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ВСТУП 

Актуальність теми. Останні десятиріччя координаційні сполуки 

лантаноїдів знаходяться у центрі уваги багатьох дослідницьких груп по всьому 

світу, що спричинено перспективністю їх практичного застосування у сучасних 

технологіях. Особлива увага приділяється дослідженням, спрямованим на 

пошук люмінесцентних матеріалів. З цієї точки зору комплекси 

рідкісноземельних елементів (РЗЕ) привертають увагу перш за все специфікою 

механізму люмінесценції, обумовленою f-f–переходами, яка дозволяє отримати 

монохроматичне випромінювання, що є нехарактерним для люмінофорів чисто 

органічної природи. Люмінесценція тризарядних іонів лантаноїдів є предметом 

досліджень багатьох наукових галузей від лазерної фізики до молекулярної 

біології, що обумовлено інтересом не тільки з фундаментальної точки зору, а і з 

точку зору можливості практичного застосування в генераторах світла, 

сенсорах, оптичних підсилювачах, лазерах, пласких дисплеях, 

флуоресцентному освітленні, медичній діагностиці. 

Проблема низької поглинаючої здатності f-f–переходів лантаноїдів в 

координаційних сполуках вирішується підбором органічних лігандів, що здатні 

сенсибілізувати емісію лантаноїдів шляхом передачі на метал поглинутої ними 

енергії, а також частковим зняттям заборони по парності на переходи всередині     

f-оболонки. Тому, пошук нових лігандів – сенсибілізаторів емісії лантаноїдів, 

синтез та дослідження комплексних сполук РЗЕ на їх основі є актуальним 

завданням сучасної координаційної хімії. Зважаючи на значну кількість 

успішних досліджень люмінесцентних комплексів лантаноїдів на основі -

дикетонатних лігандів, слід відмітити, що перспективними але недостатньо 

вивченими в цьому напрямку, є комплекси РЗЕ із гетерозаміщеними 

структурними аналогами β-дикетонів – карбациламідофосфатами (КАФ - 

лігандами) – сполуками, що містять хелатуючий фрагмент C(O)N(H)P(O). 

Можливість утворення ацидоформ КАФ лігандів за рахунок відщеплення при 

комплексоутворенні амідного протону та наявність PO- функціональної групи, 
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що має вищу, ніж карбонільна, спорідненість до іонів лантаноїдів, дозволяють 

отримувати міцні внутрішньокомплексні сполуки РЗЕ. Наявність у складі КАФ 

лігандів атома фосфору надає додаткові синтетичні можливості (в порівнянні з 

β-дикетонами) для введення функціональних груп – «антен», здатних 

транспортувати енергію світла у збудження електронів f-підрівня центрального 

атома.  

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в рамках науково-дослідної 

держбюджетної теми "Синтез неорганічних та координаційних сполук для 

створення нових функціоналізованих матеріалів" (номер державної реєстрації 

0111U005046). 

Мета і задачі дослідження.  

Мета: пошук КАФ-лігандів – фотосенсибілізаторів люмінесценції 

лантаноїдів (ІІІ); синтез, встановлення будови та вивчення фізико-хімічних 

властивостей координаційних сполук лантаноїдів на основі синтезованих КАФ 

лігандів; оцінка перспектив практичного використання одержаних сполук. 

Для досягнення поставленої мети було необхідно вирішити такі задачі: 

синтезувати ліганди КАФ типу, що містять ароматичні замісники; дослідити їх 

координаційно-хімічні властивості по відношенню до іонів лантаноїдів (ІІІ); 

дослідити протипухлинну дію диметил-N-бензоїламідофосфату на за умов in 

vitro; на основі синтезованих лігандів одержати нові координаційні сполуки 

лантаноїдів (ІІІ) та оптимізувати методики їх отримання; встановити 

кристалічну та молекулярну будову синтезованих сполук; дослідити термічні 

властивості одержаних комплексів; вивчити спектральні властивості 

синтезованих координаційних сполук та проаналізувати їх взаємозв’язок з 

будовою комплексів; визначити положення триплетних рівнів лігандів у складі 

одержаних комплексів; дослідити та проаналізувати фотолюмінесцентні 

властивості комплексів Eu(ІІІ) та Tb(ІІІ) та оцінити сенсибілізуючу здатність 

обраних лігандів щодо їх метал-центрованої емісії.  
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Об’єкт дослідження – координаційні сполуки лантаноїдів на основі 

лігандів карбациламідофосфатного типу. 

