонію привело до утворення 

гетерометалічних сполук з продуктами  

конденсації ацетону, діаміну та аміку: 

[Cu(dmenac)(NCS)(μ-SCN)Cr(NCS)3(NH3)2], [Cu(trenac)][(Cr(NCS)4(NH3)2]-

(NCS)∙6dmso та [Cu(trienac)][(Cr(NCS)4(NH3)2](NCS)∙6dmso [98]. 

Одержані гетерометалічні комплекси можна використовувати як 

будівельні блоки при синтезі координаційних полімерів. Так, внаслідок 

обмінної взаємодії [Ni(enac)][ZnCl4] з натрій нітропрусидом у водному розчині 

було одержано комплекс [Ni(enac)Fe(CN)5NO]∙2H2O, в якому плоскоквадратні 

блоки [Ni(enac)]2+ ковалентно зв’язані містковими ціанідними групами з 

аніонами [Fe(CN)5NO]2– у ланцюги [111]. 

Внаслідок конденсації аміаку та 1-гідроксиметил-3,5-диметилпіразолу у 

присутності металічного кобальту, кадмій хлориду та амоній йодиду з 

метанольного розчину одержано сполуку катіон-аніонної будови 

[Co(L)Cl]2[CdI4], де L – трис(1-(3,5-диметилпіразолілметил)амін) (рис. 1.29, а) 

[112]. При заміні у цій системі CdCl2 на ZnCl2 у реакційній суміші відбувалось 
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одночасно дві паралельних реакції утворення лігандів: перша з них – 

конденсація молекули аміаку та 1-гідроксиметил-3,5-диметилпіразолу, друга – 

взаємодія молекули аміаку з формальдегідом, що утворювався при окисненні 

метанолу, з утворенням уротропіну. Одержана в одну стадію різнолігандна 

різноаніонна сполука [Co(L)Cl][Zn(urotropine)I3] має також катіон-аніонну 

будову (рис. 1.29, б) [113].  

(а) (б) 
Рис. 1.29. Утворення трис(1-(3,5-диметилпіразолілметил)аміну) (L) (а), будова 

сполуки [Co(L)Cl][Zn(urotropine)I3] (б). Взято з роботи [113]. 
 

Метод прямого синтезу, а саме його "сольовий" спосіб, виявився зручним 

для одержання комплексів з основами Шиффа, що генеруються in situ. 

Наприклад, сполуку [Mn2
IIICu2

II(H2L2)4](NO3)2·2CH3OH (H4L2 – 

2-[(2-гідроксибензиліден)-аміно]-2-гідроксиметил-пропан-1,3-діол), яка містить 

гетерометалічний катіон, можна одержати в одну стадію, виходячи з металічної 

міді, манган(ІІ) нітрату, саліцилового альдегіду та трис(гідроксиметил)-

аміноетану у метанольному розчині у присутності триетиламіну. 

 
H4L2                                               H2sae 

Якщо як амінну компоненту у подібній 

реакції використати Hea, то утворюється 

[MnIIICuII
3(sae)4(CH3OH)(H2O)3]NO3·CH3OH 

(H2sae – саліциліден-2-етаноламін) [114]. 

Оскільки варіюванням первинних амінів та альдегідів можна отримати 

широкий ряд основ Шиффа, це відкриває широкі можливості для синтезу нових 

гетерометалічних сполук на основі таких лігандів.  

Ще одним методом, що застосовується для одержання координаційних 

сполук з нульвалентних металів, є трибохімічний синтез, або механосинтез, 

який відбувається в умовах граничного тертя (рис. 1.30). При цьому вважається, 
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що реакції можуть розглядатись як твердофазні, які супроводжуються 

переходом у рідку фазу, або, що не виключене, як такі, що відбуваються в 

плазмі. При цьому утворення комплексів в умовах граничного тертя пов’язане з 

перенесенням електрона з атома металу на ліганд та переорієнтацією 

сорбованих молекул у відповідності з геометрією комплексу. Згідно з Тиссеном 

[115], при терті в області контакту виникають зони з локальною температурою 

вище 1273 К, так звана "трибоплазма", в яких може відбуватися реакція 

комплексоутворення. 

 
Рис. 1.30. Схематичне зображення трибохімічного методу прямого синтезу [58]. 
 

Вперше про збільшення швидкості взаємодії металів, зумовленої їх 

механічною обробкою, було повідомлено ще в 20-х роках минулого століття 

[116], а близько 40 років тому було показано, що при терті компактних зразків 

перехідних металів в неводних розчинах протонодонорних реагентів основна 

реакція 

M + nLH → MLn + ½nH2 

полягає в утворенні комплексу на поверхні тертя, який далі накопичується в 

розчині [117, 118]. При стандартному проведенні експерименту пара тертя 

складається з робочого тіла, що виготовлене з металу-комплексоутворювача, та 

контр-тіла, матеріалом для якого може бути той самий метал, його сплав, або 

метал з більшою твердістю. Так, при одержанні комплексів купруму контр-тіло 

виготовляють з міді, бронзи або сталі. Наприклад, в результаті механохімічної 

взаємодії бронзи або металічної міді з сумішшю CCl4–dmso було виділено 

сполуку CuCl2(dmso)2 та показано, що швидкість її утворення принаймні в 5 

разів більша, ніж при звичайному розчиненні [119]. Також на прикладі реакції 

міді з саліциловим альдегідом (HSal) у розчинах в декані, толуолі або етанолі 
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було встановлено, що збільшення полярності та сольватуючої здатності 

розчинника веде до пришвидшення взаємодії. Даний метод надалі був успішно 

поширений на ряд інших лігандів, наприклад, ацетилацетон, о-оксиазометини, 

8-оксихіноліни, N-саліциламіди тощо [53], але, на жаль, не дивлячись на 

відносну простоту експериметрального виконання, на даний час він не набув 

широкого застосування. До основних його недоліків можна віднести повільне 

протікання взаємодії, невисокі виходи, а також можливість забруднення 

цільового продукту компонентами контр-тіла пари тертя. 

Для прискорення розчинення нульвалентного металу використовувались 

різні способи. Наприклад, розчинення металічної міді при вільному доступі 

кисню повітря у водних розчинах, що містять амоній гідроксид або 

етилендіамін, відбувається досить повільно. Тому до реакційної суміші для 

підвищення концентрації окисника додавали кілька крапель (~0,5 мл) 30 % 

розчину Н2О2. При цьому спостерігалось утворення кисню на поверхні металу, 

що дозволило скоротити час взаємодії від кількох годин до 30 хв. Для 

пояснення цього факту було висловлене припущення, що на початковій стадії 

відбувається окиснення міді на поверхні гідропероксил-іоном [120]: 

H2O2 + OH– HOO– + H2O 

HOO– + Cu + OH– Cu+ + O2
– + H2O 

2O2
– + Cu+ + H2O HO2

– + O2 + Cu2+ + OH– 

Cu+ + H2O2 Cu2+ + OH–+ OH• 

Cu + OH• Cu+ + OH– 

H2O2 + OH• HOO• + H2O 

Cu2+ + HOO• Cu+ + O2 + H+. 

На наступних стадіях відбувається формування комплексних часток Cu+ та 

Cu2+, які далі каталізують розклад Н2О2
 [120]: 

Cu+ + 2NH3∙H2O  [Cu(NH3)2]+ + 2H2O 

[Cu(NH3)2]+ + H2O2  [Cu(NH3)2]2+ + ½ O2
– + H2O 

[Cu(NH3)2]2+ + 2NH3∙H2O  [Cu(NH3)4]2+ + H2O. 
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Ще одним із способів активації нульвалентного металу може бути 

ультразвукова обробка реакційної суміші. Звукові хвилі з частотою вище 16 

кГц у рідкому реакційному середовищі спричинюють явище кавітації – 

утворення, ріст та вибухове руйнування бульбашок, що відбувається у 

короткий проміжок часу (0,1 мкс). При цьому створюються локальні високі 

тиски та температури, які пришвидшують корозію металу та покращують 

масоперенос від/до металічної поверхні [121], що може привести до незвичних 

взаємодій. Наприклад відомо, що у водних розчинах HCl металічна мідь не 

розчиняється, але під впливом ультразвуку протягом кількох хвилин 

спостерігається поява блакитного забарвлення розчину за рахунок утворення 

йонів Cu2+ [122]. Незважаючи на перспективність цього способу, на даний час 

ультразвукову активацію частіше застосовують при одержанні неорганічних 

наноматеріалів, а також в органічному синтезі [123], але даних про соніфікацію 

в прямому синтезі координаційних сполук поки що обмаль. Так, наприклад, при 

ультразвуковій обробці реакційної суміші, що містила порошки металічних міді 

або нікелю, були отримані комплекси цих металів з азометиновими лігандами 

[118]. У роботі [124] була показана ефективність комбінування соніфікації з 

електрохімічним розчиненням міді при синтезі диметилдитіокарбаматних 

комплексів Cu, що дозволило уникнути періодичного переривання процесу 

електролізу для видалення утвореного продукту з електрода та тим самим 

прискорити взаємодію. Така ж комбінація способів дозволила оптимізувати 

електрохімічне одержання фталоціанінових комплексів лантаноїдів (La, Sm, Pr, 

Nd), виходячи з фталонітрилу та металічного Ln як анода [125].  

Дуже часто можливість використання ряду металів у прямому синтезі 

обмежується довгим часом їх розчинення. Це часто зумовлене утворенням на їх 

поверхні оксидної плівки, що гальмує подальші взаємодії. Тому зручним 

шляхом є використання активованої форми, так званих металів Ріке (Rieke) 

[126]. Їх зазвичай одержують відновленням безводних солей лужними 

металами у присутності каталітичних кількостей нафталену. Ця загальна 

методика працює для великої кількості металів, наприклад, In, Tl, Al, U, Cu, Co, 
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Pt, Pd, Fe, Mn, Ni тощо. Одержані порошки є надзвичайно реакційноздатними, 

мають розмір часток мікронного діапазону та розвинену поверхню. До 

недоліків можна віднести відносну експериментальну складність одержання 

активованих металів, пов’язану з необхідністю використання спеціального 

обладнання та роботи в інертній атмосфері, а також їх високу пірофорність. Але 

їх використання, наприклад, дозволяє знизити температуру прямого синтезу 

фталоціанінових комплексів до 0–50°С [127]. 
 

1.3. Короткі висновки 

 

Синтез координаційних сполук з використанням нульвалентних металів, 

хоч і має десятиліття попереднього використання, все більшого застосування 

набуває в останні роки. Він дозволяє отримувати всі основні типи комплексів, 

причому для кожного з них можна підібрати найбільш придатний метод. Так, 

для π-комплексів зручнішим є газофазний, а поліядерні та полімерні сполуки 

краще утворюються в умовах окисного розчинення або електросинтезу. 

Цікавими з точки зору створення нових матеріалів є координаційні 

сполуки, поєднання в яких різних металічних центрів може дозволити досягти 

прояву поліфункціональності з контролем властивостей за рахунок варіювання 

природи металічного центру та його лігандного оточення. Саме для синтезу 

таких сполук вдалим рішенням буде використання прямого синтезу, а саме 

методу окисного розчинення, оскільки він дозволяє використовувати метали 

практично всіх груп Періодичної системи. Крім того, його експериментальне 

виконання є досить простим, а синтез проходить в одну технологічну стадію. 

Час взаємодії визначається повним розчиненням металічної компоненти і 

зазвичай обмежується 2–3 год, хоча у деяких випадках може тривати як 15 хв, 

так і 8 год. Ефективність цього методу в значній мірі залежить від вибору 

джерел пари металів, оскільки один з них вводиться у вигляді нульвалентного, 

а другий може бути у вигляді оксиду, солі, аніонного комплексу чи сполуки з 

металом у його вищому ступені окиснення. Причому різна природа вихідної 
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сполуки другого металу може не тільки вплинути на принципову можливість 

проходження взаємодії, а також привести до утворення декількох комплексів. 

Крім того, на склад утворених продуктів можуть впливати ряд чинників, таких 

як температура реакційної суміші, природа розчинника та співвідношення 

вихідних компонентів, що робить необхідними системні дослідження умов 

взаємодії. Ще одним важливим фактором для успішного синтезу 

гетерометалічних сполук є вдалий підбір лігандної системи, яку можна 

розглядати як комбінацію органічної молекули та неорганічного або 

органічного аніона, що дозволяє прогнозувати утворення певних 

координаційних сфер, структурні особливості цільового продукту та 

стабілізувати певні ступені окиснення центральних атомів. Цей прогноз не 

можна розглядати як "обов’язково здійсненний", оскільки утворення 

комплексів відбувається в умовах "спонтанної самозбірки" і носить 

статистичний характер. 

На момент початку дослідження було здійснено ряд успішних спроб, які 

показали перспективність використання металічних порошків в прямому 

синтезі гетерометалічних сполук. Враховуючи широкий спектр функціональних 

властивостей гетерометалічних комплексів (каталітичні сорбційні, магнітні, 

біологічні тощо) [128], [129] розробка нових підходів до їх синтезу є важливою 

науковою проблемою. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ГАЛОГЕНІДНІ ТА ТІОЦІАНАТНІ ГЕТЕРОМЕТАЛІЧНІ СПОЛУКИ НА 

ОСНОВІ 3d-МЕТАЛІВ 

 

2.1. Гетеробі- та гетеротриметалічні поліядерні комплекси з аміноспиртами 

 

Метод синтезу координаційних сполук, в основі якого лежить окисне 

розчинення металу з подальшим переходом його йонів в рідку фазу та 

комплексоутворенням ("прямий синтез"), довів свою ефективність при 

одержанні монометалічних комплексів перехідних металів [57]. З середини 

1990-х років було запропоновано використати подібний підхід для синтезу 

гетерометалічних сполук. Так, для пар металів Cu/Pb [78], Cu/Co [86], Cu/Zn 

[88] та Cu/Cd [82] було одержано ряд комплексів з найпростішими 

аліфатичними аміноспиртами.  

Тому було вирішено з’ясувати принципову можливість утворення 

гетеротриметалічних сполук, взявши за основу систему 

Cu0 – CoX2 – MY2 – HL – Solv     (I) 

(де M – Ni, Zn, Cd; X, Y – Cl–, Br–, I–, NCS–, OAc-; HL – H2Dea; HMe2Ea; Solv – 

dmf, dmso, CH3OH). Інваріантною складовою обрано пару металів Cu/Co з 

огляду на високу швидкість розчинення порошку металічної міді та 

формування характерних поліедрів кожного з металів. Крім того, система 

Cu0 – CoX2 – HL – Solv (ІІ) була раніше детально досліджена [84]. 

 
2.1.1. Синтез та спектральні характеристики 
 
При використанні діетаноламіну (H2Dea) як ліганду час взаємодії (до 

моменту повного розчинення міді) складав близько 1 год. Потрібно зазначити, 

що за той самий час мідь розчинялась в системі (ІІ) і у відсутності третього 

металу. У процесі взаємодії відбувалось окиснення Со(ІІ) киснем повітря, і в 
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усіх одержаних сполуках присутній лише Со(ІІІ). Зміна розчинника не впливала 

на склад продуктів взаємодії, але найшвидше процеси проходили у 

диметилсульфоксидних розчинах, а кристалізація найкраще відбувалась з 

метанольних. Варіювання співвідношень металів у реакційних сумішах (від 

1:1:1 до 2:2:2) також не впливало на склад продукту. 

Однією з умов утворення гетеротриметалічних комплексів є присутність у 

реакційних сумішах певного протийона. Так, з солями нікелю та кадмію у 

присутності NCS– одержано сполуки: 

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

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

[CuCoCd(H2Dea)2(Dea)2(NCS)Br2]·CH3OH (2.3) [130]. За відсутності NCS– 

триметалічні сполуки не утворюються, а виділено описані раніше комплекси 

[Cu2Co2(Dea)4(H2Dea)2]Х2  (X – Cl, Br) [84]. 

У випадку подібних цинк-вмісних систем утворюється лише 

гетеробіметалічний комплекс [Co2Zn2(Dea)2(HDea)2(NCS)4]·4dmso (2.4). Його 

також можна одержати, використавши металічний цинк замість міді з системи 

Zn0 – Co(NCS)2 – H2Dea – dmso. Гетеротриметалічну сполуку вдалося одержати 

тільки з системи Cu0 – CoCl2 – ZnY2 – H2Dea – CH3OH, причому склад 

[CuCoZn2(Dea)3Cl3(CH3OH)]·CH3OH (2.5) залишався незмінним при варіюванні 

солей цинку (нітрат, хлорид, оксалат) [131]. 

При заміні H2Dea на 2-диметиламіноетанол (HMe2Ea) у присутності цинк 

ацетату утворюється комплекс [CuCoZn(Me2ea)4(NCS)2(СH3COO)] (2.6). 

Найбільш придатним розчинником у цьому випадку виявився ацетонітрил, який 

у системах з H2Dea не можна було використовувати через утворення 

маслопобідної речовини, яку надалі не вдалося закристалізувати. 

Потрібно зазначити, що використання солей купруму (хлорид, нітрат) 

замість металічної міді у присутності H2Dea призводить до утворення суміші, 

найімовірніше, монометалічних комплексів Cu та Co. Далі була зроблена 

спроба поступового (протягом 60 хв) введення розчину нітрату або хлориду 
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купруму до реакційної суміші Co(NCS)2 – NiCl2 – H2Dea – CH3OH. При цьому 

було виділено лише комплекс кобальту(ІІІ) з H2Dea. 

ІЧ спектри одержаних комплексів містять характеристичні смуги 

аміноспиртів ν(NH), ν(CH), ν(CN) та ν(CC) в областях 3340–3270, 2980–2900, 

1040–1030 та 980–975 см–1, відповідно. Крім того, наявність інтенсивної смуги 

поглинань близько 2090 см–1, віднесеної до коливань ν(CN), свідчить про 

присутність N-координованих тіоціанатних груп у складі сполук 2.1–2.4 та 2.6 

[132] (рис. 2.1). Розщеплення цієї смуги у спектрі 2.1 можна пояснити 

присутністю як координованих, так і некоординованих NCS-груп. У спектрах 

диметилформамідних розчинів сполук 2.1–2.3 зсув смуги ν(CN) в бік низьких 

частот порівняно з її положенням у спектрах твердих зразків, викликаний, 

очевидно, появою йонів NCS– за рахунок дисоціації комплексів. 

 
Рис. 2.1. ІЧ спектри сполук 2.1 та 2.3.  

 

У спектрі сполуки 2.6 спостерігаються дві інтенсивні смуги валентних 

асиметричних та симетричних коливань карбоксилатної групи при 1570 та 1420 

см–1. Різниця Δ = νas(COO)–νs(COO) cкладає 150 см–1, що відповідає містковій 

бідентатній координації ацетату [132]. 

Для встановлення складу часток, що містяться у розчинах сполук 2.1 та 

2.2, було проведено електроспрей мас-спектрометричне дослідження. 

П’ятиядерні водневозв’язані фрагменти виявились достатньо стабільними. Про 

це свідчить наявність у спектрах свіжоприготованих розчинів сполук у суміші 

dmf/CH3OH піків, що відповідають дво- та однозарядним катіонам: m/z 609 
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[2.1–2NCS– H2Dea–4H + dmf]2+, m/z 596 [2.1–3NCS–4H]2+, m/z 1283 [2.2–2Br–

2H2O–H+CH3OH]+, m/z 1251[2.2–2Br–2H2O –H]+, m/z 642 [2.2–2Br–5H]2+. Після 

кількох годин витримування розчинів за кімнатної температури у спектрах 

з’являються піки від часток різної стехіометрії, що утворюються внаслідок 

дисоціації вихідних фрагментів: m/z 508 [CuCo(HDea)3+dmf]+, m/z 428 

[Co2(Dea)3]+, m/z 308 [CuCo(H2Dea)3(HDea)+dmf]2+, m/z 293 [Co(Dea) + NCS + 

dmf]+. Також спостерігається низькоінтенсивний пік m/z 819, що може належати 

тетраядерному катіону [Cu2Co2(H2Dea)(Dea)4–(NCS)]+.  

У мас-спектрі 2.3 наявний досить інтенсивний молекулярний пік m/z 450 

([2.3–4H]2+). Цікавою особливістю розчинів цієї сполуки є наявність часток 

Cu/Cd, які могли утворитись внаслідок дисоціації та перегрупування 

комплексу: m/z 625 [CuCd(H2Dea)(Dea)2(NCS)Br]+, m/z 522 

[CuCd(H2Dea)(Dea)(NCS)Br]+. 

 

2.1.2. Особливості кристалічної будови 

 

Використання аміноспиртів як лігандів за рахунок їх гнучкості та 

існування декількох можливих типів координації, зокрема, місткових, 

найчастіше приводить до утворення поліядерних молекулярних комплексів. 

Сполуки 2.1 та 2.2 є ізоструктурними та відрізняються лише 

некоординованими аніонами (NCS– в 2.1 та Br– в 2.2). В основі їх будови 

лежить п’ятиядерний фрагмент {[Ni(H2Dea)2][CoCu(Dea)2(H2Dea)(NCS)]2}2+, 

утворений поєднанням двох нейтральних комплексів 

{CoCu(Dea)2(H2Dea)(NCS)} та катіону [Ni(H2Dea)2]2+ двома сильними  

O–H...O та одним слабшим N–H...O водневими зв’язками (рис. 2.2). Таким 

чином, атом Ni знаходиться у центрі паралелограма Cu-Co-Cu-Co, причому всі 

металічні центри лежать в одній площині. У катіоні, який кристалографічно 

охарактеризовано вперше, обидві молекули H2Dea є тридентатними. 

У нейтральному фрагменті {CoCu(Dea)2(H2Dea)(NCS)} атоми купруму та 

кобальту поєднані двома μ2-містковими атомами оксигену двох лігандів. На 



79 

відміну від кобальту, з Сu діетаноламін зв’язаний бідентатно, і одна 

гідроксильна група не бере участі в утворенні координаційного зв’язку. 

Геометричні параметри є досить близькими до раніше визначених для 

комплексів [Cu2Co2(Dea)4(H2Dea)2]Х2 [84].  

 
Рис. 2.2. Будова п’ятиядерного водневозв’язаного фрагмента сполуки 2.1. 

Водневі зв’язки показано пунктиром, атоми Н не наведено. 
Взято з роботи [130]. 

 

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

триядерну будову з кутовим розташуванням атомів металів (рис. 2.3). Атом 

кадмію приєднується до фрагмента {CoCu(Dea)2(H2Dea)(NCS)} аналогічним до 

описаного вище способом – двома μ2-містковими атомами оксигену лігандів, 

координованих до атома кобальту. У даному випадку діетаноламін 

координується до атомів Cu та Co тридентатно, а до атома Cd бідентатно. Дана 

сполука є прикладом гетероаніонного комплексу, в якому тіоціанат знаходиться 

у координаційній сфері купруму, а бромід – кадмію. 

 
Рис. 2.3. Молекулярна будова комплексу 2.3. Взято з роботи [130]. 

В основі будови сполук [Co2Zn2(Dea)2(HDea)2(NCS)4]·4dmso (2.4) та 

[CuCoZn2(Dea)3Cl3(CH3OH)]·CH3OH (2.5) лежить тетраядерний фрагмент 

{CoMZn2} (M – Co, Cu). У випадку 2.4, на відміну від 2.5, він є 

центросиметричним (рис. 2.4, а). Геометрію оточення атома цинку можна 
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розглядати як тетраедричну, оскільки один з контактів Zn–O є досить 

подовженим (2,710 Å) у порівнянні з іншими зв’язками Zn–N(O) [1,913(5)–

2,010(6) Å]. Досить незвичним є бідентатний спосіб координації діетаноламіну 

до атома кобальту (рис. 2.4, a). 

Будову тетраядерного фрагментa {CoCuZn2} можна уявити як наслідок 

заміщення одного з атомів цинку на атом купруму (рис. 2.4, б). Оточення 

одного з атомів цинку Сl2O2 залишається тетраедричним, в той час як другого є 

викривленою тетрагональною пірамідою, утвореною трьома атомами оксигену 

аміноспиртів, атомом хлору та атомом оксигену координованого метанолу. 

Геометрія оточення атома купруму наближається до квадратно-пірамідальної з 

довжинами зв’язків у площині 1,930(6)–1,960(8) Å та апікальним подовженим 

контактом Cu–O 2.473 (5) Å.  

Триядерний асиметричний фрагмент, що має форму незавершеного куба, у 

сполуці 2.6 є подібним до ядра CuCoZnO4 у молекулі 2.5, в якому місток –O(1)–

Zn(1)–O(3)– замінено на μ2-ацетатну групу (рис. 2.4, в). Атом купруму 

знаходиться у викривленому тетрагонально-біпірамідальному оточенні з 

довжинами зв’язків Cu–O(N) від 1,976(3) до 2.443(4) Å. Геометрія оточення 

атома цинку, подібно до 2.5, є тригонально-пірамідальною з довжинами 

зв’язків Zn–O(N) у площині 1,980(3)–2,035(2) Å та аксіальними 2,181(3) та 

2,161(3) Å. У сполуках 2.5 та 2.6 всі молекули аміноспирту є тридентатно 

координованими до атомів металів.  

(а) (б) (в) 
Рис. 2.4. Молекулярна будова комплексів 2.4 (а), 2.5 (б) та 2.6 (в). Взято з 

роботи [131]. 
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2.1.3. Магнітні та ЕПР-спектральні властивості 

 

Як свідчать температурні залежності магнітного моменту для сполук 2.1–

2.3 (рис. 2.5), між металічними центрами практично відсутні обмінні взаємодії. 

Значення μеф. за кімнатної температури для 2.1 та 2.2 складають 4,18 та 4,30 

М.Б. Це відповідає системі з двох центрів з S=1/2 та S=2 (розраховане значення 

4,03 М.Б.), тобто присутності Cu(ІІ) та високоспінового Ni(ІІ). У випадку 

сполуки 2.3 при 298 К μеф. = 1,95 М.Б., що є типовим для одного парамагнітного 

центру Cu(II).  

 
Рис. 2.5. Температурні залежності магнітного моменту для 2.1–2.3. 

 
У спектрах ЕПР полікристалічних зразків 2.1 та 2.2 при кімнатній 

температурі та 77 К (рис. 2.6) спостерігається один анізотропний сигнал з gІІ ~ 

2,30 та gB ~ 2,05, що є типовим для аксіально-симетричного оточення Cu(II) з 

основним станом центрального атома . За рахунок сильного уширення 

паралельної компоненти надтонка структура (НТС) не розділена. Спектр ЕПР 

полікристалічного зразка 2.3 свідчить про пониження симетрії оточення Cu(II) 

до ромбічного (gx = 2,050, gy = 2,098, gz = 2,304). 

Значно відрізняються від попередніх спектри ЕПР заморожених (77К) 

розчинів 2.1 (рис. 2.7, а), 2.2 (рис. 2.7, б) та 2.3 (у dmf та CH3OH) – сигнали є 

характерними для триплетного стану димерних часток Cu(II). При цьому 

спостерігається добре розділена НТС від S = 1 як для дозволених переходів 

(ΔMS = 1), так і для заборонених (ΔMS = 2, сигнал "на половині поля" при 
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~1600 Гс). Крім того, у всіх спектрах можна розрізнити два типи сигналів від 

часток з S = 1, їх співвідношення залежать як від природи комплексу, так і від 

природи розчинника. 

 
Рис. 2.6. Спектри ЕПР полікристалічних зразків сполук 2.1–2.3 при 77 К. 

 
Моделювання спектрів триплетного стану у припущенні неколінеарності 

тензорів g та D проведено з використанням такого спін-гамільтоніану: 

 
та одержано такі параметри: сигнал 1 (sim1): gz = 2,215, gx = 2,067, gy = 2,067, Az 

= 0,0070, Ax = 0,0010, Ay = 0,0010 см–1, D = 0,0790 см–1 та кут (α) між векторами 

gzz та Dzz 30(1)o; сигнал 2 (sim2): gz = 2,256, gx = 2,055, gy = 2,056, Az = 0,0070, Ax = 

0,0010, Ay = 0,0010 см–1, D = 0,0540 см–1 та α = 25(1)o. 
 

 (а) (б) 

Рис. 2.7. Спектри ЕПР заморожених (77 К) свіжоприготованих розчинів сполук 
2.1 (а) та 2.2 (б) в dmf та метанолі. Стрілками показано два сигнали від різних 

часток з S = 1. Спектри sim1, sim2 – змодельовані з параметрами, наведеними в 
тексті. 
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Встановлено, що вигляд спектральних патернів також залежать від часу, 

що пройшов з моменту розчинення комплексу. Так, у свіжоприготованих 

розчинах переважають мономерні частки. Слабкі сигнали від триплетного 

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

їх інтенсивність зростає. Впродовж 2–3 діб змінюється лише відносна 

інтенсивність сигналів, що відповідають різним часткам з S = 1. Для прикладу 

на рис. 2.8 наведено таку залежність для розчинів 2.1. У випадку ж розчину 

сполуки 2.3 триплетний сигнал є приблизно на порядок слабшим за смугу від 

мономерної частки з S = 1/2. Можна припустити, що у даному розчині лише 

незначна кількість Сu(II) знаходиться у формі димеру. 

 
Рис. 2.8. Зміна відносних інтенсивностей сигналів від S = 1 та S = 1/2 в залеж-
ності від часу витримування насиченого диметилформамідного розчину 2.1. 

 
Оскільки триплетні сигнали, що спостерігаються, можуть бути зумовлені 

лише димерами Сu(II), то одержані результати свідчать про утворення нових 

комплексних часток у розчинах. Параметри спектрів є дуже близькими до 

описаних раніше для [Cu2Co2(Dea)4(H2Dea)2]2+ [84]. Тому можна припустити, 

що відбувається агрегація фрагментів {CoCu(Dea)2(H2Dea)}, які є складовими 

сполук 2.1–2.3, у тетраядерні катіони (рис. 2.9). Присутність у спектрах ЕПР 2.1 
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та 2.2 залишкових сигналів при g ~ 2, характерних для S = 1/2, свідчить про 

існування у розчині рівноважної суміші мономерних та димерних Cu-вмісних 

фрагментів. 

 
Рис. 2.9. Можлива схема утворення тетраядерного катіона 

[Cu2Co2(Dea)4(H2Dea)2]2+ у розчині. 
 

2.2. Гетерометалічні сполуки Сu/Mn з N,N-донорними лігандами 
 
Раніше було показано ефективність методу «прямого синтезу» для 

одержання галогенідних гетерометалічних сполук Cu/Zn [90], Cu/Cd [94], Ni/Zn 

[133] та Ni/Cd [95] з N,N-донорними лігандами. На відміну від комплексів з 

аміноспиртами, для них більш характерною є катіон-аніонна або полімерна 

будова, де координаційне оточення кожного з металів визначається виключно 

більшою спорідненістю до галогену чи нітрогену. Тому було запропоновано на 

прикладі комплексів Сu/Mn розширити даний підхід, причому як вихідну 

сполуку мангану обрано перманганат калію або тетабутиламонію. Це давало 

можливість введення аніонів різної природи, уникаючи попереднього 

одержання відповідної солі Mn(ІІ). Також при одночасній присутності у 

реакційній суміші Сu0 та MnO4
– потенційно можливе утворення сполук з 

проміжними ступенями окиснення купруму та мангану. 

 

2.2.1. Синтез, спектральні характеристики та термічні властивості 

 

Для встановлення принципової можливості утворення гетерометалічних 

сполук Сu/Mn в умовах «прямого синтезу» було обрано таку систему: 

Cu0 – KMnO4/NBu4MnO4 – CH3OH – L – (NH4)2X – Solv 

L – en, phen; X – Cl, NCS; Solv – dmf, dmso, CH3OH 
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Перманганат тетабутиламонію використано в подальшому замість 

перманганату калію через низьку розчинність останнього в dmso, а також щоб 

запобігти утворенню осаду KCl в метанольних розчинах. Оскільки 

передбачалось використання апротонних лігандів, то до реакційних сумішей 

необхідно додавати сіль амонію як джерело протонів для зв’язування 

відновленої форми оксигену: 

M0 + 1/2 O2 + 2H+ → M2+ + H2O    (2.1) 

Було показано, що взаємодія в метанольних розчинах, що містять 

перманганат, починається із швидкого окиснення спирту за рівнянням: 

2KMnO4 + 3CH3OH → 2MnO2 + 3CH2O + 2H2O +2КОН (2.2) 

При цьому забарвлення рідкої фази зникає протягом 1–2 хв, та утворюється 

певна кількість осаду бурого кольору, який за результатами РФА містить 

кристалічну фазу MnO2. Проте основна маса MnO2 знаходиться в аморфному 

стані. У диметилформамідних та диметилсульфоксидних розчинах без 

додавання CH3OH, перетворення MnO4
– → MnO2 відбувалось досить повільно 

(протягом кількох годин), причому подальших його перетворень не 

спостерігалось. Тому до вихідних реакційних сумішей в dmf або dmso додавали 

0,1 мл CH3OH. На другій стадії метали (купрум або кобальт) окиснюються у 

реакційному середовищі за рахунок процесів, що відбуваються, як можна 

припустити, за участю кисню повітря та/або діоксиду мангану: 

М0 + MnO2 + 4H+ → М2+ + Mn2+ + 2H2O   (2.3) 

Заміна перманганату як вихідної сполуки на MnO2 не вплинула на склад 

продуктів, лише значно збільшувався час взаємодії (до 10-12 год), а в деяких 

випадках повного перетворення вихідних речовин досягти не вдавалося. Цього 

можна уникнути, застосовуючи свіжоосаджений MnO2. 

При використанні оксиду купруму(ІІ) CuO або солі CuSO4 перетворення 

MnO2 не відбувається. Додатково було показано, що гетерометалічні комплекси 

з даної системи можна отримати і в середовищі інертного газу. Це свідчить про 

те, що кисень повітря в даному випадку не грає суттєвої ролі в процесах 
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розчинення металів. Контрольні досліди в анаеробних умовах проводили таким 

чином: наважку металічної міді вносили до склянки Шленка та нагрівали на 

масляній бані в струмені очищеного від кисню аргону до 200°C протягом 30 хв. 

для видалення сорбованого кисню. Потім вносили 20 мл розчинника, 

попередньо знекисненого шляхом кип’ятіння в струмені аргону в склянці 

Шленка, та наважки порошкоподібних вихідних речовин також знекиснених в 

струмені аргону при слабкому нагріванні (50–60°C). Синтез та всі препаративні 

процедури проводились за методиками Шленка [134].  

На прикладі окремих систем було вивчено вплив вихідного 

співвідношення Mn : Cu  на склад продуктів взаємодії. Встановлено, що при 

співвідношенні Mn : Cu = 1 : 2 до складу продуктів входить також 

монометалічний комплекс міді, [Cu(en)2]X2, а при Mn : Cu = 2 : 1 в реакційній 

суміші залишалась деяка кількість осаду MnO2, що не прореагував. Це дало 

змогу зробити припущення, що відновлення Mn(IV) → Mn(II) відбувається саме 

за рахунок реакції (2.3). Тому у всіх подальших системах вихідні речовини, що 

містять метали, були взяті у еквімолярних кількостях. 

Розчинення металічної міді в реакційних сумішах, що містили en, 

відбувалось протягом 1–2 год. З одержаних диметилформамідних та 

диметилсульфоксидних розчинів виділено кристалічні продукти 

[Cu(en)2MnCl4]·dmf (2.7) та [Cu(en)2MnCl4]·dmso (2.8) [135]. З метанольного 

розчину одержано вже відому сполуку [Cu(en)2MnCl4] [136]. Заміна хлориду 

амонію на тіоціанат привела до утворення комплексу 

[{Cu(en)2}3Mn(NCS)6](NCS)2 (2.9), будова якого наведена у [137].  

У присутності phen розчинення металу відбувалося повільніше – від 2 до 

4 год. Цільові продукти [Cu(phen)2Cl]2[MnCl4]·dmf (2.10) та 

[Cu(phen)2Cl]2[Mn(phen)Cl3]Cl·2H2O (2.11) виділено з диметилформамідних та 

метанольних розчинів. У випадку dmso гетерометалічні сполуки одержати не 

вдалось. 

ІЧ спектри сполук 2.7 та 2.8 є досить подібними, за виключенням 

характеристичних коливань розчинників ν(CO)dmf = 1650 см–1 та ν(SO)dmso = 
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1010 см–1, відповідно (рис. 2.10,а). Положення смуг поглинання розчинників 

мали б свідчити, що їх молекули є координованими [132], а це не відповідає 

результатам РСтА. Подібні зсуви можна пояснити утворенням міцних водневих 

зв’язків за участю dmf та dmso.  

Спектральним критерієм координації етилендіаміну є зсув ν(NН) на 

50 см–1 в бік низьких частот та ν(CH) на 50–80 см–1 в бік високих частот, 

порівняно з положенням смуг для некоординованого en [3355, 3270 см–1 – 

ν(NH); 2925, 2855 см–1 – ν(CH)] [138]. 

(а) (б) 
Рис. 2.10. ІЧ спектри сполук 2.7, 2.8 (а) та 2.10, 2.11 (б). 

 
Положення високоінтенсивної смуги ν(CN) ~ 2080 см–1 та смуги слабкої 

інтенсивності ν(CS) ~780 см–1 у спектрі 2.9 характерні для NCS-групи, 

координованої через атом нітрогену. 

У ІЧ спектрах сполук 2.10 та 2.11 (рис. 2.10, б) смуги поглинання коливань 

ν(C=C) та ν(C=N) phen знаходяться при 1625, 1585, 1520 та 1425 см–1. 

Підвищення частоти ν(C=N) на ∼30 см–1 у порівнянні з вільним phen викликане 

координацією ліганду. Смуги в області 855–850 та при 720 см–1 відповідають 

позаплощинним коливанням ароматичних кілець. Інтенсивна смуга поглинання 

при 1655 см–1 відповідає, як і в спектрі 2.7, коливанням ν(CO) возневозв’язаних 

молекул dmf. 

Термічну стабільність гетерометалічних сполук 2.7–2.11 досліджено в 

атмосфері N2 (газова суміш, що містить залишкову кількість O2 не більше 5 

ppm) в інтервалі температур 40–1100 °С при нагріванні зі швидкістю 10 °С/хв. з 
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одночасним проведенням термогравіметричного і диференційно-термічного 

аналізу (ТГА і ДТА).  

Втрата розчинника сполуками 2.7 та 2.8 починається при 120 та 80 °С, 

відповідно (рис. 2.11, а). Вища температура початку видалення dmf порівняно з 

dmso може бути зумовлена участю молекул розчинника в утворенні водневих 

зв’язків. На наступній стадії відбувається втрата молекул en, яка закінчується 

при 440 °С, склад твердого залишку для обох сполук відповідає суміші 

хлоридів CuCl2+МnCl2. Розклад сполуки 2.9 не завершується на утворенні 

суміші Cu(NCS)2+Mn(NCS)2 (350 °С) (табл. 2.1), при подальшому нагріванні 

спостерігається повільна втрата маси. Можна припустити, що при цьому 

відбувається перетворення тіоціанатів у сульфіди, що також підтверджується 

зникненням смуги коливань ν(CN) в ІЧ спектрі твердого залишку. 

(а) (б) 
Рис. 2.11. Криві ТГ-ДТА для сполук 2.7 та 2.8 (а), 2.10 та 2.11 (б). 

Відщеплення phen починається при температурах близько 220 °С, причому 

процес відбувається на значному температурному інтервалі (рис. 2.11, б). 

Враховуючи масу твердого залишку після завершення розкладу сполук 2.10 та 

2.11 при 1100 °С, можна зробити висновок, що додаткова втрата маси при 

подальшому нагріванні вище 800 °С відбувається за рахунок перетворення 

хлориду купруму(ІІ) на оксохлорид (табл. 2.1). 

2.2.2. Особливості кристалічної будови 

Сполуки 2.7 та 2.8 мають подібну кристалічну будову (рис. 2.12, а,б). 

Плоскоквадратні блоки Cu(en)2
2+ в транс-положеннях поєднані 
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тетраедричними структурними блоками MnCl4
2– у ланцюги із зигзагоподібним 

розташуванням [кути Cu–Mn–Cu для 2.7 та 2.8 складають 82,512(15) та 

89,219(18)º] атомів металів із відстанями Cu···Mn ~4,2 Å. 

Таблиця 2.1 

Результати термогравіметричного аналізу сполук 2.7–2.11 
 

Сполука Т, ˚С 
Втрата маси, % Стадії 

розкладу 
Склад продуктів 

розкладу експ. теор. 

2.7 120–440 42,3 42,62 – ДМФА, 
– 2en 

CuCl2+МnCl2 (залишок 57,7% 
експ., 57,38% теор.) 

2.8 

80–260 
260–420 

17,0 
27,0 

17,04 
26,21 

– ДМСО 
– 2en 

Cu(en)2МnCl4 
CuCl2+МnCl2 

(залишок 56,0% експ., 56,75% 
теор.) 

2.9 

170–270 
270–350 
350–1100 

11,9 
21,8 
30,8 

11,22 
22,44 
31,43 

– 2en 
– 4en 
деструкція 
NCS-груп 

[{Cu(en)2}2Mn(NCS)6]+Cu(NCS)2 

3Cu(NCS)2+Mn(NCS)2 

3CuS+MnS 
(залишок 35,5% експ., 34,91% 
теор.) 

2.10 

130–250 
250–1000 

6,1 
65,2 

6,15 
65,26 

– ДМФА 
– 4phen, –2Cl, 
утворення 
Cu2OCl2 

[Cu(phen)2Cl]2[MnCl4] 
Cu2OCl2+MnCl2 
(залишок 28,7% експ., 28,59% 
теор.) 

2.11 

80–130 
260–1100 

2,8 
71,3 

2,69 
71,94 

– 2H2O 
– 5phen, –2Cl, 
утворення 
Cu2OCl2 

[Cu(phen)2Cl]2[Mn(phen)Cl3]Cl 
Cu2OCl2+MnCl2 
(залишок 25,9% експ., 25,37% 
теор.) 

 

Хоча частіше MnCl4
2– виступає як двоцентровий ліганд [136], у даному 

випадку його одноцентровий спосіб координації може бути зумовлений 

наявністю в структурі комплексу молекул розчинника, які беруть участь в 

утворенні водневих зв’язків з аміногрупами етилендіаміну. Не зважаючи на 

подібність будови ланцюгів 2.7 та 2.8, спостерігається різниця в розташуванні 

утворених ними шарів (рис. 2.12, в,г). В основі кристалічної будови 2.10 та 2.11 

лежать катіони [Cu(phen)2Cl]+ та аніони [MnCl4]2– (2.10) або [Mn(phen)Cl3]– 

(2.11). Кутові структурні параметри τ для атомів Cu (визначені за формулою 

τ = (β – α)/60, де α і β – два найбільших кути в п’ятикоординаційному оточенні, 

причому α < β) дорівнюють 0,80; 0,73 та 0,50; 0,73, відповідно. Згідно з 
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критерієм [139], координаційний поліедр N4Cl має форму тригональної 

біпіраміди з тетрагонально-пірамідальним викривленням (SBPDTP). Середні 

значення d(Cu–N) та d(Cu–Cl) складають ~ 2,048 Å та ~ 2,283 Å, відповідно, і є 

близькими до наведених в літературі для [Cu(phen)2Cl]+ [140, 141]. У 

комплексному аніоні [Mn(phen)Cl3]–, який кристалографічно охарактеризований 

вперше, координаційний поліедр мангану має форму тетрагональної піраміди. 

Довжини зв’язків Mn–N (2,263 Å) є близькими до наведених в літературі для 

комплексів Mn(II) з phen [142, 143]. 

(а)  (б) 

(в) (г) 
Рис. 2.12. Фрагменти кристалічної будови сполук [Cu(en)2MnCl4]·dmf (2.7) (а) 
та [Cu(en)2MnCl4]·dmso (2.8) (б); взаємне розташування полімерних ланцюгів 
(наведено лише атоми металів та молекули розчинника) для 2.7 (в) та 2.8 (г). 

 
У сполуці 2.10 за рахунок face-to-face π–π стекінгової взаємодії [144] 

катіони [Cu(phen)2Cl]+ поєднані у зигзагоподібні ланцюги (відстані між 

площинами, утвореними молекулами phen, дорівнюють 3,376 та 3,432 Å) 

(рис. 2.13, а). Також присутні слабкі взаємодії C–H···Cl між CH–групами phen 

та атомами хлору аніонів [MnCl4]2– і C–H···О з атомами оксигену молекул dmf 

(рис. 2.13, б). 

Ланцюги з чергуванням атомів металів –Cu–Cu–Mn–Cu–Cu–Mn– у сполуці 

2.11 утворюються внаслідок face-to-face π–π стекінгової взаємодії між 
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молекулами phen (міжплощинні відстані в межах 3,386–3,443 Å, кути між 

площинами phen 5,4–10,3º). Між сусідніми комплексними іонами також наявні 

слабкі C–H···Cl взаємодії (рис. 2.14, а). 
 

 

 
(а) (б) 

Рис. 2.13. Фрагмент ланцюга у 2.10, утвореного катіонами [Cu(phen)2Cl]+ (а); 
поєднання ланцюгів аніонами [MnCl4]2– (б). 

 

 

(а) (б) 
Рис. 2.14. Фрагмент будови ланцюга у 2.11, утвореного комплексними частками 
[Cu(phen)2Cl]+ та  [Mn(phen)Cl3]– (а); формування шарів за рахунок «зміщених» 

π–π стекінгових взаємодій (б). 
 

Ланцюги поєднуються за рахунок "зміщеної" π–π стекінгової взаємодії між 

молекулами phen катіонів [Cu(phen)2Cl]+  (міжплощинні відстані дорівнюють 

3,398 Å, кут "зміщення" – 30,2º) (рис. 2.14, б). Додатково кристалічна структура 

стабілізована водневими зв’язками за участю молекул води та некоординованих 

хлоридних аніонів. 
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2.2.3. Магнітні та ЕПР-спектральні властивості 

 

Значення магнітних моментів μеф. сполук 2.7, 2.8, 2.10 та 2.11 при кімнатній 

температурі наведено в табл. 2.2. Для перших двох сполук вони є близькими до 

розрахованих для системи Cu(II)–Mn(II), що складається з ізольованих атомів із 

спіном S=1/2 та S=5/2, а для других двох – для системи з ізольованих центрів 

Cu(II)–Mn(II)–Cu(II). При зниженні температури значення μеф. для всіх сполук 

залишається незмінними. Крім того, температурні залежності 1/χ досліджених 

сполук є лінійними на всьому інтервалі і підкоряються закону Кюрі-Вейса, що 

може свідчити про відсутність обмінних взаємодій між парамагнітними 

центрами. Це узгоджується з даними про кристалічну будову, оскільки сполуки 

2.10 та 2.11 містять дискретні (магнітноізольовані) аніони і катіони. Для 

комплексів полімерної будови 2.7 та 2.8 взаємодія через Mn–Cl–Cu місток не 

реалізується, оскільки містковий атом хлору займає в координаційному 

поліедрі купруму аксіальну позицію, а неспарений електрон Cu(ІІ) знаходиться 

на 22 yxd −  орбіталі. Лише нижче 20К спостерігається незначне зменшення μеф., що 

можна пояснити Зеєманівським розщепленням в магнітному полі (при 0,1 Тл), 

величина якого співставна з величиною kT при відповідних температурах. 

Таблиця 2.2 

Результати магнетохімічних досліджень сполук CuІІ/MnІІ 

Сполука μеф., М.Б. μтеор., М.Б. θ, К 

2.7 6,21 6,21 –0,16 

2.8 6,17 6,21 –0,10 

2.10 6,43 6,50 –0,09 

2.11 6,44 6,50 –0,04 

 

Спектри ЕПР полікристалічних зразків сполук 2.7, 2.8, 2.10 та 2.11, 

зареєстровані при кімнатній температурі, є подібними та містять один широкий 

симетричний сигнал при gеф ~ 2,09. Відмінності в спектрах цих зразків 
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з’являються при 77К (рис. 2.15, а). У спектрі 2.7 смуга залишається 

симетричною, що свідчить про відсутність розщеплення рівнів з S = 5/2 в 

нульовому магнітному полі внаслідок правильної геометрії MnCl4
2–. Сигнал у 

спектрі 2.8 подібний до попереднього, але всередині смуги присутні додаткові 

компоненти з параметрами gII = 2,205 та g⊥ = 2,046, характерними для аксіально 

симетричних комплексів Cu(II) з основним станом 22 yxd
− . Смуга у спектрі 2.10 є 

сумою ізотропного сигналу від Mn(II) в аніоні MnCl4
2– та анізотропного зі 

співвідношенням параметрів g⊥>gII від Cu(II) у тригонально-біпірамідальному 

оточенні в катіоні [Cu(phen)2Cl]+. Значне уширення смуги у спектрі 2.11 

(gеф = 2,11; ∆Hpp = 1000 Гс) у порівнянні з попередніми випадками може бути 

зумовлене розщепленням в нульовому полі через пониження симетрії для 

Mn(II) в аніоні [Mn(phen)Cl3]– з квадратно-пірамідальним оточенням 

центрального атома. 

(а)  (б) 
Рис. 2.15. Спектри ЕПР сполук 2.7, 2.8, 2.10 та 2.11: полікристалічні зразки при 

77 К (а), заморожені (77 К) розчини (б). Взято з роботи [135]. 
 

Сигнали від центрів Cu(II) та Mn(II) добре розрізняються у спектрах ЕПР 

диметилформамідних та метанольних розчинів (77 К) (рис. 2.15, б). Розраховані 

параметри, які наведено в табл. 2.3, характерні для катіонів Cu(en)2
2+ [145] (2.7 

та 2.8) або Cu(phen)2
2+ (2.10 та 2.11) [146], що свідчить про подібність 

екваторіального оточення атома Cu у розчинах та кристалічному зразку. У всіх 
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спектрах також присутні ізотропні сигнали від атома мангану з добре 

розділеною надтонкою структурою від I = 5/2, параметри якої подібні до 

одержаних для заморожених розчинів хлориду мангану(ІІ). При збільшенні 

концентрації розчинів в спектрах з’являється тонка структура як результат 

розщеплення в нульовому полі, яке зумовлене зниженням симетрії оточення 

атома Mn внаслідок координації молекул розчинника (D = 0,087, 

E = 0,004·10–4 cм–1, g = 2). 

Таблиця 2.3 

Параметри спектрів ЕПР заморожених розчинів (77 К) сполук CuІІ/MnІІ 

Сполука gII g⊥ AII, 104 cм–1 

2.7 2,207 2,045 196 

2.8 2,207 2,045 196 

2.10 2,268 2,066 165 

2.11 2,268 2,066 165 

 
2.3. Гетерометалічні сполуки MnIII/Cd з Н2Salen 

 

2.3.1. Синтез та характеризація 

 

Ліганди, що є продуктами конденсації етилендіаміну та саліцилового 

альдегіду або їх похідних (скорочене позначення Н2Salen), є одними з найбільш 

досліджуваних в координаційній хімії. Комплекси на їх основі завдяки високій 

стійкості координаційної сфери та наявності вакантних аксіальних позицій, що 

є зручним для утворення активного центру, знаходять своє основне 

застосування в області гомогенного каталізу численних органічних 

перетворень, включаючи епоксидацію олефінів, полімеризацію лактидів і 

реакцію Міхаеля [147]. За літературними даними одними з найбільш широко 

досліджуваних є комплекси мангану(ІІІ).  
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Рис. 2.16. Каталізатор 

Якобсена 

Наприклад, сполука, що отримала назву 

«каталізатор Якобсена» (рис. 2.16) [148], 

на даний час успішно використовується у 

промисловості для енантіоселективних 

перетворень ахіральних алекнів у 

епоксиди. 

Встановлені особливості будови таких комплексів дозволяють 

застосовувати їх як планарні будівельні блоки при створенні магнітних 

матеріалів [149]. Зокрема, сполука [Mn2(saltmen)2(ReO4)2] (saltmen – 

N,N′‐(1,1,2,2‐тетраметилетилен)-біс(саліциліденімінат)) [150] є прикладом 

комплексу низької ядерності, що має властивості молекулярного магнетика.  

Основним методом одержання таких комплексів є взаємодія солі 

мангану(ІІ) з розчином ліганду при вільному доступі кисню повітря та у 

присутності сильної основи: 

Mn
N N

O O

+3
N N

OH HOMn+2 + + 1/4 O2 + NEt3 + 1/2 H2O + HNEt3
+

 
 
Наявність вакантного аксіального сайту та заряд комплексної частки (+1) 

дають можливість створення гетерометалічних систем за рахунок координації 

комплексу другого металу, причому зазвичай синтез є як мінімум 

двостадійним. Найчастіше зустрічається поєднання фрагментів, що містять 

різні метали, за рахунок місткових атомів оксигену або ціанідних груп [151, 

152]. 

Для синтезу різнометалічних сполук на основі комплексного катіона 

[MnIII(Salen)]3+ було запропоновано застосувати однореакторний підхід. Як 

протийони було обрано тетраедричні галогенідні комплекси кадмію. З системи 

MnCl2 – 1/2 CdCl2 – H2Salen – Solv (Solv = CH3OH, dmf), що містила солі 

металів, виділені стабільні однометалічні сполуки мангану 

[MnIII(Salen)Cl]∙nSolv. Це можна пояснити надлишком галогенід-аніонів у 
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системі. Тому кадмій хлорид було замінено на оксид кадмію, що також не 

привело до бажаного результату, оскільки CdO не розчинявся у даній 

реакційній суміші.  

В подальшому манган вводився у реакційну суміш у вигляді металічного 

порошку. Потрібно зазначити, що у даному випадку та у наступних синтезах 

ліганд утворювався in situ, виходячи з етилендіаміну та саліцилового альдегіду 

(HSal) у співвідношенні 1 : 2. 

Взаємодія металічного мангану з солями кадмію в присутності ліганду 

H2Salen була досліджена для таких систем (співвідношення вихідних 

компонентів вибирали на основі складу цільового комплексу): Mn0 – ½CdX2 – 

2HSal – en– NH4X – Solv та Mn0 – ½CdО – 2HSal – en– 2NH4X – Solv (X = CI–, 

Br–, I– ; Solv= CH3OH; dmf). Перетворення вихідних речовин в системах 

відбувалося протягом 6 годин та супроводжувалось появою коричневого 

забарвлення по мірі розчинення металу: 

Mn
N N

O O

+3
N N

OH HOMn0 + + 3/4 O2 + NH4
+ + 3/2 H2O + NH3

 
 

У результаті кристалізації протягом одного тижня було виділено сполуки 

такого складу: [Mn(salen)(dmf)2]3[Mn(salen)(dmf)(H2O)][CdCl4]2·H2O (2.12) та 

{[Mn(salen)(CH3OH)]2}[Mn(salen)(CH3OH)2]2[CdI4]2 (2.13) [153]. Було показано, 

що природа вихідної сполуки кадмію (оксид чи сіль кадмію) не впливає на 

склад продуктів взаємодії, причому час взаємодії у випадку кадмій оксиду був 

ненабагато довшим, а зміна співвідношення реагентів впливає лише на вихід 

цільових сполук, але не на їх чистоту. 

У ІЧ спектрах одержаних сполук інтенсивна смуга коливань ν(C=Nімін) при 

1615 см–1 зміщена на 17 см–1 у низькочастотну область порівняно з положенням 

цієї смуги у спектрі Н2Salen, що свідчить про координацію до металу через 

атом нітрогену. Також це підтверджується наявністю смуги валентних коливань 

ν(MnN) при 380 см–1. Про координацію через атом оксигену свідчить смуга 
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ν(MnО) при 470 см–1, а також високочастотний зсув коливання ν(C–Oфенол) 

(положення смуг 1286 та 1284 см–1 для 2.12 та 2.13, відповідно). [154, 132]. 

У ESI мас-спектрах метанольних розчинів обох сполук  наявні піки від 

мономерних комплексних частинок [MnIII(Salen)Х2]– (m/z = 391, Х = Cl для 2.12 

та m/z =575, Х = І для 2.13) та від димерних [MnIII
2(Salen)2Х]+ (m/z = 677, Х = Cl 

для 2.12 та m/z =769, Х = І для 2.13) (рис. 2.17). Незважаючи на присутність у 

кристалічному стані сполуки 2.12 лише мономерних комплексів мангану, 

показано можливість їх димеризації при розчиненні в метанолі. Отже, у 

розчинах сполук 2.12 та 2.13  існує рівноважна суміш мономерних і димерних 

форм, що досить характерне для подібних сполук [154, 155]. 

   (а)    (б) 

   (в)     (г) 

Рис. 2.17. Розраховані патерни часток [MnIII(Salen)Cl2]–  (m/z = 391) (а), 
[MnIII(Salen)I2]– (m/z = 575) (б), [MnIII

2(Salen)2Cl]+ (m/z = 677) (в), 
[MnIII

2(Salen)2I]+ (m/z = 769) (г). 
 

2.3.2. Особливості кристалічної будови 

 

Сполуки 2.12 та 2.13 мають катіон-аніонну будову. До складу 2.12 як 

катіони входять мономерні комплексні частки [Mn(Salen)(dmf)2]+ та 

[Mn(Salen)(dmf)(H2O)]+ у співвідношенні 3:1, в той час як до складу 2.13 – 

димерна {[Mn(Salen)(CH3OH)]2}2+ та мономерна [Mn(Salen)(CH3OH)2]+ у 

N N

O O
Mn

Cl

Cl

 

-

N N

O O
Mn

NN

OO
Mn
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співвідношенні 1:2. У всіх фрагментах оточення мангану(ІІІ) N2O2 утворене 

донорними атомами основи Шифа та є типовим для даного типу комплексів. 

Середні довжини зв’язків d(Mn–O) = 1,88 Å і d(Mn–N) = 1,98 Å узгоджуються з 

наведеними в літературі [156, 157]. У аксіальних позиціях знаходяться 

координовані молекули розчинника або води, довжини зв’язків є дещо 

подовженими порівняно з екваторіальними [d(Mn–O) = 2,208(2)–2,298(2) Å]. 

Фрагменти [Mn(Salen)(dmf)(H2O)]+ сполуки 2.12 вздовж 

кристалографічного напрямку [100] поєднуються у ланцюги за рахунок 

водневих зв’язків між некоординованими молекулами води, аніонами [CdCl4]2– 

і координованими молекулами води (рис. 2.18). 

 
Рис. 2.18. Кристалічна будова сполуки 2.12. Взято з роботи [153]. 

 

У сполуці 2.13 мономерні фрагменти [Mn(Salen)(CH3OH)]+ поєднані у 

димер {[Mn(Salen)(CH3OH)]2}2+ з відстанню Mn…Mn 3,296(2) Å і зв’язками 

Mn–Oфенолят [d(Mn–Oфенолят) = 2,362(5) Å] (рис. 2.19, а). В той же час, комплекси 

[Mn(Salen)(CH3OH)2]+ утворюють димер за рахунок водневих зв’язків між 

координованими молекулами води та атомами оксигену ліганду 

[d(O–H…O) = 2,950(9) Å, ∠(O–H…O) = 166°] (рис. 2.19, б). 

Аніони тетраедричної будови за рахунок водневих зв’язків Oметанол–H…I 

поєднують комплексні катіони у ланцюги [d(O…I) = 3,525(6) Å, 

∠(O–H…I) = 161°] (рис. 2.20). 
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      (а)               (б) 

Рис. 2.19. Будова димерного фрагмента {[Mn(Salen)(CH3OH)]2}2+ (а) та 
поєднання водневими зв’язками фрагментів [Mn(Salen)(CH3OH)2]+ у димер (б). 

Взято з роботи [153]. 

 
Рис. 2.20. Фрагмент будови водневозв’язаного ланцюга сполуки 2.13. 

Взято з роботи [153]. 

 

2.3.3. Магнітні властивості сполуки 

[Mn2
III(Salen)2(CH3OH)2][MnIII(Salen)(CH3OH)2]2[CdI4]2 (2.13) 
 
Характер температурної залежності χmolT для сполуки 2.13 (рис. 2.21) 

свідчить про наявність антиферомагнітних обмінних взаємодій між Mn(III). 

При кімнатній температурі значення χmolT (11,87 cм3моль–1 K) є близьким до 

теоретично розрахованого для чотирьох невзаємодіючих центрів з S = 2 

(12,0 cм3моль–1K). При зниженні температури значення χmolT  спочатку є 

сталими (до 100 К), далі поступово зменшуються (до 11 cм3моль–1 K при ~15 К), 

а потім різко спадають, досягаючи 5,26 cм3моль–1 K. Останнє значення є дещо 

меншим за очікуване (6,0 cм3моль–1 K) для системи, що складається з обмінно 

зв’язаного димеру Mn(III)–Mn(III) та двох ізольованих мономерних часток 

Mn(III). Оскільки рентгенофазовий аналіз підтверджує відповідність складу 
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масивного зразка та монокристала, то подібне заниження значення χmolT можна 

пояснити як розщепленням в нульовому полі для центрів Mn(III), так і 

реалізацією обмінних взаємодій через слабкі водневі зв’язки між мономерними 

частками. 

 
Рис. 2.21. Температурна залежність добутку магнітної сприйнятливості та 
температури () для 2.13. Суцільна крива розрахована з використанням 

параметрів, наведених у тексті. Взято з роботи [153]. 
  

Для валідації цього припущення було проведено квантовохімічні 

розрахунки в рамках теорії функціоналу електронної густини (DFT) [158] з 

використанням гібридного тричі параметризованого функціоналу Becke Lee-

Yang-Parr (B3LYP) [159] та базисного набору def2-SVP [160] у програмі ORCA 

[161]. Виявилось, що порядок величини параметра обмінної взаємодії через 

водневі зв’язки (J2 = –0,26 cм–1) є співставним зі значенням в димері 

(J1 = –1,57 cм–1) [162]. Тому для аналізу магнітної поведінки було обрано спін-

гамільтоніан, який враховує дві ізотропні взаємодії Mn(III)–Mn(III), 

розщеплення Зеємана та в нульовому полі (S1 = S2 = S3 = S4 = SMn, Siz і Six є z та x 

компонентами Si оператора, відповідно): 
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де J1 і J2 – ізотропні константи обмінної взаємодії між центрами Mn(III) в 

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

розщеплення в нульовому полі, які обумовлені анізотропними спін-спіновими 

взаємодіями Mn(III) в димері і Н-зв’язаному фрагменті, відповідно. 
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Моделювання було проведено в програмі Mjöllnir [163, 164] з використанням 

повноматричної діагоналізації спінового гамільтоніану методом найменших 

квадратів. Найкраще узгодження експериментальних та розрахованих даних 

було одержано для J1 = –0,2, J2 = –0,1 cм–1, D1 = –0,8, D2 = –0,3 cм–1, g = 1,995 

(R2 = 7,87×10–5).  

Хоча обмінні взаємодії в димерних фрагментах Mn2
IIISalen2 широко 

досліджувалися, в літературі наведено всього кілька випадків саме 

антиферомагного обміну [149, 165, 166]. Одним з основних факторів, що 

визначає природу обмінної взаємодії – феро- чи антиферомагнітна – може бути 

відстань Mn(III)–O [165]. У сполуці 2.13 відстань Mn–O (2,36 Å) є коротшою у 

порівнянні з такими для комплексів, у яких домінують феромагнітні взаємодії 

(2,4–3,7 Å) [155].  

Одержані значення параметра розщеплення в нульовому полі DMn (–0,8 та 

–0,3 cм–1 для Mn(III) в димері і Н-зв’язаному фрагменті, відповідно) 

узгоджуються з розрахованим за методом DFT [167, 168] та є типовими для 

аналогічних димерів Mn(ІІІ) (–0,38 ÷ –2,53 см–1 [155]. 

 

2.4. Короткі висновки 

 

Для синтезу гетерометалічних сполук з аміноспиртами (H2Dea, HMe2ea) 

найбільш придатним є "сольовий" спосіб, а введення у реакційну суміш 

металічної міді та двох солей різних металів (Co, Ni, Zn, Cd) дозволило 

отримати гетеротриметалічні сполуки. Для одержання гетерометалічних сполук 

на основі мангану з апротонними лігандами (en та phen) як джерело мангану 

запропоновано використати перманганат калію або тетрабутиламмонію. При 

цьому відбувалось поступове відновлення перманганату, спочатку до Mn+4 

метанолом з утворенням MnO2, а далі до Mn+2 за рахунок взаємодії з 

нульвалентним металом. 

