
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

 

Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису 

 

ОЛИШЕВЕЦЬ ІРИНА ПЕТРІВНА  

 

УДК 546.65+541.49+539.26+535.37 

             

ДИСЕРТАЦІЯ 

КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ ЛАНТАНОЇДІВ З МОНО- ТА 

БІС-ХЕЛАТУЮЧИМИ ЛІГАНДАМИ КАРБАЦИЛ-  ТА 

СУЛЬФОНІЛАМІДОФОСФАТНОГО ТИПУ                             

Спеціальність: 102 - хімія  

Галузь знань: 10 - природничі науки                             

 

Подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі 10 -

природничі науки за спеціальністю 102 - хімія 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

___________________________(Олишевець І. П.) 

 

 

Науковий керівник – Амірханов Володимир Михайлович, доктор хімічних 

наук, професор  

 

Київ – 2020 

  



2 

АНОТАЦІЯ 

 

Олишевець І.П. Координаційні сполуки лантаноїдів з моно- та 

біс-хелатуючими лігандами карбацил-  та сульфоніламідофосфатного типу.  – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі 

природничих наук за спеціальністю 102 – хімія. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2020. Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2020. 

 

Дисертаційна робота є продовженням наукового напрямку, 

присвяченого синтезу та дослідженню фізико-хімічних властивостей 

координаційних сполук (КС) лантаноїдів з карбацил- та 

сульфоніламідофосфатами (КАФ та САФ лігандами).  

Попередні дослідження показали, що координаційні сполуки 

лантаноїдів з КАФ та САФ лігандами мають низку корисних властивостей, а 

саме: значну термічну стійкість, інтенсивну та ефективну 

фотолюмінесценцію, магнітні властивості та біологічну активність, що робить 

їх перспективними сполуками для створення функціональних матеріалів для 

сучасних технологій. Була показана можливість використання комплексів 

лантаноїдів з КАФ та САФ лігандами як конструкційних блоків для одержання 

гетеробіядерних координаційних сполук. Зроблені перші спроби застосування 

гетеролігандних координаційних сполук європію та тербію в якості 

випромінюючих шарів у електролюмінесцентних пристроях (OLED). 

Основним напрямком даного дослідження став пошук координаційних 

сполук лантаноїдів, які потенційно можуть бути використані в якості 

люмінофорів для одержання білих світлодіодів. Основними перевагами 

використання для досягнення цієї мети саме комплексів лантаноїдів є 

 їх висока стійкість (хімічна, фотохімічна та термічна), що значно 

підвищує стабільність роботи світловипромінюючих діодів;  
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 наявність дуже вузьких смуг в спектрах лантаноїдів через 

екранування 4f-оболонки зовнішніми електронами, тому 

відповідні спектри емісії, близькі до монохроматичних. Таким 

чином можна одержати «чисті» кольори випромінювання. 

Особливе місце в представленій роботі займає дослідження аніонних та 

катіонних комплексів лантаноїдів, що пов’язано з перспективами їх 

застосування як електропровідних розчинів, які містять люмінесціюючі йони. 

Металовмісні йонні рідини на основі комплексів йонного типу можуть бути 

прекурсорами при створенні матеріалів нового типу. Такі комплекси також 

можуть виступати в якості вихідних речовин для синтезу гетеробіядерних 

сполук та створення білих світлодіодів (WLED). У рамках даної роботи 

синтезовано 20 нових аніонних комплексів лантаноїдів з монохелатуючими 

фосфорильованими сульфамідами та двома типами катіонів. Координаційні 

сполуки було дослідженно за допомогою інфрачервоної, ЯМР (1Н, 13С, 31Р), 

електронної спектроскопії та із застосуванням методів елементного, 

термогравіметричного, калориметричного, рентгенофазового та 

рентгеноструктурного аналізу. 

Було одержано два типи аніонних комплексів: {Cs[Ln(L1-2)4]}n – 

полімерної будови та NEt4[Ln(L1-2)4] – йонної будови, де (L1)-  – 

диметил(фенілсульфоніл)амідофосфат-аніон, (L2)- – диметил-п-толуїл-

сульфоніламідофосфат-аніон. Вперше для сполук ряду NEt4[Ln(L2)4] (Ln = La, 

Eu, Nd, Gd) було визначено та досліджено фазові переходи при охолодженні 

до 100 K та їх термодинамічні параметри. Час життя люмінесценції (τexp) 

комплексів NEt4[Ln(L1-2)4] (Ln = Eu, Tb) має найвищі значення (3.5 – 3.7 мс) 

серед відомих комплексів європію та тербію з сульфоніл- та 

карбациламідофосфатами. Значення часу життя емісії комплексів 

{Cs[Ln(L1-2)4]}n є близьким до τexp  для {Na[Ln(САФ)4]}n, але меншим за τexp для 

комплексів з тетраетиламонієм. Обчислені внутрішні квантові виходи (QLn
Ln) 

для одержаних комплексів європію є співрозмірними з відповідними 
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значеннями для інших подібних тетракіс-комплексів на основі САФ та КАФ 

лігандів і є помітно вищими за QLn
Ln β-дикетонатних комплексів. 

Катіонні комплекси європію та тербію складу [Ln(L6)2bipy2]BPh4 на 

основі N,N՛-тетраетил-N՛՛-(трихлорацетил)фосфотриаміду (HL6) теж 

демонструють яскраву червону та зелену метал-центровану люмінесценцію з 

часом життя емісії за кімнатної температури від 1.3 мс до 1.65 мс, що є меншим 

ніж для аніонних САФ-комплексів, що досліджувалися.  

Дану дисертаційну роботу можна вважати початком нового 

перспективного напрямку досліджень координаційних сполук з 

біс-хелатуючими карбацил- та сульфоніламідофосфатами, оскільки зазначені 

сполуки надають можливості одержання нових поліядерних комплексів з 

корисними фізико-хімічними властивостями.  

У рамках даного дослідження вперше було одержано гелікатні біядерні 

комплекси з біс-хелатуючим САФ лігандом (тетраметил[оксібіфеніл-4,4՛-

диїлди(сульфоніл)]діамідофосфатом), структурні особливості та спектральні 

властивості яких були досліджені за допомогою численних фізико-хімічних 

методів аналізу. Спроби використання даних КС європію та тербію в 

технології білих світлодіодів (WLED) призвели до висновку, що наразі 

фотолюмінофори на основі координаційних сполук (NHEt3)2[Ln2(L
3)4] 

(Ln = Eu, Tb) доцільно використовувати як додаткові люмінофори – коректори 

спектру випромінювання джерела світла для суттєвого покращення 

спектральних та колориметричних характеристик випромінюваного білого 

світла. 

Важливою частиною дисертаційної роботи є дослідження 

координаційних сполук на основі нового біс-хелатуючого КАФ ліганду 

тетраметил[піридин-2,6-диїл(імінокарбоніл)]діамідофосфату (H2L
5). Для 

оцінки кислотно-основних властивостей даного карбациламідофосфату були 

визначені константи протонування. Методом потенціометричного титрування 

було досліджено процес комплексоутворення в розчині  (об’ємне 
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співвідношення метанол/вода = 80/20) і визначено константи стійкості та 

стехіометрію комплексів за різних значень рН.  

Новий КАФ ліганд є водорозчинним, що робить його перспективним в 

галузі біологічних досліджень. Після проведення оцінки біологічної 

активності in silico за допомогою комп'ютерної програми PASS було виявлено 

протипухлинну (antineoplastic) активність даного карбациламідофосфату. Для 

H2L
5 встановлено in vitro наявність цитотоксичної дії щодо лейкозних клітин 

та відсутність гемолітичної активності у діапазоні досліджуваних 

концентрацій, що дозволяє зробити висновок про доцільність подальших 

біологічних дослідженнь сполук на основі даного ліганду.  

У координаційних сполуках [Ln(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH вперше для 

біс-карбациламідофосфатів була зареєстрована тридентатна координація 

ліганду до йона металу з утворенням комплексів «скорпіонатного» типу. За 

допомогою потенціометричного титрування КС європію та тербію було 

показано, що процес координації починається при рН близько 4 з формування 

частинок [LnL5H]2+. Комплексні часточки [Ln(HL5)2]
+ існують в розчині в 

інтервалі рН від 6.5 до 8.5 при використанні надлишку ліганду. Формування 

комплексу та склад частинок, що утворюються в розчині при змішуванні 

ліганду з йонами Ln3+, контролювали за допомогою ESI-MS. Отримані дані 

дозволяють ефективно підібрати умови синтезу та збільшити відсоток виходу 

цільових комплексів. Вперше визначені константи стійкості синтезованих 

координаційних сполук в розчині є важливою характеристикою для нових 

комплексів «скорпіонатного» типу та надалі можуть використовуватися як 

об’єкти порівняння у дослідженнях нових аналогічних сполук. 

При фотозбудженні УФ світлом комплекси європію та тербію 

[Ln(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH виявляють яскраву червону та зелену люмінесценцію 

з часом життя емісії 1.63 мс для сполук європію та 1.96 мс для сполук тербію 

(T = 298 K), що є співрозмірним з часом життя люмінесценції відомих 

координаційних сполук з монохелатуючими КАФ лігандами. Власний 

квантовий вихід [Eu(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH складає 70 %. 
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Дослідження термічних властивостей всіх синтезованих КС показали 

їх значну термічну стійкість (початок розпаду близько 200 °С), що свідчить 

про можливість практичного використання комплексів лантаноїдів з моно- та 

біс-хелатуючими карбацил- та сульфоніламідофосфатами в 

електролюмінесцентній діодній технології. А розчинність отриманих 

комплексів у воді відкриває перспективу для їх практичного застосування в 

біології та медицині. 

Таким чином, результати проведених в рамках даної роботи 

досліджень: 

- доповнюють знання щодо координаційно-хімічних властивостей моно- 

та біс-хелатуючих САФ та КАФ лігандів;  

- поглиблюють розуміння зв'язку спектральних характеристик 

лантаноїдів з будовою комплексних сполук;  

- сприяють розробці підходів до пошуку найбільш ефективних лігандних 

систем на основі карбацил- та сульфоніламідофосфатів для одержання  

моно- та біядерних комплексів лантаноїдів з бажаними 

люмінесцентними характеристиками;  

- демонструють потенціал практичного використання біядерних 

комплексів європію та тербію з біс-хелатуючим САФ лігандом в якості 

люмінофорів в технології білих світлодіодів. 

 

Ключові слова: лантаноїди, координаційні сполуки, 

карбациламідофосфати, сульфоніламідофосфати, тетракіс-комплекси, 

біс-хелатуючі ліганди, гелікатні комплекси, спектроскопія, люмінесценція, 

рентгеноструктурний аналіз, фазовий перехід. 
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ABSTRACT 

Olyshevets I. P. Lanthanide coordination compounds with mono- and bis-chelating 

carbacyl- and sulfonylamidophosphate type ligands. – Qualifying scientific work on 

the rights of the manuscript. 

Thesis for a Doctor of Philosophy Degree in the field of natural sciences on a 

specialty 102 - chemistry. - Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry 

of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 

This work continues the scientific direction devoted to the study of 

physicochemical properties of lanthanide coordination compounds with sulfonyl- 

and carbacylamidophosphates. 

Previous studies have shown that lanthanide coordination compounds with 

CAPh and SAPh ligands have a number of useful properties, namely: high thermal 

stability, intense and efficient photoluminescence, magnetic properties and 

biological activity, which makes them promising compounds for creating functional 

materials for modern technologies. The possibility of using lanthanide complexes 

with CAPh and SAPh ligands as structural blocks for obtaining heterobinuclear 

coordination compounds has been shown. The first attempts to use heteroligand 

coordination compounds of europium and terbium as emitting layers in 

electroluminescent devices (OLED) have been made. 

The main direction of this study was the search for the coordination 

compounds of lanthanides, which can potentially be used as phosphors to obtain 

white light. The main advantages of using lanthanide complexes to achieve this goal 

are 

• their high resistance (chemical, photochemical and thermal), which 

significantly increases the stability of light emitting diodes. 

• the presence of very narrow bands in the spectra of lanthanides due to the 

shielding of the 4f-shell by external electrons, so the corresponding emission spectra 

are close to monochromatic. In this way one can get "pure" emission colors. 
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A special place in the presented work is occupied by the study of anionic and 

cationic complexes of lanthanides, which is associated with the prospects of their 

use as electrically conductive solutions containing luminescent ions. 

Metal-containing ionic liquids based on ionic complexes can be precursors for the 

new types of materials. Such complexes can also act as starting materials for the 

synthesis of heterobinuclear compounds for white electrodiodes (WLED). In the 

framework of this study, 20 new anionic complexes of lanthanides with 

monochelating sulfonylamidophosphates and two types of cations were synthesized 

and characterized by the means of IR, NMR (1H, 13C, 31P) and electronic 

spectroscopy as well as elemental, thermogravimetric, calorimetric and X-ray 

diffraction methods. 

Two types of anionic complexes were obtained: polymeric {Cs[Ln(L1-2)4]}n 

and ionic NEt4[Ln(L1-2)4]. For the first time for the series of compounds 

NEt4[Ln(L2)4] (Ln = La, Eu, Nd, Gd) based on dimethyl(4-methylphenylsulfonyl)-

amidophosphate, the phase transitions during cooling to 100 K were studied and 

their thermodynamic parameters were determined. Complexes NEt4[Ln(L1-2)4] 

(Ln = Eu, Tb) based on dimethyl(phenylsulfonyl)amidophosphate and 

dimethyl(4-methylphenylsulfonyl)amidophosphate showed the highest values of the 

emission decay time among previously known complexes of europium and terbium 

with carbacylamidophosphates. The 5D0 lifetime (τexp) value of {Cs[Ln(L1-2)4]} are 

lower than τexp of the complexes with the tetraethylammonium cation and are 

comparable to the emission lifetime of most known Na[Ln(SAPh)4] complexes. The 

calculated internal quantum yields for the complexes obtained are similar to 

quantum yields of other previously known tetrakis-complexes based on SAPh and 

CAPh ligands and are significantly higher compared to β-diketonate complexes. 

Cationic complexes of europium and terbium [Ln(L6)2bipy2]BPh4 based on 

N,N ՛-tetraethyl-N-(trichloroacetyl)phosphotriamide also show bright red and green 

metal-centered luminescence with the emission decay time at room temperature 

from 1.3 ms to 2.0 ms, which is less than the emission decay time of the anionic 

SAPh complexes studied. 
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This work can be considered as the beginning of a new promising area of 

research of coordination compounds with bis-chelating carbacyl- and 

sulfonylamidophosphates, as these ligands provide opportunities for obtaining the 

new polynuclear complexes with unique physicochemical properties. 

This study was the first to obtain helicate binuclear complexes with bis-

chelating SAPh ligand, which were investigated by the means of infrared, 

NMR (1H, 13C, 31P) and electronic spectroscopy, as well as by the methods of 

elemental, thermogravimetric and X-ray diffraction analyses. Attempts to use these 

europium and terbium complexes in the WLED technology have led to the 

conclusion that (NHEt3)2[Ln2(L
3)4] (Ln = Eu, Tb) complexes can be used as 

additional phosphors for the light source spectrum correction. This will significantly 

improve the spectral and colorimetric characteristics of the white light emitted. 

An important part of this work is the study of coordination compounds based 

on the new bis-chelating CAPh ligand tetramethylpyridine-2,6-diyl-

(iminocarbonyl)diamidophosphate. Its acid-base properties in methanol/water 

solution were studied, stability constants and stoichiometry of complexes at different 

pH values were determined. 

The new CAPh ligand is water-soluble, which makes it promising in the field 

of biological research. After evaluation of biological activity using the computer 

program PASS the antitumor (antineoplastic) activity of this 

carbacylamidophosphate was detected. For tetramethylpyridine-2,6-diyl-(imino-

carbonyl)diamidophosphate, the presence of cytotoxic effects on leukemic cells and 

the absence of hemolytic activity (in the range of concentrations used) were found. 

That allows us to conclude that further biological studies of compounds based on 

this ligand are appropriate. 

For the first time the tridentate coordination of the ligand to the metal ion 

with the formation of scorpionate-type complexes was estabilished in the 

coordination compounds [Ln(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH based on 

bis-carbacylamidophosphates. Potentiometric titration of europium and terbium 

complexes showed that the coordination process begins at a pH of about 4 with the 
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formation of [LnL5H]2+ particles. Complex particles [Ln(HL5)2]
+ exist in solution in 

the pH range from 6.5 to 8.5 using the excess of the ligand. The formation of the 

complex and the composition of the particles formed in solution when mixing the 

ligand with Ln3+ ions were monitored using ESI-MS. The data obtained allow to 

effectively select the synthesis conditions and increase the yield of the complexes. 

The stability constants determined for the coordination compounds in solution are 

an important characteristic for the new scorpionate-type complexes and can be 

further used as objects of comparison in studies of new similar compounds. 

Upon photoexcitation with UV light, the europium and terbium complexes 

[Ln(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH show bright red and green luminescence with the emission 

decay time of 1.63 ms for europium compounds and 1.96 ms for terbium compounds 

(T = 298 K), which is comparable with the decay time of known coordination 

compounds with monochelating CAPh ligands. The intrinsic quantum yield of 

[Eu(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH is 70%. 

Studies of the thermal properties of all coordination compounds obtained 

have shown their high thermal stability (the beginning of decay is about 200 °C), 

which indicates the prospects for practical use of lanthanide complexes with mono- 

and bis-chelating carbacyl- and sulfonylamidophosphates in LED technology. And 

a good solubility in water opens the perspective for their practical application in 

biology and medicine. 

Thus, the results of research conducted in this work 

• supplement knowledge of the coordination and chemical properties of 

mono- and bis-chelating SAPh and CAPh ligands; 

• deepen the understanding of the relationship between the spectral 

characteristics of lanthanides with the structure of complex compounds; 

• encourage the development of approaches to find the most effective ligand 

systems based on carbacyl- and sulfonylamidophosphates for mono- and binuclear 

complexes of lanthanides with the desired luminescent characteristics; 
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• demonstrate the perspective for practical use of binuclear europium and 

terbium complexes with bis-chelating SAPh ligand as phosphors in the WLED 

technology. 

Key words: lanthanides, coordination compounds, tetrakis-complexes, 

carbacylamidophosphates, sulfonylamidophosphates, bis-chelating ligands, helicate 

complexes, spectroscopy, luminescence, X-ray diffraction analysis, phase transition. 
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ВСТУП 
 

Актуальність теми. Останнім часом інтенсивно розвиваються 

дослідження в області координаційної хімії лантаноїдів, що пов’язано з 

перспективністю застосування їх сполук в галузі новітніх технологій, біології 

та діагностики: в якості контрастних речовин для МРТ-досліджень, 

люмінесцентних зондів тощо.  

За останні десятиріччя багато робіт було присвячено створенню 

органічних електролюмінесцентних діодів (OLED) з використанням 

комплексів лантаноїдів як люмінофорів. Значна частина таких досліджень 

включає в себе вивчення β-дикетонатних комплексів лантаноїдів з лігандами - 

"антенами", що здатні перетворювати енергію світла з УФ області у видиму 

завдяки збудженню f-електронів. Комплекси лантаноїдів з 

P,N-гетерозаміщеними структурними аналогами β-дикетонів – 

карбациламідофосфатами (КАФ) та сульфоніламідофосфатамами (САФ) 

мають деякі істотні переваги. Наявність атома фосфору у функціональному 

фрагменті забезпечує нові синтетичні можливості для введення додаткових 

функціональних груп – антен. Крім того, порівняно з β-дикетонами, заміна в 

САФ та КАФ лігандах однієї з карбонільних груп на фосфорильну призводить 

до зниження коливальної енергії координованих до йона Ln3+ фрагментів, а 

заміна атома карбону на нітроген виключає високочастотні коливання С – Н 

груп у хелатному кільці. Ці фактори зменшують мультифононне гасіння 

люмінесценції лантаноїдів у комплексах на основі САФ та КАФ лігандів та 

роблять їх перспективними для створення люмінофорних матеріалів. 

Попередні дослідження показали, що координаційні сполуки 

лантаноїдів з КАФ та САФ лігандами мають значну термічну стійкість, 

інтенсивну та ефективну фотолюмінесценцію. Показано, що деякі КАФ 

сполуки можуть проявляти біологічну активність різного спрямування, що 

робить дані речовини привабливими для використання в галузі біологічних та 

медичних досліджень. Особливе місце займають дослідження аніонних та 
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катіонних комплексів лантаноїдів, пов’язані з перспективами їх застосування 

як електропровідних розчинів, що містять йони, здатні до люмінесценції, 

металовмісних йонних рідин – прекурсорів для створення новітніх матеріалів, 

а також в якості вихідних речовин для синтезу гетеробіядерних сполук та 

створення білих світлодіодів (WLED). 

Перспективним продовженням напрямку досліджень 

фосфорилвмісних лігандних систем є синтез та вивчення координаційно-

хімічних властивостей біс-хелатуючих сульфоніл- та карбациламідофосфатів 

та властивостей комплексів на їх основі, оскільки дані сполуки надають 

можливості для одержання нових поліядерних гелікатних або 

«скорпіонатних» комплексів з унікальними фізико-хімічними властивостями.  

В зв’язку з цим надзвичайно актуальним є пошук, синтез та всебічне 

дослідження нових комплексів лантаноїдів з корисними люмінесцентними 

властивостями, що можуть бути основою у створенні новітніх матеріалів для 

сучасних технологій.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано на кафедрі неорганічної хімії хімічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт: «Cинтез та 

дослідження складнооксидних та різнометалічних координаційних сполук як 

основи нових поліфункціональних матеріалів» (№ Держреєстрації 

0116U002560) та «Неорганічно-органічні гібриди та комплекси перехідних 

металів як основа нових поліфункціональних матеріалів для оптоелектронних 

технологій, каталізу та біомедичних застосувань» (№ Держреєстрації 

0119U100312). 

Мета і задачі дослідження. 

Метою даної роботи є одержання та вивчення координаційно-хімічних 

властивостей представників моно- та біс-хелатуючих сульфоніл- та 

карбациламідофосфатів, синтез і дослідження нових координаційних сполук 
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лантаноїдів на їх основі; оцінка можливостей практичного використання 

одержаних сполук. 

Для досягнення поставленої мети було необхідно вирішити такі задачі: 

синтезувати нові моно- та біс-хелатуючі сульфоніл- та карбациламідофосфати; 

дослідити біологічну активність тетраметил[піридин-2,6-

диїл(імінокарбоніл)]діамідофосфату in vitro; дослідити координаційно-хімічні 

властивості одержаних сульфоніл- та карбациламідофосфатів по відношенню 

до йонів Ln3+ та одержати нові координаційні сполуки лантаноїдів(ІІІ); 

встановити кристалічну будову синтезованих сполук; дослідити термічні 

властивості одержаних комплексів; вивчити спектральні властивості 

синтезованих координаційних сполук; визначити положення триплетних 

рівнів лігандів у складі одержаних комплексів; дослідити та проаналізувати 

фотолюмінесцентні характеристики одержаних комплексів та їх залежність 

від будови комплексів та типу лігандів. 

Об’єкти дослідження: реакції утворення моно- та біс-хелатуючих 

сульфоніл- та карбациламідофосфатів і координаційних сполук лантаноїдів на 

їх основі. 

Предмет дослідження: умови утворення, будова та властивості 

координаційних сполук лантаноїдів з САФ та КАФ лігандами. 

Методи дослідження: ІЧ, ЯМР (1Н, 13С, 31Р) та електронна 

спектроскопія, елементний, термогравіметричний, калориметричний, 

рентгенофазовий та рентгеноструктурний аналіз, мас-спектрометрія та рН 

потенціометрія. 

Елементний (C, H, N) аналіз та комплексонометричне титрування 

дозволяють визначити або підтвердити запропонований кількісний склад 

синтезованих комплексів, які не вдалося отримати в монокристалічному стані.  

ІЧ спектроскопія. За величиною зсувів характеристичних смуг 

поглинання в ІЧ спектрах синтезованих координаційних сполук можна 

зробити висновок про спосіб координації молекули ліганду до йона 

лантаноїду.   
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ЯМР спектроскопія. За наявністю або відсутністю в 1Н ЯМР спектрі 

діамагнітних комплексів лантаноїдів сигналів від протонів NH групи, а також 

за зсувом сигналів в область сильного або слабкого поля можна зробити 

висновок про моно- або бідентатне координування молекули ліганду до йона 

лантаноїду. Аналіз співвідношення інтегральних інтенсивностей сигналів від 

окремих груп протонів є особливо корисним для різнолігандних та аніонних 

комплексів з три- або тетраетиламоній катіоном, адже дозволяє визначити 

кількісне співвідношення додатковий ліганд (катіон) : фосфорильований 

ліганд. 13С та 31Р ЯМР спектри використовуються для підтвердження 

індивідуальності сполук. 

Електронна спектроскопія. За кількістю смуг поглинання у спектрах 

забарвлених комплексів неодиму в області надчутливого переходу 4I9/2 → 2G5/2 

(560-610 нм), їх формою та співвідношенням інтенсивності можна зробити 

висновок про симетрію найближчого оточення центрального атома. Кількість 

смуг поглинання в області переходу 4I9/2 → 2P1/2 (425 – 435 нм) вказує на 

кількість центрів поглинання різного типу. Порівняння електронних спектрів 

поглинання розчинів комплексів неодиму зі спектрами дифузного відбиття 

кристалічного зразка дозволяє визначити чи руйнується координаційне 

оточення центрального атома під час розчинення. 

Люмінесцентна спектроскопія. За спектрами фосфоресценції 

заморожених (77 K) розчинів комплексів гадолінію, лантану або лютецію 

визначають величини триплетних рівнів лігандів у складі комплексів. 

Найбільш інформативними є спектри люмінесценції координаційних сполук 

європію, штарківська структура яких дозволяє визначити симетрію 

найближчого оточення йона Eu3+. Спостерігаючи за кінетикою затухання 

люмінесценції, можна визначити такі важливі характеристики як власний 

квантовий вихід та час життя люмінесценції.  

Рентгенофазовий аналіз порошків використовувався для 

підтвердження ізоструктурності комплексів однакового складу шляхом 
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якісного порівняння отриманих рентгенограм. Основною перевагою цього 

метода є можливість дослідження сполук в порошкоподібному стані. 

Рентгеноструктурний аналіз (РСтА) монокристалів. Основний метод 

для підтвердження складу та визначення будови як САФ та КАФ лігандів, так 

і координаційних сполук на їх основі. Дозволяє отримати інформацію про 

параметри елементарної комірки, довжини зв’язків, взаємне розташування 

атомів та молекул та специфічні міжмолекулярні взаємодії в кристалічному 

стані. Основним недоліком даного методу є необхідність одержувати 

досліджувані сполуки в монокристалічному вигляді, що не завжди є легкою 

задачею. 

Тривимірні поверхні Гіршфельда та двовимірні графіки «відбитків 

пальців» генеруються за допомогою програми Crystal Explorer 3.0. Це дозволяє 

додатково якісно та кількісно оцінити внесок різних водневих зв’язків та 

міжмолекулярних взаємодій, що присутні в кристалічній структурі. 

Диференційна скануюча калориметрія дозволяє дослідити фазові 

переходи, що відбуваються при нагріванні/охолодженні, визначити 

температуру та термодинамічні характеристики цих переходів. 

 Термогравіметричні дослідження є надзичайно важливими для оцінки 

можливості подальшого практичного використання синтезованих сполук та 

дозволяють визначити температурних інтервал, в якому сполука є стабільною. 

Масс-спектрометрія. Метод мас-спектрометрії з іонізацією 

електроспреєм (ESI-MS) може бути успішно застосований для визначення 

стехіометрії метал-ліганд безпосередньо зі значень m/z. 

Метод лазерної десорбції/іонізації - метод «м'якої» іонізації - дозволяє 

генерувати нефрагментовані молекулярні йони для відповідного визначення 

складу сполуки.  

Потенціометричне титрування – метод, що дозволяє визначити 

константи стійкості та стехіометрію комплексів в розчині в залежності від pH 

середовища. Надзвичайно важливе дослідження для водорозчинних сполук, 

потенційне використання яких пов’язане з біологічною активністю. 
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Біологічні дослідження. Одним з перспективних шляхів практичного 

застосування КАФ та САФ лігандів, а також комплексів на їх основі є 

створення біологічно активних речовин. Тому за допомогою комп'ютерної 

програми PASS було здійснено прогнозування in silico ймовірних видів 

біологічної активності одного з КАФ лігандів на основі його структурної 

формули та проведено експериментальне дослідження біологічної активності 

in vitro.  

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше синтезовано, 

виділено в індивідуальному стані та досліджено фізико-хімічні властивості 

двох нових біс-хелатуючих лігандів карбацил- та сульфоніламідофосфатного 

типу та 49 нових координаційних сполук, що містять моно- та біс-хелатуючі 

САФ та КАФ ліганди. Методом повного рентгеноструктурного аналізу 

встановлено будову 18 нових сполук.  

Для комплексів NEt4[Eu(L1-2)4] на основі диметил(фенілсульфоніл)-

амідофосфату (HL1) та диметил-п-толуїл-сульфоніламідофосфату (HL2) 

зареєстровано час життя люмінесценції, що складає 3.5 − 3.7 мс, та є найвищим 

серед раніше одержаних комплексів європію з сульфоніл- та 

карбациламідофосфатами.  

Вперше для сполуки NEt4[Eu(L2)4] було визначено та досліджено 

фазовий перехід при охолодженні до 100 K та визначено його термодинамічні 

параметри (ΔH =  0.2 – 4.0 кДж∙моль–1, ΔS = (-19.6) − (-1.2) Дж∙K–1∙моль–1). 

Вперше було одержано гелікатні біядерні комплекси з біс-хелатуючим 

САФ лігандом та запропановано використання даних КС європію та тербію в 

технології білих світлодіодів (WLED). 

Для оцінки кислотно-основних властивостей нового біс-хелатуючого 

КАФ ліганду були визначені константи протонування. Методом 

потенціометричного титрування було визначено константи стійкості та 

стехіометрію комплексів європію та тербію за різних значень рН розчину  

(об’ємне співвідношення метанол/вода = 80/20). 
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Вперше для біс-карбациламідофосфатів була зареєстрована 

тридентатна координація ліганду до йона металу з утворенням комплексів 

скорпіонатного типу. Встановлено, що новий КАФ ліганд є водорозчинним, 

що робить його перспективним в галузі біологічних дослідженнь. За оцінкою 

біологічної активності in silico було виявлено протипухлинну (antineoplastic) 

активність. Для тетраметил[піридин-2,6-диїл(імінокарбоніл)]діамідофосфату 

встановлено in vitro наявність цитотоксичної дії щодо лейкозних клітин, що у 

сукупності з відсутністю гемолітичної активності у діапазоні досліджуваних 

концентрацій відкриває перспективність подальших біологічних дослідженнь 

сполук на основі даного ліганду.  

Практичне значення одержаних результатів. У результаті 

проведених досліджень було синтезовано координаційні сполуки європію та 

тербію з моно- та біс-хелатуючими карбацил- та сульфоніламідофосфатами, 

що характеризуються яскравою червоною та зеленою люмінесценцією, 

відповідно, та часом життя 1.4 – 3.7 мс. Термічна стійкість до температури 

150 – 200 ⁰С та люмінесцентні властивості комплексів (NHEt3)2[Ln2(L
3)4] 

(Ln = Eu3+, Tb3+) визначають можливість їх використання як додаткових 

люмінофорів для корекції спектру випромінювання джерела світла в 

технології білих світлодіодів (WLED). Згідно результатів аналізу in silico з 

використанням комп’ютерної програми PASS для біс-хелатуючого 

тетраметил[піридин-2,6-диїл(імінокарбоніл)]діамідофосфату виявлено 

протипухлинну (antineoplastic) активність та in vitro встановлено наявність 

цитотоксичної дії щодо клітини гострої Т-лейкемії людини CCRF-CEM, що 

дозволяє зробити висновок про доцільність подальших біологічних 

досліджень сполук на основі даного ліганду.  

Проведені дослідження поглиблюють знання щодо координаційно-

хімічних властивостей САФ та КАФ лігандів, розуміння зв'язку спектральних 

характеристик комплексних сполук лантаноїдів з їх будовою; сприяють 

розробці підходів до синтезу нових моно- та біядерних комплексних сполук 
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лантаноїдів на основі карбацил- та сульфоніламідофосфатних лігандів з 

бажаними люмінесцентними характеристиками.  

Одержані результати досліджень можуть бути використані при 

підготовці лекційних матеріалів, підручників, посібників та практикумів з 

координаційної хімії та інших спецкурсів. 

Особистий внесок здобувача. Основний обсяг експериментальних 

досліджень, обробка та інтерпретація одержаних результатів виконані 

здобувачем особисто. Вибір напрямку досліджень, постановка мети та задач, 

обговорення та заключний аналіз одержаних результатів виконані спільно з 

науковим керівником, д.х.н., проф. В. М. Амірхановим. Синтез органічних 

лігандів проведено за участю к.х.н., ст. досл. В. О. Труша та к.х.н., ст.н.с. 

В. А. Овчиннікова (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, хімічний факультет, кафедра неорганічної хімії). Люмінесцентні 

дослідження координаційних сполук проведені разом із науковою групою 

д.х.н. Н. В. Русакової (Фізико-хімічний інститут імені О.В. Богатського). 

Рентгеноструктурні дослідження проведено у співпраці з науковою групою 

к.х.н. С. В. Шишкіної (НТК “Інститут монокристалів” НАН України, м. 

Харків). Потенціометричні дослідження виконано за участю наукової групи 

під керівництвом Dr. hab. E. Gumienna-Kontecka  (хімічний факультет 

Вроцлавського університету, Польша); дослідження біологічної активності 

лігандів проводились спільно зі к.х.н., ст.н.с. І. І. Гринюк та к.х.н., ст.н.с. 

С. В. Прилуцькою (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, хімічний факультет, кафедра неорганічної хімії). В окремих 

дослідженях брали участь к.х.н., м.н.с. Н. С. Каряка, к.х.н., ст. досл. 

К. О. Знов’як, к.х.н., ст.н.с. Т. Ю. Слива (Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, хімічний факультет), д.х.н., ст.н.с. Ю. В. Коломзаров 

(Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України). 

Апробація роботи. Основні результати дисертаційної роботи були 

представлені на наступних наукових конференціях: 60th International 

Conference for Students of Physics and Natural Sciences Open Readings 2017 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602433778&amp;eid=2-s2.0-84979759190
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602433778&amp;eid=2-s2.0-84979759190
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(Vilnius, Lithuania, March 14 – 17, 2017); XIX Міжнародна конференція 

студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії» (м. Київ, 22 – 24 травня 

2018 р.); Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Хімія, фізика і 

технологія поверхні» (м. Київ, 23 – 24 травня 2018 р.); XX Українська 

конференція з неорганічної хімії (м. Дніпро, 17 – 20 вересня 2018 р.); 

XX Міжнародна конференція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми 

хімії» (м. Київ, 15 – 17 травня 2019 р.); XXI Міжнародна конференція студентів 

та аспірантів «Сучасні проблеми хімії» (м. Київ, 20 – 22 травня 2020 р.); 

XXI Наукова молодіжна конференція (Одеса, 7 – 8 травня 2020 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 4 статті 

та тези 10 доповідей на вітчизняних та міжнародних наукових конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (166 

найменування) та 15 додатків. Загальний обсяг дисертації становить 170 

сторінок друкованого тексту та містить 68 рисунків і 23 таблиці.  
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РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД 

 

1.1 Люмінесцентні властивості комплексів лантаноїдів  
 

В останнi десятирiччя в областi координацiйної хiмiї iнтенсивно 

розвиваються дослідження спрямовані на створення нових люмiнесцентних та 

електролюмiнесцентних матерiалiв. На їх основi розробляються та 

створюються принципово новi джерела свiтла, рiдкокристалiчнi дисплеї [1], 

сенсори [2, 3], органічні світлодіоди (OLEDs) [4, 5, 6], молекулярні 

термометри [7, 8], люмiнесцентнi зонди для аналiтичних та бiомедичних 

технологій [9, 10].  

4f-Орбіталі заповнюються електронами від Ce3+ (4f1) до Lu3+ (4f14). 

Взаємодія цих електронів з найближчим оточенням йона лантаноїдів є 

незначною, оскільки 4f-орбіталі екрановані електронами 5s- і 5p-оболонок, які 

мають меншу енергію. Цим пояснюється схожість хімічних властивостей усіх 

йонів лантаноїдів, що, наприклад, призводить до труднощів при їх розділенні. 

Електронні переходи, які відповідають за спектри поглинання та 

люмінесценції, є переходами в межах конфігурації 5s25p64fn, і тому хімічне 

оточення майже на них не впливає. Виникнення різних рівнів енергії, що 

належать одній і тій же конфігурації, є результатом декількох взаємодій 

всередині іона. Залежно від кількості електронів, існує багато різних способів 

розподілу електронів по семи 4f-орбіталям, але деякі з них є енергетично 

вигіднішими за інші. Взаємодії, які розщеплюють рівні, що належать до 

конфігурацій [Xe]4fn5d0, показані на рис. 1.1 на прикладі йона Eu3+. 
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Рис. 1.1. Діаграма енергетичних рівнів Eu3+ (4f6), що відображає енергетичне 

розщеплення внаслідок електронних взаємодій: міжелектронного 

відштовхування (терми), спін-орбітального розщеплення (рівні) та ефектів 

кристалічного поля (підрівні). Стрілки вниз вказують на збуджені стани 5D0 та 

5D1, з яких відбувається люмінесценція. Взято з роботи [12]  

Кулонівська взаємодія, яка представляє електрон-електронні 

відштовхування в межах 4f-орбіталей, є найбільшою серед 4f-електронних 

взаємодій і дає терми з різницею в енергії порядку 104 см-1. Кожен з цих термів 

розбивається на кілька J-рівнів спін-орбітальним розщепленням, яке у 

лантаноїдах відносно велике (103 см-1). Енергетичні рівні вільних йонів, 

описуються символами (2S+1)LJ. 2S+1 являє собою загальну спінову 

мультиплетність, L – загальний орбітальний кутовий момент і J – загальний 

кутовий момент f електронів. Коли йони лантаноїдів знаходяться в 

координаційному оточенні органічних лігандів, окремі J-рівні розщеплюються 

далі кристалічним полем. Ці розщеплення зазвичай є невеликими (102 см-1) і, 
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залежно від роздільної здатності спектрометра, виглядають як тонка структура 

з окремими смугами [11].  

У гіпотетичному вільному йоні лантаноїду допускаються лише 

магнітно-дипольні (МД) переходи. Вони дозволені правилом ∆J = 0 ±1. Їх 

імовірність практично не залежить від найближчого оточення (таблиця 1.1). 