Предмет дослідження: умови утворення, будова та властивості КАФ 

лігандів та координаційних сполук лантаноїдів на їх основі. 

Методи дослідження. ІЧ-, ЯМР- (
1
Н та 

31
Р), електронна та люмінесцентна 

спектроскопія, елементний аналіз, термогравіметрія, рентгеноструктурний 

аналіз. 

Наукова новизна одержаних результатів. Синтезовано та виділено в 

індивідуальному стані 113 нових координаційних сполук. 

Вперше отримані та спектрально і структурно охарактеризовані 

п’ятиядерні координаційні сполуки лантаноїдів на основі лігандів КАФ типу.  

Показано, що N-(дифенілфосфорил)бензамід може бути координованим 

до іону лантаноїду як в ацидо- так і в молекулярній формі.  

Знайдено, що положення триплетних рівнів фенілвмісних КАФ лігандів у 

складі координаційних сполук є достатньо високими для ефективної 

сенсибілізації 4f-емісії як Eu(III) так і Tb(III), а остання характеризується 

високими значеннями внутрішніх квантових виходів та часу життя збудженого 

стану (до 3.2 мс). 

Виявлено, що 4-f люмінесценція Eu(ІІІ) у трис-комплексах на основі 

КАФ лігандів може бути сенсибілізована кетоном Міхлера (КМ) у розчині та у 

плівках, одержаних методом спін-коатингу.  

Вперше зафіксована триболюмінесценція координаційних сполук Eu(ІІІ) 

та Tb(ІІІ) на основі КАФ лігандів.  

Для диметил-N-бензоїламідофосфату продемонстровано часо- та 

дозозалежний цитотоксичний ефект щодо клітин лейкозу L1210. 

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати 

поглиблюють, систематизують дані та сприяють подальшому вивченню 

бідентатно-хелатуючих лігандів фосфорильного типу та комплексів на їх 

основі, придатних для практичного застосування; можуть бути використані при 

підготовці практикумів та навчальних посібників з координаційної хімії. 
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Люмінесцентні дослідження комплексних сполук європію та тербію на основі 

лігандів диметил-N-бензоїламідофосфату, N-(дифенілфосфорил)бензаміду та 

дифеніл-N-бензоїламідофосфату виявили ефективну метал-центровану, 

сенсибілізовану лігандами люмінесценцію, що вказує на перспективність 

використання даних сполук для створення люмінофорних матеріалів. Показано, 

що методом випаровування у вакуумі комплексів складу TbL
2

3Phen, TbL
1
3Phen, 

TbL
2

3 та TbL
2

3Dipy вдається одержати тонкі однорідні плівки з люмінофорними 

властивостями, що можна використати для розробки сендвічевих 

електролюмінофорних пристроїв. Спрогнозований за комп’ютерними 

розрахунками широкий спектр біологічної активності та експериментально 

знайдений цитотоксичний ефект HL
1
 щодо клітин лейкозу L1210 вказує на 

перспективність подальшого дослідження біологічної дії КАФ сполук, а також 

координаційних сполук на їх основі. 

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 ст.н.с. В. О. Труша (Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, хімічний факультет, кафедра неорганічної 

хімії). Люмінесцентні дослідження координаційних сполук проведені разом із 

науковими групами д.х.н. Н. В. Русакової (Фізико-хімічний інститут імені О.В. 