Найбільше на будову гетерометалічних сполук впливає природа 

органічного ліганду. Так, наявність у реакційних сумішах конформаційно 
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гнучких аміноспиртів (H2Dea або HMe2ea), що мають кілька донорних атомів 

різної природи та виявляють здатність до утворення містків між металічними 

центрами, сприяє утворенню саме поліядерних комплексів. У той же час, у 

присутності хелатуючих лігандів (en, phen) формуються катіонні комплекси з 

купрумом як з металом, що має більшу спорідненість до N, а другий метал (у 

даному випадку манган) входить до складу комплексного галогенідного аніона. 

У випадку етилендіаміну утворений плоскоквадратний комплекс є 

координаційно ненасиченим, тому відбувається подальша координація 

галогенідів у аксіальні позиції, що приводить до поєднання катіонних та 

аніонних часток у полімерні структури. Для катіонів Cu(II) з phen додаткова 

координація до центрального атома є стерично неможливою, тому одержані 

гетерометалічні сполуки мають катіон-аніонну природу. Крім того, вперше 

зафіксовано утворення комплексного аніона [Mn(phen)Cl3]–.  

При використанні як органічного ліганду H2Salen у реакційних сумішах, 

що містять манган та кадмій, відбувається утворення катіонних комплексів 

[MnІІІSalen]+ з плоскоквадратним оточенням ц.а. Схильність часток [MnІІІSalen]+ 

до димеризації у розчині була підтверджена методом електроспрей мас-

спектрометрії. На відміну від комплексів з en, у даному випадку вакантні 

аксіальні позиції займають молекули розчинника, а не галогеніди від [CdHal4]2–, 

при цьому одержані сполуки мають катіон-аніонну будову.  

Методом ЕПР показано, що у розчинах сполук 

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

[Ni(H2Dea)2][CuCo(Dea)2(H2Dea)(NCS)]2Br2·2H2O (2.2), присутній ряд часток, 

які містять два атоми купруму на близьких відстанях, а інтенсивність 

відповідних триплетних сигналів залежить від часу. Це може свідчити про 

часткове руйнування гетерометалічних фрагментів, але цей процес є зворотнім, 

оскільки сполуки можуть бути легко перекристалізовані без зміни складу 

незалежно від часу перебування у розчині. Також стабільність у розчинах 

dmf/CH3OH п’ятиядерних водневозв’язаних фрагментів 
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[Ni(H2Dea)2][CoCu(Dea)2(H2Dea)(NCS)]2
2+ протягом кількох годин була 

підтверджена електроспрей мас-спектрометрією. 

Найменш термічно стабільними з досліджених виявились сполуки з 

етилендіаміном, їх повний розклад завершується до 440°С утворенням суміші 

хлоридів купруму та мангану. Сполуки з phen втрачають органічні ліганди 

поступово, у широкому температурному інтервалі. Процес завершується при 

1100°С, але, на відміну від попереднього випадку, при тривалому нагріванні на 

повітрі хлорид купруму перетворюється на оксохлорид. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ГЕТЕРОМЕТАЛІЧНІ СПОЛУКИ З КАРБОКСИЛАТАМИ 

 

Координаційні сполуки перехідних металів, маючи широкий спектр 

властивостей, що зумовлені природою металічного центру та лігандного 

оточення, є перспективними вихідними речовинами для створення нових 

функціональних матеріалів. Поєднання в одній сполуці різних металів може 

призводити до підсилення їх функціональних властивостей за рахунок 

синергічного ефекту. Наприклад, гетерометалічні комплекси є перспективними 

каталізаторами реакцій окиснення, оскільки атоми перехідних металів, що 

входять до їх складу, мають набір метастабільних ступенів окиснення.  

Серед великої кількості гетерометалічних сполук карбоксилатні комплекси 

3d-металів привертають увагу дослідників не тільки як об’єкти 

фундаментальних досліджень, але і як речовини, перспективні для практичного 

використання. Висока розчинність таких комплексів, особливо з похідними 

алкілкарбоксилатів, в органічних розчинниках дозволяє одержувати 

металовмісні плівки на поверхні різноманітних матеріалів. Крім того, при 

термолізі комплекси відщеплюють карбоксилатні ліганди, утворюючи, таким 

чином, оксидні або метал-оксидні фази. Останні, як правило, отримують при 

тривалій високотемпературній обробці відповідних прекурсорів, таких як 

змішані нітрати, карбонати або гідроксосолі, отримані співосадженням [169]. 

Також сіль металу додають до розчинів ряду органічних кислот (лимонна, 

малонова тощо), випарюють та розкладають одержані комплекси [170, 171, 

172]. Метод Печіні (цитратний), запропонований у 1967 р. [173], виявився 

досить зручним для одержання оксидних матеріалів з високим ступенем 

гомогенності [174, 175]. Основним його недоліком є використання 

етиленгліколю та великої кількості інших органічних реагентів у перерахунку 

на одиницю маси цільового продукту та необхідність високотемпературної 

обробки на другій стадії (до 800 °С). Слід зауважити, що при високих 
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температурах може спостерігатись спікання отриманих частинок, що 

призводить до утворення щільних монолітів з малою питомою поверхнею. Крім 

того, можливе часткове або повне відновлення одного з компонентів під час 

піролізу геля. 

Саме тому термічний розклад гетерометалічних комплексів, у яких метали 

знаходяться у заданому співвідношенні і на близьких відстанях один від 

одного, дозволяє, в залежності від атмосфери термолізу (окисна чи відновна), 

одержувати як оксидні, так і метал-оксидні матеріали з максимально можливою 

гомогенністю розподілу металів. Низькі температури термічного розкладу, що 

можна забезпечити вибором лігандів, дозволяють запобігти спіканню частинок. 

 

3.1 Ацетатні гетерометалічні сполуки з N,N-донорними лігандами 

 

3.1.1. Синтез та характеризація  

 

Для одержання гетерометалічних сполук запропоновано використовувати 

"амонійно-сольовий" спосіб в рамках методу окисного розчинення металу, що 

полягає у взаємодії нульвалентнго металу з сіллю другого металу у розчинах 

N,N-донорних сполук (en, bpy, phen). Оскільки обрані ліганди є апротонними, 

то до реакційних сумішей додавали сіль амонію як джерело протонів (для 

зменшення кількості складових суміші як протийон використовували тільки 

ацетат). 

На першому етапі для досліджень були обрані системи на основі мангану: 

M0 – Mn(OAc)2 – NH4ОAc – L – CH3OH 

де M0 = Cd, Co, Cu, Zn; OAc – ацетат-іон; L = bpy, phen. Оскільки ліганди є 

апротонними, сіль амонію додавали як джерело протонів для зв’язування 

відновленої форми оксигену.  

Інваріантною складовою таких систем був ацетат мангану(ІІ), при цьому 

змінювали як метал, так і N,N-донорний ліганд. Розчинення металу в умовах 

реакції відбувалося протягом 2 год (у випадку Cu) або 8 год (у випадку Cd, Co, 
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Zn) та по мірі розчинення металу супроводжувалося появою зеленого (для Cu), 

темно-червоного (для Со) або світло-жовтого (для Cd, Zn) забарвлення 

реакційної суміші. З систем, що містили bpy, було виділено комплекси 

загального складу [M2Mn(ОAc)6(bpy)2] (M = Cu (3.1), Co (3.2), Zn (3.3), Cd (3.4)) 

із співвідношенням M/Mn = 1:2 [176, 177]. В системах з phen склад одержаних 

сполук залежав від природи другого металу: для купруму виділено комплекс 

складу [Cu2Mn(ОAc)6(phen)2] (3.5) [177], а для кобальту – 

[CoMn(ОAc)4(phen)(СH3OH)] (3.6) із співвідношеннями M/Mn = 1:2 та 1:1, 

відповідно. 

На прикладі систем Cu/Zn було показано вплив природи вихідної сполуки 

на склад одержаного комплексу. Так, з системи, що містить металічну мідь та 

оксид чи ацетат цинку, 

Cu – ZnO / Zn(OAc)2 – en – NH4OAc – Solv  

(Solv = dmf, dmso, CH3OH, CH3CN) 

було одержано комплекс відомого складу [Cu(en)2Zn(OАс)4] [90]. В той же час, 

при заміні міді на її ацетат взаємодія в ацетонітрильних розчинах відбувалась 

протягом 15 хв та відразу після висолювання ізопропанолом утворювався 

кристалічний продукт [Cu(en)2(μ-H2O)2Zn(OAc)4]·4Н2О (3.7) з високим 

виходом. Потрібно зазначити, що оптимізована методика є легко 

масштабованою і дозволяє отримувати десятки грамів цільового продукту з 

одного завантаження. 

Використання похідних етилендіаміну Me2en та Me4en не приводило до 

утворення гетерометалічних сполук, а було виділено суміш синіх та безбарвних 

кристалів монометалічних комплексів. Таку ж суміш було одержано при спробі 

зливання розчинів ацетатів міді та цинку в присутності етилендіаміну. 

ІЧ спектри комплексів 3.1 – 3.7 досить подібні. Смуги в області 3105–

2925 см–1 належать до валентних коливань ν(CН) протонів ароматичного кільця 

та метильних груп. Інтенсивні мультикомпонентні смуги поглинання в області 

1600–1300 см–1 можна віднести до валентних коливань ν(CОО) карбоксилатних 

груп. Складний патерн смуг свідчить про наявність у сполуках ацетатних груп з 
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різним способом координації [132]. У спектрі комплексу 3.7 присутні дві добре 

розділені смуги поглинання асиметричного та симетричного валентних 

коливань ν(NН) етилендіаміну при 3305 та 3220 см–1. Різниця між значеннями 

частот асиметричних та симетричних валентних коливань Δ[νas(COO) – 

νs(COO)] складає ~200 см–1, що відповідає монодентатній координації 

карбоксилату (рис. 3.1, а). У спектрах сполук з bpy 3.1 – 3.4 смуги при 770 та 

650 см–1 належать до позаплощинних коливань CH двох сусідніх атомів 

гідрогену, "дихання" кільця та деформаційних коливань координованого bpy, в 

той час як для сполук з phen (3.5, 3.6) ці смуги знаходяться при 845 та 723 см–1, 

відповідно (рис. 3.1, б). 

(а) (б) 
Рис. 3.1. ІЧ спектри сполук 3.1, 3.7 (а); 3.5, 3.6 (б) 

 
Спектри ЕПР полікристалічних зразків комплексів 3.1–3.6 при 

кімнатній температурі та 77 К подібні та містять один широкий симетричний 

сигнал при gеф ~ 2,0 (ΔНрр ~ 800 Гс) (рис. 3.2, а), характерний для сполук Mn(II) 

у трохи викривленому октаедричному оточенні. Подібні уширення 

спостерігаються для магнітно нерозбавлених зразків, в яких наявні обмінні 

взаємодії між металічними центрами. Очікувані сигнали від Cu(II) у спектрах 

Сu-вмісних сполук (3.1 та 3.5) перекриваються широкими смугами від Mn(II). 

При зниженні температури надтонка структура в спектрах не проявляється. В 

спектрі ЕПР комплексу 3.2 спостерігається тонка структура як результат 

розщеплення в нульовому полі, спричиненого зниженням симетрії оточення 

атома мангану (D = 0,087 cм–1, E = 0,004 cм–1, g = 2). Цікавою особливістю є 

наявність НТС від ядра Сu (І = 3/2) на паралельній компоненті g-фактора у 
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спектрі сполуки 3.7. Це зустрічається досить рідко для полікристалічних 

зразків і можливе лише у випадку магнітно ізольованих металічних центрів.  

У спектрах заморожених диметилформамідних розчинів сполук 3.2–3.5, 

що не містять інших ЕПР-активних центрів, крім Mn(II), спостерігається 

ізотропний сигнал. Він складається з шести смуг НТС (І = 5/2) від 

"дозволених" переходів (A = 89⋅10–4 см–1 та g = 2,0024), між кожною суміжною 

парою яких спостерігається пара відносно слабких "заборонених" переходів 

(ΔmI = ±1, 2). Суперпозиція двох сигналів, анізотропного та ізотропного від 

Cu(II) та Mn(II), відповідно, наявна у спектрах 3.1 та 3.6. З різницевого 

спектра (Dif), одержаного відніманням спектра Mn(II) (3.2) від 

експериментального спектра 3.1 (рис. 3.2, б), моделюванням отримано 

параметри g2,26 =׀׀, g⊥ = 2,063 та A4–10⋅184 = ׀׀ см–1, характерні для комплексів 

Cu(ІІ) аксіальної симетрії з основним станом центрального атома 22 yxd
− . 

Одержані параметри є досить близькими до наведених у літературі для 

ацетатного комплексу купруму з етилендіаміном з N2О2 оточенням у 

екваторіальній площині [177F178], тому можна припустити, що частка CuN2O2 у 

розчині зберігається. 

(а) (б) 

Рис. 3.2. Спектри ЕПР полікристалічних зразків за кімнатної температури 
та при 77К (а); заморожених (77 К) dmf розчинів (б), Dif  – різницевий спектр 

між 3.1 та 3.2, Sim – змодельований спектр Cu(II) з параметрами, наведеними у 
тексті. 
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3.1.2. Особливості кристалічної будови 

 

Триядерні комплекси 3.1–3.5 мають подібну молекулярну будову з 

лінійним розташуванням атомів металів M–Mn–M (рис. 3.3), аналогічну до 

описаних раніше сполук [179, 180, 181, 182]. 

(а) (б) 
Рис. 3.3. Молекулярна будова комплексів [Cu2Mn(ОAc)6(L)2], L = bpy (3.1), phen 

(3.5). Взято з роботи [176]. 

Атом мангану розташований у кристалографічному центрі інверсії та 

знаходиться у оточенні шістьох атомів оксигену (довжини зв’язків Mn–O 

знаходяться в межах 2,1407(11)–2,233(2) Ǻ). Чотири з цих атомів належать до 

ацетатних груп, що координуються до периферичних атомів металів у 

звичайний бідентатно-містковий спосіб та мають syn-syn (3.1–3.3) або syn-anti 

конформацію (3.4, 3.5). У той же час інші два атоми оксигену належать до 

карбоксилатів з досить рідкісним моноатомним μ2-містковим типом 

координації. Периферійні атоми Cu (3.1) та Zn (3.3) мають п’ятикоординаційне 

квадратно-пірамідальне оточення (кутовий структурний параметр τ дорівнює 

0,23 для 3.1 та 0,30 для 3.3) (рис. 3.4, а,б).  

(а) (б) (в) (г) (д) 
к.ч. = 5 к.ч. = 6 к.ч. = 7 

 
Рис. 3.4. Способи координації ацетатних груп у комплексах 3.1–3.5. 

У атомів Со (3.2) та Cu (3.5) спостерігається доповнення до к.ч. 6, оскільки 

одна з ацетатних груп є одночасно містковою між атомами металів та 
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бідентатно-хелатно координованою до атома кобальту чи купруму (рис. 3.4, 

в,г). Атом кадмію (3.4) має к.ч. 7, дві з трьох ацетатних груп мають подібний до 

попереднього спосіб координації (рис. 3.4, д). 

У молекулах 3.1–3.3 ліганди bpy є копланарними, і за рахунок "зміщених" 

π–π стекінгових взаємодій між ними утворюються лінійні ланцюги. Оскільки в 

молекулах 3.4 та 3.5 відбувається "скручування" молекулярного фрагмента  за 

рахунок syn-anti конформації місткового карбоксилату, то площини лігандів 

розташовані під кутом 38,2 та 39,4º, відповідно, що приводить до упаковування 

комплексних часток у спіралеподібні ланцюги за рахунок зміщених π–π 

стекінгових взаємодій між ароматичними системами сусідніх молекул. 

Додатково наявні С–Н···О взаємодії між атомами оксигену бідентатних 

місткових ацетатних груп та СН-групами ароматичних кілець лігандів. 

На відміну від попередніх, сполуки 3.6 та 3.7 мають полімерну будову. 

Мономерний структурний фрагмент {CoMn(ОAc)3(phen)} сполуки 3.6 є 

аналогічним до 3.2 із близькими геометричними параметрами. Ці фрагменти 

поєднуються у зигзагоподібні ланцюги містковою ацетатною групою у syn-anti 

конформації (рис. 3.5). Поєднання гетерометалічних полімерних ланцюжків у 

шари відбувається за рахунок OFF π–π стекінгових взаємодій між молекулами 

лігандів та С–Н···О взаємодій. 

 
Рис. 3.5. Фрагмент кристалічної будови комплексу 3.6. 
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У сполуці [Cu(en)2(μ-H2O)2Zn(OAc)4]·4Н2О (3.7) за рахунок послідовного 

чергування комплексних фрагментів Cu(en)2
2+ та Zn(OAc)4

2–(рис. 3.6), 

поєднаних містковою молекулою води, вздовж вісі а утворюються квазі-лінійні 

ланцюги із відстанню Cu…Zn 4,275 Å. Вони додатково стабілізовані 

внутрішньомолекулярними водневими зв’язками N–H…O [d(N–H…O) = 2,943–

2,954 Å] за участю координованих атомів оксигену монодентатних ацетатних 

груп та NH2-груп етилендіаміну. Також некоординовані атоми оксигену 

ацетатних груп водневозв’язані з атомом оксигену місткових молекул води 

[d(O–H…O) = 2,618–2,623 Å]. Досить великі значення довжин аксіальних 

зв’язків d(Cu–OW) = 2,559 Å можуть бути інтерпретовані в поняттях семі-

координаційного зв’язку [90].  

 
Рис. 3.6. Фрагмент кристалічної будови комплексу 3.7 

(водневі зв’язки показано пунктирними лініями) 
 

3.1.3. Термічні властивості сполук 3.1–3.3, фазовий склад та морфологія 

продуктів їх розкладу 

 

Склад та структурні особливості будови одержаних комплексів визначають 

доцільність їх використання як прекурсорів, термічний розклад яких 

призводить до формування дрібнодисперсних оксидних фаз, придатних для 

створення ефективних композитних каталізаторів. 

Термічний розклад сполук молекулярної будови 3.1–3.3 досліджували у 

інертній атмосфері та на повітрі. Трохи нижче 200°С відбувається їх 

конгруентне плавлення, оскільки дифрактограма зразка, одержаного при 

кристалізації розплаву, співпадає з дифрактограмою вихідної сполуки 

(рис. 3.7). 
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Рис. 3.7. Дифрактограма продукту кристалізації розплаву комплексу 3.1 (3-

1 melt) та розрахована з результатів монокристального експерименту (3-1 теор). 
 

Втрата маси розпочинається при ~200°С, відбувається у температурних 

інтервалах 195–370 ºC (3.1), 210–345 ºC (3.2), 190–360 ºC (3.3) та 

супроводжується відщепленням двох молекул bpy або phen та розкладом шести 

ацетатних груп (табл. 3.1). Розклад сполук в інертній атмосфері 

супроводжується трьома ендо-ефектами, а на повітрі – двома ендо- та одним 

екзо-ефектами. Потрібно зазначити, що положення ендо-ефектів зміщені в бік 

вищих температур у випадку окисної атмосфери (рис. 3.8). 

Таблиця 3.1  
Результати термічного аналізу сполук [M2Mn(ОAc)6(bpy)2], 

M = Cu (3.1), Co (3.2), Zn (3.3) 
 

Сполу
ка 

Тепловий ефект ( °C) 
Твердий 
залишок 

Втрата маси (%) 
Експ. Розрах. 

Окисна атмосфера 
3.1 285 ендо, 325 ендо, 335 

екзо 
2CuO·1/3Mn3O4 72,1 72,2 

3.2 295 ендо, 325 ендо, 337 
екзо 

2/3Co3O4·1/3Mn3

O4 
72,6 71,8 

3.3 252 ендо, 307 ендо, 328 
екзо 

2ZnO·1/2Mn2O3 71,3 71,6 

Інертна атмосфера 
3.1 236 ендо, 278 ендо, 312 

ендо 
2CuO·MnO 72,9 72,9 

3.2 264 ендо, 280 ендо, 302 
ендо 

2CoO·MnO 74,1 73,7 

3.3 250 ендо, 272 ендо, 296 
ендо 

2ZnO·MnO 72,8 72,6 
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(а)     (б)    (в) 
 

 
(г)     (д)    (е) 

Рис. 3.8. Криві ТГ-ДТГ-ДТА у окисній (а–в) та інертній атмосфері (г–е) для 
сполук [M2Mn(ОAc)6(bpy)2], M = Cu (3.1) (а, г), Co (3.2) (б, д), Zn (3.3) (в, е). 

Взято з роботи [176]. 
 

Леткі продукти розкладу визначали за допомогою термопрограмованої 

десорбції з мас-спектрометричним контролем (ТПД МС), реєструючи 

термодесорбційні профілі інтенсивності іонів у мас-спектрі часток з m/z = 18 

H2O+, 28 CO+, 44 CO2
+, 58 (CH3)2CO+, 60 CH3COOH+, 78 C5H4N+, 156 C10H8N2

+ 

(рис. 3.9). 

 

 
  (а)    (б)    (в) 

Рис. 3.9. Термодесорбційні профілі інтенсивності іонів у мас-спектрах 
продуктів розкладу сполук 3.1 (а), 3.2 (б), 3.3 (в). Взято з роботи [176]. 
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Згідно з даними ТПД МС, вся фізично адсорбована вода видаляється до 
200 ºC. Десорбція bpy (m/z = 78 C5H4N+, 156 C10H8N2

+) відбувається у 
температурному інтервалі 155–400 ºC (3.1), 175–400 ºC (3.2), 145–350 ºC (3.3) та 
передує розкладу ацетатних груп. Отже, процеси на подальших етапах можна 
розглядати як розклад фрагмента 2M(ОАс)2·Mn(ОАс)2, що проходить у 
температурних межах 155–400 ºC (3.1), 195–400 ºC (3.2) та 145–350 ºC (3.3). За 
температурними максимумами на МС профілях з m/z = 18 H2O+, 28 CO+, 
44 CO2

+ та 58 (CH3)2CO+ можна зробити висновок, що під час розкладу 3.2 та 
3.3 спостерігаються два послідовні процеси при 237 та 300 ºC. На відміну від 
двох попередніх сполук, при розкладі ацетатних груп у 3.1 відбуваються три 
послідовних процеси (215, 257 та 300 ºC), що зафіксовані на МС профілях з 
m/z = 28 CO+ та 44 CO2

+. Потрібно зазначити, що піки при 257 та 300 ºC 
свідчать про утворення ацетону (m/z = 28 CO+, 58 (CH3)2CO+), а при 215 ºC – 
про утворення оцтової кислоти (m/z = 60 CH3COOH+), що підтверджує 
проходження таких реакцій [183, 184]: 

Mn(CH3COO)2 → MnO + (CH3)2CO + CO2 

Cu(CH3COO)2→Cu + CH3COOH + CO2 + H2 + С 

Оскільки відщеплення bpy та розклад ацетатних груп відбуваються як 
незалежні послідовні процеси, то було проведено порівняння фазового складу 
твердих залишків сполук 3.1 – 3.3 та сумішей ацетатів 2M(ОАс)2+Mn(ОАс)2 
після розкладу у інертній та окисній атмосфері. Відповідні дифрактограми 
наведено на рис. 3.10. Термічну обробку проводили у такому режимі: 30 хв при 
200°С (спостерігалось плавлення комплексів), 4 год при 300°С та, зрештою, 
1,5 год при 350°С. Уширення піків в області 2θ 10–25° свідчить про присутність 
аморфної фази, причому найбільш помітна її кількість у кобальт-вмісних 
зразках.  

Для цинк-вмісних сполук продукти термічного розкладу комплексу 3.3 та 
суміші ацетатів співпадають. Так, після термічної обробки на повітрі в зразках 
містяться кристалічні фази цинкіту ZnO (JCPDS 36–1451) та шпінелі ZnMn2O4 
(JCPDS 77–0470), а у інертній атмосфері утворюється суміш оксидів ZnO та 
MnO (JCPDS 07–0230). 
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  (а)    (б)     (в) 

Рис. 3.10. Дифрактограми твердих продуктів розкладу комплексів 3.1 – 3.3 та 
відповідних сумішей ацетатів M = Cu (а), Co (б), Zn (в) (air – окисна атмосфера, 

Ar – інертна атмосфера). 
 

На відміну від попереднього випадку, склад твердого залишку для купрум- 
та кобальт-вмісних сполук залежить від складу прекурсора. При розкладі на 
повітрі комплексу 3.1 утворюється суміш гаусманіту Mn3O4 (JCPDS 24–0734) та 
металічної міді (JCPDS 04–0836), а в атмосфері аргону з’являється додаткова 
фаза MnO. У продуктах розкладу суміші ацетатів 2Cu(ОАс)2+Mn(ОАс)2 на 
повітрі не містилося металічної міді, натомість знайдено суміш оксидів Сu2O та 
CuO, а в інертній атмосфері одержано фази Cu та MnO. 

Суміш фаз тетрагональної (Co,Mn)Mn2O4 та кубічної (Co,Mn)Co2O4 
шпінелі утворюється з комплексу 3.2 у окисній атмосфері, а з суміші ацетатів – 
тільки кубічна шпінель. Розраховане значення параметра a = 8,1194 Å є 

проміжним між Co3O4 (JCPDS 43–1003, пр.гр. Fd3m, a = 8,084 Å) та MnCo2O4 

(JCPDS 23–1237, пр.гр. Fd3m, a = 8,269 Å). Склад (Co0,8Mn0,2)Co2O4 було 
розраховано з лінійної залежності ступеня заміщення Co на Mn (х) від а для 
(Co1–xMnx)Co2O4 у відповідності до закону Вегарда. Для тетрагональної шпінелі 
(Mn1–xCox)Mn2O4 (пр.гр. I41/amd, a = 5,738 Å, c = 9,330 Å) відношення c/a 
складає 1,626, що відповідає складу (Co0,2Mn0,8)Mn2O4. При розкладі в 
атмосфері аргону як комплексу, так і суміші солей утворюється твердий розчин 
(Co,Mn)O. Розрахований параметр елементарної комірки a = 4,368 Å має 

проміжне значення між MnO (JCPDS 07–0230, пр.гр. Fm3m, a = 4,445 Å) та 
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CoO (JCPDS 48–1719, пр.гр. Fm3m, a = 4.261 Å), та відповідає визначеному за 
законом Вегарда складу (Co0,4Mn0,6)O. 

Площі питомої поверхні для продуктів термічного розкладу 3.1 та 3.3 на 
повітрі, визначені методом низькотемпературної адсорбції азоту з лінійної 
ділянки залежності БЕТ, складають 33 ± 0,2 та 9 ± 0,06 м2·г–1 для Zn/Mn та 
Cu/Mn зразків, відповідно. Одержані величини знаходяться в межах звичайних 

значень для подібних комерційних зразків (5 – 50 м2⋅г–1). 
За результатами скануючої електронної мікроскопії (СЕМ) всі одержані 

зразки є нещільними агломератами розміром 100–200 мкм, що складаються з 

часток мікронного розміру. У кобальт-вмісних зразках за результатами 

SEM/EDX аналізу вміст елементів Mn : Co : O у приповерхневому шарі 

варіюєтсья у межах співвідношень від 1 : 2 : 4 до 2 : 1 : 4, що підтверджує 

висновок, зроблений за результатами фазового аналізу про утворення 

заміщених шпінелей. Більшість частинок мають сферичну форму та низький 

ступінь кристалічності (рис. 3.11). 

   
Рис. 3.11. Мікрофотографії СЕМ продуктів твердого розкладу 3.2 на 

повітрі. Взято з роботи [176]. 

Зразок ZnO/ZnMn2O4 складається з псевдосферичних частинок розміром 1–

5 мкм. За результатами EDX аналізу співвідношення Mn : Zn близьке до 2 : 1, 

тому можна припустити, що часточки ZnO, вміст яких ~ 67%, вкриті цинк-

мангановою шпінеллю. SEM/EDX картографія свідчить про високу 

гомогенність розподілу металів на поверхні оксидного матеріалу. Суміш, що 

утворилась внаслідок термічного розкладу 3.3 в аргоні, містить цинкіт у вигляді 

часточок розміром 120–500 мкм та тетраедричні наночастки MnO розміром 

~200 нм (рис. 3.12).  
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 (а)  (б) 

 (в)  (г)  (д) 
Рис. 3.12. Мікрофотографії СЕМ продуктів твердого розкладу 3.3 в аргоні (а, б); 

SEM-EDX картографія локалізації O (в), Zn (г) та Mn (д). 
Взято з роботи [176, 185]. 

Порівняно з попередніми зразками, розмір часток у суміші Cu/Mn3O4, 
одержаній при розкладі 3.1 на повітрі, є більшим (5–10 мкм), та вони 
упаковуються щільніше. Згідно з EDX аналізом, приповерхневий вміст міді 
складає ~ 10%, що є значно нижчим за вміст у масивному зразку (67 %). Це 
може бути пояснене тим, що великі кристаліти міді вкриті шаром оксиду Mn3O4 

(рис. 3.13). 

(а)  (б) 

(в)  (г)  (д) 
Рис. 3.13. Мікрофотографії СЕМ твердих продуктів розкладу 3.1 на повітрі 

(а, б) та SEM-EDX картографія локалізації O (в), Cu (г) та Mn (д) у Cu/Mn3O4. 
Взято з роботи [185]. 
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3.2. Дикарбоксилатні гетерометалічні сполуки 
 

3.2.1. Синтез та характеризація 

 

З метою встановлення особливостей утворення гетерометалічних сполук 

на основі дикарбоксилатів в умовах прямого синтезу було досліджено 

взаємодію у такій системі із застосуванням комбінаторного підходу: 

{M1} – {M2} – L – dicarb – Solv, 

де {M1} – нульвалентний метал (Cu, Co), {M2} – вихідна сполука, що містить 

другий метал (Mn, Co, Zn, Fe); L – N,N-донорний ліганд (en, Me2en, 1,3-pn); 

Solv – розчинник (dmf, dmso, CH3OH, H2O); dicarb – дикарбоксилат (С2О4
2–, mal, 

succ). 

O O

O O

O O

O O O
O

O

O
C2O4

2- mal succ
 

Як інваріантну складову на першому етапі було обрано манган. Оскільки 

швидкість розчинення металічного Mn є досить низькою, то його вводили у 

вигляді сполук, зокрема перманганату. Додаткові компоненти системи вводили 

за потребою, враховуючи тип ліганду та природу джерела другого металу. Було 

досліджено вплив жорсткого (оксалат) чи гнучкого (малонат, сукцинат) 

дикарбоксилатів, а також етилендіаміну та його похідних на будову одержаних 

сполук. 

Оксалатні комплекси Сu/Mn були одержані з використанням такої 

системи: 

Cu0 – KMnO4/NBu4MnO4 – CH3OH – en∙2HCl – (NH4)2С2О4 – Solv 

Перетворення вихідних речовин у системі Cu0 – NBu4MnO4 – CH3OH – 

en∙2HCl – (NH4)2С2О4 – Solv (dmf, dmso, CH3OH) відбувались протягом 

1,5–3 год та по мірі розчинення металічної міді супроводжувались зникненням 

фіолетового забарвлення реакційної суміші та утворенням осаду бузкового 

кольору. Утворений осад перекристалізували з води, отримавши суміш трьох 
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кристалічних фаз із характерним габітусом кристалів: бузкові блоки 

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

фіолетові ромби [Cu(en)2][Mn2(C2O4)3(H2O)2] (3.10) [186]. На повітрі кристали 

комплексу 3.8 руйнуються протягом декількох годин з втратою 

некоординованих молекул води. 

На прикладі попередньої системи було вирішено дослідити вплив природи 

вихідної сполуки мангану на склад продуктів взаємодії. Так, у випадку 

використання MnCl2 замість перманганату, мідь окиснюється киснем повітря з 

утворенням сполуки, що містить комплексний катіон [Cu(en)2]2+, але 

гетерометалічих сполук при цьому виділити не вдалося. При заміні MnCl2 на 

оксалат MnC2O4 з неводних розчинів утворювалась суміш неідентифікованих 

продуктів. Тому було вперше в прямому синтезі гетерометалічних сполук 

запропоновано застосувати воду як розчинник, що привело до кристалізації 

індивідуальної сполуки 3.10 з системи Cu0 – MnC2O4 – en – (NH4)2C2O4 – Н2О 

(рис. 3.14), а при розчиненні металічної міді у присутності оксалату кобальту – 

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

 
Рис. 3.14. Дифрактограма полікристалічного зразка 3.10 (експ.) та розрахована з 

результатів монокристального експерименту (розр.). 
 
Можливість заміни мангану на кобальт спонукала до пошуку інших 

гетерометалічних комплексів на основі купруму. Так, наприклад, для 

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

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

(3.13) [187] вдалося одержати тільки при застосуванні ферум(ІІІ) 
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трисоксалатоферату (NH4)3[Fe(C2O4)3]·3H2O як джерела другого металу. При 

цьому продукт 3.13 утворювався виключно у неводних розчинниках, оскільки у 

воді відбувався частковий гідроліз вихідних сполук феруму з наступною 

кристалізацією суміші неідентифікованих продуктів. 

Заміна етилендіаміну на Me2en або 1,3-pn у системі Cu0 – NBu4MnO4 – 

CH3OH – L – (NH4)2С2О4 – Solv (L = Me2en, 1,3-pn)привела до утворення 

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

·[Mn(С2О4)(H2O)2]·H2O (3.15) [188]. А варіювання карбоксилатів (заміна 

жорсткого на гнучкий) дозволило отримати комплекси 

[Cu(en)2][Mn(mal)2(H2O)2] (3.16) та [Cu(en)2][Mn2(succ)2Cl2] (3.17) [189]. 

Потрібно зазначити, що ці сполуки виділено лише з неводних розчинів, 

причому природа розчинника не впливає на склад одержаних комплексів, але 

найвищих виходів для 3.14 та 3.15 було досягнуто при використанні метанолу, 

а 3.16 та 3.17 – dmf. У всіх випадках для одержання кристалів, придатних для 

РСА, необхідно було перекристалізувати осади, що випадали в процесі реакції, 

з води. За даними РФА, до складу осадів входили комплекси, подібні до 3.14–

3.17, а також певна кількість неідентифікованої фази. Тому для подальших 

досліджень використано тільки індивідуальні сполуки, одержані в результаті 

перекристалізації. Кількість молекул води (за даними елементного аналізу) у 

кількох паралельних зразках була однаковою та відтворюваною. 

При заміні металічної міді на кобальт у системі М0 – NBu4MnO4 – CH3OH 

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

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

гетерометалічні сполуки з катіоном [Co(en)3]3+: [Co(en)3]2[Mn2(С2О4)5]·6H2O 

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

як протийон входить тіоціанат, оскільки до вихідної суміші додатково було 

введено етилендіамін та тіоціанат амонію замість en∙2HCl. 

У метанолі спостерігається принципово інше перетворення: утворений при 

окисненні метанолу формальдегід вступає в реакцію конденсації з en та 

аміаком. Продукт такої конденсації N(CH2NHC2H4NH2)3 – N,N,N-{трис[(2-
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аміноетил)аміно]метил}амін (ТАА) координується до кобальту з утворенням 

"одношапкового" клатрохелату, що входить до складу сполуки 

[Co(ТАА)][Mn(С2О4)2]Cl·3H2O (3.20) [190]. Цей процес можна описати 

проходженням таких стадій: 

- окиснення метанолу перманганатом, що супроводжується частковим 

депротонуванням en∙2HCl (ця стадія триває ~ 2 хв та супроводжується 

знебарвленням реакційної суміші й утворенням об’ємного бурого осаду): 

+H3N
NH3

+
Cl-

Cl-
+H3N

NH2Cl-2KMnO4 + 3CH3OH + 2 2MnO2 + 3CH2O + 2 +2 KCl + 
4H2O  

- реакція Шифа – конденсація формальдегіду з еn 

+H3N
N

Cl-+H3N
NH2Cl- + CH2O + H2O , 

- паралельно відбувається розчинення металічного кобальту: 

Co0 + MnO2 + 4H+ Co2+ + Mn2+ + 2H2O  
- координація азометину до кобальту з утворенням [CoL'3]3+, який в свою 

чергу, вступає в темплатну конденсацію з аміаком: 

Co2+ + 3 H2N N + 1/4O2 + H+ N

N
H2

NN
Co3+

N
H2

N
H2

[CoL]3+

+ 1/2H2O
+ NH3 N

N
H2

NN
Co3+

N
H2

N
H2

N

 
Утворені при відновленні перманганату йони Mn2+ координують оксалатні 

групи. Аніони [Mn(ох)2(Н2О)2]2–, як відомо [191], схильні до поліконденсації з 

утворенням 2D або 3D координаційних полімерів, але в даному випадку 

формується тільки 1D полімер, ймовірно, за рахунок низької швидкості 

генерації іонів Mn2+: 

Mn2+ + 2ox2- + 2H2O [Mn(ox)2(H2O)2]2-
+ ox2-

- 4H2O
[Mn2(ox)5]6-

[Mn(ox)2]n2n-

 
 

ІЧ спектри сполук 3.8–3.20 містять смуги поглинання валентних коливань, 

характерні для лігандів амінного типу: ν(NН) в області 3280–3080 см–1, зміщені 
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на ~ 50 см–1 порівняно зі значеннями для некоординованих діамінів [192], та 

ν(CN) при 1110–1030 см–1. Смуги деформаційних коливань δ(NH2) 

перекриваються високоінтенсивними смугами ν(CО) карбоксилатних груп в 

області 1650–1630 см–1. Про місткову координацію карбоксилату у 3.17 

свідчить наявність в спектрі двох інтенсивних смуг симетричних та 

асиметричних валентних коливань при 1602 та 1425 см–1 із різницею 

Δ[νas(COO) – νs(COO)] = 177 см–1. В той же час, Δ для 3.16 складає 238 см–1, що 

відповідає монодентатній координації СОО-групи (рис. 3.15). Дійсно, за 

даними рентгеноструктурного аналізу контакт другого атома оксигену цієї 

групи до купруму є дещо подовженим, що і привело до збільшення значення Δ. 

(а) (б) 
Рис. 3.15. ІЧ спектри сполук 3.10 та 3.11 (а); 3.16 та 3.17 (б). 

 
У спектрі сполуки 3.19 інтенсивна смуга при 2064 см–1 свідчить про 

присутність некоординованої тіоціанатної групи. Смуга, що спостерігається 

при 950 см–1 у спектрі сполуки 3.13, може бути віднесена до ν(CS) 

некоординованих молекул dmso, що беруть участь в утворені водневих зв’язків 

[90]. В області 2980–2840 та 980–960 см–1 знаходяться смуги поглинання, 

відповідно, валентних коливань ν(CН) та ν(CС) діамінів та карбонових кислот. 

 

3.2.2. Особливості кристалічної будови 

 

У більшості одержаних сполук реалізується утворення аніонного 

полімерного фрагмента за рахунок місткової функції карбоксилатів. Причому 
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карбоксилатами зв’язується той метал, що має вищу спорідненість до оксигену, 

а другий утворює катіонний комплекс з N-донорним лігандом, компенсуючи 

таким чином заряд аніонної частини. 

Так, у сполуці [Cu(en)2][Mn2(C2O4)3]·6H2O (3.8) комплексні фрагменти  

{Mn(С2О4)3/2}, в яких атом мангану має трохи викривлене октаедричне 

оточення, утворене трьома оксалатними групами (довжини зв’язків Mn–O є 

типовими та складають 2,158(5)–2,190(5) Å [193, 194]), за рахунок місткової 

функції оксалатних груп утворюють спіральні мотиви з кроком 8,364 Å. 

Внаслідок перетину спіралей протилежної хіральності утворюється ахіральний 

каркас топології (10,3)-b [195], що містить канали, розташовані у напрямку 

(010). У каналах розташовані катіони [Cu(en)2]2+, геометричні параметри яких 

подібні до наведених у літературі [90], та молекули води (рис. 3.16). Додаткова 

стабілізація структури досягається за рахунок водневих зв’язків за участю 

некоординованих молекул води, NH2-груп ліганду та атомів О оксалатів. 

 
Рис. 3.16. Формування каркасу топології (10,3)-b з фрагментів {Mn(С2О4)3/2} та 

розташування катіонів [Cu(en)2]2+ у каналах каркасу. 
 

Поєднанням хіральних фрагментів протилежних конфігурацій 

{M(С2О4)3/2}, де М – Mn (3.9), Co (3.11), Zn (3.12), формуються двовимірні 

аніонні шари з широко розповсюдженою стільниковою топологією (6,3). 

Утворення каркасу відбувається за рахунок координації одного з атомів 

оксигену оксалату у аксіальні позиції комплексного катіона [Cu(en)2]2+, 

доповнюючи таким чином координаційне число купруму до 6 (4+2) (рис. 3.17). 

Відстань між шарами зменшується в ряду Zn > Mn > Co. У катіонах [Cu(en)2]2+ 

довжини зв’язків Cu–N у екваторіальній площині є звичайними для таких 

комплексів (середнє значення згідно даних Кембриджської кристалографічної 
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бази даних (CCDC) складає 2.015 Å [196]). В той же час, аксіальні зв’язки Cu–O 

є подовженими, порівняно з середнім значенням 2,509 Å [196], але також 

потрапляють в типовий діапазон (~2,32–2,80 Å), що свідчить про семі-

координаційний характер зв’язку. Додаткові взаємодії між шарами обумовлені 

водневими зв’язками  N–H…O між аміногрупами en та атомами оксигену 

оксалатів.  

 
Рис. 3.17. Формування сіток топології (6,3) з фрагментів [M(С2О4)3/2] (М = 

Mn – 3.9, Co – 3.11, Zn – 3.12) та їх поєднання катіонами [Cu(en)2]2+. 
 
Сполука [Cu(Me2en)2][Mn2(С2О4)3]·2H2O (3.14) також містить стільникові 

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

якому екваторіальне оточення центрального атома утворене чотирма атомами N 

двох хелатно координованих молекул N,N-диметилетилендіаміну (відстані Cu–

N та кути N–Cu–N лежать в межах 1,9922(15)–2,0906(14) Å та 84,93(6)–

95,07(6)°, відповідно, і є звичайними для [Cu(Me2en)2]2+ комплексів [197, 198]). 

На відміну від попередніх сполук, у комплексі [Cu(en)2][Mn2(C2O4)3(H2O)2] 

(3.10) аніонним структурним блоком є [Mn2(C2O4)3(H2O)2]2–, в якому наявні два 

типи координації оксалатних груп: 

• біс-бідентатно-хелатна, яка є містковою між двома 

атомами мангану: 

OO

O O
MnMn

 
• бідентатно-хелатно координована до одного атома 

мангану та одночасно місткова між трьома 

атомами металів. 

OO

O O
Mn

Mn

Cu  

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

характеристики відповідають типу "паркетна підлога" (рис. 3.18). Ключову 
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роль у формуванні такого типу шестикутників грають водневі зв’язки між 

координованими до атома Mn молекулами води, розташованими всередині 

циклів, та атомами О оксалату. За рахунок утворення координаційного зв’язку 

Cu(1)–O(3) [відстань Cu–O дорівнює 2,673 Å] відбувається поєднання аніонних 

сіток в каркас. 

 
Рис. 3.18. Формування сіток топології (6,3) "паркетна підлога" з фрагментів 

[Mn2(С2О4)3(H2O)2]2– та їх поєднання катіонами [Cu(en)2]2+ у 3.10. 
 
Цікавим фактом є одночасна кристалізація комплексів 3.8, 3.9 та 3.10 з 

однієї реакційної суміші. У літературі неодноразово повідомлялось про роль 

хіральності катіона як темплата при формуванні певної топології сіток [199, 

200], але в даному випадку цей ефект відсутній, і у присутності [Cu(en)2]2+ у 

суміші утворюються як дво-, так і тривимірні аніонні структури (рис. 3.19). 

. 

Рис. 3.19. Типи 2D та 3D аніонних фрагментів у сполуках 3.8–3.10, виділених з 
однієї реакційної суміші. 

 
До складу сполук [Co(en)3][Mn(C2O4)2](SCN)⋅3H2O (3.19) та 

[Co(ТАА)][Mn(С2О4)2]Cl·3H2O (N,N,N-{трис[(2-аміноетил)аміно]метил}амін 

– ТАА) (3.20), що мають подібну будову, входять одновимірні спіралеподібні 
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ланцюги [Mn(C2O4)2]n
2n–, в яких наявні два типи координації оксалатних 

груп: 

• біс-бідентатно-хелатна, яка є містковою між двома 

атомами мангану 

O

OO

O
MnMn

 
• бідентатно-хелатно координована до атома 

мангану, що має два термінальних атоми оксигену 

OO OO

OO OO
MMnn

 
Катіони [Co(en)3]3+ та [Co(ТАА)]3+ розміщені між ланцюгами, 

утворюючи шари (рис. 3.20). Комплексна частка [Co(ТАА)]3+ має будову, 

подібну до описаних раніше [МL3]2+/3+ (М = Ni2+, Co3+) [201, 202, 203], з 

параметрами, близькими до наведених у літературі [201] (Co–N 1,960(3)–

1,979(3) Å, кути N–Co–N 85,45(11)–94,56(13)° для цис- та 174,08(12)–

174,68(12)° для транс-N атомів, відповідно). Потрібно зазначити, що на 

даний час відомо лише кілька комплексів перехідних металів з ТАА, а 3.20 

був першим прикладом сполук, що містить лише один тип катіонів з даним 

лігандом – [Co(ТАА)]3+, оскільки раніше було одержано сполуку, в якій були 

одночасно присутні [Co(ТАА)]3+ та [Co(en)3]3+ [201]. 

 
Рис. 3.20. Поєднання катіонів [Co(ТАА)]3+ та аніонів [Mn(С2О4)2]n

2n–у шари в 
3.20 (водневі зв’яки N–H...O та контакти N–H...Cl показано пунктиром). 

Взято з роботи [190]. 
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В основі кристалічної будови [Cu(1,3-pn)(С2О4)(H2O)]-

[Mn(С2О4)(H2O)2]·H2O (3.15) лежать нейтральні полімерні ланцюги 

[Mn(С2О4)(H2O)2]n, подібні до 3.19–3.20, де атоми Mn(II) послідовно зв’язані 

біс-бідентатними оксалатними групами, але замість третьої бідентатно-

хелатної оксалатної групи в оточенні атома мангану знаходяться дві 

координовані молекули води (довжини зв’язків Mn–O мають значення в 

межах від 2,1192(12) до 2,2195(14) Å).  

У міжланцюговому просторі розташовані нейтральні молекули [Cu(1,3-

pn)(C2O4)(H2O)], будова яких подібна до описаних раніше [204] (рис. 3.21, а). 

Згідно зі значенням кутового стуктурного параметра (τ = 0,05) 

координаційним поліедром атома купруму є квадратна піраміда, базова 

площина якої утворена двома атомами О оксалату та двома атомами N 

хелатно координованого 1,3-pn (середні значення довжин зв’язків Cu–N та 

Cu–O становлять 1,961 та 1,977 Å, відповідно). Атом оксигену координованої 

молекули води займає апікальну позицію, а зв’язок Cu–O є подовженим – 

2,3052(14) Å. Поєднання полімерних ланцюгів [Mn(C2O4)(H2O)2]n та 

нейтральних фрагментів [Cu(1,3-pn)(C2O4)(H2O)] відбувається за рахунок 

розгалуженої системи водневих зв’язків за участю некоординованих молекул 

води (рис. 3.21, б). 

 

(а) (б) 
Рис. 3.21. Фрагмент упаковки (а) та система водневих зв’язків (б) в сполуці 

3.15. Взято з роботи [188]. 
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У сполуці [Cu(en)2][Mn2(succ)2Cl2] (3.17) структурною одиницею 

одновимірних аніонних ланцюгів є біядерний фрагмент [Mn2(succ)2Cl2]n
2n–, де 

два атоми мангану(ІІ), відстань між якими 3,11(3) Å, з’єднані чотирма 

містковими карбоксилатними групами чотирьох сукцинатних груп. 

Незважаючи на те, що аніонні фрагменти загальної формули 

[M2(carboxylate)4L2]n– досить добре досліджені [наприклад, 205, 206, 207], 

відомо лише декілька комплексів Mn(II) із структурою типу "ліхтарик" [208, 

209]. Атом Mn має квадратно-пірамідальне оточення, в екваторіальній площині 

якого знаходяться чотири атоми О сукцинатних груп (довжини зв’язків Mn–O 

знаходяться в межах 2,1065(13)–2,1399(12) Å). Аксіальну позицію займає атом 

хлору з довжиною зв’язку Mn–Cl 2,3845(5) Å, що близька до знайденої у 

комплексі, який містить поліедр MnO4Cl [210]. Потрібно зазначити, що 

фрагмент [Mn2(succ)4Cl2]2– кристалографічно охарактеризований вперше. 

Ланцюгові фрагменти поєднані між собою у шари в площині [110] за 

допомогою катіонів [Cu(en)2]2+ шляхом координації атомів хлору до Cu в 

аксіальних позиціях (довжина зв’язку Cu–Cl складає 2,934(14) Å, що свідчить 

про його семі-координаційний характер) (рис. 3.22). Структура додатково 

стабілізована міжмолекулярними водневими зв'язками за участю аміногруп 

en та атомів О сукцинатних груп. 

 
Рис. 3.22. Формування шарів у 3.17 шляхом поєднання аніонних ланцюгів 

[Mn2(succ)4Cl2]n
2n– катіонами [Cu(en)2]2+. Взято з роботи [189]. 
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Катіон-аніонну будову має сполука [Co(en)3]2[Mn2(С2О4)5]·6H2O (3.18). 

Структурні блоки [Co(en)3]3+ та [Mn2(С2О4)5]6– пов’язані між собою 

розгалуженою системою водневих зв’язків за участю некоординованих 

молекул води (рис. 3.23). Октаедричне оточення атома Mn(ІІ) утворене 

однією біс-бідентатною містковою та двома бідентатними хелатними 

оксалатними групами, причому довжина зв’язку Mn–О (оксалатна група) 

більша для місткової групи у порівнянні з термінальною (2,160(2) Å та 

2,0888(19)–2,125(2) Å, відповідно). Відстань Mn⋅⋅⋅Mn дорівнює 5,626 Å і є 

трохи довшою у порівнянні з полімерними фрагментами подібної будови. 

Потрібно зазначити, що на сьогодні відомо не більше 10 комплексів, що 

містять аніонні фрагменти загальної формули [M2(С2О4)5]n– (М = Fe, Zn, Ni) 

[211, 212, 213], а манганвмісний димерний аніон [Mn2(С2О4)5]6– був 

кристалографічно охарактеризовано вперше.  

 
Рис. 3.23. Поєднання катіонів [Co(en)3]3+ та аніонів [Mn2(С2О4)5]6– за рахунок 

водневих зв’язків у 3.18. Взято з роботи [190]. 
 

У сполуках (NH4)[Cu(en)2][Fe(C2O4)3]∙2dmso (3.13) та 

[Cu(en)2][Mn(mal)2(H2O)2] (3.16) одновимірні ланцюги із квазі-лінійним 

розміщенням атомів металів утворюються за рахунок чергування 

карбоксилатних та діамінних комплексних часток (рис. 3.24). 

Аніон [Cu(en)2][Fe(С2О4)3]– у 3.13 побудований з фрагментів [Cu(en)2]2+ 

та [Fe(С2О4)3]3–, поєднаних через подовжені Сu–O зв’язки (2,769(3)–2,869(3) 

Å). Координаційне оточення Fe(ІІІ) утворене шістьма атомами О трьох 

оксалатних груп, причому одна з них координована бідентатно, а дві інші 
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виконують µ-1,1,2 місткову функцію, пов’язуючи атоми Сu та Fe. Значення 

довжин звязків Fe–O знаходяться в межах 1,998(4)–2,020(3) Å та 

узгоджуються з наведеними в літературі для сполук з фрагментом 

[Fe(С2О4)3]3– [214]. Додаткова стабілізація ланцюгів досягається за рахунок 

водневих зв’язків N–H...O між аміногрупами en та атомами О оксалатних 

груп (рис. 3.24, а). 

Структурними блоками ланцюга у 3.16 є [Cu(en)2]2+ та 

[Mn(mal)2(H2O)2]2– (відстань Cu···Mn становить 4,125(1) Å) (рис. 3.24, б). 

Оточення атома Mn(ІІ) утворене чотирма атомами О двох бідентатних 

малонатних груп (Mn–Omal 2,1358(9)–2,1688(8) Å) та двома атомами оксигену 

молекул води у транс-положеннях (Mn–Ow 2,1887(11) Å). Геометричні 

параметри відповідають знайденим в літературі для подібних сполук [215, 

216, 217]. Подібно до 3.13, малонатні групи виступають µ-1,1,2 містковими 

лігандами, а зв’язок Cu–O є подовженим (2,793(22) Å). Ланцюги 

поєднуються у сітки водневими зв’язками між координованими молекулами 

води та некоординованими атомами оксигену малонатних груп. 

 

(а) (б) 
Рис. 3.24. Будова ланцюгів у 3.13 (а) та 3.16 (б), утворених чергуванням 

діамінних або карбоксилатних комплексних часток. 
 

3.2.3. ЕПР-спектроскопічні та магнетохімічні дослідження 

 

У спектрі ЕПР полікристалічного зразка 3.13 в Х-діапазоні при 295 К 

присутній характерний для Fe(ІІІ) широкий асиметричний сигнал з центром при 

g ~ 2 та шириною лінії ~2000 Гс, з двома додатковими компонентами при g ~ 

4,3 і g ~ 2,3, що майже зникають при охолодженні зразка до 77 К [218].  
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Спектр ЕПР замороженого розчину комплексу 3.13 у dmf містить сигнали 

від Cu(ІІ) та Fe(ІІІ) (рис. 3.25). Смуги між 2700 та 3500 Гс належать до 

анізотропного спектру Сu(II) в основному стані dx
2

-y
2 з добре розділеною НТС в 

області паралельної орієнтації. У результаті моделювання було одержано 

параметри: gІІ= 2,207, g┴ = 2,055 і АІІ = 203·10–4 см–1, характерні для фрагмента 

[Cu(en)2]2+ [145].  

 

Рис. 3.25. Спектр ЕПР замороженого (77 К) розчину сполуки 3.13 в dmf та 
змодельований спектр Cu(II) (sim Cu) із параметрами, наведеними у тексті. 

 
Вузька смуга при g ~ 4,3 і плече при g ~ 9, що спостерігаються в слабкому 

полі, можуть бути віднесені до ізольованих високоспінових центрів феруму(ІІІ) 

у ромбічно-викривленому оточенні із основним станом 6S (E/D = 0,29) [219, 

220], де E і D – параметри ромбічного і аксіального розщеплення в нульовому 

полі. Подібний спектр, параметри якого досить близькі до одержаних нами 

значень (E/D = 0,276 та 0,238) [221], із кращим розділенням смуг тонкої 

структури спостерігався для двох центрів Fe(C2O4)3– у допованому Fe кристалі 

K3Al(C2O4)3·3H2O. 

Величина χМТ при кімнатній температурі для сполуки 

(NH4)[Cu(en)2Fe(С2О4)3]·0,5dmso (за результатами елементного аналізу при 

зберіганні комплекс 3.13 втрачає 1,5 сольватних молекули) становить 4,77 см3 К 

моль–1, що добре узгоджується з розрахованим значенням (4,80 см3моль–1К) для 

магнітно невзаємодіючої пари СuII–FeIII зі спінами SCu = 1/2 і SFe = 5/2. 

Залежність оберненої сприйнятливості від температури описується рівнянням 
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Кюрі-Вейса на всьому проміжку, причому значення константи Вейса (θ = –0,73 

К) свідчить про наявність слабких антиферомагітних взаємодій (рис. 3.26). 

Моделювання експериментальних даних температурної залежності χМТ 

проведено за наведеною в літературі моделлю [222] для ланцюгів з 

чергуванням різних металічних центрів (SA = 5/2, SB = 1/2) за припущення gA = 

gB = gеф. для уникнення надпараметризації системи: 

5,432

4322
.

11666,057333,156527,177968,01
6425,82588,40542,262370,175,4

4 хххх
ххххg

T еф
mol −−−+

−−+−
=χ

 

де х = |J|/kT при негативному значенні J. Найкраще узгодження 

експериментальних та розрахованих даних було досягнуто з використанням 

параметрів |J| = 0,59, g = 2,008, R = 1,30·10–5 (R = ∑і((χіТ)експ. – 

(χіТ)теор.)2/∑і(χіТ)2
експ.). 

 

Рис. 3.26. Температурні залежності χМT (□) і 1/χМ (○) для комплексу 3.13 
(суцільні лінії – розраховані залежності із параметрами, наведеними у тексті).  

 
У спектрі ЕПР полікристалічного зразка комплексу 

[Cu(en)2][Mn(mal)2(H2O)2] 3.16 при кімнатній температурі спостерігається 

широкий асиметричний сигнал при gеф ~ 2, характерний для систем аксіальної 

симетрії. При зниженні температури до 77 К відбувається звуження ліній. При 

високих частотах (203–413 ГГц) сигнали від центрів Mn(II) та Cu(II) стають 

добре розділеними (рис. 3.27). Розраховані параметри для Cu(II) (gx,y = 2,042 та 

gz = 2,200) подібні до знайдених для катіона Cu(en)2
2+ [145]. 



133 

Для сполуки 3.16 значення магнітного моменту за кімнатної температури 

дорівнює 6,09 М.Б. та узгоджується з розрахованим для системи з двох 

магнітно ізольованих центрів Cu(II) та Mn(II) зі спінами SCu = 1/2 та SMn = 5/2 

(μтеор=6,16 М.Б.). Температурна залежність оберненої магнітної 

сприйнятливості підкоряється закону Кюрі-Вейса на всьому 

температурному інтервалі (θ = –0,07К та С = 4,65 см3·К·моль–1) (рис. 3.28). 

 
Рис. 3.27. Спектри ЕПР полікристалічних зразків сполуки 3.16 у Х-діапазоні 

(9,6 ГГц) та при 324 ГГц за різних температур. 
Подвійною стрілкою показана область спектра Cu(II).  

 

 
Рис. 3.28. Температурні залежності магнітного моменту (□) і оберненої 

магнітної сприйнятливості 1/χМ (○) для 3.16. Лінійну залежність обчислено за 
рівнянням Кюрі-Вейса з параметрами, наведеними в тексті. 
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Відсутність помітних обмінних взаємодій між атомами мангану та 

купруму була очікуваною, оскільки містковий між металічними центрами 

атом оксигену координований до атома купруму в аксіальній позиції, в той 

час як неспарений електрон Cu(II) знаходиться на 22 yxd
−  орбіталі. Більш 

сильний магнітний обмін міг би спостерігатись у випадку знаходження 

місткових атомів ліганду в екваторіальних позиціях поліедра купруму. Така 

взаємодія раніше описана, наприклад, для комплексу 

[MnIICuII(mal)2(H2O)4]·2H2O [223]: обмінний параметр J дорівнює –4,5 см–1 

(H = –2J⋅S1S2), хоча відстані Cu(II)···Mn(II) (5,209 та 4,790 Å) перевищують 

знайдену для сполуки 3.16 (4,125(1) Å) (рис. 3.29).  
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Рис. 3.29. Способи зв’язування металічних центрів у [Cu(en)2][Mn(mal)2(H2O)2] 
(3.16) (а) та [MnIICuII(mal)2(H2O)4] (б). 

 

Температурну залежність магнітного моменту для комплексу 

[Cu(en)2][Mn2(succ)2Cl2] (3.17) наведено на рис. 3.30. 

 
Рис. 3.30. Температурна залежність магнітного моменту для 3.17 

( – експериментальні точки, суцільна лінія – розрахована залежність з 
параметрами JMn-Mn = 31(1) см–1, JMn-Cu = 8(2) см–1 та f = 0,083(1)). 

Взято з роботи [189]. 
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Магнітна сприйнятливість сполуки визначається як сума 

сприйнятливостей обмінно-зв’язаної біядерної системи Mn(ІІ)–Mn(II) та 

ізольованого центру Cu(ІІ) (рис. 3.31, а): 
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При розрахунках було використано гамільтоніан Гейзенберга у вигляді 

H = J⋅S1S2. Оскільки при найнижчих температурах димер Mn(ІІ)–Mn(II) має 

бути діамагнітним, то очікувався внесок тільки від купруму(ІІ), тобто значення 

магнітного моменту повинно бути ~1,8 М.Б. Але одержане значення виявилось 

вищим, що може свідчити про наявність парамагнітних домішок у зразку, 

внесок яких у загальну магнітну сприйнятливість було враховано за таким 

рівнянням: 
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де α – це частка парамагнітних домішок. 

Моделювання було проведено за умови фіксування значень gMn = 2,00 та 

gСu = 2,09, визначених зі спектрів ЕПР. Найкраще узгодження даних було 

досягнуто при J = 27 cм–1 та α = 14%. Розраховане значення вмісту 

парамагнітних домішок виявилось занадто високим з огляду на те, що згідно 

даних РФА та елементного аналізу зразок є однофазним. Тому було зроблене 

припущення про можливість часткового взаємного заміщення металів у їх 

позиціях з утворенням еквімолярної кількості катіонів [Mn(en)2]2+ та біядерних 

фрагментів [Mn(II)Cu(II)(succ)2]2– (рис. 3.31, б). 
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 (б) 
Рис. 3.31. Будова обмінних фрагментів Mn(II)–Mn(II)...Cu(II) (a) 

та Mn(II)–Cu(II)...Mn(II) (б). 



136 

 
Це призводить до збільшення значення магнітної сприйнятливості при 

низьких температурах. У біядерній системі Mn(II)–Cu(II) можливі два спінових 

стани, S = 2 та S = 3, з очікуваною антиферомагнітною взаємодією. Тому внесок 

фракції із заміщеними позиціями розраховується як: 
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а загальна сприйнятливість дорівнює χ = (1–f) χ  +  f χsw, де f – вміст у зразку 

фракції із заміщеними позиціями. У асиметричному біядерному фрагменті 

значення g-факторів мають відрізнятись для різних спінових станів [224]: 

gS=2 = (7/6) gMn – (1/6) gCu, gx,y = 1,993 та gz = 1,966,  

gS=3 = (5/6) gMn + (1/6) gCu, gx,y = 2,007 та gz = 2,033. 

Для зменшення кількості параметрів при розрахунках було зафіксовано 
такі значення g-факторів: gMn=2,000, gCu=2,095, gS=2=1,984, gS=3=2,016. 
Найкраще узгодження було досягнуто при JMn-Mn = 31(1) см–1, JMn-Cu = 8(2) см–1 
та f = 0,083(1). Отже, порядок величини обмінного параметра не залежить від 
обраної моделі, а одержане значення є близьким до знайденого для комплексу 
L2Mn2(OOCR)4 (R – C(CH3)3, L – 2,6-діамінопіридин), в якому атоми мангану 
аналогічно зв’язані чотирма містковими карбоксилатами (JMn-Mn = 18 cм–1, 

H = J⋅S1S2, відстань Mn⋅⋅⋅Mn 3,084 Å) [208]. Але у випадку, коли місткових 
карбоксилатних груп є три, як, наприклад, у комплексах [L2Mn2(OOCR)3]+ (R –
 CH3, L – N,N’,N’-триметил-1,4,7-триазациклононан), магнітна взаємодія є 

слабшою (JMn-Mn = 3,4 cм–1, H = J⋅S1S2, відстань Mn⋅⋅⋅Mn 4,034 Å) [225]. 
Також значення обмінного параметра JMn-Mn у фрагменті [Mn2(succ)2Cl2]2–

було одержано з квантово-хімічних розрахунків в рамках кластерного підходу 
за допомогою теорії функціоналу електронної густини (DFT) у базисі Ahlrichs-
VDZ з допоміжним базисом Ahlrichs-TZV [160, 226, 227], використовуючи 
комплекс програм ORCA [228, 161]. При цьому для спрощення сукцинат-
аніони були перетворені на ацетатні. Розраховане значення JMn–Mn = 44 см–1 є 
близьким до одержаного в результаті моделювання експериментальних даних 
магнітної сприйнятливості.  
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У спектрі ЕПР полікристалічного зразка 3.17 у Х-діапазоні спостерігається 

один широкий симетричний сигнал. В той же час, при високих частотах (52–

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

спостерігається при температурах 10–50 К, а також спектр Cu(II) аксіальної 

симетрії з аналогічними до 3.16 параметрами (gx,y = 2,042 та gz = 2,200), 

типовими для Cu(en)2
2+. Це свідчить про відсутність обмінних взаємодій між 

атомами купруму та мангану (рис. 3.32, а). При найнижчих температурах, яких 

можна було досягти (3 К), триплетний сигнал зникає. При цьому інтенсивність 

смуги при g = 2,00 також зменшується. Тому можна припустити, що вона 

відповідає не тільки мономерній частці мангану(ІІ), але й спектру від станів з S 

> 1. Це підтверджується інтегральними кривими спектрів ЕПР, з яких видно, 

що інтенсивність сигналу з g = 2,00 при 3 К співставна з інтенсивністю спектра 

купруму(ІІ), в той час як при вищих температурах вона є значно більшою (рис. 