Таблиця 1.1.  

Енергія переходів в спектрі люмінесценції розчинів деяких лантаноїдів. 

 Взято з роботи [11] 

Йон Перехід λем, нм Йон Перехід λем, нм 

Eu3+ 5D0→
7F0 580 Tb3+ 5D4→

7F2 650 

 5D0→
7F1 590  5D0→

7F3 620 

 5D0→
7F2 613  5D0→

7F4 590 

 5D0→
7F3 650  5D0→

7F5 545 

 5D0→
7F4 690  5D0→

7F6 490 

 5D0→
7F5 710    

      

Nd3+ 4F3/2→
7F9/2 880 Er3+ 4I13/2→

7F15/2 1550 

 4F3/2→
7F11/2 1060    

 4F3/2→
7F13/2 1330 Yb3+ 4F5/2→

7F7/2 980 

 

Одним із прикладів чисто МД переходу є емісія переходу 5D0→
7F1 йона 

Eu3+. У координаційному оточенні під дією поля лігандів індукуються електро-

дипольні (EД) переходи. Більшість смуг поглинання та випромінювання - це 

індуковані ЕД переходи. Деякі переходи мають як MД, так і ЕД природу: в 

спектрі емісії Tb3+ переважають змішані EД і MД переходи. Оскільки ЕД 

переходи в йонах лантаноїду індукуються полем ліганду, вони є досить 

чутливими до нього. Сильно асиметричні або сильно взаємодіючі поля 

лігандів призводять до відносно інтенсивних ЕД переходів, інтенсивність яких 

надзвичайно чутлива до координаційного оточення. Це означає, що вони 

можуть бути або повністю відсутніми, або дуже інтенсивними, залежно від 

сили поля конкретного ліганду. Прикладом такого гіперчутливого переходу є 

смуга випромінювання 5D0→
7F2 йона Eu3+. 

Як MД, так і індуковані EД переходи йонів лантаноїдів слабкі 

порівняно з "повністю дозволеними" переходами, виявленими в органічних 

хромофорах. У випадку люмінесценції це призводить до часу життя емісії 



31 

порядку мілісекунд, залежно від йона лантаноїду та його оточення, що на 6 

порядків довше, ніж час життя емісії органічних люмінофорів. З іншого боку, 

смуги поглинання є слабкими, що зазвичай призводить до великих значень 

коефіцієнтів гасіння. Це ускладнює збудження тривалої фотолюмінесценції 

йонів лантаноїдів.  

 

1.1.1 Спектр люмінесценції йона Eu3+ 

Найбільша кількість досліджень, спрямованих на одержання 

електролюмінесцентних матеріалів, присвячена вивченню комплексів 

європію(III) і тербію(III), для них характерні найбільші квантові виходи через 

низьку ймовірність безвипромінювальної релаксації. 

Європій – один з найцікавіших лантаноїдів, особливо в ступені 

окиснення +3. Його сполуки мають ряд важливих властивостей та застосувань. 

Ефективна сенсибілізація люмінесценції Eu3+ може бути досягнута завдяки 

«ефекту антени» (рис.1.2). 

 
Рис. 1.2. Енергетична схема механізму «ефекту антени» в люмінесцентних 

комплексах лантаноїдів. Взято з роботи [11] 

 

 Таким чином, для одержання комплексів лантаноїдів з інтенсивною 

люмінесценцією необхідною умовою є оптимізація процесу передачі енергії 
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ліганд – метал. Механізм передачі енергії від органічних лігандів до йона 

лантаноїду передбачає три етапи:  

1) поглинання при переході із основного синглетного стану (S0) до 

збудженого синглетного стану (S1) ліганду;  

2) стан S1 безвипромінювально релаксує до триплетного стану (T1); 

3) безвипромінювальний шлях передачі енергії зі стану Т1 ліганду до 

збуджених станів йона Ln3+. У деяких випадках спостерігається також 

передача енергії від синглетного стану S1 до збуджених рівнів Ln3+ [12]. 

Спрощена схема цих процесів передачі енергії наведена на рис. 1.2. 

Лінії спектрів емісії Eu3+, як правило, вузькі та їх тонка структура 

залежать від сили кристалічного поля навколо йонів металу. Цей факт може 

бути використаний при визначенні симетрії та геометрії складних частинок 

(таблиця 1.2). 

Таблиця. 1.2 

Число компонент штарківської структури переходів 5D0→7FJ у залежності від 

квантового числа J та відповідна симетрія кристалічного поля. Взято з роботи [12] 

Симетрія Тип симетрії 
J 

0 1 2 3 4 5 6 

Ікосаедрична 

Кубічна 

I, Ih 

T, Td, Th, O, Oh 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

4 

3 

4 

4 

6 

Октагональна 

Гексагональна 

Пентагональна 

D4d, S8, C8v, D8 

C3h, D3h, C6, C6h, C6v, D6, D6h 

С5, C5h, C5v, D5, D5h 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

5 

4 

6 

6 

5 

7 

7 

7 

8 

9 

8 

Тетрагональна C4, S4, C4h, C4v, D4, D2d, D4h 1 2 4 5 7 8 10 

Тригональна C3, S6, C3v, D3, D3d 1 2 3 5 6 7 9 

Орторомбічна 

Моноклінна 

Триклінна 

C2v, D2, D2h 

CS, C2, C2h 

C1, Cі 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

5 

5 

5 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

11 

11 

11 

13 

13 

13 

 

Перехід 5D0→
7F0  

Перехід 5D0→
7F0 є забороненим згідно з правилами відбору 

(таблиця 1.3). Виникнення цього переходу є добре відомим прикладом 

порушення цих правил (перехід J0 → J0 заборонений) в наслідок J-змішування 

[13, 14].  
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Таблиця 1.3. 

Правила вибору внутрішньоконфігураційних f – f переходів. Взято з роботи [12] 

ЕЛЕКТРО-ДИПОЛЬНІ ПЕРЕХОДИ МАГНІТНО-ДИПОЛЬНІ ПЕРЕХОДИ 

|∆𝑆| = 0 ∆𝑆 = 0 

|∆𝐿| ≤ 0 ∆𝐿 =  0 

|∆𝐽| ≤ 6 та |∆𝐽| = 2, 4, 6, якщо  
𝐽 = 0 або 𝐽′ = 0 (як у випадку з 𝐸𝑢3+) 

∆𝐽 = 0, ±1, але 0 ↔ 0 заборонений 

 

Перехід 5D0→
7F0 належить до 4f – 4f переходів з найменшою 

півшириною ліній, що колись спостерігався. Наявність в спектрі 

люмінесценції смуги цього переходу є свідченням того, що йон Eu3+ має 

симетрію найближчого оточення Cnv, Cn або Cs, але навіть в цих випадках 

перехід 5D0→
7F0 є дуже слабким (таблиця 1.4) [15].  

Таблиця 1.4.  

Деякі переходи, що спостерігаються в спектрі люмінесценції сполук Eu3+.  

Взято з роботи [12] 

Перехід Природа 

переходу 

Довжина 

хвилі (нм) 

Відносна 

інтенсивність 

Примітки 

5D0→
7F0 ЕД 570-585 від дуже низької 

до високої 

Спостерігається тільки для 

симетрії Cnv, Cn або Cs 
5D0→

7F1 МД 585-600 висока Інтенсивність значною мірою не 

залежить від найближчого 

оточення 
5D0→

7F2 ЕД 610-630 Висока/дуже 

висока 

Гіперчутливий перехід; 

інтенсивність дуже сильно 

залежить від найближчого 

оточення 
5D0→

7F3 ЕД 640-660 Дуже 

низька/низька 

Заборонений перехід 

5D0→
7F4 ЕД 680-710 Від середньої до 

високої 

Інтенсивність залежить від 

оточення, але немає 

гіперчутливості 
5D0→

7F5 ЕД 740-770 Дуже низька Заборонений перехід 
5D0→

7F6 ЕД 810-840 Від дуже низької 

до середньої 

Рідко вимірюється і 

спостерігається 

 

Однак перехід 5D0→
7F0 може бути і незвичайно інтенсивним, 

наприклад, у дикетонатному комплексі [Eu(dbm)3(H2O)], 

(dbm = дибензоїлметанат) [16], комплексах з нітрилотриацетатом (NTA) та 
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макроциклічним лігандом DOTA (1,4,7,10-тетраазациклододекан-1,4,7,10-

тетраетановою кислотою) [17]. 

Перехід 5D0→
7F0 також корисний для визначення наявності 

низькосиметричного оточення йона європію в кристалі або для визначення 

кількості йонів Eu3+ з низькосиметричним найближчим оточенням в розчині, 

оскільки одному виду частинок відповідає одна смуга даного переходу (через 

невиродженість рівнів 7F0 та 5D0) [18]. Спостереження більш ніж одного піку 

в спектроскопічній області, де очікується перехід 5D0→
7F0, показує, що є 

більше одного виду часточок, але це не дозволяє визначити їх точну кількість, 

оскільки в спектрі сполук з симетрією, відмінною від Cnv, Cn або Cs перехід 

5D0→
7F0 не спостерігається взагалі [12].  

 

Перехід 5D0→
7F1  

Перехід 5D0→
7F1 – це магнітно-дипольний (MД) перехід (таблиця 1.4). 

Загальна інтенсивність МД переходу значною мірою не залежить від 

найближчого оточення йона Eu3+. Даний перехід безпосередньо відображає 

розщеплення кристалічним полем рівня 7F1. У кубічних або ікосаедричних 

кристалічних полях рівень 7F1 не розщеплений. У гексагональних, 

тетрагональних і тригональних кристалічних полях рівень 7F1 розбивається на 

невироджений і двічі вироджений рівень. В орторомбічній або нижчій симетрії 

повна відсутність вироджень кристалічного поля призводить до появи трьох 

підрівнів. Перехід 5D0→
7F1 – це найінтенсивніший перехід у спектрах твердих 

сполук із центросиметричною кристалічною структурою [12]. 

Наявність більше трьох смуг для переходу 5D0→
7F1 є свідченням 

наявності більше одного нееквівалентного оточення для йона Eu3+. Цей 

перехід можна використовувати для виявлення декількох нееквівалентних 

центрів, якщо перехід 5D0→
7F0 заборонений [12].  

Крім того, розщеплення рівня 7F1 у спектрі люмінесценції може бути 

використане в якості зонда для магнітної анізотропії лантаноїдних комплексів. 

Магнітна анізотропія має важливе значення для пояснення зсуву, 
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спричиненого лантаноїдом у спектрах ЯМР, та орієнтування в певному 

напрямку лантаноїдвмісних рідких кристалів у зовнішньому магнітному полі 

[19, 20]. 

Перехід 5D0→
7F2  

Перехід 5D0→
7F2 – це так званий "гіперчутливий перехід". На його 

інтенсивність значно більше впливає локальна симетрія йона Eu3+ та природа 

лігандів ніж на інтенсивність інших переходів. Гіперчутливі переходи 

підкоряються правилам відбору | S | = 0, | L | ≤ 2 і | J | ≤ 2 [15]. Дикетонатні 

трис-  або тетракіс-комплекси Eu3+, як правило, мають дуже інтенсивний 

гіперчутливий перехід 5D0→
7F2. Схожа ситуація спостерігається і для 

комплексів зі структурними аналогами β-дикетонів – сульфоніламідо-

фосфатами та карбациламідофосфатами [21, 22].  

Відношення інтенсивностей І(5D0 → 7F2)/І(
5D0 → 7F1) є важливим 

параметром у характеристиці люмінофору та називається «червоно-

оранжевим» співвідношенням. Це співвідношення використовують для 

визначення «чистоти» кольору люмінесценції сполуки [12].  

Перехід 5D0→
7F3  

Перехід 5D0→
7F3 в цілому дуже слабкий, тому що він заборонений 

правилами відбору, і цей перехід може набути інтенсивності лише через 

J-змішування [12]. Інтенсивний перехід 5D0→
7F3 є ознакою сильного 

J-змішування та великою силою кристалічного поля. Комплекс 

[Eu(dbm)3(H2O)] з дибензоїлметанатом є одним з рідкісних прикладів 

інтенсивного переходу 5D0→
7F3 [16].  

Перехід 5D0→
7F4  

EД перехід 5D0→
7F4 знаходиться в спектроскопічній області, в якій 

більшість фотопомножувальних трубок мають низьку чутливість. Корекція 

спектрів люмінесценції в даному випадку є необхідною, оскільки імовірність 

зробити помилкові висновки є надто великою. Інтенсивність переходу 

5D0→
7F4 не слід розглядати з точки зору абсолютних значень, а лише 
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порівняно з інтенсивністю магнітного дипольного переходу 5D0→
7F1. У 

багатьох спектрах люмінесценції сполук європію перехід 5D0→
7F4 слабший, 

ніж перехід 5D0→
7F2, але відомі деякі виключення. У спектрах люмінесценції 

сполук з D4-симетрією часто переважає перехід 5D0→
7F4. У D4d симетрії 

перехід 5D0→
7F2 заборонено, але перехід 5D0→

7F4 є інтенсивним, оскільки 

центр симетрії відсутній [23]. Недеформована квадратна антипризма має D4d 

симетрію, так що для сполук з меншою симетрією, ніж D4d, але з 

координаційним багатогранником квадратної антипризми, є інтенсивний 

перехід 5D0→
7F4 (і слабкий перехід 5D0→

7F2) [12].  

Переходи 5D0→
7F5 та 5D0→

7F6 

У багатьох дослідженнях перехід 5D0→
7F5 (740-770 нм) і перехід 

5D0→
7F6 (810-840 нм) не можуть обговорюватися, оскільки класичні 

спектрофотометри мають дуже низьку чутливість у спектральній області, де 

відбуваються ці переходи. Більше того, інтенсивність цих переходів є дуже 

низькою. З цієї причини багато зареєстрованих спектрів люмінесценції 

європію(III) демонструють лише переходи 5D0→
7FJ (J = 0–4) або переходи 

5D0→
7FJ (J = 0–2) [12].  

Безвипромінювальні переходи 

Не завжди релаксація збудженого стану йонів лантаноїдів 

супроводжується випромінюванням. Якщо різниця між енергіями збудженого 

стану і наступного нижчого енергетичного рівня є відносно невеликою, 

люмінесценція буде сильно конкурувати з безвипромінювальною релаксацією 

збудженого стану. Енергія електронного збудження може бути розсіяна 

вібраціями матриці за допомогою процесу, відомого як релаксація 

мультифонону. Відомо, що найсильніше гасіння люмінесценції спричиняють 

високоенергетичні коливання зв’язків C–H, N–H та O–H [24, 25]. Це потрібно 

враховувати під час створення ефективних лігандних систем та підбору 

розчинників, що потенційно можуть входити до координаційної сфери Ln3+.  
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Деякі кількісні характеристики люмінесценції комплексів Eu3+ 

Основними характеристиками для оцінки ефективності фотоемісії 

комплексів Eu3+ є квантовий вихід (Q) та час життя люмінесценції (τ). 

Квантовий вихід люмінесценції є відношенням кількості фотонів, які 

випромінюються, до кількості фотонів, які поглинаються.  Експериментальне 

визначення квантового виходу відбувається або шляхом порівняння стандарту 

та сполуки, що досліджується, або шляхом реєстрації світла, що поглинається 

та випромінюється в усіх напрямках. Власний квантовий вихід люмінесценції 

(QLn
Ln) визначається при прямому збудженні в 4f-орбіталі йона лантаноїду. 

Час життя люмінесценції (τexp) – час, протягом якого інтенсивність 

люмінесценції спадає в е разів – показує її тривалість після імпульсного 

опромінення та визначається експериментально з кривої спаду інтенсивності 

люмінесценції.  

 Випромінювальний час життя люмінесценції (τRAD) – це час її життя за 

відсутності дезактиваційних процесів у сполуці.  

Власний квантовий вихід (QLn
Ln) та час випромінювання стану 5D0 

(τRAD) обчислюються з експериментального часу життя за формулами 

1/τRAD = AMD,0 ∙ n
3∙(Itot/IMD),            (1.1) Взято з робіт [26, 27] 

QLn
Ln = τexp /τRAD                              (1.2) Взято з робіт [26, 27] 

де AMD,0 – константа (14.65 с−1), n = 1.5, а Itot/IMD – відношення загальної 

інтегрованої емісії від 5D0 рівня європію до інтегральної інтенсивності  

магнітно-дипольного переходу 5D0→
7F1 [28, 29]. 

Ефективність люмінесценції йонів лантаноїдів залежить від багатьох 

факторів, серед яких температура, тип ліганду, природа розчинника та 

наявність його молекул в складі комплексу. 

Для ефективного трансферу поглинутої енергії ліганди повинні мати 

оптимальні значення енергетичного зазору (∆Е) між збудженим рівнем йона 

лантаноїду та триплетним рівнем ліганду. Визначити значення даного зазору 

можна зі спектрів фосфоресценції комплексів La3+, Gd3+ та Lu3+, записаних за 

низьких температур [30]. Оптимальні значення ∆Е для ефективної 
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люмінесценції знаходяться в інтервалі 2500 – 3500 см-1 [28]. При ∆Е < 1850 см-1 

більш імовірним стає процес зворотнього перенесення енергії з металу на 

ліганд [31], що суттєво зменшує квантовий вихід люмінесценції. При 

ΔЕ >3500 см-1 зростає ймовірність безвипромінювальної релаксації. 

 

1.1.2 Шляхи підвищення індексу кольоропередачі білих світлодіодів 

Останнім часом у світі спостерігається тенденція до відмови від 

використання ламп розжарювання та переходу до використання 

світлодіодного освітлення. Це обумовлено більшою світловою ефективністю, 

економічністю, тривалим терміном експлуатації та екологічно чистими 

компонентами «білих» світлодіодів (WLED) [32, 33]. Тому протягом останніх 

років відбувається активна розробка економічних джерел світла та пошук 

оптимальних шляхів одержання білого випромінювання. Одним із способів 

одержання високоякісного білого світла є комбінація трьох люмінофорів: 

синього, зеленого та червного [34, 35].   

Для оцінки якості та ефективності отриманого світлодіоду 

використовуються такі основні параметри як світлова ефективність, індекс 

кольоропередачі та корельована кольорова температура.  

Індекс кольоропередачі (CRI) – це кількісна міра здатності джерела 

світла вірно передавати кольори різних об'єктів порівняно з ідеальним або 

природним джерелом світла. Індекс кольоропередачі джерела світла не вказує 

на його видимий колір; ця інформація надається корельованою кольоровою 

температурою (CCT). CRI визначається спектром джерела світла: лампа 

розжарювання має безперервний спектр та більш високий показник CRI 

порівняно з люмінесцентною лампою, що має дискретний спектр ліній. 

Значення, яке часто використовується як індекс кольоропередачі для 

комерційно доступних освітлювальних виробів, позначається CIE Ra та є 

міжнародним стандартним показником кольорової візуалізації. Найвище 

можливе значення CIE Ra становить 100 і надається лише джерелу 
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ідентичному стандартизованому денному світлу або чорному тілу (лампи 

розжарювання – це фактично чорні тіла). Для деяких джерел світла значення 

CIE Ra може сягати негативних значень. Індекс кольоропередачі для 

люмінесцентних світильників коливається приблизно від 50 для основних 

типів, до приблизно 98 для найкращого багатофосфорного типу. Типові 

світлодіоди мають показник CRI 80 або більше.  

Світловипромінюючі матеріали на основі полімерних сполук мають  

низьку собівартість, що є беззаперечною перевагою. Однак такі матеріали 

мають ряд недоліків. Вони легко окиснюються під дією вологи і повітря, що 

різко скорочує час життя пристрою; є термічно і фотохімічно нестійкими; 

мають широку смугу випромінювання, що ускладнює отримання  "чистих" 

кольорів; мають низьки квантові виходи (⁓ 25%). 

Властивості класичних гранатових люмінофорів типу Ce:YAG 

(Ce3+:Y3Al5O12), Ce:TAG (Ce:Tb3Al5O12), Ce:GAG (Ce3+:Gd3Al5O12), що 

використовуються на даний момент, також мають ряд недоліків, усунення 

яких є актуальною темою сучасних досліджень. Одним з недоліків є проблема 

з термостабільністю. Такі люмінофори не витримують високої робочої 

температури світлодіодних мікросхем [36, 37]. Іншим недоліком є слабка 

інтенсивність фотолюмінесценції на довжинах хвиль 480 – 510 нм та 

600 – 780 нм, що призводить до низького значення індексу кольоропередачі 

(CRI) таких джерел (від 60 до 80) [38, 39]. При такому низькому значенні CRI 

через погану якість світла, освітлені об’єкти будуть виглядати тьмяними. 

Ce:YAG-люмінофори мають відносно поганий CRI через дефіцит 

червоного світла в спектрі емісії [40]. 

Було здійснено багато спроб покращити показник CRI за рахунок 

компенсації компонента червоного світла: 

 нанесення шару порошку люмінофору на керамічну підложку, що 

призвело до отримання високоякісних WLED [41];  

 легування гранатових люмінофорів одночасно Ce3+ та Cr3+ або Mn2+ 

та Pr3+ [42, 43] 
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Однак ці стратегії також зустрічаються з деякими проблемами, 

наприклад, високою собівартістю виготовлення дво- або, навіть, тришарових 

люмінофорів, втратами під час процесу передачі енергії між люмінесцентними 

центрами та погіршенням оптичних та термічних властивостей прозорої 

кераміки [42, 44]. Ці недоліки стримують практичне використання WLED.  

Використання комплексів лантаноїдів з органічними лігандами 

допомагає усунути деякі недоліки відомих люмінофорів: підвищити термічну, 

хімічну, фотохімічну стійкість та відповідно стабільність роботи 

світловипромінюючих діодів. Збільшити квантовий вихід та вирішити 

проблему одержання «чистих» кольорів.  

У зв’язку із цим щорічно створюються нові люмінофори, які 

забезпечують можливість вирішення цих проблем. Однією з найбільш 

перспективних з цієї точки зору постає розробка технології 

світловипромінюючих пристроїв нового покоління на основі гібридних 

органо-неорганічних матеріалів. Такі композиційні матеріали при наявності 

відповідних технологій та обладнання для нанесення демонструють унікальні 

люмінесцентні властивості, які відсутні у окремих складових компонентів 

таких композитів.  

 

1.2 Перспективи застосування координаційних сполук лантаноїдів 

з моно- та поліхелатуючими лігандами  

Одними з найважливіших вимог до люмінофорів на основі 

координаційних сполук лантаноїдів є їх висока термодинамічна стійкість, 

кінетична інертність та насиченість координаційної сфери. Крім того, у разі 

використання таких комплексів в якості біологічних люмінесцентних зондів, 

вони повинні відповідати і біохімічним вимогам, особливо якщо зонд повинен 

використовуватися in vivo. 

Використання полідентатних лігандів при координації до центрального 

йона лантаноїду призводить до утворення більш стійких комплексів через 

суттєве зменшення ентропійного фактора. Протягом останніх десятиріч хіміки 
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розробили ряд методик синтезу координаційних сполук лантаноїдів на основі 

полідентатних лігандів. 

Нижче наведені лише кілька великих класів лігандів, координаційні 

сполуки яких вже проявили цікаві властивості.  

 

1.2.1 Люмінесцентні властивості координаційних сполук лантаноїдів з 

лігандами біс-β-дикетонатного типу 

Невгасаючий інтерес до люмінесцентних β-дикетонатних комплексів 

лантаноїдів зумовлений привабливими люмінесцентними властивостями: 

вузькими смугами випромінювання, тривалим часом життя емісії та високими 

квантовими виходами [45, 46]. Аналіз літературних даних показав, що 

поліхелатуючі ліганди біс-β-дикетонатного типу мають низьку переваг 

порівняно з моно-хелатуючими аналогами:  

 більшу стійкість комплексів;  

 більш ефективну сенсибілізацію люмінесценції [47, 48]; 

 вищі значення квантового виходу та часу життя люмінесценції [47,48]. 

Як і монохелатуючі аналоги, біс-β-дикетони найчастіше утворюють з 

лантаноїдами комплекси складу [Ln2L3(ligand)x] та Kat2[Ln2L4], де (L)2- − аніон 

біс-хелатуючого ліганду, ligand – додатковий ліганд (найчастіше 

1,10-фенантролін, 2,2'-дипіридил), Kat+ – органічний чи неорганічний катіон. 

Деякі дослідження показали, що тетракіс-комплекси виявляють більш 

інтенсивну люмінесценцію, ніж трис-комплекси [49]. В бі- або поліядерних 

комплексах лантаноїдів існує імовірність шляхів крос-релаксації та 

перенесення енергії між йонами лантаноїдів. Однак значення квантових 

виходів та часу життя люмінесценції відомих на цей час біядерних комплексів 

порівняно з моноядерними аналогами вказують на те, що такі процеси суттєво 

не обов’язково сприяють гасінню люмінесценції [49]. 

Біс-β-дикетонатний комплекс європію Eu2(BTB)3(H2O)2(C2H5OH)2 

(рис. 1.3) демонструє більш інтенсивну люмінесценцію, ніж відповідний 
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моноядерний аналог Eu(BTFA)3(H2O)2. Біс-хелатуючий ліганд BTB 3,3’-

біс(4,4,4-трифлуоро-1,3-диоксобутил)біфеніл можна розглядати як подвоєний 

через мета-положення бензольного кільця моно-β-дикетон – 

бензоїлтрифтоацетон (BTFA). Біс-β-дикетон ВТВ виявився кращим 

сенсибілізатором люмінесценції Eu3+ іони люмінесценції, ніж BTFA через 

жорстку гелікатну будову, що обмежує теплові коливання лігандів і зменшує 

втрату енергії через безвипромінювальну релаксацію [50]. 

 
Рис. 1.3. Схема синтезу комплексу Eu2(BTB)3(H2O)2(C2H5OH)2 та спектри 

збудження люмінесценції та емісії різнолігандних комплексів європію на 

основі  3,3’-біс(4,4,4-трифлуоро-1,3-диоксобутил)біфенілу. Взято з роботи 

[50] 

Для комплексів Eu(III) з двома іншими лігандами, моно-β-дикетоном 

(п-метоксилбензоїл)трифторацетон (MBTF) та біс-β-дикетоном 

1,2-біс-(4,4’-біс(4,4,4-трифтор-1,3-діоксобутил))феноксилетан (BTPE) з 

подібною молекулярною будовою, був визначений взаємозв'язок між 

структурними та люмінесцентними властивостями (рис.1.4). Квантовий вихід 

люмінесценції комплексу [Eu(MBTF)3(DMSO)(H2O)] виявився вищим через 

нижчу симетрію найближчого координаційного оточення йона європію та 

відсутність внутрішньо- або міжмолекулярних π-π взаємодій. Але в цьому 

випадку покращити показники люмінесценції КС на основі біс-хелатуючого 

β-дикетона можна шляхом модифікації ліганду, а саме підбору оптимального 

спейсера  [51]. 
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Рис. 1.4. Спектри люмінесценції кристалічних комплексів 

[Eu2(BTPE)3(DMSO)4] (а) та [Eu(MBTF)3(DMSO)(H2O)] (б), структура КС та 

будова координаційних поліедрів Eu3+. Взято з роботи [51] 

  

Численні можливості варіювання природи замісників та спейсерів у 

складі біс-хелатуючих лігандів дозволяє синтезувати різноманітний масив 

біядерних комплексів на їх основі для отримання ефективних випромінювачів 

не лише у видимому, а й у ближньому ІЧ діапазоні. 

 

1.2.2 Координаційні сполуки на основі карбацил- та 

сульфоніламідофосфатів – структурних аналогів β-дикетонів 

Серед потужних полідентатних лігандних систем можна відзначити 

P,N-гетерозаміщені структурні аналоги β-дикетонів: карбациламідофосфати 

(КАФ) та сульфоніламідофосфати (САФ) (рис. 1.5).   

 
Рис. 1.5. Загальні формули деяких широко використовуваних хелатуючих 

лігандних систем. Взято з роботи [125] 

Як слабкі NH-кислоти, КАФ та САФ сполуки можуть, подібно до 

β-дикетонів, координуватися до центрального йона металу як в ацидо-, так і  в 
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молекулярній формі, і у розчинах можуть існувати в трьох таутомерних 

формах (рис. 1.6).  

 
Рис. 1.6. Таутомерні форми карбациламідофосфатів у розчині. Взято з роботи [52] 

Способи координації КАФ та САФ лігандів також  схожі до способів 

координації β-дикетонів (рис. 1.7.). Депротоновані ліганди, як правило, 

координуються бідентатно-циклічно (рис. 1.7 (3)) через атоми оксигену 

фосфорильної (Р=О) та карбонільної (С=О) груп з утворенням стійкого 

шестичленного металовмісного циклу. У нейтральній формі КАФ-ліганди 

можуть бути як бідентатними, так і монодентатними. Спосіб координації часто 

залежить від умов синтезу та стеричних особливостей ліганду [52]. 

   

(1) (2) (3) 

  

(4) (5) 

Рис. 1.7. Деякі способи координації КАФ (1 – 3) та САФ лігандів (4 – 5). 

Взято з роботи [52] 

У залежності від співвідношення йонів металу та ліганду можна 

одержати два типи комплексів: метал : ліганд – 1 : 3 (трис-комплекс) та 1 : 4 

(тетракіс-комплекс). У випадку трис-комплексу нейтральний фрагмент 

[LnL3] демонструє координаційну ненасиченість і може доповнювати свою 

координаційну сферу за рахунок додаткових нейтральних органічних лігандів, 

таких як 1,10-фенантролін, 2,2՛-біпіридин, тощо (таблиця 1.5), які можуть 
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виступати в якості антен, що забезпечує ефективне збудження йона 

лантаноїду. 

Таблиця 1.5. 

Приклади координаційних сполук на основі КАФ та САФ лігандів 
[LnL3Q] Kat[LnL4] 

 
L- = диметил-N-трихлорацетиламідофосфат 

Q = 2-(1,3,4-оксадіазол-2-іл)піридин [21] 

 
 L- = диметилбензоїламідофосфат 

Kat+ = Cs+ [22] 

  
L- = диметилбензоїламідофосфат 

Q = 1,10-фенантролін [53] 

 
L- = N-(дифенілфосфорил)-4-метилбензен-

сульфамід 

Kat+ = Na+[54] 

 
L- = N-{біс[метил(феніл)аміно]фосфорил}-

бензенсульфонамідат 

Q = 1,10-фенантролін [55] 

 
L- = дифеніл-N-бензоїламідофосфат 

Kat+ = PPh4
+ [56] 

Ln(HL)3(NO3)3 

 
НL = N-[бiс(пiролiдин-1-iл)фосфорил]-2,2,2-

трихлороацетамiд [57] 

 
НL = дифеніл-N-бензоїламідофосфат [58] 
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Ліганди карбацил- та сульфоніламідофосфатного типу подібно до 

β-дикетонів в депротонованій формі здатні утворювати шестичленні 

металоцикли при комплексоутворенні. Наявність в їх складі Р=О групи, що 

має велику спорідненість до жорстких кислот Льюїса, а також карбонільної –

С=О (у випадку КАФ) та сульфонільної –SO2 (у випадку САФ) групи, що 

створює додаткові можливості для координації, обумовлює цілеспрямований 

синтез нових лігандів даного типу та вивчення їх координаційно-хімічних 

властивостей. Замісники біля атома фосфору зазвичай підбираються з огляду 

на подальше використання лігандів як антен для більш ефективного 

накопичення та переносу енергії збуджуючого випромінювання з триплетного 

рівня ліганду на йон металу – центр люмінесценції, що є особливо актуальним 

при синтезі координаційних сполук лантаноїдів, необхідних для створення 

нових люмінофорних матеріалів. З іншого боку, варіювання природи та типу 

даних замісників спричиняє зміну кислотно-основних і донорних 

властивостей лігандів, а також зміну їх будови. 

В свою чергу, сульфамідна група (–SO2–NH–) є структурним 

фрагментом великої кількості біологічно активних сполук: антисептичних 

препаратів, інгібіторів ензимів, регуляторів дії гормонів, які 

використовуються в хіміотерапевтичній практиці [59]. 

У випадку аніонних Kat[LnL4] комплексів, додатковим фактором 

впливу на властивості є варіювання природи катіону, який впливає на 

структуру комплексу та відповідно локальну геометрію центрального йона 

металу [60]. 

Останнім часом синтезовано та досліджено велику кількість 

різноманітних КАФ та САФ лігандів [61, 62]. Доведено їх перспективність як 

лігандів для отримання комплексів з корисними спектральними [63, 64] та 

біологічними властивостями [65, 66]. Крім того показано, що  шляхом зміни 

замісників біля функціонального хелатного фрагменту ліганда можна 

впливати на люмінесцентні властивості КС лантаноїдів, що дає цінний 

інструмент для розробки систем «ефективних антен». У цьому напрямку 



47 

протягом останніх кількох років було приділено багато уваги як синтезу нових 

лігандів, так і дослідженню їх координаційної поведінки та фотофізичних 

властивостей у комплексах з йонами лантаноїдів [62]. Було показано, що 

одержані комплекси демонструють відносно ефективну передачу енергії між 

лігандом та металом та сильну металоцентричну емісію, що робить їх 

потенційно корисними перспективними прекурсорами для ефективних 

перетворювачів енергії [22, 56]. 

Попередні дослідження координаційних сполук лантаноїдів на основі 

карбацил- та сульфоніламідофосфатів показали, що дані сполуки 

характеризуються високою хімічною, термічною та фотохімічною стійкістю 

[67, 68], інтенсивною та ефективною фото- та трібо-люмінесценцією 

(таблиця 1.6) [63–71], біологічною активністю різного спрямування 

[72, 65, 66]. Все це робить дані речовини привабливими поліфункціональними 

об’єктами для використання в біології, медицині та діагностиці.  

В попередніх роботах [73, 74] вже була продемонстрована можливість 

вакуумного випаровування координаційних сполук на основі КАФ лігандів з 

утворенням тонких люмінесцентних плівок. Отримані плівки були 

багатокомпонентними, в їх складі переважали початкові комплекси. Таким 

чином, простий синтез комплексів, їх інтенсивна емісія та досить висока 

термостійкість, а також можливість утворення люмінесцентних тонких плівок 

роблять їх перспективними випромінюючими матеріалами для світлодіодної 

технології [74]. 

Комплекси складу Eu(L)3(phen) на основі КАФ лігандів  

2,2,2-трихлоро-N-(дипіридин-1-ілфосфорил)ацетаміду, дифеніл-N-бензоїл 

амідофосфату, 2,2,2-трихлоро-N-(диморфолін-1-ілфосфорил)ацетаміду було 

випробувано в технології створення MOLED, де вони продемонстрували 

яскраву червону люмінесценцію. Але пряме використання їх плівок в якості 

електролюмінесцентних шарів було не настільки ефективним як очікувалось та 

має кілька недоліків, таких як низька електропровідність або незадовільні 
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плівкотвірні властивості [73, 77]. Наразі дослідження в напрямку усунення цих 

недоліків тривають. 

Таблиця 1.6. 

Люмінесцентні характеристики деяких тетракіс-комплексів європію при 298 K. 

Взято з роботи [125] 

Комплекс Структурна формула 

аніону ліганду 

τobs, 

мс 

τRAD,  

мс 

QLn
Ln, 

% 

Посилання 

 

Na[Eu(L2)4] 

 

 

2.5 

 

3.3 

 

74 

 

[75] 

 

Na[Eu(PMSP)4] 

 

 

1.2 

 

2.0 

 

61 

 

[75]  

 

Na[Eu(SK)4]
 

 

 

1.6 

 

2.3 

 

71 

 

[71]  

 

Na[Eu(SB)4]
 

 

 

2.3 

 

2.9 

 

80 

 

[75]  

 

[C2mim][Eu(DETCAP)4]
 

 

 

2.7 

 

3.5 

 

76 

 

[76] 

 

[C4mim][Eu(DETCAP)4]
 

 

 

2.7 

 

3.6 

 

75 

 

[76]  

 

Cs[Eu(Wi)4] 
 

 

3.2 

 

3.5 

 

92 

 

[22] 

 

 

PPh4[Eu(Vi)4] 
 

 

1.4 

 

1.7 

 

82 

 

[77] 

 

За допомогою комп’ютерних програм PASS та ACD/Labs здійснено 

прогнозування in silico біологічної активності деяких представників карбацил- 

та сульфоніламідофосфатів. Виявлено широкий спектр біологічної дії 

диметилбензоїламідофосфату та диметил(фенілсульфоніл)амідофосфату, 

зокрема протипухлинну активність. Продемонстровано in vitro часо- та 
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дозозалежний цитотоксичний ефект даних сполуки щодо клітин лейкозу 

L1210 [65, 66, 72]. 

Перспективним продовженням напрямку досліджень карбацил- та 

сульфоніламідофосфатів є синтез та вивчення координаційно-хімічних 

властивостей біс-хелатуючих КАФ та САФ лігандів та властивостей 

комплексів на їх основі, оскільки дані сполуки розширюють можливості 

одержання нових матеріалів з корисними для практичного застосування 

властивостями, в тому числі поліфункціональних сполук та матеріалів.  

 

1.2.3 Координаційні сполуки гелікатного типу 

У хімічному плані спіральна структура досягається обертанням 

молекулярних (або надмолекулярних) ланцюгів навколо центральної осі. 

Спіралі можуть складатися з одного або багатьох ланцюгів і відрізнятися за 

кроком L (довжиною повного витка по гвинтовій осі). Крок обертання може 

регулюватися способом координації до йонів металу або іншими 

надмолекулярними взаємодіями, такими як водневі зв’язки [79] або ℼ-

стекінгова взаємодія [80]. Якщо спіраль розглядати вздовж гвинтової осі, 

обертання спіралі може бути за годинниковою або проти годинникової 

стрілки. Права або P (плюс) спіраль обертається за годинниковою стрілкою, 

тоді як ліва або M (мінус) спіраль обертається проти годинникової стрілки. У 

природі багато спіралей, і один з найбільш відомих прикладів - 

дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК). Ця макромолекула у своїй найбільш 

звичайній В конформації існує у вигляді правої подвійної спіралі з двома 

нитками, з'єднаними водневими зв’язками між комплементарними основами 

[80]. 

Термін "гелікат" використовується для опису металовмісних 

спіральних координаційних структур. Органічні ліганди або нитки гелікату 

повинні відповідати наступним вимогам:  
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1) вони повинні мати кілька зв'язуючих доменів уздовж ланцюга, 

здатних координуватись до різних йонів металів;  

2) вони повинні включати спейсери між доменами зв'язування, які є 

досить жорсткими, щоб запобігти координації двох одиничних 

зв'язків одного і того ж ліганду з одним і тим же йоном металу, але в 

той же час бути досить гнучкими, щоб обернутатися навколо йонів 

металів і створювати спіральну архітектуру. 