Богатського) та д.х.н. П. Гавришевської (хімічний факультет Вроцлавського 

університету, Польша). Рентгеноструктурні дослідження проведено у співпраці 

з науковою групою професора О. В. Шишкіна (НТК “Інститут монокристалів” 

НАН України, м. Харків). Дослідження біологічної активності лігандів 

проводились спільно зі ст.н.с. І. І. Гринюк та ст.н.с. С. В. Прилуцькою 

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, хімічний 

факультет, кафедра неорганічної хімії). В окремих дослідженях брали участь 

м.н.с. О. О. Ліціс, ст.н.с. К. О. Знов’як, ст.н.с. Т. Ю. Слива (Київський 
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національний університет імені Тараса Шевченка, хімічний факультет), ст.н.с. 

Ю. В. Коломзаров (Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН 

України) та пров.н.с. В. В. Трачевський (Інститут металофізики НАН України). 

Апробація роботи. Результати дисертаційної роботи були представлені 

на таких конференціях: V Всероссийская конференция студентов и аспирантов 

с международным участием «Химия в современном мире» (м. Санкт-

Петербург, 18-22 квітня 2011 р.); Дванадцята Всеукраїнська наукова 

конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" (м. Київ, 

18-20 травня 2011 р.); Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною 

участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" (м. Київ, 25-27 квітня 

2012 р.); Річна сесія наукової ради з проблемами «аналітична хімія» НАН 

України (м. Гурзуф, 3-10 червня 2012 р.); Конференція молодих вчених з фізики 

напівпровідників з міжнародною участю «Лашкарьовські читання – 2013», 

(м. Київ, 2-4 квітня 2013 р.); VII
th
 International chemistry conference “Kyiv-

Toulouse”, (Київ, 2-7 червня 2013); XVI Конференція молодих вчених і 

студентів-хіміків південного регіону України з міжнародною участю (м. Одеса, 

28-30 квітня 2014 р.), 17
th
 International сonference on luminescence of сondesed 

matter, (м. Вроцлав, 13-18 липня 2014 р.); XIX Українська конференція 

неорганічної хімії за участю закордонних учених (м. Одеса, 7-11 вересня 

2014 р.); VIII
th
 International chemistry conference “Kyiv-Toulouse” (м. Тулуза, 1-4 

Червня 2015 p.). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 8 статей і 

тези 12 доповідей на вітчизняних та міжнародних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (206 найменувань) 

та 10 додатків. Загальний обсяг дисертації становить 154 сторінки друкованого 

тексту та містить 57 рисунків і 24 таблиці. 
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РОЗДІЛ 1.  

 

1.1 Люмінесценція тризарядних іонів лантаноїдів: природа спектрів та 

практичне значення. 

Люмінесценція – світіння атомів, молекул, іонів та інших більш складних 

угрупувань, спричинене електронними переходами в цих частинках при їх 

поверненні із збудженого стану в основний.  

Ключем до розуміння спектральних властивостей лантаноїдів є їх 

специфічна електронна конфігурація: основний стан іонів Ln
3+

 [Xe]4f
n
 (n=0-14) 

енергетично добре розділений від [Xe]4f
n-1

5d
1
 конфігурації (∆Е >32000 см

-1
), 

крім того, має місце екранування 4f-орбіталей «ксеноновим ядром» (54 

електрони), зокрема 5S
2
5p

6
 підрівнями, що робить валентні 4f-орбіталі 

«внутрішніми». Таким чином, тризарядні іони лантаноїдів (Ln
3+

) проявляють 

три типи переходів:  

1. Дозволені переходи пов’язані з перенесенням заряду (з ліганду на 

метал або з металу на ліганд). Енергія цих переходів досить висока – 30000–

40000 см
-1

.  

2. Дозволені f-d переходи, енергія яких сильно залежить від оточення 

іону, оскільки 5d орбіталі є зовнішніми і безпосередньо взаємодіють з 

орбіталями ліганду. Енергія цих переходів теж зазвичай досить висока (> 

40000 см
-1

). 