3.32, б). 

(а) (б) 

Рис. 3.32. Високочастотні (324 ГГц) спектри ЕПР полікристалічного зразка 
сполуки 3.17 за різних температур, подвійною стрілкою показана область 

спектра Cu(II), sim – змодельований спектр для S = 1 з параметрами, наведе-
ними у тексті (а); спектри ЕПР у вигляді кривої поглинання та її першої похід-

ної (б). О2 – позначення сигналів від кисню з S = 1 (g = 2,00, D = 3,57 cм–1 
[229]). 
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Триплетний спектр від першого збудженого стану димеру мангану(ІІ) 

можна описати спіновим гамільтоніаном вигляду H = µBBgS + D[Sz
2 – S(S+1)/3] 

+ E(Sx
2 – Sy

2). Параметри цього спектра, знайдені одночасним моделюванням 

всіх резонансів триплетного стану, що спостерігались при частотах 52–413 ГГц 

за однакової температури, з побудовою двовимірної карти в координатах 

"частота–поле" (рис. 3.33, а), складають gx,y = 2,000(1), gz = 1,998(1), D = –

3.046(3) см–1 та E = 0. Отже, система має аксіальну симетрію. Знак параметра D 

може бути визначений за відносними інтенсивностями ліній у спектрах, 

зареєстрованих за низьких температур (рис. 3.33, б).  

 (а) (б) 

Рис. 3.33. Положення резонансів у координатах "частота–поле" для 3.17 (15 K, 
304,8 ГГц) (а) та змодельовані спектри для S = 1 з різним знаком параметра D 

(б). Взято з роботи [189]. 

 
Спектри ЕПР полікристалічних зразків комплексів 3.18–3.20 при кімнатній 

температурі та 77 К подібні й характеризуються наявністю одного 

симетричного сигналу при gеф ~ 2,10. У спектрах заморожених (77 К) неводних 

розчинів проявляється НТС, яка є добре розділеною у випадку метанолу як 

розчинника: спостерігається шість ліній НТС від Mn(II) з g = 2,00. Крім того, 

між кожною суміжною парою шести "дозволених" (ΔmI = 0) переходів з g ~ 2 

спостерігається пара відносно слабких "заборонених" ліній (ΔmI = ±1) (SMn = 

5/2, IMn = 5/2) (рис. 3.34). 
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 (а) (б) 

Рис. 3.34. Спектри ЕПР полікристалічного зразка (а) та заморожених (77 К) 
розчинів 3.20 (б). 

 
3.2.4. Термічні властивості сполук 3.10–3.12, фазовий склад та морфологія 

продуктів їх розкладу 

 

Як було показано у розділі 3.1, гетерометалічні комплекси є зручними 

прекурсорами для низькотемпературного одержання змішанооксидних фаз зі 

структурою шпінелі. Але стехіометричне співвідношення металів у вихідних 

комплексах складає 1:1 та не є оптимальним для утворення однофазних 

продуктів. Тому для подальших досліджень було обрано сполуки 3.10–3.12, що 

містять пари металів Сu/Mn, Cu/Co та Cu/Zn у потрібних співвідношеннях. 

Результати термічного аналізу у атмосфері повітря та аргону для сполук 

[Cu(en)2][Mn2(C2O4)3(H2O)2] (3.10) та [Cu(en)2][Co2(C2O4)3]·3H2O (3.11) 

представлено на рис. 3.35. Початкова втрата маси для 3.10 нижче 180°C 

супроводжується ендотермічними ефектами та відповідає відщепленню двох 

молекул води. Термічний розклад обох комплексів відбувається у вузькому 

температурному інтервалі та закінчується до 300 ºC формуванням оксидної 

фази, що супроводжується сильним екзотермічним ефектом. В інертній 

атмосфері температура початку розкладу 3.10 така ж, як і на повітрі, а для 3.11 

є вищою на 60ºC. При подальшому нагріванні втрата маси є поступовою та 

навіть при 500 ºC не досягає очікуваної для утворення оксидів CuO/MnO або 

CuO/CoO. 
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Процес термічного розкладу сполуки [Cu(en)2][Zn2(C2O4)3] (3.12) в 
атмосфері повітря є подібним до двох попередніх і також відбувається у 
вузькому температурному інтервалі близько 290°С та характеризується 
наявністю одного екзо-ефекта. За результатами РФА, у твердому залишку 
присутні дві кристалічні фази – CuO та ZnO. 

(а) (б) 

Рис. 3.35. Криві ТГ-ДТА для 3.10 (а) та 3.11 (б) у атмосфері повітря (О2) та 
інертного газу (Ar). 

За результатами РФА продукт термічного розкладу сполуки 3.10 на повітрі 
є однофазним та містить тетрагональну шпінель CuMn2O4 (рис. 3.36). Сферичні 
частинки утворюють поруваті агломерати (рис. 3.37, а), причому морфологія 
поверхні досить подібна до описаної в літературі для CuMn2O4, одержаної 
плавленням металічних міді та марганцю в атмосфері кисню [230].  

 
Рис. 3.36. Дифрактограми продуктів розкладу сполук 3.10 (вгорі) та 3.11 

(внизу). 

Згідно з даними EDX аналізу співвідношення Cu : Mn у приповерхневому 
шарі є близьким до 1 : 2, що відповідає стехіометрії у вихідний сполуці. 
SEM/EDX картографія підтверджує гомогенний розподіл металів, що свідчить 
про можливість використання таких комплексів для низькотемпературного 
синтезу оксидних фаз. 
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Основним продуктом термічного розкладу сполуки 3.11 є кубічна шпінель 
CuCo2O4 (рис. 3.36). Але на дифрактограмі також присутні додаткові піки 
домішкової фази моноклинного CuO, що інколи також зустрічається при 
одержанні CuCo2O4 іншими методами, наприклад, гідротермальним [231]. На 
відміну від CuMn2O4, частинки шпінелі CuCo2O4 є шаруватими із розміщеними 
на їх поверхні сферичними частками CuO (рис. 3.37, б). 

 (а) 

(б) 
Рис. 3.37. СЕМ мікрофотографії продукту термічного розкладу сполук 3.10 (а) 

та 3.11 (б). 
 

EDX аналіз був проведений для різних областей зразка та підтверджує 
співвідношення Cu : Co = 1 : 2 для шаруватих часток, в той час як для 
сферичних вміст купруму є підвищеним (рис. 3.38). Додатково ці висновки 
були підтверджені SEM/EDX картографією, де чітко можна виділити області 
підвищеної концентрації Cu, що співпадають із розташуванням сферичних 
часток (рис. 3.39). 

 
Рис. 3.38. СЕМ мікрофотографія продукту термічного розкладу сполуки 3.11 із 

зазначенням областей EDX аналізу. 
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Рис. 3.39. СЕМ–EDX картографія локалізації Cu (A), Co (B) та O (C) продукту 

термічного розкладу 3.11. 
 
 

3.3. Піридиндикарбоксилатні гетерометалічні сполуки  

 

Продовжуючи досліджувати особливості синтезу гетерометалічних сполук 

з нульвалентних металів в системах на основі мангану(ІІ), було запропоновано 

використати 2,6-піридиндикарбонову (дипіколінову) 

кислоту (2,6-H2pydc), яка добре розчинна у воді та ряді 

полярних органічних розчинників і є комерційно 

доступною. Крім того, ця кислота виконує ряд важливих 

біологічних функцій, зокрема входить до складу бактеріальних спор у вигляді 

комплексу з кальцієм [232], бере участь у ряді ензиматичних процесів [233] 

тощо. 

Оскільки 2,6-H2pydc та її депротоновані форми 2,6-Hpydc– та 2,6-pydc2– є 

полідентатним N,O-хелатуючим лігандом з можливістю реалізації різних 

способів координації (рис. 3.40) [234], вона легко утворює стійкі комплекси як 

майже з усіма перехідними, так і з р-металами. Хоча на даний час відома велика 

кількість монометалічних комплексів, кількість гетерометалічних є незначною 

та обмежується, передусім, рядом сполук на основі лантаноїдів, наприклад 

La/(Eu, Cr або Co) та Y/(Cr або Co) [235, 236]. 
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3.3.1. Синтез та спектральні характеристики  

 

На момент початку дослідження з 158 сполук з 2,6-H2pydc (за даними 

CCDC) не знайдено жодного гетеробіметалічного комплексу Mn/M (де M –3d-

метал), хоча було показано можливість утворення сполук типу [M(H2O)5M'(2,6-

pydc)2]∙nH2O (де M, M' – Cu, Co, Zn, Ni) [237]. Тому на першому етапі було 

досліджено взаємодію в системі, що подібна до описаних розділах 2.2 та 3.2: 

Cu0/Co0 – KMnO4/NBu4MnO4 – CH3OH – 2,6-H2pydc – NH4Cl – Solv 

Solv – CH3OH, dmf, dmso 

При цьому, з dmf або dmso розчинів виділені лише монометалічні 

комплекси Cu або Co. З метанольних розчинів у вигляді дрібнокристалічних 

осадів, що утворюються під час взаємодії, одержано сполуки 

[Cu(2,6-pydc)2Mn(H2O)5]·2H2O (3.21) та (NH4)[CoхMn1–х(2,6-pydc)2], причому 

склад останньої сполуки є змінним, і вона належить до так званих "змішаних 

кристалів".  

Оскільки виявилось, що комплекси Cu та Co з 2,6-pydc є більш стійкими, 

ніж з манганом, було запропоновано використати N-донорний хетатуючий 

ліганд (en, phen) для зв’язування міді та кобальту в стійкі катіонні комплекси. 

Тому було досліджено такі системи: 

M0 – KMnO4/NBu4MnO4 – CH3OH – L1 – 2,6-H2pydc – NH4Сl – Solv 

M0 – Cu, Co, Ni; L1 – en, phen; Solv – CH3OH, dmf, dmso. 

Як і в попередньому випадку, найбільш придатним розчинником виявився 

метанол. Час взаємодії до повного розчинення порошку металу значно 

відрізнявся – від 40 хв для міді та до 4-5 год для кобальту або нікелю. З phen 

виділено сполуки для всіх досліджених металів: [Cu(phen)2Cl][Mn(phen)(2,6-

pydc)Cl]·CH3OH (3.22) [238], [CoІІ(phen)3][Mn(2,6-pydc)2]·12H2O (3.23) та 

[Ni(phen)3][Mn(2,6-pydc)2]·7,5H2O (3.24), а з етилендіаміном – тільки для 

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

зазначити, що заміна ліганду phen на en приводить до стабілізації Со(ІІІ), яка 
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зумовлює зміну співвідношення металів з 1:1 на 1:2 та утворення двох типів 

комплексних часток мангану(ІІ) – з двічі- та монодепротонованим лігандом у 

сполуці 3.25. 

В ІЧ спектрах одержаних сполук (рис. 3.41) спостерігаються 

характеристичні смуги поглинання координованого 2,6-pydc, а саме ν(CН) 

коливань ароматичних атомів Н (~3080 см–1) та 

асиметричних νas(СОО) та симетричних νs(СОО) валентних 

коливань карбоксилатних груп в області ~1620 та ~ 

1370 см–1, відповідно. Різниця Δνas(СОО) – 

– νs(СОО) = 250 см–1 свідчить про монодентатну координацію карбоксилатної 

групи. Більш складний патерн в області νas(СОО) для сполуки 3.21 може бути 

зумовлений більш ніж одним типом координації. Дійсно, як свідчать результати 

РСтА, карбоксилатна група є монодентатно координованою до атома Cu та 

одночасно містковою між атомами Cu та Mn. 

(а) (б) 

Рис. 3.41. ІЧ спектри сполук 3.21 та 3.22 (а); 3.23 та 3.25 (б). 
 
В області 3600–3300 см–1 смуги є сильно уширеними за рахунок водневих 

зв’язків за участю некоординованих молекул води. Про присутність у сполуках 

3.22–3.24 phen свідчать інтенсивні смуги при 855 та 725 см–1, що відповідають 

позаплощинним коливанням ароматичних кілець [140]. У спектрі сполуки 3.25 

при 3220 см–1 наявна смуга симетричних валентних коливань νs(NH) 

координованого en, а смуга асиметричних νаs(NH) перекривається широкою 

смугою ν(ОH). 

N
O
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3.3.2. Особливості кристалічної будови 

 

Сполука 3.21 має молекулярну будову, яка подібна до описаних раніше 

гомо- та гетерометалічних комплексів складу [M(H2O)5M'(2,6-pydc)2]∙nH2O (де 

M, M' – Cu, Co, Zn, Ni) [237]. Аквакомплекс Mn та дикарбоксилатний комплекс 

Cu поєднані містковою СОО– групою у sin-аnti конформації (рис. 3.42, а). Саме 

таке розташування металів було обране з огляду на те, що аквакомплекс є менш 

викривленим, ніж піридиндикарбоксилатний [довжини зв’язків Cu–N 

1,9148(16)–1,9690(16) Å, Cu–О 2,0921(15)–2,3003(14) Å, Mn–O 2.1432(16)–

2.2811(13) Å], і подібне оточення більш характерне для Mn. Крім того, оточення 

атома купруму N2O4 було підтверджене ЕПР-спектроскопічно (див. розділ 

3.3.3). Додаткова стабілізація структури досягається за рахунок 

внутрішньомолекулярного водневого зв’язку між координованим до Cu атомом 

окисгену та координованою до Mn молекулою води. У кристалі присутня 

розгалужена система водневих зв’язків (рис. 3.42, б). 

(а) (б) 
Рис. 3.42. Молекулярна будова комплексу [Cu(2,6-pydc)2Mn(H2O)5] в 3.21 (а), 

фрагмент упаковки 3.21, утвореної за рахунок водневих зв’язків (б). 
 
До складу сполуки 3.22 входять катіони [CuCl(phen)2]+ та аніони 

[MnCl(2,6-pydc)(phen)]–. Координаційний поліедр атома Cu є проміжним між 

тригональною біпірамідою та тетрагональною пірамідою (кутовий структурний 

параметр τ = 0,59), його геометричні параметри (довжини зв‘язків Cu–N та 

Cu–Cl складають 1,997(2)-2,174(3) та 2,2777(8) Å, відповідно) узгоджуються з 

наведеними в літературі [140; 141]. Оточення атома Mn утворюють 

тридентатний 2,6-pydc2–, бідентатний phen та хлоридний аніон, формуючи, 
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таким чином, викривлений октаедр О2N3Cl (довжини зв’язків Mn–N, Mn–O та 

Mn–Cl дорівнюють 2,168(3)–2.282(3), 2,255(2)–2.264(2) та 2,4189(8) Å, 

відповідно). Потрібно зазначити, що даний аніон кристалографічно 

охарактеризовано вперше. Некоординовані атоми О карбоксилатних груп 

утворюють водневі зв‘язки з молекулами метанолу. У кристалі катіони та 

аніони, що чергуються, поєднуються face-to-face π-π стекінговими взаємодіями 

(відстані центроїд-центроїд 3,763 (4)–3,99 (5) Å) між молекулами phen сусідніх 

часток (рис. 3.43).  

 
Рис. 3.43. Фрагмент упаковки 3.22. Водневі зв’язки між атомами оксигену 

карбоксилату та метанолу показано пунктиром. 
 
Сполуки 3.23–3.24 мають катіон-аніонну будову подібного складу 

[МІІ(phen)3][Mn(2,6-pydc)2]·хH2O (МІІ = Co, Ni). Геометричні параметри 

структурних блоків є типовими та узгоджуються з наведеними в літературі для 

[СоІІ(phen)3]2+ [239], [NiІІ(phen)3]2+ [240] та [Mn(2,6-pydc)2]2− [241]. Не дивлячись 

на аналогічний склад, кристалічні упаковки досить відрізняється. Так, у 3.24 

катіони [NiІІ(phen)3]2+ за рахунок π-π стекінгових взаємодій формують 

ланцюжки (рис. 3.44, а), у яких чергуються мотиви OFF (offset face-to-face, 

міжплощинна відстань phen-phen складає 3,426 Å) та P4AE (parallel fourfold aryl 

embrace), який є комбінацією зміщеної face-to-face взаємодії (відстань центроїд-

центроїд дорівнює 3,773 Å, кут зміщення 27,6°) та EF (edge-to-face, відстані 

Н−центроїд 2,547 та 2,694 Å, кути між площинами phen 89,6 та 87,6°) [144]. 
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Подальше поєднання утворених ланцюжків у шари відбувається за рахунок 

C−H…O та π-π стекінгових взаємодій з аніонами [Mn(2,6-pydc)2]2− (рис. 3.44, б). 

 (а) (б) 

Рис. 3.44. Формування ланцюгів з катіонів [NiІІ(phen)3]2+ (а); поєднання 
ланцюгів аніонами [Mn(2,6-pydc)2]2− за рахунок C−H…O та π-π стекінгових 

взаємодій (б). 

У сполуці 3.23 катіонні комплекси [СоІІ(phen)3]2+ утворюють димери за 

рахунок зміщених π-π стекінгових взаємодій (рис. 3.45), які далі поєднуються у 

каркас С−H…O контактами з аніонами [Mn(2,6-pydc)2]2−. 

 
Рис. 3.45. Фрагмент кристалічної будови 3.23. 

 
На відміну від попередніх сполук, у 3.25 через зміну заряду катіонної 

частки [CoІІІ(en)3]3+ присутні два комплекси Mn: аніон з двічі депротонованим 

лігандом [Mn(2,6-pydc)2]2− (всі довжини зв’язків Mn−O лежать в межах 

2,123−2,178 Å) та нейтральна частка з монодепротонованим [Mn(2,6-Нpydc)2] 

(одна довжина зв’язку Mn−O дорівнює 2,167 Å, а другий зв’язок є подовженим 
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− 2,233 Å, що є підтвердженням координації ОН-групи). Подібно до 3.24, 

катіони розташовані між аніонними ланцюжками, утвореними за рахунок 

зміщених π-π стекінгових взаємодій ароматичних систем піридинових циклів 

(рис. 3.46).  

 
Рис. 3.46. Фрагмент кристалічної будови 3.25. 

 
3.3.3. Магнітні та ЕПР-спектральні властивості 

 

Значення магнітних моментів при кімнатній температурі для сполук 3.22 та 

3.25 складають 6,21 та 6,16 М.Б., відповідно, що узгоджується з розрахованим 

чисто спіновим значенням для системи з двох металічних центрів з S = 1/2 та 

S = 5/2. Це відповідає присутності Cu(II) та Mn(II) у 3.22 та низькоспінового 

Co(II) та Mn(II) у 3.25, що додатково підтверджує ступені окиснення металів у 

комплексах. З пониженням температури значення магнітного моменту для обох 

сполук практично не змінюється. Це свідчить про відсутність обмінних 

взаємодій та узгоджується з даними РСтА про те, що металічні центри є 

ізольованими. Нижче 20К спостерігається незначне зменшення μеф., що може 

бути зумовлене як Зеєманівським розщепленням, так і розщепленням в 

нульовому полі. 

Спектри ЕПР полікристалічних сполук 3.21–3.25 при кімнатній 

температурі та 77 К є подібними і містять одну широку симетричну смугу, що 

характерно для магнітно-нерозбавлених зразків, які містять Mn(II). У спектрах 

заморожених розчинів 3.23–3.25 спостерігається лише один ізотропний сигнал 

від Mn(II) з погано розділеною ДНТС. В той же час, у спектрах розчинів 3.21 та 
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3.22 наявні два сигнали, форма і положення яких не залежать від природи 

розчинника, – ізотропний з чітко розділеною ДНТС від Mn(II) (І  = 5/2) та 

анізотропний з ДНТС від Cu(II) (І = 3/2) в області паралельної орієнтації g-

фактора (рис. 3.47). Одержані в результаті моделювання параметри для 3.22 

g2,270 =׀׀ та A4–10⋅169 = ׀׀ см–1 є типовими для комплексів Сu(phen)2
2+ [146]. 

Параметри спектру Cu(II) для 3.21 g2,295 =׀׀ та A4–10⋅188 = ׀׀ см–1 відповідають 

N2O2 екваторіальному оточенню атома Сu, що є додатковим підтвердженням 

координації 2,6-pydc саме до купруму. При іншому розташуванні металічних 

центрів поліедр Cu був би утворений атомами оксигену, що викликало б 

збільшення gII до 2,40 та зменшення A׀׀ до 150⋅10–4 см–1. 

 
Рис. 3.47. Спектри ЕПР заморожених (77 К) розчинів сполук 3.21 та 3.22; 

sim – змодельований спектр для частки Сu(phen)2
2+ з параметрами, наведеними 

в тексті. 
 

3.4. Короткі висновки 

 

Для синтезу карбоксилатних гетерометалічних сполук з апротонними 

лігандами найбільш придатним виявився амонійно-сольовий спосіб. Ацетат 

було обрано як найпростіший представник монокарбоксилатів, серед 

дикарбоксилатів досліджували конформаційно жорсткий (оксалат) чи гнучкі 

(малонат, сукцинат) аніони, а також 2,6-піридиндикарбоксилат як представник 
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гетероциклічних тридентатних N,O-донорних лігандів. З огляду на швидкості 

взаємодії як нульвалентний метал можна використовувати Cd, Co, Cu, Zn. 

Джерело другого металу обирали, виходячи з доступності речовини та її 

розчинності. Так, наприклад, кобальт та кадмій зручно вводити у реакційну 

суміш у вигляді солей, цинк у вигляді оксиду, а манган – перманганату (калій 

як протийон було запропоновано замінити на тетрабутиламоній через кращу 

розчинність останнього в органічних розчинниках). Запропоновано спосіб 

одержання гетерометалічних сполук феруму шляхом взаємодії металу або його 

оксиду з ферум(ІІІ) трисоксалатофератом (NH4)3[Fe(C2O4)3]·3H2O у неводному 

розчиннику в присутності органічного ліганду. На прикладі системи 

Cu0 – MC2O4 – en – (NH4)2C2O4 – Н2О (M = Mn, Co) вперше для синтезу 

гетерометалічних сполук було використано як розчинник воду. 

У системі Со0 – NBu4MnO4 – CH3OH – en∙2HCl – (NH4)2C2O4 – Solv 

спостерігається суттєвий вплив природи розчинника на склад продукту 

взаємодії. Так, в dmf або dmso утворюються гетерометалічні сполуки з катіоном 

[Co(en)3]3+, у метанолі утворений при його окисненні формальдегід вступає в 

реакцію конденсації з en та аміаком. Продукт такої конденсації 

N(CH2NHC2H4NH2)3 – N,N,N-{трис[(2-аміноетил)аміно]метил}амін (ТАА) 

координується до кобальту з утворенням досить рідкісного "одношапкового" 

клатрохелатного катіона, [Co(ТАА)]3+. 

Ацетатні гетерометалічні комплекси складу [M2Mn(ОAc)6(L)2] (M = Cu, Co, 

Zn, Cd; L = bpy, phen) мають триядерну молекулярну будову із лінійним 

розташуванням атомів металів. Причому атом мангану займає центральне 

положення і має к.ч.=6, а координаційні числа атомів другого металу 

варіюються від 5 для Cu та Zn до 6 для Со і 7 для Cd в залежності від способу 

координації ацетатних груп. 

Для дикарбокислатних сполук характерна полімерна будова, причому у 

присутності оксалату утворюються полімерні аніони різної вимірності, а 

комплексні катіони поєднуються з ними водневими зв’язками. Вперше 

встановлена можливість утворення сполук з як дво-, так і тривимірними 
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аніонами [Mn2(C2O4)3]n
2n– з однієї реакційної суміші у присутності катіона 

[Cu(en)2]2+. У випадку сполук Cu/Mn з малонатом та Cu/Fe з оксалатом 

одержано координаційні полімери лінійної будови з чергуванням атомів 

металів. Піридиндикарбоксилат виступає тридентатним лігандом, а одержані 

гетерометалічні сполуки мають катіон-аніонну будову. Крім того, вперше 

зафіксовано утворення структурних фрагментів [Cu(1,3-pn)(C2O4)(H2O)], 

[Mn2(succ)2Cl2]2–, [Mn2(ох)5]6–, [Mn(phen)(2,6-pydc)Cl]–. 

Магнетохімічні дослідження комплексу [Cu(en)2][Mn2(succ)2Cl2] (3.17) 

показали наявність сильних антиферомагнітних обмінних взаємодій між 

атомами мангану у димерному фрагменті та відсутність взаємодій Cu–Mn. 

Високочастотні ЕПР спектри дозволили підтвердити модель, вибрану при 

розрахунку магнітної сприйнятливості. Експериментальні параметри 

узгоджуються з одержаними в результаті квантово-хімічних розрахунків.  

Термічний розклад сполук [M2Mn(ОAc)6(bpy)2], M = Cu (3.1), Co (3.2), Zn 

(3.3), відбувається у вузькому температурному інтервалі та завершується до 

350°С в атмосфері повітря і до 310°С в інертній атмосфері, причому 

температури розкладу комплексів в обох випадках зменшуються в ряду 

Cu>Co>Zn. Методом ТПД МС встановлено, що розклад ацетатів Mn, Co, Zn, які 

утворились після відщеплення на першій стадії молекул bpy, відбувається з 

утворенням ацетону, а Сu(OAc)2 – з утворенням оцтової кислоти. До складу 

твердих продуктів розкладу на повітрі входять оксидні фази зі структурою 

кубічної та тетрагональної шпінелі. Термічний розклад сполук 

[Cu(en)2][Mn2(C2O4)3(H2O)2] (3.10) та [Cu(en)2][Co2(C2O4)3]·3H2O (3.11) на 

повітрі закінчується до 300 ºC. Внаслідок розкладу 3.10 одержано однофазний 

зразок, що містить тетрагональну шпінель CuMn2O4, а до складу твердого 

залишку після розкладу 3.11 входить кубічна шпінель CuCo2O4 з домішковою 

фазою моноклинного CuO. SEM/EDX картографія показує гомогенний розподіл 

металів, що свідчить про можливість використання одержаних комплексів для 

низькотемпературного синтезу оксидних фаз. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ГІБРИДНІ СПОЛУКИ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСІВ Cu, Co ТА Mn 

З ПОЛІОКСОВАНАДАТАМИ 

 

На відміну від попередніх систем, присутність таких металів як ванадій 

або молібден, що схильні до утворення поліоксоаніонів, приводить до 

утворення гібридних сполук. Для них характерне поєднання комплексних 

катіонів 3d-металів з поліоксометалатами (ПОМ), що зумовлює їх 

поліфункціональність та розширює межі потенційного застосування таких 

сполук. Наявність ряду метастабільних ступенів окиснення у металів дозволяє 

очікувати на каталітичну активність у окисно-відновних процесах, а здатність 

ПОМ зворотно приєднувати від одного до кількох протонів свідчить про 

можливість їх використання у кислотно-основних реакціях.  

Крім того, в останній час сполуки на основі декаванадатів 

використовуються як інструмент для розуміння таких біохімічних процесів як 

скорочення м’язів, гомеостаз кальцію, використання мітохондріального кисню, 

деполяризація мітохондріальної мембрани тощо [242]. Певні спроби направлені 

на те, щоб зробити ванадій доступним та безпечним для клінічного 

застосування, зокрема, сполуки з декаванадатом є кандидатами у препарати 

проти діабету 2-го типу [243]. 

На початок дослідження (2011 рік) за даними CCDC (рис. 4.1) було відомо 

до 500 різнометалічних сполук з ванадієм, а тих, що містили декаванадат 

V10O28
6– – лише кілька прикладів. При цьому дані про будову гібридної сполуки 

Cu/{V10O28} вперше опубліковано у 1996 р. [244], а Cо/{V10O28} – у 2000 р. 

[245]. Одним з основних методів одержання гібридних сполук є 

гідротермальний синтез, під час якого відбувається самозбірка поліоксоаніона. 



153 

 
Рис. 4.1. Кількість різнометалічних сполук M/V (M = Cu, Co, Ni, Mn) за даними 

CCDC на вересень 2011 року. 
 

4.1. Синтез та ідентифікація сполук на основі купруму та ЕПР-

спектроскопічне дослідження реакційних сумішей 

 

Для встановлення принципової можливості утворення гібридних сполук в 

умовах окисного розчинення металу було досліджено таку систему: Сu – en – 

{V} – NH4X – Solv (I), де {V} = V2O5, NH4VO3, (NH4)2V6O16, VOSO4; X = Cl, 

NO3, C2O4, OAc; Solv = dmf, H2O.  

З огляду на літературні дані (рис. 4.2), можна припустити, що найбільш 

стабільними аніонами у розчинах реакційних сумішей, які зазвичай є 

слабокислими, будуть тетра- та декаванадати, тому у перших спробах 

співвідношення вихідних компонентів Сu:V було вибрано як 1:4 або 1:10. При 

цьому у системах із першим співвідношенням утворювалась велика кількість 

нерозчинного продукту, який не вдалося ідентифікувати. Тому у подальшому 

використовували тільки співвідношення Сu:V=1:10. 

Відомо, що присутність V2O5 значно прискорює високотемпературну 

корозію металів та сплавів, названу W.C. Leslie та M.G. Fontana 

«катастрофічною» [246]. Дійсно, у системах з оксидом ванадію розчинення міді 

відбувалось набагато швидше, порівняно з іншими його сполуками (20 хв проти 

1 год у присутності NH4VO3). Із систем з ванадил сульфатом монофазні 

продукти виділити не вдалося. Тому у подальших дослідженнях було 

використано лише V2O5. 
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Рис. 4.2. Стабільність аніонів ванадію у розчині в залежності від рН та 

концентрації V(V). Взято з роботи [247]. 

 

Встановлено, що найшвидше розчинення міді та найкраще подальше 

виділення цільових продуктів досягається у присутності амоній оксалату у 

співвідношенні V : (NH4)2C2O4 = 1:1. У присутності інших солей амонію, а саме 

хлориду, нітрату та ацетату, утворюється велика кількість неідентифікованого 

продукту.  

У перших спробах як розчинник, по аналогії із більшістю попередніх 

синтезів (розділ 3), було використано dmf. Але кристалізація цільових 

продуктів відбувалась досить важко та із незначними виходами. Для одержання 

монофазних зразків потрібно було перекристалізовувати одержані під час 

реакції осади з води. Тому було запропоновано використати як розчинник воду. 

Це привело до покращення виходів та, крім того, безпосередня розчинність 

V2O5 у воді сприяла зменшенню часу взаємодії. 

Отже, з системи Сu – 2en – 5V2O5 – 10(NH4)2C2O4 – H2O (II) було 

одержано гібридну сполуку (H2en)2[Cu(en)2(H2O)2][V10O28]·4H2O (4.1). При 

спробі зміни вихідних співвідношень Сu:V з 1:1 на 2:10 та 3:10 спостерігалось 

утворення (H3O)2[{Cu(en)2(H2O)}2V10O28]·3H2O (4.2) та 

[{Cu(en)2}3(V10O28)]·6H2O (4.3) [248] у дуже незначних кількостях. Цікавим 

виявився той факт, що сполуку 4.2 вдалося одержати з виходом понад 30% 

лише у присутності MoO3·H2O, причому молібден до складу сполуки не 

увійшов. А використання dmf як розчинника замість води дозволило підвищити 
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вихід сполуки 4.3 до 10%. При проведенні синтезу без металічної міді було 

виділено гідбридну сполуку декаванадату з етилендіамонієм як катіоном 

(H2en)3[V10O28]·2H2O (4.4). Потрібно зазначити, що сполуки 4.2 та 4.4 були 

отримані раніше [249, 250, 251], але запропонований спосіб є більш зручним. 

Зміни забарвлення реакційної суміші під час взаємодії та у процесі 

кристалізації дозволили зробити припущення про участь ванадію у окисному 

розчиненні міді. Для підтвердження цього було проведено ex situ ЕПР-

спектроскопічне дослідження складів реакційних сумішей, оптимізованих для 

одержання сполук 4.1–4.4. Проби відбирали на наступних етапах: (1) після 

розчинення V2O5 (зазвичай через 2−3 хв після початку взаємодії), (2) після 

розчинення металічної міді (через 20 хв) та (3) на наступний день, коли був 

відфільтрований кристалічний продукт. У всіх спектрах (рис. 4.3, а) 

спостерігалися сигнали, характерні для центрів VO(IV) у аксіально-

симетричному оточенні, з добре розділеною НТС від I(51V)=7/2 з АII >> A⊥ та 

geff < 2,0023. Одержані параметри gII = 1,942, АII = 172·10−4 см−1, g⊥ = 1,980, 

A⊥ = 62·10−4 см−1 є близькими до наведених у літературі для VO(C2O4)2− [252, 

253], що підтверджує процес відновлення V(V)→V(IV). Оскільки спектр V(IV), 

хоч і досить невисокої інтенсивності, спостерігається також у реакційній 

суміші без металічної міді, то можна припустити, що відновлення може 

відбуватись не тільки за рахунок Cu0, але й оксалату.  

У спектрах реакційних сумішей Sol1 та Sol2, записаних після розчинення 

металічної міді, в області паралельної орієнтації g-фактора з’являються добре 

розділені сигнали від двох різних комплексів Cu(II). Їх параметри, згідно з 

літературними даними [254, 255], характерні для Cu(en)2+ з оточенням N2O2 у 

екваторіальній площині (gII = 2,258, АII = 181·10−4 см−1) та Cu(en)2
2+ з оточенням 

N4 (gII = 2,208, АII = 198·10−4 см−1) (рис. 4.3, б). Зменшення інтенсивності 

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

цільового продукту, може бути викликане окисненням ванадію киснем повітря. 

Спектри Sol3 з параметрами gII = 2,278, АII = 164·10−4 см−1 свідчать про 



156 

присутність одного комплексу Cu(II). Значення gII є більш типовим для 

оточення N2O2, але константа НТВ досить низька для Cu(en)2+. Тому можна 

припустити зниження зарядності комплексу і утворення Cu(en)2
+ за рахунок 

координації оксалату або поліоксованадату (ПОВ). 

(а) (б) 

Рис. 4.3. Спектри ЕПР заморожених розчинів реакційних сумішей (а) (Sol1 – 
Sol4 – реакційні суміші для одержання сполук 4.1−4.4, відповідно); область 

паралельної орієнтації g-фактора (б) (sim – спектри, змодельовані із 
параметрами, наведеними у тексті). Взято з роботи [248]. 

 

Було здійснено спробу замінити металічну мідь на її сіль (нітрат або 

сульфат). Для цього до водного розчину солі купруму(ІІ) додавали розраховану 

кількість етилендіаміну. Спектри ЕПР цієї суміші свідчать про присутність 

двох комплексних катіонів Cu(en)2+ та Cu(en)2
2+. Окремо готували розчин V2O5 

у воді з додаванням певної кількості амоній оксалату (сигнал від V(IV) у 

спектрі ЕПР був досить слабким, що свідчило про незначну кількість 

відновленого ванадію). Після зливання розчинів у спектрі залишався тільки 

один сигнал від Cu(en)2
2+. Через кілька днів кристалізувалась суміш фіолетових 
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та оранжевих кристалів монометалічних сполук купруму(ІІ) та ванадію(V). 

Отже, для утворення різнометалічних сполук у цих системах важливою є стадія 

відновлення ванадію. 

Додатковий експеримент, проведений у інертній атмосфері, показав, що 

розчинення міді з утворенням синьо-зеленого розчину відбувається навіть без 

присутності атмосферного кисню, але тривалість процесу подовжується до 

1 год. Цільовий продукт не кристалізувався, поки реактор не був відкритий для 

вільного доступу повітря. Отже, присутність кисню у даному процесі є 

ключовою для окиснення V(IV) до V(V) при кристалізації сполуки. 

Заміна етилендіаміну на діетилентриамін (dien) у системі не вплинула на 

час розчинення металу та привела до кристалізації сполуки 

[Cu(dien)(Hdien)]2[V10O28]·H2O (4.5). У спектрах ЕПР реакційної суміші (Sol5) 

можна розрізнити два близько розташованих сигнали з такими параметрами: 

gII=2,209, АII = 187·10−4 см−1 та gII=2,238, АII = 182·10−4 см−1 (рис. 4.4).  

 
Рис. 4.4. Спектри ЕПР реакційної суміші (Sol5), розчину сполуки 4.5 (Sol6) при 

77 К, Sim1, Sim2 – спектри Сu(II) з оточенням N4 та N2O2, відповідно, 
змодельовані з параметрами, наведеними у тексті. 

 
Вони характерні для аксіально-симетричних комплексів купруму з 

екваторіальним оточенням металу N4 та N2O2, відповідно. Константа НТВ для 

першого сигналу є трохи нижчою за типові значення (195–205 см−1), що може 

бути зумовлене пониженням зарядності катіона. У спектрі ЕПР водного 
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розчину сполуки 4.5 (Sol6) залишається лише один сигнал з параметрами 

gII=2,209, АII = 187·10−4 см−1, що свідчить про збереження складу катіона 

[Cu(dien)(Hdien)]+ після розчинення сполуки 4.5. Наявність у спектрі Sol5 

слабких смуг в області паралельної орієнтації g-фактора (вище 3500 Гс), які 

відсутні у Sol6, свідчить про слідові кількості відновленого V(IV).  

ІЧ спектри 4.1–4.5 (рис. 4.5) є досить подібними в області нижче 1000 см–1, 
де знаходяться широкі інтенсивні смуги валентних коливань ν(V=Oтерм), 
симетричних та асиметричних валентних коливань ν(V–Oмістк) декаванадату 
[250, 256]. Смуги валентних коливань ν(NH) органічного ліганду для 4.1–4.3 
знаходяться в області 3307–3294 та 3262–3233 см–1, що є на ~50 см–1 нижче, 
порівняно з некоординованим en. Деформаційні δ(HNH) та валентні ν(CN) 
коливання спостерігаються при 1580 та 1040 см–1, відповідно [138]. Уширена 

смуга при ~3470 см– 1 відповідає валентним коливанням ν(OH), а вузька при 
1610 см– 1 – деформаційним δ(HОH) координованих молекул води. Для 

протонованих часток H3O+ смуги ν(OH) та δ(HОH) знаходяться при 3140 та 
1445 см– 1, а ν(NH) та δs(NH3) етилендіамонію H2en2+ – при 3035–3030 та 
1410 см– 1, відповідно. Смуга при 1050 см– 1 в спектрах 4.1 та 4.4 відповідає 
коливанню ν(СN) протонованого H2en2+. 

(a) (б) 

Рис. 4.5. ІЧ спектри сполук 4.1–4.3 (а) та 4.4 і 4.5 (б). 

 

4.2. Синтез та ідентифікація сполук на основі кобальту та мангану 

 

Заміна металічної міді на кобальт у системі (ІІ) привела до неочікуваного 

результату – утворення сполуки [Co(en)3][VO2(C2O4)2]·3H2O (4.6), що містить 
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біс-оксалатодіоксованадат. При цьому розчинення металу було досить 

тривалим – до 8 год. У подальшому була зроблена спроба замість етилендіаміну 

як ліганду використовувати найпростіші амінокислоти – гліцин (HGly) та 

β-аланін (HAla). У присутності амоній оксалату розчинення металу 

відбувається протягом кількох годин. В процесі взаємодії утворюється велика 

кількість дрібнокристалічного осаду, який не вдалося ідентифікувати, а з 

фільтратів не вдалось одержати кристалічних зразків різнометалічних сполук. 

Надалі було запропоновано замінити його на амоній ацетат: M – L – V2O5 – 

NH4OAc – H2O (ІІІ) (М – Co, Mn; L – HGly, HAla), що значно скоротило час 

взаємодії, дозволило уникнути утворення нерозчинних побічних продуктів, та, 

зрештою, привело до кристалізації ряду різнометалічних сполук. 

Для кобальту цільові сполуки вдалося одержати лише з аланіном, причому 

внаслідок ступінчатої кристалізації спочатку виділено сполуку зеленого 

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

його відділення маточний розчин витримували кілька днів, при цьому спостері-

галась зміна забарвлення фільтрату з зеленого на жовтий, та з нього випадали 

жовто-оранжеві кристали (NH4)2[Co(H2O)5(β-HAla)]2[V10O28]·2H2O (4.8) [257]. 

Гліцин не входив до складу продукту взаємодії, а утворювалась лише сполука 

4.7. У манганвмісних системах одержано сполуки з обома досліджуваними 

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

(NH4)2[Mn(β-HAla)(H2O)5]2[V10O28]·2H2O (4.10) [258].  

Ідентичність масивних зразків одержаних сполук та монокристалів, 

відібраних для рентгенівського дослідження, було підтверджено методом РФА. 

Як приклад, на рис. 4.6 наведено експериментальні та розраховані з 

монокристального експерименту дифрактограми для 4.9 та 4.10. 

Варто зазначити, що амінокислоти як ліганди до складу комплексних 

катіонів або не входять (при цьому утворюється аквакомплекс), або виступають 

монодентатними лігандами. Це ймовірно пов’язано зі слабкокислим 
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середовищем реакційної суміші, де відбувається протонування аміногрупи, що 

перешкоджає її координації. 

(a) (б) 

Рис. 4.6. Експериментальні (exp) та розраховані з монокристального 
експерименту (calc) дифрактограми для 4.9 (а) та 4.10 (б). 

 

ІЧ спектри сполук 4.7–4.10 (рис. 4.7) є досить подібними до описаних вище 

в області нижче 1100 см–1, де знаходяться характеристичні коливання 

ν(V=Oтерм.) та ν(V–Oмістк.) декаванадату, а також вище 2800 см–1, де 

спостерігається уширення смуг ν(ОН) за рахунок великої кількості водневих 

зв’язків. Значні відмінності спостерігаються нижче 1800 см–1. Так, у спектрі 

сполуки 4.7, що містить катіон [Co(H2O)6]2+, смуги при 1610 та 1420 см–1 можна 

віднести до деформаційних коливань δ(НОН) координованих молекул води та 

симетричних деформаційних коливань δs(NH2) катіонів амонію. У спектрах 4.8, 

4.9 та 4.10 ця область є більш складною і, крім δ(НОН) та δs(NH3), містить 

смуги характеристичних коливань ν(COO) карбоксилатних груп амінокислот 

(табл. 4.1). Різниця між значеннями частот асиметричних та симетричних 

валентних коливань Δ[νas(COO) – νs(COO)] для 4.9 є найменшою, що може 

свідчити про місткову координацію гліцину [132]. Для 4.8 та 4.10 значення Δ є 

недостатньо високим для підтвердження монодентатної координації, але це 

може бути спричинене участю другого атома оксигену СОО-групи у 

внутрішномолекулярних водневих зв’язках. 
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Таблиця 4.1 

Частоти симетричних та асиметричних валентних коливань координованої 

карбоксилатної групи у сполуках 4.8, 4.9 та 4.10. 

Сполука νas(COO) νs(COO) Δ[νas(COO) – 
νs(COO)] 

4.8 1532 1333 199 
4.9 1598 1413 185 
4.10 1556 1326 230 

 

(а) (б) 

Рис. 4.7. ІЧ спектри сполук 4.7, 4.8 (а) та 4.9, 4.10 (б). 
 

У спектрах ЕПР Co- та Mn-вмісних реакційних сумішей та розчинів сполук 

4.9–4.10 спостерігався лише сигнал з добре розділеною НТС з шести ліній з 

A = 89⋅10–4 cм–1 та центром при g = 2,0023, характерний для Mn(II) (для 

прикладу на рис. 4.8 наведено спектри ЕПР для 4.9).  

 
Рис. 4.8. Спектри ЕПР реакційної суміші для одержання 4.9 (1) та водного 

розчину 4.9 (2) при 77 К. 
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4.3. Магнітні властивості 

 

Значення добутку магнітної сприйнятливості та температури χMT для 

сполуки 4.3 зі співвідношенням Cu : V = 3 : 10 (рис. 4.9) при 298 К становить 

1,30 см3моль–1 K, що є близьким до розрахованого значення 1,24 см3моль–1K для 

трьох невзаємодіючих парамагнітних центрів з S = ½, і відповідає присутності 

трьох йонів Cu(II). Отже, ванадій не має внеску у загальний магнітний момент 

систем і є парамагнітним із зарядовим станом (+5). Практично незмінне 

значення χMT при 300–20 К свідчить про відсутність помітних обмінних 

взаємодій, а його незначне зниження при Т < 20K може бути зумовлене 

Зеєманівським розщепленням у магнітному полі 0,5 Тл. Температурна 

залежність оберненої магнітної сприйнятливості на всьому температурному 

проміжку є лінійною і описується рівнянням Кюрі-Вейса (θ = –1.67 K). 

 
Рис. 4.9. Температурні залежності добутку магнітної сприйнятливості та 

температури χMT () та оберненої магнітної сприйнятливості 1/χ () для 4.3. 
 

Температурна залежність χMT для 4.9 наведена на рис. 4.10. Значення χMT 

за кімнатної температури дорівнює 8,39 см3моль–1 K та є трохи нижчим за 

спінове, розраховане для двох центрів Mn(II) з S = 5/2 (8,75 см3моль–1 K), що не 

взаємодіють. Це значення залишається сталим до 150 К, потім повільно 

знижується до 7,50 при ~30 K та різко спадає до 1,95 см3моль–1 K при 
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подальшому зниженні температури, що відповідає антиферомагнітно 

зв’язаному димеру Mn(II)–Mn(II) [259]. Щоб кількісно оцінити величину 

обмінних взаємодій, були проведені квантовохімічні розрахунки в рамках 

кластерного підходу за допомогою теорії функціоналу електронної густини 

(DFT) за гібридним функціоналом B3LYP [159] у базисі def2-SVP [160] за 

комплексом програм ORCA [228, 161]. Одержане значення обмінного 

параметру складало –0,72 см–1. Параметр розщеплення у нульовому полі D 

дорівнював лише 

7·10–4 см–1, тому було вирішено виключити його з подальшого моделювання, 

проведеного з використанням ізотропного обмінного спінового гамільтоніана 

H = –2JS1S2. 

Димер Mn(II)–Mn(II) за найнижчих температур має бути діамагнітним, але 

експериментальна крива χMT не досягає нуля, що свідчить про присутність 

невеликої кількості парамагнітних домішок, не дивлячись на відсутність 

додаткових фаз у зразку за даними РФА. Враховуючи внесок парамагнітних 

домішок, вираз для магнітної сприйнятливості має такий вигляд: 

TIPSS
kT

Ng
parpar

par
total +++−= )1(

3
)1(

22 β
αχαχ  

де α – вміст домішок, gpar та Spar – це, відповідно, g-фактор та спін 

парамагнітних домішок.  

Моделюваня було проведено в програмі Mjöllnir [163, 164] з 

використанням повноматричної діагоналізації спінового гамільтоніана методом 

найменших квадратів. Найкраще узгодження експериментальних та 

розрахованих даних було одержано для 2J = –0,31 cм–1, zJ' = –0,0280 cм–1, 

αpar = 4,9% (основний стан для домішок Spar = 3/2 був встановлений зі значення 

χMT при 2 К, gpar = 1,97) та R2=4,95·10−5 (для Mn(II) g = 2). Одержані значення є 

типовими для моно-μ-карбоксилатних димерів Mn(II)–Mn(II) [215, 259, 260]. 

Наявність слабких взаємодій між димерами (zJ') може бути обумовлена 

міжмолекулярними водневими зв’язками у структурі.  
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Рис. 4.10. Температурна залежність χMT () для 4.9. Суцільна крива є 

розрахованою з використанням параметрів, наведених у тексті. 
 

4.4. Термічні властивості гібридниих сполук на основі декаванадатів, 

фазовий склад та морфологія продуктів їх розкладу 

 

Для встановлення можливості використання синтезованих гібридних сполук 

для одержання дрібнодисперсних оксидних фаз було досліджено їх термічну 

поведінку в атмосфері повітря в інтервалі температур 30–700°C.  

Характер термічного розкладу сполук 4.2, 4.4 та 4.5, що містять дискретні 

комплексні та ПОМ частки, є досить подібним. Процес перебігає у дві стадії в 

температурному інтервалі 120–400°С та супроводжується сильним 

екзотермічним ефектом при ~400°С (рис. 4.11, табл. 4.2). Для 4.4 вузький 

ендоефект при 670°С, що не супроводжується зміною маси зразка, відповідає 

плавленню V2O5, а для 4.2 подібний ефект спостерігаються при нижчих 

температурах – близько 620°С і відповідає плавленню евтектичної суміші. В 

той же час, розклад сполуки 4.3 полімерної будови завершується лише при 

700°С, при цьому спостерігається ряд ендо-ефектів. 

Подібним також є характер розкладу сполук 4.8–4.10, які починають 

втрачати молекули некоординованої води близько 120°C. Ця стадія триває до 

190°C і супроводжується сильними ендо-ефектами, після чого відбувається 

втрата амінокислот та аміаку, що завершується до 400°C утворенням суміші 

оксидів, як і для сполук купруму (табл. 4.2).  
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(4.2) (4.3) 

(4.4) (4.5)

(4.7)  (4.8)  

(4.9) (4.10) 

Рис. 4.11. ТГ-ДТА криві для 4.2–4.5, 4.7–4.10. 
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Для сполуки 4.7, що не містить органічних лігандів, розклад закінчується 

також близько 400°C, але на кривій ДТА спостерігається більша кількість ендо-

ефектів (рис. 4.11). 

Таблиця 4.2 

Результати термічного аналізу гібридних сполук з декаванадатом 

Сполу

ка 
Тепловий ефект ( °C) 

Твердий 

залишок 

Втрата маси (%) 

Експ. Розрах. 

4.2 148 ендо, 212 ендо, 397 екзо, 

644 ендо, 655 ендо 

Cu(VO3)2∙4V2O5 28,00 26,46 

4.3 150 ендо, 200 ендо, 390 екзо, 

620 ендо 

Cu(VO3)2∙4V2O5 31,96 32,52 

4.4 98 ендо, 395 екзо, 675 ендо V2O5 23,00 22,92 

4.5 205 ендо, 333 екзо, 353 екзо, 

445 екзо 

Cu(VO3)2∙4V2O5 31,71 30,40 

4.7 95 ендо, 143 ендо, 203 ендо, 

325 екзо, 343 екзо, 370 екзо 

Co(VO3)2∙4V2O5 23,89 24,32 

4.8 135 ендо, 372 екзо, 410 екзо Co2V2O7∙4V2O5 31,82 31,30  

4.9 125 ендо, 330 екзо, 350 екзо Mn(VO3)2∙4V2O5 28,01 28,47 

4.10 130 ендо, 282 екзо, 374 екзо Mn(VO3)2∙4V2O5 29,44 29,81 

Згідно з результатами РФА, склад твердих продуктів розкладу купрум- та 

манганвмісних сполук не залежать від складу прекурсора. Вони крім V2O5, 

містять кристалічні фази метаванадатів Cu(VO3)2 та Mn(VO3)2, відповідно 

(рис. 4.12 та 4.13). 

 
Рис. 4.12. Дифрактограма продукту розкладу сполуки 4.3. 
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(a) (б) 

Рис. 4.13. Дифрактограми твердих продуктів розкладу 4.9 (a) та 4.10 (б). 
 

Продукти розкладу 4.9 та 4.10 згідно з даними СЕМ (рис. 4.14, А–С) є 

нещільними агломератами частинок розміру 100–200 нм.  

(а) 

(б) 

Рис. 4.14. СЕМ мікрофотографії (А–С) та SEM-EDX картографія розподілу 
мангану (D), ванадію (E) і оксигену (F) продуктів розкладу 4.9 (a) та 4.10 (б). 

Взято з роботи [258]. 
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Згідно з даними EDX аналізу, у обох зразках співвідношення Mn : V 

складає 1 : 5, що відповідає стехіометрії вихідної сполуки, а за даними SEM-

EDX картографії (рис. 4.14, D–F) приповерхневий розподіл металів у масивних 

зразках є рівномірним. 

Тверді продукти розкладу Со-вмісних сполук 4.7 та 4.8 складаються з 

частинок розміром до 200 нм (рис. 4.15, А–С), розподіл металів у 

приповерхневому шарі є рівномірним (рис. 4.15, D–F).  

(а) 

(б) 

Рис. 4.15. СЕМ мікрофотографії (А–С) та SEM-EDX картографія розподілу 
кобальту (D), ванадію (E) і оксигену (F) продуктів розкладу 4.7 (a) та 4.8 (б). 

Взято з роботи [257]. 
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Для сполук 4.7 та 4.8 зафіксовано вплив природи катіона на склад 

продуктів твердого залишку після термічного розкладу. Так, у випадку 

аквакомплексу кобальту у суміші з V2O5 утворюється метаванадат Co(VO3)2 

(рис. 4.16, а), в присутність амінокислоти приводить до формування фази 

кобальт(ІІ) диванадату Co2V2O7 (рис. 4.16, б).  

 

(а)  (б) 

Рис. 4.16. Фазовий склад продуктыв термічного розкладу сполук 
4.7 (а) та 4.8 (б). 

 
З огляду на отримані результати, у подальшому для отримання 

макроскопічних кількостей оксидів термічний розклад всіх гібридних сполук на 

основі декаванадату проводили в атмосфері повітря при нагріванні зразків зі 

швидкістю 5°С/хв до 400°С і витримуванні цієї температури протягом 5 год.  

 

4.5. Особливості кристалічної будови 

 

Усі основні кристалографічні характеристики сполук та умови 

дифракційного експерименту наведено в додатку А. 

Основним структурним мотивом сполук 4.1–4.5 та 4.7–4.10 є декаванадат-

аніон [V10O28]6–, далі позначений як {V10}, що побудований з десяти 

ромбоедрично викривлених октаедрів VO6, поєднаних гранями. Його 

геометричні параметри є типовими та узгоджуються з наведеними в літературі 

[249, 250, 256, 261, 262].  

Розраховані за методом сум валентних зв’язків (Bond valence sums, BVS) 

[263] (Σ = Σexp[(1,803 – r)/0,37], r = довжина зв’язку V–O) значення Σ для 
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ванадію дорівнюють ~5, що свідчить про зарядовий стан ванадію у всіх 

сполуках (+5). Крім того, суми валентних зв’язків для атомів оксигену, 

розраховані за формулою Σ = Σ(r/1,791)–5,1, (r = довжина зв’язку V–O [264, 

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

сайтів у декаванадат-аніоні. 

 

4.5.1. Сполуки, одержані з систем на основі металічної міді 

 

У залежності від співідношення металів Cu : V, в одержаних сполуках з en 

як лігандом катіони та поліоксоаніони є ізольованими (4.1), спостерігається 

поєднання комплексів купруму за рахунок ПОВ з утворенням ковалентно 

зв’язаних фрагментів Cu–{V10}–Cu (4.2) або координаційних полімерів (4.3). 

Атоми купруму у сполуках 4.1 та 4.2 мають викривлене октаедричне 

оточення N4O2, в якому екваторіальні положення займають чотири атоми 

нітрогену етилендіаміну, довжини зв’язків Cu–N знаходяться в межах 1,989(2)–

2,029(2) Å, що є близьким до середнього значення 2.010 Å для подібних 

комплексів [266]. У аксіальних положеннях поліедрів купруму в 4.1 

знаходяться молекули води (рис. 4.17, а), в 4.2 одне з них займає молекула води, 

а друге – атом оксигену {V10}. При цьому в 4.2 утворюється два типи 

фрагментів Cu–{V10}–Cu в залежності від способу координації комплексів 

купруму до μ2-атомів оксигену декаванадату, далі позначених як А та В 

(рис. 17, б,в). Потрібно зазначити, що така координація перехідного металу до 

{V10} є досить рідкісною, більш характерне поєднання через термінальні атоми 

оксигену [267]. Довжини зв’язків Сu–OH2 знаходяться в межах 2,498(3)–

2.660(2) Å та є більшими у порівнянні з 2,521(2)–2,557(2) Å для Сu–O(V) 

[середні значення складають 2,530 Å для Сu–OH2 та 2,555 Å для Сu–O(V)]. 

За рахунок водневих зв’язків між атомами оксигену {V10}, NH2-групами en 

та молекулами води катіонів [Cu(en)2(H2O)2]2+, у 4.1 утворюються шари, 

паралельні до кристалографічної площини (010) (рис. 4.18, а). Таким чином, 

кожен комплексний фрагмент [Cu(en)2(H2O)2]2+ оточений чотирма 
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поліоксоаніонами, і навпаки. Шари, в свою чергу, поєднані через атоми 

оксигену декаванадату, молекули некоординованої води та H2en2+ (рис. 4.18, б). 

(а)    

 (б) (в) 

Рис. 4.17. Фрагменти будови 4.1 (а) та 4.2 (б, в). 

 

(a) (б) 

Рис. 4.18. Зв’язування фрагментів {V10} у шари за рахунок [Cu(en)2(H2O)2]2+ (а); 
подальше упакування шарів за рахунок утворення водневих зв’язків з H2en2+ (б) 

у сполуці 4.1. 
 

У сполуці 4.2 заряд фрагментів [{Cu(en)2(H2O)}2V10O28]2– скомпенсовано 

катіонами H3O+, оскільки за розрахунками BVS не виявлено протонованих 

сайтів на {V10}. Фрагменти одного типу утворюють паралельні (100) площини 

(АА та ВВ) за рахунок водневих зв’язків за участю координованих до купруму 
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молекул води, en та H3O+. Некоордновані молекули води поєднують шари АА 

та ВВ, що чергуються, у 3D архітектуру (рис. 4.19). 

 
Рис. 4.19. Фрагмент упаковки сполуки 4.2. 

 

Полімерну будову має сполука 4.3, декаванадат-аніони поєднуються у 

ланцюги вздовж напрямку [100] містковими атомами купруму з викривленим 

октаедричним оточенням N4O2. До μ2-місткових атомів оксигену декаванадату 

додатково приєднуються два комплексні катіони купруму з квадратно-

пірамідальним оточенням N4O (τ = 0,1) [139] (рис. 4.20). Утворені ланцюги є 

подібними до утворених катіоном [Cu(en)2]2+ та чотиришапковим аніоном 

Кеггіна P/Mo/V [268].  

 
Рис. 4.20. Фрагмент полімерного ланцюга у 4.3. 

 

За рахунок водневих зв’язків між NH2-групами етилендіаміну та атомами 

оксигену {V10} ланцюги упаковуються у паралельні до площини (001) шари, 

які, в свою чергу, утворюють каркас за рахунок некоординованих молекул води 

(рис. 4.21). 
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Рис. 4.21. Упакування полімерних ланцюгів у шари (а); поєднання шарів за 

рахунок водневих зв’язків (позначені пунктирними лініями) (б) у 4.3. 

Сполука 4.5 з dien має подібно до 4.1 катіон-аніонну будову. 

Координаційне оточення атома купруму утворене п’ятьма атомами нітрогену 

двох молекул dien. Один з лігандів є тридентатним, що є типовим способом 

його координації, в той час як другий – бідентатним через протонування однієї 

з аміногруп. Довжини зв’язків Cu–N складають 2,005(3)–2,185(3) Å. Значення 

кутового структурного параметра τ = 0,75 свідчить про утворення викривленої 

тригонально-біпірамідального оточення ц.а. [139]. Катіони та аніони поєднані 

за допомогою водневих зв’язків між аміногрупами ліганду та термінальними 

[d(N–OТ) = 2,813(4)–3,018(4) Å], а також містковими атомами оксигену 

декаванадату [d(N–Oмістк.) = 2,720(4)–3,278(4) Å] (рис. 4.22). 

 
Рис. 4.22. Фрагмент кристалічної будови сполуки 4.5. 

4.5.2. Сполуки на основі кобальту або мангану 

До складу сполуки [Co(en)3][VO2(C2O4)2]·3H2O (4.6) входять катіони  

[Co(en)3]3+ та аніони біс-оксалатодіоксованадату(V) [VO2(C2O4)2]3–. Ступінь 
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окиснення Со(+3) підтверджено розрахунками за методом BVS [269, 270] ({Σ = 

Σexp[(1,69 – r)/0,37], r = довжина зв’язку Co–N). Всі довжини зв’язків Co–N 

(1,959–2,052 Å) є типовими для подібних комплексів [271, 272]. Аніон 

[VO2(C2O4)2]3– за будовою є подібним до описаних раніше, а довжини зв’язків 

V–O (1,617 та 1,619 Å) є трохи коротшими порівняно з типовими для VO2
+ 

груп, в той час як кут O–V–O (103,5°) та відстані V–Oоксалат (1,955–2,221 Å) 

узгоджуються з наведеними в літературі [273, 274]. У кристалі катіони та 

аніони поєднані водневими зв’язками N–H…O між аміногрупами етилендіаміну 

та атомами оксигену як оксалатних груп [d(N–Oоксалат) = 2,867–2,998 Å], так і 

VO2
+ [d(N–OV) = 2,884–2,937 Å] (рис. 4.23). Додаткове зв’язування відбувається 

за участю некоординованих молекул води. 

 
Рис. 4.23. Фрагмент будови сполуки 4.6 (водневі зв’язки показано пунктирними 

лініями). 

 

Сполуки 4.7–4.10 мають катіон-аніонну будову (рис. 4.24) зі 

співвідношенням M:{V} = 2 : 10. До складу сполуки 4.9 входить катіон 

[Mn2(HGly)(H2O)10]4+, у якому два атоми мангану(II) поєднані anti-anti 

містковою карбоксилатною групою гліцину у цвіттер-йонній формі. Потрібно 

зазначити, що частіше атоми мангану(ІІ) поєднуються двома або трьома 

карбоксилатними містками, в той час як утворення димера через один 

містковий карбоксилат зустрічається досить рідко [266], а anti-anti координація 

карбоксилатів більш характерна для полімерних сполук мангану(ІІІ) [275]. На 

даний час існує всього кілька прикладів зв’язування йонів Mn(II) одним anti-

anti карбоксилатом [215]. На відміну від місткового гліцину, аланін у катіонах 

[Co(H2O)5(β-HAla)]2+ (4.8) та [Mn(H2O)5(β-HAla)]2+ (4.10) є монодентатним 



175 

лігандом і координується через атом оксигену карбоксилатної групи [d(Co–O) = 

2,092(15) Å, d(Mn–O) = 2,106(2) Å] та існує також у цвітер-йонній формі. Інші 

позиції у координаційному оточенні металів займають атоми оксигену 

координованих молекул води [d(M–O) = 2,077(16)–2,250(7) Å] (рис. 4.24). До 

складу сполуки 4.7 входить комплексний аквакатіон кобальту(ІІ) [Co(H2O)6]2+. 

У катіоні [Co(H2O)5(β-HAla)]2+ присутній внутрішньомолекулярний 
водневий зв’язок між координованою молекулою Н2О та атомом оксигену 
карбоксилату (d(О–Н...О) = 2,650(4) Å), а також міжмолекулярний між 
аміногрупою аланіну та μ2-містковим атомом оксигену декаванадату (d(N–
Н...О) = 2,828(3) Å). У Mn-вмісних катіонах внутрішньомолекулярні водневі 
зв’язки реалізуються між аміногрупою та атомом оксигену координованої H2O 
(d(N–Н...О) складає 2,737(20) та 2,771(10) Å для 4.9 та 4.10, відповідно).  

(а) (б)

 (в)  (г) 

Рис. 4.24. Фрагменти будови сполук 4.7 (а), 4.8 (б), 4.9 (в), 4.10 (г) 
(водневі зв’язки показано пунктирними лініями). 

 

У кристалах катіони та аніони поєднуються розгалуженою системою 

водневих зв’язків за додатковою участю некоординованих молекул води. Для 

прикладу на рис. 4.25 та 4.26 наведено фрагменти кристалічної будови сполук 

4.9 та 4.10.  
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(а) (б) 

Рис. 4.25. Поєднання декаванадат-аніонів та димерних катіонів 
[Mn2(HGly)(H2O)10]4+ за рахунок водневих зв’язків (позначені пунктирними 

лініями) (а); фрагмент упаковки сполуки 4.9 (б). 
 