Гелікати можуть бути поліметалічними біс-, трис- або 

тетракіс-комплексами. Коли узгоджені ланцюги є однаковими, 

координаційну сполуку називають гомогелікатом, в свою чергу комплекси, що 

мають різні ланцюги, є гетерогелікатами. Самі ланцюги можуть існувати у 

двох категоріях. Ланцюги з однаковою послідовністю зв'язуючих доменів по 

довжині ланцюга називаються гомотопічними нитками, тоді як ланцюги з 

різними доменами зв'язування відомі як гетеротопічні. Друга категорія має 

спрямованість, оскільки ланцюги можуть орієнтуватися в межах геліката як 

паралельно (голова до голови, ГГ), так і антипаралельно (голова до хвоста, ГХ) 

(рис. 1.8) [80].  

 
Рис. 1.8. Топологія гелікатних комплексів. Взято з роботи [80] 
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Додаткові категорії гелікатів – насичені та ненасичені. Насичений 

гелікат – це той, у якому координаційну сферу йонів металів задовольняють 

зв'язуючі домени ланцюга ліганду. Йонам металу в ненасиченому гелікаті 

потрібні додаткові ліганди, щоб забезпечити досягнення їх стереохімічних 

вимог (рис. 1.8). 

Дослідження показують, що двоядерні гелікати лантаноїдів 

відповідають всім хімічним, фізичним та біохімічним вимогам щодо 

фарбування in vitro живих клітин та для виявлення біомаркерів [81], а саме 

мають чудові оптичні властивості: 

 характеризуються тривалим терміном збудженого стану;  

 спектри демонструють вузькі смуги поглинання та випромінювання з 

енергіями, що показують малу залежність від найближчого хімічного 

оточення йона лантаноїда. 

Протягом останніх років була синтезована велика кількість 

різноманітних поліхелатуючих лігандів, що здатні утворювати гелікатні 

біметалічні 4f–4f та 3d–4f комплекси із заздалегідь визначеними 

люмінесцентними або магнітними властивостями (таблиця 1.7).  

Утворення цікавих гелікатних архітектур на даний момент вже добре 

налагоджене. Наразі значна частина досліджень спрямована на створення 

сполук із заданими властивостями та перспективами практичного 

використання. Наразі існує ціла низка потенційних галузей застосувань для 

данного типу надмолекул. Деякі гелікати здатні утворювати хіральні 

порожнини, які потенційно можуть бути використані для розпізнавання 

нейтральних молекул або йонів за принципом «хазяїн-гість» [82]. Останнім 

часом з розробкою нових синтетичних методик, які дозволяють отримувати 

гелікати простими шляхами беспосередньо з комерційних реагентів, розвиток 

даного напрямку досліджень набуває все більшої інтенсивності.   
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Таблиця 1.7. 

Деякі приклади гелікатних сполук з цікавими фізико-хімічними властивостями 

Гелікатна сполука Властивості 

 

Гетеродитопний ліганд LI, що утворює 

гетеробіметалічні (Cr – Ln) гелікати, які 

діють як спрямовані нанометричні 

світлоперетворюючі пристрої і в яких 

люмінесцентні властивості іона Yb3+ 

контролюються йоном 3d-металу. Взято з 

роботи [83]. 

 

Є чутливими датчиками для розпізнавання 

та виявлення аніонів F‒ на основі зміни 

хірального сигналу та ближньої 

інфрачервоної люмінесценції одночасно. 

Взято з роботи [84]. 

 

 

Схематичне зображення утворення 

надмолекулярних гелікатів Dy4L4, Dy8L8, що 

демонструють повільну магнітну 

релаксацію. Взято з роботи [85]. 

 

Фізико-хімічні властивості гелікатів 

[Ln2(L
C2)3] прекрасно відповідають вимогам 

щодо люмінесцентних біопроб, що 

працюють у водному розчині в діапазоні рН 

3–10. Взято з роботи [81].  
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1.2.4 Координаційні сполуки «скорпіонатного» типу на основі триподальних 

лігандів 

Триподальні ліганди є мультиклешневими сполуками, кожна гілка яких 

несе функціональну групу, яка може координуватися до цільового йона 

(рис. 1.9). Вважається, що триподальні ліганди, які можуть бути як 

циклічними, так і ациклічними лігандами за організацією, можуть комплексно 

зв'язувати йон ефективніше, ніж аналогічні монохелатуючі сполуки [86]. 

Відомі тетрадентатні триподальні ліганди з центральним донорним 

атомом (N, P), до якого прикріплені три замісники, здатні координуватися до 

йона металу [88], і в яких кожен з замісників містить один або більше 

донорних атомів (N, O, S, P), приєднаних до центрального атома алкільним 

ланцюгом, що містить щонайменше один атом карбону [89]. Такі ліганди 

привернули значну увагу і знайшли застосування в різних сферах досліджень, 

включаючи імітацію ферментів [90], молекулярний каталіз [91, 92], 

каталітичну полімеризацію [93], розробку датчиків та оптичних молекулярних 

вимикачів [94]. Триподальні сполуки використовуються як компоненти 

розпізнавання в йонно-селективних електродних мембранах та оптичних 

датчиках [95]. Вибіркове визначення та детектування катіонів та аніонів мають 

важливе значення в багатьох областях, починаючи від моніторингу 

навколишнього середовища та промислових цілей до клінічної діагностики. 

 
Рис. 1.9. Способи координування триподального ліганду до йонів металів з 

утворенням поліядерних (а) та моноядерних (б) комплексів [87] 
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Координаційно-хімічні властивості триподального ліганду значною 

мірою залежить від жорсткості його гілок та розміру порожнини [96]. Ліганди 

даного типу здатні утворювати комплекси, що мають високу термодинамічну 

стійкість та кінетичну інертність [97]. Триподальний ліганд може 

координуватися як до одного металічного центру, утворюючі моноядерні 

комплекси, так і до кількох йонів металу з утворенням поліядерних 

комплексів. 

До теперішнього часу найбільш відомими є нітроген-центровані 

тетрадентатні триподальні ліганди, що мають дві або три ідентичні 

координуючі центри [98].  

Термін "скорпіонатний ліганд" позначає тридентатний ліганд, який 

координується у fac-спосіб. Найпопулярнішим класом скорпіонатів є 

триподальні гідротріс(піразоліл)борати або Tp-ліганди [99, 100].  

Термін «скорпіонат» походить від того, що ліганд може зв'язувати метал 

двома донорними центрами в одній площині, а третій координований замісник 

знаходиться над цією площиною. Координаційна поведінка ліганду в межах 

комплексу схожа на поведінку скорпіона, який захоплює метал двома 

клішнями перед тим, як жалити його. 

Крім Тр лігандів наразі синтезовано багато інших лігандів 

скорпіонатного типу. Визначення скорпіонатів поширюється на триподальні 

ліганди з різними донорними групами та різними центральними атомами. В 

якості центрального атома крім бору можуть використовуватися карбон, 

нітроген, фосфор тощо (рис. 1.10), але найбільш вивченими класами 

скорпіонатів все ж залишаються похідні трис(піразол-1-іл)борати. 

Загалом, незалежно від природи центрального атома можна виділити дві 

родини скорпіонатних лігандів, а саме гомоскорпіонати та гетероскорпіонати 

відповідно до наявності одного або декількох типів замісників, що здатні 

координуватися до йонів металів. 
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[99] [100] [101] [102] 

Рис. 1.10.  Структурні формули деяких відомих скорпіонатних лігандів 

 

Найважливіші сфери застосування метало-скорпіонатних комплексів 

базуються на магнітних [103], люмінесцентних [104, 105], біологічних [106] та 

каталітичних властивостях [107, 108]. 

 

 

 

Короткі висновки 
 

В результаті аналізу літературних даних можна зробити висновок, що 

протягом багатьох років люмінесценція лантаноїдів залишається актуальною 

тематикою світових наукових досліджень. З часом від суто теоретичних 

пояснень природи самого явища вона перетворюється на практично 

орієнтовану. Все більше досліджень присвячується можливостям створення 

джерел світла, люмінесцентних зондів, сенсорів  та органічних світлодіодів на 

основі координаційних сполук лантаноїдів. Найбільш дослідженою 

залишається люмінесценція сполук європію та залежність її інтенсивності від 

будови та природи найближчого координаційного оточення йона Eu3+.  

Не менш актуальною постає проблема пошуку ефективних лігандних 

систем, здатних якомога яскравіше проявити ті чи інші властивості йонів 

лантаноїдів. Дуже перспективними в цьому напрямку є поліхелатуючі ліганди, 
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здатні утворювати більш стабільні біядерні комплекси з унікальними 

фізико-хімічними властивостями. Такими лігандами беззаперечно є і 

карбацил- та сульфоніламідофосфати. Дослідження останніх років показали, 

що як ліганди КАФ та САФ сполуки ні в чому не поступаються добре 

вивченим β-дикетонам, а за такими показниками як час життя та квантові 

виходи люмінесценції часто навіть мають перевагу. Додаткових досліджень 

потребує напрямок вивчення фізико-хімічних властивостей координаційних 

сполук з поліхелатуючими карбацил- та сульфоніламідофосфатами. 
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РОЗДІЛ 2. СИНТЕЗ САФ і КАФ ЛІГАНДІВ ТА 

КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК НА ЇХ ОСНОВІ 

2.1 Вихідні речовини 

В роботі використовувались абсолютовані органічні розчинники: 

ізопропанол, метанол, діоксан, тетрахлорметан кваліфікацій «х.ч.» Всі 

органічні розчинники, що були використані під час експерименту, 

абсолютували за допомогою стандартних препаративних методів [109, 110]. 

При синтезі лігандів сульфамідного типу використовували 

бензенсульфонамід, п-метилбензенсульфонамід, біфеніл-4,4՛-дисульфонамід 

та оксибіфеніл-4,4՛-дисульфонамід, пентахлорид фосфору, гідроксид натрію,  

хлоридну та форміатну кислоти (класифікації «ч» або «ч.д.а»). 

При синтезі лігандів карбациламідофосфатного типу використовували  

етилуретан, пентахлорид фосфору, диетиламін, як вихідні речовини для 

одержання диметилового естеру iзоцiанатофосфатної кислоти [111],               

2,6–диамінопіридин. Ступінь чистоти використаних реагентів – «ч.д.а». 

Cолі лужних металів (натрію, калію та цезію) на основі КАФ та САФ 

лігандів отримували за реакцією між NaOCH3 та розчином ліганду у метанолі 

(у випадку натрієвих солей), або ж використовуючи взаємодію між водно-

метанольним розчином карбонату калію чи цезію («х.ч.») з розчином 

відповідного ліганду в метанолі. 

Для синтезу координаційних сполук використовували гідратовані 

нітрати лантаноїдів кваліфікації «х.ч.» та «ч.д.а». Кількість кристалізаційної 

води розраховували за результатами комплексонометричного титрування на 

вміст металу в солі [112]. Як дегідратуючий агент під час синтезу 

координаційних сполук був використаний свіжеперегнаний 

триетилортоформіат. Для синтезу координаційних сполук, крім КАФ та САФ 

лігандів, були використані 1,10-фенантролін (phen), 2,2´-дипіридил (bipy),  

триетиламін та тетраетиламоній хлорид. Всі речовини кваліфікації «х.ч.». 
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2.2 Методи дослідження синтезованих сполук 

Синтезовані сполуки були досліджені за допомогою інфрачервоної, 

ЯМР (1Н, 13С, 31Р) та електронної спектроскопії, а також методами 

елементного, термогравіметричного, калориметричного, рентгенофазового та 

рентгеноструктурного аналізу, мас-спектрометрії та потенціометричного 

титрування. 

Елементний аналіз. Вміст C, H, N у синтезованих сполуках визначали 

за допомогою EL III Universal CHNOS аналізатора; аналіз на вміст лантаноїдів 

у комплексах виконували стандартним методом комплексонометричного 

титрування [112]. 

ІЧ спектроскопія. ІЧ спектри синтезованих сполук записані для твердих 

зразків у вигляді таблеток у KBr в діапазоні 400-4000 см-1 на Фур’є 

спектрофотометрі FT-IR Spectrum BX-II, Perkin Elmer.  

ЯМР спектроскопія. Cпектри ЯМР 1Н записували при кімнатній 

температурі на імпульсному радіоспектрометрі Varian Mercury 400 з робочою 

частотою 400 MГц. Для запису спектрів використовували розчини сполук в 

ДМСО-d6. Запис спектрів ЯМР 31Р здійснювали на спектрометрі AVANCE 400 

фірми Bruker. 

Електронна спектроскопія. Електронні спектри дифузного відбиття 

кристалічних зразків в діапазоні 200 – 800 нм реєстрували на приладі 

SPECORD М-40. Спектри поглинання розчинів записували в діапазоні 

200 – 800 нм на приладі КСВУ-23 “ЛОМО” в абсолютизованих органічних 

розчинниках у кварцевих кюветах (L = 1 см). 

Спектри збудження люмінесценції та люмінесценції досліджуваних 

комплексів вимірювали за допомогою спектрофлуориметра Horiba Fluorolog 

FL 3-22 при 298 K та 77 K. Вимірювання часу життя люмінесценції при 

кімнатній температурі проводили на фосфориметрі FL 1040 до вищевказаного 

приладу Fluorolog 3-22 від Horiba Jobin Yvon. Для вимірювань була 

використана дугова лампа Xe-Hg в імпульсному режимі з пропускною 
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здатністю 3 мкс. Величини триплетних рівнів лігандів у складі комплексів 

гадолінію, лантану або лютецію визначали за спектрами фосфоресценції при 

77 K, використовуючи стандартну методику [30]. 

Рентгенофазовий аналіз. Фазовий аналіз проводили з використанням 

методу порошкової рентгенографії на дифрактометрі Shimadzu XRD-6000 з 

CuKα-випромінюванням (λ = 1.5418 Å), в інтервалі 2 = 5–70 з кроком 0.01.  

Рентгеноструктурний аналіз (РСтА). Дані дифракції рентгенівських 

променів були зібрані на дифрактометрі Xcalibur-3 (графітове монохромоване 

випромінювання MoKα, детектор CCD, φ і ω-сканування). Дані були зібрані та 

оброблені за допомогою програмного пакету CrysAlis PRO [113]. Структури 

були вирішені прямим методом та вдосконалені відносно F2 методом 

повноматричних найменших квадратів за допомогою пакету SHELXTL [114]. 

Всі неводневі атоми були уточнені в анізотропному наближенні. Координати 

атомів гідрогену були задані з карт різниці електронної густини та 

уточнювались методом «вершника» з Uiso = nUeq атома-носія (n = 1.5 для 

метильних та гідроксильних груп та n = 1.2 для інших атомів гідрогену). 

 Термогравіметричні дослідження проводили за допомогою 

синхронного аналізатора TG/DTA Shimadzu DTG-60H. Типовий зразок 

5 – 10 мг нагрівали до температури 600 оС у глиноземному тиглі в атмосфері 

повітря або при постійному потоці аргону (300 мл/хв) зі швидкістю нагрівання 

10оС/хв. Кристалічний порошкоподібний Al2O3 (α-модифікація) 

використовували як стандарт.  

Диференційна скануюча калориметрія. Вимірювання проводили на 

синхронному термоаналізаторі Mettler Toledo TGA / SDTA 821e в захисній 

атмосфері азоту зі швидкістю теплового потоку 10 К∙хв.  

Мас-спектрометрія. Дані мас-спектрометрії з іонізацією електроспреєм 

(ESI-MS) реєстрували на спектрометрі BrukerQ-FTMS. Інструментальними 

параметрами були: діапазон сканування м/z 200-161600; сухий газ - азот; 

температура 170 °С; напруга капілярів 4500 В; енергія йона 5 еВ. Капілярна 
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напруга оптимізована до найвищого співвідношення сигнал/шум. Спектри 

реєстрували в режимах позитивних/негативних йонів. Суміш розчинників 

CH3OH/H2O (50/50 об/об) використовувався для приготування розчинів 

ліганду з концентрацією 10-4 – 10-5 М, молярними співвідношеннями 

метал – ліганд  1 : 1 та 1 : 3 та значенням рН 3 та 8. 

Дані лазерної десорбційної/іонізаційної мас-спектрометрії (LDI MS)  

реєстрували на мас-спектрометрі Autoflex II (Bruker Daltonics, Німеччина) 

азотним лазером (λ = 337 нм). Експерименти проводили в режимі рефлектора 

для позитивних йонів у масовому діапазоні від 50 до 2000 а.о.м. Мас-спектри 

були отримані, враховуючі дані 150 лазерних знімків, що оброблялися 

програмним забезпеченням FlexAnalysis (Bruker Daltonics, Німеччина). 

Потенціометричне титрування проводили при постійній температурі 

25 °C в атмосфері аргону як інертного газу, використовуючи автоматичну 

титрувальну систему Titrando 905 (Methrom), підключену до комбінованого 

скляного електрода (Mettler Toledo InLab Semi-Micro), що калібрується з 

використанням HCl. Всі титрування проводили на 0.1 М розчинах, 

використовуючи NaCl як фоновий електроліт. Початкові об’єми 2 мМ 

розчинів ліганду приблизно складали 3 мл, а точну концентрацію ліганду 

визначали за допомогою методу Gran [115]. Молярне співвідношення метал – 

ліганд дорівнює 1 : 1 та 1 : 3 для всіх йонів металу. Потенціометричні дані, 

зібрані в діапазоні рН 2.0 – 11.0, були уточнені за допомогою програми 

SUPERQUAD [116], яка використовує нелінійний метод найменших квадратів. 

Діаграми розподілу частинок були створені за допомогою комп'ютерної 

програми HYSS [117]. 

Тривимірні поверхні Гіршфельда та двовимірні графіки «відбитків 

пальців» генерували за допомогою Crystal Explorer 3.0 [118, 119]. Діагностичні 

ділянки були зіставлені з кольоровою шкалою між – 0.649 (синій) та 

1.555 (червоний). Діаграми відбитків відображалися зі шкалою відстаней de та 

di, відображеною на осях графіка. Коли cif-файли були завантажені в 

програмне забезпечення CrystalExplorer, всі довжини зв’язків Е–Н 
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автоматично модифікувалася до типових стандартних значень, тобто d(C– H) = 

1.083 Å і d(O–H) = 0.983 Å. 

Біологічні дослідження. Оцінку біологічної активності сполук 

проводили за допомогою комп'ютерної програми PASS [120]. 

Клітини гострої Т-лейкемії людини (CCRF-CEM) було отримано з 

колекції клітинного банку Інституту м. Лейбніц (DSMZ-German Collection of 

Microorganisms and Cell Cultures (ACC 240)). Клітини культивували в 

середовищi RPMI 1640 за присутності 10 % телячої ембріональної сироватки, 

2 мМ L-глутаміну, 50 МО/мл пеніциліну, 50 мкг/мл стрептоміцину в 

зволоженій атмосфері з 5 % СО2 при 37 ⁰С. Кількість клітин підраховували за 

допомогою світлового мікроскопу Olympus «СКХ 41SF» (Японія) у камері 

Горяєва з використанням 0.4 % розчину трипанового синього. Життєздатність 

клітин оцінювали за здатністю відновлювати 3-[4,5-диметилтіазол-2-іл]-2,5-

дифеніл тетразолій бромід (МТТ).  

Статистичну обробку результатів досліджень проводили 

загальноприйнятими методами варіаційної статистики, відмінність 

показників при значеннях р ≤ 0,05 вважалась статистично значущою. 

Побудову графіків та статистичну обробку даних здійснювали за допомогою 

програм Microsoft Exсel 2010 та GraphPad Prism 7. Отримані результати 

наведені у вигляді середнього арифметичного значення та 

середньоквадратичного відхилення (М±SD). Обрахунок результатів 

проводили за допомогою одно – та двофакторного дисперсійного аналізу 

(one-/two-way ANOVA).  

 

 

2.3 Синтез КАФ та САФ  лігандів 

В даній роботі було синтезовано та досліджено 4 ліганди 

сульфоніламідофосфатного типу  та два ліганди карбациламідофосфатного 

типу (таблиця 2.1).  
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Таблиця 2.1 

Ліганди карбацил- та сульфоніламідофосфатного типу 

Позначення  Структурна формула та назва ліганду 

 

HL1 

 
Диметил(фенілсульфоніл)амідофосфат 

 

HL2 

 
Диметил-п-толуїл-сульфоніламідофосфат 

 

 

H2L3 
 

Тетраметил[оксібіфеніл-4,4՛-диїлди(сульфоніл)]діамідофосфат 

 

H2L4 
 

Тетраметил[біфеніл-4,4՛-диїлди(сульфоніл)]діамідофосфат 

 

 

H2L5 

 
Тетраметил[піридин-2,6-диїл(імінокарбоніл)]діамідофосфат 

 

 

HL6 

 
N,N՛-тетраетил-N՛՛-(трихлорацетил)фосфотриамід 

 

КАФ та САФ ліганди були синтезовані з використанням методик, 

розроблених А. В. Кірсановим. Основним синтетичним підходом одержання 

як монохелатуючих, так і біс-хелатуючих лігандів є використання 

фосфазо-реакції – взаємодії між амідами відповідних органічних кислот та 

фосфор пентахлоридом [62, 121]. 
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Тетраметил[піридин-2,6-диїл(імінокарбоніл)]діамідофосфат (H2L
5) 

було синтезовано за модифікованою двостадійною методикою Кірсанова, де 

першою стадією є синтез диметилового естеру iзоцiанатофосфатної кислоти 

(рис. 2.1) [121]. Друга стадія включає в себе взаємодію отриманого естеру з 

відповідним аміном. 

 
Рис. 2.1. Схема синтезу диметилового естеру iзоцiанатофосфатної кислоти. 

Взято з роботи [121] 

Диметил(фенілсульфоніл)амідофосфат (HL1) та диметил-п-толуїл-

сульфоніламідофосфат (HL2). Синтез лігандів проводився за тристадійною 

реакцією (рис. 2.2) згідно до опублікованої раніше методики [122, 123].  

 
Рис. 2.2. Схема синтезу монохелатуючих САФ лігандів HL1-2. Взято з роботи [124] 

Для одержання даних сульфоніламідофосфатів проводили фосфазо- 

реакцію між еквімолярною кількістю подрібнених пентахлориду фосфору та 

аміду відповідної сульфокислоти з утворенням білої кристалічної речовини. 

Отримані (фенілсульфоніл)фосфорімід трихлорид у випадку HL1 та 

(п-толуїлсульфоніл)фосфорімід трихлорид у випадку HL2 без подальшої 

очистки було введено у взаємодію з форміатною кислотою з подальшою 

обробкою метилатом натрію, в результаті чого спостерігається утворення 

диметилового естеру R-C6H4SO2NP(О)(OCH3)2. Вихід 90 – 93% . Температура 

плавлення становить 108 ⁰С (HL1) [124] та 110 – 112 ⁰С (HL2). Обидві сполуки 

є розчинними в метанолі, ДМСО, при нагріванні в ізопропанолі, діоксані та 

ацетонi, практично нерозчинні у неполярних розчинниках та водi. 
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HL1: С8H12NO5PS (М = 265.23) розраховано: %, С 36.23, H 4.56, N 5.28; 

знайдено: С 36.13, H 4.42, N 5.20. ІЧ (KBr, см-1): 3000 (ν(NH)), 1335 (νаs(SO)), 

1255 (ν(РO)), 1175 (νs(SO)). 1Н ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6, 25 °С) δ (м.ч.): 3.57 

(д, 6H, CH3, 
3JР-Н=11.6 Гц), 7.58 (м, 2Hβ, C6H5), 7.65 (м, 1Hγ, C6H5), 7.91 (м, 2Hα, 

C6H5);
 31Р ЯМР (162,1 МГц, ДМСО-d6, 25 °С) δ (м.ч.): 2.17 (г, 3JР-Н=11.6 Гц) 

[124] 

HL2: С9H14NO5PS (М = 279.25) розраховано: %, С 38.71, H 5.05, N 5.02; 

знайдено: С 38.63, H 5.02, N 5.06. ІЧ (KBr, см-1): 2967 ((NH)), 1342 (as(SO2)), 

1234 ((PO)), 1168 (s(SO2)). 
1Н ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6, 25 °С) δ (м.ч.): 2.50 

(с. 3H, CH3Ar), 3.50 (д, 6H, CH3, 
3JР-Н=11.6 Гц), 7.50 (д, 2Hβ, C6H4), 7.81 (д, 2Hα, 

C6H4) [125]. 

 

Синтез тетраметил[оксибіфеніл-4,4՛-диїлди(сульфоніл)]діамідо-

фосфату (H2L
3) здійснювався аналогічно до синтезу HL1 та HL2. Як вихідні 

речовини використовувалися  оксібіфеніл-4,4՛-дисульфонамід 

О(p-C6H4SO2NH2)2 0.01 моль (3.281 г) та PCl5 0.02 моль (4.165 г). На першому 

етапі суміш сульфаміду та фосфор пентахлориду розчиняли  в діоксані та 

кип'ятили із зворотним холодильником до припинення виділення HCl.  

Розчинник видаляли за допомогою роторного випаровувача. Отриманий 

гексахлорид О(p-C6H4SO2NPCl3)2 був оброблений форміатною кислотою з 

одержанням осаду О(p-C6H4SO2NHPOCl2)2.  

На наступному етапі в круглодонну тригорлу колбу помістили розчин 

натрій метаноляту 0.04 моль (2.161 г) в метанолі (20 мл) і охолоджували на 

крижаній бані, після чого при енергійному перемішуванні по краплинах  

додавали розчин 0.01 моль [біфеніл-4,4՛-диїлди(сульфоніл)]біс(фосфорамід 

дихлориду) О(p-C6H4SO2NHPOCl2)2 в діоксані (10 мл). Температурі не 

дозволяли підвищуватися вище +5 °C. Перемішування продовжували 

протягом 2 год. Осад NaCl, що утворився, відфільтровували, промивали 

холодним метанолом (5 мл) і фільтрат випарювали у вакуумі. Отриманий осад 

розчиняли у воді (30 мл) і розчин підкислювали соляною кислотою до рН 2. 
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Осад H2L
3 виділяли та перекристалізували із суміші метанол-

диметилформамід (5:1). Вихід 85%. Сполука є розчинною в метанолі, ДМСО, 

при нагріванні також розчиняється в діоксані, ізопропанолі та ацетонi, 

практично нерозчинний у неполярних розчинниках та водi. 

H2L
3: C16H22N2O11P2S2 (М = 544.43): %, розраховано: С 35.30, H 4.07, N 5.15; 

знайдено: С 35.12, H 4.01, N 5.25. ІЧ (KBr, см-1): 2986 (ν(NH)), 1387 (νаs(SO)), 

1265 (ν(РO)), 1170 (νs(SO)). 1Н ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6, 25 °С) δ (м.ч.): 3.56 

(д, 12H, CH3, 
3JР-Н=11.6 Гц), 7.31 (д, 4Hβ, C6H4), 7.93 (д, 4Hα, C6H4);

 13С ЯМР 

(400 МГц, ДМСО-d6, 25 ⁰С) δ (м.ч.): 54 (ОСН3), 119 (2СArα), 130 (2СArβ), 137 

(2СAr(S)), 159(2СAr(O)); 31Р ЯМР (162,1 МГц, ДМСО-d6, 25 °С) δ (м.ч.): 2.73. 

 

Синтез тетраметил[біфеніл-4,4՛-диїлди(сульфоніл)]діамідофосфату 

(H2L
4) здійснювали аналогічно до синтезу H2L

3.  Однак як вихідну речовину 

використовували  біфеніл-4,4՛-дисульфонамід (p-C6H4SO2NH2)2. Суміш 

0.01 моль (3.120 г) вихідного сульфаміду та 0.02 моль (4.165 г) PCl5 розчиняли  

в діоксані, кип'ятили із зворотним холодильником до припинення виділення 

HCl, після чого розчинник видаляли за допомогою роторного наносу.  

Отриманий [біфеніл-4,4՛-диілди(сульфоніл)]біс(фосфорімідтрихлорид)] 

(p-C6H4SO2NPCl3)2 був введений в реакцію з форміатною кислотою з 

одержанням осаду (p-C6H4SO2NHPOCl2)2. На наступному етапі розчин 

метаноляту натрію 0.04 моль (2.161 г) в метанолі (20 мл) поміщали в тригорлу 

колбу з круглим дном і охолоджували на крижаній бані. Розчин [біфеніл-4,4՛-

диїлди-(сульфоніл)]біс(фосфорамід дихлориду) (p-C6H4SO2NHPOCl2)2 

0.01 моль в діоксані (10 мл) додавали по краплях при енергійному 

перемішуванні. Температурі не дозволяли підвищуватися вище +5 °C. 

Перемішування продовжували протягом 2 год. Осад NaCl, що утворився, 

відфільтровували, промивали холодним метанолом (5 мл) і фільтрат 

випаровували у вакуумі. Отриманий осад розчиняли у воді (30 мл) і розчин 

підкислювали соляною кислотою до рН 2. Осад H2L
4 виділяли у вигляді білого 

дрібнокристалічного порошку. Вихід 85%. Сполука є розчинною в ДМСО, при 
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нагрівання також розчиняється в метанолі, діоксані, погано розчиняється в 

ізопропанолі, та ацетонi, практично нерозчинний у неполярних розчинниках 

та водi [126]. 

H2L
4: C16H22N2O10P2S2 (М = 528.43): %, розраховано: С 36.37, H 4.20, N 5.30; 

знайдено: С 36.22, H 4.12, N 5.26. ІЧ (KBr, см-1): 2930 (ν(NH)), 1385 (νаs(SO)), 

1270 (ν(РO)), 1165 (νs(SO)). 1Н ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6, 25 °С) δ (м.ч.): 3.62 

(д, 12H, CH3, 
3JР-Н=11.6 Гц), 7.93 (д, 4Hβ, C6H4), 8.01 (д, 4Hα, C6H4);

 31Р ЯМР 

(162,1 МГц, ДМСО-d6, 25 °С) δ (м.ч.): 2.12 (г, 3JР-Н=11.6 Гц). 

 

Синтез ліганду тетраметил[піридин-2,6-диїл(імінокарбоніл)]діамідо-

фосфату (H2L
5) проводився по аналогії з опублікованою раніше методикою 

[104], з використанням як вихідної речовини диметилового естеру 

iзоцiанатофосфатної кислоти  (рис. 2.3), отримання якого проводили за 

модифiкованою методикою А. В. Кiрсанова [111, 127]. 

 
Рис. 2.3. Схема синтезу біс-хелатуючого КАФ ліганду тетраметил[піридин-

2,6-диїл(імінокарбоніл)]діамідофосфату (H2L
5) 

У двогорлому реакторі об’ємом 250 мл в 40 мл діоксану розчиняли 0.04 

моль (4.365 г) 2,6-діамінопіридину. Одержаний розчин охолоджували до 

+5 °C. Далi по краплинах додавали 0.08 моль (12.081 г) розчину диметилового 

естеру iзоцiанатофосфатної кислоти в 40 мл дiетилового етеру, iнтенсивно 

перемiшуючи та охолоджуючи розчин таким чином, щоб температура в 

реакцiйнiй сумiшi не перевищувала +10 °С. Пiсля додавання всього розчину 

перемiшування продовжували протягом 2 годин i залишали сумiш на 1 годину. 

З розчину викристалiзовувався осад сполуки H2L
5 у виглядi світлого 

кристалiчного порошку (вихiд 85 %), що був перекристалiзований з діоксану. 

Температура плавлення становить 157 °C. Сполука є розчинною в метанолі, 
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ДМСО, при нагріванні також розчиняється в ізопропанолі, діоксані та ацетонi, 

практично нерозчинна у неполярних розчинниках. 

H2L
5: C11H19N5O8P2 (М = 411.24): %, розраховано: С 32.13, H 4.66, N 17.02 

знайдено: С 32.41, H 4.36, N 16.98. ІЧ (KBr, см-1): 3011 (ν(NH)), 1729, 1689 

(ν(СO)), 1256 (ν(РO)). 1Н ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6, 25 °С) δ (м.ч.): 3.69 − 3.72 

(д, 12H, ОCH3, 
3JР-Н=11.6 Гц), 7.40 (д, 2Hβ, C5H3N) ), 7.71 (т, 1Hγ, C5H3N), 8.8 

(с, 2H, NН(СО)), 9.25 (с, 2H, NН(Р)); 31Р ЯМР (162,1 МГц, ДМСО-d6, 25 °С) 

δ (м.ч.): 1.40. 

 

2.4 Синтез солей на основі одержаних сульфоніл- та 

карбацидамідофосфатів з катіонами лужних металів та 

триетиламонію 

 

Синтез натрієвих солей лігандів.  

Оскільки сульфоніламідофосфати та карбациламідофосфати є 

слабкими NH-кислотами, для отримання їх натрієвих солей була використана 

реакція обміну між метилятом натрію та розчином ліганду в метанолі: 

HL1,2,6 + CH3ONa = NaL1,2,6 + CH3OH 

Наважку 0.015 моль (0.345 г)  натрію розчиняли в 15 мл метанолу та до 

цього розчину додавали 0.015 моль HL1,2,6 в 15 мл метанолу, після чого 

розчинник відганяли у вакуумі. Отриману маслянисту речовину розчиняли в 

ізопропанолі. Через деякий час з розчину виділявся білий кристалічний осад, 

який був відфільтрований та висушений на повітрі. Вихід солей ⁓90 – 95 %. 

Температури плавлення становлять 187 °С (NaL1) [124], 182 °С (NaL2), 195 °С 

(NaL6, плавлення супроводжується розкладом). Сполуки розчинні в метанолі, 

ДМСО, ДМФА, при нагріванні розчинні в ізопропанолі та ацетоні та майже 

нерозчинні в неполярних органічних розчинниках. 

Для біс-хелатуючих лігандів як для двохосновних NH-кислот 

можливим є утворення моно- та динатрієвих солей.  
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H2L + CH3ONa = NaНL + CH3OH 

H2L + 2CH3ONa = Na2L + 2CH3OH 

У випадку H2L
5 були зроблені спроби отримати як мононатрієву сіль, 

так і динатрієву сіль. Але при змішуванні розчинів натрій метаноляту та 

ліганду в метанолі як у мольному співвідношенні 1 : 1, так і 2 : 1 в результаті 

було отримано сіль NaHL5∙i-PrOH. Це можна пояснити особливостями будови 

молекули ліганду, різною просторовою орієнтацією «гілок» ліганду та 

численними водневими зв’язками та міжмолекулярними взаємодіями, що 

перешкоджають депротонуванню другої NH-кислої групи в заданих умовах. 

Вихід солі NaHL5∙i-PrOH 90 %. Температура плавлення становить 

182 °С. Сполука розчинна в метанолі, ДМСО, ДМФА, при нагріванні розчинна 

в ізопропанолі та ацетоні та майже нерозчинна в неполярних органічних 

розчинниках. 

 

Синтез калієвих та цезієвих солей лігандів 

Для отримання цезієвих солей була використана реакція обміну між 

карбонатом відповідного металу та розчином ліганду в метанолі. 

2HL1-2 + М2CO3 = 2ML1-2 + H2O + CO2   (M = K, Cs) 

H2L
3 + Cs2CO3 = Cs2L

3-4 + H2O + CO2 

Наважку 0.0015 моль карбонату лужного металу розчиняли в 10 мл 

суміші розчинників метанолу та води у співвідношенні 9 : 1 та до цього 

розчину додавали 0.003 моль HL1-2 (або 0.0015 моль H2L
3-4) в 15 мл метанолу. 

Через деякий час з результуючого розчину виділявся білий кристалічний осад 

МL1-2 або Сs2L
3-4.  

Вихід солей 90 – 95 %. Сполуки розчинні в метанолі, ДМСО, ДМФА та 

ізопропанолі при нагріванні розчинні в ацетоні та майже нерозчинні в 

неполярних органічних розчинниках. 

Синтез солі (NHEt3)2L
4 

Синтезу солі складу (NHEt3)2L
4 відбувався в метанолі за схемою:  

H2L
4 + 2NEt3 → (NHEt3)2L

4 
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Наважку 0.5 ммоль (0.264 г) тетраметил[біфеніл-4,4՛-

диїлди(сульфоніл)]діамідофосфату (H2L
4) розчиняли при нагріванні в 15 мл 

метанолу. До отриманого розчину додавали 1.0 ммоль (0.099 мл) 

триетиламіну. Через деякий час спостерігали виділення білого кристалічного 

осаду (NHEt3)2L
4.  

Вихід солі складав 90 %. Сполука розчинна в метанолі, ДМСО, ДМФА 

та ізопропанолі. 

 

2.5 Синтез координаційних сполук лантаноїдів з лігандами карбацил- та 

сульфоніламідофосфатного типу 

На основі синтезованих карбациламідофосфатів та 

сульфоніламідофосфатів було одержано ряди координаційних сполук 

лантаноїдів різного складу, що були надалі досліджені за допомогою 

різноманітних фізико-хімічних методів (таблиця 2.2). 

Таблиця 2.2. 

Координаційні сполуки лантаноїдів на основі одержаних КАФ та САФ лігандів 

Координаційна сполука Лантаноїд Методи дослідження 

КС на основі HL1 

Cs[Ln(L1)4] Ln = La, Nd, Eu, Gd, Tb ІЧ, ЯМР (1Н, 13C, 31Р), ЕСП, 

ЕСДВ, РСтА, люмін., ТГА 

NEt4[Ln(L1)4] Ln = La, Nd, Eu, Gd, Tb ІЧ, ЯМР (1Н, 13C, 31Р), ЕСП, 

ЕСДВ, РСтА, люмін., ТГА 

КС на основі HL2 

Cs[Ln(L2)4] Ln = La, Nd, Eu, Gd, Tb ІЧ, ЯМР (1Н, 13C, 31Р), ЕСП, 

ЕСДВ, РСтА, люмін., ТГА 
NEt4[Ln(L2)4] Ln = La, Nd, Eu, Gd, Tb ІЧ, ЯМР (1Н, 13C, 31Р), ЕСП, 

ЕСДВ, РСтА, люмін., ТГА,  ДСК 

КС на основі H2L3 

(NHEt3)2[Ln2(L3)4] Ln = La, Nd, Eu, Gd, Tb ІЧ, ЯМР (1Н, 13C, 31Р), ЕСП, 

РСтА, люмін., ТГА 

КС на основі H2L4 

[Ln2(L4)3(phen)2] Ln = La, Nd, Eu, Gd, Tb ІЧ, ЯМР (1Н, 13C, 31Р), ЕСП,  

люмін., ТГА 

КС на основі H2L5 

Ln(HL5)2(NO3)∙i-PrOH Ln = La, Nd, Eu, Gd, Tb ІЧ, ЯМР (1Н, 13C, 31Р), РСтА, 

люмін., ТГА, MALDI, ESI-MS 

КС на основі HL6 

[Ln(L6)2bipy2]BPh4 Ln = La, Nd, Eu, Gd, Tb ІЧ, ЯМР (1Н, 13C, 31Р), ЕСП, 

РСтА, люмін., ТГА 
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Всі синтезовані координаційні сполуки також було проаналізовано на 

вміст металу методом комплексонометричного титрування у присутності 

індикатору ксиленового помаранчевого за описаною в літературі методикою 

[128]. Результати титрування координаційних сполук наведено в Додатку 1. 