3. Заборонені, а тому такі, що мають малі коефіцієнти поглинання 

(ε< 10 М
-1

·см
-1

) та високі значення часу життя (порядку мілісекунд) f-f 

переходи. Було показано, що f-f переходи стають частково дозволеними як 

електрон-дипольні переходи через змішування конфігурацій протилежної 

парності, таких як 4f
n-1 

5d
1
 конфігурація, та як магнітно-дипольні переходи. 

Завдяки екрануванню 4f орбіталей від зовнішнього впливу 5р
6
 та 6s

2
 

орбіталями, для цих переходів характерна вузька ширина ліній у спектрах та 

незалежність енергії центру мас електронного переходу від оточення іону. Це 
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забезпечує отримання «чистих» кольорів світла та робить легким розпізнавання 

f-f переходів.  

Діаграма розташування енергетичних рівнів аква іонів лантаноїдів 

представлена на рис. 1.1 [1-8], а основні випромінювальні переходи приведені в 

таблиці 1.1 [9, 10]. Оскільки оточення іонів лантаноїдів мало впливає на 

положення їх енергетичних рівнів, то дана діаграма може використовуватись 

для тризарядних іонів лантаноїдів незалежно від типу сполуки. Більшість іонів 

лантаноїдів проявляють люмінесцентні властивості, але все ж одні є 

сильнішими емітерами, інші слабшими. У йона La
3+

 відсутні 4f-електрони, у 

Lu
3+

 повністю заповнена 4f-оболонка, тому ці іони не проявляють 

люмінесцентні властивості. Довжини хвиль випромінювання решти лантаноїдів 

охоплюють весь спектральний діапазон від ультрафіолетового (Gd
3+

) до 

видимого (Sm
3+

 - оранжевий, Eu
3+

 - червоний, Tb
3+

 - зелений, Dy
3+

 - жовтий, 

Tm
3+

 - синій) та ближнього інфрачервоного (Pr
3+

, Nd
3+

, Ho
3+

, Er
3+

 та Yb
3+

).  

 

Рис. 1.1. Діаграма розташування енергетичних рівнів іонів лантаноїдів Ln
3+

. 

 

Відповідно до енергетичних зазорів ∆ELn (різниці енергії основних та 

збуджених рівнів) іони Gd
3+

, Eu
3+

, Tb
3+

 є найкращими люмінофорами. Однак, 

люмінесценція гадолінію не представляє інтерес для її використання в 

біоаналізі та зондуванні, оскільки перекривається з поглинанням та/чи 
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випромінюванням органічних молекул. Натомість з гадолінію можлива 

ефективна передача фотону енергії збудження на іон європію з подальшим 

випромінюванням останнім двох червоних фотонів (явище перетворення 

випромінювання із пониженням частоти – “down conversion”), що робить 

гадоліній перспективним люмінофором для створення безртутних 

флуоресцентних ламп [11]. Енергетичні зазори ∆ELn іонів Eu
3+

 та Tb
3+

, навпаки, 

є оптимальними для потенційного використання емісії цих іонів при створенні 

люмінесцентних зондів, чим і пояснюється активне вивчення сполук європію та 

тербію протягом останніх десятиліть. Інтерес поширюється також на іони Sm
3+

 

та Dy
3+

 [12, 13]. Для решти ж лантаноїдів у водному середовищі характерні 

дуже низькі квантові виходи, що суттєво обмежує їх використання в біоаналізі. 