 
Рис. 4.26.Фрагмент кристалічної будови 4.10. 

 

4.6. Короткі висновки 

 

Окисне розчинення металів (Cu, Co, Mn) у присутності сполук ванадію 

(V2O5 або NH4VO3) та органічного ліганду (етилендіамін та діетилентриамін у 

системах з Cu,  найпростіші амінокислоти – гліцин та β-аланін у системах з Co i 

Mn) у водних розчинах приводить до утворення гібридних сполук на основі 

декаванадату. У результаті розчинення Со у присутності en та V2O5 одержано 

катіон-аніонну сполуку [Co(en)3][VO2(C2O4)2]·3H2O. У всіх випадках час 
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розчинення металу значно зменшується за рахунок "катастрофічної корозії" в 

присутності V2O5. За результатами ЕПР-спектроскопічних досліджень 

реакційних сумішей, при утворенні купрум-вмісних сполук ключовою стадією 

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

зворотнє окиснення V(IV)→V(V). Розчинення міді відбувається не тільки за 

рахунок кисню повітря, а й при відновленні ванадію(V). Цей висновок 

підтверджено проведенням синтезу у інертній атмосфері, коли спостерігалось 

розчинення металу, але цільовий продукт можна було одержати тільки після 

відкривання реактора для доступу повітря і окиснення ванадію до V(V). На 

відміну від Cu-вмісних систем, у присутності кобальту та мангану відновлення 

ванадію не відбувається, і також не спостерігається розчинення нульвалентного 

металу без доступу кисню повітря. 

Згідно з результатами рентгеноструктурних досліджень, для одержаних 

гібридних сполук на основі декаванадатів більш характерна катіон-аніонна 

будова. У кристалічному стані комплексні йони поєднуються з [V10O28]6– за 

рахунок розгалуженої системи водневих зв’язків за участю некоординованих 

молекул води. У той же час, у випадку співвідношень Cu(en)2:V10O28 = 2:10 та 

3:10 спостерігається ковалентне зв’язування ПОВ та комплексної частки з 

утворенням гетерометалічного фрагменту (4.2) або координаційного полімера 

(4.3). При цьому реалізується досить рідкісний спосіб координації комплексів 

купруму – до μ2-атомів оксигену ПОВ, в той час як більш характерним є 

поєднання через термінальні атоми оксигену {V10}. У випадку гліцину та 

аланіну спостерігається їх монодентатна координація до атомів кобальту та 

мангану, причому до координаційної сфери металу входить тільки одна 

молекула органічного ліганду. Це може бути пов’язане з недостатнім ступенем 

дисоціації ОН-групи та протонуванням NH2-групи амінокислоти у 

слабкокислому реакційному середовищі. Як показали розрахунки BVS та 

магнетохімічні дослідження, у декаванадаті всі металічні центри мають ступінь 

окиснення (+5). Крім того, за даними BVS {V10} не містить протонованих 

сайтів. 
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Термічний розклад одержаних сполук завершується близько 400°С з 

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

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

залишок містить диванадат CoV2O7. Продукти термічного розкладу є 

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

приповерхневому шарі є рівномірним. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ГІБРИДНІ СПОЛУКИ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСІВ Cu, Co ТА Ni 

З ПОЛІОКСОМОЛІБДАТАМИ 

 

Продовжуючи дослідження принципової можливості утворення гібридних 

сполук в умовах прямого синтезу, коло систем було розширено на молібдати 

через їх надзвичайне різноманіття форм існування. Молібдати мають високу 

схильність до полімеризації у розчині з утворенням як ізополі- так і 

гетерополіаніонів. При цьому склад утворених ПОА є дуже чутливим до 

зовнішніх факторів, таких як температура розчину, концентрація, рН та навіть 

порядок змішування реагентів [276]. Наприклад, при зниженні кислотності 

середовища відбувається полімеризація аніона МоО4
2–, який стабільний при 

рН > 6,5, з утворенням гептамолібдату Мо7О24
6–. При подальшому підкисленні 

нижче рН = 4 утворюються октамолібдат-йони Мо8О26
4–. Навіть незначні 

варіювання умов синтезу можуть мати небажані наслідки, зокрема, зменшення 

виходу, утворення аморфних фаз замість кристалічних, а також утворення 

сумішей [277, 278].  

Для синтезу гібридних сполук, що містять комплекс перехідного металу та 

ПОМ, традиційно використовують «однореакторний» підхід, реалізований у 

вигляді гідротермального синтезу, недоліками якого можна вважати складність 

технологічного обладнання, тривалий час взаємодії (до кількох діб) та 

неможливість контролю проходження процесу. Значно рідше використовуєьтся 

синтез з розчинів [277]. При цьому вихідними сполуками молібдену можуть 

виступати як прості молібдати, так і їх поліформи. Крім того, відомий 

кількастадійний підхід, що передбачає попередню збірку ПОМ. Основним 

недоліком одного з його варіантів, а саме ефірного методу [279, 280, 281], є 

невідповідність екологічним вимогам.  
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5.1. Гетерометалічні сполуки Cu/Mo з 2,2’-дипіридилом, його похідними та 

1,10-фенантроліном 

 

5.1.1. Синтез та характеризація 

 

Використовуючи класичні хелатуючі N,N-донорні ліганди, були зроблені 

перші спроби отримання гібридних сполук з комплексами купруму з системи 

(І): Cu0 – L – {MoVI} – H2O, де L = phen, bpy, 5,5'-Me2bpy. При цьому, рН 

реакційних сумішей був зумовлений лише вихідними речовинами і в жодному 

випадку не регулювався шляхом внесення додаткових компонентів. 

Для підбору придатних для даних умов реагентів на початковому етапі 

варіювались вихідні сполуки молібдену - (NH4)6Mo7O24, H2МоО4, МоО3. 

Оскільки H2МоО4 та MoO3 під час синтезу розчинялись повільно, то час 

взаємодії, який визначався моментом повного перетворення металічної міді, 

був помітно більшим порівняно з добре розчинним у воді (NH4)6Mo7O24. Крім 

того, амоній гептамолібдат є комерційно більш доступною сполукою, тому в 

подальшому основну частину синтезів проводили саме за його участю. 

Цікавою особливістю систем з phen є залежність складу продуктів 

взаємодії від температури реакційної суміші. Так, при проведенні синтезу при 

60-65°С утворюється сполука [Cu(phen)2Mo2O7(phen)]∙8H2O (5.1), а при 

підвищенні температури до 90°С виділено комплекс складу 

[Cu(phen)2MoO4]∙2,5H2O (5.2), що може бути зумовлено дисоціацією 

димолібдатного фрагмента при підвищенні температури. При використанні bpy 

або 5,5’-Me2bpy спостерігається залежність складу одержаних сполук не від 

температури реакційної суміші, а від природи вихідної сполуки молібдену. Так, 

комплекс [Cu(bpy)2MoO4]∙4,5H2O (5.3) було одержано виключно із системи з 

MoO3, а сполука [Cu(5,5’-Me2bpy)2MoO4]∙0,5(5,5’-Me2bpy)∙8H2O (5.4а) 

утворюється при використанні амоній гептамолібдату. Перекристалізація 5.4а з 

фільтрату реакційної суміші приводить до втрати некоординованої молекули 

5,5’-Me2bpy та утворення комплексу [Cu(5,5’-Me2bpy)2MoO4]∙3H2O (5.4б). 
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Практично всі спроби замінити метал на його сіль, описані у попередніх 

розділах, не приводили до утворення продуктів бажаного складу. Тому більш 

ніж неочікуваною виявилась можливість виділення гетерометалічних сполук з 

системи (ІІ): Cu(NO3)2/CuSO4 – L – (NH4)6Mo7O24 – H2O, де L = phen, bpy, 

5,5'-Me2bpy. 

У випадку phen також спостерігалась залежність складу продуктів від ряду 

факторів (рис. 5.1). Так, співвідношення компонентів Cu : phen : (NH4)6Mo7O24 = 

1 : 2 : 1/7 призводить до утворення лише монометалічних сполук загального 

складу [Cu(phen)x]Ay·nH2O (A = NO3
–, SO4

2–), а при співвідношенні 1 : 3 : 2/7 

формується ряд цільових продуктів. Основним продуктом взаємодії є комплекс 

5.1, який в індивідуальному стані одержаний при 65°С із системи з купрум 

нітратом. Підвищення температури до 90°С у системі ІІ приводить до 

утворення суміші 5.1 з новою сполукою 

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

купрум сульфату приводить до кристалізації суміші 5.1 та 5.2 незалежно від 

температури реакційної суміші. 

 
Рис. 5.1. Склад сполук, що утворюються в системі Cu(NO3)2/CuSO4 – phen – 

(NH4)6Mo7O24 – H2O в залежності від протийона солі купруму, співвідношення 
реагентів та температури реакційної суміші. 

 
При використанні bpy утворюються монометалічні комплекси купруму, а у 

випадку 5,5’-Me2bpy виділено індивідуальний гетерометалічний комплекс 

складу {[Cu(5,5’-Me2bpy)2]2MoO4}(NO3)2∙3H2O (5.6) [282]. 
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ІЧ спектри сполук 5.1−5.6 досить подібні і містять в області 920−750 см−1 

смуги поглинання коливань ν(МоО) молібдатів та коливань ароматичних кілець 

лігандів, що частково перекриваються (рис. 5.2) [140], а також ν(С=С) та ν(C=N) 

лігандів в області 1400–1650 см–1. Широкі смуги в області 3400−3200 см−1 

свідчать про присутність некоординованих молекул води у складі продуктів 

взаємодії. При ~1390 см−1 у спектрах 5.5 та 5.6 присутня інтенсивна 

мультикомпонентна смуга коливань ν(NО), що підтверджує наявність у 

сполуках некоординованих нітрат-йонів.  

(а) (б) 
Рис. 5.2. ІЧ спектри сполук 5.1 та 5.5 (а); 5.4а та 5.6 (б). 

 
Термічну поведінку одержаних сполук було досліджено в атмосфері 

повітря у температурному інтервалі 25−700°С при швидкості нагріву 5°С/хв. 

Криві ТГ-ДТА для всіх комплексів крім 5.5 є досить подібними (як приклад на 

рис. 5.3, а наведено криві для 5.6). Розклад починається близько 100°С, 

проходить у кілька послідовних стадій і супроводжується рядом ендо-ефектів. 

Завершення втрати маси супроводжується сильним екзо-ефектом близько 

500°С, що свідчить про формування оксидної фази. За розрахунками у 

твердому залишку знаходиться суміш оксидів nCuO+mMoO3 у відповідному до 

складу вихідної сполуки співвідношенні. У той же час, значна відмінність у 

термічній поведінці спостерігається для 5.5 − основна втрата маси відбувається 

у дуже вузькому температурному інтервалі близько 270 °С та супроводжується 

сильним екзо-ефектом (рис. 5.3, б). Такі процеси є характерними для 

комплексів купруму, що містять нітратні групи [283, 284]. 
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(а) (б) 
Рис. 5.3. Криві ТГ-ДТА для сполук 5.6 (а) та 5.5 (б). 

 

5.1.2. Особливості кристалічної будови 

 

Сполуки 5.1−5.4, одержані виходячи з металічної міді, мають молекулярну 

будову, в той час як 5.5 та 5.6, що утворились у присутності солі купруму, 

містять у своєму складі гетерометалічні комплексні частки, заряд яких 

скомпенсовано нітрат-аніонами. Склад сполук 5.4а та 5.4б відрізняється лише 

наявністю у першій некоординованої молекули 5,5’-Me2bpy, тому надалі буде 

розглядатись будова комплексу [Cu(5,5’-Me2bpy)2MoO4] (5.4). 

Потрібно зазначити, що інформацію про будову сполуки 5.1 опубліковано 

одночасно з [285], але одержана вона була в умовах гідротермального синтезу 

[286]. Комплекс [Cu(phen)2MoO4] у вигляді метанольного сольвату утворювався 

внаслідок дисоціації аніона [Mo132O372(CH3CO2)30(H2O)72]42– [287] у суміші 

CH3OH/dmf. 

У гетерометалічних біядерних комплексах [CuL2MoO4], де L − phen (5.2), 

bpy (5.3), 5,5’-Me2bpy (5.4), металічні центри ковалентно зв’язані через атом 

оксигену молібдатної групи (рис. 5.4). При цьому довжина зв’язку Mo–Oмістк є 

більшою (1,764(2)−1,842(5) Å у порівнянні з Mo–Oтерм (1,722(3)−1,770(2) Å), де 

Oмістк та Oтерм − містковий та термінальні атоми оксигену у тетраедричному 

оточенні атома Мо. Координаційне оточення атома купруму утворено чотирма 

атомами N двох лігандів та Oмістк. Довжини зв’язків Cu–Омістк (1,938(5)–

1,957(2) Å) є коротшими за середнє значення (2,094 Å за даними CCDC) для 
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хромофора CuN4О, в той час як значення Cu–N (1,977(2)–2,149(3) Å) не сильно 

відхиляються від середнього, наведеного в літературі (2,049 Å) [196, 266]. 

Формою координаційного поліедра для к.ч.=5, визначеною з величини кутового 

структурного параметра τ, в усіх випадках є сильно викривлена тригональна 

біпіраміда (τ лежить в межах 0,58–0,74) [139]. 

(а) (б) (в) 
Рис. 5.4. Будова біядерних гетерометалічних комплексів у 5.2 (а), 5.3 (б) 

та 5.4 (в).  
 

В основі будови сполуки 5.1 лежить триядерний гетерометалічний 

комплекс [Cu(phen)2Mo2O7(phen)], який можна розглядати як поєднання через 

вершину поліедрів [CuN4O], [MoN2O4] та [MoO4], що веде до кутового 

розташуванням металічних центрів (рис. 5.5, а). До структури входять дві 

кристалографічно незалежні молекули з дещо різними геометричними 

параметрами. Атоми Cu та Mo ковалентно з’єднані через Oмістк, подібно до 

попередньо описаних фрагментів, з довжиною зв’язку Cu–O 

1,925(4)−1,949(4) Å. Згідно зі значенням τ (0,51 та 0,59) координаційний 

поліедр атома Cu є проміжним між тригональною біпірамідою і квадратною 

пірамідою. 

Цікавою особливістю структури є координація phen до атома Mo, що 

таким чином доповнює його к.ч до 6. Довжини зв’язків Mo–N (2,318(5)–

2,370(6) Å) відповідають знайденим в літературі для Mo3O9(phen)2 [288]. У 

порівнянні з довжинами зв’язків Mo–Oтерм (середнє значення складає ~ 1,741 Å) 

величини для Mo–Oмістк.–Cu (1,783(4)–1,784(4) Å) є дещо більшими, а у випадку 

Mo–Oмістк.–Mo (2,077(4)–2,082(4) Å) зв’язки суттєво подовжуються. 
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Також триядерну будову має гетерометалічний катіон 

{[Cu(5,5’-Me2bpy)2]2MoO4}2+ у 5.6 (рис. 5.5, б), в якому два комплекси купруму 

[Cu(5,5’-Me2bpy)2]2+ зв’язані через вершини тетраедра MoO4
2−, утворюючи 

фрагмент із кутом Cu−Mo−Cu 156,1°. Відстані Cu–O та Cu–N складають 1,978 

Å та 2,029 Å, відповідно, і подібні до наведених для попередніх сполук. 

Враховуючи значення τ = 0,52, форма координаційного поліедра, як і в 5.1, є 

проміжною між тригональною біпірамідою і квадратною пірамідою. 

Викривлення тетраедричного оточення атома Mo зумовлене видовженням двох 

зв’язків Mo–Oмістк. (1,782(3) Å) у порівнянні з Mo–Oтерм (1,712(3) Å). Заряд 

катіона скомпенсовано некоординованими нітрат-йонами, які разом з 

молекулами води утворюють водневі зв’язки з термінальними атомами О 

молібдатів, формуючи таким чином шари, паралельні кристалографічній 

площині (010). 

(a) (б) 
Рис. 5.5. Будова триядерних гетерометалічних комплексів у 5.1 (а) та 5.6 (б). 

 

До складу сполуки 5.5 входять нейтральний комплекс 

[Cu(phen)2Mo2O7(phen)], аналогічний до 5.1, та катіонний {[Cu(phen)2]2MoO4}2+, 

подібний до 5.6. Внаслідок OFF (рис. 5.6) та (EF)3 (цикл з трьох молекул phen 

[144]) π-π стекінгових взаємодій між ароматичними системами phen, 

координованими до атомів Cu та Mo, утворюються шари, паралельні 

кристалографічній площині (101) (міжплощинні відстані – 3,432(2)−3,467(3) Å). 

Як і у 5.6, компенсація заряду комплексних катіонів відбувається за рахунок 

NO3
−, розташованих разом з молекулами води між утвореними шарами. 
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Рис. 5.6. OFF π-π стекінгові взаємодії між phen сусідніх комплексних 

фрагментів у 5.5. 
 

5.1.3. ЕПР-спектроскопічні дослідження та магнітні властивості 

 

Спектри ЕПР полікристалічних сполук 5.1−5.3 та 5.4б, зареєстровані за 

кімнатної температури в Х-діапазоні, є подібними та містять одну широку 

асиметричну смугу, характерну для комплексів Cu(II) аксіальної симетрії. В 

Q-діапазоні (рис. 5.7, а) розділення смуг стає набагато кращим, у спектрах 5.1, 

5.2 та 5.4б можна розрізнити три сигнали, що відповідають g-фактору ромбічної 

симетрії. Оскільки g-тензор є досить чутливим до змін геометрії поліедра 

купруму, то використовуючи параметр R = (g2 – g1)/(g3 – g2) при g3 > g2 > g1 

[289], можна зробити припущення про локалізацію неспареного електрона на 

dz
2 чи dx

2
–y

2 орбіталі. Так, для 5.1, 5.2 та 5.4б R > 1, тому форма координаційного 

поліедра наближається до тригональної біпіраміди (основний стан dz
2). Спектр 

комплексу 5.3 є аксіально-симетричним, хоча за значенням τ, розрахованим зі 

структурних даних, форма поліедру має бути аналогічною до 5.4. Крім того, 

знайдене значення g-фактора (2,105) суттєво перевищує типову величину ~2,06. 

Схоже явище спостерігалось для комплексів Cu(II) з тридентатними основами 

Шиффа [290] і свідчить, що  знайдений параметр не є молекулярним та може 

бути зумовлений кооперативними π-π взаємодіями.  
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(а) (б) 
Рис. 5.7. Спектри ЕПР полікристалічних зразків у Q-діапазоні (* – ефект 
кристалічності зразків) (а); спектри ЕПР реакційних сумішей 5.5 та 5.6 та 

розчину 5.6 (sol) (б) (sim − змодельовані спектри з параметрами, наведеними у 
табл. 5.1). 

 
ЕПР-спектральне дослідження реакційних сумішей для одержання 5.1−5.4 

проводили після повного розчинення металічної міді, а для одержання 5.5 та 5.6 

− після 60 хв взаємодії. До відібраних проб додавали етиленгліколь та 

заморожували при 77 К. Спектри всіх зразків виявились подібними та містили 

один анізотропний аксіально-симетричний сигнал з НТС в області паралельної 

орієнтації g-фактора, характерний для комплексів Cu(II) (як приклад на рис. 5.7, 

б наведено спектри проб з реакційних сумішей 5.5 та 5.6). Потрібно зазначити, 

що через низьку розчинність більшості одержаних сполук спектри ЕПР 

розчинів необхідної або задовільної якості записано лише при додаванні dmso 

до водного розчину 5.6 та 5.1. Вони є аналогічними до спектрів реакційних 

сумішей, що свідчить про однакову будову координаційних поліедрів купруму. 

Одержані в результаті моделювання параметри (табл. 5.1) свідчать про 

екваторіальне оточення атома купруму N4. Додатковим підтвердженням цьому 

є наявність ДНТС від ядер 14N (I = 1) на кривій другої похідної абсорбції. 
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Оскільки у спектрах відсутні сигнали, характерні для Мо(V), то можна 

припустити, що у реакційних сумішах не відбувається процесів відновлення 

Mo(VI) → Мо(V) при розчиненні металічної міді. 

Таблиця 5.1 

Параметри спектрів ЕПР реакційних сумішей (РС) 

та розчинів (sol) 5.1−5.6. 

Розчин g⊥ g׀׀ A104∙׀׀, cм–1 

РС5.1 2,063 2,268 168 

sol 5.1 2,063 2,267 167 

РС5.2 2,064 2,267 167 

РС5.3 2,064 2,267 167 

РС5.4 2,067 2,263 169 

PC5.5 2,066 2,270 166 

sol 5.5 2,060 2,257 170 

РС5.6 2,065 2,262 166 

 

Отже, геометрія координаційного поліедра купруму змінюється від 

тетрагональної у реакційній суміші до викривленої тригональної біпіраміди у 

кристалічному стані та зворотно до тетрагональної у розчині комплексу 

(рис. 5.8). 

 
Рис. 5.8. Перетворення координаційного поліедра Cu(II) в сполуках 5.1–5.4. 

 
Для 5.1 значення µеф. за кімнатної температури дорівнює 1,90 М.Б., що 

узгоджується з розрахованим за даними ЕПР значенням для одного центру з 

S = ½ (1,85 М.Б.). Одержане значення додатково підтверджує, що у сполуці Мо 

знаходиться у вищому зарядовому стані, оскільки його внесок у µеф. відсутній. 

При зниженні температури µеф. залишається практично незмінним, і лише після 
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20 К спостерігається незначне падіння магнітного моменту. Температурна 

залежність оберненої магнітної сприйнятливості описується законом Кюрі-

Вейса на всьому температурному проміжку, значення θ = –0,458 підтверджує 

відсутність помітних обмінних взаємодій (рис. 5.9). 

 
Рис. 5.9. Температурні залежності магнітного моменту та оберненої магнітної 

сприйнятливості для 5.1. 
 

5.2. Сполуки на основі V-заміщеного октамолібдату 

 

Гетеровалентне заміщення Мо(VІ) на V(V) у ПОМ підвищує загальний 

негативний заряд аніона, що сприяє координації комплексних часток 

перехідних металів. Атом ванадію у цьому разі може або заміщувати молібден 

у його позиції, утворюючи ізополіаніон, або, що є більш рідкісним випадком, 

виконувати роль гетероатома. З точки зору каталітичних властивостей таких 

сполук, з’являється можливість їх використання не тільки в кислотно-основних, 

але й в окисно-відновних процесах [291]. 

 

5.2.1. Синтез та характеризація 

 

Було досліджено взаємодії в системі Cu0 – L – (NH4)6Mo7O24 – {V} (ІІІ), де 

L – en, dien; {V} – V2O5, VOSO4. Так, при використанні en та V2O5 було 

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

(5.7), що містить дизаміщений α-октамолібдат (рис. 5.11, а). Потрібно 

зазначити, що заміна металічної міді на сіль купруму не дозволила отримати 
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кристалічні продукти. У випадку dien та V2O5 при охолодженні реакційної 

суміші утворюється сполука зеленого кольору 

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

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

(5.9) [292]. Індивідуальність сполук 5.8 та 5.9 було підтверджено методом 

рентгенофазового аналізу при порівнянні дифрактограм з розрахованими за 

даними монокристального експерименту (рис. 5.10). До їх складу входять 

двозаміщені аніони, аналогічні до 5.7. 

(а) (б) 

Рис. 5.10. Дифрактограми сполук 5.8 (а) та 5.9 (б); (експ. – полікристалічний 
зразок, розр. – розраховано з результатів монокристального експерименту). 

 
При заміні V2O5 на VOSO4 у складі продукту 

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

октамолібдат (рис. 5.11, б). Сполуки 5.8–5.10 також можна отримати, виходячи 

із солі купруму, однак вихід при цьому зменшується.  

 (а) (б) 

Рис. 5.11. Будова [α-V2Mo6O26]6– (а) та [β-VMo7O26]5– (б). 
 
Незалежно від джерела купруму у вигляді металу або його солі, спектри 

ЕПР реакційних сумішей для одержання 5.8/5.9 (записані при 77 К), є 

подібними та містять один характерний для комплексів Cu(II) анізотропний 

сигнал з розділеною НТС на паралельній компоненті g-фактора (рис. 5.12,а). 
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Параметри, отримані в результаті моделювання (табл. 5.2), свідчать, що 

центральний атом в екваторіальній площині оточений чотирма атомами 

нітрогену [293]. 

 (а) (б) 

Рис. 5.12. Спектри ЕПР заморожених реакційних сумішей Cu0–dien–V2O5–
(NH4)6Mo7O24–Н2О (РС1), [CuSO4–dien–Н2О] +[V2O5–(NH4)6Mo7O24 –Н2О] (РС2) 
та розчинів сполук 5.8 та 5.9 у dmso (sol) (а); Cu0–dien–VOSO4–(NH4)6Mo7O24–

Н2О (РС3) та [CuSO4–dien–Н2О]+[V2O5–(NH4)6Mo7O24–Н2О] (PC4) , 
sim – змодельовані спектри з параметрами, наведеними у тексті (б). 

 
Слабкокисле середовище реакційних сумішей (рН = 6,34 у випадку 

використання металічної міді та рН = 5,76 у випадку купрум сульфату) може 

викликати часткове протонування однієї з аміногруп dien, що приводить до 

зв’язування ц.а. в розчинах з двома молекулами ліганду [293] замість утворення 

більш типового Cu(dien)2+ [294] (рис. 5.13).  

Отже, не дивлячись на різні шляхи проходження реакції, у результуючих 

розчинах були виявлені однакові комплексні частки Cu. На відміну від 

описаних у розділі 4 взаємодій металічної міді з V2O5, у даних системах не 

спостерігається відновлення V(V) до V(IV). 

Cu
NH2

NH NH2

NH
H2N

NH2

(а) 

Cu
NH2

N NH2

O
(б) 

Рис. 5.13. Будова комплексів Cu(dien)2
2+ (a) Cu(dien)2+ (б). 



192 

У спектрах ЕПР заморожених розчинів 5.8 та 5.9 у dmso також присутній 

один сигнал від Cu(II), який характеризується збільшенням значення g׀׀ та 

зменшенням A׀׀ у порівнянні з параметрами спектрів реакційних сумішей, що 

свідчить про зміну екваторіального оточення купруму з N4 на N3O (табл. 5.2). 

Це підтверджує збереження складу комплексної частки Cu(dien)2+, присутньої в 

кристалічному стані, при розчиненні. Параметри спектрів водних розчинів 

сполук є подібними до одержаних зі спектрів розчинів у dmso, але в останньому 

випадку НТС розділена краще. 

Таблиця 5.2. 

Параметри спектрів ЕПР заморожених реакційних сумішей та розчинів 

сполук 5.8 та 5.9 у dmso 

Розчин g׀׀ 
A104∙ ׀׀ 
cм–1 

Екваторіальне 
оточення ц.а. 

Cu0–dien–V2O5–(NH4)6Mo7O24–
Н2О (РС1) 2,213 190 N4 

[CuSO4+dien+Н2О] + 
[V2O5–(NH4)6Mo7O24 +Н2О] 

(РС2) 
2,210 190 N4 

5.8 (dmso) 2,234 181 N3O 

5.9 (dmso) 2,234 181 N3O 
 

При використанні VOSO4 параметри одержаних спектрів ЕПР реакційних 

сумішей також не залежать від природи джерела купруму. Основною 

відмінністю від попередніх систем є присутність у розчинах двох комплексних 

часток Сu з екваторіальним оточенням N4 та О4 (g2,220 = ׀׀, A104∙194 = ׀׀ cм–1 та 

g2,410 = ׀׀, A104∙138 = ׀׀ cм–1, відповідно). Крім того, у правій частині спектру 

реакційної суміші з металічною міддю спостерігаються слабкі залишкові 

сигнали від V(IV), що свідчить про його неповне окиснення за час розчинення 

міді (рис. 5.12, б). 

У електронних спектрах дифузного відбиття сполук 5.8 та 5.9 (рис. 5.14, а) 

інтенсивні смуги при ~320 нм відповідають смузі переносу заряду O→M(ПОМ) 
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[295], а широкі смуги у видимій області – d-d переходам, характерним для 

комплексів Cu(II) [296]. Різниця між положеннями максимумів смуг для 5.8 

(λmax = 635 нм) та 5.9 (λmax = 560 нм) може бути зумовлена різним 

координаційним оточенням ц.а. (див. розділ 5.2.2). Подовження шостого 

зв’язку в 5.9 може приводити до гіпсохромного зсуву смуги d-d переходу, 

порівняно з 5.8, що й спричиняє відмінність у забарвленні сполук. Крім того, 

даний зсув може бути обумовлений різною природою атома О в 

екваторіальному положенні купруму– у 5.8 він належить до тетраедра VO4, а у 

5.9 до молекули води. 

 (а)  (б) 
Рис. 5.14. Електронні спектри дифузного відбиття сполук 5.8 та 5.9 (а) і спектри 

поглинання їх водних розчинів (б). 
 
При розчиненні сполук 5.8 та 5.9 у воді утворюються розчини однакового 

зеленого кольору та їх електронні спектри поглинання є подібними зі смугою d-

d переходу при λmax = 615 нм (рис. 5.14, б). Хоча сполуку 5.9 можна розглядати 

як координаційний 1D полімер, на відміну від сполуки дискретної будови 5.8, 

при розчиненні у воді відбувається дисоціація ланцюгів, найімовірніше, за 

рахунок розриву подовженого контакту Cu–Oтерм(Мо). 

Дійсно, існування у розчинах однакових комплексних часток було 

підтверджене мас-спектрами ESI-TOF за присутністю піків з m/z = 1464, що 

відповідає аніону {[Cu(dien)(H2O)]2[α-V2Mo6O26]+H}– (рис. 5.15). Крім того, в 

спектрі 5.9 наявний додатковий пік з m/z = 1281, що відповідає також 

гетерометалічній часточці {[Cu(dien)(H2O)][α-V2Mo6O26]+3H}–. 
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Рис. 5.15. ESI-TOF мас-спектри розчинів сполук 5.8 та 5.9, зареєстровані в 

режимі негативної іонізації; розрахований патерн для аніона 
{[Cu(dien)(H2O)]2[α-V2Mo6O26]+H}– (розр). Взято з роботи [292]. 

 
ІЧ спектри сполук 5.7–5.9, до складу яких входить аніони [α-V2Mo6O26]6–, є 

подібними (рис. 5.16) та містять характерні для цього аніона смуги коливань 

зв’язків M–Oтерм та M–Oмістк (M = Mo, V) в області 1000–500 см–1 [295]. Смуги 

при 1610 та 1420 см–1 належать до деформаційних коливань δ(HOH) молекул 

води та δ(HNH) координованих en або dien, відповідно. Інтенсивна смуга при 

1045 cм–1 у спектрі сполуки 5.7 може бути віднесена до коливання ν(C–N) 

катіона H2en2+ [297]. Характеристичні смуги в області 3340–3180 cм–1 належать 

до симетричних та асиметричних коливань координованих аміногруп, а 

інтенсивні уширені смуги в області 3650–3100 cм–1 – до ν(O–H) молекул води. 

Більш складний патерн в області коливань ПОА для 5.10 пов’язаний з 

пониженням симетрії монозаміщеного октамолібдату у порівнянні з 

двозаміщеним. 
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(а)  (б) 
Рис. 5.16. ІЧ спектри сполук 5.7 та 5.10 (а), 5.8 та 5.9 (б). 

 
Термічний аналіз сполук 5.7–5.9 проводили в атмосфері повітря в 

температурному інтервалі 20–700°С при швидкості нагріву 5°С/хв. Процеси 

розкладу сполук мають схожий характер, на рис. 5.17 (а) як приклад наведено 

криві ТГ-ДТА для 5.7, а результати узагальнено в табл. 5.3. На кривих ТГ 

можна виділити три послідовні ділянки розкладу, що супроводжуєься рядом 

ендо-ефектів. При завершенні процесу розкладу спостерігається значний екзо-

ефект (близько 420°С), який може бути зумовлений формуванням оксидних 

фаз. Для всіх сполук при ~600°С на кривій ДТА наявний вузький ендо-ефект, 

при цьому маса зразка залишається незмінною, що свідчить про плавлення 

утвореної фази. Кінцевими продуктом розкладу 5.7–5.9 є суміш оксидів, що 

узгоджується з розрахованими значеннями втрати маси (табл. 5.3). 

Масивні зразки твердих продуктів розкладу сполук 5.8 та 5.9 (далі 5.8-ох 

та 5.9-ох, відповідно) були одержані їх прожарюванням у муфельній печі при 

нагріванні зі швидкістю 5°С/хв до 550°С з подальшим витримуванням при цій 

температурі протягом 1 год та повільним охолодженням до кімнатної 

температури. Згідно з дифрактограмами 5.8-ох та 5.9-ох (рис. 5.17, б), зразки 

містять подібні кристалічні фази: МоО3 (орторомбічний) та CuO. Крім того, 

виявлено фазу бронзи складу CuxV2O5 [298, 299] з параметрами комірки a = 

28,360 Å, b = 3,628 Å, c = 9,441 Å, β = 98,810°. Часткове відновлення V(V)→ 

V(ІV) може відбуватись за рахунок взаємодії з леткими органічними 

речовинами за високих температур. Єдиною відмінністю є відносний вміст 
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фази бронзи у зразках – для 5.9-ох він є вищим порівняно з 5.8-ох при 

однакововму співвідношенні металів у вихідних сполуках. 

(а)  (б) 
Рис. 5.17. Криві ТГ-ДТА для сполуки 5.7 (а); дифрактограми твердих продуктів 

розкладу сполук 5.8 та 5.9 (б). 
Таблиця 5.3 

Результати термогравіметричного аналізу сполук 5.7–5.9 

Сполука Т, °С 
Втрата маси, 

% 
Леткі 

продукти 
розкладу 

Склад твердих продуктів 
розкладу експ. теор. 

5.7 70–450 22,86 22,28 6H2O, 2NH3, 
3en  

CuO∙V2O5∙6MoO3 
77,14% (експ.), 77,72% 
(розр.) 

5.8 30–450 25,90 24,20 8H2O, 2NH3, 
2dien  

2CuO∙V2O5∙6MoO3 
74,10% (експ.), 75,80% 
(розр.) 

5.9 50–450 26,69 26,69 11H2O, 2NH3, 
2dien 

2CuO∙V2O5∙6MoO3 
73,31% (експ.), 73,31% 
(розр.) 

 

5.2.2. Особливості кристалічної будови 

 

До складу сполук 5.7–5.9 входить досить рідкісний дизаміщений аніон 

[V2Mo6O26]6– зі структурою α-октамолібдату [α-Mo6O26]4– [300, 301], у якому два 

тетраедри {VO4} знаходяться над та під кільцем, утвореним шістьма 

октаедрами {MoO6}, поєднаними ребрами, із загальною симетрією аніона D3d. 

Хоча вперше згадка про структуру такого аніона зустрічається у 1979 р. [302], 
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на даний час з ним відомо всього кілька прикладів гібридних сполук [303, 304]. 

Також в літературі описано кластер подібної будови [α-As2Mo6O26]6– з арсеном 

як гетероатомом [305, 306]. У випадку меншого за розміром гетероатома – 

фосфору – характерне утворення добре відомого аніона Страндберга 

[P2Mo5O23]6– [307, 308].  

У кожному тетраедрі {VO4} три атоми О поєднані з оксомолібдатним 

кільцем, в той час як четвертий залишається доступним для координації 

комплексної частки або протонування. Довжини зв’язків Мо–О для трьох типів 

атомів О суттєво відрізняються: значення Mo–Oтерм лежать в межах від 1,675(3) 

до 1,723(4) Å, що свідчить про кратність зв’язку 2, в той час як для Mo–µ2-O та 

Mo–µ3-O довжини складають 1,887(3)–1,930(3) Å та 2,270(3)–2,368(5) Å, 

відповідно, що відповідає одинарному зв’язку. Довжини подвійних зв’язків 

V=Oтерм лежать в межах 1,624(3)–1,660(6) Å, а одинарних V–µ3-O в межах 

1,726(5)–1,766(3) Å. Ці значення є типовими та збігаються з наведеними в 

літературі для подібних кластерів [303, 304]. 

У сполуці 5.7 аніони зв’язані комплексними частками [Cu(en)2]2+ через 

термінальні атоми оксигену октаедрів {MoO6}, утворюючи 1D полімери, 

паралельні кристалографічному напрямку [011] з кроком ланцюга 13,769 Å та 

додатково стабілізовані водневими зв’язками N–H…O за участю аміногруп 

етилендіаміну та атомів оксигену ПОМ (рис. 5.18). В міжланцюговому просторі 

знаходяться катіони амонію, H2en2+ та молекули води. 

 
Рис. 5.18. Утворення ланцюга у 5.7 поєднанням ПОМ катіонами [Cu(en)2]2+. 

 
До складу сполук 5.8 та 5.9 входять комплексні аніони однакового складу 

{[Cu(dien)(H2O)]2[V2Mo6O26]}2–, утворені за рахунок координації двох 

комплексних часток [Cu(dien)(H2O)]2+ до аніона [V2Mo6O26]6–. Координаційне 

оточення атомів Cu (4+1) утворене трьома атомами нітрогену ліганду dien та 
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двома атомами оксигену. Оскільки значення кутового структурного параметра τ 

складають 0,26 для 5.8 та 0,22 для 5.9, їх координаційним поліедром є 

квадратна піраміда [139]. Основною структурною відмінністю комплексних 

аніонів є спосіб координації комплексу Cu до ПОМ. У 5.8 зв’язування 

відбувається через термінальний атом оксигену тетраедра {VO4}, який займає 

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

положенні знаходиться молекула води (Cu–OH2 2,380 Å) (рис. 5.19, а). У 5.9, 

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

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

апікальне положення (Cu–O(Mo) 2,416 Å) (рис. 5.19, б). Значна різниця у 

довжинах зв’язків Cu–OH2 в 5.8 та 5.9 обумовлена відмінностями у положеннях 

молекули води в координаційній сфері купруму [309, 310]. 

(а) (б) 
Рис. 5.19. Будова аніонних фрагментів {[Cu(dien)(H2O)]2[V2Mo6O26]}2– у 5.8 (а) 

та 5.9 (б). 
 

В той час як 5.8 є катіон-аніонною сполукою, у 5.9 шосту вакантну 

позицію в оточенні купруму займає атом О сусіднього ПОМ, утворюючи 

досить подовжений зв’язок Cu–O 2,889 Å. За його рахунок формуються 

ланцюги у напрямку [010] з кроком 9,195 Å, які додатково стабілізовані 

водневими зв’язками між координованими молекулами води та термінальними 

атомами О тетраедрів {VO4} (рис. 5.20). 

До складу сполуки 5.10, яка має катіон-аніонну будову, входять 

комплексний фрагмент [Cu(dien)(H2O)]2+, аналогічний попередньому, та 

V-однозаміщений аніон [VMo7O26]5– зі структурою β-октамолібдату. Потрібно 
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зазначити, що на момент початку досліджень такий аніон одержано вперше, а в 

літературі зустрічається опис лише V-дизаміщеного [β-V2Mo6O26]6– [311]. 

 
 

Рис. 5.20. Фрагмент водневозв’язаного ланцюга в 5.9. 

На відміну від α-форми, у [β-VMo7O26]5– атом ванадію знаходиться в 

октаедричному оточенні. Поліедри {VO6} та {МоO6} сполучені ребрами. 

Координаційне оточення атома купруму має форму тетрагональної піраміди 

згідно зі значенням τ, що складає 0,22. Аніони поєднані з комплексними 

частками купруму водневими зв’язками між атомами О аніонів і аміногрупами 

ліганду (рис. 5.21). Додаткові водневі взаємодії термінальних атомів оксигену 

ПОМ з катіонами амонію приводять до формування площин, паралельних ab. 

 

 
 

Рис. 5.21. Поєднання ПОМ та катіонів [Cu(dien)(H2O)]2+ водневими зв’язками у 
5.10. 

 
5.3. Сполуки на основі комплексів Cu з аніоном Страндберга та його 

вакантними похідними 

 

5.3.1. Синтез та характеризація 

 

Оскільки введення ванадію до систем з молібденом приводило до 

утворення V-заміщених октамолібдатів, які можна було розглядати як 
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ізополіаніони, то на наступному етапі було вирішено дослідити можливості 

утворення гібридних сполук з гетерополіаніонами. Найбільш 

широкодослідженими на даний час є гібридні сполуки, утворені комплексами 

перехідних металів саме з аніоном Кеггіна (рис. 5.22, а), їх частка, згідно з 

[312], складає 66 %. Як вихідну сполуку було обрано відомий амоній 

молібдофосфат (NH4)3[PMo12O40]. Взаємодія в системі Cu0 – L – 

(NH4)3PMo12O40 – H2O (ІV) (L – bpy, phen) привела до неочікуваного 

результату: у присутності phen відбувається повне руйнування вихідного ПОМ 

та в залежності від температури реакційної суміші утворюються сполуки 5.1 та 

5.2. Така ж температурна залежність складу продукту реакції спостерігалась і 

при використанні амоній гептамолібдату (див. розділ 5.1). У присутності bpy 

(рис. 5.23) до складу одержаного продукту 

{[Cu(bpy)2]2[Cu(bpy)(Н2О)2][P2Mo5O23]}∙9H2O (5.11) входить аніон Страндберга 

(рис. 5.22, б). 

 

 

(а) (б) (в) (г) 

Рис. 5.22. Будова аніонів Кеггіна [PMo12O40]3– (а), Страндберга [P2Mo5O23]6– (б); 
дивакантного [P2Mo3O18]8– (в) та тривакантного [P2Mo2O15]8– (г) аніонів 

Страндберга. 
 

Потрібно зазначити, що дане перетворення аніона Кеггіна на [P2Mo5O23]6– 

зустрічається дуже рідко, в літературі описано всього декілька подібних 

випадків [313, 314], а серед всього різноманіття гібридних сполук з ПОМ, 

всього 6% припадає на ті, що містять аніон Страндберга [312]. Крім того, його 

малий розмір та високий заряд можуть сприяти координації більшої кількості 

комплексних фрагментів, а широкі межі рН існування цього фрагмента (від 1 до 

7) [315] значно спрощує синтетичні процедури. 
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Рис. 5.23. Перетворення аніона Кеггіна у присутності phen та bpy. 

Час взаємодії у системі (IV) складав близько 2,5 год, а виходи були досить 
низькими. Крім того, у присутності солі купруму замість металічної міді 
розчинення (NH4)3[PMo12O40] не відбувається. Оскільки сполуки з аніоном 
Страндберга одержують методом самозбірки, тому у подальшому було 
запропоновано оптимізувати умови одержання 5.11 та використати систему (V): 
{Cu} – bpy – (NH4)2HPO4 – (NH4)6Mo7O24 – H2O з мольним співвідношенням 
реагентів 3:5:2:5/7. Встановлено, що сполука 5.11 утворюється незалежно від 
способу синтезу (виходячи з металу чи його солі), а також від протийону солі 
купруму (SO4

2–, NO3
–, OAc–). 

Збільшення кількості купруму відносно молібдену (співвідношення 
4:4:2:3/7) приводить до різноманіття утворених ПОМ, причому їх склад 
залежить як від способу синтезу (використання металічної міді чи солі), так і 
від природи протийону солі купруму. Так, в умовах окисного розчинення 
металу, а також при використанні сульфату чи ацетату купруму утворюється 
сполука {[Cu(bpy)(H2O)]4[P2Mo3O18]}∙8H2O (5.12), що містить дивакантний 
аніон Страндберга. У присутності купрум(ІІ) нітрату виділено продукт складу 
{[Cu(bpy)(H2O)]5[P2Mo2O15]}2{[Cu(bpy)(H2O)]4[Cu(bpy)][P2Mo2O15]}2(NO3)4∙30H2O 
(5.13) з тривакантним аніоном Страндберга. Вакантні ПОА [P2Mo3O18]8– та 
[P2Mo2O15]8– можна уявити як наслідок "видалення" двох або трьох октаедрів 
{MoO6} (рис. 5.22, в,г). Спроба одержати гібридні сполуки в умовах 
гідротермального синтезу з систем зі співвідношенням реагентів 4:4:2:3/7 
привела до утворення 5.12 у випадку використання металічної міді та Сu(OAc)2, 
а у присутності Cu(NO3)2 кристалічних продуктів одержати не вдалося. 
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Склад парамагнітних часток, визначений методом спектроскопії ЕПР, у 
реакційних сумішах зі співвідношенням реагентів 3:5:2:5/7 є однаковим 
незалежно від природи вихідної сполуки купруму (рис. 5.24, а). Параметри 
спектрів свідчать про екваторіальне оточення купруму N4, що відповідає 
комплексній частці [Cu(bpy)2]2+ (табл. 5.4). 

  
(а)     (б)     (в) 

Рис. 5.24. Спектри ЕПР заморожених (77 К) реакційних сумішей РС1–6 
(склад див. у табл. 5.4); sim – спектри змодельовані з параметрами, наведеними 

у тексті. 
 

Таблиця 5.4 
Параметри спектрів ЕПР реакційних сумішей 

{Cu}–bpy–(NH4)2HPO4–(NH4)6Mo7O24 

Реакційна суміш g׀׀ 
A104∙׀׀, 

cм–1 
Оточення ц.а. 

Комплексна 

частка 

3Сu(NO3)2–5bpy–2(NH4)2HPO4 

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

3Cu(ОАс)2:5bpy:2(NH4)2HPO4: 

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

3Сu0–5bpy–2(NH4)2HPO4–

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

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

3/7(NH4)6Mo7O24 (РС4) 

2,308 170 N2О2 [Cu(bpy)]2+ 

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

4Cu(ОАс)2:4bpy:2(NH4)2HPO4: 

3/7(NH4)6Mo7O24(РС5) 

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

2,281 174 N2OX [Cu(bpy)Х]+ 

4Cu0:4bpy:2(NH4)2HPO4: 

3/7(NH4)6Mo7O24 (РС6) 
2,270 180 N2OX [Cu(bpy)Х]+ 
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Рис. 5.25. Склад комплексних часток купруму у реакційних сумішах РС1–РС6. 

 
У ІЧ спектрі сполуки 5.11 в області 1200–600 см–1 присутні смуги коливань 

з патерном, характерним для аніона Страндберга (рис. 5.25) [316, 317]. Смуги 

середньої інтенсивності при 800–600 см–1 віднесено до коливань ν(Mo–Oмістк), а 

в області 950–800 см–1 – до ν(Mo–Oтерм). Багатокомпонентна смуга при 1200–

970 см–1 зумовлена коливаннями ν(P–O) фосфатних груп. У спектрах сполук 

5.12 та 5.13 збільшення кількості компонент в цій області викликане 

пониженням симетрії групи PO4 в аніоні. Крім того, при 1390 см–1 в спектрі 5.13 

спостерігається коливання, характерне для некоординованого аніону NO3
–. Про 

присутність органічного ліганду у всіх сполуках свідчать характеристичні 

смуги в області 1650–1400 см–1 (рис. 5.26). 

 
Рис. 5.26. ІЧ спектри сполук 5.11–5.13. 
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Термічний аналіз сполук 5.11–5.13 проводили в атмосфері повітря в 

температурному інтервалі 20–700°С. Характер процесів розкладу є подібним, 

видалення молекул води відбувається до 250°С, при подальшому нагріванні 

відбувається втрата лігандів, що супроводжується рядом ендо-ефектів. Розклад 

завершується при 460–550°С формуванням оксидних фаз зі значними екзо-

ефектами (табл. 5.5). 

Таблиця 5.5 

Результати термогравіметричного аналізу сполук 5.7–5.9 

Сполука Т, °С 

Втрата маси, 

% 

Леткі 

продукти 

розкладу 

Склад твердих продуктів 

розкладу 
експ. теор. 

5.11 
20–180 6,58 6,28 7H2O 3CuO∙P2O5∙5MoO3 

39,04% (експ.), 38,90% (розр.) 180–560 39,04 38,90 5bpy 

5.12 
20–200 13,18 12,52 12H2O 4CuO∙P2O5∙3MoO3 

51,31% (експ.), 48,46% (розр.) 320–490 35,86 35,94 4bpy 

5.13 

20–250 9,66 9,92 21H2O 10CuO∙2P2O5∙4MoO3 

55,16% (експ.), 55,73% (розр.) 
250–460 45,51 45,81 

4NO2, 

10bpy 

 

5.3.2. Особливості кристалічної будови 

 

Продукт, одержаний з реакційної суміші зі співвідношенням реагентів 

3:5:2:5/7, при вилученні з розчину протягом кількох хвилин змінює колір на 

світліший, не втрачаючи при цьому кристалічності. Тому методом РСтА було 

показано, що це дві різні фази, які мають однакову сингонію та досить близькі 

параметри елементарної комірки, але об’єм для 5.11' на ~6% більший. Ця зміна 

викликана тим, що комплекс 5.11' втрачає 4 молекули H2O, з яких три 

сольватних та одна – координована до атома купруму, та перетворюється на 

5.11. За даними РФА (рис. 5.27), до складу висушеного зразка входить тільки 

одна фаза 5.11. 
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Рис. 5.27. Дифрактограми сполук 5.11’ та 5.11 – експериментальна та 

розраховані з результатів монокристального експерименту. 
 

Сполуки 5.11 та 5.11' мають молекулярну будову, в основі якої лежить 

аніон [P2Mo5O23]6– з трьома координованими до нього комплексними частками 

купруму, дві з яких [Cu(bpy)2]2+ поєднані з ПОМ через термінальні атоми 

тетраедрів {PO4}. Аніон утворений п’ятьма викривленими октаедрами {МоO6}, 

поєднаними у формі кільця одним контактом через вершину та чотирма через 

ребра. Фосфатні групи розташовані над та під кільцем та зв’язані з молібдатним 

фрагментом трьома атомами О. Геометричні параметри ПОМ (довжини зв’язків 

Мо–Отерм, Мо–Омістк та Р–О складають 1,669(19)–1,75(2), 1,84(2)–2,461(18) та 

1,50(2)–1,596(19) Å, відповідно) є близькими до наведених у літературі [318]. 

Основною відмінністю між 5.11 та 5.11' є саме координація третьої 

комплексної частки. Так, в 5.11'  оточення атома купруму утворене двома 

атомами нітрогену bpy, двома атомами О молекул води, а п’яту позицію займає 

атом оксигену ПОМ (рис. 5.28, а). У 5.11 місце другої молекули води займає 

вершина тетраедра {PO4} (рис. 5.28, б). Значення кутового структурного 

параметра τ коливаються в межах від 0,05 до 0,52, тобто спостерігаються значні 

відхилення від квадратно-пірамідальної геометрії координаційного поліедра 

атома Cu. 
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Між молекулами bpy наявні зміщені π-π стекінгові взаємодіі (відстані 

центроїд–центроїд 3,733–3,968 Å, кут зміщення 25,7–31,7º), а також С–Н…О 

контакти за участю ліганду та атома О координованої води, за рахунок чого 

відбувається поєднання комплексних фрагментів у ланцюги (рис. 5.29). 

(а) (б) 
Рис. 5.28. Молекулярна будова сполук 5.11' (а) та 5.11 (б).  

 

 
Рис. 5.29. Фрагмент кристалічної будови 5.11'. 

 
У дивакантному аніоні Страндберга [P2Mo3O18]8–, який лежить в основі 

будови сполуки 5.12, три октаедри {МоO6} поєднані послідовно ребрами, а 

фосфатні групи зв’язані двома атомами оксигену з молібдатом. Довжини 

зв’язків Мо–Отерм, Мо–Омістк та Р–О знаходяться в межах 1,710(6)–1,744(7), 

1,769(7)–2,294(6) та 1,521(6)−1,562(6), відповідно. Цей аніон є рідкісним, а його 

найближчим аналогом може бути [(Mo3O8)х(O3PСН2РО3)у]n– [319], в якому 

присутні органофосфатні групи замість фосфатних. До ПОМ координується 

чотири комплексних фрагменти купруму [Cu(bpy)(H2O)]2+. Два з них 

утворюють зв’язки з термінальним атомом О фосфату та Омістк октаедра 

{МоO6}, а два інші − з термінальними атомами {PO4} та {МоO6} (рис. 5.30, а). 

П’ятикоординаційне оточення атомів Cu згідно зі значеннями кутового 
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структурного параметра τ, що лежать в межах від 0,01 до 0,23, має форму 

близьку до тетрагональної піраміди. Координаційне оточення одного з атомів 

Cu доповнюється до 6 за рахунок сильно подовженого (3,142 Å) семі-

координаційного зв’язка з атомом О координованої до сусіднього атома 

купруму молекули води. Поширення міжмолекулярних контактів, а саме 

зміщених π-π стекінгових взаємодій між ароматичними системами молекул bpy 

(відстані центроїд-центроїд в межах 3,574−4,011 Å, кути зміщення 18−39º), а 

також С–Н…О взаємодій між bpy та атомами О молекул координованої води 

(d(С…О) = 3,213 та 3,297 Å), відбувається у двох напрямках вздовж осей a та b 

(рис. 5.30, б,в). 

(а) (б)  (в) 

Рис. 5.30. Молекулярна будова сполуки 5.12(а), поєднання молекулярних 
фрагментів за рахунок водневих зв’язків та π-π стекінгових взаємодій у 

напрямку вісі а (б) та b (в). 
 

Тривакантний аніон Страндберга [P2Mo2O15]8–, що входить до складу 

сполуки 5.13, можна уявити як наслідок «вилучення» трьох груп {МоO6}, 

причому залишились два октаедри, з’єднані ребром. Одна фосфатна група 

зв’язана з молібдатом через один атом окисгену, який є містковим між двома 

октаедрами, а друга – через два термінальні атоми О поліедрів {МоO6}. 

Геометричні параметри ПОМ (Мо–Отерм, Мо–Омістк та Р–О складають 

1,688(8)−1,728(8), 1,724(7)−2,381(7) та 1,518(8−,565(9) Å, відповідно) є 

подібними до описаних вище. До кожного аніона координується п’ять атомів 
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купруму, два з яких мають шестикоординаційне оточення N2O4, а три − 

п’ятикоординаційне N2O3 із довжинами зв’язків Cu–N та Cu–O, що дорівнюють 

1,976(9)–2,009(11) та 1,900(7)–2,699(9), відповідно (рис. 5.31, а). 

(а) (б) 
Рис. 5.31. Будова димерного гетерометалічного катіона 

{[Cu(bpy)(H2O)]5[P2Mo2O15]}2{[Cu(bpy)(H2O)]4[Cu(bpy)][P2Mo2O15]}2
4+ (а) та 

координація комплексних часток Cu до ПОМ (б) у 5.13. 
 
У складі сполуки 5.13 є два структурно незалежні катіони. Єдиною 

відмінністю є спосіб координації атома купруму: у першому катіоні апікальну 

позицію займає атом О молекули води, а у другому термінальний атом 

окисгену октаедра {МоO6} (рис.5.31, б). Обидва контакти є досить 

подовженими (2,66(1) та 2,699(9) Å), але знаходяться в прийнятних для семі-

координаційного зв’язку межах (2,32 – 2,80 Å) [266]. 

Отже, при «дисоціації» аніона [P2Mo5O23]6– з утворенням вакантних 

похідних в першу чергу змінюється зв’язність фосфатної групи: якщо у 

вихідному кластері обидві групи {PO4} приєднані до молібдатного фрагмента 

трьома атомами оксигену, то у [P2Mo3O18]8– в утворенні зв’язків Mo–O беруть 

участь по два атоми О кожного фосфату, а у [P2Mo2O15]8– − одна група {PO4} 

зв’язана через дві вершини тетраедра, а друга через одну. Також зменшення 

кількості октаедрів {МоO6} в ПОМ приводить до збільшення ефективного 

заряду аніона і, як наслідок, до координації більшої кількості комплексних 

часток Cu (рис. 5.32). 
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Рис. 5.32. Будова ПОМ у сполуках 5.11−5.13 та способи координації до них 

атомів Cu. 
 

5.4. Гібридні сполуки на основі комплексів Co, Ni та Ca 

 

Більшість гібридних сполук з 3d-металами містять в своєму складі 

комплекси купруму, значно менше в літературі описано поєднання ПОМ з 

комплексами кобальту [320, 321] або нікелю [322, 323]. В той же час, 

лужноземельні метали як складові гібридних сполук набувають все більшого 

використання, зокрема, завдяки притаманним високим координаційним числам 

та спорідненості до оксигену, що дає змогу «зшивати» ПОМ у кластери більшої 

ядерності [324]. Також комплекси лужноземельних металів можуть виступати 

як лінкери ПОМ, поєднуючи їх у архітектури різної топології [325, 326]. 

 

5.4.1. Синтез та характеризація 
 
У подальшому була вивчена взаємодія в системі {Cо} – bpy – (NH4)2HPO4 

– (NH4)6Mo7O24 – H2O (VI) для з’ясування впливу природи 3d-металу на склад 

та будову утворюваних продуктів. Було встановлено, що використання як 

металічного порошку, так і Co(NO3)2 приводить до утворення сполуки 

(NH4)3[CoIII(bpy)3][P2Mo5O23]∙14H2O (5.14). Вихідне співвідношення Co:bpy=1:3 

вибране з огляду на склад стабільного катіонного комплексу [Co(bpy)3]3+. 

Варіювання співвідношень {Co}:{ПОМ}= 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 2:3, 3:1 та 3:2, де 

{ПОМ} = 2(NH4)2HPO4 – 5/7(NH4)6Mo7O24, також не викликало зміни складу 
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продукту взаємодії. Спроба ввести до складу гібридної сполуки два 3d-метали, 

використовуючи систему Cu(NO3)2 – Co(NO3)2 – bpy – (NH4)2HPO4 – 

(NH4)6Mo7O24 – H2O (VІІ), виявилась невдалою і призвела, за даними РСтА, до 

утворення суміші {[Cu(bpy)2]2[Cu(bpy)(Н2О)2][P2Mo5O23]}∙6H2O (5.11) [327] та 

5.14. 

Оскільки кальцій має більшу спорідненість до оксигену, ніж до нітрогену, 

та найчастіше до складу сполук входить у вигляді аквакомплексів, з системи 

(VI) був вилучений bpy. Так, з реакційної суміші Ca(NO3)2 – (NH4)2HPO4 – 

(NH4)6Mo7O24 – H2O (VІІI) було виділено сполуку 

(NH4)4n{[Ca(H2O)5][[P2Mo5O23]}n·3nH2O (5.15), причому Ca(NO3)2 додавали у 

вигляді 0,2 М розчину. 

Наступним кроком була спроба поєднання у вихідній суміші джерел 

кальцію та кобальту, використовуючи систему {Co} – Ca(NO3)2 – bpy – 

(NH4)2HPO4 – (NH4)6Mo7O24 – H2O (ІХ). У присутності металічного кобальту 

утворюється суміш сполук 5.14 та 

(NH4)8n[CoIII(bpy)3]2n{[Ca(H2O)3]2[P2Mo5O23]3}n·21nH2O (5.16), а заміна металу на 

сіль дозволила одержати сполуку 5.16 в індивідуальному стані. Потрібно 

зазначити, що до складу 5.14–5.16 входить аніон Страндберга (рис. 5.33). 

 
Рис. 5.33. Склад сполук, одержаних з систем (VI)–(IX). 

 
Значні зміни у складі ПОМ відбуваються при зменшенні кількості bpy в 

реакційній суміші. У випадку співвідношення Co:bpy=1:1,5 з системи (ІХ) у 

присутності кобальт нітрату виділено сполуку 

(NH4)5n[CoIII(bpy)3]n{[Ca(H2O)4]2[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}n·17nH2O (5.17) на 

основі фрагмента {[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}12–, згадування про будову якого 

на даний час в літературі зустрічається лише один раз [328]. 
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Рис. 5.34. Дифракторами сполук 5.14–
5.17 (експ.) та розраховані з даних 
монокристального експерименту 

(розр.) 

З фільтрату після відділення 5.17 

кристалізується суміш сполук 5.15 та 

NH4[Co(H2O)6]PO4·H2O, описаної у 

[329]. Також 5.15 утворюється при 

виключенні bpy з системи (ІХ). 

Цікавим є факт формування аніонів 

[P2Mo5O23]6– та 

{[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}12– при 

приблизно однакових значеннях рН 

реакційних сумішей (6,18 та 6,10, 

відповідно), оскільки авторами [330] 

було показано взаємне перетворення 

цих часток при переході рН від 

сильнокислого до нейтрального. 

Використання металічного 

кобальту в системі (ІХ) з меншим 

вмістом ліганду не дозволило  

отримати цільові сполуки через низьку швидкість взаємодії металу. 

Індивідуальність всіх одержаних зразків була підтверджена методом РФА 

шляхом порівняння експериментальних дифрактограм з розрахованими за 

результатами монокристального експерименту (рис. 5.34). 

При заміні Co(NO3)2 на Ni(NO3)2 з системи (ІХ) при співвідношенні 

Ni:bpy=1:3 одержано сполуку (NH4)6[Ni(bpy)3]2{[Ca(H2O)]6 

[PMo6O22(PO4)3]2}·35H2O (5.18), а при Ni:bpy=1:1,5 кристалізується 

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

жаль, ці продукти утворюються лише в суміші з 5.15 та CaHPO4. 

ІЧ спектри сполук 5.14–5.16 в області 1200–600 см–1 є подібними та 

містять набір смуг коливань, характерних для аніона Страндберга: ν(Mo–Oтерм) 

при 950–800 cм–1, ν(Mo–Oмістк) при 800–600 cм–1 та ν(Р–O) в області 1200–

 900 см–1 (рис. 5.35). Для сполуки 5.17 патерн в області 1200–600 см–1 
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відрізняється від попередніх, що свідчить про присутність іншого ПОМ. 

Дійсно, положення та форма смуг є досить близькими до наведеного в 

літературі для аніона {[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}12– [328]. Присутність 

катіонів амонію у всіх сполуках підтверджена наявністю смуги деформаційних 

коливань при ~1420 см–1, а координованого bpy – смугами ν(С=С) та ν(С=N) 

при 1605, 1455 та 1404 см–1, які відсутні в спектрі 5.15. 

(а) (б) 
Рис. 5.35. ІЧ спектри сполук 5.14–5.17. 

 
Характер термічної поведінки сполук 5.14, 5.16 та 5.17 подібний 

(табл. 5.6). Відщеплення молекул води відбувається до 200°С, подальший 

розклад, що супроводжується рядом ендо-ефектів, завершується близько 570°С.  

Таблиця 5.6 

Результати термогравіметричного аналізу сполук 5.14, 5.16 та 5.17. 

Сполука Т, °С 

Втрата маси, 

% 

Леткі 

продукти 

розкладу 

Склад твердих продуктів 

розкладу 
експ. теор. 

5.14 

35–185 14,72 14,47 14Н2О 1/2Co2O3∙P2O5∙5MoO3 

тв. залишок 45,38% (експ.), 

45,83% (розр.) 

185–330 4,01 4,48 3NH3, 1,5H2O 

330–580 26,65 26,88 3bpy 

5.16 

35–330 15,68 15,45 31H2O, 8NH3 Co2O3∙2CaO∙3P2O5∙15MoO3 

тв. залишок 35,66% (експ.), 

36,31% (розр.) 
330–570 19,99 20,85 6bpy 

5.17 
35–370 17,00 17,29 

33,5H2O, 

5NH3 

1/2Co2O3∙8CaO∙4P2O5∙12MoO3 

тв. залишок 29,08% (експ.), 

29,05% (розр.) 370–550 12,08 11,76 3bpy 
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Вузькі екзо-ефекти при ~500°С свідчать про формування оксидної фази, а 

для сполуки 5.17 ендо-ефект при 700°С, що не супроводжується втратою маси, 

свідчить про процес плавлення утвореного продукту. Склад твердих залишків 

за розрахунками відповідає суміші оксидів у співвідношеннях згідно з 

вихідними у сполуках. На дифрактограмі твердого залишку 5.14 присутні 

тільки рефлекси, що відповідають орторомбічному МоО3, а сполуки кобальту і 

фосфору, що також мають міститись у зразку, або знаходяться у аморфному 

стані, або їх вміст досить низький порівняно з МоО3. 