 

Синтез координаційних сполук складу {Cs[Ln(L1-2)4]}n 

Аніонні комплекси {Cs[Ln(L1-2)4]}n були синтезовані з використанням 

розчинів нітратів лантаноїдів та цезієвих солей відповідних лігандів в 

ізопропанолі за наступною схемою:  

Ln(NO3)3·nH2O + 4CsL1-2   Cs[Ln(L1-2)4] +3CsNO3↓ + nH2O 

Ln =La, Nd, Eu, Gd, Tb 

Наважку 1.0 ммоль Ln(NO3)3·nH2O розчиняли в 10 мл ізопропанолу. Як 

дегідратуючий агент використовувався триетилортоформіат в кількості 

еквімолярній до кількості кристалізаційної води в солі лантаноїду. Розчини 

нагрівали до повного розчинення солі лантаноїду. До цієї суміші приливали 

розчин 4.0 ммоль солі ліганду CsL1-2  в ізопропанолі, при цьому спостерігали 

випадіння білого осаду нітрату цезію. Розчин охолоджували та 

відфільтровували осад CsNO3. Фільтрат поміщали в ексикатор над CaCl2. 

Через деякий час з розчину випадали кристали цільової сполуки.  

Отримані координаційні сполуки представляють собою кристалічні 

речовини стійкі на повітрі та слабо забарвлені в кольори, що відповідають 

гідратованим йонам Ln3+ . Вихід комплексів 85 – 95 %.  

 

Синтез комплексів складу NEt4[Ln(L1-2)4]  

Наважку 1.0 ммоль Ln(NO3)3·nH2O розчиняли в 10 мл ізопропанолу та 

нагрівали до повного розчинення солі лантаноїду. Як дегідратуючий агент 

використовувався триетилортоформіат в кількості еквімолярній до кількості 

кристалізаційної води в нітраті лантаноїду. До цієї суміші приливали розчин 

4.0 ммоль натрієвої солі ліганду NaL1-2 в ізопропанолі, при цьому спостерігали 
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випадіння білого осаду нітрату натрію. Розчин охолоджували та 

відфільтровували осад NaNO3. До фільтрату додавали розчин 1.0 ммоль 

NEt4Cl в ізопропанолі та знову спостерігали випадіння білого осаду (в цьому 

випадку NaCl). Осад відфільтровували та фільтрат поміщали в ексикатор над 

CaCl2. Через деякий час з розчину виділялися кристали відповідного 

комплексу.  

Ln(NO3)3∙nH2O + 4NaL1-2  + NEt4Cl  NEt4[Ln(L1-2)4] + 3NaNO3↓ + NaCl↓ 

Ln = La, Nd, Eu, Gd, Tb 

Отримані сполуки представляють собою кристалічні речовини, стійкі 

на повітрі та слабо забарвлені в кольори, що відповідають гідратованим йонам 

Ln3+. Вихід комплексів 80 – 85 %.  

 

Синтез комплексів складу (NHEt3)2[Ln2(L
3)4] 

Координаційні сполуки (NHEt3)2[Ln2(L
3)4] одержували відповідно до 

наступної схеми: 

2Ln(NO3)3 ∙ nH2O + 4H2L
3 + 8NEt3  → (NHEt3)2[Ln2(L

3)4] + 6NHEt3NO3 + nH2O, 

де Ln = La, Nd, Eu, Gd, Tb 

Наважку 0.25 ммоль Ln(NO3)3∙nH2O розчиняли у 10 мл метилового 

спирту, у присутності триетилортоформіату в еквімолярній кристалізаційній 

воді кількості. Одержаний розчин кип’ятили впродовж 1 хв, потім 

охолоджували до кімнатної температури, після чого додавали розчин 0.5 

ммоль (0.272 г) H2L
3 у метанолі та 1.0 ммоль (0.14 мл) триетиламіну. В 

результаті спостерігалось інтенсивне випадіння драглистого осаду відповідної 

КС, забарвлення якого відповідало аквайона даного лантаноїду. Розчин 

залишали до повного осадження комплексів, обережно декантували та 

висушували на повітрі.  Вихід координаційних сполук складає ~75%.  

Одержані сполуки являють собою кристалічні порошки, розчинні в 

метанолі та ДМСО, обмежено розчинні в ацетонітрилі та практично не 
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розчинні у неполярних розчинниках. Забарвлення комплексів відповідає 

такому для гідратованих йонів лантаноїдів.  

  

Синтез комплексів складу [Ln2(L
4)3(phen)2] 

Координаційні сполуки складу [Ln2(L
4)3(phen)2] одержували за 

наступною схемою: 

2Ln(NO3)3 ∙ nH2O  + 3H2L4 + 2phen + 6NEt3 → [Ln2(L4)3(phen)2] + 6NHEt3NO3 + nH2O 

де Ln = La, Nd, Eu, Gd, Tb 

Наважку 0.2 ммоль Ln(NO3)3∙nH2O розчиняли у 10 мл метанолу у 

присутності триетилортоформіату як дегідратуючого агенту в кількості 

еквімолярній до кількості кристалізаційної води у солі лантаноїду. Одержаний 

розчин кип’ятили впродовж 1 хв. Після охолодження до кімнатної 

температури додавали розчин 0.2 ммоль (0,036 г) 1,10-фенантроліну і суміш 

0.3 ммоль (0.159 г) H2L
4 та 0.6 ммоль (0.08 мл) триетиламіну в 15 мл метанолу. 

В результаті спостерігалось інтенсивне випадіння драглистого осаду 

продукту, що забарвлений в колір аквайона відповідного лантаноїду. Розчин 

залишали до повного осадження осаду та обережно декантували. Осад 

висушували на повітрі.  Вихід координаційних сполук складає ~70 %.  

 Одержані сполуки являють собою аморфні порошки, які практично не 

розчиняються у більшості полярних (окрім ДМФА та ДМСО) та неполярних 

розчинників. Забарвлення комплексів відповідає такому для гідратованих 

йонів лантаноїдів.  

Синтез комплексів складу [Ln(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH 

Наважку 0.5 ммоль (0.205 г) ліганду розчиняли в 10 мл метанолу та 

додавали розчин 0.5 ммоль (0.027 г) NaOCH3 в 10 мл метанолу. Окремо 

розчиняли  0.25 ммоль кристалогідрату нітрату відповідного лантаноїду в 10 

мл ізопропанолу, додавали еквімолярну кристалізаційній воді кількість 

триетилортоформіату та кип’ятили розчин протягом 1 хвилини. Одержані 
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розчини зливали та при поступовому охолодженні спостерігали випадіння 

кристалічного осаду відповідного комплексу. 

2H2L
5 + 2NaOCH3 + Ln(NO3)3·nH2O + i-PrOH → [Ln(НL5)2(NO3)]∙i-PrOH↓ + 

+2NаNO3 + nH2O 

де Ln = La, Nd, Eu, Gd, Tb 

Отримані сполуки представляють собою кристалічні речовини, стійкі 

на повітрі, розчинні в метанолі, при нагріванні розчиняються в ізопропанолі, 

погано розчиняються в ацетоні та не розчиняються в малополярних 

розчинниках. Вихід комплексів 60–65 %.  

 

Синтез комплексних сполук загального складу [Ln(L6)2bipy2]BPh4 

Комплексні сполуки [Ln(L6)2bipy2]BPh4 були синтезовані виходячи із 

розчинів нітратів лантаноїдів, натрієвої солі ліганду, α,α’-дипіридилу та натрій 

тетрафенілборату в ізопропанолі за наведеною схемою: 

Ln(NO3)3∙nH2O + 2NaL6 + 2bipy + NaBPh4 → [Ln(L6)2bipy2]BPh4 + 3NaNO3↓ + nH2O 

(Ln = La, Nd, Eu, Gd, Tb). 

         Наважки 0.25 ммоль Ln(NO3)3·nH2O розчиняли при нагріванні в 10 мл 

ізопропанолу, приливали розчини 0.5 ммоль (0.187 г) солі ліганду NaL6, 

0.5 ммоль (0.078 г) α,α’-дипіридилу та 0.25 ммоль (0.086 г) натрій 

тетрафенілборату в ізопропанолі, в результаті спостерігали випадіння осаду 

нітрату натрію. При охолодженні розчину починає випадати осад цільових 

комплексів лантаноїдів. Суміші осадів нітрату натрій та комплексів відділяли 

від розчинника фільтруванням, після чого до осаду додавали 10 мл ацетону, в 

якому розчинялися комплекси. Відфільтровували осад NaNO3.  

Координаційні сполуки, отримані після випарювання розчинника, 

представляють собою кристалічні речовини, стійкі на повітрі та слабко 

забарвлені в кольори, що відповідають гідратованим йонам Ln3+. Вихід 

комплексів 60 – 80 %. Комплекси розчинні в ацетоні, ацетонітрилі, діоксані, 

метанолі, тетрахлорометані, етилацетаті, ізопропанолі (при нагріванні), 

малорозчинні у воді та нерозчинні в неполярних розчинниках.  
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Короткі висновки 
 

Синтезовано та виділено в індивідуальному стані 51 нова сполука. 

Синтезовано два нові біс-хелатуючі ліганди сульфоніламідофосфатного (H2L
3) 

і карбациламідофосфатного (H2L
5) типу та досліджено їх координаційно-

хімічні властивості. В індивідуальному стані було виділено 8 солей лужних 

металів. На основі двох нових та решти раніше відомих лігандів синтезовано 

40 нових координаційних сполук лантаноїдів складу Kat[Ln(L1-2)4] (Kat+=Cs+, 

NEt4
+),  (NHEt3)2[Ln2(L

3)4], [Ln2(L
4)3(phen)2], [Ln(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH та 

[Ln(L6)2bipy2]BPh4. 

Визначено оптимальні умови утворення біядерних координаційних 

сполук (NHEt3)2[Ln2(L
3)4] та [Ln2(L

4)3(phen)2] на основі біс-хелатуючих САФ 

лігандів. Встановлено, що H2L
3-4 входять до складу зазначених 

координаційних сполук  в ацидоформі.   

Підібрано умови синтезу сполук NaHL5∙i-PrOH та 

[Ln(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH на основі біс-хелатуючого карбациламідофосфату 

H2L
5. Встановлено, що КАФ ліганд входить до складу комплексів в 

монодепротонованій формі, а надлишок металу в реакційній суміші не впливає 

на склад одержаних сполук.  
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РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРНІ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОСФОРИЛЬОВАНИХ СУЛЬФАМІДІВ ТА 

КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК НА ЇХ ОСНОВІ 

3.1 Структурні дослідження координаційних сполук з фосфорильова-

ними сульфамідами  

3.1.1 Рентгеноструктурні дослідження солей лужних металів складу ML2 

(M = Na, K, Cs) на основі диметил-п-толуїлсульфоніламідофосфату 

Рентгеноструктурні дослідження показали, що натрієва, калієва та 

цезієва солі диметил-п-толуїлсульфоніламідофосфату мають схожу топологію 

1D-полімерів (рис. 3.1 – 3.3).  

Кристали NaL2 та KL2 мають орторомбічну сингонію, просторову 

групу P bca (Додаток 2). Значення деяких довжин зв’язків та величини кутів 

подано в Додатку 5. Центральний атом Na має найближче координаційне 

оточення, що складається з амідного атома нітрогену та п’яти атомів оксигену: 

по одному від фосфорильної та метокси-груп та трьох атомів оксигену від двох 

сульфонільних груп (рис. 3.1). Аніон (L2)- координований до йона натрію 

бідентатно-хелатно через атоми оксигену фосфорильної та сульфонільної 

груп. Значення довжин зв’язків Na–O(S) за участю атомів оксигену 

сульфонільних груп лежать в межах 2.518 – 2.745 Å та є значно більшими за 

суму відповідних йонних радіусів (rйон), що складає 2.37 Å [132].  Натомість 

довжини зв’язків Na−O(P) та Na–O(CН3), що складають 2.372 Å та 2.389 Å, 

відповідно, є близкими до значення суми відповідних rйон. Координаційний 

поліедр йона натрію можна інтерпретувати як деформовану тригональну 

призму (рис. 3.1). 

Йони Na (d(Na1–Na1ii) = 3.930 Å) зв’язані між собою попарно через 

місткові атоми оксигену двох сульфамідних груп, формуючи плоский 

чотиричленний цикл Na1O2іNa1ііO2ііі  (d(Na1–O2i) = d(Na1ii–O2iii) = 2.518 Å та 

d(Na1–O2iii)= d(Na1ii–O2i)=2.549 Å,  Na1−O2i−Na1ii=101.72⁰,  O2i − Na1ii – O2iii = 
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78.28⁰ (Операції симетрії для еквівалентних атомів: і = 1+x, y, z; іі = 3-x, -y, 1-z; 

ііі = 2-x, -y, 1-z). 

 
Рис. 3.1. Фрагмент структури полімерних ланцюгів {NaL2}n (проекція в 

площині ab) (а) та координаційний поліедр йона натрію (б) 

 

Координаційне число йона калію у сполуці KL2 дорівнює 7. За рахунок 

більшого радіусу (в порівнянні з Na+) його координаційна сфера доповнюється 

ще одним атомом оксигену фосфорильної групи (рис. 3.2).  

 
Рис. 3.2. Фрагмент  будови полімеру {КL2}n (проекція вздовж площині ab) (а) 

та координаційний поліедр йона калію (б) (Операції симетрії для 

еквівалентних атомів: і = 1/2+x, 1/2-y, 1-z; іі = 1+x, y, z; ііі = 1.5-x, -1/2+y, z; 

iv = 1.5+x, 1/2-y, 1-z)   

Шестичленний металоцикл, що утворився внаслідок 

бідентатно-хелатної координації ліганду до центрального атома лужного 

металу має конформацію «напівкрісла». Довжини зв’язків 

d(K−O(S)) = 2.799−2.911 Å, d(K–O(P)) = 2.699−2.901 Å  та d(K–O(C)) = 2.769 Å. 

Полімерна структура {КL2}n утворюється внаслідок бідентатно-місткової 
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координації атомів оксигену двох фосфорильних та трьох сульфонільних груп 

від трьох депротонованих лігандів, що пов’язують атоми калію в 2D-сітку у 

кристалографічній площині ab (рис. 3.2). 

 Атоми K з’єднані між собою попарно через місткові атоми оксигену 

двох сульфамідних груп (d(K1–K1) = 4.438 Å), формуючи плоский 

чотиричленний цикл K1O2іK1ііO2ііі  d(K1–O2i) = d(K1ii–O2iii) = 2.518 Å та 

d(K1–O2iii)=d(K1ii–O2i) = 2.866 Å, K1–O2i–K1ii = 103.14⁰, O2i−K1ii−O2iii = 76.86⁰ 

(Операції симетрії для еквівалентних атомів: і = 1/2+x, 1/2-y, 1-z; іі = 1-x, -y, 

1-z; ііі = 1.5-x, -1/2+y, z). 

Кристали CsL2, на відміну від солей натрію та калію, мають моноклінну 

сингонію (просторова група C21/c) (Додаток 2). Координаційне число йона Cs+ 

дорівнює 7 та координаційне оточення аналогічне до йона калію (рис. 3.3). Як 

і у випадку NaL2 та KL2 атоми цезію зв’язані між мобою містковими атомами 

оксигену фосфорильних груп, утворюючи при цьому плоскі чотиричленні 

цикли Cs1O3Cs1іO3і (d(Cs1–Cs1і) = 4.775 Å), d(Cs1–O3) = d(Cs1і–O3і) = 3.120 

Å, d(Cs1–O3і) = d(Cs1і–O3) = 2.982 Å та, Cs1−O3−Cs1і = 102.98⁰, O3–Cs1–O3і 

= 77.04⁰), в яких атоми цезію зв’язані між собою через місткові атоми оксигену 

фосфорильних груп (операція симетрії для еквівалентних атомів: і = 1/2-x, 

1/2-y, -z).  

 
Рис. 3.3. Фрагмент упаковки в кристалі CsL2 (проекція вздовж 

кристалографічної осі с) (а) та координаційний поліедр йона цезію (б). 

(Операції симетрії для еквівалентних атомів: і = 1/2-x, 1/2-y, -z; 

іі = 1/2-x, -1/2-y, -z; ііі = x, -y, 1/2+z).   
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Зв’язування полімерних ланцюгів {CsL2}n у 2D-сітку у площині ac 

відбувається внаслідок утворення міжмолекулярних контактів C−H···CAr між 

протонами метильної групи та ароматичними атомами карбону, а також 

внаслідок π-π стекінгових взаємодій між ароматичними кільцями (рис. 3.3). 

Середня довжина зв’язку M–O монотонно збільшується у ряду 

Na − K − Cs, що пов’язано зі збільшенням радіуса лужного металу. В усіх 

сполуках довжина зв’язків M–O(S) є більшою за довжину зв’язків M−O(P). 

Довжини решти зв’язків шестичленного металоциклу M–O–S–N–P–O майже 

не залежать від радіуса лужного металу. 

 

3.1.2 Рентгеноструктурні дослідження координаційних сполук складу 

NEt4[Ln(L1)4] (Ln = La, Nd)  

Монокристали NEt4[Ln(L1)4] (Ln = La, Nd) для структурних досліджень 

отримано кристалізацією сполуки з ізопропанолу при повільному 

охолодженні. Деякі структурні  дані подано в Додатку 2. 

Координаційні сполуки NEt4[La(L1)4] та NEt4[Nd(L1)4] є 

ізоструктурними та кристалізуються в моноклінній сингонії (просторова група  

C2/c). Сполуки мають йонну будову. Аніон складається з комплексної 

часточки [Ln(L1)4]
-, катіоном є тетраетиламоній (NEt4

+). Фрагмент структури 

NEt4[Nd(L1)4] та будова координаційного поліедру Nd3+ зображено на рис. 3.4.  

Атоми неодиму та лантану знаходяться у центрі восьмивершинників 

(КЧ 8) оточені атомами оксигену від чотирьох хелатних фосфорильних 

лігандів. За геометричними критеріями Порай-Кошица та Асланова [129] 

координаційний поліедр йона лантаноїда можна інтерпретувати як 

деформовану квадратну антипризму (Додаток 3). 

about:blank
about:blank
about:blank
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Рис. 3.4. Фрагмент структури координаційної сполуки NEt4[Nd(L1)4] з 

відображенням π–стекінгової взаємодії між окремими тетракіс-аніонами (а) 

та будова координаційного поліедру йона неодиму (б) 

Фосфорильовані ліганди координовані до атома лантаноїду бідентатно-

циклічно через один з атомів оксигену сульфонільної групи та оксиген 

фосфорильної групи.  Значення вибраних довжин зв’язків та кутів наведені у  

Додатку 5. Значення довжин зв’язків Ln–O за участю атомів оксигену 

фосфорильних груп лежать в межах 2.445 – 2.468 Å, довжини зв’язків Ln − O 

за участю атомів оксигену сульфонільних груп в інтервалі 2.533 – 2.571 Å. 

Середня довжина зв’язку Ln–O(S) за участю атомів оксигену сульфонільних 

груп дещо вища, ніж середня довжина Ln–O(P), що пояснюється більшою 

спорідненістю фосфорильної групи до йонів лантаноїдів та є характерним для 

всіх раніше досліджених комплексів лантаноїдів з САФ лігандами [63, 64]. 

Чотири шестичленні металоцикли за симетрією утворюють два типи: один з 

конформацією «ванна» та відхиленням атомів Nd1 та N1 від 

середньоквадратичної площини O1S1P1O3, що складає 0.4712 Å та 0.2426 Å 

відповідно, інший з конформацією «скручена ванна» (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Фрагмент будови комплексного аніону [Nd(L1)4]

- та конформації 

хелатних металоциклів (Операція симетрії для еквівалентних атомів: 

* - (-x, y, ½-z)). Фенільні та метокси фрагменти не показані для зручності.  

 

Комплексні аніони [Nd(L1)4]
- пов’язані між собою через слабкі 

міжмолекулярні  контакти C−H∙∙∙O (d = 2.642 Å) та π-стекінгові взаємодії, 

утворюючи ланцюги вздовж кристалографічної осі b (рис.3.4). 

Між катіонами тетраетиламонію та тетракіс-аніонами крім 

електростатичних взаємодій виникають слабкі міжмолекулярні контакти 

C−H∙∙∙O між протонами NEt4
+ та атомами оксигену метокси груп  

координованих сульфонільних та фосфорильних груп  

(d(C−H∙∙∙O) = 2.531−2.708 Å).  

 

3.1.3 Кристалічна будова комплексів NEt4[Ln(L2)4] (Ln=Nd, Eu) 

Рентгеноструктурний експеримент для координаційної сполуки 

NEt4[Eu(L2)4] було проведено за двох температур: 293 K та 100 K. Комплекс 

неодиму є ізоструктурним до NEt4[Eu(L2)4] (293 K). Деякі кристалографічні 

дані подано в Додатку 2, а значення вибраних довжин зв’язків та кутів 

узагальнені в Додатку 5. Більш детально будова даних комплексів 

розглядатиметься на прикладі NEt4[Eu(L2)4] [125]. 
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Під час процедури збирання експериментальних даних у звичайному 

низькотемпературному кріостаті дифрактометра APEX 2 відбулося 

руйнування кристала, незважаючи на його значну стабільність за кімнатної 

температури. На основі цього явища було зроблено припущення про 

можливий фазовий перехід першого роду. При подальшому дослідженні дане 

припущення підтвердилося. Кристалічні структури сполуки NEt4[Eu(L2)4] за 

різних температур відрізняються і являють собою два різні поліморфи [125], 

показані на рис. 3.6 та рис. 3.7.  

 
Рис. 3.6. Будова аніонної частини координаційної сполуки NEt4[Eu(L2)4] при 

293 K (а) та 100 K (б) (атоми Н та СН3 групи метокси фрагментів не показані 

для зручності). Взято з роботи [125] 

 

Рис. 3.7. Кристалічна будова координаційної сполуки NEt4[Eu(L2)4]  вздовж 

площини ас при 293 K (а) та 100 K (б) – до та після фазового переходу. Взято 

з роботи [125]  
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Зниження температури викликало аномально велике скорочення 

параметрів елементарної комірки вздовж напряму кристалографічної осі а, 

порівняно з напрямами осей b і c (таблиця 3.1). Слід зазначити, що кут β та 

об’єм елементарної комірки низькотемпературного поліморфа також значно 

зменшився у порівнянні з високотемпературним поліморфом. 

Таблиця 3.1  

 Порівняння деяких кристалографічних параметрів для температурних 

поліморфів NEt4[Eu(L2)4]. Взято з роботи [125] 

Параметри  

комірки   293 K     100 K                       

a =  28.276(2) 24.3901(2)  13.7 % скорочення в напрямку а 

b =  10.6780(9) 10.59625(8)  0.77 % скорочення в напрямку b 

c =   24.4149(2) 24.2138(2)  0.82 % скорочення в напрямку с 

β =  124.699(1) 111.1837(9)  зменшення на 10.8 % 

Об’єм елементарної комірки, Å 3 : 

при 293 K = 6060.6(8),  

при 100 K = 5835.04(8):     зменшення на 3.7 % 

 

Відмінність структур Eu при 293 K і 100 K видно із розрахованих 

порошкових рентгенограм (Додаток 6). Комплекс NEt4[Eu(L2)4]  за кімнатної 

температури кристалізується в просторовій групі C2/c (#15) моноклінної 

сингонії, тоді як за температури 100 K в просторовій групі P21/c (#14). 

Незважаючи на фазовий перехід, найближче координаційне оточення йона 

європію залишається значною мірою незмінним; зміни включають в себе лише 

просторову орієнтацію периферичних толільних та метоксигрупп (рис. 3.8).  

 
Рис. 3.8. Суперпозиція двох типів структур за різних температур. Взято з 

роботи [125] 
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Чотири металоцикли за  симетрією утворюють дві пари. Таким чином, 

одна пара має конформацію «ванна» з двогранним кутом ~ 19o, інша пара має 

конформацію «скручена ванна» (рис. 3.9).  

 
 Рис. 3.9. Фрагмент структури комплексу NEt4[Eu(L2)4] при 293 K, що 

відображає чотири хелатні цикли та їх конформації. Толільні та метокси 

фрагменти не показані для зручності. Взято з роботи [125] 

 

Дуже повільне охолодження дозволило визначити кристалічну 

структуру поліморфа за низьких температур. РСтА аналіз структури 

NEt4[Eu(L2)4] при 100 K показує, що усі чотири шестичленні металоцикли  

стали унікальними (рис. 3.10).  

 
Рис. 3.10. Аналіз конформацій хелатних металоциклів в структурі 

низькотемператупного поліморфу NEt4[Eu(L2)4]. Взято з роботи [125] 
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Координаційний поліедр європію можна інтерпретувати як 

викривлену квадратну антипризму [129] (рис. 3.11, Додаток 3). Було 

визначено, що довжини зв’язків Eu–O(S) знаходяться в діапазоні 

2.462(2) − 2.493(2) Å для NEt4[Eu(L2)4] (293 K), і 2.436(2) – 2.484(2) Å для 

NEt4[Eu(L2)4] (100 K). Довжини зв’язків Eu–O(P) мають значення 

2.352(2) − 2.355(2) Å для NEt4[Eu(L2)4] (293 K), і 2.336(2) − 2.366(2) Å для 

NEt4[Eu(L2)4] (100 K) (Додаток 5) [125].  

 
Рис. 3.11. Будова координаційного поліедру європію в різних поліморфах 

сполуки NEt4[Eu(L2)4]. (Операція симетрії для еквівалентних атомів: 

і = -x, y, 1/2-z). Взято з роботи [125] 

Для ізоструктурного комплексу неодиму подібний структурний 

експеримент з визначення кристалографічних параметрів різних поліморфів 

не був проведений. Але наявність фазового переходу ряду координаційних 

сполук складу NEt4[Ln(L2)4] (Ln = La, Eu, Nd, Tb) було досліджено за 

допомогою диференціальної скануючої калориметрії (див. 3.1.4). 

Ізоструктурність зазначених комплексів доведена за допомогою 

рентгенофазового аналізу (Додаток 6). 

Крім ван-дер-Ваальсівських та електростатичних взаємодій аніони та 

катіони координаційної сполуки NEt4[Ln(L2)4] пов’язані через слабкі 

міжмолекулярні зв’язки C–H∙∙∙O (d = 2.555 – 2.718 Å) та C–H∙∙∙π (d = 2.879 Å),  

утворюючи ланцюги вздовж осі b. На відміну від комплексу NEt4[Ln(L1)4] на 

основі диметил(фенілсульфоніл)амідофосфату, в структурі NEt4[Ln(L2)4] не 
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відбувається стекінгових взаємодій, що можна пояснити як перерозподілом 

електронної густини у ароматичному кільці аніону (L2)- внаслідок впливу 

метильної групи, так і стеричними факторами. Порівняння довжин зв’язків у 

комплексних аніонах [Nd(L1)4]
- та [Nd(L2)4]

- дозволяє зробити висновок, що 

найбільших змін зазнають зв’язки S–O, P–O, Nd–O. У тетракіс-аніоні 

[Nd(L2)4]
- зазначені зв’язки є дещо коротшими. Введення толільного замісника 

замість фенільного призводить до збільшення об’єму елементарної комірки на 

⁓ 5% та збільшення параметра а майже на 25%, а кута β на 21⁰ (Додаток 2).  

 

3.1.4 Калориметричні дослідження координаційних сполук NEt4[Ln(L2)4] 

(Ln = La, Nd, Eu, Tb)  

Характеристика фазової поведінки ряду координаційних сполук 

NEt4[Ln(L2)4] (Ln = La, Nd, Eu, Tb) проводилася методом диференційної 

скануючої калориметрії (ДСК) в режимах охолодження та нагрівання 

(рис. 3.12).   

Аномалії теплоємності комплексу лантану та європію демонструють 

великий гістерезис із центром петлі Thyst ↑/↓ =  204 K (La) та 175 K (Eu) та 

шириною ΔThyst = 46 K (La) та 21 K (Eu). Комплекс неодиму поводиться 

аналогічно Thyst ↑/↓ = 173 K та ΔThyst = 17 K, але в області більш високої 

температури з’являється додатковий процес із Thyst ↑/↓ = 268 K і ΔThyst = 15 K 

(рис. 3.12 (б)). Переходи всіх трьох сполук є високоенергетичними, що 

говорить про структурні зміни, які сполуки зазнають у відповідних точках. На 

відміну від попередніх комплексів, аномалії теплоємності КС тербію є 

малоенергетичними та демонструють невеликий гістерезис із Thyst ↑/↓ = 194 K 

та ΔThyst = 4 K. Можна зробити висновок, що у випадку комплекса тербію 

структурні зміни є найменшими.  
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Рис. 3.12. Криві низькотемпературної ДСК комплексів NEt4[Ln(L2)4] 

(Ln = La (а), Nd (б), Eu (в), Tb (г)) при нагріванні/охолодженні зі швидкістю 

10 K/хв 

 

Середня зміна ентальпії ΔH для ряду комплексів, що досліджувався, 

знаходиться в межах  0.2 – 4.0 кДж∙моль–1, а зміна ентропії  в інтервалі 

ΔS = (-19.6) − (-1.2) Дж∙K–1∙моль–1 (таблиця 3.2).  

Таблиця 3.2 

Значення деяких термодинамічних параметрів комплексів NEt4[Ln(L2)4] 

 ΔH 

кДж∙моль–1 
ΔS 

Дж∙K–1∙моль–1 

Thyst ↑/↓ 

K 

ΔThyst 

K 

NEt4[Lа(L2)4] 4.0 -19.6 204 46 

NEt4[Nd(L2)4] 3.3 

3.5 

-19.2 

-13.2 

173 

268 

17 

15 

NEt4[Eu(L2)4] 0.2 - 1,2 175 21 

NEt4[Tb(L2)4] 0.3 -1.5 194 4 
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Враховуючи порядок термодинамічних значень, очевидно, що фазовий 

перехід не передбачає значної структурної зміни сполук, що і було 

підтверджено даними рентгеноструктурного аналізу монокристалів 

(рис. 3.12). 

3.1.5 Будова комплексів {Cs[Nd(L1)4]}n та {Cs[Ln(L2)4]}n (Ln = La, Eu, Nd) 

Монокристали {Cs[Nd(L1)4]}n та {Cs[Ln(L2)4]}n (Ln = La, Eu, Nd) для 

структурних досліджень отримано аналогічно до попередніх сполук 

кристалізацією з ізопропанолу при повільному охолодженні. 

Координаційні сполуки {Cs[Ln(L2)4]}n є ізоструктурними і 

кристалізуються в просторовій групі Pbcn орторомбічної сингонії, а 

{Cs[Nd(L1)4]}n в просторовій групі Pbca. Деякі кристалографічні дані подано в 

Додатку 2, а значення вибраних довжин зв’язків та кутів узагальнені в 

Додатку 5. Всі комплекси мають 1D-полімерну будову (рис. 3.13), в якій 

катіони цезію пов'язують комплексні аніони в зигзагоподібний ланцюг вздовж 

кристалографічного напрямку b.  

 
Рис. 3.13. Фрагмент полімерного ланцюга координаційної сполуки 

{Cs[Nd(L2)4]}n  

Всі атоми цезію в структурі 1D-ланцюга мають однакове 

координаційне оточення. Це відрізняє комплекси з катіоном цезію від 

аналогічного тетракіс-комплексу {Na[Nd(L1)4]}n [130], в якому 
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спостерігалися два типи ланцюгів з різним координаційним оточенням йонів 

натрію.  

Полімерні ланцюги {Cs[Ln(L1-2)4]}n з’єднані між собою численними 

міжмолекулярними взаємодіями С∙∙∙H–CAr, C–H∙∙∙O та CAr –H∙∙∙O(S).  

Чотири депротоновані ліганди (L1-2)- координовані до йона лантаноїда 

у бідентатно-хелатний спосіб через атоми оксигену сульфонільних та 

фосфорильних груп.  У координаційних сполуках {Cs[Ln(L2)4]}n обертальна 

вісь другого порядку проходить крізь атоми лантаноїду вздовж 

кристалографічного напрямку b, тому до складу асиметричної одиниці 

входять лише два аніони ліганду (L2)-.  Два хелатні шестичленні металoцикли, 

що утворилися, є майже плоскими та характеризуються максимальним 

відхиленнями від середньоквадратичних площин, які не перевищують 

0.1560 − 0.1718 Å. Відхилення йона Ln3+ від площини O–S–N–P–O, складає  

0.3298 − 0.3504 Å. Два інші металоцикли мають конформацію «напівкрісла». 

У комплексному аніоні [Nd(L1)4]
- йони неодиму не знаходяться на 

обертальних осях другого порядку, тому всі чотири шестичленні металоцикли 

в ньому є різними [131]. Два металоцикли є майже плоскими та 

характеризуються максимальним відхиленнями від середньоквадратичних 

площин Nd–O–S–N–P–O, які не перевищують 0.0853 Å та 0.1184 Å відповідно. 

Відхилення йона Nd3+ від площини, побудованої через п’ять інших атомів 

даних хелатів, складає 0.0693 Å та 0.1277 Å. Третій металоцикл має 

конформацію «конверт» з відхиленням йона Nd3+ від площини 

O1−S1−N1−P1−O3, що складає 0.4036 Å. Четвертий металоцикл має  

конформацію «напівкрісла». 

Для координаційних сполук Cs[Ln(L2)4] відстані Cs–Ln, Cs–Cs' та Ln−Ln' 

складають 4.498 – 4.4813 Å, 8.459 – 8.674 Å, 8.959 – 8.995 Å  відповідно, а 

значення кута Cs–Ln–Cs' становить 150 º. У сполуці {Cs[Nd(L1)4]}n відстані 

Cs–Nd, Cs–Cs' та Nd–Nd' є дещо довшими та складають 4.593 Å, 8.515 Å та 

9.312 Å відповідно, а значення кута Cs−Nd−Cs' становить 131º.  
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Рис. 3.14. Фрагмент структури комплексу {Cs[Nd(L2)4]}n з відображенням 

координаційного оточення йона Cs+ (а) та будова координаційного поліедру 

йона Nd3+ (б). Толільні та метокси фрагменти на рисунку не показані. (Операції 

симетрії для еквівалентних атомів: і = 1-x, 1-y, 1-z; іі = x, 1-y, -½+z; 

ііі = 1-x, y, ½-z; iv = 1-x, 1-y, -z) 

 

Атоми лантаноїдів знаходяться у центрі восьмивершинника [LnO8]. 

Координаційний поліедр йона лантаноїда можна інтерпретувати як 

деформований додекаедр (Додаток 5, рис. 3.14 та 3.15) [129]. Для сполук на 

основі диметил-п-толуїлсульфоніламідофосфату значення довжин зв’язків 

Ln–O(P) за участю атомів оксигену фосфорильних груп лежать в межах 

2.3893 – 2.4171 Å, а d(Ln–O(S)) знаходяться в інтервалі 2.4635 – 2.4893 Å. 

Значення довжин зв’язків Nd–O(Р)  у сполуці Cs[Nd(L1)4] має значення 

2.346(6) − 2.419(7) Å, а d(Nd–O(S)) = 2.478(5) − 2.498(5) Å (Додаток 5). Для 

всіх тетракіс-комплексів з цезієм середня довжина зв’язку Ln−O є дещо 

меншою за d(Ln−O) в аніонних комплексах з тетраетиламоній катіоном [131].  

Йони цезію поєднують два тетракіс-аніони через чотири оксигени 

двох сульфонільних груп, чотири місткові оксигени фосфорильних груп та два 

атоми оксигену метокси-груп. Довжини зв’язків Cs+∙∙∙O у сполуці Cs[Nd(L1)4] 

знаходяться в інтервалі 3.197 – 3.653 Å та є дещо більшою за відповідну 

довжину зв’язків у сполуці Cs[Nd(L2)4], для яких d(Cs+∙∙∙O) = 3.103 − 3.507 Å. 
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Потрібно зазначити, що довжини зв’язків Cs+∙∙∙O в усіх отриманих комплексах 

складу Cs[Ln(L1-2)4] (Додаток 5) суттєво перевищують суму відповідних 

іонних радіусів (3.02 Å) [132].  

 

Рис. 3.15. Фрагмент будови координаційного полімеру {Cs[Nd(L1)4]}n (а) та 

будова координаційного поліедру йона Nd3+ (б). Взято з оботи [131] 

 

3.1.6 Будова гелікатного комплексу складу (NНEt3)2[Eu2(L
3)4]  

Монокристали (NНEt3)2[Eu2(L
3)4] для структурних досліджень 

отримано кристалізацією сполуки з метанолу за кімнатної температури. Деякі 

структурні  дані подано в Додатку 2. 

Сполука кристалізується в просторовій групі Pnnn орторомбічної 

сингонії. Комплексні аніони формують 1D-полімерні ланцюги гелікатного 

типу вздовж кристалографічного напрямку b. В якості катіону виступає 

триетиламоній йон (NНEt3
+). Будову комплексного аніона [Eu2(L

3)4]
2- та 

фрагмент будови (NНEt3)2[Eu2(L
3)4] зображено на рис. 3.16 та рис. 3.17 

відповідно.  

Комплекс (NНEt3)2[Eu2(L
3)4] являє собою двоядерний гомотопний 

насичений гелікат (рис. 3.18), який утворюється шляхом бідентатно-хелатної 

координації чотирьох біс-сульфоніламідофосфатних лігандів до двох 

кристалографічно еквівалентних йонів Eu3+, як показано на рис. 3.16.  
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Рис. 3.16. Будова аніонної частини координаційної сполуки (NНEt3)2[Eu2(L

3)4] 

(a) та координаційного поліедру йона європію (б). (Операції симетрії для 

еквівалентних атомів: і = 1.5-x, 1/2-y, z; іі = x, 1/2-y, 1/2-z; ііі = 1.5-x, y, 1/2-z) 

Йон європію є октакоординованим. Координаційний поліедр Eu3+ 

можна інтерпретувати як додекаедр [129]  (Додаток 3) (рис. 3.16). Кожен з 

чотирьох координованих САФ лігандів виконує місткову функцію між двома 

йонами європію, утворюючи таким чином навколо них подвійну спіраль 

вздовж гелікатної осі другого порядку (рис. 3.18). В кожній подвійній спіралі 

існує два нееквівалентні типи ланцюгів: один закручений за годинниковою 

стрілкою, інший проти годинникової стрілки. Самі гелікати в кристалі зміщені 

один відносно одного на ½ d(Eu∙∙∙Eu) та характеризуються кроком L = 26.876 Å 

(рис. 3.17 та 3.18).   