Празеодим часто є компонентом твердотільних оптичних матеріалів, завдяки 

своїй здатності до перетворення випромінювання з підвищенням частоти (“up 

conversion”): випромінювання синього світла при переході двох-трьох фотонів з 

3
P0 рівня на 

1
G4 чи 

1
D2 [14]. Аналогічна здатність перетворювати енергію світла 

спостерігається також для іонів Nd
3+

, Dy
3+

, Ho
3+

, Er
3+

 [14]. ІЧ люмінесценція 

Nd
3+

, Ho
3+

, Er
3+

 та Yb
3+

 представляє інтерес для створення лазерів та 

телекомунікаційних пристроїв [15]. Останнім часом ці елементи набули 

популярності через появу технічних розробок, які полегшують виявлення 

слабкого ІЧ випромінювання, а також завдяки використанню сенсибілізуючих 

молекул. Через хорошу проникність ІЧ променів (діапазону 0.9 – 1.5 мм) через 

біологічні тканини, лантанід-вмісні зонди на основі даних іонів на сьогодні 

широко використовуються для роздільної в часі візуалізації тканин та для 

діагностики раку зокрема.  

Люмінесценція тризарядних іонів лантіноїдів вивчається в кількох 

наукових галузях від лазерної фізики до молекулярної біології. За останній час 

опубліковано десятки літоглядів [16-30], присвячених люмінесценції 

лантаноїдів та сфокусованих на специфічних аспектах цієї тематики. 

Лантаноїд-вмісні люмінофори задіяні при  
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Таблиця 1.1  

Основні люмінесцентні характеристики іонів Ln
3+

 
Ln Збуджений стан Основний стан Фінальний стан λ, нм

a
 Енергетичний 

зазор ΔELn, см
-1

 

τrad, мс
a
 

Ce 5d 
2
F5/2  300-450    

Pr 
1
D2  

3
P0 

3
P0 

 

3
H4 

 

3
F4, 

1
G4, 

3
H4, 

3
H5 

3
HJ (J = 4-6) 

3FJ (J = 2-4) 

 

1000, 1440, 600, 900 

490, 545, 615 

640, 700, 725 

6940 

3910 

 

(0.05
б
-0.35) 

(0.003
б
-0.02) 

Nd 
4
F3/2 

4
I9/2 

4
IJ (J = 9/2-15/2) 900, 1060, 1350, 1850 5400 0.42 (0.2-0.5) 

Sm 
4
G5/2 

4
G5/2 

4
G5/2 

6
H5/2 

6
HJ (J = 5/2-13/2) 

6
FJ (J = 1/2-9/2) 

6
H13/2 

560, 595, 640, 700, 775 

870, 887, 926, 1010, 1150 

877 

7400 6.26 

Eu
г
 

5
D0 

7
F0 

7
FJ (J = 0-6) 580, 590, 615, 650, 720, 750, 820 12300 9.7 (1-11) 

Gd 
6
P7/2 

8
S7/2 

8
S7/2 315 32100 10.9 

Tb 
5
D4 

7
F6 7FJ (J = 6-0) 490, 540, 580, 620 14800 9.0 (1-9) 

Dy 
4
F9/2 

4
F15/2 

6
H15/2 

 

6
HJ (J = 15/2-9/2) 

6
HJ (J = 15/2-9/2) 

475, 570, 660, 750 

455, 540, 615, 695 

7850 

1000 

1.85 (0.15-

1.9) 

3.22 

Ho 
5
S2 

5
F5 

5
I8 

 

5
IJ (J = 8, 7) 

5
IJ (J = 8, 7) 

545, 750 

650, 965 

3000 

2200 

0.37 (0.51
б
) 

0.8
б
 

Er
г
 

4
S3/2 

4
F9/2 

4
I9/2 

4
I13/2 

4
I15/2 

4
IJ (J = 15/2, 13/2) 

4
I15/2 

4
I15/2 

4
I15/2 

545, 850 

660 

810 

1540 

3100 

2850 

2150 

6500 

0.7
б
 

0.6
б
 

4.5
б
 

0.66 (0.7-12) 

Tm 
1
D2 

1
G4 

3
H4 

3
H6 

3
F4, 

3
H4, 

3
F3, 

3
F2 

3
H6, 

3
F4, 

3
H5 

3
H6 

450, 650, 740, 775 

470, 650, 770 

800 

6650 

6250 

4300 

0.09 

1.29 

3.6
б
 

Yb 
2
F5/2 

2
F7/2 

2
F7/2 980 10250 2.0 (0.5-2.0)

в
 

a – значення для акваіонів; б – значення для лантаноїдів, допованих в Y2O3 або YLiF4 (Ho), або YAl3(BO3)4 (Dy); в – 