 
5.4.2. Особливості кристалічної будови 

 
Сполука (NH4)3[CoIII(bpy)3][P2Mo5O23]∙14H2O (5.14) складається з 

дискретних катіонних часток [Co(bpy)3]3+ та аніонів Страндберга [P2Mo5O23]6– 
(рис. 5.36). Будова ПОМ подібна до описаних у розділі 5.3 з близькими 
геометричними параметрами (довжини зв’язків Р–О та Мо–О складають 
1,5169(18)–1,5692(19) та 1,708(2)–2,3746(18) Å, відповідно, величини кутів 
О–Р–О та О–Мо–О лежать в межах 105,78(10)–111,88(11) та 70,24(7)–
171,12(8)º, відповідно). 

 
Рис. 5.36. Фрагмент кристалічної 

будови 5.14. 

Атом кобальту в катіоні має 
октаедричне оточення, що утворене 
шістьма атомами нітрогену трьох bpy. 
Висновок про ступінь окиснення Со(ІІІ) 
підтверджено характерними для таких 
комплексів довжинами зв’язків Co–N, які 
знаходяться в межах 1,924(2)–1,935(2) Å 
[331]. Катіони амонію компенсують 
надлишковий негативний заряд ПОМ. 
Кристалічна структура містить численні 
водневі зв’язки між ПОМ, NH4

+ та 
молекулами некоординованої води. Також 
присутні слабкі C–H···O контакти між СН-
групами bpy та атомами оксигену ПОМ. 
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У сполуці (NH4)4n{[Ca(H2O)5][P2Mo5O23]}n·3nH2O (5.15) кожен аніон 

[P2Mo5O23]6– з’єднаний з трьома частками [Ca(H2O)5]2+ та навпаки. Фрагменти 

{[Ca(H2O)5]2[P2Mo5O23]2} можна розглядати як вузли сітки з топологією (4,4), 

паралельної кристалографічній площині (010) (рис. 5.37). Восьмикоординаційне 

оточення атома Са, що має форму викривленої квадратної антипризми, 

утворене двома термінальними атомами оксигену фосфатних груп та одним 

термінальним О октаедра {MoO6} (Ca–O 2,357(3)–2,465(3) A), а також п’ятьма 

атомами О координованих молекул води (Ca–O 2,466(3)–2,620(3) Å). Довжини 

зв’язків та кути у ПОМ є типовими та подібні до описаних раніше. Негативний 

заряд сітки скомпенсовано катіонами амонію. Потрібно зазначити, що 

зв’язування ПОМ катіонами лужноземельних металів зустрічається досить 

рідко, а 5.15 є лише другим прикладом сполук двовимірної будови, в яких 

аніони Страндберга поєднані Ca2+ [330].  

 
Рис. 5.37. Поєднання аніонів Страндберга катіонами [Ca(H2O)5]2+ у сітки 

топології (4.4). 
 

Роль Ca2+ як лінкера виявляється і у сполуці 

(NH4)8n[CoIII(bpy)3]2n{[Ca(H2O)3]2[P2Mo5O23]3}n·21nH2O (5.16), при цьому 

утворюються полімерні аніонні шари {[Ca(H2O)3]2[P2Mo5O23]3}14−. Але на 

відміну від попередньої структури, у даному випадку оточення йонів 

лужноземельного металу утворене сімома атомами О (від фосфатних груп 

ПОМ та від молекул координованої води). Оскільки довжина одного зі зв’язків 

суттєво відрізняється від шести інших (2,792(19) Å проти 2,356(16)–2,400(14) 
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Å), то його оточення найкраще описується як (6+1) та має форму 

одношапкового октаедра. У результаті поєднання фрагментів [Ca(P2Mo5O23)3/2] 

утворюються спіралі з кроком 13,91 Å, що перехрещуються, формуючи таким 

чином ахіральну тривимірну (10,3)-b структуру (рис. 5.38). Ця топологія є 

досить поширеною для оксалатних комплексів [195], але зв’язування аніона 

Странбдерга у такий каркас зустрічається вперше. У каналах знаходяться 

катіони [Co(bpy)3]3+ та NH4
+, які компенсують заряд полімерного аніона, а 

також молекули некоординованої води. 

 
Рис. 5.38. Формування 3D каркасу 5.16 у присутності катіонів [Co(bpy)3]3+. 

 
У сполуці (NH4)5n[CoIII(bpy)3]n{[Ca(H2O)4]2[Ca(H2O)]6 

[PMo6O22(PO4)3]2}n·17nH2O (5.17) йони Са2+ виступають не тільки лінкером 

ПОМ, але і беруть участь в його утворенні. У фрагменті {PMo6O22} 

центральний тетраедр {PO4} оточений шістьма октаедрами {MoO6}, попарно 

з’єднаними ребрами та вершинами (рис. 5.39). Атом фосфору виходить на 0,759 

Å з площини, утвореної атомами Мо. Кожна з трьох додаткових фосфатних 

груп, що знаходяться по одну сторону кільця, зв’язана з парою поєднаних 

ребром октаедрів {MoO6} (довжини зв’язків P–O 1,511(5)–1,550(5) Å). 

Утворений кластер має будову дуже близьку до описаних в літературі сполук 

[XMo6O21(O2CRNH3)3]n– (n = 2, X = SeIV, TeIV; n = 3, X = AsIII, SbIII, BiIII; R = CH2, 

C2H4, C3H6, CHCH3, CH(CH2)4NH2), де замість фосфатних груп знаходяться 

амінокислоти [332].  

Кожен з трьох атомів Са має семикоординаційне оточення (довжини 

зв’язків Ca–O 2,312(17)–2,722(5) A) та є містковим між двома поєднаними 
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вершинами октаедрами {MoO6}. Фрагменти {[Ca(H2O)]3[PMo6O22(PO4)3]}, які 

зміщені один відносно одного на кут 60°, формують димерний аніон 

{[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}8–. Катіони [Ca(H2O)4]2+, координуючись до 

термінальних атомів О фосфатних груп (Ca–OПОМ 2,184(5)–2,186(5) Å, Ca–Ow 

2,144(13)–2,61(2) Å), виступають лінкерами та зв’язують ПОМ у сітки топології 

(4,4), які паралельні площині (100). У кристалі аніонні сітки чергуються з 

шарами катіонів [CoIII(bpy)3]3+. 

 

Рис. 5.39. Формування аніона {[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}8– та йонних шарів у 
сполуці 5.17.  

 
Додатково валентний стан кобальту(ІІІ) у сполуках 5.14, 5.16 та 5.17 

підтверджено розрахунками методом BVS. За формулою Σs = Σexp[(1,69–r)/0,37 

(де r – довжина зв’язку Co–N) були одержані значення 3,14, 3,13 та 3,10 [269, 

270]. 

Той самий рідкісний ПОМ {[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}8– входить до 

складу сполук 5.18 та 5.19, що мають катіон-аніонну будову. Єдина відмінність 

полягає у додатковій координації до термінальних атомів фосфатних груп 

аніона двох комплексів [Ca(H2O)4]2+ у сполуці 5.19 (рис. 5.40). Геометричні 

параметри ПОМ є подібними до 5.17. 
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(а)  (б) 

Рис. 5.40. Будова сполуки 5.18 (а) та аніона у 5.19 (б). 

 
5.5. Гібридні сполуки на основі VV-заміщених гетерополіаніонів 

 

Наступним кроком дослідження була спроба  встановити можливість 

утворення в умовах прямого синтезу гібридних сполук, що містять VV-заміщені 

гетерополіаніони. Потрібно зазначити, що аніони зі структурою Кеггіна 

[PMo12–xVxO40]n– є сильними кислотами Бренстеда і тому знаходять своє 

застосування в ряді каталітичних процесів, а присутність V зумовлює їх 

активність у реакціях окиснення [333]. Історично першим способом синтезу 

таких аніонів був "ефірний" метод, за яким у 1926 р. було одержано 

H5PMo10V2O40·zH2O [334]. Він використовується і дотепер [279, 280, 281], хоча 

основними недоліками його класичного варіанту є багатостадійність та 

невідповідність умовам екологічності через велику кількість відходів 

органічних сполук. У 1960-х роках було запропоновано йонобмінний метод 

[335], але при його використанні не вдавалося досягти високого ступеня 

заміщення молібдену ванадієм у аніоні. Тому надалі на зміну йому прийшов 

більш ефективний електромембранний метод [336]. Та у цьому випадку 

спостерігались втрати ванадію при проходженні через мембрану і його вміст у 

кінцевому продукті виявлявся меншим, ніж розрахований. Найбільшого 

розвитку хімія V-заміщених ПОМ отримала, коли у кінці 1970-х років було 

одержано сполуки з аніонами [PMo12–xVxO40]n– гідротермальним методом [337] з 

використанням MoO3, V2O5 та H3PO4. Перехід оксидів у розчинний стан був 

дещо затруднений, тому для активації цього процесу надалі намагались 
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використовувати як їх попереднє подрібнення у млинах, так і ультразвукову 

обробку суспензій вихідних речовин. На даний час гідротермальний синтез 

залишається найбільш широковживаним для синтезу V-заміщених ПОМ, при 

цьому як джерела Mo, V та P замість MoO3, V2O5  та H3PO4 може 

використовуватись широкий ряд інших реагентів. На склад утворених 

продуктів може впливати ряд факторів, таких як температура, час синтезу, рН 

та навіть порядок змішування вихідних сполук. У багатьох публікаціях 

повідомлялось, що навіть невеликі відхилення від певний синтетичних умов 

можуть призвести до утворення мікрокристалічних продуктів, сумішей або 

аморфних фаз [338, 339]. Тому пошук експериментально зручних підходів, що 

забезпечили б високу відтворюваність та одержання цільових сполук у 

кристалічному, придатному для РСтА стані, є актуальним. 

 

5.5.1. Синтез та характеризація 

 

У результаті взаємодії в системі Cu – 2en – (NH4)2HPO4 – 

12/7(NH4)6Mo7O24 – 3/2V2O5 –H2O (Х) було одержано розчин коричневого 

кольору та дрібнокристалічний осад, який не вдалося ідентифікувати. Тому 

подальші дослідження проводили лише з фільтратом. Шляхом проведення ряду 

паралельних експериментів встановлено, що проміжок часу до фільтрування 

кристалічного продукту є ключовим фактором, який визначає можливість 

одержання індивідуальних сполук. Так, при випарюванні фільтрату 

утворюється суміш кристалів коричневого, синього та оранжевого кольору 

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

(NH4)4n{[Cu(en)(H2O)][P2Mo5O23]}n·3,5nH2O (5.21) та (NH4)7[PMo8V4O40]·17H2O 

(5.22), відповідно) [340]. В той же час, повільне охолодження одержаного 

розчину та його витримування протягом 3–5 діб при кімнатній температурі 

приводить до кристалізації індивідуального продукту 5.20, після відділення 

якого протягом 1–2 тижнів утворюється індивідуальна сполука 5.22 (рис. 5.41).  
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Рис. 5.41. Склад продуктів взаємодії в системі Х в залежності від швидкості 

випарювання фільтратів реакційних сумішей. 
 

На наступному етапі було досліджено вплив незначних змін (менше 

10 мас.%) вмісту V2O5 у реакційній суміші на склад продуктів взаємодії та 

умови їх утворення. Збільшення кількості внесеного оксиду не приводить до 

видимих змін. В той же час, при пониженому його вмісті система стає 

чутливою до умов проведення реакції. Хоча металічна мідь розчиняється 

протягом 1 год, було вирішено збільшити час синтезу. При перемішуванні 

утвореної суміші протягом 2–5 год при температурі 65°С з фільтрату через 

кілька діб одержано сполуку 5.20 з незначними домішками 5.21, а при 

продовженні кристалізації до 1 тижня утворюється суміш 5.20–5.22. 

Монофазний продукт 5.20 з фільтрату можна отримати при збільшенні часу 

взаємодії до 8 год, а після його відділення через кілька діб утворюється 5.22 

(рис. 5.42).  

Також було досліджено вплив природи вихідної сполуки V на склад 

продуктів взаємодії. Так, заміна V2O5 на NH4VO3 не викликала змін, а при 

використанні (NH4)2V6O16 та при часі взаємодії 1 год було одержано кристали 

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

кольору з невеликою домішкою 5.21, яка може бути легко відділена методом 

Пастера. При подальшому упарюванні фільтрату після відділення 5.23 

утворюється індивідуальна сполука 5.21. Варіювання часу взаємодії в межах 

1–6 год не впливає на склад продуктів взаємодії. Оскільки обидві одержані 

сполуки містять аніон Страндберга [P2Mo5O23]6–, то було вирішено виключити 
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ванадій з системи (Х). У результаті було одержано монофазний продукт 5.23 з 

високим виходом.  

Індивідуальність одержаних сполук була підтверджена РФА шляхом 

порівняння експерментальних дифрактограм з розрахованими за результатами 

монокристального експерименту. 
 

 
Рис. 5.42. Склад продуктів взаємодії в системі Х в залежності від часу 

взаємодії. 
 
Для встановлення складу парамагнітних часток у реакційній суміші Cu – 

en – (NH4)2HPO4 – (NH4)6Mo7O24 – V2O5 – H2O на різних етапах проходження 

реакції було застосовано ex situ спектроскопію ЕПР. Так, відразу після 

змішування твердих компонентів та додавання води і органічного ліганду рідка 

фаза набуває жовтого забарвлення. При подальшій взаємодії через 5 хв розчин 

стає зеленим, що свідчить про появу комплексів CuII та/або відновлених часток 

VIV. Через годину перемішування спостерігається повне розчинення металу, а 
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розчин набуває коричневого забарвлення, яке залишається без змін протягом 

усього подальшого часу перемішування . Спектри ЕПР записували для проб, які 

відбирали протягом всього часу взаємодії, відфільтровували та заморожували 

при 77 К. Перші дві проби розчинів зеленого кольору були відібрані через 10 хв 

(РС1) та 50 хв (РС2) після початку реакції. Наступні дві проби розчинів 

коричневого кольору – через 2 год (РС3) та 4 год (РС4).  

Спектри ЕПР для РС1 та РС2 є подібними та містять два набори смуг, 

характерних для комплексів CuII та VIV (рис. 5.43, а; табл. 5.7), і відрізняються 

лише їх відносними інтенсивностями. Параметри, визначені для частки VIV (g⊥ 

= 1,972 та A⊥ = 48·10–4 cм–1; g = 1,950 та A = 160·10–4 cм–1), є близькими до 

наведених в літературі для комплексу [VO(en)2]2+ [341]. У спектрах CuII через 

перекривання сигналів можливим є визначення параметрів лише для 

паралельної орієнтації g-фактора: g = 2,198, A = 209·10–4 cм–1. Ці величини є 

типовими для [Cu(en)2]2+ [342].  

(а)  (б) 
Рис. 5.43. Спектри ЕПР фільтратів реакційних сумішей системи Х та 

полікристалічного зразка 5.20; sim – спектри, змодельовані з наведеними у 
тексті параметрами. 

 

Такий же сигнал, характерний для [Cu(en)2]2+, залишається і в спектрах 

РС3 та РС4, але його відносна інтенсивність зростає. В той же час, за рахунок 
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окиснення VIV киснем повітря його вміст у реакційних сумішах поступово 

зменшується, а у спектрі РС4 смуги від [VO(en)2]2+ взагалі зникають.  

Таблиця 5.7 
Параметри спектрів ЕПР реакційних сумішей 

{Cu} – en – (NH4)2HPO4 – (NH4)6Mo7O24 – V2O5 –H2O, {Cu} – Cu0, CuSO4 

Реакційна 

суміш 
g׀׀ 

A104∙׀׀, 

cм–1 
g⊥ 

A⊥∙104, 

cм–1 

Оточення 

ц.а. 

Комплексна 

частка 

РС1 
1,950 160 1,972 48 N4О [VO(en)2]2+ 

2,198 209   N4 [Cu(en)2]2+ 

РС2 
1,950 160 1,972 48 N4О [VO(en)2]2+ 

2,198 209   N4 [Cu(en)2]2+ 

РС3 2,192 206   N4 [Cu(en)2]2+ 

РС4 2,196 206   N4 [Cu(en)2]2+ 

Розчин Б 
2,283 182   N3О [Cu(en)]2+ 

2,205 204   N4 [Cu(en)2]2+ 

Розчин А+Б 2,196 206   N4 [Cu(en)2]2+ 

5.20 2,184 216   N4 [Cu(en)2]2+ 
 
Інший характер взаємодії спостерігається при використанні купрум 

сульфату замість металічної міді (рис. 5.43, б). У розчині А, одержаному при 

перемішуванні суміші (NH4)2HPO4 – (NH4)6Mo7O24 – V2O5 протягом 30 хв при 

65°С та подальшому фільтруванні, парамагнітні частки відсутні, що 

обумовлене присутністю виключно VV та MoVI. У спектрі ЕПР розчину Б, що 

утворився при взаємодії розчину CuSO4 з en наявні два типи сигналів (g = 

2,283, A = 182·10-4 cм–1та g = 2,205, A = 204·10–4 cм–1), характерних для 

[Cu(en)]2+ та [Cu(en)2]2+ з оточенням N2O2 та N4, відповідно [254, 255]. Після 

змішування цих розчинів (А+Б) сигнал від [Cu(en)]2+ зникає і спектр стає 

аналогічним до РС4. Отже, результуючі суміші містять однакову комплексну 

частку [Cu(en)2]2+, але при використанні металічної міді відбувається 

додатковий редокс-процес VV→ VIV→ VV, яким ніяким чином не впливає на 
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склад кінцевого продукту. Подібний патерн від CuII з параметрами g = 2,184, 

A = 216·10–4 cм–1 присутній у спектрі ЕПР полікристалічного зразка 5.20. 

Наявніcть НТС від ядра Cu (I=3/2), що зазвичай характерна для магнітно 

розбавлених зразків, свідчить про ефективну ізоляцію комплексних часток 

купруму діамагнітними ПОМ. 

У випадку зміни співвідношення {Cu}:(NH4)2HPO4 у системі (Х) з 1:1 на 

2:1 при використанні металічної міді з системи 2Cu – 4en – (NH4)2HPO4 – 

12/7(NH4)6Mo7O24 – 3/2V2O5 – H2O (ХІ) виділено сполуку 

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

6O40(VIVO)]}n·5,5nH2O 

(5.24), до складу якої входить рідкісний одношапковий аніон Кеггіна 

[PMoVI
6VV

6O40(VIVO)]7–. А при заміні металу на сульфат купруму утворюється 

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

який кристалографічно охарактеризовано вперше. Свідченням того, що у даній 

системі ключову роль відіграє не швидкість надходження купруму у сферу 

реакції, а саме стадія "преорганізації" комплексних часток, є утворення сполуки 

5.25 у результаті повільного (по краплях) введення розчину купрум сульфату у 

реакційну суміш. 

В ІЧ спектрах сполук 5.20, 5.22 та 5.24 (рис. 5.44) в області 1200–600 см–1 

спостерігаються смуги поглинання, характерні для аніона Кеггіна. Для 

порівняння наведено спектр сполуки (NH4)3PMo12O40·xH2O. Розщеплення смуги 

коливань ν(Р–О) при 1060 см–1 є підтвердженням часткового заміщення позицій 

Мо в аніоні на V. Присутність комплексу купруму у випадку 5.20 не впливає на 

частоту поглинання  ν(Р–О), оскільки положення цих патернів для 5.20 та 5.22 

співпадають. Смуги, що відповідають коливанням M–Oтерм, δas (M–Oмістк–M) та 

δas (M–Oмістк–M) у тріаді M3O13 знаходяться в межах 1000–900, 900–830 та 830–

715 cм–1, відповідно [343]. Значні відмінності патернів в цих областях 

спостерігаються для сполуки 5.25, що свідчить про присутність іншого типу 

ПОМ. 
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Рис. 5.44. ІЧ спектри сполук 

(NH4)3PMo12O40·xH2O та 5.20−5.25. 
 

Положення та характер 

розщеплення смуг в області ПОМ у 

спектрах 5.21 та 5.23 (ν(P–O) при 

1200–970 cм−1, ν(Mo–Oтерм) при 970–

820 cм–1 та δ(Mo–Oмістк–Mo) при 780–

630 cм–1) свідчать про присутність у 

складі сполук аніона Страндберга 

[P2Mo5O23]6– [316]. 

У всіх спектрах, крім 5.22, смуги 

при ~3310 та ~3250 см–1 відповідають 

валентним асиметричним та 

симетричним коливанням 

координованого en [138]. 

Деформаційні δ(HNH) та валентні 

ν(CН) коливання спостерігаються при 

1580 та 2950–2850 см–1, відповідно, а 

смуги ν(CN) перекриваються з 

коливаннями ПОМ. 

Характер процесу термічного розкладу сполук 5.20, 5.21 та 5.23 є 

подібним: на першому етапі, який триває до ~250°С, спостерігається видалення 

молекул води та аміаку, а на другому (до 460°С для 5.20 та 510–540°С для 5.21 

та 5.23) відбувається відщеплення органічного ліганду (табл. 5.8). Для сполуки 

5.22 поступове зменшення маси в області температур 40–435°С зумовлене 

втратою молекул води та аміаку, супроводжується рядом ендо-ефектів та 

завершується вузьким екзо-ефектом, що відповідає формуванню нової оксидної 

фази. 

За результатами фазового аналізу у складі твердих продуктів розкладу, 

одержаних при нагріванні сполук 5.20 та 5.22 зі швидкістю 5°С/хв до 500°С та 

витримуванні за цієї температури протягом 1 год, знайдено кристалічні фази 

МоО3 (орторомбічний) та V2MoO6. Відсутність у дифрактограмах рефлексів, що 
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відповідають Cu- та P-вмісним сполукам, може бути зумовлена їх порівняно 

низьким вмістом та/або входженням до складу аморфних фаз. 
 

Таблиця 5.8 

Результати термогравіметричного аналізу сполук 5.20–5.23 

Сполука Т, °С 
Втрата маси, 

% 
Леткі 

продукти 
розкладу 

Склад твердих продуктів 
розкладу 

експ. теор. 

5.20 
30–115 8,20 7,80 9Н2О CuO∙1/2P2O5∙8MoO3∙2V2O5 

тв. залишок 79,03% 
(експ.), 80,15% (розр.) 

190–460 12,76 12,06 
2en, 5NH3, 
2,5H2О 

5.21 
35–85 5,88 5,83 4NH3 CuO∙P2O5∙5MoO3 

тв. залишок 76,85% 
(експ.), 80,55% (розр.) 

120–160 6,86 5,40 3,5H2O 
215–540 10,41 9,77 3H2O, en 

5.22 35–435 21,95 23,55 
7NH3, 

20,5H2O 

1/2P2O5∙8MoO3∙2V2O5 
тв. залишок 78,05% 
(експ.), 76,45% (розр.) 

5.23 

50–100 1,91 2,57 2NH3 2CuO∙P2O5∙5MoO3 
тв. залишок 76,77% 
(експ.), 77,02% (розр.) 

125–165 4,24 4,08 3H2O 
225–250 7,26 7,26 2H2O, en 
260–510 9,82 9,07 2en 

 

5.5.2. Особливості кристалічної будови 

 

В основі будови сполук (NH4)5n{[Cu(en)2][PMo8V4O40]}n·9nH2O (5.20) та 

(NH4)7[PMo8V4O40]·17H2O (5.22) лежить змішанометалічний аніон 

[PMo8V4O40]7– з добре відомою структурою α-Кеггіна, в якому тетраедр {PO4} 

з’єднаний з чотирма тріадами {М3О13} (M – Mo, V). Оскільки аніон є 

високосиметричним, то атоми ванадію не займають власних позицій. 

Припущення про гетеровалентне заміщення було зроблене за даними ІЧ 

спектроскопії, а співвідношення Mo:V = 8:4 було визначено за результатами 

елементного аналізу методом ICP. Отже, атоми ванадію є розупорядкованими 
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за всіма симетрично незалежними позиціями із заселеностями від 0,25 до 0,4. 

Геометричні параметри ПОМ узгоджуються з наведеними в літературі для 

такого типу аніонів (довжини зв’язків P–O та M–O складають 1,526(4)–1,536(4) 

та 1,64(15)–2,410(3) Å, відповідно) [344]. 

У сполуці 5.20 ПОМ [PMo8V4O40]7– зв’язані комплексними частками 

[Cu(en)2]2+ з утворенням полімерних ланцюгів з кроком 10,51 Å (рис. 5.45), 

розташованих вздовж кристалографічного напрямку [010]. В екваторіальному 

оточенні атома Cu знаходяться 4 атоми N двох молекул етилендіаміну 

(довжини зв’язків Cu–N складають 1,985(5)–2,007(6) Å та є близькими до 

типового середнього значення 2,005 Å). В аксіальних положеннях розташовані 

термінальні атоми О октаедрів {MO6}, контакт Cu⋅⋅⋅O складає 2,618(4) Å та є 

дещо подовженим у порівнянні з середнім значенням 2,549 Å, але потрапляє в 

інтервал типових значень для семі-координаційного зв’язку.  

Потрібно зазначити, що за даними ССDC досить поширеними є гібридні 

сполуки з комплексами Cu, до складу яких входять двошапкові ПОМ 

[PMo12–xVxO40(VO)2]n– [345, 346, 347], в той час як на 2015 рік за даними CCDC 

було відомо всього дві сполуки Cu/P/Mo/V на основі змішанометалічного 

аніона Кеггіна [PMo12–xVxO40]n– [348, 349]. 

 
{MO6} 

M = Mo,V 
Рис. 5.45. Будова полімерного ланцюга в 5.20. 

 
Одновимірна полімерна будова характерна і для сполук 

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

(NH4)2n{[Cu(en)2][Cu(en)(H2O)][P2Mo5O23]}n·3nH2O (5.23). До їх складу входить 

аніон Страндберга [P2Mo5O23]5− з типовими геометричними параметрами 
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(довжини зв’язків Р–О та Мо–О складають 1,516(4)–1,556(3) та 1,697(4)–

2,370(4) Å, відповідно). У 5.21 ланцюг утворений за рахунок поєднання ПОМ 

комплексними частками [Cu(en)(H2O)]2+, координованими до термінальних 

атомів О фосфатних груп (рис. 5.46, а). П’ятикоординаційне оточення атомів Cu 

згідно зі значенням кутового структурного параметра (τ = 0,06) має форму 

квадратної піраміди, а довжини зв’язків Cu–Oтерм, Cu–N та Cu–OН2О дорівнюють 

1,991(4)−2,017(5); 1,972(3)−1,983(3) та 2,488(5) Å, відповідно.  

Полімерний ланцюг у 5.23 є подібним до 5.21 за виключенням додаткового 

зв’язування аніонів Страндберга фрагментами [Cu(en)2]2+ через µ2-місткові 

атоми О октаедрів {MoO6} (рис. 5.46, б). У комплексній частці довжини 

зв’язків Cu–N 1,984(7)−2,01(1) Å є типовими, а Cu–OПОМ (2,475(7)− 2,765(8) Å) 

дещо подовжені. Координаційним поліедром атома Cu в [Cu(en)(H2O)]2+ є 

правильна квадратна піраміда (τ = 0).  

(а) (б) 
Рис. 5.46. Будова полімерного ланцюга в 5.21 (а) та 5.23 (б). 

 
У сполуці [Cu(en)2(H2O)]n{[Cu(en)2(H2O)][Cu(en)2]1,5-

[PMoVI
6VV

6O40(VIVO)]}n·5,5nH2O (5.24) утворений ПОМ є результатом 

координації однієї групи VO до аніона, що має структуру α-Кеггіна. Подібно до 

5.20 та 5.22, у змішанометалічному 12-ядерному аніоні атоми ванадію 

розупорядковані за трьома кристалографічно незалежними позиціями, а 

співвідношення Mo:V = 6:6 визначено за результатами елементного аналізу. 

Атом V у «шапці» знаходиться у сильно викривленому тетрагонально-

пірамідальному оточенні (d(V–O) =1,710(12)−2,246(14) Å). Суми валентних 

зв’язків, розраховані для V за формулою Σs = Σexp[(1,784 – r)/0,37] 

(r = довжина зв’язку V–O, s – кількість зв’язків), свідчать про ступінь 

окиснення цього атома +4. Фрагмент VO розупорядковано за трьома 
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симетрично незалежними позиціями із заселеностями 0,5, 0,3 та 0,2. Поєднання 

ПОМ в ланцюги відбувається за рахунок їх «зшивання» комплексними 

частками [Cu(en)2]2+, додатково до кожного аніона координується катіон 

[Cu(en)2(H2O)]2+ (рис. 5.47). Негативний заряд полімерних ланцюгів 

скомпенсовано некоординованими комплексними катіонами [Cu(en)2(H2O)]2+, в 

яких п’ятикоординаційне оточення атома Cu має форму практично правильної 

квадратної піраміди (τ = 0,06). 

 

 

{MO6} M = Mo,V 

 

{VO5} 

Рис. 5.47. Фрагмент кристалічної будови 5.24 
(показано одну з трьох позицій VO). 

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

входить ПОМ, який кристалографічно охарактеризовано вперше. В основі його 

будови лежить шестивакантний аніон зі структурою γ-Кеггіна. Два атоми 

ванадію, що знаходяться у квадратно-пірамідальному оточенні, та один у 

тетраедричному сполучені через вершини їх поліедрів. Утворений фрагмент 

з’єднується з тріадою {Mo3O13} двома ребрами пірамід, що викликає значні 

стеричні напруження та зустрічається досить рідко. До всіх трьох атомів V 

через вершини їх поліедрів координується фрагмент {Cu(en)2}. Два октаедри 

{MO6} (М – сайт із заселеностями Мо та V по 0,5) мають спільне ребро та є 

містковими між утвореними фрагментами, що приводить до формування аніона 

{[Cu(en)2]2[НP2Mo13V7O64]}4–. Розраховані методом BVS суми валентних 

зв’язків для цих сайтів свідчать, про присутність відновлених форм металів 

причому загальний формальний заряд сайту складає +7. Відстань між металами 
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(2,951(2) Å) є коротшою порівняно з наведеними в літературі для з’єднаних 

ребрами октаедрів. 

Аніони {[Cu(en)2]2[НP2Mo13V7O64]}4– поєднуються через термінальні атоми 

О октаедрів {MoO6} з комплексами [Cu(en)2]2+ у шари топології (4,4) (довжини 

зв’язків Cu–N складають 2,002(9)–2,016(9) Å, a Cu–O 2,490 та 2,505 Å) 

(рис. 5.48). 

 
Рис. 5.48. Утворення ПОМ {[Cu(en)2]2[НP2Mo13V7O64]}4–  у 5.25 та поєднання їх 

комплексами [Cu(en)2]2+ у сітки топології (4,4). 
 
5.6. Короткі висновки 

 

Запропоновано зручний однореакторний спосіб для одержання гібридних 

сполук на основі поліоксомолібдатів з комплексними частками Сu або Со, який 

полягає у взаємодії нульвалентного металу з вихідними сполуками для збірки 

поліоксоаніона у присутності N,N-донорного ліганда у водному середовищі при 

вільному доступі кисню повітря. При цьому амоній молібдофосфат вступає у 

взаємодію тільки у системах з нульвалентним металом і є непридатним як 

вихідна сполука у синтезах з солями купруму. У результаті взаємодії в системі 

Cu0 – bpy – (NH4)3PMo12O40 – H2O відбулось дуже рідкісне перегрупування 
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аніона Кеггіна в аніон Страндберга. В той же час, у присутності phen як ліганда 

молібдатофосфат повністю руйнується з утворенням моно- або димолібдатів, 

що входять до складу гетерометалічних комплексних часток Cu/Mo. Показано, 

що для даного методу найбільш придатною вихідною сполукою молібдену є 

амоній гептамолібдат. Методом ex situ ЕПР спектроскопії встановлено, що у 

реакційних сумішах не спостерігається відновлення MoVI → МоV, а за 

допомогою магнетохімічних досліджень одержаних сполук підтверджено 

формальні зарядові стани Сu(ІІ) та Mo(VI). 

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

співвідношенням реагентів 3:5:2:5/7 утворюється сполука 

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

синтезу (виходячи з металу чи його солі), а також від природи протийону солі 

купруму. А при зміні співвідношень на 4:4:2:3/7 спостерігається вплив на склад 

одержаних гібридних сполук не тільки методу синтезу, але і аніона солі 

купруму (сульфат, нітрат або ацетат). Таким чином, було виділено сполуки, до 

складу яких входять ди- та тривакантні аніони Страндберга [P2Mo3O18]8– та 

[P2Mo2O15]8–. 

Для одержання сполук кобальту та нікелю з системи {М} – bpy – 

(NH4)2HPO4 – (NH4)6Mo7O24 – H2O краще застосовувати солі металів як вихідні 

речовини. Введення до складу реакційної суміші солей кальцію привело до 

утворення сполук полімерної будови, в яких йони Ca2+ виступають лінкерами 

між ПОМ. Подібне зв’язування ПОМ катіонами лужноземельних металів 

зустрічається досить рідко, а (NH4)4n{[Ca(H2O)5][P2Mo5O23]}n·3nH2O (5.15) є 

всього другим прикладом сполук двовимірної будови, в яких аніони 

Страндберга поєднані за допомогою Ca2+. Крім того, сполука 

(NH4)8n[CoIII(bpy)3]2n{[Ca(H2O)3]2[P2Mo5O23]3}n·21nH2O (5.16) є першим 

прикладом каркасу топології (10,3)-b на основі аніона Страндберга. У сполуці 

(NH4)5n[CoIII(bpy)3]n{[Ca(H2O)4]2[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}n·17nH2O (5.17) 

йони Са2+ виступають не тільки лінкером, але і беруть участь в утворенні аніона 

{[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}8–, згадка про який в літературі зустрічалась лише 
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двічі. На склад одержаного ПОА впливає тільки співвідношення Со:bpy. Так, 

при співвідношенні 1:3 відбувається самозбірка аніона Страндберга, а при 1:1,5 

– {[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}8–. Валентний стан кобальту(ІІІ) у одержаних 

сполуках додатково підтверджено розрахунками методом BVS. 

Вперше методом самозбірки одержано гібридні сполуки з V-заміщеним 

аніоном Кеггіна [PMo12-хVхO40]n– (х = 3, n = 6; х = 4, n = 7), при цьому досягнуто 

високий ступінь заміщення молібдену(VI) на ванадій(V). Показано, що, 

незважаючи на численні літературні дані про стабільність аніона Кеггіна при 

низьких рН, з однієї реакційної суміші у слабкокислому середовищі 

зафіксовано одночасне утворення сполук на основі аніонів Кеггіна та 

Страндберга. Встановлено, що система {Cu} – en – (NH4)2HPO4 – (NH4)6Mo7O24 

– {V} – H2O є дуже чутливою до змін умов взаємодії та до природи джерел 

металу. Так, варіювання співвідношення вихідних компонентів та часу 

взаємодії дозволяє отримати індивідуальні гібридні сполуки з кількома типами 

ПОМ. Крім того, на прикладі системи ХІ встановлено вплив природи вихідної 

сполуки купруму на склад аніона у одержаних гібридних сполуках: в умовах 

окисного розчинення металів утворюється досить рідкісний одношапковий 

аніон α-Кеггіна [PMoVI
6VV

6O40(VIVO)]7–, а при використанні солі купруму – 

вперше кристалографічно охарактеризований аніонний фрагмент 

{[Cu(en)2]2[НP2Mo13V7O64]}4–, побудований на основі шестивакантного аніона γ-

Кеггіна.  
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РОЗДІЛ 6 

 

ОБЛАСТІ МОЖЛИВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ОДЕРЖАНИХ СПОЛУК 

 

6.1. Каталітичні властивості 

 

6.1.1 Термічні властивості комплексу [Cu(en)2(μ-H2O)2Zn(OAc)4]·4Н2О 

(3.7) та каталітична активність продукту його розкладу в реакції синтезу 

метанолу 

 

Одним з високотонажних органічних синтезів є одержання метанолу за 

реакцією СО + 2Н2 в присутності каталізатора. При цьому, одним з найбільш 

ефективних каталізаторів є композит Cu/ZnO/Al2O3 [350]. Зниження 

температури реакції досягається високою гомогенностю розподілу металічної 

міді на поверхні нанодисперсного оксиду цинку та точним дотриманням 

стехіометрії Cu : Zn. Але основним питанням залишається знаходження 

оптимального складу прекурсора, оскільки потрібно не тільки знизити 

температури розкладу, але й уникнути використання нітратів [351]. Такі вимоги 

може задовольнити використання гетерометалічних сполук міді та цинку з 

лігандами, що легко відщеплюються при нагріванні. Тому для синтезу зразків 

каталізатора нами було обрано сполуку [Cu(en)2(μ-H2O)2Zn(OAc)4]·4Н2О (3.7). 

Оскільки нанесення каталізаторів на високодисперсні інертні носії призводить 

до зменшення нетто-витрат металів, було одержано зразок композиту 

комплексу 3.7 із високодисперсним кремнеземом (аеросил, Sigma Aldrich, SBET 

= 300 м2/г). Цей зразок одержували методом імпрегнування: 1,1 г комплексу 

розчинили у 5 мл етанолу, змішали з 1,7 г аеросилу та висушили.  

Для того, щоб оптимізувати умови одержання каталізаторів, було вивчено 

термохімічну поведінку комплексу 3.7 та його композиту з кремнеземом. 

Дослідження проводили методом термогравіметричного аналізу у комбінації із 

диференціальною скануючою калориметрією (ТГ-ДСК) за допомогою 
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термоаналізатора NETZSCH STA 449C Jupiter в інтервалі температур 20 – 

500°С при швидкості нагріву 5 °С/хв із контрольованим потоком (100 мл/хв) 

суміші Ar/O2 (79 : 21 об.%). Також процес термічного розкладу комплексу 3.7 

досліджували методом температурно-програмованої десорбційної мас-

спектрометрії (ТПД-МС). Для цього зразок нагрівали у високому вакуумі (р<10-

3Па) зі швидкістю 10 °С/хв. Леткі продукти, що виділялися, аналізували за 

допомогою масспектрометра МХ-7304А (Селмі, Суми). 

Згідно з даними ТГ-ДСК, комплекс 3.7 втрачає некоординовану молекулу 

води до 100оС. Швидкий термічний розклад починається при відносно низькій 

температурі 190oC. Перед розкладом на кривій ДТА присутній ендотермічний 

пік при 180оС, який відноситься до процесу плавлення. З урахуванням значень 

втрати маси, можна запропонувати таку формальну схему розкладу в окисній 

атмосфері: 

[Cu(en)2(μ-H2O)2Zn(OAc)4] 4Н2О -6H2O,-2en  Cu(OAc)2+Zn(OAc)2 → 

→ CuO + ZnO 

Зразок, комплексу 3.7, нанесений на аеросил, розкладається за аналогічною 

схемою, але при дещо нижчих температурах.  

Згідно з даними ТПД-МС (рис. 6.1), першою стадією розкладу комплексу 

3.7 у вакуумі є відщеплення води (іон з m/ z= 18, H2O+) при температурах < 100o 

C. Відщеплення етилендіаміну спостерігається при 160–175оС (іони з m/z = 30 

(CH4N+), 43 (C2H5N+) та 60 (C2H8N2
+)), однак інтенсивність цих піків досить 

низька. Найінтенсивніше процес відщеплення відбувається в інтервалі 175–

210оС. При цьому у мас-спектрах спостерігаються іони з m/z = 15 (СН3
+) та 43 

(CH3CO+ та/або C2H5N+), а іони з m/z = 60 практично відсутні. Отже, цей процес 

не відноситься до відщеплення оцтової кислоти або етилендіаміну. Натомість 

його можна віднести до утворення ацетону (типова реакція при розкладі 

ацетатів) або вініламіну (CH2=CH–NH2), що може утворюватися при розкладі 

координованого етилендіаміну. Досить низька температура цього процесу 

пов’язана із активацією ацетатних залишків та/або молекул етилендіаміну 
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внаслідок їх координації до атомів купруму та цинку. Менш інтенсивні процеси 

відщеплення органічних речовин (іон з m/z = 43) продовжуються і при більших 

температурах (210–400oC), що вказує на досить складний характер хімічних 

перетворень, які відбуваються при розкладі комплексу 3.7 у вакуумі. Однак, 

послідовність відщеплення лігандів (зовнішньосферна вода – етилендіамін – 

ацетат) збігається при розкладі комплексу як на повітрі, так і у вакуумі. 

 
Рис. 6.1. Температурні залежності інтенсивності сигналів іонів у мас-

спектрах продуктів термічного розкладу сполуки 3.7. 
 

Зроблені вище висновки підтверджуються дифрактограмами одержаних 

продуктів, записаними на різних стадіях розкладу комплексу (рис. 6.2, а). Так, 

при 170 oC одержаний в результаті кристалізації розплаву комплексу продукт 

відповідає вихідній сполуці. При підвищенні температури (220 та 320 oC) 

спостерігається наявність лише кристалічних фаз металічної міді. При 

подальшому нагріванні та витримці при 380 oC протягом 4 год ці рефлекси 

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

рефлекси, характерні для кристалічної фази цинкіту ZnO (рис. 6.2, б). 

Таким чином, температура 380оС є достатньою для одержання каталізатору 

Cu/ZnO шляхом термічного розкладу комплексу 3.7 на повітрі. Підвищення 

температури не є доцільним, оскільки може спостерігатись спікання частинок, 

що ускладнить подальшу обробку одержаної суміші у відновній атмосфері. Час 

обробки для одержання масивних зразків визначали за зникненням 

характеристичних смуг карбоксилатів у ІЧ спектрах продуктів розкладу. 
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(а) (б) 

Рис. 6.2. Дифрактограми продуктів термічного розкладу 3.7 за різних 
температур (а), дифрактограма кінцевого продукту термічної обробки 3.7 на 

повітрі протягом 4 год (б) 
 

Для встановлення впливу природи каталізатора на його активність було 

приготовано чотири зразки: (1) композит Cu/ZnO, отриманий термічним 

розкладом сполуки 3.7, (2) композит Cu/ZnO/SiO2 із вмістом Cu 6% ваг., 

отриманий термічним розкладом 3.7 на поверхні аеросилу, (3) композит 

Cu/ZnO/Al2O3, одержаний з малахітового прекурсора (HTAL) [350], (4) 

Cu/ZnO/SiO2(Nitr), одержаний розкладом обробленого розчином нітратів 

аеросилу. Для одержання каталізаторів вихідні зразки комплексів або 

композитів прожарювали на повітрі при 380oC в муфельній печі (швидкість 

нагрівання 2 oС·хв–1, час витримки 3 год). Потім проводили відновлення CuO до 

Cu шляхом термічної обробки зразків у атмосфері Н2/Ar (15 : 85 об.%) протягом 

4 год при 200°С. Характеристики одержаних зразків каталізаторів порівнювали 

із характеристиками промислового каталізатора (NGM Stand). 

Визначення питомої площі поверхні металічної міді в композитах Cu/ZnO 

та Cu/ZnO/SiO2 

Площа поверхні металічної міді (SCu) була визначена за методом N2O 

реактивної фронтальної хроматографії (N2O-RFC) [352] з контролем кількості 

виділеного N2 за допомогою мас-спектрометра (Pfeiffer, QMS Omnistar). При 

цьому N2O окиснює поверхневі атоми кристалітів міді за реакцією: 

N2O + 2Cu→Cu2O + N2 
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Вимірювання проводяться при атмосферному тиску та за кімнатної 

температури. Перед початком експерименту зразок додатково відновлюють, 

пропускаючи суміш Н2/Ar, що містить  5% Н2, зі швидкістю потоку 80 мл/хв, 

при 250°С протягом 30 хв. Потім реактор охолоджують до кімнатної 

температури, продувають гелієм протягом 10–15 хв для повного видалення 

аргону. Вимірювання починається з перемикання чистого гелію на суміш 1% 

N2O + 99% He. Азот, що виділяється за наведеною вище реакцією, детектується 

мас-спектрометром у вигляді піку з m/z = 28, а його кількість може бути 

обчислена з площі піку. Швидкість потоку чистого гелію і суміші N2O/He 

складала 20,0 см3/хв, кількість каталізатора ~150 мг. 

Площу поверхні металу (SCu) розраховують за формулою SCu=nm·NA·a/x, 

де nm – кількість виділеного азоту [моль/г(кат)], NA – стала Авогадро 6,022·1023 

моль–1, a – "посадковий майданчик" атома міді (0,0680 нм2), х – 

стехіометричний фактор N2O хемосорбції, що дорівнює 2. 

Визначені даним методом площі поверхні наведено в табл. 6.1. Для 

порівняння наведено питому поверхню зразка, одержаного при термічному 

розкладі гідроксокарбонату (HTAL) та промислового зразка Cu/ZnO/Al2O3 

(NGM Stand). 

Дослідження каталітичної активності одержаних композитів у синтезі 

метанолу було проведено на модельній реакції  

CO2 + 3H2 → CH3OH + H2O 

у сталевому проточному реакторі з постійним потоком газів. 

Каталізатор масою 200 мг (100–200 мкмоль) змішували з 2 г подрібненого 

SiO2 і завантажували у трубчатий реактор (внутрішній діаметр 10 мм). Газові 

потоки контролювались аналоговими контролерами (Brooks 5850A). 

Каталізатори відновлювали in situ при нагріванні до 300°С (швидкість нагріву 

1°С/хв) та витримуванні при цій температурі протягом 1,5 год. у потоці суміші 

Н2/Ar (25 об.% H2, 100 мл/хв). Після закінчення відновлення реактор 

охолоджували до 250 °C та подавали до нього суміш H2/CO2 (3:1, 100 мл/хв), 

що містила 4% аргону як внутрішній стандарт, при цьому тиск зростав до 30 
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бар. Аналіз продуктів реакції проводили за допомогою газового хроматографа 

Agilent 6890. При цьому основними продуктами реакції виявились метанол та 

СО, метан був лише у слідових кількостях (менше ніж 0,1%). До початку 

реакції каталізатори стабілізували витримуючи протягом 5 годин при 250°C. 

Дослідження каталітичної активності зразків у температурному проміжку 190–

250 °C (4 год у кожній точці) проводили для визначення енергії активації 

процесу. Одержані результати наведено у табл. 6.1, з якої видно, що абсолютна 

активність каталізатора HTAL є вищою, у порівнянні з нанесеними зразками, 

однак величина швидкості утворення метанолу приведена на 1 г міді 

(μмоль/хв/г) є суттєво більшою для Cu/ZnО/SiO2. Оскільки площа поверхні міді 

у всіх зразках приблизно однакова, то, вочевидь, важливий вплив на активність 

має саме поверхнева структура зразка та доступність активних центрів. Можна 

припустити, що одним з чинників, що впливають на активність, є ступінь 

кристалічності та розміри частинок міді, що за даними РФА найнижчі саме для 

Cu/ZnО/SiO2. Також потрібно зазначити, що за швидкістю утворення метанолу 

на одиницю площі поверхні металу композит Cu/ZnО/SiO2 перевершує 

промисловий зразок (NGM Stand), в той час як вміст міді на одиницю маси 

каталізатора для нього є майже на порядок меншим. 

Таблиця 6.1 

Результати дослідження каталітичної активності композитів Cu/ZnO 

Каталізатор 

CH3OH, 

μмоль/хв/г 

(кат) 

CH3OH, 

μмоль/хв/г 

(Cu) 

Cu, 

мас% 

SCu м2/г 

(кат) 
CH3OH, 

μмоль/хв/м2 

Еа, 

кДж/моль 

HTAL 95 190 50 8 12 41 

Cu/ZnO (3.7) 62 202 31 6 10 49 

Cu/ZnО/SiO2 (3.7) 29 483 6 2 14 58 

Cu/ZnO/SiO2(Nitr) 5 83 6 - - 70 

NGM Stand 223 398 56 24 10 41 
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6.1.2. Каталітична активність продуктів термічного розкладу сполук 

[Cu(en)2][Mn2(C2O4)3(H2O)2] (3.10) та [Cu(en)2][Co2(C2O4)3]·3H2O (3.11) в процесі 

Фішера-Тропша 

 

Первинні С2+ спирти широко застосовуються як добавки до палива та 

сировина для пластифікаторів, миючих засобів і мастильних матеріалів. 

Традиційно такі спирти синтезують за реакцією гідроформілювання Cn (n ≥ 3) 

1-алкену з подальшим гідруванням альдегідів Cn+1. Альтернативні синтетичні 

процедури були розроблені зовсім недавно, як, наприклад, гідратація 1-алкену 

проти правила Марковникова [353] та однореакторне 

гідроформілювання/гідрування [354] в умовах гомогенного каталізу. Зважаючи 

на ряд питань до технології цих процесів та необхідність вилучення 

благородних металів з відпрацьованих каталізаторів, пряме гідрування СО за 

гетерогенною технологією Фішера-Тропша (ФТ) [355] може вважатися 

перспективною майбутньою альтернативою [356]. Можливість зміщення 

селективності синтезу ФТ від вуглеводнів до спиртів полягає у заміні 

каталізаторів на основі кобальту на біметалічні Co/Cu. Перші спроби 

використання таких бінарних каталізаторів були проведені у Institut Francais du 

Petrole (Франція) наприкінці 1970-х. Наразі дослідження сфокусовані саме на 

продукуванні первинних спиртів з CO2/CO–H2 у виробничих процесах, 

подібних до синтезу метанолу [357, 358]. Нещодавно було показано, що 

використання триметалічних каталізаторів Co/Cu/Mn або Co/Cu/Mo замість 

бінарних Co/Cu приводить до утворення первинних спиртів з більшою 

довжиною ланцюга (С8–С14) [359]. При цьому селективність каталізатора 

залежить від морфології біметалічних часток, а отже, і від способу їх 

одержання. У роботі [360] було запропоновано синтезувати бінарні Co/Cu фази 

шляхом термічного розкладу у відновній атмосфері змішанометалічного 

оксалатного прекурсора. Останній утворювався з розчинів нітратів Co та Cu 

внаслідок сумісного осадження надлишком Н2С2О4 в ацетоні. Відкритим 
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питанням цього способу залишається точний контроль стехіометрії металів, а 

також застосування великої кількості органічного розчинника.  

Тому доцільною була спроба використання гетерометалічних сполук 

[Cu(en)2][Mn2(C2O4)3(H2O)2] (3.10) та [Cu(en)2][Co2(C2O4)3]·3H2O (3.11) як 

прекурсорів каталізаторів процесу ФТ. Вказані гетерометалічні сполуки 

піддавали термічній обробці в U-подібному проточному реакторі при 

постійному струмені суміші 10% H2 + 90% Ar зі швидкістю потоку 50 мл/хв. 

Сполуки нагрівали від кімнатної температури до 350°С зі швидкістю 3–6°С/хв 

та витримували при цій температурі протягом 3 год. Оскілки отримані зразки 

Сu/MnO та Cu/Co є надзвичайно пірофорними, то перед перенесенням у 

проточний реактор високого тиску їх пасивують сумішшю 1% О2 у аргоні при 

кімнатній температурі протягом 30 хв. 

Каталітичні дослідження проводили у реакторі високого тиску, що 

складається з кварцової трубки (внутрішний діаметр 5 мм), вставленої в корпус 

з нержавіючої сталі. Зазвичай 0,5 г пасивованого каталізатора розбавляють до 

2,5 г SiC та активують Н2 при потоці 50 мл/хв та 350°С протягом 3 год. Далі 

протягом 12–24 год пропускали суміш H2/CO (2 : 1) при 240°С. Склад продуктів 

реакції визначали за допомогою хромато-мас-спектрометра Agilent 7890A GC / 

5975 MS. При цьому показано, що композит Cu/MnO є практично неактивним у 

цій реакції.  

 (а) (б) 

Рис. 6.3. Ступінь конверсії та селективність процесу ФТ у присутності продукту 
розкладу 3.11 у порівнянні з композитом Сu/Co (Літ.) [360] (а); залежність 

Андерсона-Шульца-Флорі для ROH (Wn = n(1 − α)2αn−1, де Wn – масова частка 
продукту, що містить n атомів карбону (б). 
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У той же час, одержаний з 3.11 зразок Сu/Co проявляє досить високу 

селективність по алкенам та спиртам (рис. 6.3, а), співрозмірну з наведеною в 

літературі для композиту з таким же співвідношенням металів [360]. Одержане 

із залежності Андерсона-Шульца-Флорі значення фактора росту 

вуглеводневого ланцюга (α = 0,27) (рис. 6.3, б) також узгоджується з наведеним 

у літературі. 

 

6.1.3. Електрохімічні властивості та каталітична активність одержаних 

сполук в реакції фотохімічного окиснення води 

 

Одним з шляхів перетворення води під дією сонячного світла для 

одержання водню як екологічно чистого палива є її фотокаталітичний розклад, 

зокрема, так званий штучний фотосинтез. Він полягає у наслідуванні процесів 

фотосинтезу, що відбуваються в зелених рослинах, через створення системи, 

яка б при опромінені сонячним світлом розкладала воду на H2 та O2.  

Одержання водню з води можна розглядати як двостадійний процес, в 

якому спочатку відбувається окиснення води з виділенням молекулярного 

кисню, протонів та електронів (1), а на наступній стадії  проходить відновлення 

іонів H+ з утворенням водню (2) [361]: 

2H2O  →  O2 + 4H+ + 4e- (1) 

4H+ + 4e-  →  2H2 (2) 

Така молекулярна система має складатися із трьох компонентів. Перший з 

них, що є функціональним аналогом хлорофільних мультимерів Р700 та Р680 

фотосистем І та ІІ, має поглинати видиме світло та ефективно перетворювати 

енергію збудженого стану в окисно-відновну шляхом переносу заряду. Для 

цього широкого впровадження набули синтетичні сенсибілізатори на основі 

комплексів рутенію або церію, основною перевагою яких є їх більша стійкість 

порівняно з молекулами хлорофілу.  

Другим компонентом має бути функціональний аналог ферумвмісної 

гідрогенази, що перетворює одержані під час окиснення води протони на 
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водень. Третій компонент повинен виступати донором електронів в системі 

штучного фотосинтезу, тобто бути функціональним аналогом манган-

кальцієвого кофактора, що містить кластер Mn4O5Ca, який проходить під час 

каталітичних перетворень через п’ять окисних станів [362]. 

Перші публікації про каталітичне окиснення води з’явились у 70-х роках 

минулого століття, коли група вчених під керівництвом А. Шилова повідомила 

про те, що в присутності колоїдного MnO2 такі окисники, як Ce4+, Ru(bipy)3
3+ та 

Fe(bipy)3
3+ здатні виділяти кисень з води [363]. Згодом було показано, що MnO2 

може виступати каталізатором в присутності Ru(bipy)3
2+ (фотосенсибілізатор) 

та пірофосфату Mn(IV) (акцептор електронів) [364]. Т. Меєер [365] та 

співробітники у 1982 р. повідомили про значну кількість сполук, що виступали 

каталізаторами подібних процесів [366, 367, 368]. 

З огляду на те, що каталізатори для проведення другої стадії процесу, а 

саме утворення водню, є вже досить ефективними, більше уваги потребує 

розробка каталізаторів для проведення першої стадії – окиснення води. Так, у 

одній з систем для імітування ФС ІІ як фотосенсибілізатор використовують 

[Ru(bpy)3](ClO4)2, як акцептор електронів – Na2S2O8 (рис. 6.4).  

 
Рис. 6.4. Схема каталітичного циклу фотохімічного окиснення води з 

виділенням кисню (К – каталізатор). 
 

Реакція відбувається у присутності буфера для створення середовища, 

близького до нейтрального [369] та каталізатора (К). Усі ці компоненти 

забезпечують протікання таких реакцій (3–6): 

Ru(bipy)3
2+ → Ru(bipy)3

2+* (3) 
Ru(bipy)3

2+* + S2O8
2– → Ru(bipy)3

3+ + SO4
2– + SO4

·– (4) 
Ru(bipy)3

3+ + Kn+ → Ru(bipy)3
2+ + K(n+1)+ (5), 

де К – каталізатор; 

К 



242 

Ru(bipy)3
2+ + SO4

·– → Ru(bipy)3
3+ + SO4

2– (6) 

Для проходження реакції (5) важливим є потенціал, при якому 

відбувається окиснення каталізатора. Він має бути близьким до значення 

1,24 В (відносно НВЕ), що відповідає переходу [Ru(bipy)3]3+/[Ru(bipy)3]2+. 

Проходження реакції (5) забезпечує достатній потенціал для розкладу води. 

На даний час сполуки на основі кобальту зарекомендували себе як одні з 

найкращих каталізаторів гомогенних процесів фотохімічного розкладу води. 

Вони не містять благородних металів [370], причому комплекси на основі Со в 

О-донорному оточенні (СоО5 та СоО6) [371] проявляють максимальну 

активність. Встановлено, що недоцільно використовувати як каталізатори 

комплекси із складними органічними лігандами, оскільки вони можуть бути 

нестійкими в жорстких умовах окиснення [370]. 

Наступні рівняння ілюструють можливі перетворення за участю сполуки 

кобальту(ІІІ) як каталізатора:  

Ru(bipy)3
2+* + Co3+ → Ru(bipy)3

3+ + Co2+ 

Co2+ + Ru(bipy)3
3+ → Co3+  + Ru(bipy)3

2+ 

Co3+ + Ru(bipy)3
3+ → Co4+  + Ru(bipy)3

2+ 

Co4+ + 2H2О → Co2+ + H2О2 + 2H+ 

H2О2 + 2Ru(bipy)3
3+ → О2 + 2H+ + 2 Ru(bipy)3

2+ 

На даний час відомо всього декілька сполук на основі купруму, активних у 

реакції фотохімічного окиснення води. Серед них комплекс [Cu(F3TPA)]2+ 

(F3TPA = трис(2‐флуоро‐6‐піридилметил)амін) [372] та макроциклічний 

плоскоквадратний тетрасульфонатофталоціаніновий комплекс [373]. 

Але найкращих результатів вдалося досягти саме для гетерогенних 

каталітичних процесів. Так, комплекс, що містить тетраядерний аніон 

сендвічевого типу [Co4(H2O)2(PW9O34)2]10–, до складу якого входить 

поліоксовольфрамат, є одним з найефективніших каталізаторів окиснення води 

[374]. Дослідження методом циклічної вольтамперометрії показали, що для 

даного комплексу спостерігається значна каталітична хвиля при Е = 1,1 В 

відносно хлорсрібного електрода. При використанні [Ru(bipy)3]2+ як окисника 
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та Na2S2O8 як акцептора електронів у фосфатному буфері при pH 8 зафіксована 

частота каталітичних обертів TOF = 5 с-1 при TON = 75. 

У 2011 р. С. Стайрінгом та Д. Шевченком отримано колоїдний каталізатор, 

що містив сферичні наночастинки оксиду кобальту з радіусом 10–60 нм, які 

утворювались при додаванні метилендіфосфонату до розчину солі Со(ІІ). 

Значення TON = 20 було отримано для системи, що містила [Ru(bipy)3]2+ та 

Na2S2O8 при рН = 7 [375]. За даними Харімана досить ефективними виявились 

шпінелі NiCo2O4 і Co3O4 [376]. Групі Фрея, що отримала нанесені на інертний 

носій нанокластери оксиду кобальту, у подібній системі при рН = 5,8 [377] 

вдалося отримати значення TOF = 1000 с-1 на один нанокластер. 

Основними вимогами до каталізаторів є їх окиснювальна, гідролітична та 

термічна стабільність. Дві перші є обов’язковими, тоді як остання є менш 

вагомою, адже при виробництві палива з води не використовується широкий 

інтервал робочих температур. Більшість комплексів зі складними органічними 

лігандами є термодинамічно та окиснювально нестійкі, тоді як ПОМ 

задовольняють вищезазначеним вимогам в певному інтервалі рН. Важливим 

також є потенціал окиснення, близький до значення 1,24 В (відносно НВЕ). 

Крім того, ПОМ можуть зворотньо приєднувати декілька електронів, що є 

зручним для їх використання, оскільки окиснення води в ФС ІІ є 

чотириелектронним процесом [378], а також найчастіше виступають агентами 

переносу протонів [379], що зсувають рівновагу у бік виділення кисню. Тому 

гібридні сполуки на основі поліоксованадатів та молібдатів були 

перспективними кандидатами на тестування у даній реакції. Для дослідження 

були відібрані водорозчинні гібридні сполуки на основі декаванадату та 

октамолібдату. 

 

6.1.3.1. Електрохімічні дослідження сполук на основі поліоксованадатів 

 

Для встановлення принципової можливості участі у каталітичних процесах 

сполук на основі ПОВ було вивчено їх електрохімічну поведінку за допомогою 

циклічної вольтамперометрії. Дослідження проводились з використанням 



244 

потенціостату Autolab та програмного забезпеченням GPES (Eco Chemie). У 

стандартній триелектродній схемі як робочий та допоміжний використано 

скловуглецеві електроди, а хлорсрібний Ag/AgCl як електрод порівняння. 

Розчини сполук (4 мл) готували у  буфері (фосфатний, боратний) з 0,1 М KCl як 

допоміжним електролітом. Всі вимірювання проводили в атмосфері аргону. 

Швидкість розгортки знаходилась в межах від 0,01 до 2 В/с. 

Попередні електрохімічні дослідження було проведено відповідно до 

літературних даних у фосфатному буфері. Але у присутності сполук на основі 

ПОВ ЦВА майже співпадала з фоновим електролітом. Тому подальші 

дослідження проводили у боратному буфері, в якому розчинені сполуки були 

стійкими. Для прикладу на рис. 6.5 наведено ЦВА сполуки 4.9, розчиненої у 

буферах різного складу. 

 
Рис. 6.5. ЦВА розчину 4.9 у боратному (рН = 7,5, суцільна лінія) та фосфатному 

буфері (рН = 7,4, пунктирна лінія), швидкість розгортки 0,1 В/с.  
 

Для сполук (NH4)2[Co(H2O)6]2[V10O28]·4H2O (4.7), (NH4)2[Co(H2O)5(β-

HAla)]2[V10O28]·4H2O (4.8), (NH4)2[Mn2(HGly)(H2O)10][V10O28]·(HGly)·2H2O (4.9) 

та (NH4)2[Mn(β-HAla)(H2O)5]2[V10O28]·2H2O (4.10) циклічні вольтамперограми 

(рис. 6.6 та 6.7) є подібними та свідчать про проходження двох окисних 

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

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

потенціостатичної кулонометрії встановлено, що перший перехід для всіх 

сполук є одноелектронним. Можна припустити, що він відповідає 

квазіоборотним переходам CoII/CoIII та MnII/MnIII [380]. Також за результатами 
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кулонометричних вимірювань другий окисний процес можна віднести до 

каталітичного розкладу води. При цьому значення перенапруги 0,54 В для 4.7 

та 4.8 є близькими до наведених у літературі для Co-вмісних комплексів [381, 

382, 383].  

 (а) (б) 

Рис. 6.6. ЦВА розчинів 4.7 (а) та 4.8 (б) у боратному буфері (рН = 8), 
швидкість розгортки від 0,01 до 2 В/с (знизу вгору). Взято з роботи [257]. 

 

 (а)  (б) 

Рис. 6.7. ЦВА розчинів 4.9 (а) та 4.10 (б) у боратному буфері (рН = 7,5), 
швидкість розгортки 0,5 В/с (1), 0,1 В/с (2), 0,01 В/с (3), та фонового 

електроліту (4). На вкладках – залежність від швидкості розгортки (0,01–2 В/с) 
для квазіоборотних процесів. Взято з роботи [258]. 

 

Для сполуки [Cu(dien)(Hdien)]2[V10O28]·2H2O (4.5) (рис. 6.8) перший процес 

при +0,98 В можна віднести до окиснення CuII/CuIII, причому, на відміну від 

попередніх випадків, він є необоротним. Другий процес при +1,1 В (відносно 

СВЕ) за даними кулонометрії відповідає окисненню води. 
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Рис. 6.8. ЦВА розчину 4.5 у боратному буфері (рН = 7,5) при швидкостях 

розгортки від 0,01 до 0,2 В/с. Потенціали наведено відносно хлорсрібного 

електрода. 

 

6.1.3.2. Каталітична активність сполук М/V (M = Cu, Co, Mn) та продуктів 

їх термічного розкладу в реакції фотохімічного окиснення води 

 

Каталітичну активність одержаних сполук та продуктів їх розкладу в 

реакції фотохімічного окиснення води було досліджено в університеті м. 