 
Рис. 3.17. Фрагмент гелікатної будови координаційної сполуки 

(NНEt3)2[Eu2(L
3)4]. Триетиламоній катіони не показані для зручності  
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Фосфорильні ліганди 

координовані до атома лантаноїду 

у бідентатно-хелатний спосіб через 

атоми оксигену сульфонільної та 

фосфорильної груп.  Довжина 

зв’язків Eu–O за участю атомів 

оксигену фосфорильних груп 

дорівнює 2.354(4) Å, довжина 

зв’язків Eu–O за участю атомів 

оксигену сульфонільних груп – 

2.465(4) Å. Чотири металоцикли 

мають конформацію «ванна» 

(рис. 3.19). Відхилення йона Eu3+ 

та атома N від площини O1P1S1O2 

складають  0.3539 Å та 0.3363 Å 

відповідно. 

 

 

 

 

 

Рис. 3.19. Конформація хелатного металоциклу O1−P1−N1−S1−O2−Eu1 

Гелікатні ланцюги пов'язані через міжмолекулярні контакти між 

атомами гідрогену фенільних фрагментів і амідними атомами нітрогену 

d(CAr−H∙∙∙N) = 2.635 Å. Крім електростатичної взаємодії між катіонами та 

аніонами триетиламоній катіон додатково пов’язує два гелікатні полімери 

через слабкі контакти C–H∙∙∙О між атомами гідрогену метильних груп катіона 

та атомами оксигену метокси груп ліганду, атомами гідрогену HNEt3
+ та 

Рис. 3.18. Схематичне зображення процесу 

утворення двоядерного гомотопного 

насиченого гелікату (NНEt3)2[Eu2(L
3)4] з 

позначенням гелікатної осі (C2) та кроку 

спіралі L 
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некоординованими атомами оксигену сульфонільних груп 

d(C−H∙∙∙O(S)) = 2.673 Å.  

 

3.2 Дослідження термічної стійкості координаційних сполук на основі 

сульфоніламідофосфатів 

Однією з основних вимог для ефективного застосування 

координаційних сполук лантаноїдів в виробництві металорганічних 

люмінесцентних електродіодів (MOLED) є термічна стійкість. За допомогою 

термічного аналізу можна визначити температурний інтервал стабільності та 

температури фазових переходів. 

За допомогою  термогравіметричного аналізу було досліджено 

термічну стабільність координаційних сполук лантаноїдів складу Cs[Nd(L2)4], 

NEt4[Ln(L1-2)4] (Ln = La, Nd, Eu), (NHEt3)2[Eu2(L
3)4], [Gd2(L

4)3phen2] в діапазоні 

температур 20−600 °С. Криві ДТА та ТГ комплексів представлені на рис. 3.20. 

Результати дослідження узагальнені у Додатку 10. 

З кривої ТГА можна зробити висновок, що для всіх одержаних сполук 

на основі монохелатуючих САФ лігандів суттєва втрата маси відбувається 

одностадійно в інтервалі температур 200 – 400 °С. До 200 °С помітної втрати 

маси не спостерігається, що вказує на стабільність даних комплексів в 

наведеному інтервалі температур.  Ендотермічний ефект до 200 °С на кривій 

ДТА відповідає процесу плавлення комплексів (рис. 3.22 (1-7)). Температура 

плавлення йонних комплексів NEt4[Ln(L1-2)4] є нижчою на 10 − 20 °С ніж 

відповідних полімерних комплексів {Cs[Ln(L1-2)4]}n (Додаток 1). 

При подальшому нагріванні вище 200 °С сполуки починають 

розкладатися. Основна втрата маси продовжується до температури 400 °С. В 

даному температурному інтервалі на кривих ДТА всіх сполук на основі 

диметил(фенілсульфоніл)амідофосфату та диметил-п-толуїлсульфоніламідо-

фосфату спостерігається інтенсивний екзотермічний ефект за температури 

209 − 220 °С, що відповідає початку розкладу. Загальна втрата маси даних 

комплексів складає 56 – 80 %.  
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При подальшому нагріванні за Т > 400 °С розклад відбувається більш 

повільно та ближче до температури 600 °С маса зразка досягає постійного 

значення. 

 

Рис. 3.20. Криві ТГ та ДТА для комплексних сполук NEt4[La(L1)4] (1), 

NEt4[Nd(L1)4] (2),  NEt4[Eu(L1)4] (3), NEt4[La(L2)4] (4), NEt4[Nd(L2)4] (5), 

NEt4[Eu(L2)4] (6), Cs[Nd(L2)4] (7), (NHEt3)2[Eu2(L
3)4] (8), [Gd2(L

4)3phen2] (9) 

Аналіз ІЧ-спектрів твердих залишків після термогравіметричного 

аналізу вказує на утворення суміші метафосфатів та поліфосфатів лантаноїдів. 

Криві ТГА координаційних сполук на основі біс-хелатуючих САФ 

лігандів мають дещо відмінний вигляд (рис. 3.20 (8 – 9)). Помітна втрата маси 

комплексу (NHEt3)2[Eu2(L
3)4] починається вже при нагріванні вище 100 °С 

(рис. 3.20 (8)). Незначна втрата маси при нагріванні зразка до 100 °С (2.96 %) 
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очевидно може бути пов’язана з випаровуванням залишків метанолу, який 

використовували як розчинник для синтезу відповідних комплексів. Наявність 

розчинника у складі досліджуваного зразка можна пояснити виникненням 

водневих зв’язків О−Н ∙∙∙ N між атомами гідрогену метанолу та амідними 

атомами нітрогену у складі САФ ліганду. Наявність екзоефекту на кривій ДТА 

при Т = 132 °С вказує на початок розкладу КС, що починається з втрати 

триетиламоній катіону (⁓7.6 %) до 245 °С. Надалі втрата маси продовжується 

та найбільш інтенсивно відбувається одностадійно в інтервалі температур 

310 – 360 °С. 

Розклад комплекса [Gd2(L
4)3phen2] відбувається двостадійно 

(рис. 3.20 (9)) та починається за температури 235 °С з втрати додаткового 

ліганду (⁓16 % до 337 °С) та подальшого руйнування тетраметил[біфеніл-4,4՛-

диїлди-(сульфоніл)]діамідофосфату, на що вказують екзотермічні ефекти на 

кривій ДТА.  

Ближче до граничної температури крива ТГА комплексів  

(NHEt3)2[Eu2(L
3)4] та [Gd2(L

4)3phen2] продовжує спадати, що вказує на те, що 

маси обох зразків не досягають сталого значення. Аналіз ІЧ-спектру твердих 

залишків після термогравіметричного аналізу КС на основі біс-хелатуючих 

сульфоніламідофосфатів вказує на утворення суміші фосфатів лантаноїдів та 

продуктів неповного розкладу ліганду.  

 

3.3 Спектральні дослідження синтезованих координаційних сполук на 

основі сульфоніламідофосфатів 

3.3.1 ІЧ та ЯМР спектральні дослідження синтезованих координаційних 

сполук на основі фосфорильованих сульфамідів 

Характеристичними смугами в IЧ спектрах сульфамідних лігандів є 

смуги поглинання сульфонiльної та фосфорильної груп.  

В таблиці 3.3 наведені значення частот характеристичних смуг 

поглинання в ІЧ спектрах синтезованих сполук.  
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Таблиця 3.3 

Положення основних смуг поглинання в ІЧ спектрах координаційних сполук 

на основі лігандів сульфоніламідофосфатного типу, см-1 

Сполука 
Частота коливання (см -1) 

νs(SO) νas(SO) ν(PO) 

CsL1 1260 1132 1185 

Cs[La(L1)4] 1247 1123 1161 

Cs[Nd(L1)4] 1245 1120 1163 

Cs[Eu(L1)4] 1247 1121 1160 

Cs[Gd(L1)4] 1247 1122 1163 

Cs[Tb(L1)4] 1243 1119 1163 

NEt4[La(L1)4] 1213 1121 1169 

NEt4[Nd(L1)4] 1211 1121 1170 

NEt4[Eu(L1)4] 1211 1123 1170 

NEt4[Gd(L1)4] 1212 1122 1170 

NEt4[Tb(L1)4] 1212 1121 1171 

NaL2 1271 1131 1186 

KL2
 1268 1131 1190 

CsL2 1260 1130 1193 

Cs[La(L2)4] 1248 1123 1158 

Cs[Nd(L2)4] 1249 1125 1170 

Cs[Eu(L2)4] 1249 1127 1172 

Cs[Gd(L2)4] 1248 1126 1172 

Cs[Tb(L2)4] 1253 1126 1172 

NEt4[La(L2)4] 1241 1123 1172 

NEt4[Nd(L2)4] 1243 1121 1171 

NEt4[Eu(L2)4] 1243 1123 1172 

NEt4[Gd(L2)4] 1242 1123 1172 

NEt4[Tb(L2)4] 1242 1123 1172 

Na2L3 1272 1130 1187 

Cs2L3 1268 1130 1186 

(NHEt3)2[La2(L3)4] 1251 1122 1173 

(NHEt3)2[Nd2(L3)4] 1251 1122 1172 

(NHEt3)2[Eu2(L3)4] 1251 1126 1176 

(NHEt3)2[Gd2(L3)4] 1252 1123 1175 

(NHEt3)2[Tb2(L3)4] 1252 1122 1173 

Cs2L4 1270 1130 1185 

(NHEt3)2L4 1268 1131 1195 

[La2(L4)3phen2] 1250 1126 1175 

[Nd2(L4)3phen2] 1251 1125 1173 

[Eu2(L4)3phen2] 1250 1125 1173 

[Gd2(L4)3phen2] 1250 1127 1172 

[Tb2(L4)3phen2] 1252 1126 1173 

В ІЧ спектрах синтезованих координаційних сполук спостерігається 

низькочастотний зсув ν(SO) на 10–29 см-1, νas(SO) на 3–14 см-1, ν(PO) на 
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4−35 см-1, порівняно з аналогічними смугами поглинання в спектрі солей 

лужних металів складу ML або M2L (M = Na, К, Cs) як для моно-, так і для 

біс-хелатуючих сульфоніламідофосфатів, що пояснюється зменшенням 

порядку зв’язків S=O та P=O внаслідок координації. Це можна вважати 

доказом бідентатної координаціії ліганду через атоми оксигену сульфонільної 

та фосфорильної груп. 

В 1Н ЯМР  спектрах лігандів та синтезованих координаційних сполук в 

розчині ДМСО-d6 спостерігається ряд сигналів від протонів метокси груп, 

ароматичного кільця та метильного замісника в толільному кільці (в сполуках 

на основі диметил-п-толуїлсульфоніламідофосфату). В ПМР спектрах всіх 

координаційних сполук спостерігається слабкопольний зсув сигналів 

порівняно з аналогічними сигналами в спектрі відповідних лігандів. Це можна 

пояснити явищем магнітного дезекранування відповідних ядер внаслідок 

перерозподілу електронної густини та виникнення π-спряження у 

депротонованому хелатному циклі. Додатковим критерієм, що вказує на 

депротонований стан ліганду в складі синтезованих сполук, є відсутність 

сигналу від NH протону в області 9.36 м.ч. 

В ЯМР 1Н  спектрах синтезованих сполук (NHEt3)2L
4, NEt4[La(L1-2)4] та 

(NHEt3)2[La2(L
3)4] з’являються два додаткові сигнали, що відповідають 

метиловим та метиленовим протонам три- та тетраетиламонію. Значення 

хімічних зсувів у ПМР спектрах синтезованих сполук наведені у таблиці 3.4. 

Аналіз інтегральних інтенсивностей сигналів в досліджених ПМР 

спектрах сполук (NHEt3)2L
4, NEt4[La(L1-2)4] та (NHEt3)2[La2(L

3)4] вказує на 

мольне співвідношення катіон : ліганд, що складає 2 : 1, 1 : 4 та 1 : 2 відповідно, 

що відповідає запропонованому складу та для комплексів лантаноїдів 

узгоджується з даними рентгеноструктурного аналізу. Крім того, в ПМР 

спектрах сполук з триетиламоній катіоном з’являється уширений сигнал в 

області 9.31 – 9.33 м.ч., що відповідає сигналу від NH протона в складі катіона. 
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Таблиця 3.4 

Значення хімічних зсувів у ЯМР спектрах синтезованих сполук 

Сполука  

CsL1 
1H, δ, м.ч:   

(L1)-: CH3:(с, 6H) 3.40, C6H5:(м, 2Hβ+1Hγ) 7.38, C6H5:(м, 2Hα)7.83 

Cs[La(L1)4] 
1H, δ, м.ч:   

(L1)-: CH3: (с, 24H) 3.53, C6H5: (м, 12H) 7.39, C6H5: (м, 8 Hα) 7.88 

NEt4[La(L1)4] 

1H, δ, м.ч:   

(L1)-: CH3: (с, 24H) 3.49, C6H5: (м, 8Hβ+4Hγ) 7.39, C6H5: (м, 8Hα) 

7.88; 

NEt4
+: CH3: (т, 12H) 1.20; CH2: (кв, 8H) 3.23 

NaL2 1H, δ, м.ч:  

(L2)-: CH3Ar: (с, 3H) 2.31, CH3: (с, 6H) 3.35, C6H4: (д, 2Hβ) 7.20, 

C6H4: (м, 2Hα) 7.67; 
 13C, δ, м.ч: 144, 140, 128, 125, 52 

CsL2 1H, δ, м.ч: 

 (L2)-: CH3Ar: (с, 3H) 2.46, CH3: (с, 6H) 3.26, C6H4: (д, 2Hβ) 7.13, 

C6H4: (м, 2Hα) 7.78 

Cs[La(L2)4] 

1H, δ, м.ч: 

 (L2)-: CH3Ar: (с, 12H) 2.49; CH3: (с, 24H) 3.32, C6H4: (д, 8Hβ)7.14, 

C6H4: (м, 8Hα) 7.79 

NEt4[La(L2)4] 

1H, δ, м.ч: 

 (L2)-: CH3Ar: (с, 12H) 2.50, CH3: (с, 24H) 3.37, C6H4: (д, 8Hβ) 

7.13, C6H4: (д, 8Hα) 7.78; 

NEt4
+: CH3: (т, 12H) 1.35,  CH2: (кв, 8H) 3.23  

13C, δ, м.ч: (L2)-: 144, 139, 128, 125, 52 NEt4
+: 51; 7 

Na2L3 

1H, δ, м.ч: 

 (L3)-: CH3: (д, 6H) 3.40, C6H4: (д, 2Hβ) 7.01, C6H4: (д, 2Hα) 7.79 
13C, δ, м.ч: 157, 148, 128, 118, 52; 31Р, δ, м.ч:; 0,15 (с.). 

Cs2L3 
1H, δ, м.ч: 

 (L3)-: CH3: (д, 6H) 3.36, C6H4: (д, 2Hβ) 7.12, C6H4: (д, 2Hα) 7.81 

(NHEt3)2[La2(L3)4] 

1H, δ, м.ч: 

 (L3)-: CH3: (д, 6H) 3.47, C6H4:  (д, 2Hβ) 7.08, C6H4: (д, 2Hα) 7.83; 

NНEt3
+: CH3: (т, 12H) 0.93, CH2: (кв, 8H) 2.42, NH: (2H) 9.31  

Cs2L4 
1H, δ, м.ч: 

 (L4)-: CH3: (д, 6H) 3.39, C6H4:  (д, 2Hβ) 7.70, C6H4: (д, 2Hα) 7.81 

(NHEt3)2L4 

1H, δ, м.ч: 

 (L4)-: CH3: (д, 6H) 3.41, C6H4:  (д, 2Hβ) 7.73, C6H4: (д, 2Hα) 7.84 

NНEt3
+: CH3: (т, 18H) 1.16, CH2: (кв, 12H) 3.04, NH: (2H) 9.33;  

31Р, δ, м.ч:; 0.86 (с.). 

[La2(L4)3phen2] 

1H, δ, м.ч: 

 (L4)-: CH3: (д, 18H) 3.41, C6H4:  (д, 6Hβ) 7.72, C6H4: (д, 6Hα) 7.86 

phen: 7.71 (дд, 4Н), 7.89 (с, 24Н), 8.42 (д, 4Н), 9.10 (д, 4Н). 

У спектрі комплекса [La2(L
4)3phen2] з’являються додаткові сигнали, що 

відповідають протонам 1,10–фенантроліну. Аналіз інтегральних 
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інтенсивностей сигналів вказує на мольне співвідношення (L4)- : phen, що 

дорівнює 3 : 2 і відповідає запропонованому складу КС. 

 

3.3.2 Електронні спектри дифузного відбиття та спектри поглинання 

розчинів комплексів неодиму з САФ лігандами 

В електронних спектрах поглинання синтезованих комплексів вдається 

зафіксувати незначні зсуви та зміну інтенсивності смуг поглинання при 

комплексоутворенні порівняно зі спектром аквайонів внаслідок зміни 

оточення центрального йона. За величиною і характером розщеплення можна 

судити про геометрію комплексу та силу поля лігандів, за величиною 

зміщення – про ступінь ковалентності зв’язку [133, 134]. 

Інтенсивність надчутливих переходів при утворенні комплексів значно 

збільшується. За кількістю смуг поглинання у спектрах неодиму в області 

надчутливого переходу 4I9/2→
2G5/2 (560 – 610 нм), їх формою та 

співвідношенням інтенсивності можна зробити висновок про симетрію 

найближчого оточення центрального атома [135].  

Електронні спектри поглинання розчинів (С = 10-3 М) синтезованих 

комплексів неодиму були записані в двох інтервалах довжин хвиль 

(560 – 610 нм та 425 – 435 нм) (рис. 3.21 – 3.23). Як розчинник використовували 

ацетонітрил (для КС з диметил(фенілсульфоніл)амідофосфатом (HL1) та 

диметил-п-толуїлсульфоніламідофосфатом (HL2)) та метанол (для КС на 

основі біс-хелатуючих лігандів H2L
3 та H2L

4) (рис. 3.21 та 3.23). 

Вигляд тонкої структури надчутливих переходів в спектрах всіх 

синтезованих комплексів є характерним для координаційного числа 8. 

Використовуючи дану залежність, можна визначити приблизну геометрію 

координаційного оточення центрального атома неодиму за виглядом 

електронних спектрів у даній ділянці [134]. 
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Рис. 3.21. Електронні спектри поглинання розчинів комплексів NEt4[Nd(L1)4] 

(1),  {Cs[Nd(L1)4]}n (2), NEt4[Nd(L2)4] (3), Cs[Nd(L2)4] (4) в ацетонітрилі в 

області переходів 4I9/2→
4G5/2, 

2G7/2  (а) та 4I9/2→
2P1/2 (б) 

 

Рис. 3.22. Електронний спектр дифузного відбиття сполук NEt4[Nd(L2)4] (1), 

{Cs[Nd(L2)4]}n (2) в області переходів 4I9/2→
4G5/2, 

2G7/2  (а) та 4I9/2→ 2P1/2 (б) 

                     
Рис. 3.23. Електронні спектри поглинання розчинів комплексів 

(NHEt3)2[Nd2(L
3)4] (1), [Nd2(L

4)3phen2] (2) в метанолі в області переходу 

4I9/2→
4G5/2, 

2G7/2 (а) та 4I9/2→
2P1/2 (б) 
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Єдина смуга поглинання в області переходу 4I9/2→
2P1/2 (425 – 435 нм) 

вказує на присутність в розчині  комплексних частинок лише одного типу 

(одного центру поглинання). Зміщення смуги даного переходу в 

довгохвильову область відносно аналогічної смуги в спектрі аквайона 

(нефелоауксетичний зсув НАЗ, Ф)  відповідає збільшенню ковалентності 

зв’язку [136]. Через відсутність розщеплення в полях будь-якої симетрії 

перехід 4І9/2→
2Р1/2 в електронному спектрі сполук неодиму (ІІІ) є найбільш 

зручним для розрахунку НАЗ та параметрів Сінха (β, δ) [137, 138]. 

Нефелоауксетичний зсув (Ф) розраховується за формулою  

Ф = КС  аква, [136] 

де КС – хвильове число смуги в спектрі комплексу неодиму, см-1;  

аква – хвильове число смуги цього ж  переходу в спектрі аква-йона неодиму, 

см-1. Для переходу 4І9/2→
2Р1/2  аква= 23400 см-1 [136].  

Параметри Сінха розраховуються за формулами 

β = КС /аква,  δ = 100∙(1 – β)/β    [137, 138] 

Значення НАЗ та параметрів Сінха для синтезованих КС наведено в 

таблиці 3.5. Значення δ є суттєво меншим за 1.5, що вказує на присутність у 

зв’язку метал – ліганд незначної ковалентної складової. Ф для полімерних 

комплексів складу {Cs[Nd(L1-2)4]}n є більшим, ніж для йонних комплексів 

NEt4[Nd(L1-2)4], що вказує на більш ковалентний характер зв’язку у полімерних 

тетракіс-комплексах. 

Таблиця 3.5 

Положення максимумів смуг переходу  4I9/2 → 2P1/2 в електронних спектрах 

дифузного відбиття комплексів неодиму(ІІІ), величини параметрів Сінха (β, δ) 

та  НАЗ (Ф, см-1) 

 NEt4[Nd(L1)4] Cs[Nd(L1)4] NEt4[Nd(L2)4] Cs[Nd(L2)4] 

 λ, нм 428.6 430.1 429.3 430.3 

ν, см-1 23 332 23250 23 294 23 239 

Ф,см-1 68 150 106 164 

β 0.997 0.994 0.995 0.993 

δ, % 0.3 0.6 0.5 0.7 
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Порівняння електронних спектрів поглинання розчинів комплексів 

неодиму {Cs[Nd(L2)4]}n та NEt4[Nd(L2)4] зі спектрами дифузного відбиття 

кристалічного зразка дозволяє стверджувати, що координаційне оточення 

центрального атома не руйнується після розчинення в ацетонітрилі. 

 

3.3.3 Люмінесцентні властивості координаційних сполук лантану, 

гадолінію, європію та тербію 

3.3.3.1 Дослідження фосфоресценції комплексів лантану та гадолінію 

Для визначення положення найнижчого триплетного рівня САФ 

лігандів у координаційних сполуках були записані спектри фосфоресценції 

заморожених розчинів (77 K) комплексів лантану та гадолінію в ацетонітрилі 

(рис. 3.24). Положення найнижчого триплетного рівня ліганду визначали за 

положенням у спектрі фосфоресценції смуги найкоротшої довжини хвилі. 

Знайдені значення відображені на рис. 3.24. 

 
Рис. 3.24. Спектри фосфоресценції комплеків (NНEt3)2[Gd2(L

3)4] (1), 

{Cs[La(L2)4]}n (2), [Gd2(L
4)3phen2] (3), NEt4[La(L1)4] (4) 

Значення різниці енергії ∆Е між найнижчим триплетним рівнем ліганду 

(Т1) і збудженими станами йонів Eu3+ (5D0, 
5D1) та Tb3+ (5D4), визначенні на 

основі спектра фосфоресценції, зібрані у таблиці 3.6.  

Значення ΔE для комплексів NEt4[Eu(L1)4], [Eu2(L
4)3phen2], 

{Cs[Tb(L2)4]}n, (NНEt3)2[Tb2(L
3)4] є близькими до оптимальних значень для 
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ефективного трансферу енергії з ліганду на метал (див. розділ 1 (1.1.1)). Для 

комплексів NEt4[Tb(L1)4] та [Tb2(L
4)3phen2] значення різниці енергії 

ΔE<1000 см-1, що збільшує імовірність зворотного трансферу енергії з металу 

на ліганд. Для решти координаційних сполук ΔE має значення вищі за 

оптимальні. 

Таблиця 3.6 

Значення різниці енергії ∆Е між триплетним станом ліганду (Т1) і збудженими 

станами йонів Eu3+ (5D0, 
5D1) та Tb3+ (5D4) для деяких комплексів лантаноїдів 

на основі фосфорильованих сульфамідів 

 Е(Т1) ∆Е(Т1→
5D0) ∆Е(Т1→

5D1) ∆Е(Т1→
5D4) 

NEt4[Ln(L1)4] 21 460 4 160 2 442 960 

Cs[Ln(L2)4] 25 126 7 826 6 108 4 626 

[Ln2(L
4)3phen2] 21 460 4 160 2 442 960 

(NНEt3)2[Ln2(L
3)4] 24 691 7 391 5 673  4 191 

3.3.3.2 Люмінесцентні властивості комплексів європію та тербію з 

фосфорильованими сульфамідами 

Широке застосування сполук європію та тербію обумовлене великими 

квантовими виходами емісії у видимій ділянці спектра. Крім того, спектр 

люмінесценції сполук європію має відносно просту штарківську структуру, що 

є чутливою до змін у найближчому оточенні (Додаток 11). 

Спектри збудження люмінесценції комплексів NEt4[Ln(L1-2)4], 

{Cs[Ln(L2)4]}n, (NНEt3)2[Ln2(L
3)4] та [Ln2(L

4)3phen2]  (Ln = Eu, Tb), виміряні для 

кристалічних зразків за кімнатної температури, показані на рис. 3.25, 3.26 та 

3.28.  

Спектри збудження емісії комплексів європію (рис. 3.25 та 3.26) в 

інтервалі 300 – 600 нм містять кілька вузьких смуг слабкої інтенсивності, що 

відповідають f−f електронним переходам у йоні Eu3+, та широку смугу в 
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діапазоні 240 – 280 нм, яка свідчить про ефективну сенсибілізацію 

люмінесценції лантаноїдів лігандами [62, 139 – 145]. 

 

 
Рис. 3.25. Спектри збудження люмінесценції комплексів NEt4[Eu(L1)4] (а),  

NEt4[Eu(L2)4] (б), {Cs[Eu(L2)4]}n (в) у кристалічному стані при 298 K 

 
Рис. 3.26. Спектри збудження люмінесценції комплексів (NНEt3)2[Eu2(L

3)4] (а) 

та [Eu2(L
4)3phen2] (б) у кристалічному стані при 298 K 
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Спектри люмінесценції всіх досліджуваних комплексів реєстрували 

для кристалічних зразків при 298 K і 77 K. При збудженні на довжині хвилі 

максимума поглинання синглетного стану відповідного САФ ліганду 

(λзб = 270 – 290 нм) при 298 K та 77 K спектри координаційних сполук європію 

складаються з вузьких смуг  випромінювання, що відповідають переходам 

5D0→
7FJ (J = 0 – 4) в йоні Eu3+ (рис. 3.27). 

Незважаючи на існування двох різних поліморфів комплексу 

NEt4[Eu(L2)4], спектри, отримані при різних температурах, є дуже схожими, що 

можна пояснити подібністю найближчого оточення йонів європію в обох 

поліморфах (рис. 3.27 (а)). Значення співвідношення інтенсивностей переходів 

5D0 → 7F2/
5D0 → 7F1 (червоно-оранжеве співвідношення) для комплексів з 

тетраетиламоній катіоном NEt4[Eu(L1-2)4] дорівнює 1.20 при 298 K та 0.82 при 

77 K відповідно для комплекса NEt4[Eu(L2)4] та 0.90 при 298 K для комплекса 

NEt4[Eu(L1)4], і є суттєво нижчими порівняно з відомими тетракіс-

комплексами лантаноїдів на основі КАФ та САФ лігандів, для яких значення 

червоно-оранжевого співвідношення лежать у межах 3 – 9 [63, 64, 74, 77].  

Кількість штарківських компонент у спектрі люмінесценції комплексів 

NEt4[Eu(L1-2)4] та відсутність смуги переходу 5D0→
7F0 свідчить про 

координаційне оточення високої симетрії для європію в даних комплексах 

[146]. Аномально висока інтенсивність, яка спостерігається для переходу 

5D0→
7F4, є наслідком значень параметрів інтенсивності Ωλ у 

високополяризованому хімічному середовищі з локальною симетрією, що 

відповідає координаційному багатограннику, дещо спотвореної D4d симетрії 

[147, 148]. 

На відміну від комплексів з тетраетиламоній катіоном в спектрах решти 

синтезованих комплексів найбільшою за інтенсивністю є смуга переходу 

5D0→
7F2, що є більш типовим для відомих аналогічних комплексів з КАФ та 

САФ лігандами [164] та вказує на зниження симетрії найближчого 

координаційного оточення йона європію порівняно з NEt4[Eu(L1-2)4]. Червоно-

оранжеве співвідношення І(5D0→
7F2)/І(

5D0→
7F1) для даних комплексів також 
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є суттєво вищими за значення NEt4[Eu(L1-2)4] (Додаток 12). Також потрібно 

зазначити, що спектри люмінесценції координаційних сполук  {Cs[Eu(L2)4]}n, 

(NНEt3)2[Eu2(L
3)4] та [Eu2(L

4)3Phen2] мають більшу кількість компонент в 

штарківській структурі спектру, що свідчить про нижчу симетрію 

найближчого координаційного оточення йона європія (рис. 3.27 (в-д)).   

 
Рис. 3.27. Спектри люмінесценції кристалічних комплексів NEt4[Eu(L1)4] (а),  

NEt4[Eu(L2)4] (б), {Cs[Eu(L2)4]}n (в), (NНEt3)2[Eu2(L
3)4] (г) та [Eu2(L

4)3phen2] (д)  

(λзб = 267 – 275 нм). Взято з роботи [125] (б) 
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Час життя люмінесценції (τexp) стану 5D0 комплексів європію вимірювали, 

використовуючи збудження синглетного стану САФ лігандів при 298 K та 

77 K (Додаток 12).  Криві спаду інтенсивності люмінесценції всіх комплексів 

мають моноекспоненціальний характер (рис. 3.27). Було встановлено, що 

порівняно з відомими раніше тетракіс-сульфоніламідофосфатами європію 

τexp для NEt4[Eu(L1-2)4] помітно вище (3.7 мс NEt4[Eu(L1)4] та 3.5 мс 

NEt4[Eu(L2)4]) (Додаток 12), що може слугувати ще одним доказом вищої 

симетрії найближчого оточення європію в NEt4[Eu(L1-2)4].  

Власний квантовий вихід та час випромінювання стану 5D0 (τRAD) були 

обчислені з експериментального часу життя за формулами (1.1) та (1.2)  

(Розділ 1). Обчислені внутрішні квантові виходи для всіх одержаних 

комплексів зібрані в додатку 12  і є співрозмірними з QLn
Ln для інших подібних 

та раніше відомих тетракіс-комплексів на основі САФ та КАФ лігандів і є 

помітно вищими порівняно з QLn
Ln для КС на основі β-дикетонів (таблиця 1.10, 

Розділ 1). 

Cпектри збудження люмінесценції комплексів тербію містять широку 

смугу в діапазоні 240 – 350 нм (рис. 3.28).  

 

Рис. 3.28. Спектри збудження люмінесценції кристалічних комплексів 

NEt4[Tb(L2)4] (а),  {Cs[Tb(L2)4]}n (б), (NНEt3)2[Tb2(L
3)4] (в) та [Tb2(L

4)3phen2] (г) 

при 298 K 
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У випадку КС з біс-хелатуючими САФ лігандами відповідна смуга є 

більш широкою (240 – 350 нм) (рис. 3.28 (в, г)), ніж у спектрі КС з 

монохелатуючими сульфоніламідофосфатами. Дана смуга виникає внаслідок 

електронних переходів на збуджені синглетні стани ліганду та вказує на 

ефективну сенсибілізацію емісії йона Tb3+ CАФ лігандом. 

При збудженні ультрафіолетовим світлом комплекси тербію 

демонструють яскраво-зелену люмінесценцію. У спектрі випромінювання є 

вузькі смуги, які можна віднести до 5D4 → 7Fj (j = 6–0) переходів йона Tb3+. У 

спектрах всіх комплексах найбільшу інтенсивність має смуга переходу 

5D4 → 7F5 (рис. 3.29) .  

 

Рис. 3.29. Спектр люмінесценції комплексів NEt4[Tb(L2)4] (а), {Cs[Tb(L2)4]}n 

(б), (NНEt3)2[Tb2(L
3)4] (в) та [Tb2(L

4)3phen2] (г)  за температури 298 K. 

(λзб = 274 − 290 нм) 



109 

Значення часу життя емісії комплексів Tb3+ наведено у таблиці 3.7. 

Порівняно з аналогічними комплексами європію, комплекси тербію  

демонструють вищі значення часу життя емісії. 

Таблиця 3.7 

Значення часу життя люмінесценції (τ, мс) КС тербію(ІІІ) з САФ лігандами 

NEt4[Tb(L2)4] {Cs[Tb(L2)4]}n (NНEt3)2[Tb2(L
3)4] [Tb2(L

4)3phen2] 

77 K 298 K 77 K 298 K 77 K 298 K 77 K 298 K 

3.55 3.52 - 2.50 2.26 2.54 - 0.63 

λзб = 274 нм λзб = 274 нм λзб = 280 нм λзб = 290 нм 

- не досліджувалися 

Спад інтенсивності люмінесценції всіх комплексів тербію є 

моноекспоненціальним, що свідчить про наявність у сполуці одного 

оптичного центру (рис. 3.29). Час життя люмінесценції суттєво не залежить від 

довжини хвилі  збуджуючого випромінення та температури. Найвищий час 

життя люмінесценції зареєстрований для сполуки NEt4[Tb(L2)4] та є 

співрозмірним зі значеннями для раніше відомих комплексів тербію з КАФ та 

САФ лігандами.     

 

3.4  Колориметричні дослідження координаційних сполук 

(NHEt3)2[Ln2(L3)4] (Ln = Eu, Tb) 

При створенні нових люмінофорів значна увага приділяється 

можливості зміщення максимуму оптичного поглинання люмінофору в 

довгохвильову область спектру через вищу ефективність синіх світлодіодів, в 

порівнянні з фіолетовими. Отже ефективність готової системи 

«світлодіод + люмінофор» з λзб = 440–460 нм є більшою, ніж з λзб = 400–410 нм. 

Перспективність використання комплексів з тетраметил[оксибіфеніл-

4,4՛-диїлди(сульфоніл)]діамідофосфатом складу (NHEt3)2[Eu2(L
3)4] та 

(NHEt3)2[Tb2(L
3)4] в якості нових люмінофорів була оцінена за допомогою  

приладу, що дозволяє досліджувати зразки в режимі пропускання (рис. 3.30). 
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Все світло, що проходить через зразок потрапляє в інтегруючу сферу і 

фіксується приймачем спектрорадіометра. В якості джерела збуджуючого 

випромінення було використано два світлодіоди із максимумами 

випромінювання на довжинах хвиль λmax = 400 нм та λmax = 455 нм.  

 

Рис. 3.30. Оптична схема приладу для дослідження гібридних плівок: 

1 − джерело збудження (світлодіод) (400 нм та 455 нм), 2 – лінза, 

3 − досліджувана гібридна плівка, 4 – інтегруюча сфера, 5 – оптоволоконний 

кабель, підключений до  спектрорадіометра HAAS-2000. Взято з роботи [165] 

Для виробництва однорідних плівок координаційних сполук лантаноїдів  

використовують технологію спін-коутінгу: розчин наносять на підкладку, що 

обертається. Завдяки відцентровим силам зразок рівномірно розподіляється по 

підкладці. Нанесення шару матеріалу відбувається шляхом випаровування 

розчинника та утворення тонкої плівки люмінофору. 

Можливість отримувати дані люмінофори в порошкоподібному вигляді 

полегшує технологічний процес створення люмінофорної суспензії для білих 

світлодіодів. Спектри люмінесценції досліджуваних люмінофорів на основі 

(NHEt3)2[Eu2(L
3)4] мають три основні уширенні піки з максимумами 

люмінесценції при 592 нм, 612 нм та 700 нм. Спектри люмінесценції плівкових 

зразків (NHEt3)2[Eu2(L
3)4] при збудженні синім (λmax = 455 нм) та фіолетовим 

(λmax=400 нм) світлодіодами наведені на рис. 3.31. 

 

1 2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Рис. 3.31. Спектри люмінесценції плівкових зразків (NHEt3)2[Eu2(L

3)4] при 

збудженні фіолетовим світлодіодом λmax = 400 нм (а) та синім світлодіодом 

λmax = 455 нм (б) 

Для тербієвого люмінофора (NHEt3)2[Tb2(L
3)4] спостерігається 4 

максимуми люмінесценції (490 нм, 546 нм, 584 нм та 621 нм) (рис. 3.32). При 

зміні довжини хвилі збудження фотолюмінесценції зміни положення 

максимумів у спектрі люмінесценції не спостерігається. Інтенсивність 

люмінесценції перших експериментальних зразків є відносно низькою та 

потребують додаткових вдосконалень. 

 
Рис. 3.32. Спектри люмінесценції плівкових зразків: випромінювання 

фіолетового світлодіода - (а), (NHEt3)2[Tb2(L
3)4] (б)  при збудженні фіолетовим 

світлодіодом λmax = 400 нм 

Квантовий вихід, в залежності від типу люмінофора, змінювався в 

діапазоні від 5 до 12%. При цьому максимальна ефективність досягалась при 

збудженні λmax = 400 нм. 

Колориметричні зміни внаслідок деградації після опромінення 

дослідних зразків світлодіодами з λmax = 400 нм і потужністю 1 та 2 Вт 
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відповідно, протягом 8 годин не перевищували 2%, що майже співпадає із 

похибкою вимірювань.  

 

Короткі висновки 

Одержано та досліджено різними фізико-хімічними методами  38 нових 

координаційних сполук на основі фосфорильованих сульфамідів. Вперше було 

досліджено координаційно-хімічну поведінку двох біс-хелатуючих лігандів 

сульфоніламідофосфатного типу.  

Одержано два типи тетракіс-комплексів з монохелатуючими САФ 

лігандами та різними позасферними катіонами. Методом 

рентгеноструктурного аналізу встановлено, що КС складу {Cs[Ln(L1-2)4]}n 

мають полімерну будову, а КС NEt4[LnL(1-2)4] мають йонну будову.  

Вперше для ряду сполук NEt4[Ln(L2)4] (Ln = La, Eu, Nd, Gd) було виявлено 

та досліджено фазовий перехід при охолодженні до 100 K та його 

термодинамічні параметри. 

За виглядом тонкої структури спектрів неодиму в області надчутливого 

переходу 4I9/2→
2G5/2 зроблено висновок про координаційне число 

центрального атома, що для всіх комплексів дорівнює 8. Аналіз величини 

нефелоауксетичного зсуву (ΔФ) та параметрів Сінха (β, δ) вказує на незначну 

ковалентну складову у зв’язку метал-ліганд у досліджених комплексах. 