значення для комплексів з органічними лігандами: 0.5-1.3 мс, а для твердотільних неорганічних сполук: ≈2 мс; в дужках 

приведені діапазони значень, виміряні для різних середовищ; г – може спостерігатися також люмінесценція з інших 

рівнів: з 
5
D1, 

5
D2, 

5
D3 – для Eu

3+
, та з 

4
D5/2, 

2
P3/2, 

4
G11/2, 

2
H9/2 – для Er

3+
.   
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створенні екранів телевізорів та комп’ютерів для конвертування катодних 

променів у видиме світло. Робота пласких дисплеїв також може бути основана 

на люмінесценції лантаноїдів. Цей же тип матеріалів часто використовують і у 

флуоресцентному освітленні [19]. Іони лантаноїдів також застосовують як 

генератори світла та компоненти посилювання в лазерах та оптичних 

посилювачах [31-33]. 

Завдяки своїм люмінесцентним властивостям в тому числі, лантаноїди 

використовуються як зонди в хіміі та біології. Зручні спектральні діапазони, 

вузькі лінії в спектрах, порівняно довгі значення часу життя емісії лантаноїдів, 

а також можливість отримати інформацію про симетрію найближчого оточення 

Ln
3+

 з розщеплення смуг f-f переходів, роблять останніх ідеальними 

кандидатами для створення люмінесцентних міток. Так званий 

рідкісноземельний зонд може дати інформацію про параметри зв’язків у метал-

органічних сполуках, природу координованих до металу груп, про 

розташування цих груп навколо металу. Кінцевою метою таких досліджень є 

встановлення механізму дії та ролі металу і окремих координованих ним груп при 

функціонуванні металвмісних ферментів і більш складних об’єктів [9, 34-36].  

Одним з найважливіших комерційних застосувань люмінесценцентних 

комплексів лантаноїдів є медична діагностика, де вони використовуються для 

виявлення присутності малих кількостей біомолекул, що дозволяє робити 

висновки про фізіологічний стан пацієнта. DELFIA (Dissociation Enhanced 

Lanthanide Fluorescence Immunoassay) – відома схема медичної діагностики 

багатьох захворювань [16], що лежить в основі великої кількості клінічних 

випробувань, наприклад, для тестування новонароджених (на кістковий фіброз, 

гіпотиреоз та вроджену надниркову гіперплазію), виявлення коров’ячого сказу 

[37]. Всі ці біологічні тести основані на молекулярних біологічних методах, що 

базуються на процесі бімолекулярного розпізнавання, такому як антитіло-

антиген взаємодії, які переводять концентрацію біомаркерів (біомолекулярні 

види, пов'язані з патологією, що діагностується) в концентрацію іонів 

лантаноїдів. У DELFIA люмінесценція лантаноїдів реєструється після 
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додавання реагентів які її оптимізують (або активізують). Таким чином, 

інтенсивність люмінесценції пов’язана з концентрацією біомаркерів початково 

присутніх у зразку. Перевага застосування комплексів лантаноїдів полягає у 

тому, що вони забезпечують дуже високу чутливість визначення з дуже 

низьким фоновим сигналом. Вони успішно заміщують радіоактивні мітки, що 

використовувались раніше. Альтернативним методом бімолекулярного 

визначення, що базується на сполуках лантаноїдів є флуоресцентна 

спектроскопія з розділенням у часі (homogeneous time-resolved fluorescence 

(HTRF)). Принцип методу HTRF (рис. 1.2) базується на використанні 

довгоживучої, порівняно з флуоресценцією органічних молекул, люмінесценції 

лантаноїдів та полягає у відсіканні першої затримкою в часі та дослідженні 

метал-центрованої люмінесценції.  