Уппсала (Швеція). Визначення кількості кисню, що виділяється, проводили у 

комірці з електродом Кларка (Hansatech Instruments), відділеним від зразка 

розчину тефлоновою мембраною, при постійному перемішуванні реакційної 

суміші та температурі 20°C. Реєстрація сигналу електрода відбувалась 

впродовж всього експерименту з періодичністю 0,1 с з використанням 

програмного пакета Oxygraph v1.02 Instruments Hansatech. Перед початком 

кожного експерименту через розчини пропускали аргон для видалення 

залишкового розчиненого кисню ([O2]20°C = 280 мкM). Ініціювання реакції 

відбувалось за допомогою джерела видимого світла з LEDs, λ=470 ± 10 нм, 

820 μE. Як фотосенсибілізатор використовували [Ru(bipy)3](ClO4)2, як акцептор 

електронів – пероксодисульфат натрію Na2S2O8, експерименти проводили у 

боратному буферному розчині. Досліджувалися залежності кількості 

виділеного кисню від природи каталізатора, його кількості, а також від 

концентрації фотосенсибілізатора, акцептора електронів та рН розчину. 

Частоту каталітичних обертів TOF розраховували як кількість молекул O2, що 
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виділились за одну секунду на один атом металу (Cu, Co або Mn), а число 

каталітичних обертів TON як кількість молекул O2, що виділились, на один 

атом металу (Cu, Co або Mn). 

Сполуки, що містять комплекси Сu з en (4.1–4.3), виявились каталітично 

неактивними (рис. 6.9, а). У той же час, у присутності 

[Cu(dien)(Hdien)]2[V10O28]·2H2O (4.5) спостерігається виділення кисню (рис. 6.9, 

б). Таку відмінність у поведінці сполук можна пояснити наявністю вакантного 

координаційного місця у координаційній сфері купруму та можливістю 

приєднання субстрату. Розраховані значення TON і TOF є невисокими та 

складають 1,3 і 5∙10–2, відповідно. 

(а) (б) 

Рис. 6.9. Криві виділення кисню у присутності 4.1 (а) та 4.5 (б) 

(0,2 мМ Ru(bpy)3]ClO4, 2 мМ Na2S2O8 у боратному буфері, рН = 8). 

 

Дослідження активності Сo-вмісних сполук 4.7 та 4.8 проводили у 

боратному буфері при рН від 7 до 9 з кроком 0,5 з використанням 0,2 мМ 

[Ru(bpy)3]ClO4, 2 мМ Na2S2O8 та 3μМ 4.7 або 4.8. Після вмикання світла у всіх 

випадках спостерігалась фаза затримки тривалістю 2–3 с, що була зафіксована 

раніше для подібних систем зі сполуками кобальту [375]. Це може бути 

зумовлене накопиченням достатньої кількості [Ru(bpy)3]3+ для початку процесу 

окиснення води. На рис. 6.10 наведено криві виділення кисню у присутності 4.7 

та 4.8 за різних рН та показано, що кислотність розчинів має суттєвий вплив на 

каталітичну активність. Так, найвищі значення TON для обох сполук 

досягаються при рН = 8, але при цьому TOF залишається практично незмінним 

для всіх досліджених значень рН. У випадку вихідних значень рН нижче 8 
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буферна ємність розчинів є досить низькою, що приводить до зниження 

кислотності до рН = 3, і виділення кисню припиняється (табл. 6.2).  

Таблиця 6.2 

Значення рН вихідних реакційних сумішей та після припинення виділення 

кисню 

рН вихідної суміші рН суміші після закінчення 

реакції 

7,0 2,9 

7,5 2,9 

8,0 7,6 

8,5 8,4 

9,0 8,8 

(а) (б) 

Рис. 6.10. Криві виділення кисню при різних значеннях рН для 4.7 (а) та 4.8 (3 
мкМ) (б), [Ru(bpy)3]ClO4 (0,2 мМ), Na2S2O8 (2 мМ) у боратному буфері, bg – без 

каталізатора. Взято з роботи [257]. 
 

Було проведено оптимізацію умов проведення каталітичної реакції. Для 

цього почергово змінювали концентрацію [Ru(bpy)3]ClO4 (0,05–0,4 мM) у 

присутності 2 мM Na2S2O8 та концентрацію Na2S2O8 (0,5–4 мM) у присутності 

0,2 мM [Ru(bpy)3](ClO4)2. Як видно з одержаних залежностей, величини TON 

(рис. 6.11) та TOF (рис. 6.12) досягають максимального значення при 

концентрації [Ru(bpy)3]ClO4 вище 0,3 мМ та при концентрації Na2S2O8 в межах 

2–3 мМ. 
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Рис. 6.11. Криві виділення кисню при різних концентраціях [Ru(bpy)3](ClO4)2 

(0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 мM знизу вгору) у присутності 2 мM Na2S2O8 та 3 мкМ 4.7 
(а) або 4.8 (б); та при різних концентраціях Na2S2O8 (0,5, 1, 2, 3, 4 мМ знизу 

вгору) у присутності 0,2 мМ [Ru(bpy)3](ClO4)2 та 3 мкМ 4.7 (в) або 4.8 (г). Взято 
з роботи [257]. 

 
Рис. 6.12. Залежності TOF від концентрації [Ru(bpy)3](ClO4)2 (0,05–0,4 мM) у 

присутності 2 мM Na2S2O8 та 3 мкМ 4.7 (а) або 4.8 (б); та від концентрації 
Na2S2O8 (0,5–4 mM) у присутності 0,2 мM [Ru(bpy)3](ClO4)2 та 3 мкМ 4.7 (в) або 

4.8 (г). Взято з роботи [257]. 



250 

Отримані максимальні значення TON для 4.7 та 4.8 складають 88 та 94 

(моль О2 / моль Со) та є одними з найвищих серед Со-вмісних сполук у 

перерахунку на один атом металу. Так, Хілл та співавтори повідомили про 

значення TON в межах 224–302 моль О2/моль кат. для [Co4(H2O)2(PW9O34)2]10– 

при рН = 8 за подібних умов [384, 385], що відповідає 56–75 моль О2/моль Со. 

Для (NH4)3[CoMo6O24H6]·7H2O та (NH4)6[Co2Mo10O38H4]·7H2O було отримано 

TON 107 та 77 моль О2/моль Со, відповідно [386]. Для ПОМ, що містить 

кобальт у різних ступенях окиснення у аніоні зі стуктурою Кеггіна 

K7[CoIIICoII(H2O)W11O39], значення ТON складає 180 при рН = 9 [387]. 

Порівняння активності Сo(NO3)2 та (H2en)3[V10O28]∙2H2O (4.4) показало, що 

у присутності 4.4 виділення кисню практично не відбуваєтсья, а значення TON 

для солі кобальту є у 2–3 рази нижчим за TON для відповідних сполук (рис. 

6.13, а). Отже, можна припустити, що роль декаванадату полягає у трансфері 

протонів та/або електронів, що прискорює виділення О2. 

 (а) (б) 

Рис. 6.13. Криві виділення кисню у присутності: 4.7 (3 μM), Co(NO3)2∙6H2O (6 
μM) та (H2en)3[V10O28]∙2H2O (3 μM) (а); продуктів розкладу 4.7 (CoV2O6 / V2O5) 

та 4.8 (Co2V2O7 / V2O5) у порівнянні із сумішшю, що не містить каталізатора 
(фон) (боратний буфер з рН = 8; 0,2 мМ [Ru(bpy)3](ClO4)2 та 2 мМ Na2S2O8).  

 

Оскільки наночастинки оксидів кобальту виявили високу активність у 

реакції гетерогенного фотохімічного каталізу окиснення води, то для 

тестування у цьому процесі було обрано оксидні фази Co(VO3)2/V2O5  та 

Co2V2O7/V2O5, одержані в результаті термічного розкладу сполук 4.7 та 4.8, 

відповідно (див. розділ 4). При цьому показано, що навіть при найменш 
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можливих кількостях (0,1 мг) внесеного каталізатора виділення кисню 

відбувається дуже інтенсивно, що протягом 30–60 с приводить до насичення 

електрода Кларка і досягає межі чутливості приладу (рис. 6.13, б). Тому в 

перспективі є доцільним використовувати розбавлені зразки, наприклад, 

нанесені на мезопроуватий TiO2 при створенні анодних електродів для 

електрокаталітичного окиснення води. 

Таблиця 6.3 

Результати досліджень каталітичної активності 4.9 та 4.10 у реакції окиснення 
води (0,2 мМ [Ru(bpy)3]ClO4, 2 мМ Na2S2O8, 6 мкМ 4.9 або 4.10, боратний 

буфер; для порівняння наведено дані для Mn(NO3)2) 

pH TON, моль O2/ моль Mn TOF, моль O2/ моль 

Mn∙с-1 

4.9 

7,0 1 18∙10–3 

7,5 1,25 28∙10–3 

8,0 1,45 52∙10–3 

8,5 1,67 64∙10–3 

9,0 2,34 14∙10–2 

4.10 

7,0 0,91 18∙10–3 

7,5 1 21∙10–3 

8,0 1,23 66∙10–3 

8,5 1,79 92∙10–3 

9,0 2,45 13∙10–2 

Mn(NO3)2∙6H2O 

7,0 0,3 7,4∙10–3 

7,5 0,5 14∙10–3 

8,0 1,6 32∙10–3 

8,5 1,7 45∙10–3 

9,0 2,0 55∙10–3 



252 

Mn-вмісні сполуки (NH4)2[Co(H2O)5(β-HAla)]2[V10O28]·4H2O (4.9) та 

(NH4)2[Mn2(HGly)(H2O)10][V10O28]·(HGly)·2H2O (4.10) виявились менш 

активними у порівнянні з Со-вмісними 4.7 та 4.8. Для них спостерігається 

залежність як TON, так і TOF від рН реакційної суміші (табл. 6.3), причому 

TOF знижується майже на порядок при зміні рН від 9 до 7.  

Було проведено ex situ EПР спектроскопічне дослідження каталітичної 

системи із сполуками на основі мангану. Реакційну суміш об’ємом 1 мл 

готували змішуванням 6 мкM 4.9 або 4.10, 0,2 мМ [Ru(bpy)3](ClO4)2 та 1 мМ 

Na2S2O8 у боратному буфері (рН = 7,5). Аліквоти 150 мкл відбирали з 

реакційних сумішей на різних етапах процесу: перед опроміненням (т1), через 

7–10 с виділення кисню (т2) та через ~ 100 с, коли виділення кисню 

припинялось (т3) і переносили в ампули. Зразки відразу були заморожені при 

77 К та зберігались у темряві, а запис спектрів проводили  при 5 К (рис. 6.14). 

У спектрах ЕПР сумішей з 4.9 та 4.10 до опроміненням (т1) спостерігався 

один сигнал з шести ліній (ΔНpp ~ 550 Гс), який є типовим для Mn(II). 

Очевидно, що димерний комплексний катіон [Mn2(HGly)(H2O)10]4+ у 4.9 не 

зберігається при розчиненні сполуки у воді, оскільки в спектрі присутні лише 

сигнали від мономерних частинок Mn(II). 

У пробі (т2) сигнал від Mn(II) зникає, що може свідчити про окиснення 

Mn(II)→Mn(III), натомість з’являється сигнал, характерний для 

низькоспінового Ru(III) у ромбічному оточенні [388, 389]. Це підтверджує 

припущення про необхідність накопичення достатньої кількості окисненої 

форми Ru для початку процесу виділення кисню. Спектри проб (т3) досить 

подібні до попередніх, тобто не спостерігається відновлення Mn(IIІ)→Mn(II) по 

закінченні процесу. Як було показано раніше для інших систем з 

молекулярними Mn-вмісними сполуками [390], найімовірніше при окисненні 

Mn(II) утворюються нанорозмірні оксидні частки, які і виступають 

каталізаторами окиснення води. Додатковим підтвердженням того, що ванадій 

не бере участі у окисно-відновних перетвореннях, є відсутність у спектрах 

сигналів сполук V(IV).  
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Рис. 6.14. Спектри ЕПР заморожених (5К) проб реакційних сумішей (4.9 або 
4.10, [Ru(bpy)3]ClO4, Na2S2O8 у боратному буфері) на різних стадіях реакції: 

перед опроміненням (т1), через 7–10 с виділення кисню (т2) та після закінчення 
виділення кисню (т3). sim Ru  – змодельований спектр Ru(III) 

(g1 = 2,71, g2 = 2,30, g3 = 1,80). Взято з роботи [258]. 
 

6.1.3.3. Електрохімічні властивості та каталітична активність сполук 5.7–

5.9 на основі октамолібдатів 

 

Каталітична активність сполук (NH4)2n(H2en)n{[Cu(en)2][α-

V2Mo6O26]}n·4nH2O (5.7), (NH4)2{[Cu(dien)(H2O)]2[α-V2Mo6O26]}∙7H2O (5.8) та 

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

розкладу води була вивчена при рН 8,0. Так, у присутності 5.8 та 5.9 

спостерігалось виділення кисню, в той час 5.7 виявилась каталітично 

неактивною (рис. 6.15, а). Загальноприйнятий механізм [391, 392, 393] 

передбачає одноелектронне окиснння каталізатора з утворенням частинок CuIII–

OH з подальшим їх окисненням до CuIV=O. Метал у вищому ступені окиснення 

виступає як субстрат для нуклеофільної атаки молекули води, при цьому 
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доповнюється його координаційна сфера. Такі аква-оксо-частинки можуть 

легко утворювати внутрішньомолекулярні зв’язки O–O. Це узгоджується з 

одержаними результатами, оскільки у 5.8 та 5.9 атом купруму знаходиться у 

п’ятикоординаційному оточенні, а у 5.7 його к.ч.=6, що не дозволяє утворити 

аква-оксо комплекс. 

(а) (б) 

Рис. 6.15. Криві виділення кисню у присутності 5.7, 5.8, 5.9 (4 мкМ) та CuCl2 (8 
мкМ) (а); 5.8-ох та 5.9-ох (0,1 мг) (б); [Ru(bpy)3](ClO4)2 (0,1 мM), Na2S2O8 

(2 мM), боратний буфер з pH 8.0; Blank – за відсутності каталізатора. 
 

Незважаючи на однаковий склад 5.8 та 5.9, їх активність відрізняється 

майже в два рази: TON = 7 та 13, TOF = 0,13 с–1 та 0,24 с–1, відповідно, що 

також узгоджується з наведеним вище механізмом. Координовані молекули та 

вакантні позиції знаходяться у транс-положеннях у 5.8 та у цис-положеннях у 

5.9 (рис. 6.16). Тому у випадку 5.9 утворення міжмолекулярного зв’язку O–O, 

що відбувається після приєднання другої молекули води, є стерично можливим.  

 (а)    (б) 

Рис. 6.16. Взаємне розташування координованих молекул води та вакантних 
позицій у комплексних фрагментах Cu, що входять до складу 5.8 (а) та 5.9 (б). 
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В той же час, для формування такого інтермедіату у сполуці 5.8 потрібні 

структурні перегрупування (рис. 6.16). Авторами [394] на прикладі Fe-вмісних 

сполук було показано, що саме присутність вакантних сайтів у цис-положенні є 

ключовим фактором, що визначає активність каталізатора. Оскільки сполука 

5.8 також спричиняє виділення кисню, то можна припустити сценарій 

утворення не тільки внутрішно-, але і міжмолекулярних зв’язків O–O. 

Було проведене дослідження зразків реакційних сумішей через 15 хв після 

початку виділення кисню з використанням методу динамічного розсіювання 

світла і показано, що в даних умовах наночастки не утворюються, і це 

підтверджує гомогенний характер процесу.  

Також у подібних умовах була вивчена активність розчину CuCl2 (8 мкМ) 

та одержане значення TON < 3. На даний час в літературі описано небагато 

випадків гомогенного каталізу розкладу води комплексами купруму, але серед 

відомих сполук 5.8 та 5.9 мають досить високу активність (для порівняння див. 

табл. 6.4). Зокрема, їх значення TOF у 3–5 разів вищі, ніж у гібридної сполуки 

на основі вольфрамосилікату [374]. 

Таблиця 6.4 

Каталітична активність Сu-вмісних сполук в реакції фотохімічного 

окиснення води 

Каталізатор pH TON* TOF (с−1)* Джерело 
[Cu(F3TPA)]2+ 

F3TPA=трис(2-флуоро-6-
піридинметил)-амін 

8,5 12 0,16 [372] 

[CuPcTS] 
PcTS= тетрасульфонато-

фталоціанін 

9,5 26 0,06 [373] 

[Cu5(OH)4(H2O)2(SiW9O33)2]10– 9,0 12 0,05 [374] 
5.8 8,0 7 0,13 [292] 
5.9 8,0 13 0,24 [292] 

* Значення TON та TOF наведено з розрахунку на 1 атом Cu 
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У гетерогенному процесі окиснення води були досліджені зразки, одержані 

термічним розкладом сполук 5.8 та 5.9 (5.8-ох та 5.9-ох). Так, при використанні 

0,1 мг каталізатора спостерігається виділення кисню в кількості 65 та 105 нмоль 

для 5.8-ох та 5.9-ох, відповідно (рис. 6.15, б). Ця різниця може бути зумовлена 

як більшою площею поверхні 5.9-ох (13,5 м2 г–1) у порівнянні з 5.8-ох 

(5,5 м2 г–1), так  і більшим вмістом фази бронзи CuxV2O5 (див. розділ 5.2.1). 

Дослідження електрохімічної поведінки 5.8 та 5.9 були проведені у 

боратному буфері при рН 8, тобто у подібних до фотохімічних процесів умовах 

(рис. 6.17). Для обох сполук на ЦВА спостерігається два анодних піки. Перший 

– одноелектроний процес при ~ +1,2 В відносно НВЕ може бути віднесений до 

окиснення CuII/CuIIІ [395]. Наступний пік при +1,32 В відносно НВЕ відповідає 

процесу окиснення води. У цих процесах значення струму Ip має лінійну 

залежність від квадратного кореня швидкості розгортки (рис. 6.17, вкладка), 

тобто електрохімічне перенесення електронів лімітується лише дифузією, що 

свідчить про проходження процесів у розчині, а не на поверхні електродів. 

Різниця у каталітичній активності 5.8 та 5.9 також може бути пояснена більш 

раннім початком пре-каталітичного процесу для 5.9. Оскільки утворення 

частинок CuIII супроводжується депротонуванням координованої молекули 

води, то хвиля CuII/CuIIІ є необоротною. Подібна поведінка є типовою для 

інших Cu-вмісних каталізаторів окиснення води [395, 396]. 

(а) (б) 

Рис. 6.17. Циклічні вольтамперограми розчинів 5.8 (а) та 5.9 (б) у боратному 
буфері (pH = 8,0) при швидкостях розгортки ν від 10 до 1000 мВ∙с–1, фон (нижня 
лінія) записано при ν = 100 мВ∙с–1. На вкладках – анодний струм при E = 1,58 В 

відносно НВЕ як функція ν1/2. Взято з роботи [292]. 
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6.2. Адсорбційні властивості гібридних сполук 
 

В останні роки все більше уваги дослідників приділяється можливості 

використання гібридних сполук на основі ПОМ для вилучення органічних 

барвників з водних розчинів. Фотокаталітичний розклад барвників, таких як 

метиленовий синій (МС), метилоранж (МО) та родаміновий червоний (РЧ) у 

присутності ПОМ полягає у переносі заряду в оксоаніоні або органічному 

ліганді (L) від найвищої зайнятої молекулярної орбіталі (HOMO) до найнижчої 

незайнятої молекулярної орбіталі (LUMO), що індукується УФ світлом. 

Утворений збуджений стан (ПОМ* та/або L*) деактивується шляхом прямого 

окиснення барвника або утворення у воді радикалів ОН*, причому ці процеси 

можуть відбуватись одночасно [397]. При використанні сполук на основі 

аніонів {PMo12} або {SiW12} з комплексними фрагментами Cu(ІІ) та Ag(І) 

ступінь вилучення МС з водних розчинів після 180 хв взаємодії досягає 60–80% 

[398, 399], причому спостерігається селективність відносно МС у його суміші з 

МО. Значно рідше гібридні сполуки на основі ПОМ виступають як cорбенти 

барвників [400], причому встановлена можливість провести подальший 

кількісний процес десорбції органічних адсорбатів. Слід зазначити, що у деяких 

випадках при внесенні гібридних сполук на основі ПОМ у розчини барвників 

одночасно можуть відбуватись як фотокаталітичний процес розкладу молекул 

барвника, так і їх сорбція на поверхні досліджуваного зразка [401]. 

Для вивчення здатності вилучати барвники з розчинів були обрані 

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

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

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

[P2Mo5O23]}n·3nH2O (5.23). Цей вибір зумовлений тим, що на момент початку 

досліджень не було знайдено жодного згадування в літературі про можливість 

розкладу або сорбції барвників за допомогою сполук з такими аніонами.  

Експерименти проводили у кварцових колбах, в які вносили 20 мл водного 

розчину барвника з концентрацією 10 мг/л, додавали наважку досліджуваної 
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сполуки та витримували в ультразвуковій бані 30 хв у темряві, на денному 

світлі та при опроміненні ртутною лампою УФ діапазону. Через 5 та 30 хв після 

початку взаємодії відбирали по 4 мл суспензії, яку відцентрифуговували 

протягом 3 хв. З одержаних розчинів записували електронні спектри 

поглинання на спектрофотометрі Evolution 600 (Thermo Scientific) в області 

350–900 нм. 

Так, у присутності різних кількостей сполуки 5.11 ступінь вилучення МС в 

умовах експерименту зростав від 25% для 5 мг до майже 70 % для 20 або 30 мг 

(рис. 6.18, а,б). Тому для встановлення впливу природи опромінення на ступінь 

вилучення МС та визначення способу вилучення барвника подальші 

експерименти проводили з наважками 20 мг. При цьому було показано, що 

наявність опромінення та його природа (денне світло чи ртутна лампа) 

практично не впливають на ступінь вилучення МС.  

(а) (б)  (в) 

Рис. 6.18. Електронні спектри поглинання розчинів МС (С0 – вихідний розчин 
МС) (а) та ступінь вилучення МС (б) у присутності різної кількості 5.11; 

залежність ступеня вилучення МС від природи опромінення (20 мг сполуки 
5.11, час взаємодії 30 хв) (в). 

 

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

не фотодеградація органічної сполуки. Додатковим підтвердженням цього є 

оборотність процесу, тобто можливість практично кількісного вимивання 

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

нижчим порівняно з 5.11, досягає всього 30% протягом 30 хв взаємодії для 20 
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мг сорбенту. Також показано, що максимальна сорбція спостерігається через 30 

хв після початку взаємодії, а збільшення часу перемішування суміші до 90 хв не 

приводить до зростання ступеня вилучення.  

Оскільки на поверхні ПОМ присутній значний негативний заряд, то було 

зроблено припущення про переважаючий електростатичний характер сорбції. 

Для перевірки цього була вивчена активність 5.11 та 5.12 по відношенню до 

суміші катіонного (метиленовий синій) та аніонного (метилоранж) барвників 

(рис. 6.19). У випадку 5.11 спостерігається вища селективність щодо МС: при 

використанні 20 мг сполуки ступінь вилучення МС через 30 хв складає 65%, в 

той час як для МО – всього 15%. У порівнянні з 5.12, у випадку сполуки 5.11 

спостерігається вища селективність щодо МС. Це можна пояснити зниженням 

ефективного заряду на ПОМ у 5.12 через координацію до нього більшої 

кількості комплексних часток купруму (див. розділ 5.3). 

(а) (б) 

Рис. 6.19. Електронні спектри поглинання суміші МС та МО у присутності 

сполуки 5.11 (15 та 20 мг, час взаємодії 30 хв) (а) та 5.12 (30 мг, час взаємодії 30 

та 90 хв) (б), С0 – без сорбента.  

 

Значно вищу ефективність виявляє сполука 5.23 (рис. 6.20). Як і для 

попередніх сполук, зменшення концентрації МС спостерігається незалежно від 

природи або присутності опромінення. Але ступінь вилучення МС навіть у 

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

максимального значення 87% через 30 хв. 
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Отже, спостерігається збільшення ступеня вилучення катіонного барвника 

метиленового синього у ряду сполук 5.12<5.11<5.23. Враховуючи припущення 

про переважаючий електростатичний характер сорбції, це можна пояснити 

збільшенням ефективної густини негативного заряду на поверхні ПОМ через 

різну кількість координованих до нього комплексних часток Cu(II) – 4, 3 та 2, 

відповідно. 

(а) (б) 

 

Рис. 6.20. Електронні спектри поглинання розчинів МС у присутності 5.23 (а); 

залежність ступеня вилучення МС з розчинів від часу взаємодії та кількості 

5.23 (б). 

 

6.3. Фотопровідні та фотовольтаїчні властивості 

 

Плівки полімерних композитів (ППК), що складаються з 

плівкоутворюючого органічного полімеру та гетерометалічних сполук на 

основі перехідних металів як добавок, можуть змінювати свої фізичні 

властивості під дією випромінювання [402]. Ознакою таких змін є внутрішній 

фотоефект, що реєструється під час вимірів фотопровідних властивостей ППК 

[403, 404]. Проте в літературі відсутні дані про можливість створення на основі 

ППК електрооптичних модуляторів світла в області d-d-переходов іонів 

металів. З огляду на вищезазначене, світлочутливі ППК є перспективними для 

розробки тонкоплівкових приладів для запису та відтворення інформації [405, 

406]. Для керування характеристиками фоточутливих ППК можуть бути 
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використані зовнішні електричні або магнітні поля. При цьому зміну 

електричних, магнітних і оптичних характеристик пов’язують з електричною 

перезарядкою іонів металу під дією світла, а дію зовнішніх електричних або 

магнітних полів – із зміною швидкості такої перезарядки [403,404]. 

Фотопровідні властивості плівкових полімерних композитів з добавками 

гетерометалічних сполук досліджено на кафедрі хімії високомолекулярних 

сполук хімічного факультету КНУ. Зразки легованих одержаними сполуками 

ППК готували як структури із вільною поверхнею (скляна підложка)/(плівка 

композиту) або (скляна підложка)/ (шар SnO2 : In2O3)/(плівка композиту) та 

сендвіч-структури (скляна підложка)/(шар SnO2 : In2O3)/(плівка композиту)/Ag. 

Як дисперсне середовище використовували полі-N-епоксипропілкарбазол 

(ПЕПК), акрилонітрилбутадієнстирол (АБС) або полівінілбутираль (ПВБ), які є 

прозорими та не володіють фотопровідністю у видимій області світла. Однак, 

плівки ПЕПК, леговані органічними акцепторами, мають значну 

фотопровідність та використовуються у якості голографічних та 

електрографічних реєструючих середовищ [407]. Таке явище пов’язане із 

наявність у ПЕПК карбазольних фрагментів із малим потенціалом іонізації, які 

є донорами електронів. Рух електронних вакансій по карбазольним фрагментам 

у зовнішньому електричному полі відповідає струму дірок, тому плівки на 

основі ПЕПК володіють дірковою провідністю. У аналогічних плівках АБС 

ефект фотопровідності не спостерігається завдяки значному потенціалу 

іонізації мономерних часток даного полімеру. Тому полімер АБС є зручним 

об’єктом для вивчення процесів переносу електронів між молекулами легуючих 

речовин при дослідженні фотофізичних властивостей композитних матеріалів. 

Концентрація гетерометалічних сполук у ППК становила 33 мас.%. При 

виготовленні зразків ППК використовували два способи. У першому випадку 

готували суспензію часточок досліджуваних сполук розміром <105 нм в розчині 

полімеру у СН2Сl2, яку наносили на скляну підкладку з шаром SnO2 : In2O3. 

Другим способом було нанесення на скляну підкладку суміші розчинених у dmf 

сполуки та полімеру. Зразки висушували 24 год за кімнатної температури, а 
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потім 24 год у сушильній шафі при 80oC. Отримані плівки мали товщину 2–

5 мкм, яка визначалась за допомогою інтерференційного мікроскопа МИИ-4. 

Для одержання Ag-електрода наносили срібну пасту «Electrolube» на вільну 

поверхню ППК. Для зразків із вільною поверхнею вимірювали спектри 

оптичного поглинання в діапазоні довжин хвиль світла λ = 400–1000 нм. Зразки 

сендвіч-структури використовували для виміру густини темнового струму (jd) 

та фотоструму (jph) при опроміненні монохроматичним світлом зі сторони 

електроду SnO2 : In2O3. Величину jph визначали як добавку до jd в процесі 

опромінення світлом. Як джерело світла використовували лампу розжарювання 

з набором світлофільтрів. Інтенсивність світла (I) змінювали нейтральними 

світлофільтрами в межах 0,2–10 Вт/м2. Напруженість (Е) електричного поля в 

полімерних плівках змінювали в межах (1–20)∙107 В/м. 

Так, у зразках плівок ПЕПК або АБС з добавками гетеротриметалічних 

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

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

фотопровідності у видимій області світла [408]. Після початку опромінення 

густина струму збільшується та досягає квазістаціонарного значення jd+ jph0, а 

після вимкнення світла – поступово зменшується до початкового значення jd. 

При цьому швидкість наростання фотоструму є вищою за швидкість його 

релаксації, і в більшій мірі це проявляється у зразках з ПЕПК (рис. 6.21). При 

збільшенні напруженості зовнішнього електричного поля Е спостерігається 

збільшення швидкості наростання фотоструму при опроміненні, в той час як 

швидкість релаксації залишається практично незмінною. Співвідношення jph0/ 

jd, яке характеризує фоточутливість матеріалу, для 2.1 має більше значення, ніж 

для 2.3, що можна пояснити присутністю двох парамагнітних центрів у 

молекулі сполуки 2.1 у порівнянні з одним у 2.3, а також відмінностями у їх 

будові. Це припущення ґрунтується на відомому факті [409], що у плівках 

полімерних композитів наявність більшої концентрації парамагнітних іонів 

сприяє переходу фотогенерованих пар носіїв заряду у триплетний стан та, як 
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наслідок, – зростанню струму фотопровідності завдяки збільшенню часу життя 

носіїв заряду до їх рекомбінації. 

 

 
Рис. 6.21. Залежність величини фотоструму для плівок ПЕПК та АБС, 

легованих 2.3, від часу (при опроміненні та після його вимкнення). 

Взято з роботи [408]. 

 

Зі збільшенням температури темновий струм та струм фотопровідності 

збільшуються. Температурні залежності jd та jph0 для діапазона 293–345 К мають 

лінійний характер в координатах Ареніуса. Значення розрахованих з тангенсів 

кутів нахилу енергій активації та їх незалежність від напруженості зовнішнього 

поля можуть свідчити про присутність у ППК не окремих молекул комплексів, 

а їх асоціатів. 

Для пояснення природи та механізму фоточутливості плівок досліджених 

композитів при заміні АБС на ПЕПК слід розглянути моделі фотогенерації та 

транспорту носіїв заряду у зовнішньому електричному полі. У плівках 

композитів на основі ПЕПК при поглинанні кванту світла із енергією, що 

відповідає енергії d–d переходу іону Cu2+, який входить до складу комплексу 

[Cu2+(L)n], можливий перехід електрону між донором (карбазольний фрагмент, 

Cz) та збудженим іоном металу (*Cu2+) за схемою: 

Cz + [Cu2+(L)n] + hν→  Cz + [*Cu2+(L)n] 
e−

→  Cz1+ + [Cu1+(L)n] 
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Для плівок композитів на основі ПЕПК відомо [409], що у зовнішньому 

електричному полі дірка, який відповідає катіону Cz1+, здатна переміщуватись 

по карбазольним фрагментам: 

Cz + Cz1+ + [Cu1+(L)n] 
e−

→   Cz1+ + Cz + [Cu1+(L)n], 

тим самим створюючи дірковий струм фотопровідності. Електронний струм 

може виникати в результаті трансфера електрона по молекулам комплексів: 

[Cu1+(L)n] + [Cu2+(L)n] 
e−

→  [Cu2+(L)n] + [Cu1+(L)n] 

Після руху дірки та електрона у напрямках до відповідних електродів, 

молекула комплексу знову може приймати участь у фотогенерації носіїв заряду. 

Оскільки явище фотопровідності спостерігається і для ППК на основі АБС, 

у яких відсутні донори Cz, можна припустити, що у даному випадку перенос 

електрону відбувається між [*Cu2+(L)n] та [Cu2+(L)n]. Через те, що відстані між 

молекулами та/або асоціатами комплексів можуть бути більшими, ніж відстані 

між сусідніми карбазольними фрагментами у плівках ПЕПК, транспорт носіїв 

заряду у плівках АБС ускладнений, та струм фотопровідності у даних плівках 

менший, ніж у плівках на основі ПЕПК. 

Отже, у ППК з добавками сполук 2.1 та 2.3 внутрішній фотоефект у 

видимій області світла пов’язаний із фотозбудженням йонів металів, 

утворенням та транспортом зарядів, причому ефективність останнього 

збільшується при створенні додаткового каналу транспорту при переході від 

плівок на основі АБС до ПЕПК.  

Залежність електрооптичних властивостей ППК від будови комплексних 

часток перехідного металу було продемонстровано на прикладі композитів на 

основі ПВБ, легованих сполуками 

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

{[Mn(salen)(CH3OH)]2}[Mn(salen)(CH3OH)2]2[CdI4]2 (2.13), які містять біядерні 

та моноядерні катіонні фрагменти Mn(III), відповідно (див. розділ 2.3) [410]. 

Для зразків сендвіч-структури вимірювали густину струму до освітлення (jd) та 

після початку освітлення (j) в залежності від часу t та електричної напруги U, 
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прикладеної до контактів. Освітлення зразків проводили за сторони шару SnO2 : 

In2O3, використовуючи зелений світлодіод (λmax = 532 нм). 

Після ввімкнення світла збільшення струму провідності спостерігається 

для обох зразків, але кінетика зміни струму для них суттєво відрізняється. У 

зразку з 2.12 після досягнення максимуму величина j знижується і стає меншою 

за значення темнового струму jd, а після вимкнення світла досить швидко 

досягає мінімального значення jmin та поступово, протягом 30–35 хв 

збільшується до jd. Час проходження цього процесу не залежить від 

прикладеної напруги U. Це свідчить про можливість утворення значного 

малорухомого об’ємного заряду в ППК з сполукою 2.12 через захоплення 

нерівноважних носіїв заряду на глибокі енергетичні пастки [411, 412]. В той же 

час, в ППК, легованому сполукою 2.13, спостерігається типовий ефект: 

зростання струму j після початку освітлення до максимального значення та 

релаксація після вимкнення світла до значення jd. Можна зробити припущення, 

що причиною таких відмінностей у електро- і фотопровідності двох 

досліджуваних зразків є будова катіонних фрагментів Mn(III), адже біядерні 

фрагменти Mn(III)–Mn(III) з  відстанню 3,296 Å найімовірніше і будуть 

центрами захоплення нерівноважних носіїв заряду, тим самим зумовлюючи 

ефект негативної фотопровідності у ППК з 2.12.  

Ще одним прикладом прояву негативної фотопровідності (рис. 6.22), 

подібно до композиту з 2.12, є ППК з добавками гібридної сполуки на основі 

змішанометалічного V/Mo аніона зі структурою Кеггіна 

(NH4)5n{[Cu(en)2][PMo8V4O40]}n·9nH2O (5.20) [413]. 

 
Рис. 6.22. Залежність j/jd від часу для ППК, легованого 5.20. 

Взято з роботи [413]. 
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Оскільки в літературі відсутні повідомлення про фото- та електропровідні 

властивості ППК, легованих гібридними сполуками на основі ПОМ, то було 

цікаво дослідити поведінку композитів на основі ПВБ з добавками сполук, що 

містять декаванадат-аніон: (H2en)2[Cu(en)2(H2O)2][V10O28]·4H2O (4.1), 

(NH4)2[Co(H2O)6]2[V10O28]·4H2O (4.7) та (NH4)2[Co(H2O)5(β-

HAla)]2[V10O28]·4H2O (4.8) [414, 415]. Плівки, леговані досліджуваними 

сполуками, мають жовто-коричневе забарвлення, що не залежить від природи 

метала-комплексоутворювача, оскільки поглинання видимого світла 

обумовлене смугою переносу заряду у ПОВ. Після ввімкнення світла (λ=540 

нм) спостерігається збільшення струму провідності, значення якого зростає до 

квазістаціонарного стану, а після вимкнення опромінення відновлюється до 

початкового значення (рис. 6.23). При цьому час наростання та релаксації 

фотоструму для досліджених сполук практично не відрізняються, що може бути 

додатковим підтвердженням ключової ролі саме ПОВ у даному процесі. 

Залежності j від прикладеної напруги U у подвійних логарифмічних 

координатах є лінійними з тангенсом кута нахилу прямих ~2, що характерне 

для напівпровідникових матеріалів. Крім того, для всіх сполук було виявлено 

збільшення енергії активації фотоструму зі збільшенням прикладеної напруги, 

що є не зовсім типовим для подібних ППК. Таке явище має місце у системах з 

так званою "замороженою" фотопровідністю [416, 417]. Це відбувається, коли 

достатньо високий потенціальний бар’єр для рекомбінації фотогенерованих 

нерівноважних носіїв заряду нівелюється зовнішнім електричним полем. 

 
Рис. 6.23. Кінетика фотоструму у зразку ППК, легованому 4.1. Стрілкою 

позначено момент вимкнення світла. Взято з роботи [415]. 
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Для ППК з добавками [Cu(bpy)2MoO4]∙4,5H2O (5.3) та 
{[Cu(bpy)2]2[Cu(bpy)(Н2О)2][P2Mo5O23]}∙6H2O (5.11) досліджено кінетику 
фотоструму у спектральній області поглинання d-d переходів CuІІ. Як видно із 
залежності jph/jphmax від часу, швидкості  наростання фотоструму та релаксації до 
початкового значення є вищими у випадку 5.11, порівняно з 5.3 (рис. 6.24) 
[418]. Згідно з модельними уявленнями про фотогенерацію, транспорт та 
рекомбінацію носіїв заряду [419, 420, 421] після збудження світлом металічних 
центрів можливе утворення електронно-діркових пар (ЕДП), дисоціація яких 
приводить до появи вільних нерівноважних носіїв заряду. Рух цих носіїв 
спричинений дифузією або зовнішньою напругою, при цьому вони можуть 
здійснювати переходи між сусідніми йонами металів як всередині частинок 
сполуки, так і між ними. Конкуруючим до дисоціації ЕДП процесом є 
рекомбінація носіїв або їх захоплення на пастки. У даному випадку можна 
зробити припущення, що перенесення нерівноважних носіїв заряду 
відбувається по центрах Cu, оскілький внутрішній фотоефект пов'язаний з d-d-
переходами CuІІ. Саме тому збільшення швидкості наростання фотоструму у 
5.11 порівняно з 5.3 може бути зумовлене меншою відстанню між сусідніми 
атомами Cu (відповідно, 4,0–9,67 та 6–15,0 Å). 

 
Рис. 6.24. Кінетика фотоструму в зразках ППК з добавками 5.3 і 5.11. Момент 

вимикання світла позначений стрілкою. Взято з роботи [418]. 

 

При порівнянні кінетики фотоструму у зразках ППК з добавками 
гібридних сполук на основі аніона Страндберга 
(NH4)4n{[Cu(en)(H2O)][P2Mo5O23]}n·3,5nH2O (5.21) та 
(NH4)2n{[Cu(en)2][Cu(en)(H2O)][P2Mo5O23]}n·3nH2O (5.23) (рис. 6.25) 



268 

спостерігається зменшення часу наростання і релаксації фотоструму для 5.21 у 
порівнянні з 5.23 [422]. Як і в попередньому випадку, внутрішній фотоефект 
пов'язаний з d-d-переходами CuІІ. Дослідні зразки були приготовані аналогічно, 
оптична густина плівкових композитів є однаковою та відстані між атомами Cu 
в 5.21 і 5.23 близькі. З цього випливає, що на першій стадії фотогенерації носіїв 
заряду для цих сполук також однаковою є ймовірність переходів електронів 
між збудженими світлом Cu(II) та сусідніми металічними центрами. Тому 
можна припустити, що зменшення часу наростання і релаксації фотоструму, а 
також зменшення енергії активації фотоструму WaPH при переході від зразків з 
5.23 до зразків з 5.21 пов'язані з покращенням умов транспорту нерівноважних 
носіїв заряду в часточках відповідних композитів. Це може бути, наприклад, 
завдяки тому, що ланцюги полімерної структури 5.21 є більш гнучкими у 
порівнянні з 5.23 через наявність у останніх додаткового місткового фрагмента 
[Cu(en)2] між ПОМ (див. розділ 5.5). При транспорті нерівноважних носіїв 
заряду менш жорстка структура 5.21 ніби «підлаштовується» для їх переносу 
між сусідніми металічними центрами. 

 
Рис. 6.25. Кінетика фотоструму в зразках ППК з добавками 5.21 і 5.23. Момент 

вимикання світла позначений стрілкою. Взято з роботи [422]. 

 

6.4. Короткі висновки 

 

Показано, що використання гетерометалічних сполук з леткими лігандами 

як прекурсорів оксидних або метал-окисдних фаз має ряд переваг: дозволяє 

знизити температури їх утворення, що запобігає спіканню та укрупненню 

часток, а також чітко витримувати стехіометричне співвідношення металів у 
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отриманих продуктах їх розкладу. Це робить їх перспективними кандидатами у 

прекурсори біметалічних каталізаторів для важливих промислових реакцій. 

Досліджено каталітичну активність синтезованих сполук та продуктів їх 

термічного розкладу і показано, що при фотохімічному окисненні води для 

водорочиннних гібридних сполук на основі декаванадату та октамолібдату 

[Cu(dien)(Hdien)]2[V10O28]·2H2O (4.5), (NH4)2[Co(H2O)6]2[V10O28]·4H2O (4.7), 

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

(NH4)2[Mn2(HGly)(H2O)10][V10O28]·(HGly)·2H2O (4.9), (NH4)2[Mn(β-

HAla)(H2O)5]2[V10O28]·2H2O (4.10), (NH4)2{[Cu(dien)(H2O)]2[α-V2Mo6O26]}∙5H2O 

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

збільшення активності у ряду сполук Cu > Mn > Co. Значення TON для 4.7 та 

4.8 складають 88 та 94 моль О2/моль Со відповідно та є одними з найвищих 

серед описаних в літературі. Порівняння каталітичної активності 

вищезазначених Cu-, Сo- або Mn-вмісних декаванадатів з розчинами їх солей та 

(H2en)3[V10O28]·2H2O (4.4) показало, що декаванадат не бере участі у окисно-

відновних процесах, а активною є комплексна частка металу (Cu, Co, Mn). Роль 

ПОВ полягає у трансфері протонів, що приводить до збільшення каталітичної 

активності при поєднанні декаванадату з комплексною часткою металу. При 

гетерогенному окисненні води для зразків Co(VO3)2/V2O5  та Co2V2O7/V2O5, 

одержаних в результаті термічного розкладу сполук 4.7 та 4.8, відповідно, 

спостерігається інтенсивне виділення кисню протягом 30–60 с, що приводить 

до насичення електрода Кларка та досягнення межі чутливості приладу. На 

прикладі гібридних сполук з октамолібдатом (5.8 та 5.9) вивчено вплив 

геометрії комплексної частки на каталітичну активність і показано, що при  

переході від 5.8 (молекули води розміщені у транс-положеннях) до 5.9 

(молекули води розміщені у цис-положеннях) остання зростає майже вдвічі.  

Встановлено, що одержаний в результаті термічної обробки сполуки 

[Cu(en)2(μ-H2O)2Zn(OAc)4]·4Н2О (3.7) композит Cu/ZnО виявив високу 

каталітичну активність у реакції синтезу метанолу, яка зростає при його 

нанесенні на поверхню аеросилу і перевищує активність промислового 
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каталізатора при майже на порядок меншому вмісті міді. Біметалічний зразок 

Cu/Co, отриманий в результаті термічного розкладу сполуки 

[Cu(en)2][Co2(C2O4)3]·3H2O (3.11) у відновній атмосфері, показав високу 

селективінсть щодо спиртів та алкенів у реакції гідрування монооксиду 

вуглецю (процес Фішера-Тропша). 

Результати досліджень по вилученню барвників з водних розчинів 

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

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

Страндберга, його вакантного аналога {[Cu(bpy)(H2O)]4[P2Mo3O18]}∙8H2O (5.12) 

свідчать, що при цьому мають місце саме сорбційні процеси, а не більш 

характерний для сполук такого типу фотокаталітичний розклад. Встановлено 

високу ефективність сполуки 5.23 у сорбції МС (ступінь вилучення барвника 

досягає 87 % протягом 30 хв), а для сполуки 5.11 характерна селективність 

вилучення метиленового синього з його суміші із метилоранжем. Показано, що 

при збільшенні кількості координованих до ПОМ комплексних фрагментів 

купруму ступінь вилучення барвника з розчину зменшується.  

При вивченні фотоелектричних властивостей ППК встановлено, що для 

сполук на основі декаванадату (H2en)2[Cu(en)2(H2O)2][V10O28]·4H2O (4.1), 

(NH4)2[Co(H2O)6]2[V10O28]·4H2O (4.7) та (NH4)2[Co(H2O)5(β-HAla)]2· 

·[V10O28]·4H2O (4.8) величина фотоструму не залежіть від природи комплексної 

складової гібридної сполуки, а фотогенерація носіїв заряду відбувається 

переважно за рахунок ПОВ. При цьому виявлено збільшення енергії активації 

фотоструму зі зростанням прикладеної напруги, що є не зовсім типовим для 

подібних ППК, а має місце у зразках з так званою "замороженою" 

фотопровідністю. На прикладі сполук [Cu(bpy)2MoO4]∙4,5H2O (5.3) та 

{[Cu(bpy)2]2[Cu(bpy)(Н2О)2][P2Mo5O23]}∙6H2O (5.11) показано, що причиною 

збільшення швидкості наростання фотоструму є різниця у відстанях між 

сусідніми атомами Cu в молекулах комплексів. Для плівкових композитів на 

основі ПВБ з добавками [Mn(salen)(dmf)2]3[Mn(salen)(dmf)(H2O)][CdCl4]2·H2O 

(2.12) та (NH4)5n{[Cu(en)2][PMo8V4O40]}n·9nH2O (5.20) спостерігається явище 
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негативної фотопровідності, викликане утворенням значного малорухомого 

об’ємного заряду через захоплення нерівноважних носіїв заряду на глибокі 

енергетичні пастки. На прикладі ППК з частками сполук на основі аніона 

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

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

зменшення жорсткості полімерних структур покращуює умови транспорту 

нерівноважних носіїв заряду і приводить до зменшення часу наростання та 

релаксації фотовідгуку, а також до збільшення фотопровідності. 
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РОЗДІЛ 7 

 

ВИХІДНІ РЕАГЕНТИ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА 

МЕТОДИКИ СИНТЕЗУ 

 

7.1. Вихідні реагенти та методи дослідження 

 

Для синтезу гетерометалічних сполук розчинники (dmf, dmso, CH3OH, 

CH3CN, ізопропанол та діетиловий ефір) марки "ч.д.а." використовували без 

попередньої очистки, а воду дистилювали. Металічні порошки міді (ТУ 48-7-

20-84), кобальту (ГОСТ 9721-79), нікелю (ГОСТ 9722-79), марганцю (ГОСТ 

6008-90), цинку (ТУ 12601-76) просіювали та брали відсіви з розміром часток 

меншим, ніж 0,05 мм. Без попередньої очистки використовували: CdCl2∙2,5H2O 

(“х.ч.”), CdBr2⋅4H2O (“х.ч.”), (“ч.д.а.”), Cd(OAc)2·2,5H2O (“ч.”), CoCl2∙6H2O 

(“ч.д.а.”), Co(NO3)2∙6H2O (“ч.д.а.”), Co(OAc)2∙4H2O (“ч.д.а.”), Cu(NO3)2⋅3H2O 

(“ч.д.а.”), Cu(OAc)2⋅H2O (“ч.д.а.”), CuSO4⋅5H2O (“ч.д.а.”), MnCl2∙4H2O (“ч.д.а.”), 

KMnO4 ("ч.д.а."), NiCl2∙6H2O (“ч.”), Ni(NO3)2⋅6H2O (“ч.д.а.”), Ni(OAc)2⋅4H2O 

(“ч.д.а.”), NiSO4∙6H2O (“ч.”), V2O5 (“ч.д.а.”), NH4VO3 (“ч.д.а.”), (NH4)2V6O16 

(“ч.д.а.”), VOSO4 (“ч.д.а.”), (NH4)6Mo7O24·4H2O (“ч.д.а.”), H2MoO4 (“ч.д.а.”), 

MoO3 (“ч.д.а.”), (NH4)2HPO4 (“ч.д.а.”), Zn(OAc)2∙2H2O (“ч.д.а.”), ZnO (“ч.д.а.”), 

NH4Cl, NH4Br, NH4I, (NH4)2ox⋅H2O ("ч.д.а."), аміноспирти (2-

диметиламіноетанол, діетаноламін “ч.д.а.”, амінокислоти (гліцин, β-аланін 

“"ч.д.а."), малонову кислоту ("ч.д.а."), янтарну кислоту (“ч.д.а.”), моногідрат 

1,10-фенантроліну (“ч.д.а.”), гідрохлорид 1,10-фенантроліну ("ч.д.а."), 2,2’-

дипіридил ("ч.д.а."), 5,5’-диметил-2,2’-дипіридил (“ч.д.а.”), дигідрохлорид 

етилендіаміну (ТУ МХП 2872-54), (NH4)3[Fe(C2O4)3]∙3H2O, N,N-

диметилетилендіамін, 1,3-діамінопропан, діетилентриамін, саліциловий 

альдегід, 2,6-піридиндикарбонову кислоту фірми "Aldrich". 
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Тіоціанат амонію ("ч.") очищували перекристалізацією з ацетонітрилу. 

Ацетат амонію висушували при вакуумі форвакуумного насосу (10–2 тор) та 

температурі 60оС і зберігли в ексикаторі над CaCl2. 

Тіоціанати кобальту та нікелю синтезували за обмінною реакцією між 

сульфатом металу та тіоціанатом барію у водному розчині (тіоціанат кобальту 

додатково очищували перекристалізацією з суміші ацетону та води), CoBr2 та 

NiBr2 одержано взаємодією карбонатів відповідних металів з розчином HBr. У 

всіх випадках концентрування розчинів солей проводилось за допомогою 

ротаційного випаровувача. 

Перманганат тетрабутиламонію одержували обмінною реакцією між 

перманганатом калію та бромідом тетрабутиламонію у водному розчині за 

методиками [423]. 

Безводний етилендіамін одержували з 70 % водного розчину за методикою 

[424], амоній молібдатофосфат (NH4)3PMo12O40∙хН2О синтезували за методикою 

[425]. Розчин Ca(NO3)2 з концентрацією 0,2 М готували розчиненням CaCO3 

(“ч.д.а.”) у розбавленій нітратній кислоті. 

Вміст металів у одержаних сполуках визначали методом атомної абсорбції 

з використанням ПААС "Сатурн-3" та за допомогою ICP спектрометра Fisons 

Instruments (ARL Model 3410+). Вміст карбону, нітрогену, гідрогену та 

сульфуру визначали на аналізаторі Perkin-Elmer 2400 CHNS. Наведені 

результати аналізу є середніми з 2–3 визначень. 

ІЧ спектри записували у таблетках з KBr або у вигляді суспензій у 

вазеліновому маслі в області 400–4000 см–1 на спектрометрах UR-10 і UR-20, а 

також на спектрометрах з Фур’є-перетворенням Bruker 113v та PerkinElmer 

Spectrum BX FT-IR. Частоти поглинання відносили відповідно до атласів та баз 

даних [132, 426,427] або порівнювали зі стандартними зразками. 

Спектри електронного парамагнітного резонансу у діапазонах Х та Q 

(9,6 ГГц та 34,1 ГГц, відповідно) реєстрували на приладах Bruker ESP 300E та 

Bruker ELEXSYS E500 CW-EPR при кімнатній температурі та 77 К (університет 

м. Вроцлава, Польща). Комп’ютерне моделювання спектрів ЕПР поводилось за 
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допомогою програм Bruker WinEPR 2.11 та SimFonia 1.25 [428]. Високочастотні 

спектри ЕПР (52–413 ГГц) були записані на приладі, сконструйованому в 

Національній Лабораторії Сильних Магнітних Полів (м. Талахасі, Флорида, 

США), в температурному інтервалі 3–290 К [429]. 

Спектри дифузного відбиття одержаних сполук записували на 

спектрофотометрі SPECORD M-40 в області 12000–40000 см–1. Електронні 

спектри поглинання розчинів комплексів записували на двопроменевому 

спектрофотометрі UV-Vis Cary 50 в області 190–1100 нм. 

Магнітну сприйнятливість сполук досліджували на SQUID-магнетометрі 

MPMSXL-5 у температурному інтервалі 1,8–400 К (університет м. Вроцлава, 

Польща). Діамагнітні поправки розраховували з використанням констант 

Паскаля [430]. 

Термогравіметричний аналіз (ТГ-ДТА) одержаних сполук проводили в 

атмосфері повітря або азоту, використовуючи термоаналізатор TG-DTA Setaram 

SETSYS 16/18 (університет м. Вроцлава, Польща), а також NETZSCH STA 

449C Jupiter (інститут Фріца Габера, Берлін, Німеччина). Криві ТГ-ДТА 

реєструвались при нагріванні зразка (наважка в межах 5–15 мг) в алундовому 

тиглі (45μl) без кришки зі швидкістю 5° або 10 °С/хв у температурному 

інтервалі 20–1000°С. Аналіз летких продуктів термічного розкладу проводили в 

інтервалі температур 20–800°С, використовуючи метод термодесорбції з мас-

спектроскопічним аналізом часток, що десорбуються, на мас-спектрометрі 

MX7304A (Selmi, Україна) (швидкість нагрівання 10°С/хв; вакуум 10–5 Па; 

наважка сполуки 1 мг). 

Рентгенофазовий аналіз проводили за допомогою дифрактограм, які 

реєстрували на приладах ДРОН–3М (CuKα-випромінювання, λ = 1,54178 Å, Ni-

фільтр, напруга на рентгенівскій трубці 40 кВ, сила струму 18мА) та Shimadzu 

XRD-6000 (CuKα-випромінювання, λ = 1,5418 Å, напруга на рентгенівскій 

трубці 35 кВ, сила струму 30 мА). Накопичення даних проводилося в 

покроковому скануючому режимі (крок 2θ 0,02º, швидкість 2 с/точку). 

Ідентичність масивних зразків одержаних сполук та монокристалів, відібраних 
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для РСтА, перевіряли шляхом порівняння з дифрактограмами, розрахованими з 

результатів монокристального експерименту. Для встановлення фазового 

складу продуктів розкладу одержаних сполук знайдений набір міжплощинних 

відстаней порівнювали з таким для вихідних або споріднених сполук, 

використовуючи базу даних PDF-2 [431]. 

Рентгеноструктурний аналіз монокристалів виконували в університеті 

м. Перт, Західна Австралія (Bruker SMART CCD, CCD-детектор, ω-сканування) 

та НТК „Інститут монокристалів” м. Харків (Xcalibur-3, CCD-детектор, ω-

сканування). Урахування поляризаційного та фактора Лоренца, а також 

поглинання кристалу проводили за програмою SADABS [432], у окремих 

випадках корекція абсорбції проводилась аналітично із використанням пакету 

програм WinGX 1.70 [433] та за емпіричними методами за допомогою пакета 

програм CrysAlisPro [434]. Структури вирішено прямим методом та уточнено 

повноматричним МНК по F2 з використанням комплексів програм XTAL 3.5 

[435], OLEX2 [436] з SHELXS та SHELXL модулями [437]. При цьому 

неводневі атоми уточнювали в анізотропному наближенні. Розподіл металів за 

позиціями встановлювали переважно на основі характерних координаційних 

оточень з урахуванням даних елементного аналізу. Практично у всіх випадках 

розподіл був підтверджений даними рентгеноструктурного експерименту 

(мінімальні теплові параметри для обраної комбінації металів). Усі атоми 

гідрогену розміщено в геометрично-ідеалізованій позиції та уточнено з 

використанням «моделі вершника» з Uізо = nUекв неводневого атома (n = 1,5 для 

CH3, OH груп, молекул води та катіонів амонію, n = 1,2 для всіх інших 

випадків). Основні кристалографічні параметри, умови проведення 

експерименту та відповідні номери структур у CCDC наведено у додатку А. 

 

7.2. Загальна методика експерименту 

 

Синтез координаційних сполук методом окисного розчинення металу 

проводили у конічній колбі об’ємом 50 мл, в яку вносили наважки 
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порошкоподібних речовин, приливали 15−20 мл розчинника та розраховану 

кількість ліганду. Перемішування проводили за допомогою магнітної мішалки 

при температурі 50–60°C (у деяких випадках при 90°C) та вільному доступі 

кисню повітря до повного перетворення вихідних реагентів. При утворенні під 

час проходження реакції нерозчинного продукту його відфільтровували, 

промивали 2-пропанолом та висушували. У деяких випадках для одержання 

монокристалів, придатних для РСА, проводили перекристалізацію з водного 

розчину сполук, одержаних у неводних розчинниках. У випадку утворення 

розчинного продукту реакції його висолювали 2-пропанолом або діетиловим 

етером, які додавали невеликими порціями (по 1–3 мл). Кристалічний осад, 

який випадав протягом кількох днів, відфільтровували, промивали 

2-пропанолом та висушували. При одержанні гібридних сполук висолювання не 

застосовували, а утворення кристалічних продуктів відбувалось при стоянні 

розчинів протягом кількох діб.  

Для встановлення впливу методу синтезу на склад продуктів взаємодії 

використовували «сольовий» метод, коли порошок металу замінювали на його 

сіль. При цьому до суміші порошкоподібних вихідних речовин додавали 

розчинник та ліганд та перемішували одержану суміш при 50–60°C протягом 

30–60 хв. При одержанні гібридних сполук на основі змішанометалічних V/Mo 

ПОМ проводили двостадійний синтез. Спочатку змішували компоненти, що 

містили P, Mo та V, перемішували протягом 30 хв, далі додавали розчин солі 

купруму з лігандом та продовжували перемішування ще 30 хв. 

Також для окремих систем, що містили купрум та молібден, було 

проведено порівняння з гідротемальним синтезом. Суміш реагентів з 10 мл 

води вносили у тефлоновий реактор, який нагрівали у сталевому автоклаві до 

140°C протягом 2 год, а потім витримували 36 год з подальшим охолодженням 

до кімнатної температури впродовж 48 год. Аморфні продукти взаємодії, які не 

вдалося ідентифікувати, відфільтровували, а кристалічні осади утворювались з 

фільтрату протягом декількох діб. 
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7.3. Методики синтезу, результати елементного аналізу та ІЧ-спектральні 

характеристики одержаних сполук 

 

Кількість сольватних молекул у наведених нижче формулах визначено за 

результатами елементного та термічного аналізів. Через часткову дегідратацію 

сполук ці значення можуть не співпадати з одержаними з монокристального 

експерименту. 

Синтетичні процедури до розділу 2. 

 

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

Порошок металічної міді (0,32 г, 5,0 ммоль), Co(NCS)2·2H2O (1,06 г, 

5 ммоль), Ni(NCS)2·2H2O (0,52 г, 2,5 ммоль) вносять у реактор, приливають 

метанол (15 мл), діетаноламін H2Dea (3,5 мл) та перемішують на магнітній 

мішалці при нагріванні до 50–60°C до повного розчинення порошку металу 

(30–40 хв). Придатні для РСтА темно-зелені кристали, що випадають з 

одержаного розчину протягом 1 доби, відфільтровують, промивають 

ізопропанолом та висушують за кімнатної температури. Вихід: 2,0 г, 58% (за 

Cu). Знайдено: Cu 8,80; Co 8,00; Ni 3,9; C 31,56; H 5,92; N 12,05 %. Розраховано 

для C36H80Co2Cu2N12NiO16S4 (M = 1369,02): Cu 9,28; Co 8,61; Ni 4,29; C 31,58; H 

5,89; N 12,28 %. IЧ (KBr табл., cм–1)*: 3451sh, 3390m, 3290m, 3184m, 2954s, 

2927s, 2872s, 2853s, 2103s, 2093sh, 2045s, 2039sh, 2028s, 2022s, 1466sh, 1455s, 

1377m, 1354m, 1246w, 1219w, 1194w, 1165w, 1152w, 1108m, 1082sh, 1065s, 

1050s, 1025sh, 1008sh, 990m, 951w, 923w, 911w, 885w, 870w, 816w, 786w, 750w, 

722w, 694w, 628w, 607m, 571 m, 555w, 534m, 490w, 470w, 459w, 418w. 

*Тут і далі інтенсивності смуг в ІЧ спектрах: s – сильна, m – середня, w – 

слабка, sh – плече. 

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

Синтетична процедура є аналогічною до 2.1, за винятком використання 

NiBr2·2H2O (0,64 г, 2,5 ммоль) замість Ni(NCS)2·2H2O. Вихід: 2,77 г, 76% (за 

Cu). Знайдено: Cu 8,30; Co 8,10; Ni 3,90; C 28,51; H 5,83; N 9,86 %. Розраховано 
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для C34H84Br2Co2Cu2N10NiO18S2 (M = 1448,69): Cu 8,77; Co 8,14; Ni 4,05; C 28,19; 

H 5,84; N 9,67 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3499sh, 3451m, 3405m, 3280m, 3202m, 

3169m, 3098m, 2954s, 2924s, 2870sh, 2855s, 2728w, 2709w, 2673w, 2463br, 

2107sh, 2088s, 1905br, 1850sh, 1630w, 1618w, 1506sh, 1456s, 1422 sh, 1377m, 

1360m, 1348m, 1330sh, 1309sh, 1283w, 1268w, 1248w, 1223w, 1180w, 1149w, 

1109m, 1084 sh, 1063s, 1049sh, 1022m, 1006sh, 992m, 963sh, 912 m, 884w, 874w, 

817w, 788w, 721w, 696w, 629w, 606m, 574m, 562sh, 537m, 519m, 496w, 472w, 

459w, 447w, 420w. 

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

Порошок металічної міді (0,16 г, 2,5 ммоль), Co(NCS)2·2H2O (0,53 г, 

2,5 ммоль), CdBr2·4H2O (0,86 г, 2,5 моль) вносять у реактор, приливають 

метанол (15 мл) та H2Dea (2 мл) та перемішують на магнітній мішалці при 

нагріванні до 50–60°C до повного розчинення порошку металу (1 год). 

Придатні для РСтА темно-зелені кристали випадають протягом кількох діб при 

обережному додаванні по краплях ~5 мл ізопропанолу до утвореного в 

результаті реакції розчину. Кристали відфільтровують, промивають 

ізопропанолом та висушують за кімнатної температури. Вихід: 0,7 г, 31% (за 

Cu). Знайдено: Cu 7,10; Co 6,50; Cd 12,30; C 24,12; H 4,97; N 7,56 %. 

Розраховано для C18H44Br2CdCoCuN5O9S (M = 901,34): Cu 7,05; Co 6,54; Cd 

12,47; C 23,99; H 4,92; N 7,77 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3453m, 3290w, 3210m, 

3165 m, 2954s, 2924s, 2872sh, 2857s, 2091s, 1624w, 1496 sh, 1460s, 1389sh, 

1387m, 1342m, 1291w, 1271w, 1243w, 1219w, 1201w, 1154w, 1107sh, 1090sh, 

1064 s, 1048s, 1011m, 984sh, 915w, 878w, 867w, 841w, 818w, 784w, 721w, 700w, 

638m, 616w, 603sh, 572-m, 552m, 516w, 497w, 478w, 450w. 

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

Порошок металічного цинку (0,16 г 2,5 ммоль), Co(NCS)2·2H2O (0,53 г, 

2,5 ммоль) вносять у реактор, приливають dmso (15 мл) та H2Dea (1,2 мл) та 

перемішують на магнітній мішалці при нагріванні до 50–60°C до повного 

розчинення порошку металу (6 год). Придатні для РСтА темно-зелені кристали 
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випадають після обережного додавання по краплях суміші 

ізопропанол/діетиловий етер (1:3). Кристали відфільтровують, промивають 

ізопропанолом та висушують за кімнатної температури. Вихід: 0,3 г, 20% (за 

Zn). Знайдено: Co 10,10; Zn 10,80; C 27,3; H 5,2; N 9,2%. Розраховано для 

C28H62Co2N8O12S8Zn2 (M = 1208,08): Co 9,76; Zn 10,82; C 27,84; H 5,17; N 9.28 %. 