Обидва параметри (Ф та δ) для полімерних комплексів складу 

{Cs[Nd(L1-2)4]}n мають більші значення, ніж для йонних NEt4[Nd(L1-2)4], що 

вказує на більш ковалентний характер зв’язку у тетракіс-комплексах з 

катіонами цезію. 

Для комплексів NEt4[Eu(L1-2)4] на основі диметил(фенілсульфоніл)-

амідофосфату та диметил-п-толуїл-сульфоніламідофосфату зареєстровано 

найвищі значення часу життя люмінесценції серед раніше відомих комплексів 

європію з сульфоніл- та карбациламідофосфатами. 
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Вперше було одержано гелікатні біядерні комплекси з біс-хелатуючим 

САФ лігандом та показана доцільність використання даних КС європію на 

тербію в технології білих світлодіодів (WLED). 

Фотолюмінофори на основі координаційних сполук (NHEt3)2[Ln2(L
3)4] 

(Ln = Eu, Tb)  на даний момент доцільно використовувати як додаткові 

люмінофори – коректори спектру випромінювання джерела світла для 

покращення спектральних та колориметричних характеристик 

випромінюваного білого світла. Для розширення області застосування 

подібних фотолюмінофорів потрібно збільшити півширину їх спектру 

фотолюмінесценції. 
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РОЗДІЛ 4. СТРУКТУРНІ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ КАРБАЦИЛАМІДОФОСФАТІВ ТА 

КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК НА ЇХ ОСНОВІ 

 

4.1 Дослідження тетраметил[піридин-2,6-диїл(імінокарбоніл)діамідо-

фосфату (H2L5) та сполук на його основі 

4.1.1 Будова тетраметил[піридин-2,6-диїл(імінокарбоніл)]діамідофосфату 

(H2L
5)  

Монокристали тетраметил[піридин-2,6-диїл(імінокарбоніл)]діамідо-

фосфату (H2L
5) для структурних досліджень отримано кристалізацією сполуки 

з насиченого розчину в діоксані при повільному охолодженні. Деякі 

структурні дані подано в Додатку 2. 

Будову H2L
5 можна розглядати як фрагмент піридину з однаковими 

карбациламідофосфатними замісниками, що знаходяться у мета-позиції один 

до одного, але з дещо різною конфігурацією (рис. 4.1, а). Фосфорильні та 

карбонільні групи в одному КАФ заміснику знаходятся в синклінальному 

положені, в той час як в іншому заміснику вони мають антиперипланарне 

положення (відповідні торсійні кути становлять -55.8(1)° та -162.8(1)°). Обидві 

ці конфігурації характерні для карбациламідофосфатів [55]. Слід зазначити, 

що орієнтація обох КАФ фрагментів у H2L
5 додатково стабілізується 

внутрішньомолекулярними зв’язками N5–H∙∙∙N3/O4 (Додаток 8), так само, як 

це відбувається і в молекулі його монохелатуючого аналогу з одним КАФ 

замісником в другому положенні піридину [149]. Довжини зв'язків 

хелатуючих фрагментів становлять d(PO)syn = 1.458(2) Å, d(CO)syn = 1.226(2) Å, 

d(PO)anti = 1.456(1) Å, d(CO)anti = 1.203(1) Å (Додаток 7). У кристалічному стані 

молекули H2L
5 пов'язуються міжмолекулярними водневими зв’язками 

N – H ∙∙∙ O (Додаток 8), утворюючи шари, паралельні кристалографічній 

площині ас (рис. 4.1, б) [149]. 



115 

 
Рис. 4.1.  Будова молекули тетраметил[піридин-2,6-диїл(імінокарбоніл)]-

діамідофосфату (a) та фрагмент структури H2L
5 у площині ас (б). Взято з 

роботи [149]  

 

4.1.2 Дослідження кислотно-основних властивостей 

тетраметил[піридин-2,6-диїл(імінокарбоніл)]діамідофосфату (H2L
5)  

Методом потенціометричного титрування були досліджені кислотно-

основні властивості H2L
5 (рис. 4.2). Депротонована форма ліганду [L5]- може 

приєднувати три протони у вимірюваному діапазоні рН. Визначені константи 

протонування представлені в таблиці 4.1. 

Перша константа (logK1 = 9.07) відповідає 

протонуванню амідної NH-групи біля 

атома фосфору одного КАФ замісника 

ліганду, друга (logK2 = 7.77) відповідає 

протонуванню тієї ж амідної групи другого 

замісника. Третя константа (logK3 = 2.29) 

відповідає протонуванню атома N 

піридину. Всі обчислені logK добре 

узгоджуються з літературними даними, 

отриманими для аналогічних систем, що 

Рис. 4.2. Криві розподілу 

частинок для H2L
5. I = 0.1 M 

(NaClO4), MeOH/H2O 80:20 об., 

t = (25.0 ± 0.2) ⁰C. Взято з роботи 

[149] 
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містять амідну групу та/або піридин [150], і схема депротонування відповідає 

запропонованій для одногілкового аналога [121]. Причиною низького 

значення константи протонування піридинового атома нітрогену, порівняно з 

аналогічними системами [151], може бути як утворення 

внутрішньомолекулярних водневих зв’язків з N5–H∙∙∙N3/O4, так і індукційний 

вплив двох КАФ замісників [152]. 

Таблиця 4.1.  

Константи протонування тетраметил[піридин-2,6-

диїл(імінокарбоніл)]діамідофосфату (H2L
5) a. Взято з роботи [149] 

Частинки logβ logK 

L5H- 9.07(1) 9.07 

L5H2 16.85(2) 7.77 

L5H3
+ 19.14(3) 2.29 

a t = 25 oC, I = 0.1 M NaCl 

 

4.1.3 Термічна стійкість тетраметил[піридин-2,6-диїл(імінокарбоніл)]-

діамідофосфату (H2L
5)  

Термічну стабільність ліганду тетраметил[піридин-2,6-диїл(іміно-

карбоніл)]діамідофосфату досліджували за допомогою термогравіметричного 

аналізу в інтервалі температур 20−600 °C. Відповідно до кривої ТГА (рис. 4.3) 

для H2L
5 немає суттєвих втрат маси до 150 °C. При 

нагріванні зразку вище 150 °С відбувається 

плавлення (ендотермічний ефект при 176 °С) з 

одночасним розкладом. Даний процес 

супроводжується одним екзотермічним ефектом 

при температурі 203 °С та трьома ендотермічними 

ефектами при 320 °С, 396 °С і 460 °С. Загальна 

втрата ваги після нагрівання зразка до 600 °С 

становить 58 %, а при граничному значенні 

Рис. 4.3. Криві ДТА та 

ТГА для H2L
5. Взято з 

роботи [149] 
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експериментальної температури маса зразка не досягає постійного значення. 

4.1.4 Біологічні дослідження тетраметил[піридин-2,6-диїл(імінокарбоніл)]-

діамідофосфату 

Одним з можливих напрямів пошуку шляхів практичного застосування 

синтезованого карбациламідофосфата є прогнозування in silico ймовірних 

видів його біологічної активності на основі структурної формули з 

використання нових технологій комп’ютерного аналізу та експериментальне 

дослідження біологічної активності in vitro.  

Згідно результатів аналізу з використанням комп’ютерної програми PASS 

показано, що досліджуванa сполукa можe виявляти протипухлинну 

(antineoplastic) активність (таблиця 4.2). Біологічним об’єктом токсичної дії in 

vitro було обрано клітини гострої Т-лейкемії людини CCRF-CEM. 

Таблиця 4.2.  

Прогнозовані in silico види біологічної активності для сполуки H2L
5 

відповідно до комп'ютерної програми PASS 

Структура та назва сполуки Ра* Рі* Вид біологічної активності 

 

 

 
Тетраметил[піридин-2,6-диїл-

(імінокарбоніл)]діамідофосфат  

(H2L
5) 

0.713 

0.675 

0.675 

0.675 

0.654 

 

0.621 

0.620 

0.560 

 

0.527 

0.024 

0.004 

0.004 

0.010 

0.009 

 

0.004 

0.039 

0.021 

 

0.006 

Antineoplastic 

Antihelmintic 

Antiviral 

Urethanase inhibitor 

H+-transporting two-sector 

ATPase inhibitor 

Antineoplastic enhancer 

Pseudolysin inhibitor 

Antineoplastic (non-

Hodgkin's lymphoma) 

DNA directed RNA 

polymerase inhibitor 

*Ра - ймовірність виявлення активності; Pi - ймовірність відсутності активності 

Зниження життєздатності клітин CCRF-CEM у присутності сполуки H2L
5 

спостерігалося через 24 години інкубації за концентрації 0.5 мМ та 1 мМ H2L
5 

на 27% та 34% відповідно, порівняно з контрольним зразком (рис. 4.4). З 

подовженням терміну інкубації до 72 годин цитотоксичність сполуки 



118 

посилювалася ще більше – життєздатність клітин знижувалась на 40 % (у 

0.25 мМ розчині H2L
5), 62 % (у 0.5 мМ розчині H2L

5) та 95 % (у 1.00 мМ розчині 

H2L
5),  порівняно з контрольним зразком. 

Згідно даних морфологічного 

аналізу (рис. 4.5) внаслідок дії 

H2L
5 (С = 0.25 мМ та С = 0.5 

мМ) через 48 годин 

спостерігалася зміна форми 

клітин, вони відокремлю-

валися одна від одної, а за 

концентрації 1.00 мМ 

знижувалася їх кількість. За 

72 години внаслідок дії H2L
5 

заданих концентрацій 

кількість клітин знижувалась ще помітніше, спостерігалася їх фрагментація та 

ушкодження плазматичної мембрани. 
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M
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0.25 мM 
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1 мM 

 

 

48 год. 

 

72 год. 

 

Рис. 4.5.    Мікрофотографії клітин CCRF-CEM після інкубації у присутності 

H2L
5 (0, 0.25, 0.50 і 1.00 мМ) через 48 години і 72 години (фазово-контрастна 

мікроскопія) 

Рис. 4.4.   Зміна життєздaтності клiтин 

CCRF-CEM в часі зa дiї H2L
5 у концeнтрaцiях 

0.25; 0.5 та 1.00 мМ 
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Таким чином, показано, що досліджувана сполука виявляє 

концентраційно-залежні токсичні ефекти щодо лейкозних клітин, які 

посилюються із подовженням терміну інкубації. 

В основному, застосування хіміотерапевтичних препаратів відбувається 

методом парентерального введення, а саме внутрішньосудинно. При цьому 

відбувається безпосередня взаємодія препаратів з форменими елементами 

крові та плазмою. Велике значення при цьому має гемолітична активність 

препаратів. Гeмолiтичнi влaстивостi хiмiотeрaпевтичних протипухлинних 

прeпaрaтiв є причиною розвитку гeмолiтичної анемії та захворювань 

кiсткового мозку [153]. 

Як модель при вивченні взаємодії клітин з лікарськими препаратами 

можуть використовуватися еритроцити, а їх гемоліз корелює з іншими тестами 

на цитотоксичність [154]. Як гемолітичний агент контрольного розчину було 

використано 0.001 н HCl. Ця сполука є стaбiльною та індукує гемоліз 

еритроцитів упродовж (2 – 6 хвилин), достатній для детекції кінетики 

гемолітичного процесу. Пaдiння рівня eкстинцiї проби у ході гемолізу 

вiдобрaжaє динаміку руйнувaння плазматичної мембрани eритроцитiв тa вихiд 

гeмоглобiну в сeрeдовищe.  

Нa рис. 4.6   представлено 

eритрогрaми – грaфiки, 

що описують зaлeжності 

вiдсотку гeмолiзовaних 

eритроцитiв у суспензії 

вiд тривaлостi гeмолiзу. 

Процeс гeмолiзу еритро-

цитів у контрольному 

зразку прискорювaвся 

чeрeз 20 с пiсля внeсeння 

гeмолiтикa у пробу, мaксимум гeмолiзу (56±2 %) припaдaв нa 30 секунду та 

закінчувався на 60 секунді. 

Рис. 4.6. Стійкість еритроцитів до гемолізу за дії 

H2L
5 (0.5 – 2.5 мМ) 
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Розчин сполуки H2L
5 з концентрацією 0.50 та 1.00 мМ не впливали на 

стійкість еритроцитів до гемолізу, а при використанні розчину 2.5 мМ H2L
5 

виявлялася стабілізуюча дія на стійкість еритроцитів, про свідчив зсув 

еритрограми вправо відносно контрольного зразку (рис. 4.6). 

З використанням МТТ тесту та морфологічного аналізу виявлено 

цитотоксичну дію H2L
5 щодо клітин CCRF-CЕM. 

Відсутність гемолітичної активності/дії сполуки H2L
5 у діапазоні 

досліджуваних концентрацій та її цитотоксична дія щодо лейкозних клітин 

вказують на перспективність подальших біологічних досліджень, з’ясування 

механізмів ушкодження лейкозних клітин. 

 

4.1.5 Рентгеноструктурні дослідження солі NaHL5∙i-PrOH 

Монокристали натрієвої солі тетраметил[піридин-2,6-диїл(іміно-

карбоніл)]діамідофосфату NaHL5∙i-PrOH для структурних досліджень 

отримано кристалізацією сполуки з ізопропанолу при повільному 

охолодженні. Деякі структурні дані подано в Додатку 2. 

NaHL5∙i-PrOH має полімерну будову (рис. 4.7 (б)). В органічному ліганді 

депротонованим є лише один карбациламідофосфатний замісник, однак 

участь у координуванні йона натрію беруть всі атоми оксигену карбонільної 

та фосфорильної груп обох КАФ фрагментів ліганду. При цьому 

координаційне оточення йона натрію складається з п'ятьох атомів оксигену, 

що належать трьом КАФ лігандам, і його координаційний многогранник є 

викривленою тетрагональною пірамідою (τ5 = 0.4) [166]. Один з цих лігандів 

координований до йона натрію тридентатно: через атоми оксигену 

карбонільної та фосфорильної груп депротонованої «гілки» ліганду, а також 

через атом оксигену фосфорильної групи нейтрального 

карбациламідофосфатного фрагменту. Інші два ліганди координуются до йона 

натрію монодентатно через атом оксигену карбонільної групи нейтрального 

КАФ фрагменту або атом оксигену фосфорильної групи депротонованого 
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КАФ фрагменту. Слід зазначити, що атом оксигену фосфорильної групи 

депротонованого КАФ замісника виконує місткову роль між двома йонами 

натрію (рис. 4.7 (а)). 

 

Рис. 4.7. Фрагмент молекулярної структури (а) та будова полімерної сполуки 

{NaHL5∙i-PrOH}n, проекція вздовж кристалографічного напрямку c (б) (атоми 

Н та СН3 метоксигруп (а) для ясності не показані). Взято з роботи [149] 

 

Довжина зв’язків Na–O в координаційному багатограннику змінюється 

в межах 2.265(4) − 2.400(4) Å, а кути O–Na–O' знаходяться в інтервалі 

79.15(2) − 137.70(1)°. Значення довжин зв'язків та кутів солі NaHL5 дуже 

близькі до відповідних значень у вільному ліганді (Додаток 7). Але 

конфігурації обох замісників змінюються завдяки обертанню обох 

диметоксифосфорильних груп навколо N–P зв’язків (рис. 4.7 (а)). 

Внутрішньомолекулярні водневі зв’язки N5–H∙∙∙N3/O4 аналогічні до зв’язків 

у вільному ліганді H2L
5 (Додаток 8). 

У кристалічній фазі полімерні ланцюги {NaHL5}n та молекули 

ізопропанолу утворюють шари, паралельні кристалографічній площині bc 

(рис. 4.7 (б)). Молекули ліганду та молекули ізопропанолу зв’язуються 

міжмолекулярними водневими зв’язками N–H∙∙∙O та O–H∙∙∙N (Додаток 8). 
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4.1.6 Дослідження координаційних сполук на основі тетраметил[піридин-

2,6-диїл(імінокарбоніл)]діамідофосфату (H2L
5)  

Монодепротонований біс-хелатуючий КАФ-ліганд завдяки своїй 

специфічній стеричній структурі поводиться як ліганд скорпіонатного типу, 

що зв’язує метал двома атомами оксигену карбонільної та фосфорильної груп 

депротонованого хелатуючого фрагменту, як клішні скорпіона, і третім 

атомом оксигену фосфорильної групи нейтрального КАФ фрагменту ліганду, 

який розташований над площиною, утвореною металом, та двома донорними 

атомами оксигену депротонованого хелатуючого ядра (рис. 4.8). 

 

Рис. 4.8. Схематичне зображення будови отриманих скопріонатних 

комплексів [Ln(HL5)2NO3]∙i-PrOH (молекула ізопропанолу не показана). Взято 

з роботи [149] 

Координаційні сполуки загальної формули [Ln(HL5)2NO3]∙i-PrOH були 

досліджені за допомогою ІЧ, ЯМР, люмінесцентної спектроскопії, масс- 

спектрометрії, термогравіметричного та рентгеноструктурного аналізу.  

Константи стійкості комплексів в розчині визначені за допомогою 

потенціометричного титрування. 

 

4.1.6.1 Кристалічна будова комплексів [Ln(HL5)2NO3]∙i-PrOH (Ln = Eu, Tb) 

Монокристали координаційних сполук [Ln(HL5)2NO3]∙i-PrOH (Ln = Eu, 

Tb) для структурних досліджень отримано методом пошарового  висолювання 

в системі ізопропанол (насичений розчин) : ацетон (висолювач), внаслідок 

чого до складу монокристалу входять молекули i-PrOH. Деякі структурні дані 

подано в Додатку 2.  
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Координаційні сполуки [Ln(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH (де Ln = Eu3+, Tb3+) 

мають мономерну будову і є між собою ізоструктурними. На жаль, в літературі 

немає відомостей щодо сполук лантаноїдів з монохелатуючим аналогом (з 

одним КАФ замісником) даного ліганду. В комплексах з більш «м’якими» 

d-металами він координується до центрального йона металу через атом 

оксигену карбонільної групи та піридиновий атом нітрогену [121]. У КС 

[Ln(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH з тетраметил[піридин-2,6-диїл(імінокарбоніл)]-

діамідофосфатом піридиновий атом нітрогену координаційних зв’язків з 

йонами лантаноїду не утворює: два монодепротоновані (HL5)- ліганди 

координуются до йона лантаноїду тридентатно через атоми оксигену 

фосфорильної та карбонільної груп депротонованого замісника, а також атом 

оксигену фосфорильної групи нейтрального замісника (рис. 4.9), що є типовим 

способом координації для більшості відомих КАФ лігандів як в молекулярній, 

так і в ацидоформі [62]. Нітрат-аніон координується до йона лантаноїда у 

бідентатний спосіб. Координаційний поліедр йона лантаноїду в обох 

комплексах можна інтерпретувати як викривлену квадратну антипризму за 

геометричними критеріями, запропонованими Порай-Кошицем та Аслановим 

(КЧ 8) (рис. 4.9) (Додаток 3) [129].  

 
Рис. 4.9. Молекулярна будова комплексу [Tb(HL5)2(NO3)] (атоми гідрогену, 

СН3 метокси груп та молекули ізопропанолу не показані) (а) та будова 

координаційного поліедру йона Tb3+ (б). Взято з роботи [149] 
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За даними програми SHAPE геометрія координаційного поліедру є 

проміжною між квадратною антипризмою (D4d) та двошапковою 

тригональною призмою (C2v). Довжини зв'язку Ln–O в координаційному 

поліедрі змінюються в межах 2.307(7) − 2.525(5) Å (Додаток 7). 

Конфігурація монодепротонованого ліганду (HL5)- в складі КС 

лантаноїдів, що розглядаються,  дуже близька до такої в полімерному 

комплексі натрію. Внутрішньомолекулярні зв'язки N–H∙∙∙N/O присутні в 

структурі обох лігандів, що входять до складу комплексів 

[Ln(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH (Додаток 8). 

У кристалічній фазі комплексні часточки [Ln(HL5)2(NO3)] та молекули 

ізопропанолу утворюють шари, паралельні кристалографічній площині ас. 

Молекули комплексу та розчинника пов'язані міжмолекулярними водневими 

зв’язками N–H∙∙∙O та O–H∙∙∙N (Додаток 8, рис. 4.10). 

 

Рис. 4.10. Структура комплексів [Ln(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH (Ln = Eu, Tb) – 

проекція вздовж кристалографічного напрямку b. Атоми Н та молекули 

ізопропанолу не показані. Взято з роботи [149] 
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4.1.6.2 Аналіз поверхонь Гіршфельда для тетраметил[піридин-2,6-

диїл(імінокарбоніл)]діамідофосфату (H2L
5) та сполук на його основі 

Аналіз поверхонь Гіршфельда є ефективним інструментом для вивчення 

кристалічної упаковки та міжмолекулярних взаємодій у молекулярних 

кристалах, оскільки вони забезпечують візуальну картину міжмолекулярних 

взаємодій та молекулярних форм у кристалічному стані. Можна виділити 

особливості поверхні, характерні для різних типів міжмолекулярних 

взаємодій, і ці ознаки можна виявити за кольоровим кодуванням відстаней від 

поверхні до найближчого зовнішнього атома (ділянки) або внутрішнього 

атома (ділянки) до поверхні. Це дає наочну картину присутніх різних типів 

взаємодій, а також відображає їх відносний внесок від молекули до молекули. 

Крім того, 2D графіки «відбитків пальців», зокрема розбиття їх на специфічні 

контакти атом⋯атом в кристалі, дають кількісне уявлення про типи 

міжмолекулярних контактів, що утворюються в кристалі, і подають цю 

інформацію у зручному кольоровому вигляді [149]. 

Поверхні Гіршфельда, що містять ділянки поверхні dnorm та графіки 

«відбитків пальців», генерували та аналізували для кристалів H2L
5, 

NaHL5∙i-PrOH, [Tb(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH, [Eu(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH з метою 

вивчення міжмолекулярних взаємодій. Поверхні dnorm молекул показані на рис. 

4.11, а графіки «відбитки пальців» для загальних та окремих контактів атом ⋯ 

атом в синтезованих сполуках показано на рис. 4.12.  

 
Рис. 4.11. Поверхні dnorm молекул H2L

5 (а), NaHL5∙i-PrOH (б), 

[Tb(HL5)2NO3]∙i-PrOH (в), [Eu(HL5)2NO3]∙i-PrOH (г). Взято з роботи [149] 

Темно-червоні плями на поверхні dnorm виникають в результаті коротких 

міжатомних контактів, тобто міцних водневих зв’язків, тоді як 
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міжмолекулярні взаємодії виявляються у вигляді світло-червоних плям. 

Аналіз поверхні dnorm та «відбитків пальців» дає наочну інформацію (як якісну, 

так і кількісну) про природу та геометрію водневих зв’язків та 

міжмолекулярних взаємодій, описаних у кристалічній структурі сполук [149]. 

Графіки «відбитків пальців» і dnorm узгоджуються із міжмолекулярними 

взаємодіями, що спостерігаються. Світло-червоні плями на поверхні dnorm, 

розташовані поблизу оксигену, атомів нітрогену та NH групи (рис. 4.12), 

можна віднести до контактів N ⋯ H і O ⋯ H, відображених для молекул H2L
5, 

NaHL5∙i-PrOH, [Tb(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH, [Eu(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH. 

a) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

Рис. 4.12. Повне двовимірне зображення «відбитків пальців» і зображення 

«відбитків пальців» контактів C ∙∙∙ H/H ∙∙∙ C, H ∙∙∙ H, O ∙∙∙ H/H ∙∙∙ O і N ∙∙∙ H/H∙∙∙N 

для H2L
5 (а), NaHL5∙i-PrOH (б), [Tb(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH (в), 

[Eu(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH (г). Взято з роботи [149] 
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Аналіз зображень «відбитків пальців» (рис. 4.12) показує, що основний 

внесок у поверхню Гіршфельда відбувається від контакту H⋯H, з внеском 

39.2% для H2L
5, 51.7% для NaHL5∙i-PrOH, 48.9% для [Tb(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH і 

50.2% для [Eu(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH. Найближчий контакт H⋯H відбувається 

при di + de - трохи більше 1 Å. Внесок взаємодій H⋯H в структурах натрієвої 

солі та комплексів лантаноїдів є більшим ніж в структурі ліганда, що можна 

пояснити зміною конформації лігандів при координації до іонів металів та тим, 

що кількість атомів оксигену, здатна брати участь у міжмолекулярних 

взаємодіях, за рахунок координації до центрального атома зменшується. 

Ці результати підтверджуються аналізом другого за величиною внеску, 

отриманого від найближчого контакту O⋯H, 35.9% для H2L
5, 24.5% для 

NaHL5∙i-PrOH, 38.0% для [Tb(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH та 36.7% для 

[Eu(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH. Зниження значення для NaHL5∙i-PrOH, у порівнянні з 

H2L
5 пов’язане зі зміною конформації молекули внаслідок координування 

через атоми оксигену. Подальше збільшення внеску  для 

[Tb(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH та [Eu(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH пов’язане з появою в їх 

складі трьох атомів оксигену нітратної групи. Вклад міжмолекулярних 

взаємодій N⋯H і C⋯H менший для H2L
5 порівнянно з натрієвою сіллю і 

комплексами лантаноїдів, а внески H⋯H більші (таблиця 4.3) [149]. 

Таблиця. 4.3.  

Розподіл типів міжмолекулярної взаємодії у відсотках. Взято з роботи [149] 

 H∙∙∙H O∙∙∙H N∙∙∙H C∙∙∙H 

H2L
5      39.2 35.9 8.7 12.7 

NaHL5∙i-PrOH     51.7 24.5 3.4 9.9 

[Tb(HL5)2NO3]∙i-PrOH    48.9 38.0 4.1 4.5 

[Eu(HL5)2NO3]∙i-PrOH    50.2 36.7 3.9 4.8 

 

Таким чином, аналіз поверхонь Гіршфельда та графіків «відбитків 

пальців» дають переконливі докази (як якісні, так і кількісні) про різні водневі 

зв’язки/міжмолекулярні взаємодії, присутні в кристалічній структурі. 
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4.1.6.3 Термічна стійкість комплексу [Tb(HL5)2NO3]∙i-PrOH  

З даних ТГА для комплексу тербію можна зробити висновок, що основна 

втрата маси відбувається одностадійно при його нагріванні вище 180 °C 

(рис. 4.14). До 180 °C спостерігається незначна втрата маси (~4.3 %), що 

супроводжується ендотермічним ефектом та 

може бути наслідком випаровування залишків 

некоординованого розчинника. При 

нагріванні вище 180 °С сполука починає 

розкладатися. Значна втрата ваги 

продовжується до температури ~ 500 °С та її 

загальна втрата становить 42.3 %. При 

граничному значенні експериментальної 

температури маса зразка не досягла 

постійного значення. Крива ДТA демонструє 

ендотермічний ефект при температурі 244 °C. 

Аналіз ІЧ-спектру твердого залишку в тиглі після термогравіметричного 

дослідження виявляє утворення суміші ортофосфату та метафосфату 

тербію(III). 

 

4.1.6.4 Потенціометричне титрування координаційних сполук 

[Ln(HL5)2NO3]∙i-PrOH (Ln = Eu, Tb) 

Константи стійкості та стехіометрія комплексів були визначені за 

допомогою потенціометричного титрування Eu3+ та Tb3+ з H2L
5 в молярному 

співвідношенні метал : ліганд 1: 1 та 1: 3 (таблиця 4.4). 

Дані, отримані для системи Eu3+/H2L
5 з мольним співвідношенням 

метала до ліганду 1 : 1 дозволяють утворити п’ять часточок із стехіометрією 

1 : 1 з різним ступенем протонування: [EuL5H]2+, [EuL5]+, [EuL5H-1], [EuL5H-2]
- 

і [EuL5H-3]
2-. 

Рис. 4.14. Криві ТГ та ДТА 

для координаційної сполуки 

[Tb(HL)2NO3]∙i-PrOH [149] 
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Процес комплексоутворення починається при рН 4 з утворенням 

частинки [EuL5H]2+ (рис. 4.15, а), в якому амідна група однієї гілки ліганду ще 

протонована. Значення logKs для реакції депротонування [EuL5H]2+ 

варіюються від 7.89 до 9.04 і, ймовірно, пов’язані з депротонуванням та 

координацією молекул води до йонів металів для завершення координаційної 

сфери йонів Eu3+. 

Таблиця 4.4.  

Константи утворення (log β) комплексів Eu3+ і Tb3+ з H2L5 a . Взято з роботи [149] 

Частинки 
Eu3+ Tb3+ 

logβ logKs logβ logKs 

1:1     

[ML5H]2+ 12.79(4)  - 12.40(7)  - 

[ML5]+ 4.90(2)  7.89 5.26(2)  7.14 

[ML5H-1] -3.20(2)  8.10 - - 

[ML5H-2]
-
 -

11.21(2)  

8.01 -

10.22(3) 

- 

[ML5H-3]
2- -

20.25(3)  

9.04 - - 

1:3     

[ML5H]2+ 12.83(4)  - 13.30(4)  - 

[ML5H-2]
-
 -

11.53(2)  

- -

10.12(2)  

- 

[ML5H-3]
2- -

20.63(2)  

9.10  -

18.78(2)  

8.66  

[M(L5H)2]
+ 

 25.08(3)  - 25.57(5)  - 

[ML5
2H] 17.40(3)  7.68  18.29(3)  7.28  

[ML5
2]

- 
 9.00(2)  8.40  10.26(3)  8.03  

a t = 25 oC, I = 0.1 M NaCl 

 

Коли було використано надлишок ліганду, спостерігалось одночасне 

утворення комплексів із стехіометрією метал : ліганд 1: 1 та 1: 2. Як і раніше, 

процес координації починається з формування частинок [EuL5H]2+ при 

значенні рН близько 4 (рис. 4.15, б). Через утворення біс-комплексів, 

починаючи з рН 6, неможливо виявити всі комплекси стехіометрії 1 : 1, як це 

було для першої системи. У першому комплексі стехіометрії 1 : 2, [Eu(L5H)2]
+, 
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амідні групи одного КАФ замісника в обох лігандах досі протоновані, як це 

спостерігається в кристалічній структурі [Eu(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH. Наступні 

етапи депротонування, що ведуть до утворення частинок [ML5
2H] та [ML5

2]
-, 

пов'язані з депротонуванням двох молекул води, координованих до йона Eu3+, 

замість NO3
- присутніх у кристалічній структурі. 

Для системи Tb3+/H2L
5 спостерігалося дуже схожу поведінку. Найкраще 

співпадіння потенціометричних експериментальних та розрахованих кривих 

для молярного співвідношення метал до ліганду 1 : 1 було отримано для 

моделі, що містить комплекси стехіометрії 1 : 1 з різним станом протонування 

(рис. 4.15, в). На жаль, вище за pH 7.7 спостерігалося утворення осаду. Модель 

та схема розподілу, розрахована для титрування з надлишком ліганду, 

аналогічна до системи Eu3+ (таблиця 4.4, рис. 4.15 (г)). 

 

Рис. 4.15. Діаграми розподілу для систем Eu3+/H2L
5 (а-б) та Tb3+/H2L

5 (в-г). 

Співвідношення метал-ліганд 1 : 1 і 1 : 3, [L5]2- = 2мМ, I = 0.1 М NaCl. Взято з 

роботи [149] 
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4.1.6.5 Масс-спектрометричні дослідження  комплексів 

[Ln(HL5)2NO3]∙i-PrOH (Ln = Eu, Tb) 

Масс-спектрометрія з іонізацією електроспреєм (ESI-MS) 

Аналіз ESI-MS спектрів H2L
5 показав утворення мономерних та 

олігомерних частинок {[H2L
5]+H+}+ (m/z 412.08), {[ (H2L

5)2]+Na+}+ (m/z 

845.14), {[(H2L
5)3]+ Na+}+ (m/z 1256.22) (Додаток 13). 

Формування комплексу та склад частинок, що утворюються в розчині 

при змішуванні ліганду H2L
5 з йонами Eu3+ та Tb3+, контролювали за 

допомогою ESI-MS. Хоча ця методика не в змозі відрізнити іонізуючі протони 

у частинках, метод може бути успішно застосований для визначення 

стехіометрії метал-ліганд безпосередньо зі значень m/z значень і успішно 

використовувався при описі аналогічних систем [155]. 

Аналіз спектрів ESI-MS реакційної суміші Eu3+ : H2L
5 з мольним 

співвідношенням метал до ліганду 1 : 1 показав утворення мономерних та 

олігомерних частинок, успішно віднесених до моноядерних [Eu(HL5)+Cl-]+ 

(m/z 597.96), [Eu[(HL5)2]
2-]+ (m/z 973.06), [Eu[(HL5)2]

2-(H2L
5)]+ (m/z 1384.14), і 

двоядерних [Eu2[(L
5)2]

2-+Cl-]+ (m/z 1156.94) (Додаток 14). Схоже, що 

багатоядерні комплекси - це аддукти, які виникають під час експериментів 

ESI-MS; додаткові експерименти ESI-MS показали, що багатоядерні частинки 

не стійкі до застосування підвищеної напруги SID. Усі віднесення піків 

ґрунтувалися на порівнянні обчисленої та експериментальної ізотопних схем 

[149]. 

У спектрах ESI-MS Tb3+-H2L
5  переважає сигнал, що відповідає 

комплексу [Tb[(HL5)2]2]
+ (m/z 979.06) (Додаток 14). Крім того, в спектрах є 

сигнали, що відповідають моноядерним частинкам [Tb(HL5)+Cl-]+ (m/z 603.96) 

і [Tb[(HL5)2]
2-(H2L

5)]+ (m/z 1390.13).  
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Лазерна десорбційна/іонізаційна (ЛДІ МС) мас-спектрометрія 

координаційної сполуки [Tb(HL5)2NO3]∙i-PrOH  

Метод лазерної десорбції/іонізації - метод «м'якої» іонізації - дозволяє 

генерувати нефрагментовані молекулярні йони для відповідного визначення 

складу сполуки. Але у випадку сполуки [Tb(HL5)2NO3]∙i-PrOH мас-спектр не 

містить піку молекулярного йона (розрахована маса для розглянутого 

комплексу дорівнює 1101 Да) [158]. 

Позитивна область масового спектру комплексу характеризується 

наявністю більш дрібних фрагментів за рахунок впливу йона металу на 

фрагментацію молекул ліганду. Через утворення більш складних і стійких 

структур сама сполука не іонізується і через це молекулярний йон не 

спостерігається. 

У мас-спектрах комплексу (рис. 4.16) є піки, які можна віднести до 

фрагментів з різним співвідношенням тербій/ліганд та їх короткочасних 

аддуктів з йонами лужних металів (Na+ і K+). Експериментальні значення та 

теоретично розрахована маса основних фрагментів представлені в таблиці 4.5. 

 

Рис. 4.16. Репрезентативний мас-спектр комплексу [Tb(HL5)2NO3]∙i-PrOH. 

Взято з роботи [158] 
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У загальних масових спектрах комплексу представлені серії піків масою 

від 85.9 до 196.4 Да, що відповідають фрагментації ліганду. Наступна серія 

піків низької інтенсивності представлена в масовому діапазоні від 282.8 до 

542.3 Да і належить до тербійвмісних фрагментів: [TbF']+, [TbF'''KNa2]
+, 

[TbF'2]
+, [TbF'''K2]

+, [TbF'' F'''Na2]
+, [TbF''2Na]+. 

Утворення таких асоціатів з йонами лужних металів характерно для різних 

класів координаційних сполук [156, 157]. Низька здатність до іонізації 

утворених фрагментів призводить до низької інтенсивності відповідних піків 

[157]. 

Таблиця 4.5.  

Фрагментація комплексу Tb3+ в умовах мас-спектрометричного експерименту 

MALDI TOF в лінійному режимі позитивних йонів. Взято з роботи [158] 

Фрагмент 
Значення m/z 

Теоретичні Експериментальні 

1. [TbF']+ 294.97 293.01 

2. [TbF'''KNa2]
+ 349.02 351.50 

3. [TbF'2]
+ 431.01 433.76 

4. [TbF'''K2]
+ 447.15 449.66 

5. [TbF'' F'''Na2]
+ 489.00 489.64 

6. [TbF''2Na]+ 540.60 542.27 

 

Спектральні дослідження сполук на основі тетраметил[піридин-2,6-

диїл(імінокарбоніл)]діамідофосфату наведені у розділі 4.3. 

 

 

4.2 Дослідження координаційних сполук лантаноїдів на основі 

N,N՛-тетраетил-N՛՛-(трихлорацетил)фосфортриамід (HL6) 

Раніше описаний в літературі N,N՛-тетраетил-N՛՛-(трихлорацетил)-

фосфортриамід (HL6) зарекомендував себе як КАФ ліганд, здатний 

утворювати стабільні комплекси з лантаноїдами [159, 160]. Крім того, в своєму 

складі він не містить громіздких замісників, що могли б створювати стеричні 
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ускладнення під час комплексоутворення. Тому саме цей 

карбациламідофосфат був обраний для синтезу катіонних комплексів, 

структурні та спектральні дослідження яких розглядаються нижче. 

 

4.2.1  Рентгеноструктурні дослідження координаційних сполук 

[Ln(L6)2bipy2]BPh4 (Ln = La, Eu) 

Рентгеноструктурний аналіз було проведено для монокристалів 

координаційних сполук складу [Ln(L6)2bipy2]BPh4 (Ln = La, Eu). Деякі 

кристалографічні дані подано в Додатку 2, а значення вибраних довжин 

зв’язків та величини кутів узагальнені в Додатку 9. Комплекси лантану та 

європію є ізоструктурними, кристалізуються в просторовій групі P21/c 

моноклінної сингонії, мають йонну будову та існують у вигляді 

кристалографічно незалежних нецентросиметричних одиниць.  

Катіоном у сполуці є комплексна часточка [Ln(L6)2bipy2]
+, аніоном 

виступає тетрафенілборат йон (BPh4
-). Будову КС [Ln(L6)2bipy2]BPh4 та 

координаційного поліедру йона Eu3+ зображено на рис. 4.17 та рис. 4.18. У 

складі комплексного катіону атоми лантаноїду є октакоординованими [LnO8] 

(оточені атомами оксигену від двох хелатних фосфорильних лігандів в 

ацидоформі [L6]- та чотирма атомами нітрогену від двох молекул 2,2’-

дипіридилу). За геометричними критеріями Порай-Кошица та Асланова [129] 

(Додаток 3) та розрахунками за допомогою програми SHAPE координаційний 

поліедр йона лантаноїда можна інтерпретувати як квадратну антипризму 

(Додаток 4, рис.  4.17(б)). 
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Рис. 4.17. Будова комплексного катіона [Ln(L6)2bipy2]

+ (Ln = La, Eu) (а) та 

координаційного поліедру центрального йона Eu3+ (б) (атоми гідрогену для 

ясності не показані) 

 
Рис. 4.18. Фрагмент структури координаційної сполуки [La(L6)2bipy2]BPh4 із 

зазначенням міжмолекулярних контактів між аніонами та комплексними 

катіонами 

КАФ ліганди координовані до атома лантаноїду бідентатно-циклічно 

через атом оксигену карбонільної групи та фосфорильної групи.  Значення 

довжин зв’язків Ln–O(Р) складає  2.389–2.441 Å  та 2.310 – 2.340 Å для КС 

лантану й європію відповідно.  Довжини зв’язків Ln−O(С) мають значення 

d(La−O(С)) = 2.430 – 2.437 Å, а  d(Eu−O(С)) = 2.355–2.356 Å. Cередня довжина 
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зв’язку Ln–O у випадку обох комплексів для атомів оксигену карбонільних 

груп дещо вища, ніж середня довжина Ln−O для фосфорильних груп через 

більшу спорідненість P(O) групи до йонів лантаноїдів. 