 

Рис. 1.2. Принцип методу флуоресцентної спектроскопії з розділенням в часі 

 

Для використання комплексів як флуоресцентних маркерів для 

біологічного аналізу сполуки повинні відповідати ряду вимог: розчинність та 

стабільність в біологічному середовищі, наявність хромофору для 

сенсибілізації люмінесценції лантаноїду, насичення координаційної сфери іонів 

Ln
3+

 з метою обмежити безвипромінювальну деактивацію, що може бути 

спричинена координованими до металу OH-групами та молекулами води. 
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1.2 Механізм люмінесценції координаційних сполук лантаноїдів та шляхи 

покращення її ефективності. 

Пряме збудження іонів лантаноїдів є малоефективним через малі 

коефіцієнти поглинання заборонених f-f переходів. Тому практичне 

застосування люмінесценції лантаноїдів вимагає використання підходу 

непрямого збудження, так званої сенсибілізації або ж «ефекту антени», що 

реалізується у комплексних сполуках, де ліганд виступає сенсибілізатором 

люмінесценції іону лантаноїду, а також екранує його оточення від молекул 

води, запобігаючи безвипромінювальній релаксації. Люмінесценція саме іону 

металу, а не органічного ліганду є особливістю координаційних сполук 

лантаноїдів. В такому випадку спектр люмінесценції сполуки визначається 

переважно йоном РЗЕ, а всі інші параметри залежать від лігандів. Пояснення 

механізму фотолюмінесценції комплексів лантаноїдів вперше було 

запропоновано Вайсманом [38], який припустив, що фотон може поглинатись 

органічним лігандом, після чого проходить перенесення енергії на резонансний 

рівень РЗЕ. Повний механізм був опублікований Кросбі [39]. Його спрощена 

схема показана на рис. 1.3. 

 

Рис. 1.3. Схематична діаграма механізму люмінесценції металорганічних 

комплексів європію. 

 

Процес люмінесценції комплексних сполук проходить у три стадії: 1. 

поглинання світла лігандом, 2. перенесення поглинутої енергії на іон 
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лантаноїду, головним чином, через триплетний стан ліганду, 3. 

випромінювання характеристичного світла іоном металу. Перенесення енергії 

на іон лантаноїду також можливе і з синглетного стану ліганду, проте даний 

процес є неефективним, через малий час життя цього стану. Крім зазначеного 

шляху передачі енергії мають місце і інші процеси. Наприклад, зі збудженого 

синглетного стану ліганду S1 можливий перехід в основний стан шляхом 

безвипромінювальної дезактивації внаслідок співударянь з навколишніми 

молекулами або ж випромінюючи квант світла (S1 → S0, флуоресценція 

ліганду). З триплетного рівня ліганду збудження може бути перенесене на 

центральний йон РЗЕ або ж молекула може повернутись в основний стан в 

результаті забороненого за спіном переходу (T → S0, фосфоресценція ліганду). 

Також можлива сенсибілізація емісії лантаноїдів через стани з переносом 

заряду (для Sm
3+

, Eu
3+

, Yb
3+

) і енергетичні рівні іонів перехідних металів (для 

Nd
3+

, Yb
3+

). Таким чином, сенсибілізація іонів лантаноїдів в координаційних 

сполуках є процесом складним, що описується рядом констант швидкостей на 

кожній стадії процесу переносу енергії. Зазвичай для координаційних сполук 

лантаноїдів розглядається спрощений шлях міграції енергії S1→T1→Ln*. 

Ефективність фотоемісії оцінюють за значенням квантового виходу (Q): 

Q = 
фотонів поглинутих число

 фотонівих випромінен число
 (1.1) 

Для експериментального визначення квантового виходу існує два 

підходи: порівняльний, що оснований на порівнянні досліджуваної сполуки зі 

стандартом, який має відоме значенням кантового виходу, та абсолютний метод 

- з використанням інтеграційної сфери, яка реєструє поглинуте та випромінене 

в усіх напрямках світло.  