IЧ (KBr табл., cм–1): 3400br, 3220br, 3150sh, 2995w, 2960sh, 2940sh, 2910w, 

2880m, 2080s, 1630sh, 1590w, 1475w, 1440m, 1410w, 1390w, 1350w, 1320w, 

1290w, 1240w, 1215w, 1150w, 1090m, 1060s, 1035m, 960w, 930w, 900w, 825w, 

800w, 720w, 710sh, 665m, 605m, 520w, 485w. 

Синтез [CuCoZn2(Dea)3Cl3(CH3OH)]·CH3OH (2.5). 

Порошок металічної міді (0,16 г, 2,5 ммоль), CoCl2·6H2O (0,6 г, 2,5 ммоль), 

ZnCl2 (0,34 г, 2,5 ммоль) вносять у реактор, приливають метанол (15 мл) та 

H2Dea (2 мл) та перемішують на магнітній мішалці при нагріванні до 50–60°C 

до повного розчинення порошку металу (15 хв). Придатні для РСтА сині 

кристали випадають з одержаного в результаті реакції розчину протягом 1 

доби. Кристали відфільтровують, промивають невеликою кількістю 

абсолютного метанолу та висушують за кімнатної температури. Вихід: 0,7 г, 

40% (за Cu). Знайдено: Cu, 8,50; Co, 7,85; Zn, 17,50; C, 23,10; H, 4,80; N, 5,50 %. 

Розраховано для C14H35Cl3CoCuN3O8Zn2 (M = 733,11): Cu, 8,68; Co, 8,04; Zn, 

17,84; C, 22,94; H, 4,81; N, 5,73 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3450br, 3230s, 2930sh, 

2875s, 2700w, 1630w, 1490sh, 1455w, 1385w, 1355w, 1320w, 1280w, 1240w, 

1200w, 1165sh, 1150w, 1110m, 1100sh, 1050s, 1025sh, 980sh, 940w, 920w, 900w, 

800w, 785w, 710w, 635m, 600m, 560w, 505br, 470sh. 

Синтез [CuCoZn(Me2ea)4(NCS)2(ОАс)] (2.6). 

Порошок металічної міді (0,16 г, 2,5 ммоль), Co(NCS)2·2H2O (0,53 г, 

2,5 ммоль), Zn(OAc)2·2H2O (0,5 г, 2,5 ммоль) вносять у реактор, приливають 

ацетонітрил CH3CN (10 мл) та N,N-диметиламіноетанол HMe2ea (3 мл) та 

перемішують на магнітній мішалці при нагріванні до 50–60°C до повного 

розчинення порошку металу (40 хв). Придатні для РСтА темно-зелені кристали 
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випадають з одержаного в результаті реакції розчину протягом 1 доби. 

Кристали відфільтровують, промивають невеликою кількістю ацетонітрилу та 

висушують за кімнатної температури. Вихід: 0,5 г, 28% (за Cu). Знайдено: Cu, 

8,60; Co, 8,70; Zn, 9,40; C, 33,40; H, 5,80; N, 11,70 %. Розраховано для 

C20H43CoCuN6O6S2Zn (M = 715,67): Cu, 8,88; Co, 8,24; Zn, 9,14; C, 33,57; H, 6,06; 

N, 11,74 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3450br, 3000sh, 2980sh, 2950sh, 2920sh, 2890sh, 

2560s, 2800w, 2780sh, 2700w, 2120s, 2075s, 1570s, 1470m, 1420s, 1380w, 1350w, 

1280w, 1260w, 1240w, 1185w, 1175w, 1100sh, 1080s, 1045w, 1030m, 950m, 900m, 

830w, 790m, 690w, 650m, 620w, 610sh, 540w, 510w, 475w, 455w, 430w, 405w. 

Синтез [Cu(en)2MnCl4]·dmf (2.7). 

Порошок металічної міді (0,08 г, 1,25 ммоль), KMnO4 (0,2 г, 1,25 ммоль), 

етилендіамін дигідрохлорид en·2HCl (0,33 г, 2,5 ммоль), NH4Cl (0,14 г, 

2,5 ммоль) вносять у реактор, приливають метанол (0,1 мл) dmf (20 мл) та 

перемішують на магнітній мішалці при нагріванні до 50–60°C до повного 

розчинення порошку металу (2 год). Одержаний розчин відфільтровують від 

незначних кількостей побічних продуктів. Придатні для РСтА темно-фіолетові 

кристали випадають з фільтрату протягом двох діб після додавання кількох 

крапель ізопропанолу. Кристали відфільтровують, промивають ізопропанолом 

та висушують за кімнатної температури. Вихід: 0,49 г (86% за Cu). Знайдено: 

Cu, 13,90; Mn, 12,00; C, 18,00; H, 5,00; N, 15,50; Cl, 31,30 %. Розраховано для 

C7H23CuMnCl4N5O (M = 453,58): Cu, 14,01; Mn, 12,11; C, 18,54; H, 5,11; N, 15,44; 

C,l 31,26 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3414br, 2945sh, 2876sh, 1654s, 1582m, 1459w, 

1386w, 1308w, 1280w, 1137w, 1097w, 1040s, 1014sh, 977w, 696w, 526w. 

Синтез [Cu(en)2MnCl4]·dmso (2.8). 

Синтетична процедура є аналогічною до 2.7, за винятком використання 

20 мл dmso замість dmf як розчинника. Кристали фіолетового кольору, придатні 

для РСтА, випадають з одержаного розчину через 1 добу. Вихід 0,49 г (86 % за 

Cu). Знайдено: Cu, 13,9; Mn, 12,1; C, 15,6; H, 4,8; N, 12,3; S, 7,1; Cl, 31,0%. 

Розраховано для C6H22CuMnCl4N4OS (M = 458,63): Cu, 13,86; Mn, 11,98; C, 
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15,71; H, 4,84; N, 12,22; S, 6,99; Cl, 30,92 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3396br, 2944sh, 

2880sh, 1630s, 1584s, 1459w, 1320w, 1279w, 1166w, 1095w, 1039s, 1007sh, 957w, 

953w, 711w, 525w. 

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

Порошок металічної міді (0,08 г, 1,25 ммоль), перманганат 

тетрабутиламонію tBu4NMnO4 (0,45 г, 1,25 ммоль), NH4SCN (0,56 г, 7,5 ммоль) 

вносять у реактор, приливають 20 мл CH3OH і en (0,165 мл, 2,5 ммоль) та 

нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 50–60°C протягом 

90 хв до повного розчинення металу. Кристали темно-фіолетового кольору, 

придатні для РСтА, випадають з одержаного розчину через 1 добу після 

додавання 2-пропанолу до помутніння розчину. Вихід 0,42 г (63 % за Cu). 

Синтез [Cu(phen)2Cl]2[MnCl4]·dmf (2.10). 

Порошок металічної міді (0,08 г, 1,25 ммоль), KMnO4 (0,20 г, 1,25 ммоль), 

гідрохлорид фенантроліну phen⋅HCl (0,58 г, 2,5 ммоль), NH4Cl (0,14 г, 

2,5 ммоль) вносять у реактор, приливають 20 мл dmf та 0,1 мл CH3OH і 

нагрівають при постійному перемішуванні та температурі 50–60°C протягом 

2 год до повного розчинення металу. Кристали темно-зеленого кольору, 

придатні для РСтА, випадають з одержаного розчину через кілька днів після 

додавання 2-пропанолу до помутніння розчину. Знайдено: Cu, 10,5; Mn, 4,5; C, 

51,2; H, 3,6; N, 10,3; Cl, 17,5 %. Розраховано для C51H39Cu2MnCl6N9O 

(М = 1188,66): Cu, 10,69; Mn, 4,62; C, 51,53; H, 3,31; N, 10,61; Cl, 17,90 %. IЧ 

(KBr табл., cм–1): 3430br, 3051w, 2925w, 1653s, 1624m, 1605sh, 1585m, 1516s, 

1494w, 1425s, 1385w, 1350w, 1339w, 1309w, 1252w, 1223w, 1144m, 1104m, 

1047w, 855s, 783w, 722s, 648w, 612w, 428w. 

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

Синтетична процедура є аналогічною до 2.10, за винятком використання 

20 мл СH3OH замість dmf як розчинника. Вихід 0,72 г (87 % за Cu). Знайдено: 

Cu, 9,3; Mn, 4,0; C, 54,2; H, 3,6; N, 10,3; Cl 15,6 %. Розраховано для 

C60H44Cu2MnCl6N10O2 (М = 1331,81): Cu, 9,54; Mn, 4,12; C, 54,11; H, 3,33; N, 
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10,52; Cl, 15,97 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3430br, 3050w, 2925sh, 1625m, 1605sh, 

1585m, 1517s, 1495w, 1425s, 1339w, 1310w, 1256w, 1224w, 1143m, 1049w, 869sh, 

851s, 777w, 722s, 648w, 428w. 

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

Порошок металічного марганцю (0,07 г, 1,25 ммоль) та CdCl2·2,5Н2О 

(0,14 г, 0,625 ммоль) вносять у реактор, приливають 20 мл dmf, саліциловий 

альдегід HSal (0,264 мл, 2,5 ммоль) та en (0,085 мл, 1,25 ммоль), нагрівають при 

постійному перемішуванні та температурі 50–60°C протягом 6 год до повного 

розчинення металу. Кристали коричневого кольору, придатні для РСА, 

випадають з одержаного розчину після висолювання діетиловим етером через 

2 доби. Вихід 0,52 г (52,8 % за Mn). Знайдено: C, 43,2; H, 4,5; N, 9,1; Cd, 9,4; 

Mn, 9,2 %. Розраховано для C85H109Cd2Mn4Cl8N15O17 (М = 2341,06): C, 43,61; H, 

4,69; N, 8,97; Cd, 9,60; Mn, 9,39 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3400br, 3050w, 3016w, 

2931w, 2920w, 1615vs, 1597vs, 1542s, 1454m, 1445s, 1397m, 1388m, 1343m, 

1329m, 1286s, 1269m, 1248w, 1208m, 1151m, 1132m, 1087w, 1047w, 996w, 978w, 

957w, 902m, 862w, 802s, 766s, 755s, 647w, 632s, 548w, 529w; (вазелінове масло, 

cм–1): 470m, 463m, 405w, 380m, 357m, 338w, 318w, 304w, 256br, 170w, 151w, 

120w, 102w. 

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

Синтез проводять у метанолі аналогічно 2.12. з використанням CdI2 (0,23 г, 

0,625 ммоль) замість CdCl2. Кристали коричневого кольору, придатні для РСА, 

випадають з одержаного розчину після висолювання діетиловим етером через 2 

доби. Вихід 0,50 г (56% за Mn). Знайдено: C, 30,6; H, 2,6; N, 4,4; Cd, 8,5; Mn, 

8,2 %. Розраховано для C70H80Cd2Mn4I8N8O14 (М = 2717,24): C, 30,94; H, 2,97; N, 

4,12; Cd, 8,27; Mn, 8,09 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3400br, 3040w, 3010w, 2933w, 

2918w, 1615vs, 1597vs, 1539s, 1467m, 1443s, 1388m, 1328m, 1284s, 1268m, 

1252w, 1246w, 1206m, 1152m, 1128m, 1086w, 1047w, 978w, 971w, 958w, 903m, 

857w, 853w, 801s, 756s, 642w, 632s, 594w; (вазелінове масло, cм–1): 470m, 458m, 

405w, 380m, 355m, 341w, 318m, 303m 275w, 220w, 158w, 146m, 82w, 56w. 
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Синтетичні процедури до розділу 3 

 

Синтез [Cu2Mn(OAc)6(bpy)2] (3.1). 

Порошок металічної міді (0,08 г, 1,25 ммоль), Mn(OAc)2·4H2O (0,31 г, 

1,25 ммоль), 2,2'-дипіридил (bpy) (0,39 г, 2,5 ммоль), NH4OAc (0,38 г, 5,0 ммоль) 

вносять у реактор, приливають CH3OH (20 мл) та нагрівають при постійному 

перемішуванні і температурі 50–60°C протягом 2 год до повного розчинення 

металу. Утворений темно-зелений розчин відфільтровують від незначних 

кількостей нерозчинних домішок та охолоджуються до кімнатної температури. 

Темно-зелені кристали, придатні для РСтА, випадають з розчину протягом 2 

діб. Вихід 0,43 г (82 % за Cu). Знайдено: C, 45,3; H, 4,2; N, 6,5; Cu, 15,0; Mn, 

6,7 %. Розраховано для C32H34Cu2MnN4O12 (М = 848,66): C, 45,29; H, 4,04; N, 

6,60; Cu, 14,98; Mn, 6,47 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3420br, 3085w, 3063w, 3028w, 

2995w, 2920w, 1593vs, 1494w, 1476m, 1405s, 1373sh, 1331w, 1323m, 1247w, 

1163w, 1156w, 1098w, 1042w, 1012m, 912w, 764m, 730w, 645s, 614m.  

Синтез [Cо2Mn(OAc)6(bpy)2] (3.2).  

Синтетична процедура є аналогічною до 3.1, за винятком використання 

порошку металічного кобальту (0,07 г, 1,25 ммоль) замість міді. Вихід 0,34 г 

(65 % за Co). Знайдено: C, 45,4; H, 4,2; N, 6,8; Co, 14,3; Mn, 6,4 %. Розраховано 

для C32H34Co2MnN4O12 (М = 839,44): C, 45,79; H, 4,08; N, 6,67; Co, 14,04; Mn, 

6,54 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3420br, 3090w, 3074w, 3028w, 2927w, 1592vs, 

1492w, 1476m, 1444s, 1408s, 1336w, 1315w, 1252w, 1175w, 1156w, 1056w, 

1042w, 1022m, 944w, 773s, 738w, 673w, 652m, 618w, 516w. 

Синтез [Zn2Mn(OAc)6(bpy)2] (3.3). 

Синтетична процедура є аналогічною до 3.1, за винятком використання 

порошку металічного цинку (0,08 г, 1,25 ммоль) замість міді. Вихід 0,42 г (78 % 

за Zn). Знайдено: C, 45,3; H, 4,1; N, 6,8; Zn, 15,5; Mn, 6,6 %. Розраховано для 

C32H34Zn2MnN4O12 (М = 852,39): C, 45,10; H, 4,02; N, 6,57; Zn, 15,34; Mn, 6,45 %. 

IЧ (KBr табл., cм–1): 3420br, 3109w, 3066w, 3004w, 2928w, 1598vs, 1494w, 
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1477m, 1429vs, 1327m, 1250w, 1179w, 1157w, 1104w, 1060w, 1022m, 931w, 

912w, 773s, 737w, 674w, 652m, 616w, 515w. 

Синтез [Cd2Mn(OAc)6(bpy)2] (3.4). 

Синтетична процедура є аналогічною до 3.1, за винятком використання 

порошку металічного кадмію (0,14 г, 1,25 ммоль) замість міді. Вихід 0,46 г 

(77% за Cd). Знайдено: Cd, 23,5; Mn, 5,7; C, 40,2; H, 3,4; N, 5,3 % . Розраховано 

для Cd2MnC32H34N4O12 (М = 946,39): Cd, 23,75; Mn, 5,81; C, 40,61; H, 3,62; N, 

5,92 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3450br, 3110w, 3070w, 3021w, 2937w, 2879w, 

1589vs, 1477m, 1423vs, 1344w, 1336w, 1251w, 1182w, 1160w, 1060w, 1018m, 

952w, 773m, 738w, 654m, 644w. 

Синтез [Cu2Mn(OAc)6(phen)2] (3.5). 

Синтетична процедура є аналогічною до 3.1, за винятком використання 

phen·Н2О (0,5 г, 2,5 ммоль) замість bpy. Вихід 0,45 г (80% за Cu). Знайдено: Cu, 

14,2; Mn, 6,4; C, 48,0; H, 3,5; N, 6,2 %. Розраховано для Cu2MnC36H34N4O12 (М = 

896,70): Cu, 14,17; Mn, 6,13; C, 48,22; H, 3,82; N, 6,25 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 

3400br, 3051w, 2976w, 2922w, 1609sh, 1576vs, 1513m, 1411vs, 1377sh, 1327w, 

1320m, 1219w, 1140w, 1100w, 1044w, 1013w, 929w, 856w, 845m, 773w, 724m, 

653m, 614w, 420w. 

Синтез [MnCo(OAc)4(phen)(СН3ОН)]n (3.6).  

Порошок металічного кобальту (0,07 г, 1,25 ммоль), Mn(OAc)2·4H2O  

(0,31 г, 1,25 ммоль), phen (0,40 г, 2,5 ммоль), NH4OAc (0,38 г, 5,0 ммоль) 

вносять у реактор, приливають 20 мл CH3OH та нагрівають при постійному 

перемішуванні і температурі 50–60°C протягом 8 годин до повного розчинення 

металу. Кристали темно-червоного кольору, придатні для РСА, випадають з 

одержаного розчину після висолювання 2-пропанолом через 3 доби. Вихід 

0,42 г (59,8 % за Со). Знайдено: Cо, 10,2; Mn, 9,4; C, 48,6; H, 4,5; N, 4,5 %. 

Розраховано для CоMnC21H24N2O9 (М = 562,30): Cо, 10,48; Mn, 9,77; C, 44,85; H, 

4,30; N, 4,92 %.  
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Синтез [Cu(en)2(μ-H2O)2Zn(OAc)4]·4Н2О (3.7). 

Цинк оксид ZnO (0,40 г, 5,0 ммоль) та Cu(OAc)2·Н2О (1,00 г, 5,0 ммоль), 

NH4OAc (0,77 г, 10,0 ммоль) вносять у реактор, приливають 20 мл CH3CN та 

нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 50–60°C до 

розчинення купрум ацетату і додають en (0,67 мл, 10,0 ммоль). Через 20 хв, 

коли спостерігається розчинення оксиду цинку, розчин відфільтровують від 

незначних кількостей домішок та висолюють ізопропанолом. З одержаного 

розчину випадають кристали фіолетового кольору, придатні для РСА. Вихід 2,1 

г (83% за Cu). Знайдено: C, 24,9; H, 6,7; N, 9,40; Cu, 11,5; Zn, 11,3 %. 

Розраховано для СuZnC12H40N4O14 (М = 593,42): C, 25,05; H, 6,57; N, 9,74; Cu, 

11,04; Zn, 11,37 %.  

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

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

Порошок металічної міді (0,078 г, 1,25 ммоль), KMnO4 (0,198 г, 

1,25 ммоль), (NH4)2ox·H2O (0,355 г, 2,50 ммоль), en·2HCl (0,332 г, 2,50 ммоль) 

вносять у реактор, приливають 0,1 мл CH3OH, 20 мл dmf та нагрівають при 

постійному перемішуванні і температурі 50–60°C протягом 3 год до повного 

розчинення металу. У процесі реакції утворюється осад бузкового кольору, 

який перекристалізовуються з води, одержуючи суміш придатних для РСтА 

кристалів сполук 3.8–3.10. 

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

Порошок металічної міді (0,040 г, 0,629 ммоль), манган(ІІ) оксалат 

дигідрат Mnox·2H2O (0,221 г, 1,25 ммоль), (NH4)2ox·H2O (0,355 г, 2,50 ммоль) 

вносять у реактор, приливають 20 мл води та нагрівають при постійному 

перемішуванні і температурі 50–60°C протягом 90 хв до повного розчинення 

металу. У процесі реакції утворюється осад бузкового кольору, який 

відфільтровують. Кристали, придатні для РСтА, утворюються з фільтрату на 

наступний день. Ідентичність осаду та кристалів було підтверджено ІЧ-

спектроскопічно, фазовим та елементним аналізом. Вихід 0,29 г (75% за Cu). 
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Знайдено: C, 20,20; H, 3,54; N, 9,43; Cu, 10,88; Mn, 18,61 %. Розраховано для 

C10H20CuMn2N4O14 (М = 593,71): C, 20,23; H, 3,40; N, 9,44; Cu, 10,70; Mn, 

18,51 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3345s, 3281s, 2995w, 2950w, 2898w, 1665vs, 

1624vs, 1562m, 1452m, 1367m, 1308m, 1162w, 1113w, 1037m, 1015sh, 987w, 

860w, 800m, 782w, 739w, 684w, 537w, 525w, 500w. 

Синтез [Cu(en)2][Co2(C2O4)3]·3H2O (3.11). 

Синтетична процедура є аналогічною до 3.10, за винятком використання 

Co(C2O4)·2H2O (0,230 г, 1,25 ммоль) замість солі мангану. Загальна кількість 

молекул води у масивному зразку була визначені за результатами елементного 

та термогравіметричного аналізів. Вихід 0,19 г (51% за Cu). Знайдено: C, 19,81; 

H, 3,57; N, 8,72; Co, 18,83; Cu, 10,36 %. Розраховано для C10H22Co2CuN4O15 (М = 

619,71): C, 19,38; H, 3,58; N, 9,04; Co, 19,02; Cu, 10,25 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 

3500br, 3410br, 3331s, 3266s, 3160m, 2952w, 2892w, 1614vs, 1461w, 1360m, 

1317s, 1172w, 1100w, 1042s, 979w, 805m, 718w, 630w, 540w, 491m, 413w. 

Синтез [Cu(en)2][Zn2(C2O4)3] (3.12). 

Синтетична процедура є аналогічною до 3.10, за винятком використання 

Zn(C2O4)·2H2O (0,217 г, 1,25 ммоль) замість солі мангану. Вихід 0,22 г (61% за 

Zn). Знайдено: C, 20,45; H, 2,52; N, 9,55; Zn, 22,34; Cu, 10,88 %. Розраховано для 

C10H16Zn2CuN4O12 (М = 578,61): C, 20,76; H, 2,79; N, 9,68; Zn, 22,61; Cu, 10,98 %.  

Синтез (NH4)[Cu(en)2Fe(C2O4)3]·2dmso (3.13). 

Порошок металічної міді (0,053 г, 0,83 ммоль), (NH4)3[Fe(С2О4)3]·3H2O 

(0,355 г, 0,83 ммоль), en∙2HCl (0,11 г, 0,83 ммоль) вносять у реактор, 

приливають 10 мл dmso і нагрівають при постійному перемішуванні та 

температурі 50–60 °С протягом 50 хв до повного розчинення металу. 

Кристалічний осад червоно-фіолетового кольору утворюється при висолюванні 

одержаного зеленого розчину ізопропанолом. Вихід 0,10 г (36 % за Cu). 

Знайдено: C, 24,4; H, 4,9; N, 10,7; S, 9,9; Cu, 9,4; Fe, 8,4. Розраховано для 

C14H32CuFeN5O14S2 (M = 677,96): C, 24,80; H, 4,77; N, 10,33; S, 9,46; Cu, 9,37; Fe, 

8,24 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3305s, 3220s, 3150m, 2970w, 2895w, 1676s, 1655sh, 
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1409s, 1330w, 1280w, 1110w, 1050m, 1020w, 1015sh, 980w, 960w, 950w, 905w, 

805w, 705w, 625w, 538w, 480w.  

Синтез [Cu(Me2en)2][Mn2(C2O4)3]·2H2O (3.14). 

Порошок металічної міді (0,08 г, 1,25 ммоль), перманганат 

тетрабутиламонію (0,45 г, 1,25 ммоль), (NH4)2ox∙H2O (0,36 г, 2,50 ммоль), 

NH4Cl (0,14 г, 2,50 ммоль) вносять у реактор, приливають 20 мл dmf, Me2en 

(0,27 мл, 2,50 ммоль), 0,1 мл CH3OH та нагрівають при постійному 

перемішуванні і температурі 50–60°C протягом 2 год до повного розчинення 

металу. Дрібнокристалічний осад бузкового кольору, який утворюється в 

процесі реакції, відфільтровують, промивають 2-пропанолом і висушують. 

Кристали, придатні для РСтА, було одержано при перекристалізації осаду з 

води. Вихід 0,30 г (37 % за Cu). Знайдено: C, 26,0; H, 4,4; N, 8,7; Cu, 9,8; Mn, 

17,0 %. Розраховано для C14H28CuMn2N4O14 (M = 649,82): C, 25,88; H, 4,34; N, 

8,62; Cu, 9,78; Mn, 16,91 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3320br, 3220m, 3120m, 2980w, 

2940sh, 2900w, 1690sh, 1630vs, 1590vs, 1490m, 1305s, 1270sh, 1210m, 1180m, 

1140sh, 1080s, 1030sh, 1020m, 950m, 905m, 780m, 690w, 620w, 590w, 510w. 

Синтез [Cu(1,3-pn)(C2O4)(H2O)][Mn(C2O4)(H2O)2] H2O (3.15). 

Синтез проводять аналогічно 3.14, використовуючи 0,21 мл (2,5 ммоль) 

1,3-pn замість Me2en. Тривалість взаємодії до повного розчинення металу 1 год. 

Дрібнокристалічний осад бузкового кольору, який утворюється в процесі 

реакції, перекристалізовують з води для одержання кристалів, придатних для 

РСтА. Вихід 0,20 г (36 % за Mn). Знайдено: C, 19,0; H, 4,0; N, 6,4; Cu, 14,4; Mn, 

12,5  %. Розраховано для C7H18CuMnN2O12 (M = 440,71): C, 19,08; H, 4,12; N, 

6,36; Cu, 14,42; Mn, 12,47 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3500 br, 3320br, 3280m, 2970w, 

2900sh, 1620vs, 1480w, 1410w, 1370sh, 1320m, 1220w, 1180m, 1060sh, 1030s, 

960sh, 920w, 810s, 660w, 500w. 

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

Порошок металічної міді (0,08 г, 1,25 ммоль), перманганат 

тетрабутиламонію (0,45 г, 1,25 ммоль), en∙2HCl (0,33 г, 2,5 ммоль), малонову 
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кислоту (0,26 г, 2,5 ммоль) вносять у реактор, приливають 20 мл dmf, 0,1 мл 

CH3OH та нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 50–60°C 

протягом 90 хв до повного розчинення металу. Дрібнокристалічний осад 

фіолетового кольору утворюється в процесі реакції. Кристали, придатні для 

РСтА, було одержано при перекристалізації осаду з води. Вихід 0,43 г (72 % за 

Cu). Знайдено: C, 24,9; H, 5,2; N, 11,6; Cu, 13,4; Mn, 11,6 %. Розраховано для 

C10H24CuMnN4O10 (M = 478,81): C, 25,09; H, 5,05; N, 11,70; Cu, 13,27; Mn, 

11,47 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3426br, 3323s, 3233m, 3084m, 2997sh, 2947sh, 

2894sh, 1610s, 1557s, 1473w, 1460w, 1452m, 1373m, 1280m, 1223w, 1140w, 

1072m, 981w, 957w, 925w, 872w, 790w, 739m, 674w, 655w, 558w, 520w, 482w, 

417w. 

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

Синтез проводять аналогічно 3.16, використовуючи 0,30 г (2,5 ммоль) 

янтарної кислоти замість малонової. Тривалість взаємодії до повного 

розчинення металу 3 год. Дрібнокристалічний осад фіолетового кольору, що 

утворюється в процесі реакції, перекристалізовують з води для одержання 

кристалів, придатних для РСтА. Вихід 0,31 г (83 % за Mn). Знайдено: C, 23,8; H, 

4,0; N, 9,3; Cu, 10,7; Mn, 18,5 %. Розраховано для C12H24CuMn2Cl2N4O8 (M = 

596,68): C, 24,16; H, 4,05; N, 9,39; Cu, 10,65; Mn, 18,41 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 

3432br, 3279m, 3133m, 2988w, 2971w, 934w, 2912w, 2886w, 1639s, 1603s, 1426s, 

1403m, 1321w, 1296m, 1179m, 1105w, 1046m, 991w, 974w, 892w, 876w, 739w, 

667w, 627w, 578m, 564m, 476w, 416w. 

Синтез [Co(en)3]2[Mn2(C2O4)5]·6H2O (3.18). 

Порошок металічного кобальту (0,07 г, 1,25 ммоль), перманганат 

тетрабутиламонію (0,45 г, 1,25 ммоль), en∙2HCl (0,33 г, 2,5 ммоль), 

(NH4)2ox∙H2O (0,36 г, 2,5 ммоль) вносять у реактор, приливають 20 мл dmf, 

0,1 мл CH3OH та нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 50–

60 °C протягом 8 год до повного розчинення металу. Дрібнокристалічний осад 

оранжевого кольору, який утворюється під час взаємодії, перекристалізовують 
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з води для одержання кристалів, придатнb[ для РСтА. Вихід 0,38 г (27 % за Со). 

Знайдено: C, 23,2; H, 5,2; N, 14,6; Co, 10,3; Mn, 9,6 %. Розраховано для 

C22H60Co2Mn2N12O26 (М = 1136,52): C, 23,25; H, 5,32; N, 14,79; Co, 10,37; Mn, 

9,67 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3500m, 3427m, 3204m, 3150sh, 3092m, 2967w, 

1684sh, 1656s, 1618s, 1579sh, 1554m, 1461w, 1420m, 1369w, 1343w, 1335m, 

1318sh, 1284m, 1247w, 1190w, 1157w, 1120w, 1055m, 995w, 880w, 780m, 774m, 

578w, 495m, 437w. 

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

Порошок металічного кобальту (0,07 г, 1,25 ммоль), перманганат 

тетрабутиламонію (0,45 г, 1,25 ммоль), (NH4)2ox∙H2O (0,36 г, 2,5 ммоль), 

NH4SCN (0,38 г, 5,0 ммоль) вносять у реактор, приливають 20 мл dmf, 0,1 мл 

CH3OH, en (0,165 мл, 2,5 ммоль) та нагрівають при постійному перемішуванні і 

температурі 50–60 °C протягом 8 год до повного розчинення металу. 

Дрібнокристалічний осад оранжевого кольору, який утворюється під час 

взаємодії, перекристалізовують з води для одержання кристалів, придатних для 

РСтА. Вихід 0,22 г (30 % за Со). Знайдено: C, 22,5; H, 5,4; N, 16,5; S, 5,2; Co, 

10,4; Mn, 9,5 %. Розраховано для C11H30CoMnN7O11S (M = 582,35): C, 22,69; H, 

5,19; N, 16,84; S, 5,51; Co, 10,12; Mn, 9,43 %.  

Синтез [Co(ТАА)][Mn(С2О4)2]Cl·3H2O (3.20). 

Синтез проводять аналогічно 3.18, використовуючи 20 мл CH3OH замість 

dmf. Кристалічний осад рожевого кольору, який утворюється під час взаємодії, 

відфільтровують, промивають 2-пропанолом і висушують. Кристали 

оранжевого кольору, придатні для РСтА, були одержані шляхом 

перекристалізації осаду з води. Вихід цільового продукту після 

перекристалізації 0,23 г (30 % за кобальтом). Знайдено: C, 25,2; H, 5,2; N, 15,9; 

Cl, 5,6; Co, 9,5; Mn, 8.8 %. Розраховано для C13H33CoMnClN7O11 (M = 612,77): C, 

25,48; H, 5,43; N, 16,00; Cl, 5,79; Co, 9,62; Mn, 8,97 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 

3420br, 3247sh, 3216m, 3120br, 2989sh, 2906w, 2866w, 1620vs, 1468sh, 1446m, 
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1352m, 1315s, 1276w, 1242w, 1165m, 1136w, 1053m, 1018w, 981m, 906w, 840m, 

783m, 713m, 609w, 586w, 499w, 445w. 

Синтез [Cu(2,6-pydc)2Mn(H2O)5]·2H2O (3.21). 

Порошок металічної міді (0,08 г, 1,25 ммоль), KMnO4 (0,20 г, 1,25 ммоль), 

2,6-піридиндикарбонову кислоту (0,42 г, 2,5 моль), NH4Cl (0,14 г, 2,5 моль) 

вносять у реактор, приливають 20 мл CH3OH та нагрівають при постійному 

перемішуванні і температурі 50–60°С протягом 4 год до повного розчинення 

металу. З реакційної суміші випадає блакитний осад, з якого шляхом 

перекристалізації з води через 1 добу одержано кристали блакитного кольору, 

придатні для РСтА. Вихід 0,1 г (14 %). Знайдено: Cu, 11,3; Mn, 9,8; C, 29,4; H, 

3,5; N, 4,5 %. Розр. для C14H20CuMnN2O15 (M = 574,80): Cu, 11,06; Mn, 9,56; C, 

29,25; H, 3,51; N, 4,87 %.  

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

Порошок металічної міді (0,08 г, 1,25 моль), перманганат 

тетрабутиламонію (0,45 г, 1,25 ммоль), phen (0,5 г, 2,5 ммоль), 2,6-

піридиндикарбонову кислоту (0,42 г (2,5 ммоль), NH4Cl (0,14 г, 2,5 ммоль) 

вносять у реактор, приливають 20 мл CH3OH та нагрівають при постійному 

перемішуванні і температурі 50–60°С протягом 40 хв до повного розчинення 

металу. Кристали зеленого кольору, придатні для РСтА, випадають з 

одержаного розчину через кілька днів. Вихід 0,51 г (42,5 %). Додаткову 

кількість продукту можна отримати висолюванням фільтрату ізопропіловим 

спиртом. Знайдено: Cu, 6,4; Mn, 5,6; C, 56,9; H, 3,5; N, 10,8 %. Розр. для 

C44H31Cl2CuMnN7O5 (M = 927,15): Cu, 6,85; Mn, 5,93; C, 57,00; H, 3,37; N, 

10,58 %. IR (KBr табл., cм–1): 3430br, 3060w, 1626s, 1585m, 1517m, 1495w, 

1425s, 1365s, 1341w, 1278w, 1224w, 1182w, 1140w, 1103w, 1088w, 1067w, 

1039w, 1024w, 953w, 908w, 854s, 818w, 764w, 723s, 695m, 664w, 647w, 554w, 

430w. 
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Синтез [Co(phen)3][Mn(2,6-pydc)2]·12H2O (3.23). 

Порошок металічного кобальту (0,07 г, 1,25 ммоль), перманганат 

тетрабутиламонію (0,45 г, 1,25 ммоль), phen (0,75 г, 3,75 ммоль), 2,6-

піридиндикарбонову кислоту (0,42 г, 2,5 ммоль), NH4Cl (0,41 г, 7,5 ммоль) 

вносять у реактор, приливають 0,1 мл метанолу та 20 мл dmso і нагрівають при 

постійному перемішуванні та температурі 50–60°С протягом 60 хв до повного 

розчинення металу. З реакційної суміші випадає жовто-коричневий осад, з 

якого шляхом перекристалізації з води одержують кристали жовто-коричневого 

кольору, придатні для РСтА. Вихід 1,08 г (72 % за Со). Знайдено: Co, 5,0; Mn, 

4,8; C, 50,9; H, 4,2; N, 9,5 %. Розр. для C50H54CoMnN8O20 (M = 1200,88): Co, 4,94; 

Mn, 4,61; C, 50,39; H, 4,48; N, 9,40 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3430br, 3062w, 1623s, 

1584m, 1516m, 1495w, 1425s, 1370s, 1276m, 1224w, 1182w, 1140w, 1103w, 

1065w, 1026w, 909w, 854m, 818w, 768w, 725s, 695w, 668w, 642w, 423w. 

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

Синтез проводять аналогічно до 3.23, використовуючи порошок 

металічного нікелю (0,07 г, 1,25 ммоль) замість кобальту. Тривалість взаємодії 

до повного розчинення металу 5 год. Дрібнокристалічний осад темно-жовтого 

кольору, що утворюється в процесі реакції, перекристалізовують з води для 

одержання кристалів, придатних для РСтА. Вихід 1,15 г (83 % за Ni). Знайдено: 

Ni, 5,0; Mn, 4,8; C, 53,2; H, 3,8; N, 9,8 %. Розр. для C50H45NiMnN8O15,5 (M = 

1119,57): Ni, 5,24; Mn, 4,91; C, 53,64; H, 4,05; N, 10,01 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 

3420br, 3072w, 1625s, 1583m, 1517m, 1495w, 1426s, 1375s, 1276m, 1224w, 

1184w, 1146w, 1104w, 1072w, 1027w, 913w, 850m, 820w, 769w, 726s, 695w, 

668w, 643w, 425w. 

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

Синтез проводять аналогічно 3.23, використовуючи en (0,247 мл, 3,75 

ммоль) замість phen. Тривалість взаємодії до повного розчинення кобальту 100 

хв. Дрібнокристалічний осад темно-жовтого кольору, що утворюється в процесі 

реакції, перекристалізовують з води для одержання кристалів, придатних для 
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РСтА. Вихід 0,9 г (60 %). Знайдено: Co, 5,0; Mn, 9,8; C, 36,4; H, 4,4; N, 12,5 %. 

Розр. для C68H94Co2Mn4N20O43 (M = 2217,20): Co, 5,32; Mn, 9,91; C, 36,84; H, 

4,27; N, 12,64 %. 

 

Синтетичні процедури до розділу 4 

 

Синтез (H2en)2[Cu(en)2(H2O)2][V10O28]·4H2O (4.1). 

Порошок металічної міді (0,02 г, 0,3 ммоль), V2O5 (0,27 г, 1,5 ммоль), 

(NH4)2ox·H2O (0,43 г, 3,0 ммоль) вносять у реактор, приливають 20 мл води, en 

(0,04 мл, 0,6 ммоль) та нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 

90–100°C протягом 20 хв до повного розчинення металу. Кристали світло-

коричневого кольору, придатні для РСтА, випадають з одержаного розчину 

через 1 добу. Вихід 0,1 г (24 % за V). Знайдено: Cu, 4,9; V, 37,5; C, 7,1; H, 3,3; N, 

8,1 %. Розр. для CuV10C8N8H48O34 (M = 1373,46): Cu, 4,63; V, 37,09; C, 7,00; H, 

3,52; N, 8,16 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3477br, 3310m, 3262m, 3146w, br, 3034w, 

1590m, br, 1515w, 1506w, 1455w, sh, 1444w, 1273w, 1188w, 1118w, 1092w, 1041s, 

982s, 968s, sh, 937vs, 814m, 744m, br, 589m, br 533w, 466w. 

Синтез (H3O)2[{Cu(en)2(H2O)}2V10O28]·3H2O (4.2). 

Порошок металічної міді (0,02 г, 0,3 ммоль), V2O5 (0,22 г, 1,2 ммоль), 

молібдатну кислоту MoO3·H2O (0,10 г, 0,6 ммоль), (NH4)2ox·H2O (0,43 г, 3,0 

ммоль) вносять у реактор, приливають 20 мл води, en (0,04 мл, 0,6 ммоль) та 

нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 90–100°C протягом 

20 хв до повного розчинення металу. Кристали темно-коричневого кольору, 

придатні для РСтА, випадають з одержаного розчину через 1 добу. Вихід 0,11 г 

(32 % за V). Знайдено: Cu, 8,7; V, 36,1; C, 6,6; H, 3,2; N, 7,8 %. Розр. для 

Cu2V10C8N8H48O35 (M = 1453,01): Cu, 8,75; V, 35,06; C, 6,61; H, 3,33; N, 7,71 %. 

IЧ (KBr табл., cм–1): 3470br, 3308m, 3258m, 3145br, 1583m, 1519w, 1506w, 

1409m, br, 1270w, 1190w, 1174w, 1045s, 980sh, 968sh, 937vs, 815s, 745m, 605w, 

br, 589m, 532m, 465w, 453w, 419w. 



293 

Синтез [{Cu(en)2}3(V10O28)]·6H2O (4.3). 

Порошок металічної міді (0,06 г, 0,9 ммоль), V2O5 (0,27 г, 1,5 ммоль), 

en·2HCl (0,24 г, 1,8 ммоль), (NH4)2ox·H2O (0,43 г, 3,0 ммоль) вносять у реактор, 

приливають 20 мл dmf та нагрівають при постійному перемішуванні і 

температурі 30–50°C протягом 15–20 хв до повного розчинення металу. 

Утворений під час взаємодії осад відфільтровують, промивають ізопропанолом 

та висушують. Кристали сіро-коричневого кольору, придатні для РСтА, 

утворювались протягом 1 тижня при перекристалізації осаду у 10 мл води у 

присутності 0,2 мл триетиламіну. Вихід 0,05 г (10 % за V). Знайдено: Cu, 12,2; 

V, 31,9; C, 9,2; H, 3,5; N, 10,5 %. Розр. для Cu3V10C12N12H60O34 (M = 1616,72): 

Cu, 11,79; V, 31,51; C, 8,92; H, 3,74; N, 10,40 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3490br, 

3295m, 3234m, 3139w, 1651w, 1574m, 1459w, 1398w, 1368w, 1277w, 1177w, 

1095w, 1041s, 943vs, 818s, 742m, 595m, 522m, 457w. 

Синтез (H2en)3[V10O28]·2H2O (4.4). 

Суміш V2O5 (0,27 г, 1,5 ммоль), en (0,04 мл, 0,6 ммоль), (NH4)2ox·H2O 

(0,43 г, 3,0 ммоль) розчиняли у 20 мл води при перемішуванні і температурі 90–

100°C протягом 5 хв. З одержаного оранжевого розчину кристали оранжевого 

кольору, придатні для РСтА, утворювались протягом 1 доби. Вихід 0,14 г (40% 

за V). Знайдено: V, 43,5; C, 6,1; H, 2,8; N, 6,7 %. Розр. для V10C6N6H34O30 

(M = 1179,77): V, 43,18; C, 6,11; H, 2,90; N, 7,12 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3450br, 

3151m, 3020m, 1631w, 1607m, 1520sh, 1507m, 1487m, 1454w, 1328w, 1056w, 

956vs, 818s, 746s, 591m, 532w. 

Синтез [Cu(dien)(Hdien)]2[V10O28]·2H2O (4.5). 

Порошок металічної міді (0,019 г, 0,30 ммоль), V2O5 (0,273 г, 1,50 ммоль), 

(NH4)2ox·H2O (0,430 г, 3,00 ммоль) вносять у реактор, приливають 20 мл води 

та dien (0,09 мл, 0,60 ммоль), та нагрівають при постійному перемішуванні і 

температурі 90–95°C протягом 1 год до повного розчинення металу. Кристали, 

придатні для РСтА, випадали з одержаного розчину через 1 добу. Вихід 0,17 г 

(37 % за Cu). Знайдено: C, 12,68; H, 3,83; N, 11,06; Cu, 8,53; V, 33,25 %. Розр. 
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для C16H58Cu2N12O30V10 (M = 1535,20): C, 12,52; H, 3,81; N, 10,95; Cu, 8,28; V, 

33,18%. IЧ (KBr табл., cм–1): 3425 (br), 3212 (br), 1634 (m), 1607 (m), 1502 (w), 

1467 (w), 1450 (m), 1430 (w), 1400 (m), 1318 (w), 1285 (w), 1250 (w), 1173 (sh), 

1100 (s), 1051 (vs), 1034 (s), 1014 (sh), 966 (w), 924 (s), 885 (s), 769 (m), 663 (br), 

618 (sh), 601 (sh), 570 (w), 545 (w), 512 (w), 463 (w), 443 (w). 

Синтез [Co(en)3][VO2(C2O4)2]·3H2O (4.6). 

Порошок металічного кобальту (0,08 г, 1,3 ммоль), V2O5 (0,22 г, 1,2 ммоль), 

(NH4)2ox·H2O (0,36 г, 2,5 ммоль), en·2HCl (0,5 г, 3,8 ммоль) вносять у реактор, 

приливають 20 мл води та нагрівають при постійному перемішуванні і 

температурі 90–95°C протягом 8 год до повного розчинення металу. Кристали 

яскраво-оранжевого кольору, придатні для РСтА, було одержано протягом 3–4 

діб. Вихід 0,10 г (25 % за V). Знайдено: C, 21,90; H, 5,35; N, 15,48; Cо, 10,40; V, 

9,30 %. Розр. для C10H30N6O13CoV (M = 552,25): C, 21,75; H, 5,48; N, 15,22; Cо, 

10,67; V, 9,22 %. 

Синтез (NH4)2[Co(H2O)6]2[V10O28]·4H2O (4.7). 

Порошок металічного кобальту (0,018 г, 0,3 ммоль), V2O5 (0,27 г, 

1,5 ммоль), гліцин (0,16 г, 1,8 ммоль), NH4OAc (0,23 г, 3,0 ммоль) вносять у 

реактор, приливають 20 мл води та нагрівають при постійному перемішуванні і 

температурі 90–95°C протягом 1 год до повного розчинення металу. Розчин 

відфільтровують від незначних кількостей домішок та після охолодження 

додають 1мл ізопропанолу. Кристали оранжевого кольору, придатні для РСтА, 

випадають з одержаного розчину через 1 добу. Вихід 0,08 г (38 % за Co). 

Знайдено: Co, 8,5; V, 36,1; H, 2,8; N, 1,9 %. Розр. для Co2V10C0H40N2O44 

(M = 1399,59): Co, 8.42; V, 36.40; H, 2.88; N, 2.00 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3506br, 

sh, 3377br, 3210br, 1625m, 1425m, 958s, 843m, 813m, sh, 742m, 581m, 526m, 

466m. 

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

Синтетична процедура є аналогічною до 4.7 за винятком використання β-

аланіну (0,23 г, 3,0 ммоль) замість гліцину. Вихід 0,05 г (77 % за Со). Знайдено: 



295 

Co, 7,8; V, 33,0; C, 4,4; H, 3,2; N, 3,5 %. Розр. для Co2V10C6H50N4O46 (M = 

1541,74): Co, 7,65; V, 33,04; C, 4,67; H, 3,27; N, 3,63 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 

3472br, 3318br, 3162br, 2962w, 2918w, 1646m, 1598m, 1558m, 1484m, 1456sh, 

1426m, 1400m, 1326m, 1296sh, 1258sh, 1128w, 1100m, 1046m, 976sh, 954s, 830m, 

748m, 666w, 598m, 520m. 

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

Порошок металічного мангану (0,033 г, 0,6 ммоль), V2O5 (0,54 г, 3 ммоль), 

гліцин (0,45 г, 6,0 ммоль), NH4OAc (0,46 г, 6,0 ммоль) вносять у реактор, 

приливають 20 мл води та нагрівають при постійному перемішуванні і 

температурі 90–95°C протягом 40 хв до повного розчинення металу. Розчин 

відфільтровують від незначних кількостей домішок та після охолодження 

додають 1мл 2-пропанолу. Кристали темно-оранжевого кольору, придатні для 

РСтА, випадають з одержаного розчину через 1 добу. Вихід 0,15 г (34 % за Mn). 

Знайдено: Mn, 7,5; V, 35,1; C, 2,9; H, 2,8; N, 3,7 %. Розр. для Mn2V10C4H42N4O44 

(M = 1469,67): Mn, 7.48; V, 34.66; C, 3.27; H, 2.88; N, 3.81. IЧ (KBr табл., cм–1): 

3440br, 3210br, 2995w, 2810br, 1623m, 1605m, 1558w, 1540w, 1515w, 1481w, 

1411m, 1329w, 974s, 897w, 838m, 743s, 596w, 527w, 450w. 

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

Синтетична процедура є аналогічною до 4.9 за винятком використання β-

аланіну (0,16 г, 1,80 ммоль) замість гліцину. Вихід 0,19 г (42 % за Mn). 

Знайдено: Mn, 7,4; V, 33,9; C, 4,6; H, 3,0; N, 3,6 %. Розр. для Mn2V10C6H46N4O44 

(M = 1497,72): Mn, 7,34; V, 34,01; C, 4,81; H, 3,10; N, 3,74 %. IЧ (KBr табл., cм–

1): 3507sh, 3376br, 3235w, 1629m, 1604m, 1530m, 1467w, 1430m, 1406sh, 1376w, 

1376w, 1335w, 1259w, 1141w, 1100m, 1046w, 983s, 966s, 961sh, 951s, 816s, 750m, 

591br, m, 526w, 456w. 

Синтетичні процедури до розділу 5 

Синтез [Cu(phen)2Mo2O7(phen)]∙8H2O (5.1). 

Порошок металічної міді (0,025 г, 0,40 ммоль), (NH4)6Mo7O24·4H2O 

(0,071 г, (0,057 ммоль) та phen (0,240 г, 1,21 ммоль) вносять у реактор, 
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приливають 15 мл води та нагрівають при постійному перемішуванні і 

температурі 65°C протягом 50 хв до повного розчинення металу. Утворений 

розчин відфільтровують від невеликої кількості осаду. Придатні для РСтА 

кристали зеленого кольору випадають з фільтрату протягом 2 діб. Вихід 0,25 г 

(59 % за Cu). Знайдено: C, 41,78; H, 3,63; N, 8,11 %. Розр. для C36H40CuMo2N6O15 

(М = 1052,16): C, 41,10; H, 3,83; N, 7,99 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3396br, 3230sh, 

3050m, 3000sh, 2890sh, 1703w, 1656w, 1625m, 1585m, 1518s, 1425s, 1340w, 

1311w, 1260w, 1225w, 1150w, 1107m, 914 m, 862vs, 780sh, 762s, 727s, 650sh, 

570w, 540sh, 505sh, 430w. 

Синтез [Cu(phen)2MoO4]∙2,5H2O (5.2). 

Порошок металічної міді (0,025 г, 0,40 ммоль), (NH4)6Mo7O24·4H2O 

(0,071 г, (0,057 ммоль) та phen (0,160 г, 0,807 ммоль) вносять у реактор, 

приливають 15 мл води та нагрівають при постійному перемішуванні і 

температурі 90°C протягом 40 хв до повного розчинення металу. Утворений 

зелений розчин відфільтровують від невеликої кількості осаду. Придатні для 

РСтА кристали блакитного кольору випадають з фільтрату протягом 1 дня. 

Випаровування розчинника протягом тижня приводить до утворення суміші 

блакитних та зелених кристалів 5.1 та 5.2, відповідно. Вихід 0,08 г (32 % за Cu). 

Знайдено: C, 45,68; H, 3,16; N, 8,75 %. Розр. для C24H21CuMoN4O6,5 (M = 628,93): 

C, 45,83; H, 3,37; N, 8,91 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3345br, 3245sh, 3050m, 2990sh, 

2170br, 1970br, 1650w, 1625m, 1605w, 1585m, 1560w, 1518s, 1495w, 1475w, 

1425s, 1340m, 1310w, 1255w, 1225m, 1200w, 1145m, 1105m, 1050w, 1005w, 

965w, 900m, 860vs, 850vs, 825s, 810s, 790sh, 725s, 645m, 545br, 525w, 505w, 

430m. 

Синтез [Cu(bpy)2MoO4]∙4,5H2O (5.3).  

Порошок металічної міді (0,025 г, 0,40 ммоль), МоО3 (0,230 г, 1,60 ммоль) 

та bpy (0,125 г, 0,800 ммоль) вносять у реактор, приливають 15 мл води та 

нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 65°C протягом 30 хв 

до повного розчинення металу. Розчин відфільтровують від невеликої кількості 
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блакитного осаду. Придатні для РСтА кристали блакитного кольору випадають 

з одержаного розчину через 2 доби. Вихід 0,16 г (32 % за Cu). Знайдено: C, 

39,38; H, 3,80; N, 9,13 %. Розр. для C20H25CuMoN4O8,5 (M = 616,92): C, 38,94; H, 

4,08; N, 9,08 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3390br, 3105w, 3060w, 3030w, 1644m, 

1601s, 1567m, 1493w, 1474m, 1444s, 1383m, 1318m, 1251m, 1228w, 1178m, 

1167m, 1126w, 1107m, 1060m, 1032m, 1014m, 906m, 840br, 770s, 733, 663m, 

639m, 546br, 525w, 505w, 443w, 424w. 

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

[Cu(5,5’-Me2bpy)2MoO4]∙3H2O (5.4б).  

Порошок металічної міді (0,025 г, 0,40 ммоль), (NH4)6Mo7O24·4H2O 

(0,142 г, 0,115 ммоль), 5,5'-Me2bpy (0,220 г, 1,19 ммоль) вносять у реактор, 

приливають 15 мл води та нагрівають при постійному перемішуванні і 

температурі 65°C протягом 45 хв до повного розчинення металу. Утворений під 

час проходження реакції блакитний осад відфільтровують. Придатні для РСтА 

кристали 5.4а блакитного кольору випадають з фільтрату через кілька діб в 

суміші з незначною кількістю білого аморфного осаду та відділяються 

механічно. Вихід 0,17 г (52 % за Cu). Знайдено: C, 44,74; H, 4,75; N, 8,51 %. 

Розр. для C24H30CuMoN4O7 (частково дегідратований 5.4а, (M = 646,00): C, 

44,62; H, 4,68; N, 8,67 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3383br, 3225sh, 3100w, 3037m, 

2955sh, 2925w, 2865sh, 1655w, 1605m, 1575w, 1558w, 1510m, 1485s, 1390m, 

1320w, 1252m, 1232m, 1162w, 1130sh, 1070w, 1055m, 995w, 857sh, 835vs, 735m, 

655m, 540w, 483w, 425m. 

Перекристалізацією 5.4а у маточному розчині можна одержати кристали 

блакитного кольору 5.4б. Вихід 0,09 г (35 % за Cu). Знайдено: C, 43,72; H, 4,75; 

N, 8,51 %. Розр. для C30H46CuMoN5O12 (M = 828,20): C, 43,51; H, 5,60; N, 8,46 %. 

IЧ (KBr табл., cм–1): є ідентичним до 5.4а. 
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Синтез [Cu(phen)2Mo2O7(phen)]∙{[Cu(phen)2]2MoO4}(NO3)2∙15H2O (5.5). 

Cu(NO3)2∙3H2O (0,097 г, 0,40 ммоль), (NH4)6Mo7O24·4H2O (0,142 г, 

0,115 ммоль) та phen (0,238 г, 1,20 ммоль) вносять у реактор, приливають 15 мл 

води та нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 85–90°C 

протягом 60 хв до повного розчинення металу. Одержаний розчин (pH = 6,86) 

відфільтровують від незначної кількості домішок. Придатні для РСтА блакитні 

кристали утворюються через 2–3 доби. Вихід 0,08 г (32 % за Cu(NO3)2). При 

подальшому випаровуванні розчиннника з фільтрату випадає суміш блакитних 

5.5 та зелених 5.1 кристалів. Знайдено: C, 43,39; H, 3,30; N, 9,70 %. Розр. для 

C84H86Cu3Mo3N16O32 (M = 2310,12): C, 43,67; H, 3,75; N, 9,70%. IЧ (KBr табл., 

cм–1): 3392br, 3230sh, 3052m, 1654w, 1625m, 1605m, 1584m, 1517s, 1427s, 1384s, 

1356s, 1224m, 1144 m, 1105 m, 908w, 853vs, 767br, 722s, 646s, 427w. 

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

Cu(NO3)2∙3H2O (0,097 г, 0,40 ммоль), (NH4)6Mo7O24·4H2O (0,071 г, 

0,057 ммоль) та 5,5’-Me2bpy (0,221 г, 1,20 ммоль) вносять у реактор, 

приливають 15 мл води та нагрівають при постійному перемішуванні і 

температурі 60–65°C протягом 60 хв. Одержаний розчин (pH = 6,48) 

відфільтровують від незначної кількості домішок. Придатні для РСтА блакитні 

кристали утворюються через 2–3 доби. Вихід 0,12 г (36 % за Cu(NO3)2). 

Знайдено: C, 47,65; H, 4,68; N, 11,43 %. Розр. для C48H54Cu2MoN10O13 (M = 

1202,03): C, 47,96; H, 4,53; N, 11,65 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3430br, 3111w, 

3100w, 3041m, 2956w, 2923w, 2870w, 1633w, 1602m, 1576w, 1504m, 1479s, 

1453w, 1385vs, 1361s, 1316m, 1250m, 1233m, 1162w, 1144w, 1106w, 1049m, 

1004w, 908w, 849s, 830m, 816sh, 795m, 729m, 696w, 650w, 537w, 487w, 423w. 

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

Порошок металічної міді (0,025 г, 0,4 ммоль), V2O5 (0,055 г, 0,30 ммоль), 

(NH4)6Mo7O24·4H2O (0,424 г, 0,343 ммоль) вносять у реактор, приливають 15 мл 

води та 0,053 мл (0,80 ммоль) en. Одержану суміш нагрівають при постійному 

перемішуванні і температурі 60–65°C протягом 2,5 год до повного розчинення 
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металу та відфільтровують. Придатні для РСтА фіолетові кристали випадають з 

фільтрату (pH = 6,22) через 1–3 доби. Вихід 0,08 г (14 % за Cu). Знайдено: C, 

4,97; H, 2,88; N, 7,69 %. Розр. для C6H42CuMo6N8O30V2 (M = 1447,49): C, 4,98; H, 

2,92; N, 7,74 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3530 br, 3435 br, 3400 br, 3285 m, 3266 m, 

3247 m, 3153br, 3115 br, 3015 br, 1625 sh, 1527 m, 1526 w, 1503m, 1473 w, 1455 

w, 1416 br, 1362 w, 1328 w, 1280 w, 1125 w, 1102 w, 1075 sh, 1063 sh, 1046 m, 

1004 w, 993 w, 932 s, 900 sh, 883 vs, 762 vs, 701 s, 668 w, 631s, 579 m, 553 m, 527 

m. 

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

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

Метод 1. Порошок металічної міді (0,025 г, 0,4 ммоль), V2O5 (0,109 г, 

0,599 ммоль) або NH4VO3 (0,140 г, 1,20  ммоль), (NH4)6Mo7O24·4H2O (0,847 г, 

0,685 ммоль) вносять у реактор, приливають 15 мл води та 0,043 мл 

(0,40 ммоль) dien. Одержану суміш нагрівають при постійному перемішуванні і 

температурі 60–65°C протягом 70 хв до повного розчинення металу та 

відфільтровують. З розчину (pH = 6,34) придатні для РСтА зелені кристали 

випадають через 3–5 днів. Вихід за Cu залежить від вихідної сполуки V: для 

V2O5 – 0,15 г (46 %), для NH4VO3 – 0,11 г (34 %). З фільтрату після відділення 

5.8 через декілька днів утворюються фіолетові кристали 5.9. Вихід за Cu: для 

V2O5 – 0,11 г (33 %); для NH4VO3 – 0,06 г (18 %). 

Метод 2. У 5 мл води розчиняють CuSO4∙5H2O (0,100 г, 0,401 ммоль) або 

Cu(OAc)2∙H2O (0,080 г, 0,40 ммоль) та приливають 0,043 мл (0,40 ммоль) dien. 

Окремо у реактор вносять V2O5 (0,109 г, 0,599 ммоль) або NH4VO3 (0,140 г, 1,20 

ммоль) та (NH4)6Mo7O24·4H2O (0,847 г, 0,685 ммоль), приливають 10 мл H2O та 

нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 60–65°C протягом 

30 хв. До утвореної суміші додають попередньо одержаний розчин, що містить 

комплекс купруму, та перемішують при нагріванні протягом 30 хв. З 

одержаного розчину зеленого кольору (pH = 5,76) через 1 день випадають 

зелені кристали 5.8, а через 10 днів після їх відділення–фіолетові кристали 5.9. 

Вихід продуктів реакції за Cu залежить від джерел металів: пари вихідних 
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речовин CuSO4 та V2O5: 5.8 – 0,09 г (28 %), 5.9 – 0,05 г (15 %); Cu(ОАс)2 та 

V2O5: 5.8 – 0,06 г (18 %), 5.9 – 0,03 г (10 %); CuSO4 та NH4VO3: 5.8 – 0,05 г 

(15 %), 5.9 – 0,04 г (13 %);  Cu(ОАс)2  та NH4VO3: 5.8 – 0,02 г (6 %), 5.9 – 0,05 г 

(16 %). 

(5.8) Знайдено: C, 6,01; H, 3,06; N, 6,95 %. Розр. для C8H48Cu2Mo6N8O33V2 

(M = 1589,10): C, 6,05; H, 3,04; N, 7,05 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3440br, 3308m, 

3260m, 3220br, 3153br, 3035br, 2960w, 2886w, 1685sh, 1650sh, 1605m, 1575m, 

1466sh, 1425m, 1395sh, 1365sh, 1261w, 1145w, 1135w, 1150sh, 1090m, 1052sh, 

1030m, 996sh, 942s, 912sh, 893vs, 871sh, 770vs, 700sh, 635m, 580m, 526m. 

(5.9) Знайдено: C, 5,93; H, 3,16; N, 7,02 %. Розр. для C8H54Cu2Mo6N8O36V2 

(M = 1643,15): C, 5,85; H, 3,31; N, 6,82 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3410br, 3332w, 

3305w, 3214w, 3157br, 3084sh, 2955w, 2888w, 1618w, 1575w, 1465sh, 1426br, 

1324w, 1300w, 1260w, 1236w, 1140w, 1095w, 1130w, 986w, 931m, 863vs, 773sh, 

755br, s, 714sh, 621m, 579m, 529m. 

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

Метод 1. Синтетична процедура є аналогічною до Методу 1 (5.8) за 

винятком використання VOSO4 (0,239 г, 1,20 ммоль) замість V2O5 або NH4VO3. 

Взаємодія до повного розчинення металу триває 2–2,5 год. Кристали синього 

кольору, придатні для РСтА, випадають з фільтрату (pH = 4,98) через 1 добу. 

Вихід 0,15 г (47 % за Cu). 

Метод 2. Синтетична процедура є аналогічною до Методу 2 (5.8) за 

винятком використання VOSO4 (0,239 г, 1,20 ммоль) замість V2O5 або NH4VO3. 

Кристали зеленого кольору, придатні для РСтА, випадають з фільтрату (pH = 

4,40) через 1 добу. Вихід (за Cu) залежить від вихідної сполуки купруму: для 

CuSO4 – 0,06 г (19 %), для Cu(OАс)2 – 0,05 г (16 %). Знайдено: C, 6,22; H, 2,24; 

N, 6,00 %. Розр. для Cu2VMo7O31,5C8N7H41 (M = 1589,08): C, 6,22; H, 2,24; N, 

6,00 %. 
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Синтез {[Cu(bpy)2]2[Cu(bpy)(Н2О)2][P2Mo5O23]}∙6H2O (5.11). 

Метод 1. Порошок металічної міді (0,038 г, 0,60 ммоль), 

(NH4)6Mo7O24·4H2O (0,177 г, 0,143 ммоль), (NH4)2HPO4 (0,053 г, 0,40 ммоль), 

bpy (0,156 г, 0,997 ммоль) вносять у реактор, приливають 15 мл води та 

нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 60–65°C протягом 20–

25 хв до повного розчинення металу. Придатні для РСтА блакитні кристали 

випадають з одержаного розчину через 1–2 доби. Ідентичність першої порції 

продукту та кристалічного зразка підтверджено методом ІЧ спектроктроскопії, 

елементним та рентгенофазовим аналізами. Загальний вихід 0,17 г (42 % за Cu). 

Метод 2. Суміш Cu(OAc)2∙H2O (0,120 г, 0,601 ммоль) або CuSO4·5H2O 

(0,150 г, 0,601 ммоль), bpy (0,156 г, 0,997 ммоль), (NH4)2HPO4 (0,053 г, 

0,40 ммоль) та(NH4)6Mo7O24·4H2O (0,177 г, 0,143 ммоль) у 15 мл води 

нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 60–65°C протягом 

30 хв. Кристали блакитного кольору, придатні для РСтА, випадають з 

одержаного розчину (pH = 6,93) через 1 добу. Ідентичність першої порції 

продукту та кристалічного зразка підтверджено методом ІЧ спектроктроскопії, 

елементним та рентгенофазовим аналізами. Загальний вихід 0,29 г (72 % за Cu). 

Знайдено: C, 30,0; H, 2,5; N, 7,2 %. Розр. для C50H54Cu3Mo5Р2N10O30 (M = 

2007,29): C, 29,92; H, 2,71; N, 6,98 %. 

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

Метод 1. Порошок металічної міді (0,050 г, 0,80 ммоль), bpy (0,125 г, 

0,799 ммоль), (NH4)2HPO4 (0,053 г, 0,40 ммоль), (NH4)6Mo7O24·4H2O (0,106 г, 

0,0858 ммоль) вносять у реактор, приливають 15 мл води та та нагрівають при 

постійному перемішуванні і температурі 60–65°C протягом 30 хв до повного 

розчинення металу. Придатні для РСтА сині кристали випадають з одержаного 

розчину через 1 добу. Вихід 0,12 г (45 % за купрумом). 