Змін у значеннях зазнають і інші зв’язки та кути відповідних 

металоциклів. Внаслідок депротонування молекули ліганду кратність зв’язків 

P−Nамід та С−Nамід  збільшується, а довжина зменшується порівняно з 

«вільним» лігандом. Для некоординованого ліганду d(P−N) = 1.696 Å, 

d(C−N) = 1.338 Å [161], а для комплексу – d(P−N) = 1.606 – 1.630 Å, 

d(C−N) = 1.274 – 1.293 Å. При цьому довжини зв’язків P–N(Et) майже не 

змінюються (Додаток 9). 

Атоми фосфору мають дещо викривлене тетраедричне оточення. 

Найбільше відхилення від ідеального тетраедричного кута 109.28 мають кути 

між атомами, що формують металоцикли O−P−N = 115.55 – 117.26º.   

 Найбільше відхилення від середньоквадратичної площини (СКП) 

проведеної через атоми металоциклу складає 0.11 Å (атоми N8 та О3). 

Молекули 2,2´-дипіридилу формують з йонами лантаноїду планарні 

пятичленні металоцикли, в яких відхилення атомів від площини не 

перевищують 0.025 Å. 

Крім електростатичних взаємодій катіони та аніони пов'язані також 

через слабкі міжмолекулярні C–H∙∙∙π контакти між фенільними замісниками 

BPh4
- та молекулами 2,2’-дипіридилу (d(CAr−H∙∙∙π) = 2.894 Å та 

d(Cbipy−H∙∙∙π) = 2.841 Å). Комплексні катіони додатково пов’язані між собою 

через взаємодії C−H∙∙∙Cl між атомами гідрогену етильних груп та атомами 

хлору CCl3-замісників (d = 2.753 Å) (рис. 4.18). 

4.2.2 Термогравіметричні дослідження сполук [Ln(L6)2bipy2]BPh4          

(Ln = La, Gd) 

        Термічна стабільність координаційних сполук [Lа(L6)2bipy2]BPh4 і 

[Gd(L6)2bipy2]BPh4 була досліджена за допомогою термогравіметричного 
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аналізу в діапазоні температур 20 – 600 ˚С. Результати дослідження наведені 

на рис. 4.19 та узагальнені в Додатку 10. 

 
Рис. 4.19. Криві ТГ та ДТА для комплексних сполук  [La(L6)2bipy2]BPh4 (а), 

[Gd(L6)2bipy2]BPh4  (б)  

З кривих ТГА комплексів видно, що за температури нижче 150°С 

значна втрата маси не відбуваються, що вказує на стабільність сполук в 

даному інтервалі температур.  

Плавлення одержаних КС супроводжується розкладом, що 

відбувається одностадійно при нагріванні в інтервалі температур від  150°С до 

300°С. Загальні втрати маси складають 78% та 79% відповідно для комплексу 

лантану і гадолінію. При нагріванні вище 300 °С розклад продовжується. При 

гранічній температурі експерименту (600 °С) маси зразків не досягають 

постійного значення.  

На кривій ДТА комплексів [Ln(L6)2bipy2]BPh4 спостерігається 

екзотермічний ефект при температурі 177 °С та 199 °С, та ендотермічний 

ефект при температурі 248 °С та 235 °С, відповідно для комплексу лантану і 

гадолінію. 

Аналіз ІЧ-спектру твердого залишку після термогравіметричного 

аналізу зразків указує на утворення суміші ортофосфату та поліфосфатів 

лантаноїдів. 

Спектральні дослідження координаційних сполук складу  

[Ln(L6)2bipy2]BPh4 розглядаються у розділі 4.3. 
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4.3 Спектральні дослідження синтезованих координаційних сполук на 

основі карбациламідофосфатів 

4.3.1 ІЧ та ЯМР спектральні дослідження синтезованих координаційних 

сполук на основі карбациламідофосфатів 

Аналіз попередніх досліджень показує, що для лігандів 

карбациламідофосфатного типу переважають два способи координації: 

монодентатно через атом оксигену фосфорильної групи (спостерігається для 

нейтральної форми КАФ ліганда) та бідентатно-циклічно через атоми 

оксигену карбонільної та фосфорильної груп (для ацидоформи) [162]. 

ІЧ-спектральним критерієм координації КАФ ліганду є низькочастотний зсув 

смуг поглинання валентних коливань ν(РО) та ν(СО), зумовлений зменшенням 

порядку зв’язків при депротонуванні та координації. Також на існування 

ліганду в ацидоформі вказує і відсутність смуги валентних коливань ν(NH) в 

області 3000 – 3200 см-1. У випадку сполук на основі монодепротонованого 

біс-хелатуючого КАФ ліганду (HL5)-, який має кілька NH-груп, смуга 

коливання ν(NH) не зникає. Це можна пояснити частковим депротонуванням 

ліганду (таблиця 4.6).   

В ІЧ спектрах синтезованих координаційних сполук на основі 

N,N՛-тетраетил-N՛՛-(трихлорацетил)фосфортриаміду при бідентатно-хелатній 

координації КАФ аніону (L6)- до центрального йона лантаноїда 

спостерігається низькочастотний зсув смуги поглинання валентного 

коливання ν(СО) на 110 −120 см-1 відносно аналогічної смуги у спектрі 

«вільного» ліганду, та на 13 − 23 см-1 відносно смуги ν(СО) у спектрі натрієвої 

солі NaL6. Для смуги поглинання коливань ν(РО) аналогічні низькочастотні 

зсуви складають 135 – 137 см-1 та 30 – 32 см-1 відповідно.  
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Таблиця 4.6 

Положення основних смуг поглинання в ІЧ спектрах координаційних сполук 

на основі лігандів карбациламідофосфатного типу, см-1 

Сполука  ν(NH) ν(СО) ν(РО) ν(Амід-ІІ) ν(PN) 

H2L5 2900-3300* 1689, 1729 1256 1447 912, 934 

NaHL5∙i-PrOH 2900-3300 1699, 1606 1224, 1180  1455, 1341  912, 954 

[La(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH 2900-3300 1688, 1557 1188, 1118 1448, 1354 912, 956 

[Nd(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH 2900-3300 1688, 1559 1190, 1120 1448, 1356 912, 954 

[Eu(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH 2900-3300 1690, 1556 1190, 1121 1450, 1353 912, 951 

[Gd(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH 2900-3300 1692, 1556 1189, 1120 1451, 1353 912, 951 

[Tb(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH 2900-3300 1690, 1556 1190, 1120 1448, 1356 912, 954 

     

HL6   3030 1725 1235 1468 957 

NaL6  - 1628 1130 1339 984 

[La(L6)2bipy2]BPh4 - 1608 1098 1351 994 

[Nd(L6)2bipy2]BPh4 - 1609 1100 1351 995 

[Eu(L6)2bipy2]BPh4 - 1615 1098 1352 998 

[Gd(L6)2bipy2]BPh4 - 1605 1099 1354 995 

[Tb(L6)2bipy2]BPh4 - 1609 1100 1351 995 

[Lu(L6)2bipy2]BPh4 - 1607 1100 1352 994 

* - кілька уширених смуг поглинання в даному інтервалі 

 

В ІЧ спектрах ліганду H2L
5 наявні дві смуги поглинання коливання 

ν(СО) середньої інтенсивності при 1689 см-1 та 1729 см-1. Це вказує на 

нееквівалентність карбонільних груп в окремих КАФ замісниках 

біс-хелатуючого ліганду внаслідок численних внутрішньо- та 

міжмолекулярних взаємодій, що підтверджується даними 

рентгеноструктурного аналізу (див. 4.2.1). При депротонуванні відбувається 

низькочастотний зсув однієї зі смуг поглинання ν(СО) на 123 см-1, та 

додатково на 47 – 50 см-1 внаслідок координації до йона лантаноїду. Значення 

іншої смуги поглинання ν(СО) майже не змінюється, що дозволяє зробити 
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висновок про депротонування лише одного з КАФ фрагментів 

тетраметилпіридин-2,6-диїл(імінокарбоніл)діамідофосфату (H2L
5).  

В ІЧ спектрах сполук NaHL5∙i-PrOH та [Ln(HL5)2NO3]∙i-PrOH в області 

1260 – 1100 см-1 спостерігаються дві смуги поглинання, що зазнають 

низькочастотного зсуву порівняно зі смугою поглинання при 1256 см-1 у 

спектрі ліганду та можуть бути віднесені до смуг коливання двох 

нееквівалентних фосфорильних груп (таблиця 4.6). Для координаційних 

сполук [Ln(HL5)2NO3]∙i-PrOH значення низькочастотного зсуву Δν(РО) 

порівняно зі спектром ліганду складає 66 – 68 см-1 та 135 – 138 см-1 для Р(О) 

групи нейтральних та депротонованих КАФ замісників відповідно. 

Ще одна характеристична смуга поглинання – коливання амід ІІ – при 

депротонуванні зазнає низькочастотного зсуву як для NaHL5 так і для NaL6. У 

спектрах одержаних КС з бідентатно-циклічною координацією КАФ лігандів 

в ацидоформі спостерігається високочастотний зсув смуги поглинання 

коливання амід ІІ та ν(Р−N) порівняно з їх положенням у спектрі натрієвих 

солей. В ІЧ спектрах комплексів [Ln(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH також присутні смуги 

валентних коливань нітрат-аніонів ν1(NO3), ν2(NO3) при 1299 та 1507 см-1, що 

вказує на бідентатне координування NO3
-
 до центрального йона лантаноїду 

[163]. 

ЯМР спектри КАФ лігандів, їх натрієвих солей та синтезованих 

діамагнітних комплексів записані в розчині ДМСО-d6 (таблиця 4.7).  

В ПМР спектрах солей NaНL5 та NaL6 спостерігається сильнопольний 

зсув сигналів, порівняно з відповідними сигналами в спектрі нейтральних 

лігандів, що можна пояснити магнітним екрануванням ядер, що виникає через 

перерозподіл електронної густини в молекулі ліганду внаслідок 

депротонування. Для сполук на основі ліганду Н2L
5 не вдається 

використовувати такий критерій депротонування як відсутність сигналу від 

NH протону в області 9.20 – 9.30 м.ч., оскільки дані сполуки мають кілька NH 

груп, сигнали яких уширені внаслідок обмінних взаємодій в розчині.  
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Таблиця 4.7. 

Значення хімічних зсувів у ЯМР спектрах синтезованих сполук 

H2L5 

1H, δ, м.ч:   

OCH3: (д, 12H, 3J(P-H) = 11.5 Гц) 3.69 –3.72;  

C5H3N: (д, 2Hb) 7.40, (т, 1Hc) 7.71;  

NH(CO): (с, 2H) 8.8; NH(P): (с, 2H) 9.25 
13С, δ, м.ч: 

54,17; 54,23; 54,28; 106,9; 141,2; 150,43; 151,77; 151,80. 
31P, δ, м.ч: 1.40 

NaHL5∙i-PrOH 1H, δ, м.ч:   

OCH3: (д, 12H, 3J(P-H) = 11.5 Гц) 3.61 – 3.64; 

C5H3N: (d, 2Hb) 7.05, (т, 1Hc) 7.50; NH(P): (с, 2H) 9.23. 

i-PrOH: СН3: 1.05 (д. 6Н), СН: 3.79 (м. 1Н) 

[La(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH 1H, δ, м.ч:   

OCH3: (д, 12H, 3J(P-H) = 11.5 Гц) 3.16 – 3.18; 

C5H3N: (д, 2Hb) 6.88, (т, 1Hc) 7.51; 

NaL6 1H, δ, м.ч:   

L-: CH3: (м, 12Н) 1.00; CH2: (м, 8Н) 2.95 

[La(L6)2bipy2]BPh4 1H, δ, м.ч:   

L-: CH3: (к, 24Н) 0.98; CH2: (м, 16Н) 2.46; 

bipy:   СН: (дд, 4Н) 7.41, (т, 4Н) 7.90, (д, 4Н) 8.35, (д, 4Н) 

8.65; 

BPh4
- : (т, 8Нβ) 6.75, (д, 8Нγ) 6.89, (т, 4Нα) 7.14; 

13С, δ, м.ч:  

155.68; 149.74; 137.77; 136.00; 126.14 – 125.46 (м), 124.65; 

121.97; 120.90; 38.92; 14.56. 

 

Сигнали в 1Н ЯМР спектрах синтезованих діамагнітних 

координаційних сполук лантану також зазнають сильнопольного зсуву  

відносно відповідних сигналів натрієвих солей. В спектрі сполуки 

[La(L6)2bipy2]BPh4 з’являються сигнали в області 7.3 – 8.8 м.ч., що 

відповідають протонам молекул α,α’-дипіридилу та тетрафенілборат-аніону. 

Аналіз інтегральних інтенсивностей сигналів в досліджених ПМР спектрах 

комплексів [La(L6)2bipy2]BPh4 вказує на мольне співвідношення 

(L6)- : bipy : BPh4
- = 2 : 2 : 1, що відповідає запропонованому складу комплексів. 



142 

Як додаткову характеристику для підтвердження складу для деяких 

одержаних сполук були записані спектри 13С ЯМР (Таблиця 4.7). 

  

4.3.2 Люмінесцентні властивості координаційних сполук гадолінію, 

європію та тербію на основі КАФ лігандів 

4.3.2.1 Дослідження фосфоресценції комплексу гадолінію 

[Gd(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH  

Для визначення положення найнижчого триплетного рівня лігандів у 

координаційних сполуках був записаний спектр фосфоресценції 

замороженного при 77 K розчину комплексу [Gd(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH в 

ацетонітрилі (рис. 4.20). Положення найнижчого триплетного рівня ліганду 

визначали за положенням у спектрі фосфоресценції смуги найкоротшої 

довжини хвилі. Знайдене значення становить ~23000 см-1 (435 нм). Значення 

різниці енергії ∆Е між найнижчим триплетним рівнем ліганду (Т1) і 

збудженими станами йонів Eu3+ (5D0, 
5D1) та Tb3+ (5D4) визначенні на основі 

спектра фосфоресценції, значення становлять відповідно: 

∆Е(Т1→
5D0) ≈ 5700 см-1, ∆Е(Т1→

5D1) ≈ 4000 см-1, ∆Е(Т1→
5D4) = 2500 см-1. 

Значення ΔE є близькими до оптимальних значень для ефективного трансферу 

енергії з ліганду на метал [28]. 

 
Рис. 4.20. Спектри фосфоресценції комплексу [Gd(HL5)2(NO3)]·i-PrOH 
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4.3.2.2 Люмінесцентні властивості комплексів європію та тербію з лігандами 

карбациламідофосфатного типу. 

Спектри збудження люмінесценції комплексів [Ln(HL5)2NO3]∙i-PrOH та 

[Ln(L6)2bipy2]BPh4 (Ln = Eu, Tb) виміряні для кристалічних зразків за кімнатної 

температури та 77 K, показані на рис. 4.21 та рис. 4.23.  

 
 Рис. 4.21. Спектри збудження емісії кристалічних зразків комплексів 

[Eu(HL5)2NO3]∙i-PrOH при 77 K (а) та [Eu(L6)2bipy2]BPh4 (б) при 298 K 

Збудження комплексів європію при 270 нм та 285 нм призводить до 

червоної люмінесценції, характерної для йона Eu3+. Спектри збудження 

люмінесценції сполук європію містять кілька слабких вузьких смуг і інтервалі 

390 – 550 нм, які можна віднести до 7F0 → 5L6 і 
7F0 → 5D1,2 переходів йона Eu3+ 

[129 – 136]. 

Спектри люмінесценції складаються з вузьких смуг, які можуть бути 

віднесені до переходів 5D0→
7Fj (j = 0–4) йона Eu3+ (рис. 4.22). Домінуючою в 

спектрах люмінесценції  як комплексу [Eu(HL5)2NO3]∙i-PrOH, так і комплексу 

[Eu(L6)2bipy2]BPh4 є смуга електродипольного переходу 5D0→
7F2. 

Малоінтенсивна смуга переходу 5D0→
7F0 (λ = 570–580 нм) є симетричним 

синглетом, що вказує на присутність єдиного оптичного центру та слугує 

критерієм індивідуальності сполуки.  
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Рис. 4.22. Спектри емісії та криві спаду інтенсивності люмінесценції для 

кристалічних комплексів [Eu(HL5)2NO3]∙i-PrOH (λзб = 270 нм) (а) та  

[Eu(L6)2bipy2]BPh4 (λзб = 285 нм)  (б) при 298 K  

 

Сукупність таких факторів як наяність в спектрах обох комплексів 

європію смуги переходу 5D0→
7F0, високе значення «червоно-оранжевого» 

співвідношення I(5D0→
7F2)/I(

5D0→
7F1) (Додаток 12) та характер розщеплення 

смуг зазначених переходів (Додаток 11) вказує на відносно низьку симетрію 

(викривлену С2v) координаційного оточення йона Eu3+ в [Eu(HL5)2NO3]∙i-PrOH, 

та вищу симетрію (D4d) координаційного оточення йона Eu3+ в 

[Eu(L6)2bipy2]BPh4, що підтверджується даними РСтА (Додаток 4). 

Криві спаду інтенсивності люмінесценції комплексів європію були 

зареєстровані за кімнатної температури шляхом спостереження спаду 

інтенсивності емісії переходу 5D0→
7F2. Крива спаду люмінесценції за 

кімнатної температури описується моноекспоненціальною функцією. 

Значення часу життя люмінесценції комплексу [Eu(HL5)2NO3]∙i-PrOH за 

кімнатної температури складає 1.63 мс (λзб =270 нм), а комплексу  

[Eu(L6)2bipy2]BPh4 відповідно 1.32 мс (λexc = 285 нм) (рис. 4.21).   

Деякі люмінесцентні характеристики одержаних кристалічних комплексів 

європію за кімнатної температури та λзб = 270 – 285 нм зібрані у Додатку 12. 

Власний квантовий вихід та час випромінювання стану 5D0 (τRAD) були 

обчислені з експериментального часу життя за формулами (1.1) та (1.2) 

(Розділ 1). 



145 

Власний квантовий вихід, розрахований за даними спектрів 

люмінесценції (Т = 298 K, λзб = 270 – 285 нм) для  комплексу  

[Eu(HL5)2NO3]∙i-PrOH складає 70%, а для [Eu(L6)2bipy2]BPh4 55% (Додаток 12). 

Обчислені внутрішні квантові виходи для одержаних комплексів є 

співрозмірними з іншими подібними та раніше відомими комплексами на 

основі КАФ лігандів [164]. 

Спектри збудження люмінесценції комплексів тербію (рис. 4.23) містять 

широку смугу в діапазоні 250–400 нм, що виникає внаслідок електронних 

переходів на збуджені рівні ліганду, і що підтверджує ефективну 

сенсибілізацію емісії Tb3+ органічними лігандами.  

 
Рис. 4.23. Спектри збудження емісії кристалічних комплексів 

[Tb(HL5)2NO3]∙i-PrOH (а) та [Tb(L6)2bipy2]BPh4 (б) при 298 K 

 

При збудженні ультрафіолетовим світлом обидва комплекси тербію 

демонструють яскраво-зелену люмінесценцію. У спектрах емісії 

спостерігаються вузькі смуги, які можна віднести до переходів 5D4→
7Fj 

(j = 6−0) йона Tb3+ (рис. 4.24). 

Порівняно з аналогічними комплексами європію, комплекси тербію 

демонструють вищі значення часу життя емісії.  



146 

 
Рис. 4.24. Спектри емісії (λзб = 290 нм) та криві спаду інтенсивності 

люмінесценції кристалічних комплексів [Tb(HL5)2NO3]∙i-PrOH (а) та 

[Tb(L6)2bipy2]BPh4 (б) при 298 K 

 

Спад інтенсивності люмінесценції комплексів тербію у часі є 

моноекспоненціальним, що свідчить про наявність у сполуках одного 

оптичного центру. Час життя люмінесценції для комплексу 

[Tb(HL5)2NO3]∙i-PrOH становить 1.96 мс (λзб = 290 нм, Т = 298 K). 

Час життя емісії комплексу [Tb(L6)2bipy2]BPh4  має значення  1.65 мс 

(λзб = 290 нм, Т = 298 K). Одержані значення корелюють з даними раніше 

відомих комплексів тербію на основі КАФ лігандів [44, 77]. 

 

 

Короткі висновки 
 

Вперше досліджена координаційна поведінка нового біс-хелатуючого 

КАФ ліганду тетраметил[піридин-2,6-диїл(імінокарбоніл)]діамідофосфату. 

Одержано координаційні сполуки скорпіонатного типу, в яких 

монодепротонований КАФ є тридентатним лігандом.  

В ІЧ спектрах нового біс-хелатуючого КАФ ліганда H2L
5 та 

координаційних сполук на його основі спостерігаються дві смуги валентних 

коливань  ν(СО), що вказує на наявність двох нееквівалентних карбонільних 
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груп в складі молекули ліганду. Це підтверджується і даними 

рентгеноструктурного аналізу. У випадку обох лігандів в ІЧ спектрі КС 

лантаноїдів відбуваються низькочастотні зсуви смуг поглинання карбонільної 

та фосфорильної груп, які складають Δν(СО) =  170 – 173 см-1 та 110 – 120 см-1 

для сполук на основі HL6 та H2L
5 відповідно, Δν(РО) = 135 – 138 см-1. Ці зсуви 

разом з відсутністю смуги поглинання ν(NH) є критерієм координації ліганду 

до центрального йона лантаноїду в депротонованому стані. Смуги поглинання 

характеристичних коливань ν(РО), що відносяться до нейтрального фрагменту 

ліганду H2L
5 зазнають значно меншого зсуву (66 – 68 см-1). 

Вперше було дослідженно процес комплексоутворення в розчині для  

тетраметил[піридин-2,6-диїл(імінокарбоніл)]діамідофосфату, визначено 

константи протонування H2L
5 та константи стійкості комплексів європію та 

тербію на його основі в розчині MeOH/H2O (80:20 об.). Було показано, що 

процес координації починається з формування частинок [LnL5H]2+ при рН 

близько 4. 

Рентгеноструктурні дослідження отриманих сполук показали, що 

молекула тетраметил[піридин-2,6-диїл(імінокарбоніл)]діамідофосфату має 

мономерну структуру, а в кристалах молекули H2L
5 поєднані в ланцюги через 

міжмолекулярні водневі зв’язки між атомами оксигену P=O групи та атомами  

гідрогену NH груп. Натрієва сіль NaHL5 у кристалічному стані є димером 

завдяки містковій функції атомів оксигену P=O депротонованої гілки КАФ 

ліганду. Нейтральний фрагмент ліганда координується до йона натрію 

монодентатно через атом оксигену фосфорильної групи.  

Координаційні сполуки [Eu(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH та 

[Tb(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH є ізоструктурними і мають мономерну будову. 

Поліедр центрального атома лантаноїда можна інтерпретувати як 

деформовану двошапкову тригональну призму. У кристалічній структурі обох 

отриманих сполук є численні слабкі міжмолекулярні та 

внутрішньомолекулярні контакти, що були більш детально проаналізовані за 

допомогою поверхонь Гіршфельда. 
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Комплекси [Ln(L6)2bipy2]BPh4 (Ln =La,  Eu) мають дискретну йонну 

будову та існують у вигляді кристалографічно незалежних 

нецентросиметричних одиниць, де центральний йон лантаноїду має геометрію 

найближчого оточення квадратної антипризми. 

При фотозбудженні УФ світлом комплекси європію та тербію 

проявляють яскраву червону та зелену люмінесценцію з часом життя  

1.32−1.63 мс (λзб  = 270–285 нм) для сполук європію 1.57–1.96 мс (λзб = 290 нм)  

для сполук тербію за кімнатної температури. Власний квантовий вихід 

координаційних сполук європію відповідно складає 55 % та 70 %. 

Досліджено термічні властивості синтезованих комплексів та показана 

їх висока термічна стійкість (початок розпаду близько 200 °С), що свідчить 

про перспективність комплексів для практичного використання в 

електролюмінесцентній діодній технології. А розчинність отриманих 

комплексів у воді відкриває перспективу для їх практичного застосування в 

біології та медицині.  



149 

ВИСНОВКИ 
 

1. Вперше синтезовано та виділено в індивідуальному стані 49 

координаційних сполук на основі КАФ та САФ лігандів загальної формули 

Cs(L1), Kat(L2) (Kat+ = Na+, K+, Cs+), Kat2(L
3) (Kat+ = Na+, Cs+), NHEt3(L

4), 

Kat[Ln(L1-2)4] (Kat+ = Cs+, NEt4
+),  (NHEt3)2[Ln2(L

3)4], [Ln2(L
4)3(phen)2], 

NaHL5∙i-PrOH, [Ln(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH та [Ln(L6)2bipy2]BPh4. 

2. Синтезовано новий біс-хелатуючий ліганд карбациламідофосфатного типу 

тетраметил[піридин-2,6-диїл(імінокарбоніл)]діамідофосфат (H2L
5) і ряд 

координаційних сполук на його основі [Ln(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH, а також 

нові комплекси катіонного типу [Ln(L6)2bipy2]BPh4 з N,N՛-тетраетил-N՛՛-

трихлорацетил)фосфотриамідом та досліджено їх структурні та 

спектральні властивості:  

- визначено константи протонування тетраметил[піридин-2,6-

диїл(імінокарбоніл)]діамідофосфату (H2L
5) та константи стійкості 

комплексів європію та тербію на його основі в розчині MeOH/H2O.  

- в координаційних сполуках [Ln(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH вперше для біс-

карбациламідофосфатів була зареєстрована тридентатна координація 

монодепротонованого ліганду до йона металу з утворенням комплексів 

скорпіонатного типу.  

- рентгеноструктурні дослідження отриманих сполук показали, що 

молекула тетраметил[піридин-2,6-диїл(імінокарбоніл)]діамідофосфату 

має мономерну структуру, а в кристалах молекули H2L
5 поєднані в 

ланцюги через міжмолекулярні водневі зв’язки між атомами оксигену 

P(O) групи та атомами гідрогену NH груп. Натрієва сіль NaHL5 у 

кристалічному стані є димером завдяки містковій функції атомів 

оксигену P(O) депротонованого замісника КАФ ліганду. Нейтральний 

фрагмент ліганда координується до йона натрію монодентатно через 

атом оксигену фосфорильної групи.  
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- синтезовані координаційні сполуки на основі КАФ лігандів 

[Ln(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH та [Ln(L6)2bipy2]BPh4 мають дискретну будову. 

У кристалічній структурі всіх отриманих сполук є численні слабкі 

міжмолекулярні та внутрішньомолекулярні контакти, що для 

комплексів [(Eu/Tb)(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH були більш детально 

проаналізовані за допомогою поверхонь Гіршфельда. 

- при фотозбудженні УФ світлом комплекси європію та тербію з КАФ 

лігандами [Ln(HL5)2(NO3)]∙i-PrOH та [Ln(L6)2bipy2]BPh4 виявляють 

яскраву червону та зелену люмінесценцію з часом життя 1.32–1.63 мс 

(298 K) для сполук європію та 1.57–1.96 мс (298 K)  для сполук тербію. 

Власний квантовий вихід координаційних сполук європію відповідно 

складає 55 % та 70 %. 

- новий КАФ ліганд (H2L
5) є водорозчинним, що робить його 

перспективним в галузі біологічних досліджень. Для 

тетраметил[піридин-2,6-диїл(імінокарбоніл)]діамідофосфату 

встановлено in silico наявність цитотоксичної дії щодо лейкозних клітин 

та відсутність гемолітичної активності in vitro у діапазоні досліджуваних 

концентрацій, що дозволяє зробити висновок про доцільність 

подальших біологічних досліджень сполук на основі цього ліганду.  

3. Одержано два типи тетракіс-комплексів з монохелатуючими САФ 

лігандами та різними позасферними катіонами. Методом 

рентгеноструктурного аналізу встановлено, що КС складу Cs[Ln(L1-2)4] 

мають полімерну будову, а КС NEt4[LnL(1-2)4] мають йонну будову.  

4. Вперше для сполук NEt4[Ln(L2)4] (Ln = La, Eu, Nd, Gd) при охолодженні до 

100 K було визначено та досліджено фазовий перехід та його 

термодинамічні параметри (ΔH, ΔS), значення яких вказують на суттєві 

структурні зміни. Але порівняння спектрів люмінесценції КС європію та 

тербію, знятих за температур 298 K та 77 K, вказує на відсутність змін в 

найближчому координаційному оточенні йона лантаноїда при охолоджені. 

Отже, зміни структури пов’язані з різними положеннями толільних 
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фрагментів та метокси груп, що підтверджується даними 

рентгеноструктурного аналізу. 

5. Для комплексів NEt4[Eu(L1-2)4] на основі диметил(фенілсульфоніл)-

амідофосфату та диметил-п-толуїлсульфоніламідофосфату зареєстровано 

найвищі значення часу життя люмінесценції (3.5 – 3.7 мс) серед раніше 

відомих комплексів європію з сульфоніл- та карбациламідофосфатами. 

6. Вперше було досліджено координаційно-хімічні властивості двох біс-

хелатуючих лігандів сульфоніламідофосфатного типу та підібрано 

оптимальні умови синтезу біядерних  координаційних сполук 

(NHEt3)2[Ln2(L
3)4] та [Ln2(L

4)3(phen)2] на їх основі.  Показана доцільність 

використання сполук (NHEt3)2[Ln(L3)4] (Ln = Eu, Tb) як додаткових 

люмінофорів для корекції спектру випромінювання джерела світла в 

технології створення білих світлодіодів (WLED).  

7. Дослідження термічних властивостей всіх синтезованих КС показали їх 

значну термічну стійкість (початок розкладу близько 200 °С), що свідчить 

про перспективність практичного використання комплексів лантаноїдів з 

моно- та біс-хелатуючими карбацил- та сульфоніламідофосфатами в 

електролюмінесцентній діодній технології.  
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ДОДАТКИ 

Додаток 1  

Результати трилонометричного титрування йона Ln3+ та температури 

плавлення синтезованих координаційних сполук.  

Сполука 

w(Ln3+). % 

знайдено розраховано 
Відхилення від 

теоретичного. % 
Тпл . °С 

Cs[La(L1)4] 10.44 10.47 0.29 186 

Cs[Nd(L1)4] 10.75 10.80 0.46 186 

Cs[EuL1
4] 11.30 11.33 0.26 187 

Cs[Gd(L1)4] 11.45 11.67 0.22 187 

Cs[Tb(L1)4] 11.75 11.80 0.42 186 

NEt4[La(L1)4] 11.46 10.49 0.29 158 

NEt4[Nd(L1)4] 10.80 10.83 0.28 165 

NEt4[Eu(L1)4] 11.30 11.36 0.53 162 

NEt4[Gd(L1)4] 11.31 11.66 0.35 162 

NEt4[Tb(L1)4] 11.77 11.82 0.42 164 

Cs[La(L2)4] 10.00 10.04 0.40 195 

Cs[Nd(L2)4] 10.35 10.37 0.19 197 

Cs[Eu(L2)4] 10.80 10.88 0.74 195 

Cs[Gd(L2)4] 10.93 11.21 0.28 195 

Cs[Tb(L2)4] 11.28 11.32 0.35 196 

NEt4[La(L2)4] 10.03 10.07 0.40 192 

NEt4[Nd(L2)4] 10.35 10.39 0.39 190 

NEt4[Eu(L2)4] 10.87 10.90 0.28 187 

NEt4[Gd(L2)4] 10.92 11.23 0.31 187 

NEt4[Tb(L2)4] 11.30 11.35 0.44 188 

(NHEt3)2[La2(L3)4] 10.65 10.94 0.29 132* 

(NHEt3)2[Nd2(L3)4] 11.17 11.31 0.14 135* 

(NHEt3)2[Eu2(L3)4] 11.54 11.84 0.30 135* 

(NHEt3)2[Gd2(L3)4] 11.93 12.21 0.28 132* 

(NHEt3)2[Tb2(L3)4] 12.02 12.32 0.30 136* 

[La2(L4)3phen2] 12.36 12.53 0.17 >220* 

[Nd2(L4)3phen2] 12.72 12.95 0.23 >220* 

[Eu2(L4)3phen2] 13.32 13.55 0.23 >220* 

[Gd2(L4)3phen2] 13.80 13.95 0.15 >220* 

[Tb2(L4)3phen2] 13.80 14.08 0.28 >220* 

[La(HL5)2(NO3)] 13.13 13.60 0.47 185 

[Nd(HL5)2(NO3)] 13.52 14.05 0.53 186 

[Eu(HL5)2(NO3)] 14.09 14.69 0.60 184 

[Gd(HL5)2(NO3)] 14.67 15.12 0.45 185 

[Tb(HL5)2(NO3)] 14.69 15.26 0.57 185 

[La(L6)2dipy2]BPh4 9.31 9.43 0.12 175* 

[Nd(L6)2dipy2]BPh4 9.61 9.75 0.14 177* 

[Eu(L6)2dipy2]BPh4 10.00 10.22 0.22 177* 

[Gd(L6)2dipy2]BPh4 10.26 10.54 0.28 179* 

[Tb(L6)2dipy2]BPh4 10.53 10.64 0.11 177* 

*Плавлення супроводжується розкладом 
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Додаток 2  

Кристалографічні дані та основні параметри уточнення структур 

Сполука NaL2  KL2 CsL2 NEt4[Nd(L2)4] NEt4[Eu(L2)4] (NHEt3)2[Eu2(L3)4] 

Формула C9H13NaNO5PS C9H13KNO5PS C9H13CsNO5PS C44H72NdN5O20P4S4 C44H72EuN5O20P4S4 C76H111Eu2N10O44P8S8 

Молекулярна маса 301.22 317.33 411.14 1387.46 1395.18 2676.9 

Температура (К) 293 294 293 294 293 100 293 

Довжина хвилі (Å) 0.71073 (Mo) 0.71073(Mo) 0.71073(Mo) 0.71073 (Mo) 0.71073 (Mo) 1.54184 (Cu) 0.71073 (Mo) 

Сингонія орторомбічна орторомбічна моноклінна моноклінна моноклінна моноклінна орторомбічна 

Просторова група P bca (#61) P bca (#61) C 2/c (#15) C 2/c (#15) C 2/c (#15) P 21/c (#14) P nnn (#48) 

Параметри 

елементарної комірки 

  

а (Å) 7.982 8.0441(3) 28.535 28.405(2) 28.276(2)  24.3901(2) 12.4449(6) 

b (Å) 11.385 11.8629(6) 6.635 10.6400(6) 10.6780(9) 10.59625(8) 13.4380(7) 

c (Å) 28.182 28.6781(20) 15.870 24.5740(16) 24.4149(2) 24.2138(2) 17.0395(8) 

α (°) 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 

β (°) 90.00 90.00 106.92 124.798(7) 124.699(1) 111.1837(9) 90.00 

γ (°) 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 

об’єм комірки (Å3) 2561.0 2736.6(3) 2874.6 6098.8(8) 6060.6(8)  5835.04 2849.6(2) 

Z 8 8 8 4 4 4 2 

Dcalc(g/cm3) 1.562 1.540 1.900 1.511 1.529  1.588 1.559 

Коеф. абс. μ (мм-1) 0.422 0.668 2.843 1.165 1.351 10.718 1.435 

F(000) 1248 1312 1600 2860 2872 2872 1362 

Діапазон θ (°)  2.904-27.499 3.16-30.00 2.927-25.997 2.19-27.18 3.67-73.32 3.63-23.90 

Індекси: -11≤h≤10 -9≤h≤10 -39≤h≤40 -34≤h≤34 -36≤h≤36 -30≤h≤29 -16≤h≤ 13 

 -15≤k≤16 -15≤k≤15 -9≤k≤8 -13≤k≤13 -13≤k≤13 -12≤k≤12 -17≤k≤17 

 -39≤l≤35 -37≤l≤20 -22≤l≤20 -30≤l≤30 -31≤l≤31 -30≤l≤26 -18≤l≤22 

Кількість рефлексів 27186 10628 13521 22097 33415 37689 16663 

Незалежні рефлекси  3685 6694 4178 5979 6694 11494 3277 

Рефлекси з  I>2 σ (I) 2936 3139 3477 4698 5915 10907 2578 

GoF (F2) 1.043 1.088 1.042 1.115 1.033 1.043 1.142 

Фінальні R індекси 

[I>2σ (I)] 

R1=0.0369 

wR2 = 0.0895 

R1 = 0.0561 

wR2 = 0.1171 

R1 = 0.0221 

wR2 = 0.0549 

R1 = 0.0776 

wR2 = 0.1841 

R1 = 0.0317 

wR2 = 0.0741 

R1 = 0.0284  

wR2 = 0.0729 

R1 = 0.0598 

wR2 = 0.1519 

R індекси (всі дані) R1 = 0.0536 

wR2 = 0.0946 

R1 = 0.0786 

wR2 = 0.1297 

R1 = 0.0297 

wR2 = 0.0569 

R1 = 0.0978 

wR2 = 0.1961 

R1 = 0.0392 

wR2 = 0.0795 

R1 = 0.0304 

wR2 = 0.0745 

R1 = 0.0764 

wR2 = 0.1641 

CCDC - - - - 1033142 1033143 - 
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Продовження додатку 2  

Сполука NEt4[La(L1)4] NEt4[Nd(L1)4] (Cs[Nd(L1)4])2 Cs[La(L2)4] Cs[Nd(L2)4] Cs[Eu(L2)4] 

Формула C40H64LaN3O22P4S4 C40H64NdN3O22P4S4 (C36H52CsN4NdO20P4S4)2 C36H52CsN4LaO20P4S4 C36H52CsN4NdO20P4S4 C36H52CsN4EuO20P4S4 

Молекулярна маса 1329.97 1331.32 2667.96 1384.75 1390.08 1397.80 

Температура (К) 293           294 293 294 294 294 

Довжина хвилі (Å) 0.71073 (Mo) 0.71073 (Mo) 0.71073 (Mo) 0.71073 (Mo) 0.71073 (Mo) 0.71073 (Mo) 

Сингонія моноклінна моноклінна орторомбічна орторомбічна орторомбічна орторомбічна 

Просторова група C 2/c (#15) C 2/c (#15)   P bca (#61) P bcn (#60) P bcn (#60) P bcn (#60) 

Параметри 

елементарної комірки 

 

а (Å) 22.7432(6)         22.7432(6) 14.7093(9) 25.4797(6) 25.443(4) 25.3342(4) 

b (Å) 10.5290(2)         10.5290(2) 16.9613(10) 12.1173(3) 12.0577(15) 11.9744(2) 

c (Å) 24.8433(6)     24.8433(6) 40.131(2) 17.3477(5) 17.341(4) 17.2965(2) 

α (°) 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 

β (°) 103.032(3)          103.032(3) 90.00 90.00 90.00 90.00 

γ (°) 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 

об’єм комірки (Å3) 5795.8(2) 5795.8(2) 10012.2(10)  5356.0(2) 5319.9(16) 5247.10(14) 

Z 4 4 4 4 4 4 

Dcalc(g/cm3) 1.524      1.526 1.770 1.717 1.736 1.769 

Коефіцієнт абсорбції. 