Метод 2. Синтетична процедура є аналогічною до методу 1 за винятком 

використання Cu(OAc)2∙H2O (0,160 г, 0,802 ммоль) або CuSO4·5H2O (0,200 г, 

0,801 ммоль) замість порошку металу. Суміш нагрівають при постійному 

перемішуванні і температурі 60–65°C протягом 1 год. Під час реакції 
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утворюється блакитний осад, який відфільтровують. З фільтрату через 2–3 дні 

випадають сині кристали, придатні для РСтА. Ідентичність першої порції 

продукту та кристалічного зразка підтверджено методом ІЧ спектроктроскопії, 

елементним та рентгенофазовим аналізами. Загальний вихід 0,29 г (87 % за Cu). 

Знайдено: C, 35,90; H, 2,99; N, 8,36 %. Розр. для C20H21Cu2MoN4O7,5 (M = 

660,43): C, 36,37; H, 3,21; N, 8,48 %. 

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

[P2Mo2O15]}2(NO3)4∙30H2O (5.13). 

Суміш Cu(NO3)2∙3H2O (0,193 г, 0,799 ммоль), bpy (0,125 г, 0,799 ммоль), 

(NH4)2HPO4 (0,053 г, 0,40 ммоль), (NH4)6Mo7O24·4H2O (0,106 г, 0,0858 ммоль) у 

15 мл води нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 60–65°C 

протягом 1 год. Кристали синього кольору, придатні для РСтА, випадають з 

одержаного розчину (pH = 5,13) через 3–5 діб у суміші з аморфним продуктом. 

Синтез (NH4)3[CoIII(bpy)3][P2Mo5O23]∙14H2O (5.14). 

Метод 1. Порошок металічного кобальту (0,024 г, 0,40 ммоль), bpy 

(0,187 г, 1,20 ммоль), (NH4)2HPO4 (0,106 г, 0,80 ммоль) та (NH4)6Mo7O24·4H2O 

(0,353 г, 0,286 ммоль) вносять у реактор, приливають 15 мл води та та 

нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 60–65°C протягом 

3 год до повного розчинення металу. Одержаний розчин при необхідності 

відфільтровують від незначної кількості нерозчинних домішок. Придатні для 

РСтА жовті кристали випадають з фільтрату через кілька днів. Вихід 0,17 г 

(25 % за Со). 

Метод 2. Синтез проводять аналогічно до методу 1, використовуючи 

Co(NO3)2·6H2O (0,116 г, 0,40 ммоль) замість порошку металу. Час 

перемішування реакційної суміші складає 1 год. Вихід 0,12 г (18 % за 

Co(NO3)2). 

Знайдено: C, 20,84; H, 3,58; N, 7,16 %. Розр. для C30H64CoMo5N9O37P2 (М = 

1743,45): C, 20,67; H, 3,70; N, 7,23 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3425br, 3205br, 

3118m, 3085m, 1635m, 1607m, 1500w, 1467w, 1448m, 1430m, 1403m, 1329sh, 
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1317w, 1248w, 1167sh, 1105m, 1051sh, 1038s, 1000m, 976w, 951sh, 911sh, 897vs, 

797sh, 768m, 698s, 671sh, 596w, 562w, 503w. 

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

(NH4)2HPO4 (0,053 г, 0,40 ммоль) та (NH4)6Mo7O24·4H2O (0,173 г, 

0,140 ммоль) вносять у реактор, приливають 14 мл води, 1 мл 0,2 М розчину 

Ca(NO3)2 (0,20 ммоль) та нагрівають при постійному перемішуванні і 

температурі 60–65°C протягом 1 год. З одержаного розчину через 2–3 доби 

відділяють першу порцію неідентифікованого продукту. Придатні для РСтА 

безбарвні кристали 5.15 випадають з фільтрату через кілька днів. Вихід 0,12 г 

(52 % за Ca(NO3)2). Знайдено: H, 2,59;N, 4,62 %. Розр. для H32CaMo5N4O31P2 

(М = 1165,99): H, 2,77; N, 4,81 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3567br, 3479b, 3385br, 

3191br, 3027br, 1667br, 1630w, 1440sh, 1422s, 1171sh, 1137m, 1098m, 1044s, 

1003m, 974w, 955w, 925sh, 906vs, 897sh, 870s 857sh, 838sh, 798sh, 774sh, 694br, 

668br, 585w, 534w. 

Синтез (NH4)8n[CoIII(bpy)3]2n{[Ca(H2O)3]2[P2Mo5O23]3}n·21nH2O (5.16). 

Co(NO3)2·6H2O (0,058 г, 0,20 ммоль), bpy (0,094 г, 0,60 ммоль), (NH4)2HPO4 

(0,079 г, 0,60 ммоль) та (NH4)6Mo7O24·4H2O (0,260 г, 0,210 ммоль) вносять у 

реактор, приливають 14 мл води, 1 мл 0,2 М розчину Ca(NO3)2 (0,20 ммоль) та 

нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 60–65°C протягом 

1 год. Одержаний розчин відфільтровують від незначної кількості нерозчинних 

домішок. Придатні для РСтА жовті кристали випадають з фільтрату (pH = 6,18) 

через кілька днів. Вихід 0,09 г (10 % за Co(NO3)2). Знайдено: C, 15,91; H, 2,80; 

N, 5,65 %. Розр. для C60H134Ca2Co2Mo15N20O96P6 (М = 4494,76): C, 16,03; H, 3,00; 

N, 6,23 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3417br, 3200br, 3118m, 3085m, 1635m, 1607m, 

1500w, 1467w, 1449m, 1430m, 1401m, 1330sh, 1317w, 1275w, 1248w, 1167sh, 

1108m, 1049sh, 1038s, 1000m, 973w, 952w, 913sh, 896vs, 802sh, 700s, 670sh, 

594w, 567w, 552w, 503w. 



304 

Синтез 

(NH4)5n[CoIII(bpy)3]n{[Ca(H2O)4]2[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}n·17nH2O (5.17). 

Синтетична процедура є аналогічною до 5.16 за винятком використання 

зменшеної кількості bpy (0,047 г, 0,30 ммоль). Придатні для РСтА жовті 

кристали випадають з фільтрату (pH = 6,10) через 2–4 дні. Вихід 0,097 г (97 % 

за Ca(NO3)2). Знайдено: C, 9,51;H, 2,56; N, 4,07 %. Розр. для 

C30H110Ca8CoMo12N11O99P8 (М = 3987,86): C, 9,04; H, 2,78; N, 3,86 %. IЧ (KBr 

табл., cм–1): 3425br, 3212br, 1634m, 1607m, 1502w, 1467w, 1450m, 1430w, 1400m, 

1318w, 1285w, 1250w, 1173sh, 1100s, 1051vs, 1034s, 1014sh, 966w, 924s, 885s, 

769m, 663br, 618sh, 601sh, 570w, 545w, 512w, 463w, 443w. 

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

Синтетична процедура є аналогічною до 5.16 за винятком використання 

Ni(NO3)2·6H2O (0,058 г, 0,20 ммоль) замість Co(NO3)2·6H2O. Кристали рожевого 

кольору 5.18 випадають з одержаного розчину у суміші з неідентифікованими 

безбарвними кристалами через 2–3 тижні. 

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

(5.19). 

Синтетична процедура є аналогічною до 5.17 за винятком використання 

Ni(NO3)2·6H2O (0,058 г, 0,20 ммоль) замість Co(NO3)2·6H2O. Кристали рожевого 

кольору 5.19 у суміші з безбарвними кристалами 5.15 випадають з одержаного 

розчину через 2–4 дні. 

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

(NH4)7[PMo8V4O40]·17H2O (5.22). 

Порошок металічної міді (0,025 г, 0,40 ммоль), (NH4)2HPO4 (0,053 г, 

0,40 ммоль), NH4VO3 (0,140 г, 1,20 ммоль) та (NH4)6Mo7O24·4H2O (0,853 г, 

0,690 ммоль) вносять у реактор, приливають 15 мл води та en (0,053 мл, 

0,80 ммоль) і нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 60–65°C 

протягом 8 год до повного розчинення металу. Придатні для РСтА коричневі 

кристали 5.20 починають випадати з одержаного розчину відразу при його 
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охолодженні та продовжують утворюватись ще протягом 5–7 днів. Вихід 0,093 

г (11 % за Cu). З фільтрату після відділення 5.20 через 2–3 тижні утворюються 

оранжеві кристали 5.22. Вихід 0,115 г (14 % за (NH4)2HPO4). 

(5.20) Знайдено: H, 2,66; Mo, 37,36; N, 5,01; P, 1,59; V, 10,17 %. Розр. для 

C4H54CuMo8N9O49PV4 (М = 2078,3): C, 2,31; H, 2,62; Mo, 36,93; N, 6,07; P, 1,49; 

V, 9,80 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3480br, 3316s, 3250br, 3145br, 3012br, 2806br, 

1623w, 1588w, 1460sh, 1400m, 1383sh, 1276w, 1175sh, 1075m, 1060m, 1043m, 

957sh, 934s, 855s, 779vs, 703sh, 695w, 597w, 525w, 476sh. 

(5.22) Знайдено: H, 2,66; Mo, 37,36; N, 5,01; P, 1,59; V, 10,17 %. Розр. для 

H62Mo8N7O57PV4 (М = 2074.8): H, 3,01; Mo, 36,99; N, 4,73; P, 1,49; V 9,82 %. IЧ 

(KBr табл., cм–1): 3575br, 3375br, 3126br, 3025br, 2800br, 1675sh, 1620br, 1400m, 

1271w, 1077m, 1060m, 1043m, 974sh, 939s, 870s, 787vs, 593w, 537sh, 500w. 

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

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

Метод 1. Порошок металічної міді (0,025 г, 0,40 ммоль), (NH4)2HPO4 

(0,053 г, 0,40 ммоль), (NH4)2V6O16 (0,120 г, 0,201 ммоль), (NH4)6Mo7O24·4H2O 

(0,853 г, 0,690 ммоль) вносять у реактор, приливають 15 мл води, en (0,053 мл, 

0,80 ммоль) і нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 60–65°C 

протягом 1 год до повного розчинення металу та відфільтровують. Придатні 

для РСтА фіолетові кристали 5.23 випадають з одержаного розчину через 3–4 

дні з домішкою 5.20, яку відокремлюють механічно. Вихід 5.23 0,029 г (11 % за 

Cu). З фільтрату протягом кількох днів утворюються сині кристали 5.21 з 

домішкою 5.20, яку відокремлюють механічно. Вихід 5.21 0,026 г (6 % за Cu). 

Метод 2. CuSO4∙5H2O (0,100 г, 0,401 ммоль) та en (0,053 мл, 0,80 ммоль) 

розчиняють у 5 мл води. Окремо у реактор вносять (NH4)2HPO4 (0,053 г, 

0,40 ммоль), (NH4)2V6O16 (0,120 г, 0,201 ммоль) та (NH4)6Mo7O24·4H2O (0,847 г, 

0,685 ммоль), приливають 10 мл води, нагрівають при постійному 

перемішуванні і температурі 65°C протягом 30 хв. Після цього додають 

попередньо одержаний розчин, що містить комплекс Сu, та продовжують 

перемішування 30 хв. Придатні для РСтА фіолетові кристали 5.23 випадають з 
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одержаного розчину через 3–4 доби. Вихід 5.23 0,030 г (11 % за Cu). З 

фільтрату впісля відділення 5.23 через 3–4 доби утворюються сині кристали 

5.21. Вихід 5.21 0,032 г (7 % за Сu). 

(5.21) Знайдено: C, 1,93; H, 2,90; N, 6,86 %. Розр. для C2H31CuMo5N6O26,5P2 

(М = 1168,5): C, 2,06; H, 2,67; N, 7,19 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3440br, 3308s, 

3263m, 3160br, 3017br, 2926w, 2900w, 2852w, 1623m, 1578m, 1460sh, 1400s, 

1385m, 1150sh, 1096s, 1084sh, 1049sh, 1026s, 1008sh, 983w, 951w, 930sh, 904vs, 

884sh, 858w, 790sh, 690br, 568m, 536w, 512w. 

(5.23) Знайдено: C, 5,20; H, 2,96; N, 8,25 %. Розр. для C6H40Cu2Mo5N8O27P2 

(М = 1325,2): C, 5,44; H, 3,04; N, 8,46 %. IЧ (KBr табл., cм–1): 3434br, 3328w, 

3300sh, 3280m, 3234br, 3145m, 2944w, 2895w, 1627w, 1588m, 1568sh, 1400sh, 

1280m, 1190w, 1156sh, 1135m, 1114m, 1090sh, 1076m, 1054s, 1033s, 1006m, 

978w, 959m, 924sh, 910vs, 895vs, 868sh, 846sh, 788m, 678br, 600m, 582m, 563m, 

535sh, 522m, 500m. 

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

Метод 1. Порошок металічної міді (0,025 г, 0,40 ммоль), (NH4)2HPO4 

(0,053 г, 0,40 ммоль), (NH4)6Mo7O24·4H2O (0,853 г, 0,690 ммоль) вносять у 

реактор, приливають 15 мл води, en (0,053 мл, 0,80 ммоль) і нагрівають при 

постійному перемішуванні і температурі 60–65°C протягом 4,5 год до повного 

розчинення металу та відфільтровують фіолетовий осад, що утворився під час 

взаємодії. Придатні для РСтА фіолетові кристали 5.23 випадають з фільтрату 

через 1 день. Ідентичність першої порції продукту та кристалічного зразка 

підтверджено методом ІЧ спектроктроскопії, елементним та рентгенофазовим 

аналізами. Загальний вихід 0,237 г (89 % за Cu). 

Метод 2. Синтетична поцедура є аналогічною до методу 1, за винятком 

використання CuSO4∙5H2O (0,100 г, 0,401 ммоль) замість металічної міді. Суміш 

нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 60–65°C протягом 

1 год та відфільтровують фіолетовий осад, що утворився під час взаємодії. 

Придатні для РСтА фіолетові кристали 5.23 випадають з фільтрату через 1 

день.Ідентичність першої порції продукту та кристалічного зразка 
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підтверджено методом ІЧ спектроктроскопії, елементним та рентгенофазовим 

аналізами. Загальний вихід 0,254 г (96 % за Cu). 

Синтез 

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

6O40(VIVO)]}n·5,5nH2O 

(5.24). 

У реактор вносять 0,025 г (0,40 ммоль) порошку металічної міді, 0,026 г 

(0,20 ммоль) (NH4)2HPO4, 0,055 г (0,30 ммоль) V2O5 та 0,424 г (0,343 ммоль) 

(NH4)6Mo7O24·4H2O, приливають 15 мл H2O та 0,053 мл (0,80 ммоль) en. Суміш 

нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 60–65°C протягом 

4 год, відфільтровують та охолоджують до кімнатної температури. Кристали 

коричневого кольору, придатні для РСтА, випадають з одержаного розчину 

через 1–3 доби. Вихід 0,02 г (7 % за купрумом). Знайдено: C, 6,92; H, 2,74; N, 

8,22; Mo, 23,81; V, 13,38; P, 1,25 %. Розр. для Cu3,5PMo6V7O48,5C14N14H71 (М = 

2387,39): C, 7,01; H, 2,99; N, 8,18; Mo, 24,01; V, 14,87; P, 1,29 %. 

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

CuSO4∙5H2O (0,100 г, 0,401 ммоль) та en (0,053 мл, 0,80 ммоль) розчиняють 

у 5 мл води. Окремо у реактор вносять (NH4)2HPO4 (0,026 г, 0,20 ммоль), V2O5 

(0,055 г, 0,30 ммоль) та (NH4)6Mo7O24·4H2O (0,424 г, 0,343 ммоль), приливають 

10 мл води, нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 65°C 

протягом 30 хв. Після цього додають попередньо одержаний розчин, що 

містить комплекс Сu, та продовжують перемішування 30 хв. Придатні для 

РСтА коричневі кристали випадають з фільтрату (pH = 6,15) через 1 добу. 

Вихід 0,01 г (2 % за Cu). Знайдено: C, 3,93; H, 2,90; N, 4,65 %. Розр. для 

Cu4P2Mo13V7O95C12N12H111 (М = 3863,94): C, 3,73; H, 2,90; N, 4,35 %. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі розроблено новий підхід до синтезу 
гетерометалічних сполук на основі 3d-металів, що полягає у взаємодії 
нульвалентного металу з вихідною сполукою другого металу у присутності 
розчину N- або N,O-донорного ліганду при вільному доступі кисню повітря, за 
яким одержано 74 сполуки, для яких досліджено будову, фізико-хімічні та 
функціональні властивості.  

1. Вивчено умови утворення гетерометалічних сполук у присутності 
лігандних систем різної природи та встановлено, що для синтезу 
гетерометалічних сполук з протонодонорними лігандами найбільш придатним є 
"сольовий" спосіб, а введення у реакційну суміш металічної міді та двох солей 
різних металів (Co, Ni, Zn, Cd) дозволяє отримати гетеротриметалічні сполуки. 
У випадку апротонних лігандів найбільш придатним є "амонійно-сольовий" 
спосіб, що передбачає додаткове введення солі амонію. Методом ЕПР показано, 
що у більшості випадків координаційне оточення атома купруму, що 
формується при розчиненні металу, зберігається і в утвореній сполуці. 

2. Як джерело мангану в прямому синтезі запропоновано використовувати 
перманганат калію або тетрабутиламонію, при цьому спостерігається поступове 
відновлення перманганату до MnO2, а далі до Mn+2. У Co-вмісній системі з en 
відбувається реакція темплатної конденсації етилендіаміну, аміаку та 
формальдегіду, що утворюється при окисненні метанолу перманганатом. 
Одержаний гексадентатний ліганд N,N,N-{трис[(2-аміноетил)аміно]метил}амін 
координується до атома кобальту, формуючи досить рідкісний "одношапковий" 
клатрохелатний катіон [Co(L)3]3+. 

3. У присутності сполук ванадію та органічного ліганду (етилендіамін, 
діетилентриамін, найпростіші амінокислоти – гліцин та β-аланін) у водних 
розчинах окисне розчинення металів (Cu, Co, Mn) приводить до утворення 
гібридних сполук на основі декаванадату, а час розчинення металу значно 
скорочується за рахунок "катастрофічної корозії" в присутності V2O5. При 
утворенні Сu-вмісних сполук ключовою стадією є процес відновлення 
V(V)→V(IV), але з часом у одержаних розчинах відбувається зворотнє 
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окиснення V(IV)→V(V), а у присутності кобальту або мангану відновлення 
ванадію не відбувається. 

4. При синтезі гібридних сполук на основі поліоксомолібдатів найбільш 
придатною вихідною сполукою Mo є амоній гептамолібдат. Амоній молібдато-
фосфат вступає у взаємодію тільки у системах з нульвалентним металом, 
причому у присутності phen він повністю руйнується з утворенням моно- та 
димолібдатів, а у системі з bpy спостерігалось дуже рідкісне перегрупування 
аніона Кеггіна в аніон Страндберга. За одночасної присутності у реакційній 
суміші джерел молібдену та ванадію одержано гібридні сполуки зі 
змішанометалічними V/Mo аніонами на основі октамолібдату та аніона Кеггіна 
[PMo12-хVхO40]n– (х = 3, n = 6; х = 4, n = 7), при цьому в аніоні Кеггіна досягнуто 
високий ступінь заміщення молібдену на ванадій. На прикладі системи, що 
містить амоній гептамолібдат та амоній гідрофосфат, з’ясовано вплив природи 
вихідної сполуки купруму на склад аніона у одержаних гібридних сполуках: у 
присутності металічної міді утворюється досить рідкісний одношапковий аніон 
α-Кеггіна [PMoVI

6VV
6O40(VIVO)]7–, а при використанні солі купруму – аніонний 

фрагмент {[Cu(en)2]2[НP2Mo13V7O64]}4–, побудований на основі 
шестивакантного аніона γ-Кеггіна.  

5. Введення до складу реакційної суміші солей кальцію приводить до 
утворення полімерних гібридних Co/Ca/Mo та Ni/Ca/Mo сполук, в яких йони 
Ca2+ виступають лінкерами між ПОМ. Крім того, йони Са2+ беруть участь в 
утворенні рідкісного аніона {[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}8–. 

6. Проведене порівняння використання нульвалентного металу (метод 
окисного розчинення металу) та його солі показало, що гетерометалічні 
сполуки у вивчених комбінаціях вихідних реагентів можна одержати виходячи 
з солі металу тільки у Mo-вмісних системах, причому цей спосіб є зручнішим у 
порівнянні з використанням M0 для одержання сполук Co/Mo та Ni/Mо. 

7. Методом РСА досліджено будову 74 сполук. Показано, що 
запропонований підхід приводить до одержання широкого різноманіття 
гетерометалічних сполук, будова яких варіюється від поліядерних і полімерних 
до катіон-аніонних в залежності від обраної лігандної системи. Наявність у 
реакційних сумішах аміноспиртів (H2Dea або HMe2ea) приводить до утворення 
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поліядерних гетерометалічних комплексів. Одержані у присутності лігандної 
системи "хелатуючий ліганд – ацетат" комплекси мають триядерну 
молекулярну будову із лінійним розташуванням атомів металів, а у присутності 
системи "хелатуючий ліганд – оксалат" утворюються сполуки з полімерними 
аніонами різної вимірності. Вперше зафіксовано утворення структурних 
фрагментів [Mn(phen)Cl3]–, [Cu(1,3-pn)(C2O4)(H2O)], [Mn2(succ)2Cl2]2–, 
[Mn2(С2О4)5]6–, [Mn(phen)(2,6-pydc)Cl]– та {[Cu(en)2]2[НP2Mo13V7O64]}4–, 
побудованого  на основі аніона γ-Кеггіна. За рахунок поєднання ПОМ йонами 
Ca2+ вперше одержано сполуку з каркасом топології (10,3)-b на основі аніона 
Страндберга.  

8. Встановлено, що в результаті термічного розкладу гетерометалічних 
сполук утворюються оксидні або метал-оксидні фази з гомогенним розподілом 
атомів металів, а низькі температури термолізу (до 350 °С) дозволяють 
запобігти спіканню та укрупненню часток. Синтезовані гібридні сполуки та 
продукти їх розкладу виявляють каталітичну активність у реакції фото-
хімічного розкладу води. Встановлено, що одержаний у результаті термічної 
обробки сполуки [Cu(en)2(μ-H2O)Zn(OAc)4]·Н2О, композит Cu/ZnО виявив 
високу каталітичну активність у реакції синтезу метанолу, яка зростає при його 
нанесенні на поверхню аеросилу. Гетерометалічний зразок Cu/Co, отриманий у 
результаті термічного розкладу сполуки [Cu(en)2][Co2(C2O4)3]·1,25H2O у 
відновній атмосфері, показав високу селективінсть щодо спиртів та алкенів у 
процесі Фішера-Тропша. Гібридні сполуки на основі аніона Страндберга та 
його вакантного аналога сорбують барвник метиленовий синій з водного 
розчину, причому ступінь вилучення барвника з розчину зменшується при 
збільшенні кількості координованих до ПОМ комплексних фрагментів 
купруму. Крім того, спостерігається селективність вилучення метиленового 
синього з його суміші із метилоранжем. Плівкові полімерні композити з 
добавками одержаних сполук виявляють фотофізичні властивості. 
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Додаток А 
Основні кристалографічні параметри та умови проведення 

рентгеноструктурного аналізу 
 

Сполука 2.1 2.2 2.3 

Емпірична формула 
C36H80Co2Cu2N12Ni

O16S4 
C34H84Br2Co2Cu2N10

Ni1O18S2 
C18H44Br2CdCoCu 

N5O9S 
Молекулярна маса 1369,02 1448,69 901,34 
Сингонія моноклинна моноклинна тетрагональна 
Просторова група P21/c P21/c Pca21 
a (Å) 12,3328(9) 12,723(3) 17,709(2) 
b (Å) 10,2011(8) 10,387(2) 11,0550(10) 
c (Å) 22,653(2) 23,011(5) 15,941(2) 
α (°) 90 90 90 
β (°) 104,056(2) 105,769(4) 90 
γ (°) 90 90 90 
V (Å3) 2764,6(4) 2926,5(11) 3120,8(6) 
Z 2 2 4 
ρрозр. (г/см3) 1,645 1,644 1,918 
µ (мм–1) 1,902 3,092 4,554 
F(000) 1424 1488 1796 
Температура (К) 150(2) 296(2) 150(2) 
θmin, θmax 1,7; 34,65 1,66; 25,0 1,84; 26,3 
Кількість рефлексів 
знятих/незалежних 

54368/11859 14193/5125 43030/3312 

Rint 0,054 0,094 0,057 
Кількість використа-
них рефлексів 

8512 F>4σ(F) 3016 F>4σ(F) 2820 F>4σ(F) 

Кількість уточнених 
параметрів 

498 327 347 

R1 0,044 0,065 0,050 
wR2(усі дані) 0,052 0,082 0,072 
G.O.F. 1,102 1,256 1,145 
Макс. залишкової 
електр. густини 
(e∙Å–3) 

–0,523 / 1,748 –0,902 / 1,468 –0,523 / 1,748 

CCDC 259172 259173 259174 
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Сполука 2.4 2.5 2.6 

Емпірична формула C28H62Co2N8O12S8 
Zn2 

C14H35Cl3Co1Cu1N3 
O8Zn2 

C20H43CoCuN6O6S2 
Zn 

Молекулярна маса 1208,08 733,11 715,67 
Сингонія триклинна моноклинна моноклинна 
Просторова група P 1  P21/c P21/n 
a (Å) 9,755(4) 8,3310(10) 11,178(2) 
b (Å) 11,334(4) 24,830(4) 11,102(2) 
c (Å) 12,414(5) 12,355(2) 25,500(5) 
α (°) 93,414(6) 90 90 
β (°) 93,659(6) 95,103(2) 99,878(3) 
γ (°) 109,321(6) 90 90 
V (Å3) 1287,8(9) 2545,6(7) 3117,6(10) 
Z 1 4 4 
ρрозр. (г/см3) 1,558 1,913 1,525 
µ (мм–1) 1,934 3,684 2,141 
F(000) 624 1484 1484 
Температура (К) 150(2) 150(2) 150(2) 
θmin, θmax 1,65; 26,37 1,64; 27,61 1,62; 28,5 
Кількість рефлексів 
знятих/незалежних 10633/5137 22859/5872 19177/7763 

Rint 0,036 0,063 0,055 
Кількість використа-
них рефлексів 3869 I > 2σ(I) 4194 F>4σ(F) 6022 I > 2σ(I) 

Кількість уточнених 
параметрів 271 289 334 

R1 0,058 0,055 0,045 
wR2(усі дані) 0,13 0,11 0,09 
G.O.F. 1,112 1,080 1,054 
Макс. залишкової 
електр. густини 
(e∙Å–3) 

–0,617 / 1,609 –0,766 / 1,232 –0,691 / 0,855 

CCDC 270380 270381 270382 
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Сполука 2.7 2.8 2.10 
Емпірична формула C7H23CuMnCl4N5O C6H22Cl4CuMnN4OS C51H39Cl6Cu2MnN9O 
Молекулярна маса 453,58 458,62 1188,63 
Сингонія моноклинна моноклинна моноклинна 
Просторова група P21/m P21/c P21/c 
a (Å) 8,4267(15) 11,977(2) 15,1447(2) 
b (Å) 11,118(2) 8,269(2) 23,6645(2) 
c (Å) 9,4532(16) 18,230(3) 16,2542(2) 
α (°) 90 90 90 
β (°) 96,709(14) 94,401(15) 112,9660(10) 
γ (°) 90 90 90 
V (Å3) 879,6(3) 1800,2(6) 5363,63(11) 
Z 2 4 4 
ρрозр. (г/см3) 1,713 1,692 1,472 
µ (мм–1) 2,532 2,586 1,362 
F(000) 460 928 2404 
Температура (К) 100(2) 294(2) 100(2) 
θmin, θmax 3,05; 29,99 2,70; 34,72 2,72; 30,00 
Кількість рефлексів 
знятих/незалежних 5597 / 2676 13632 / 3941 106027 / 15116 

Rint 0,0295 0.1021 0,0750 
Кількість використа-
них рефлексів 2378 I > 2σ(I) 2845 I > 2σ(I) 11921 I > 2σ(I) 

Кількість уточнених 
параметрів 102 161 634 

R1 0,0261 0,0819 0,0567 
wR2(усі дані) 0,0676 0,2312 0,1162 
G.O.F. 1,160 1,007 1,099 
Макс. залишкової 
електр. густини 
(e∙Å–3) 

–0,469 / 0,657 –0,756 / 0,955 –0,801 / 0,939 

CCDC 674629 674630 674631 
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Сполука 2.11 2.12 2.13 

Емпірична формула C60H44Cl6Cu2MnN10
O2 

C85H109Cd2Cl8Mn4N1

5O17 
C70H80Cd2I8Mn4N8O14 

Молекулярна маса 1331,77 2341,03 2717,20 
Сингонія моноклинна триклинна триклинна 
Просторова група P21/n P 1  P 1  
a (Å) 13,296(2) 9,5253(2) 10,6135(8)  
b (Å) 29,852(3) 18,8566(4)  12,0742(8)  
c (Å) 15,0277(17) 31,4666(6)  18,9010(13)  
α (°) 90 75,978(2) 79,066(6) 
β (°) 90,465(11) 82.891(2) 85,108(6) 
γ (°) 90 77,571(2) 73,115(6) 
V (Å3) 5964,6(13) 5339,63(19)  2274,5(3)  
Z 4 2 1 
ρрозр. (г/см3) 1,483 1,456  1,984  
µ (мм–1) 1,236 1,115  3,770  
F(000) 2700 2384 1288 
Температура (К) 294(2) 293(2) 293(2) 
θmin, θmax 3,04; 27,50 2,84; 27,50 2,93; 25,00 
Кількість рефлексів 
знятих/незалежних 49565 / 13452 86424 / 24409 12005 / 7637 

Rint 0,0337 0,0210 0,0524 
Кількість використа-
них рефлексів 6660 I > 2σ(I) 17712 I > 2σ(I) 5527 I > 2σ(I) 

Кількість уточнених 
параметрів 753 1207 478 

R1 0,0439 0,0384 0,0469 
wR2(усі дані) 0,1160 0,1126 0,1312 
G.O.F. 0,992 1,074 1,007 
Макс. залишкової 
електр. густини 
(e∙Å–3) 

–0,434 / 0,768 –0,748 / 0,837 –1,017 / 1,207 

CCDC 674632 812075 812074 
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Сполука 3.1 3.2 3.3 
Емпірична формула C32H34Cu2MnN4O12 C32H34Co2MnN4O12 C32H34MnZn2N4O1 
Молекулярна маса 848,67 839,43 852,31 
Сингонія триклинна моноклинна триклинна 
Просторова група P 1  C2/c P 1  
a (Å) 8,0468(6) 26,910(4) 8,138(3) 
b (Å) 9,5915(7) 8,672(2) 9,803(2) 
c (Å) 12,5620(9) 16,288(2) 12,818(2) 
α (°) 103,633(2) 90,00 106,03(4) 
β (°) 97,684(2) 113,56(2) 97,50(3) 

γ (°) 108,329(2) 90,00 108,54(4) 
V (Å3) 871,43(11) 3484,2(12) 904,7(6) 
Z 1 4 1 
ρрозр. (г/см3) 1,617 1,600 1,564 
µ (мм–1) 1,634 1,366 1,724 
F(000) 433 1716 435 
Температура (К) 150(2) 294(2) 294(2) 
θmin, θmax 1,71–37,53 2,99–30,00 2,84–27,50 
Кількість рефлексів 
знятих/незалежних 16877 / 8763 14488 / 4926 6542 / 4003 

Rint 0,018 0,0343 0,0247 
Кількість використа-
них рефлексів 6884 I > 2σ(I) 3193 I > 2σ(I) 3125 I > 2σ(I) 

Кількість уточнених 
параметрів 235 234 235 

R1 0,0359 0,0331 0,0411 
wR2(усі дані) 0,0942 0,0874 0,1307 
G.O.F. 1,053 0,909 1,123 
Макс. залишкової 
електр. густини 
(e∙Å–3) 

–0,733 / 0,906 –0,285 / 0,306 –0,569 / 0,622 

CCDC 772596 765511 765512 
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Сполука 3.4 3.5 3.6 
Емпірична формула Cd2MnC32H34N4O12 Cu2MnC36H34N4O12 C21H24CoMnN2O9 
Молекулярна маса 946,39 896,69 562,29 
Сингонія моноклинна моноклинна моноклинна 
Просторова група C2/c C2/c Р21/c 
a (Å) 11,9037(4) 11,400(3) 8,7261(2) 
b (Å) 11,9924(4) 12,305(2) 17,4043(4) 
c (Å) 25,5758(10) 26,280(3) 7,9821(2) 
α (°) 90 90 90 
β (°) 101,806(3) 98,506(3) 96,929(2) 
γ (°) 90 90 90 
V (Å3) 3573,8(2) 3645,9(12) 1203,40(5) 
Z 4 4 2 
ρрозр. (г/см3) 1,759 1,634 1,552 
µ (мм–1) 1,594 1,567 1,266 
F(000) 1884 1828 576 
Температура (К) 293 293(2) 293(2) 
θmin, θmax 2,7, 30,0 2,76; 27,50 2,82; 30,00 
Кількість рефлексів 
знятих/незалежних 14746 / 5059 14746 / 5059 11416 / 5270 

Rint 0,0196 0,0196 0,0358 
Кількість використа-
них рефлексів 3937 I > 2σ(I) 3122 I > 2σ(I) 4543 I > 2σ(I) 

Кількість уточнених 
параметрів 251 282 307 

R1 0,0584 0,0896 0,0334 
wR2(усі дані) 0,1841 0,2464 0,1004 
G.O.F. 1,060 1,060 0,773 
Макс. залишкової 
електр. густини 
(e∙Å–3) 

–0,832 / 2,604 –0,900 / 1,492 –0,407 / 0,435 

CCDC 866284 866285 – 
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Сполука 3.7 3.8 3.9 

Емпірична формула C12H40CuN4O14Zn C10H28CuMn2N4O18 
C10H20.90CuMn2N4O1

4.45 
Молекулярна маса 593,39 665,78 601,83 
Сингонія триклинна моноклинна триклинна 
Просторова група P 1  C2/c P 1  
a (Å) 8,5500(10) 17,874(4) 8,0412(9) 
b (Å) 8,8511(10) 8,3640(17) 8,715(3) 
c (Å) 8,9018(12) 18,869(4) 10,091(4) 
α (°) 91,363(10) 90 65,23(3) 
β (°) 101,914(11) 117,16(3) 78,156(17) 
γ (°) 97,237(10) 90 78,795(17) 
V (Å3) 653,04(14) 2509,8(11) 623,7(4) 
Z 1 4 1 
ρрозр. (г/см3) 1,509 1,762 1,605 
µ (мм–1) 1,797 1,915 1,907 
F(000) 311 1356 304 
Температура (К) 293(2) 295(2) 298 
θmin, θmax 2,85; 32,50 2,426; 23,957 2,60; 32,40 
Кількість рефлексів 
знятих/незалежних 7342 / 3771 2025 / 1957 12628/4089 

Rint 0,0191 0,044 0,019 
Кількість використа-
них рефлексів 3074 I > 2σ(I) 999 I > 2σ(I) 3019 I > 2σ(I) 

Кількість уточнених 
параметрів 150 169 193 

R1 0,0373 0,0543 0,042 
wR2(усі дані) 0,1073 0,1126 0,148 
G.O.F. 1,066 0,947 1,055 
Макс. залишкової 
електр. густини 
(e∙Å–3) 

–0,431 / 1,000 –0,36 / 0,38 –0,47 / 1,16 

CCDC – 1845128 1855998 
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Сполука 3.10 3.11 3.13 
Емпірична формула C10H20CuMn2N4O14 C10H18CuCo2N4O13 C14H32N5O14S2CuFe 
Молекулярна маса 593,72 583,68 677,96 
Сингонія моноклинна моноклинна триклинна 
Просторова група P21/n P21/m P 1  
a (Å) 10,061(3) 8,6271(10) 8,579(3) 
b (Å) 7,0428(13) 15,3554(11) 16,403(2) 
c (Å) 14,361(4) 9,6695(12) 20,553(3) 
α (°) 90 90 76,13(2) 
β (°) 104,99(2) 116,215(15) 78,72(3) 
γ (°) 90 90 75,68(3) 
V (Å3) 983,0(4) 1149,2(2) 2692,0(2) 
Z 2 2 4 
ρрозр. (г/см3) 2,006 1,687 1,673 
µ (мм–1) 2,417 2,406 1,556 
F(000) 598 586 1400 
Температура (К) 298 298 173(2) 
θmin, θmax 3,50; 33,90 3,70; 22,80 2,55; 27,50 
Кількість рефлексів 
знятих/незалежних 6904/3563 5067/2089 19259 / 11952 

Rint 0,025 0,080 0,049 
Кількість використа-
них рефлексів 2057 I > 2σ(I) 1130 I > 2σ(I) 7946 I > 2σ(I) 

Кількість уточнених 
параметрів 152 172 682 

R1 0,032 0,087 0,074 
wR2(усі дані) 0,061 0,242 0,215 
G.O.F. 0,792 1,052 1,035 
Макс. залишкової 
електр. густини 
(e∙Å–3) 

–0,34 / 0,63 –0,75 / 1,61 –1,443 / 1,816 

CCDC 1855999 1856000 763803 
 



347 

Продовження додатку А 

 

Сполука 3.14 3.15 3.16 
Емпірична формула C14H28N4O14CuMn2 C7H18N2O12CuMn C10H24CuMnN4O10 
Молекулярна маса 649,82 440,71 478,81 
Сингонія триклинна триклинна триклинна 
Просторова група P 1  P 1  P 1  
a (Å) 8,6108(17) 7,5876(18) 7,3647(15) 
b (Å) 9,1233(14) 9,109(2) 7,3660(17) 
c (Å) 9,2126(14) 12,9496(19) 8,2502(19) 
α (°) 106,892(13) 69,907(18) 87,053(18) 
β (°) 94,040(14) 84,878(16) 77,183(18) 
γ (°) 117,115(17) 66,50(2) 75,972(19) 
V (Å3) 598,7(2) 769,7(3) 423,39(16) 
Z 1 2 1 
ρрозр. (г/см3) 1,802 1,902 1,878 
µ (мм–1) 1,993 2,266 2,060 
F(000) 331 448 246 
Температура (К) 100(2) 100(2) 100(2) 
θmin, θmax 3,17; 34,70 2,93; 34,94 3,56–37,05 
Кількість рефлексів 
знятих/незалежних 6504 / 4644 9292 / 5909 17466 / 3973 

Rint 0,016 0,020 0,029 
Кількість використа-
них рефлексів 3738 I > 2σ(I) 4335 I > 2σ(I) 3494 I > 2σ(I) 

Кількість уточнених 
параметрів 162 208 131 

R1 0,032 0,029 0,025 
wR2(усі дані) 0,084 0,077 0,070 
G.O.F. 1,08 0,99 1,083 
Макс. залишкової 
електр. густини 
(e∙Å–3) 

–0,476 / 1,090 –0,648 / 0,545 –0,536 / 0,448 

CCDC 644687 644688 626513 
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Сполука 3.17 3.18 3.19 
Емпірична формула C12H24Cl2CuMn2N4O8 C22H60Co2Mn2N12O26 C11H30CoMnN7O11S 
Молекулярна маса 596,68 1136,56 582,35 
Сингонія триклинна моноклинна триклинна 
Просторова група P 1  C2/m P 1  
a (Å) 6,5384(4) 13,6752(2) 9,656(2) 
b (Å) 8,3059(7) 21,7205(3) 10,313(3) 
c (Å) 10,9620(6) 8,39320(10) 14,147(2) 
α (°) 110,646(7) 90 102,887(17) 
β (°) 94,732(5) 104,3370(10) 98,367(16) 
γ (°) 106,160(6) 90 115,43(2) 
V (Å3) 524,16(7) 2415,41(6) 1192,7(4) 
Z 1 2 2 
ρрозр. (г/см3) 1,890 1,563  1,622 
µ (мм–1) 2,493 1,278  1,375 
F(000) 301 1176 602 
Температура (К) 100(2) 294(2) 293(2) 
θmin, θmax 2,78–34,27 3,07; 30,00 6,81; 26,73 
Кількість рефлексів 
знятих/незалежних 6535 / 3993 29836 / 3595 9456 / 4757 

Rint 0,024 0,0257 0,0259 
Кількість використа-
них рефлексів 3517 I > 2σ(I) 3055 I > 2σ(I) 3072 I > 2σ(I) 

Кількість уточнених 
параметрів 133 149 263 

R1 0,033 0,0516 0,0850 
wR2(усі дані) 0,091 0,1452 0,2718 
G.O.F. 1,155 1,101 1,007 
Макс. залишкової 
електр. густини 
(e∙Å–3) 

–1,002 / 1,480 –0,643 / 1,530 –0,930 / 1,295 

CCDC 638680 676866 – 
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Сполука 3.20 3.21 3.22 
Емпірична формула C13H33ClCoMnN7O11 C28H40Cu2Mn2N4O30 C44H31Cl2CuMnN7O5 
Молекулярна маса 612,78 1149,60 927,14 
Сингонія триклинна моноклинна триклинна 
Просторова група P 1  P21/c P 1  
a (Å) 9,7368(3) 8,5051(3) 10,3680(4) 
b (Å) 9,9048(2) 27,0871(11) 12,5332(4) 
c (Å) 14,3865(3) 9,8233(4) 17,2709(6) 
α (°) 105,882(2) 90 72,966(3) 
β (°) 99,604(4) 98,194(4) 74,709(3) 
γ (°) 110,632(3) 90 89,262(3) 
V (Å3) 1194,29(7) 2239,97(15) 2064,78(13) 
Z 2 2 2 
ρрозр. (г/см3) 1,704  1,704 1,489 
µ (мм–1) 1,402  1,589 1,006 
F(000) 634 1168 944 
Температура (К) 100(2) 293(2) 298 
θmin, θmax 3,08; 27,50 2,85; 32,45 2,43; 27,16 
Кількість рефлексів 
знятих/незалежних 12067 / 5272 21094 / 7300 35601 / 9973 

Rint 0,0166 0,0226 0,0395 
Кількість використа-
них рефлексів 4613 I > 2σ(I) 5026 I > 2σ(I) 6764 I > 2σ(I) 

Кількість уточнених 
параметрів 319 298 543 

R1 0,0492 0,0351 0,049 
wR2(усі дані) 0,1237 0,0950 0,140 
G.O.F. 1,061 1,026 1,047 
Макс. залишкової 
електр. густини 
(e∙Å–3) 

–0,943 / 1,091 –0,487 / 0,500 –0,512 / 0,441 

CCDC 676865 – 993053 
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Сполука 3.23 4.1 4.2 
Емпірична формула C50H50CoMnN8O19,50 C8H48CuN8O34V10 C8H48Cu2N8O35V10 
Молекулярна маса 1191,87 1373,48 1453,02 
Сингонія моноклинна триклинна триклинна 
Просторова група C2/c P 1  P 1  
a (Å) 29,8433(5) 9,8907(14) 10,244(4) 
b (Å) 15,0635(3) 10,3032(15) 13,438(5) 
c (Å) 24,5578(5) 10,3867(15) 15,173(5) 
α (°) 90 111,054(14) 102,90(3) 
β (°) 104,8900(18) 102,183(12) 91,18(4) 
γ (°) 90 95,716(12) 92,14(3) 
V (Å3) 10669,1(4) 947,5(2) 2033,7(13) 
Z 8 1 2 
ρрозр. (г/см3) 1,484 2,407 2,373 
µ (мм–1) 0,632 3,015 3,322 
F(000) 4936 683 1440 
Температура (К) 293(2) 293(2) 294(2) 
θmin, θmax 2,70; 31,38 3,10; 30,00 3,11; 30,00 
Кількість рефлексів 
знятих/незалежних 58696 / 14240 9065 / 5906 22352 / 12671 

Rint 0,0360 0,0370 0,0314 
Кількість використа-
них рефлексів 7450 I > 2σ(I) 3232 I > 2σ(I) 7072 I > 2σ(I) 

Кількість уточнених 
параметрів 721 279 606 

R1 0,0517 0,0416 0,0293 
wR2(усі дані) 0,1671 0,0913 0,0425 
G.O.F. 1,181 0,839 0,741 
Макс. залишкової 
електр. густини 
(e∙Å–3) 

–0,393 / 0,877 –0,814 / 0,814 –0,516 / 0,670 

CCDC – 852522 852523 



351 

Продовження додатку А 

 

Сполука 4.3 4.4 4.5 
Емпірична формула C12H60Cu3N12O34V10 C6H34N6O30V10 C16H58Cu2N12O30V10 
Молекулярна маса 1616,74 1179,79 1535,22 
Сингонія моноклинна моноклинна моноклинна 
Просторова група P21/c P21/c P21/n 
a (Å) 12,9097(2) 10,5043(9) 11,3342(4) 
b (Å) 11,77120(10) 10,8641(9) 12,0666(4) 
c (Å) 16,6255(2) 15,1572(15) 16,6600(6) 
α (°) 90 90 90 
β (°) 109,3390(10) 115,111(7) 101,646(2) 
γ (°) 90 90 90 
V (Å3) 2383,90(5) 1566,3(2) 2231,60(14) 
Z 2 2 2 
ρрозр. (г/см3) 2,252 2,502 2,285 
µ (мм–1) 3,277 2,960 3,028 
F(000) 1610 1164 1532 
Температура (К) 293(2) 293(2) 100(2) 
θmin, θmax 2,99; 30,00 3,39; 30,00 2,00; 30,78 
Кількість рефлексів 
знятих/незалежних 29677 / 8034 14847 / 4438 25943 / 6795 

Rint 0,0182 0,0910 0,0452 
Кількість використа-
них рефлексів 5892 I > 2σ(I) 2489 I > 2σ(I) 4857 I > 2σ(I) 

Кількість уточнених 
параметрів 370 235 358 

R1 0,0283 0,0419 0,0433 
wR2(усі дані) 0,0777 0,0612 0,1106 
G.O.F. 1,034 0,790 1,088 
Макс. залишкової 
електр. густини 
(e∙Å–3) 

–0,344 / 0,616 –0,479 / 0,497 –0,782 / 1,307 

CCDC 852525 – – 
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Продовження додатку А 

 

Сполука 4.7 4.8 4.9 
Емпірична формула H20CoNO22V5 C3H25CoN2O23V5 C4H42Mn2N4O44V10 
Молекулярна маса 699,8 770,88 1469,70 
Сингонія триклинна моноклинна моноклинна 
Просторова група P 1  P21/n Cm 
a (Å) 8,6835(5) 8,9078(3) 18,997(4) 
b (Å) 10,9012(6) 17,9580(6) 10,8053(10) 
c (Å) 11,0333(6) 13,8065(4) 11,2059(18) 
α (°) 65,454(2) 90 90 
β (°) 73,815(2) 101,909(2) 122,60(3) 
γ (°) 72,901(2) 90 90 
V (Å3) 893,19(9) 2161,04(12) 1937,8(8) 
Z 2 4 2 
ρрозр. (г/см3) 2,602 2,369 2,519 
µ (мм–1) 3,528 2,933 3,057 
F(000) 690 1532 1452 
Температура (К) 100(2) 100(2) 293(2) 
θmin, θmax 2,35; 29,75 2,27; 32,41 3,58; 25,00 
Кількість рефлексів 
знятих/незалежних 17929 / 5015 32622 / 8275 3297 / 2821 

Rint 0,0423 0,0666 0,0272 
Кількість використа-
них рефлексів 4462 I > 2σ(I) 6061 I > 2σ(I) 2195 I > 2σ(I) 

Кількість уточнених 
параметрів 322 370 331 

R1 0,0245 0,04 0,0388 
wR2(усі дані) 0,0634 0,0932 0,0816 
G.O.F. 1,067 1,025 0,955 
Макс. залишкової 
електр. густини 
(e∙Å–3) 

–0,528 / 0,589 –0,802 / 0,715 –0,494 / 0,462 

CCDC 1483821 1483822 926120 
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Продовження додатку А 

 

Сполука 5.1 5.2 5.3 
Емпірична формула C36H40CuMo2N6O15 C48H42Cu2Mo2N8O13 C40H50Cu2Mo2N8O17 
Молекулярна маса 1052,16 1257,86 1233,84 
Сингонія моноклинна моноклинна моноклинна 
Просторова група P21 C2/c P21/n 
a (Å) 12,6849(7) 25,88(3) 13,8806(17) 
b (Å) 22,0414(12) 13,126(3) 24,866(2) 
c (Å) 15,4326(10) 17,29(3) 14,972(2) 
α (°) 90 90 90 
β (°) 113,157(7) 125,3(2) 113,235(16) 
γ (°) 90 90 90 
V (Å3) 3967,2(4) 4795(11) 4748,6(10) 
Z 4 4 4 
ρрозр. (г/см3) 1,762 1,742 1,726 
µ (мм–1) 1,233 1,461 1,479 
F(000) 2124 2528 2496 
Температура (К) 108 298(2) 103 
θmin, θmax 3,12; 30,00 2,91; 25,00 2,87; 30,00 
Кількість рефлексів 
знятих/незалежних 24602/18331 7717/4186 25909/13810 

Rint 0,044 0,044 0,051 
Кількість використа-
них рефлексів 14126 I > 2σ(I) 2855 I > 2σ(I) 9252 I > 2σ(I) 

Кількість уточнених 
параметрів 1082 330 622 

R1 0,0573 0,0581 0,0495 
wR2(усі дані) 0,1168 0,1515 0,0930 
G.O.F. 0,992 0,987 0,991 
Макс. залишкової 
електр. густини 
(e∙Å–3) 

–1,099 / 3,136 –0,932 / 1,423 –0,848 / 0,801 

CCDC 1410578 1437341 1410583 
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Продовження додатку А 

 

Сполука 5.4а 5.4б 5.5 
Емпірична формула C30H46CuMoN5O12 C24H42CuMoN4O13 C84H58Cu3Mo3N16O18 
Молекулярна маса 828,20 754,10 2057,90 
Сингонія триклинна триклинна триклинна 
Просторова група P 1  P 1  P 1  
a (Å) 10,1232(5) 18,1011(5) 12,5627(4) 
b (Å) 13,1020(7) 20,6877(8) 18,9460(8) 
c (Å) 15,7770(7) 21,0229(7) 21,5715(8) 
α (°) 66,202(5) 110,423(3) 101,109(3) 
β (°) 72,312(4) 112,905(3) 101,128(3) 
γ (°) 71,502(4) 97,404(3) 103,703(3) 
V (Å3) 1778,05(14) 6468,6(4) 4738,9(3) 
Z 2 8 2 
ρрозр. (г/см3) 1,547 1,549 1,442 
µ (мм–1) 1,017 1,111 1,116 
F(000) 856 3112 2062 
Температура (К) 106 110 120 
θmin, θmax 3,07; 27,50 2,87; 30,00 3,30; 26,97 
Кількість рефлексів 
знятих/незалежних 16506/8106 69364/37673 41299 / 21697 

Rint 0,027 0,040 0,0554 
Кількість використа-
них рефлексів 6688 I > 2σ(I) 25449 I > 2σ(I) 12603 I > 2σ(I) 

Кількість уточнених 
параметрів 492 1612 1417 

R1 0,0383 0,0564 0,0705 
wR2(усі дані) 0,0957 0,1384 0,2168 
G.O.F. 1,027 0,986 0,971 
Макс. залишкової 
електр. густини 
(e∙Å–3) 

–0,703 / 0,964 –1,014 / 2,809 –1,026 / 1,839 

CCDC 1410581 1410582 1581430 
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Продовження додатку А 

 

Сполука 5.6 5.7 5.8 

Емпірична формула C48H54Cu2MoN10O13 C6H42CuMo6N8O30V2 
C8H48Cu2Mo6N8O33V

2 
Молекулярна маса 1202,03 1447,53 1589,14 
Сингонія орторомбічна триклинна орторомбічна 
Просторова група Pbcn P 1  Pccn 
a (Å) 22,471(4) 8,5468(5) 11,8618(8) 
b (Å) 16,200(3) 10,9507(5) 23,2484(12) 
c (Å) 14,689(2) 10,9914(4) 15,7977(8) 
α (°) 90 102,267(4) 90 
β (°) 90 112,333(5) 90 
γ (°) 90 99,415(5) 90 
V (Å3) 5347,0(14) 895,21(8) 4356,5(4) 
Z 4 1 4 
ρрозр. (г/см3) 1,493 2,685 2,423 
µ (мм–1) 1,090 3,218 3,132 
F(000) 2464 701 3088 
Температура (К) 298 298 298 
θmin, θmax 3,30; 32,43 3,21; 32,37 3,10; 30,30 
Кількість рефлексів 
знятих/незалежних 21957 / 8466 9455 / 5609 30081 / 5929 

Rint 0,0579 0,0448 0,1797 
Кількість використа-
них рефлексів 3972 I > 2σ(I) 3921 I > 2σ(I) 2707 I > 2σ(I) 

Кількість уточнених 
параметрів 339 262 295 

R1 0,070 0,0445 0,0626 
wR2(усі дані) 0,192 0,0710 0,1247 
G.O.F. 1,016 0,934 0,954 
Макс. залишкової 
електр. густини 
(e∙Å–3) 

–0,714 / 0,956 –1,065 / 0,946 –0,971 / 0,863 

CCDC 1542078 1882180 1882181 
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Продовження додатку А 

 

Сполука 5.9 5.10 5.11 

Емпірична формула C8H54Cu2Mo6N8O36V2 
C8H41Cu2Mo7N7O31,5

0V 
C50H40Cu3Mo5N10O27

P2 
Молекулярна маса 1643,19 1589,08 1945,18 
Сингонія моноклинна моноклинна триклинна 
Просторова група P21/n P21/n P 1  
a (Å) 11,2569(3) 9,8374(5) 12,370 
b (Å) 9,1947(2) 13,8773(7) 14,195 
c (Å) 21,9132(5) 14,1652(8) 18,734 
α (°) 90 90 88,45 
β (°) 99,328(2) 93,260(5) 78,10 
γ (°) 90 90 88,15 
V (Å3) 2238,11(9) 1930,65(17) 3216,4 
Z 2 2 2 
ρрозр. (г/см3) 2,438 2,734 2,008 
µ (мм–1) 3,057 3,609 2,054 
F(000) 1604 1530 1906,0 
Температура (К) 298 298 298 
θmin, θmax 2,88; 32,27 3,23; 32,48 2,83; 26,00 
Кількість рефлексів 
знятих/незалежних 19449 / 7174 12738 / 6128 44994/19648 

Rint 0,0397 0,0414 0,1317 
Кількість використа-
них рефлексів 5746 I > 2σ(I) 4122 I > 2σ(I) 9824 I > 2σ(I) 

Кількість уточнених 
параметрів 286 259 920 

R1 0,0419 0,0573 0,1324 
wR2(усі дані) 0,1048 0,1721 0,2813 
G.O.F. 1,043 1,054 1,045 
Макс. залишкової 
електр. густини 
(e∙Å–3) 

–1,617 / 0,971 –2,025 / 1,983 –1,479 / 1,536 

CCDC 1882182 1958821 – 
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Продовження додатку А 

 

Сполука 5.11` 5.12 5.13 

Емпірична формула C100H124Cu6Mo10N20
O68P4 

C40H40Cu4Mo3N8O22P2 
C50H58,50Cu5Mo2N12

O30P2 
Молекулярна маса 4158,70 1588,72 1879,10 
Сингонія триклинна триклинна триклинна 
Просторова група P 1  P 1  P 1  
a (Å) 13,9396(5) 13,6331(5) 17,4513(13) 
b (Å) 14,2373(6) 15,1811(8) 19,6518(10) 
c (Å) 17,8734(7) 21,8346(7) 22,6585(16) 
α (°) 89,839(3) 74,797(4) 93,132(5) 
β (°) 74,483(3) 88,938(3) 99,348(6) 
γ (°) 89,495(3) 74,583(4) 96,764(5) 
V (Å3) 3417,8(2) 4197,6(3) 7592,5(9) 
Z 1 2 4 
ρрозр. (г/см3) 2,021 1,725 1,644 
µ (мм–1) 1,947 1,577 3,174 
F(000) 2062,0 2160 3766 
Температура (К) 298 100 100 
θmin, θmax 2,95; 26,00 2,82; 30,25 2,97; 27,50 
Кількість рефлексів 
знятих/незалежних 25945/20012 48578/ 21741 65342 / 34789 

Rint 0,0439 0,0947 0,1378 
Кількість використа-
них рефлексів 15481 I > 2σ(I) 11690 I > 2σ(I) 13184 I > 2σ(I) 

Кількість уточнених 
параметрів 1895 712 1843 

R1 0,0694 0,0922 0,0894 
wR2(усі дані) 0,1566 0,2326 0,2278 
G.O.F. 1,036 1,031 0,866 
Макс. залишкової 
електр. густини 
(e∙Å–3) 

–1,230 / 1,409 –1,105 / 0,952 –1,129 / 1,822 

CCDC – – – 
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Продовження додатку А 

 

Сполука 5.14 5.15 5.16 

Емпірична формула C30H61,10CoMo5N9O3

5,55P2 
CaH32Mo5N4O31P2 

C60H152,20Ca2Co2Mo15N20
O105,10P6 

Молекулярна маса 1717,34 1166,01 4658,75 
Сингонія триклинна моноклинна орторомбічна 
Просторова група P 1  P21/n Fdd2 
a (Å) 11,60645(17) 9,86390(15) 60,289(3) 
b (Å) 15,7944(2) 18,5706(3) 34,7893(15) 
c (Å) 16,3788(3) 16,2484(3) 13,9080(4) 
α (°) 88,5789(13) 90 90 
β (°) 71,9503(15) 93,6354(14) 90 
γ (°) 81,6804(12) 90 90 
V (Å3) 2824,07(8) 2970,38(8) 29171(2) 
Z 2 4 8 
ρрозр. (г/см3) 2,020 2,607 2,121 
µ (мм–1) 1,526 2,453 1,718 
F(000) 1711 2272 18456 
Температура (К) 100 298 100 
θmin, θmax 2,90 ; 32,45 3,02; 32,28 2,84; 26,06 
Кількість рефлексів 
знятих/незалежних 51964 / 18291 17626 / 9323 22929 / 13035 

Rint 0,0305 0,0313 0,0453 
Кількість використа-
них рефлексів 14998 I > 2σ(I) 7611 I > 2σ(I) 10849 I > 2σ(I) 

Кількість уточнених 
параметрів 901 427 1049 

R1 0,0332 0,0380 0,0571 
wR2(усі дані) 0,0849 0,0946 0,1012 
G.O.F. 1,051 1,017 1,092 
Макс. залишкової 
електр. густини 
(e∙Å–3) 

–0,963 / 1,334 –1,279 / 0,963 –1,05 / 1,12 

CCDC 1510029 1525101 1510027 
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Продовження додатку А 

 

Сполука 5.17 5.18 5.19 

Емпірична формула C30H68,80Ca8CoMo12 
N11O95,20P8 

C60H130Ca6Mo12N12 
Ni2O115P8 

C30H24Ca4Mo6N7NiO
51,55P4 

Молекулярна маса 3885,57 4616,69 2225,91 
Сингонія моноклинна моноклинна моноклинна 
Просторова група C2/c I2/a P21/c 
a (Å) 40,6305(16) 38,524(2) 14,4486(18) 
b (Å) 13,2629(5) 13,2352(8) 12,8255(17) 
c (Å) 22,0623(8) 30,2298(19) 39,841(4) 
α (°) 90 90 90 
β (°) 96,185(3) 91,571(6) 90,712(10) 
γ (°) 90 90 90 
V (Å3) 11819,7(8) 15407,6(16) 7382,4(16) 
Z 4 4 4 
ρрозр. (г/см3) 2,184 1,990 2,003 
µ (мм–1) 1,939 1,581 1,709 
F(000) 7594 9176 4342 
Температура (К) 298 298 293(2) 
θmin, θmax 2,95; 27,50 3,06; 32,31 2,94; 30,24 
Кількість рефлексів 
знятих/незалежних 73087 / 13558 55989 / 24487 50977 /  

Rint 0,1067 0,0921 0,2215 
Кількість використа-
них рефлексів 8519 I > 2σ(I) 13117 I > 2σ(I) 6142 I > 2σ(I) 

Кількість уточнених 
параметрів 843 991 950 

R1 0,0609 0,0803 0,0966 
wR2(усі дані) 0,1707 0,1652 0,2404 
G.O.F. 1,000 1,030 0,944 
Макс. залишкової 
електр. густини 
(e∙Å–3) 

–0,735 / 0,912 –1,760 / 1,049 –1,030 / 1,003 

CCDC 1510033 – – 
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Продовження додатку А 

 

Сполука 5.20 5.21 5.23 

Емпірична формула C4H54CuMo8N9O49PV4 
C2H31CuMo5N6O26,50

P2 
C6H40Cu2Mo5N8O27P

2 
Молекулярна маса 2078,35 1168,51 1325,18 
Сингонія моноклинна моноклинна моноклинна 
Просторова група P21/m P21/n Cc 
a (Å) 10,7735(4) 10,2056(4) 15,0918(5) 
b (Å) 21,0219(5) 18,2490(6) 17,2093(3) 
c (Å) 11,8451(4) 17,3651(7) 13,8920(4) 
α (°) 90 90 90 
β (°) 105,971(4) 103,203(4) 105,434(3) 
γ (°) 90 90 90 
V (Å3) 2579,14(15) 3148,6(2) 3477,90(16) 
Z 2 4 4 
ρрозр. (г/см3) 2,676 2,465 2,531 
µ (мм–1) 3,120 2,798 3,141 
F(000) 2010 2264 2584 
Температура (К) 298 298 298 
θmin, θmax 3,00; 29,90 3,03; 30,00 3,22; 29,27 
Кількість рефлексів 
знятих/незалежних 14542 / 6734 18410 / 9088 17525 / 7651 

Rint 0,0490 0,0490 0,0491 
Кількість використа-
них рефлексів 4906 I > 2σ(I) 6165 I > 2σ(I) 6773 I > 2σ(I) 

Кількість уточнених 
параметрів 388 412 478 

R1 0,0448 0,0465 0,0470 
wR2(усі дані) 0,1184 0,1005 0,0998 
G.O.F. 1,034 0,963 1,009 
Макс. залишкової 
електр. густини 
(e∙Å–3) 

–0,873 / 0,871 –0,977 / 1,135 –1,311 / 1,013 

CCDC 1472532 1472533 1472534 



361 

Продовження додатку А 

 

Сполука 5.24 5.25 
Емпірична формула C13H58Cu3,25Mo5N13,50O51,50PV8 C12H110Cu4Mo13N12O95P2V7 
Молекулярна маса 2352,42 3863,01 
Сингонія триклинна триклинна 
Просторова група P 1  P 1  
a (Å) 12,9257(5) 13,9365(10) 
b (Å) 14,4093(5) 14,7571(13) 
c (Å) 19,1362(6) 15,1934(19) 
α (°) 87,392(3) 62,465(11) 
β (°) 89,705(3) 75,886(8) 
γ (°) 74,489(3) 84,794(7) 
V (Å3) 3430,7(2) 2610,8(4) 
Z 2 1 
ρрозр. (г/см3) 2,277 2,457 
µ (мм–1) 3,030 3,044 
F(000) 2292 1879 
Температура (К) 100 120 
θmin, θmax 2,80; 32,42 3,06; 27,50 
Кількість рефлексів 
знятих/незалежних 40822 / 22233 21046 / 11924 

Rint 0,0756 0,0983 
Кількість використа-
них рефлексів 9951 I > 2σ(I) 7131 I > 2σ(I) 

Кількість уточнених 
параметрів 1018 661 

R1 0,0819 0,0736 
wR2(усі дані) 0,2208 0,1630 
G.O.F. 0,992 0,967 
Макс. залишкової 
електр. густини 
(e∙Å–3) 

–1,289 / 1,617 –1,975 / 2,200 

CCDC – – 
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