μ (мм-1) 

1.066  1.223 2.123 1.816 2.002 2.235 

F(000) 2728  2732 5304 2768 2780 2792 

Діапазон θ (°) 2.85-27.50 2.85-27.50 3.019-27.500 2.929-27.496 2.850-29.997 3.601-29.079 

Індекси: -29≤h≤29 -29≤h≤29 -18≤h≤19 -33≤h≤30 -35≤h≤35 -32≤h≤32 

 -13≤k≤13 -13≤k≤13 -21≤k≤21 -14≤k≤15 -15≤k≤16 -15≤k≤14 

 -32≤l≤32 -32≤l≤32 -48≤l≤50 -15≤l≤22 -24≤l≤24 -22≤l≤17 

Кількість рефлексів 41999  41933 87107 20157 24725 30341 

Незалежні рефлекси  6665  6658 11408 6129 6103 7644 

Рефлекси з  I>2 σ (I) 5526  5519 7413 3967 2641 6194 

GoF (F2) 1.086  1.096 1.096  1.008 0.962 1.125 

Фінальні R індекси 

[I>2σ (I)] 

R1 = 0.0506         

wR2= 0.1013         

R1 = 0.0553  

wR2 = 0.1207 

R1 = 0.0827  

wR2 = 0.1450  

R1 = 0.0449  

wR2 = 0.0708 

R1 = 0.0969  

wR2 = 0.1213 

R1 = 0.0457  

wR2 = 0.0853 

R індекси (всі дані) R1 = 0.0678  

wR2 = 0.1075   

R1 = 0.0725  

wR2 = 0.1278 

R1 = 0.1327  

wR2 = 0.1650 

R1 = 0.0884  

wR2 = 0.0794 

R1 = 0.2184  

wR2 = 0.1573 

R1 = 0.0615  

wR2 = 0.0913 

CCDC - - 1843207 - - - 
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Продовження додатку 2  

Сполука H2L5 NaHL5∙ i-PrOH [Tb(HL5)2(NO3)] 

∙ i-PrOH 

[Eu(HL5)2(NO3)] ∙ 

i-PrOH 

[La(L6)2dipy2]BPh4 [Eu(L6)2dipy2]BPh4 

Формула C11H19N5O8P2 C14H26NaN5O9P2 C25H44N11O20P4Tb C25H44N11O20P4Eu C64H76BCl6LaN10O4P2 C64H76BCl6EuN10O4P2 

Молекулярна маса 411.25 493.33 1101.51  1093.54 1473.70 1486.76 

Температура (К) 293 294 110 294 294 293 

Довжина хвилі (Å) 0.71073 (Mo) 0.71073 (Mo) 0.71073 (Mo) 0.71073 (Mo) 0.71073 (Mo) 0.71073 (Mo) 

Сингонія моноклінна моноклінна моноклінна моноклінна моноклінна моноклінна 

Просторова група P21/c (#14) P21/c (#14) P 21/n ((#14) P 21/n ((#14) P 21/c (#14) P 21/c (#14) 
Параметри елементарної  

комірки 

 

а (Å) 8.9985(2) 13.740(2) 13.134(2) 13.3844(6) 21.2864(16) 21.023 

b (Å) 11.8275(3) 17.912(3) 17.152(2) 17.2947(6) 15.3303(10) 15.233 

c (Å) 17.5639(3) 9.9299(15) 19.453(3) 19.5123(8) 22.8574(19) 22.765 

α (°) 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 

β (°) 103.400(2) 108.507(16) 107.506(19) 106.525(5) 104.026(8) 103.39 

γ (°) 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 

об’єм комірки (Å3) 1818.43(7) 2317.5(6) 4179.6(12) 4330.2(3) 7236.6(10) 7092.1 

Z 4 4 4 4 4 4 

Dcalc(g/cm3) 1.502 1.414 1.751 1.677 1.353 1.392 

Коефіцієнт абсорбції. μ 

(мм-1) 

0.290 0.260 1.935 1.683 0.907 1.207 

F(000) 856 1032 2224 2212 3024 3048 

Діапазон θ (°) 2.90-30.00 3.383-18.802 2.901-24.999 3.200-25.999 2.905-25.000 3.13-30.00 

Індекси: -12≤h≤12 -17≤h≤17 -15≤h≤15 -13≤h≤16 -19≤h≤25 -28≤h≤26 

 -16≤k≤16 -23≤k≤22 -18≤k≤20 -20≤k≤21 -18≤k≤18 -17≤k≤21 

 -24≤l≤24 -11≤l≤12 -23≤l≤23 -23≤l≤24 -27≤l≤27 -3≤l≤31 

Кількість рефлексів 30070 20367 33047 25701 49204 58897 

Незалежні рефлекси  5285 5320 7353 8470 12732 19938 

Рефлекси з  I>2 σ (I) 3911 2506 4081 5974 6205 7781 

GoF (F2) 1.070 1.027 0.983 1.032 1.010 0.680 

Фінальні R індекси [I>2σ 

(I)] 

R1 = 0.0498.  

wR2 = 0.1299 

R1 = 0.0964.  

wR2 = 0.1778 

R1 = 0.0790.  

wR2 = 0.1685 

R1 = 0.0591.  

wR2 = 0.1412 

R1 = 0.1002.  

wR2 = 0.2141 

R1 = 0.0422.  

wR2 = 0.0524 

R індекси (всі дані) R1 = 0.0710.  

wR2 = 0.1378 

R1 = 0.2012.  

wR2 = 0.2181 

R1 = 0.1448.  

wR2 = 0.2068 

R1 = 0.0862.  

wR2 = 0.1621 

R1 = 0.1915.  

wR2 = 0.2615 

R1 = 0.1415.  

wR2 = 0.0610 

CCDC 1984336 1984337 1984338 1984339 - - 
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Додаток 3  

Геометричні критерії Порай-Кошица та Асланова для визначення форми 

поліедра (КЧ 8)  

Форма поліедра 
Кути(°) 

δ1 [°] δ2 [°] δ3 [°] δ4 [°] φ ω 

Додекаедрон Хорда. D2d 29.5 29.5 29.5 29.5 0 90 

Двошапкова тригональна 

призма.  C2v 
0 21.7 48.2 48.2 16.1 - 

Квадратна антипризма. D4d 0 0 52.5 52.5 24.7 79.3 

NEt4[La(L1)4] 5.4 5.1 43.8 43.8 32.3 81.6 

NEt4[Nd(L1)4] 3. 8 3. 8 43.2 43.2 32.85 81.7 

NEt4[Eu(L2)4]-293 K 2.2 8.9 60.7 60.8 27.9 82.3 

NEt4[Eu(L2)4]-100 K 4.98 11.5 56.7 57.9 12.9 86.3 

NEt4[Nd(L2)4] 3.7 9.3 58.2 58.2 34.3 84.4 

Cs[Nd(L1)4] 36.3 21.6 35.2 17.3 38.2 89.7 

Cs[La(L2)4] 33.6 40.9 33.6 30.85 42.7 88.3 

Cs[Nd(L2)4] 41.5 32.6 40.7 32.6 43.0 87.9 

Cs[Eu(L2)4] 33.0 31.0 33.0 29.2 11.8 88.8 

(NНEt3)2[Eu2(L
3)4] 20.7 22.0 20.7 21.2    51.5 89.7 

[Tb(HL5)2NO3]∙i-PrOH 12.96 19.15 42.11 44.66 10.2 87.75 

[Eu(HL5)2NO3]∙i-PrOH 11.95 20.15 41.15 43.75 11.2 87.55 

[La(L6)2Dipy2]BPh4 2.8 7.2 51.2 48.8 24.3 84.4 

[Eu(L6)2Dipy2]BPh4 3.1 7.4 50.3 49.2 22.1 84.4 
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Додаток 5  

 

Значення вибраних довжин зв’язків (Å) та кутів () для сполук на основі 

фосфорильованих сульфамідів 

NaL2 KL2 CsL2 

Na1-O1 2.745 K1-O1 2.911(3) Cs1-O2ii 3.031 

Na1-O4 2.372 K1-O2i 2.799(2) Cs1-O1 3.142 

Na1-O5 2.389 K1-O2iii 2.867(3) Cs1-O3 2.982 

Na1-O2i 2.549 K1-O3ii 2.669(2) Cs1-O3i 3.120 

Na1-O2iii 2.518 K1-O3iv 2.901(2) Cs1-O5 3.219 

Na1-N1 2.733 K1-O5 2.769(2) Cs1-N1 3.264 

P1-N1 1.606 K1-N1 2.947(3) Cs1-O2iii 3.105 

S1-N1 1.553 P1-N1 1.599(3) P1-N1 1.594 

O2-Na1-O1 116.0 S1-N1 1.556(3) S1-N1 1.552 

N1-Na1-O2 54.34 O1-K1-O3ii 71.15(7) O2ii-Cs1-O1 92.56 

O1-Na1-O4 75.92 O1-K1-O3iv 84.60(7) O1-Cs1-O3 62.32 

O4-Na1-O2 89.31 O3ii-K1-O3iv 119.92(4) O3-Cs1-O3i 77.04 

O2-Na1-N1 115.6 O3ii-K1-O5 156.93(8) O3i-Cs1-O5 45.17 

O2-Na1-O5 78.54 O3ii-K1-N1 101.67(7) O5-Cs1-N1 72.34 

S1-N1-P1 122.4 O3iv-K1-N1 127.42(8) O2ii-Cs1-N1 44.66 

O1-S1-N1 114.4 O2i-K1-O2iii 76.87(8) O2ii-Cs1-O2iii 100.2 

  S1-N1-P1 124.61(18) S1-N1-P1 128.1 

  O1-S1-N1 114.00(14) O1-S1-N1 115.0 

 Операції симетрії для еквівалентних атомів:  

i = 1+x, y, z; iii = 2-x, -y, 1-z  

i = ½+x, ½-y, 1-z; ii = 1+x, y, z; 
iii = 1.5-x, -1/2+y, 1-z;  
iv = 1.5+x, ½-y, 1-z 

i = ½-x, ½-y, -z; ii = ½-x, - ½ -y, -z;  
iii = x, -y, -½+z;  

 

NEt4[LaL1
4] NEt4[NdL1

4] 

La1—O1 2.571(2) S1—O1 1.461(3) Nd1—O1(S) 2.570(3) S1—O1 1.464(3) 

La1—O1i 2.571(2) S1—N1 1.548(3) Nd1—O1i(S) 2.570(3) S1—N1 1.547(4) 

La1—O3 2.445(2) P1—N1 1.582(3) Nd1—O3(P) 2.445(3) P1—N1 1.584(4) 

La1—O3i 2.445(2) P1—O3 1.478(3) Nd1—O3i(P) 2.445(3) P1—O3 1.479(3) 

La1—O6 2.531(3) S2—O6 1.463(3) Nd1—O6(S) 2.533(3) S2—O6 1.462(3) 

La1—O6i 2.531(3) S2—N3 1.548(4) Nd1—O6i(S) 2.533(3) S2—N3 1.546(5) 

La1—O8 2.467(3) P2—N3 1.580(4) Nd1—O8(P) 2.468(3) P2—N3 1.585(5 

La1—O8i 2.467(3) P2—O9 1.467(3) Nd1—O8i(P) 2.468(3) P2—O8 1.467(3) 

La1 ∙∙∙ La1 12.531   Nd1∙∙∙Nd1 12.531   

O1–La1–O3 71.33(8) O6–La1–O9 71.51(9) O1–Nd1–O3 71.36(9) O6–Nd1–O8 151.16(1) 

La1–O1–S1 142.43(1) La1–O6– S2 141.33(1) Nd1–O1– S1 142.28(2) Nd1–O6– S2 141.22(2) 

O1–S1–N1 105.37(1) O6–S2–N3 112.45(2) O1–S1–N1 112.73(2) O6–S2–N3 112.7(2) 

S1–N1–P1 128.0(2) S2–N3–P2 127.9(3) S1–N1–P1 127.9(3) S2–N3–P2 127.6(3) 

P1–O3–La1 137.89(1) P2–O9–La1 140.02(1) P1–O3–Nd1 137.93(2) P2–O8–Nd1 139.89(2) 

 Операції симетрії для еквівалентних атомів: i = -x, y, ½ -z  
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Продовження Додатку 5  

Cs[NdL2
4] Cs[LaL2

4] 

Nd1—O1(S) 2.4891(19) Cs1—O2 3.1037(17) La1—O1(S) 2.542(2) Cs1—O2 3.105(2) 

Nd1—O1iii(S) 2.4892(19) Cs1—O2i 3.1036(17) La1—O1iii(S) 2.542(2) Cs1—O2i 3.105(2) 

Nd1—O2(P) 2.3893(17) Cs1—O4 3.285(2) La1—O2(P) 2.439(3) Cs1—O4 3.319(3) 

Nd1—O2iii(P) 2.3892(17) Cs1—O4i 3.285(2) La1—O2iii(P) 2.439(3) Cs1—O4i 3.319(3) 

Nd1—O6(S) 2.4635(19) Cs1—O6 3.506(2) La1—O6(S) 2.515(3) Cs1—O6 3.505(3) 

Nd1—O6iii(S) 2.4636(19) Cs1—O6i 3.506(2) La1—O6iii(S) 2.515(3) Cs1—O6i 3.504(3) 

Nd1—O7(P) 2.4172(19) Cs1—O7 3.2964(19) La1—O7(P) 2.473(3) Cs1—O7 3.314(3) 

Nd1—O7iii(P) 2.4172(19) Cs1—O7i 3.2964(19) La1—O7iii(P) 2.473(3) Cs1—O7i 3.314(3) 

Nd1 ∙∙∙ Cs1 4.4807(11) 
Cs1—O8 3.382(2) 

La1 ∙∙∙ Cs1 4.498(14) 
Cs1—O8 3.382(2) 

Cs1—O8i 3.382(2) Cs1—O8i 3.382(2) 

S1—O1 1.466(2) S2—O6 1.461(2) S1—O1 1.467(3) S2—O6 1.464(3) 

S1—N1 1.554(3) S2—N2 1.534(2) S1—N1 1.555(4) S2—N2 1.544(4) 

P1—N1 1.577(3) P2—N2 1.587(3) P1—N1 1.575(3) P2—N2 1.574(4) 

P1—O2 1.4855(18) P2—O7 1.478(2) P1—O2 1.489(2) P2—O7 1.484(3) 

O1–Nd1–O2 77.56(7) O6–Nd1–O7 71.88(7) O1–La1–O2 41.08(5) O6–La1–O7 71.17(9) 

Nd1–O1–S1 145.77(11) Nd1–O6–S2 144.04(12) La1–O1–S1 145.62(17) La1–O6–S2 143.93(18) 

O1–S1–N1 112.74(13) O6–S2–N2 113.99(13) O1–S1–N1 112.76(16) O6–S2–N2 114.06(18) 

S1–N1–P1 125.64(16) S2–N2–P2 129.53(17) S1–N1–P1 126.6(2) S2–N2–P2 130.4(2) 

N1–P1–O2 119.15(12) N2–P2–O7 117.95(13) N1–P1–O2 119.11(17) N2–P2–O7 118.15(18) 

P1–O2–Nd1 137.69(11) P2–O7–Nd1 139.75(12) P1–O2–La1 137.75(15) P2–O7–La1 139.56(18) 

Cs[EuL2
4] Cs[NdL1

4] 

Eu1—O1 2.372(2) Cs1—O1 3.291(2) Nd1—O1 2.478(5) Cs1—O1 3.223(6) 

Eu1—O1iii 2.372(2) Cs1—O1i 3.291(2) Nd1—O3 2.346(6) Cs1—O2 3.269(8) 

Eu1—O4 2.438(2) Cs1—O4 3.507(2) Nd1—O6 2.502(6) Cs1—O6 3.307(6) 

Eu1—O4iii 2.438(2) Cs1—O4i 3.507(2) Nd1—O8 2.419(7) Cs1—O7 3.251(7) 

Eu1—O6 2.351(2) Cs1—O5 3.355(3) Nd1—O11 2.498(5) Cs1—O8 3.497(7) 

Eu1—O6iii 2.351(2) Cs1—O5i 3.355(3) Nd1—O15 2.365(6) Cs1—O11 3.298(6) 

Eu1—O9 2.453(3) Cs1—O6 3.117(2) Nd1—O16 2.394(5) Cs1—O12 3.416(8) 

Eu1—O9iii 2.453(3) Cs1—O6i 3.117(2) Nd1—O17 2.496(5) Cs1—O16 3.197(5) 

Eu1∙∙∙ Cs1 4.4813(13) Cs1—O8 3.261(3) Nd1 ∙∙∙ Cs1 4.7608(8) Cs1—O17 3.653(6) 

Eu1∙∙∙Cs1 4.4813(13) Cs1—O8i 3.261(3) Nd1∙∙∙Cs1 4.5929(8) Cs1—O18 3.431(7) 

S1—O4 1.458(3) S2—O9 1.464(3) S1—O1 1.457(6) S3—O11 1.458(6) 

S1—N1 1.536(3) S2—N2 1.548(3) S1—N1 1.521(9) S3—N3 1.534(8) 

P1—N1 1.590(3) P2—N2 1.586(3) P1—N1 1.556(9) P3—N3 1.572(8) 

P1—O1 1.481(3) P2—O6 1.485(2) P1—O3 1.480(7) P3—O15 1.467(7) 

O1–Eu1–O4 76.59(9) O6–Eu1–O9 77.26(8) S2—O6 1.461(6) S4—O17 1.453(6) 

O1–Eu1–O4 72.55(8) O6–Eu1–O9 70.16(8) S2—N2 1.531(7) S4—N4 1.545(8) 

Eu1–O4–S1 143.80(15) Eu1–O9–S2 146.02(14) P2—N2 1.600(8) P4—N4 1.553(8) 

O4–S1–N1 112.63(19) O9–S2–N2 112.63(16) P2—O8 1.479(7) P4—O16 1.481(6) 

S1–N1–P1 128.8(2) S2–N2–P2 125.1(2) O1–Nd1–O3 69.9(2) P2–O8–Nd1 133.7(4) 

N1–P1–O1 117.95(16) N2–P2–O6 118.87(15) Nd1–O1– S1 143.7(4) O11–Nd1–O15 71.3(2) 

P1–O1–Eu1 139.91(14) P2–O6–Eu1 137.96(14) O1–S1–N1 113.4(4) Nd1–O11– S3 145.2(4) 

 S1–N1–P1  127.9(5) O11–S3–N3 112.7(4) 

Операції симетрії для еквівалентних атомів: P1–O3–Nd1  143.0(4) S3–N3–P3 128.6(5) 
i = 1-x, 1-y, 1-z;   iii = 1-x, y, ½ -z; O6–Nd1–O8 69.9(2) P3–O15–Nd1 141.6(4) 

    Nd1–O6–S2 139.8(3) O16–Nd1–17 70.13(18) 

    O6–S2–N2 113.8(4) Nd1–O17– S4 146.2(3) 
    S2–N2–P2 125.0(5) O17–S4–N4 112.7(4) 

  

 

      



178 

Продовження Додатку 5  

NEt4[NdL2
4] NEt4[EuL2

4] 

Nd1—O1(S) 2.487(5) S1—O1 1.479(6) 1-Eu-100 1-Eu-293 

Nd1—O1i(S) 2.487(5) S1—N1 1.559(8) Eu1–O2(S) 2.463(2) Eu1–O6 2.352(2) 

Nd1—O3(P) 2.402(5) P1—N1 1.581(8) Eu1–O3(P) 2.351(2) Eu1–O1 2.355(2) 

Nd1—O3i(P) 2.401(5) P1—O3 1.467(6) Eu1–O6(S) 2.475(2) Eu1–O4 2.462(2) 

Nd1—O6(S) 2.529(5) S2—O6 1.450(6) Eu1–O8(P) 2.336(2) Eu1–O9 2.493(2) 

Nd1—O6i(S) 2.529(5) S2—N2 1.536(8) Eu1–O11(S) 2.484(2)   

Nd1—O8(P) 2.393(5) P2—N2 1.587(8) Eu1–O13(P) 2.340(2)   

Nd1—O8i(P) 2.393(5) P2—O8 1.477(6) Eu1–O16(S) 2.436(2)   

Nd1 ∙∙∙ Nd1 12.674   Eu1–O18(P) 2.366(2)   

O1–Nd1–O3 74.26(18) O6–Nd1–O8 149.41(19) Eu∙∙∙Eu 12.319(2) Eu∙∙∙Eu 12.418(2) 

Nd1–O1–S1 137.1(3) Nd1–O6– S2 143.2(3) O2–Eu1–O3 73.10(5) S1–N1–P1 125.14(5) 

O1–S1–N1 111.9(4) O6–S2–N2 113.2(4) O6–Eu1–O8 72.76(5) S2–N2–P2 127.01(5) 

S1–N1–P1 125.9(5) S2–N2–P2 127.0(5) O11–Eu1–O13 74.98(5) S3–N3–P3 125.86(5) 

P1–O3–Nd1 138.1(3) P2–O8–Nd1 139.4(3) O16–Eu1–O18 75.40(5) S4–N4–P4 124.36(5) 

Операції симетрії для еквівалентних атомів:     
i = -x, y, ½ -z;     

(NHEt3)2[Eu2(L3)4]     

Eu1–O1(P) 2.354(4) O1–Eu1–O2 75.08(13)     

Eu1–O1i(P) 2.354(4) Eu1–O2–S1 142.9(2)     

Eu1–O1ii(P) 2.354(4) O2–S1–N1 113.0(3)     

Eu1–O1iii(P) 2.354(4) S1–N1–P1 124.4(3)     

Eu1–O2(S) 2.465(4) N1–P1–O1 118.4(3)     

Eu1–O2i(S) 2.465(4) P1–O1–Eu1 139.9(2)     

Eu1–O2ii(S) 2.465(4) Eu∙∙∙Eu 13.438     

Eu1–O2iii(S) 2.465(4)       

S1—O2 1.453(4) P1—N1 1.575(6)     
S1—N1 1.550(6) P1—O1 1.475(4)     

Операції симетрії для еквівалентних атомів:     
i = 1.5-x, ½+y, z;  
ii = x, ½-y, ½-z; 

 iii = 1.5-x, y, ½-z;  
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Додаток 6  

 

Теоретично розраховані (а) та експериментнальні (б) порошкові 

рентгенограми для координаційних сполук складу NEt4[Ln(L2)4]. Взято з 

роботи [125] 

 

 

Номер піка Індекси Міллера для піків поліморфів: 

 100 K  293 K 

1 0.0.2  2.0.-2 

2 2.0.-2 0.0.2 

3 0.1.1 1.1.-1 

4 1.1.-2 1.1.-2 

5 1.1.2 3.1.-1 

6 0.1.3 1.1.-3 

7 2.0.-4 2.0.-4 

8 4.0.0 4.0.0 

9 5.1.-2  2.2.-3 

10 1.2.3 4.2.-3 
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Додаток 7  
 

Значення вибраних довжин зв’язків (Å) та кутів () для H2L
5. NaHL5 ∙i-PrOH. 

[Tb(HL5)2NO3] ∙i-PrOH and [Eu(HL5)2NO3] ∙i-PrOH (Координати симетрії:  (i) -

x+1. -y+1. -z+1;  (ii) x. -y+3/2. z+1/2. Взято з роботи [149] 

H2L5 NaHL5∙ i-PrOH 

P1—O1A 1.5836 (10) P1—O1 1.584 (5) Na1—O3 2.374 (4) 

P1—O2A 1.5736 (10) P1—O2 1.552 (5) Na1—O3i 2.300 (4) 

P1—O3 1.4555 (14) P1—O3 1.457 (4) Na1—O4 2.399 (3) 

P1—N1 1.6264 (18) P1—N1 1.597 (4) Na1—O5ii 2.345 (4) 

P1—O1B 1.5760 (10) P2—O6 1.547 (5) Na1—O8 2.265 (4) 

P1—O2B 1.5824 (10) P2—O7 1.549 (5) O4—C3 1.241 (5) 

P2—O6 1.5623 (16) P2—O8 1.451 (4) O5—C9 1.227 (6) 

P2—O7 1.5453 (14) P2—N5 1.643 (4)   

P2—O8 1.4580 (15) O3i—Na1—O3 83.00 (14) O8—Na1—O3 137.90 (16) 

P2—N5 1.6544 (16) O3—Na1—O4 79.16 (13) O8—Na1—O3i 103.28 (14) 

O4—C3 1.203 (2) O3i—Na1—O5ii 102.35 (15) O8—Na1—O4 88.63 (13) 

O5—C9 1.226 (2) O5ii—Na1—O3 123.73 (16) O8—Na1—O5ii 95.97 (15) 

  O5ii—Na1—O4 89.54 (14)   

[Tb(HL5)2NO3] ∙i-PrOH [Eu(HL5)2NO3] ∙i-PrOH 

Tb1—O3 2.307 (7) P2—O8 1.470 (8) Eu1—O3 2.328 (4) P2—O8 1.458 (5) 

Tb1—O4 2.366 (8) P2—N5 1.642 (9) Eu1—O4 2.362 (4) P2—N1 1.636 (6) 

Tb1—O8 2.335 (7) P3—O9 1.567 (10) Eu1—O8 2.372 (4) P3—O9 1.574 (7) 

Tb1—O11 2.298 (6) P3—O10 1.565 (10) Eu1—O11 2.332 (5) P3—O10 1.538 (6) 

Tb1—O12 2.384 (7) P3—O11 1.475 (8) Eu1—O12 2.412 (4) P3—O11 1.486 (5) 

Tb1—O14 2.331 (8) P3—N6 1.618 (11) Eu1—O16 2.370 (5) P3—N6 1.599 (7) 

Tb1—O17 2.504 (8) P4—O14 1.470 (8) Eu1—O17 2.525 (5) P4—O14 1.540 (6) 

Tb1—O19 2.476 (8) P4—O15 1.540 (9) Eu1—O19 2.513 (5) P4—O15 1.480 (7) 

P1—O1 1.602 (8) P4—O16 1.584 (8) P1—O1 1.574 (5) P4—O16 1.472 (5) 

P1—O2 1.582 (7) P4—N10 1.632 (9) P1—O2 1.571 (5) P4—N10 1.614 (6) 

P1—O3 1.494 (9) O4—C3 1.254 (12) P1—O3 1.489 (5) O4—C3 1.278 (7) 

P1—N1 1.595 (9) O5—C9 1.213 (11) P1—N5 1.590 (6) O5—C9 1.228 (7) 

P2—O6 1.562 (8) O12—C14 1.256 (13) P2—O6 1.577 (6) O12—C14 1.264 (8) 

P2—O7 1.537 (8) O13—C20 1.217 (14) P2—O7 1.511 (6) O13—C20 1.208 (9) 

O1–P1–O4 107.6(6) O14–P3–O15 102.0(5) O1–P1–O2 113.3(3) O10–P3–O11 101.9(4) 

O1–P1–O3 110.9(5) O16–P3–N11 110.9(5) O1–P1–O3 115.3(3) O9–P3–N6 118.8(3) 

O3–P1–O4 102.4(6) O12–P4–O9 111.9(5) O3–P1–O2 102.6(3) O16–P4–O14 112.4(3) 

O1–P1–N2 118.3(6) O12–P4–O11 104.9(4) O1–P1–N1 109.6(3) O16–P4–O15 116.1(4) 

O8–P2–O6 114.6(5) O9–P4–O11 104.9(4) O8–P2–O6 105.8(3) O14–P4–O15 102.9(4) 

O8–P2–O7 112.6(5) O12–P4–N7 103.3(5) O8–P2–O7 112.1(3) O16–P4–N10 110.5(3) 

O7–P2–O6 103.2(5) C3–N2–P1 121(1) O7–P2–O6 105.2(3) C3–N1–P1 126.9(5) 

O8–P2–N6 110.0(5) C9–N6–P2 125.2(8) O8–P2–N5 119.7(3) C9–N5–P2 120.7(5) 

O16–P3–O14 115.7(5) C20–N11–P3 127.2(8) O9–P3–O10 112.8(4) C14–N6–P3 122.6(5) 

O16–P3–O15 113.5(5) C14–N7–P4 120.8(8) O9–P3–O11 110.1(3) C20–N10–P4 124.4(5) 

        

Tb∙∙∙Tb    Eu∙∙∙Eu    

Tb1–Tb1 12.492   Eu1–Eu1 12.485   

Tb1–Tb1 10.433   Eu1–Eu1 10.625   

Tb1–Tb1 13.351   Eu1–Eu1 13.390   
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Додаток 8  

Геометричні параметри водневих зв’язків (Å, º) для H2L
5. NaHL5∙i-PrOH. 

[Eu(HL5)2NO3] ∙i-PrOH та [Tb(HL5)2NO3]∙i-PrOH. Координати симетрії:  (i) x. -

y+1/2. z-1/2;  (ii) x+1. -y+1/2. z+1/2. (iii) -x+2. -y+1. -z+1;  (iv) x. -y+3/2. z-1/2.(vi) 

-x+3/2. y+1/2. -z+3/2;  (vii) -x+1. -y+1. -z+1. Взято з роботи [149] 

D−H···A H···A, Å D···A, Å D−H···A, ⁰ 

H2L5 

N1−H1···O8i 2.12(3) 2.810(2) 160(3) 

N2−H2···O8i 2.39(3) 3.038(2) 142(3) 

N4−H4···O3ii 2.08(3) 2.859(2) 160(3) 

N5−H5···N3 2.06(3) 2.685(2) 136(2) 

N5−H5…O4 2.43(3) 3.135(2) 150(2) 

NaHL5 ∙i-PrOH 

N2−H2···O9iii 2.04 2.885(5) 167 

N4−H4···O4iv 2.00 2.857(5) 171 

N5−H5···N3 2.05 2.663(5) 128 

N5−H5…O4 2.44 3.242(4) 157 

O9−H9···N1 2.02 2.834(5) 175 

[Tb(HL5)2NO3] ∙i-PrOH 

N2−H2···O5vi 1.91 2.765(11) 164 

N5−H5···N3 1.90 2.601(12) 135 

N5−H5…O4 2.31 3.04(1) 141 

N9−H9···O20vii 2.06 2.891(13) 156 

N10−H10···N8 1.92 2.581(13) 131 

N10−H10…O12 2.33 3.06(1) 140 

O20−H20···N6 2.01 2.826(13) 163 

[Eu(HL5)2NO3] ∙i-PrOH 

N1−H1···N3 1.93 2.602(7) 134 

N1–H1…O4 2.34 3.067(6) 143 

N4−H4···O5vi 1.94 2.788(7) 166 

N9−H9···O20vii 2.05 2.872(8) 161 

N10−H10···N8 1.93 2.607(8) 135 

N10−H10…O12 2.33 3.070(7) 144 

O20−H20···N6 2.04 2.808(9) 157 
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Додаток 9  

Значення вибраних довжин зв’язків (Å) та кутів () для координаційних сполук 

[La(L6)2bipy2]BPh4  та [Eu(L6)2bipy2]BPh4 

[La(L6)2bipy2]BPh4  [Eu(L6)2bipy2]BPh4 

La – O2(P) 2.441(7) Eu1 – O1(P) 2.3407(18) 

La – O1(C) 2.430(8) Eu1 – O2(C) 2.356(2) 

La – O3(C) 2.437(8) Eu1 – O3(P) 2.3102(17) 

La – O4(P) 2.389(6) Eu1 – O4(C) 2.356(2) 

La – N1 2.653(5) Eu1 – N1 2.626(2) 

La – N2 2.741(7) Eu1 – N2 2.557(2) 

La – N3 2.706(9) Eu1 – N3 2.575(2) 

La – N4 2.682(9) Eu1 – N4 2.606(2) 

P1 – O2 1.488(8) P1 – O1 1.4917 

P2 – O4 1.498(7) P2 – O3 1.4852 

C21 – O1 1.24(2) C21 – O2 1.2506 

C31– O3 1.26(1) C31 – O4 1.2621 

P1 – N5 1.61(1) P1 – N5 1.612(3) 

P2 – N8 1.63(1) P2 – N8 1.627(3) 

N5 – C21 1.29(2) N5 – C21 1.269(5) 

N8 – C31 1.27(2) N8 – C31 1.277(4) 

O1 – La – O2 72.4(3) O1 – Eu – O2 74.53(7) 

La – O1 – C21 137.1(8) Eu – O2 – C21 135.9(2) 

O1 – C21 – N5 133(1) O2 – C21 – N5 132.5(3) 

C21 – N5 – P1 123(1) C21 – N5 – P1 123.9(3) 

N5 – P1 – O2 117.3(6) N5 – P1 – O1 116.0(1) 

P1 – O2 – La 135.7(4) P1 – O1 – Eu 135.7(1) 

O3 – La – O4 73.0(2) O3 – Eu – O4 74.49(7) 

La – O4 – P2 137.3(4) Eu – O3 – P2 137.6(1) 

N8 – P2 – O4 115.6(5) N8 – P2 – O3 114.9(1) 

C31 – N8 – P2 123.9(9) C31 – N8 – P2 123.2(2) 

O3 – C31 – N8 134(1) O4 – C31 – N8 133.2(3) 

La – O3 – C31 135.5(7) Eu – O4 – C31 135.3(2) 

N1 – La – N2 60.5(2) N1 – Eu – N2 62.04(7) 

N3 – La – N4 59.8(3) N3 – Eu – N4 62.21(8) 
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Додаток 10  

Дані термогравіметричних досліджень комплексів 
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NEt4[LaL1
4] 

200-350 60.0 - (156). + (218). - (275) 65.5 

NEt4[NdL1
4] 

200-400 62.5 - (163). + (211). - (271) 65.8 

NEt4[EuL1
4] 

200-400 62.7 - (160). + (209). - (283) 65.7 

NEt4[LaL2
4] 

200-400 66.8 - (189). + (217). - (276) 70.8 

NEt4[NdL2
4] 

200-400 66.7 - (189). +(210). - (271).+(388) 70.5 

NEt4[EuL2
4] 

200-400 63.5 - (185). +(210). -(276).+(388) 79.6 

Cs[NdL2
4] 

210-340 53.2 - (195). + (210). - (265) 56.5 

(NНEt3)2[Eu2(L
3)4] 

100-360 58.1 +(132). +(247). - (342). +(528) 69.0 

[Gd2(L
4)3phen2] 

100-400 62.3 +(235). +(270). +(346). +(564) 52.2 

H2L
5 180- 350 42.7 - (176). + (203). - (320) 58.6 

[Tb(HL5)2NO3] ∙i-PrOH 180-285 26.5 + (200). - (244). + (282) 42.3 

[La(L6)2bipy2]BPh4 
150-300 60.4 - (131). + (177). - (248) 78.2 

[Gd(L6)2bipy2]BPh4 
150-300 58.2 + (199). - (235) 79.1 

«+» - екзоефект. «-» - ендоефект 
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Додаток 11  

 

Число компонент штарківської структури переходів 5D0→
7FJ у залежності від 

квантового числа J та відповідна симетрія кристалічного поля [12]  

Симетрія Тип симетрії 
J 

0 1 2 3 4 

Ікосаедрична 

Кубічна 

I. Ih 

T. Td. Th. O. Oh 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

4 

Октагональна 

Гексагональна 

Пентагональна 

D4d. S8. C8v. D8 

C3h. D3h. C6. C6h. C6v. D6. D6h 

С5. C5h. C5v. D5. D5h 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

5 

4 

6 

6 

5 

Тетрагональна C4. S4. C4h. C4v. D4. D2d. D4h 1 2 4 5 7 

Тригональна C3. S6. C3v. D3. D3d 1 2 3 5 6 

Орторомбічна 

Моноклінна 

Триклінна 

C2v. D2. D2h 

CS. C2. C2h 

C1. Cі 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

5 

5 

5 

7 

7 

7 

9 

9 

9 

NEt4[Eu(L1)4]  - 3 5 2 2 

NEt4[Eu(L2)4]  - 3 1 1 2 

Сs[Eu(L2)4]  - 2 3 2 3 

[Eu2(L
4)3phen2]  1 3 5 3 4 

[Eu(HL5)2NO3]∙i-PrOH  1 3 5 3 5 

[Eu(L6)2bipy2]BPh4  1 2 3 3 2 
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Додаток 12  

Люмінесцентні характеристики кристалічних комплексів європію за кімнатної 

температури λзб = 270 – 285  нм. 

Комплекс 
I(5D0→

7F2)/ 

I(5D0→
7F1) 

τrad, 

мс 

τexp, 

мс 
Ar, с

-1 Atot, с
-1 Anr, с

-

1 

QLn
Ln,  

% 

NEt4[EuL1
4] 0.90 5.80 3.7 172.37 270.27 97.90 63.8 

NEt4[EuL2
4] 1.21 4.78 3.5 209.11 285.71 76.60 73.2 

Cs[EuL2
4] 3.50 3.04 2.2 329.29 454.54 125.26 72.4 

NHEt3[Eu2(L
3)4] 3.58 3.04 1.65 328.60 606.06 277.46 54.2 

[Eu2(L
4)3phen2] 4.77 2.53 1.39 394.97 719.42 324.46 54.9 

[Eu(HL5)2NO3]∙i-PrOH 4.63 2.33 1.63 428.32 613.50 185.18 69.8 

[Eu(L6)2bipy2]BPh4 4.93 2.41 1.32 413.79 757.58 343.78 54.6 
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Додаток 13  

. ESI-MS спектри H2L
5 у розчині метанол/вода (1: 1) 
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Додаток 14  

 

ESI-MS спектри систем Eu3+−H2L
5 та Tb3+−H2L

5 (pH 3, HCl) у розчині 

метанол/вода (1: 1). 
.  
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