За першим методом квантовий вихід емісії Ln
3+

 при збуджені КС з 

використанням довжини хвилі збудження у області поглинання лігандів (Q
L

Ln) 

для твердих зразків та для розчинів розраховують за формулами 1.2 та 1.3 

відповідно: 

st

x

x

st

st

L

Ln
I

I

R

R
QQ 





1

1
;   (1.2) 
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I

A

A

E

E
QQ  ;  (1.3) 

де індекси st таnf x відповідають стандарту та досліджуваному зразку, R – 

показник відбиття, I – інтегральна інтенсивність скорегованих спектрів 

люмінесценції, E – інтенсивність спектру збудження емісії на довжині хвилі 

збудження, що використовується, A – оптична густина на довжині хвилі 

збудження, n – показник заломлення світла розчинників. 

Більш детальні вимоги до умов експериментів визначення квантового 

виходу та до речовин стандартів можна знайти в багатьох публікаціях, в тому 

числі за наступними посиланнями [10, 40-43].  

У випадку сенсибілізації люмінесценції лантаноїду органічним лігандом 

квантовий вихід записується як добуток внутрішнього квантового виходу 

(Q
Ln

Ln) – виходу емісії металу при прямому збудженні в 4f орбіталі - та 

загальної ефективності сенсибілізації (ηsens): 

Q
L

Ln = ηsens·Q
Ln

Ln    (1.4), 

ηsens включає в себе ефективність заселення енергетичних рівнів ліганду та 

інших енергетичних рівнів, що приймають участь у сенсибілізації (стани 

переносу заряду, можливість реалізації 4f5d стану) під час збудження, а також 

ефективність передачі енергії з відповідних донорних станів на приймаючі 

енергетичні рівні лантаноїду. Загальна ефективність сенсибілізації може бути 

визначена з експериментальних значень загального і внутрішнього квантових 

виходів, або із загального квантового виходу та часів життя емісії (виміряного 

τexp та випромінювального τrad): 

ηsens = Q
L

Ln/Q
Ln

Ln = Q
L

Ln·τrad/τexp  (1.5) 

Часом життя люмінесценції (τ) називають час, за який її інтенсивність 

спадає в е разів. Це є ще один важливий показник емісії, що визначає 

практичний інтерес до неї, оскільки фактично показує як довго триває світіння 

після імпульсного опромінення сполуки. Випромінювальний час життя 

люмінесценції (τrad) – це час її життя за відсутності безвипромінювальних 

деактиваційних процесів у сполуці. Розрахунки за участю τrad переважно 
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проводять для сполук європію, оскільки лише для цього іону вони є досить 

простими. Для сполук європію τrad визначають з їх спектрів емісії за такою 

формулою:  

τrad = 1/(AMD,0·n
3
·(Itot/IMD))   (1.6) 

де AMD,0 – ймовірність магнітно-дипольного переходу - є константою 

(14.65 с
-1

), n - показник заломлення кристалів (~1.5), (Itot/IMD) – відношення 

загальної інтегрованої 
5
D0 люмінесценції європію (

5
D0 – 

7
FJ, J=0-6) до 

інтегральної інтенсивності магнітно-дипольного переходу (
5
D0 – 

7
F1) [10, 44].  

Будучи основними кількісними характеристиками люмінесценції, 

значення часу життя та квантовий вихід емісії не у повній мірі характеризують 

інтенсивність люмінесценції комплексної сполуки. Адже, органічні ліганди 

мають різні (на порядки вищі, ніж лантаноїди) значення екстинції. З огляду на 

це, порівняння інтенсивності емісії різних сполук є досить непростим. Для 

розчинів, наприклад, доцільним є розрахунок яскравості - добутку екстинції 

ліганду на довжині хвилі збудження та квантового виходу люмінесценції εQ. 

Для оцінки ефективності люмінесценції також може бути використаний 

показник її інтегральної інтенсивності (I). Але варто зауважити, що I залежить 

від чутливості фотоприймача і тому співставляти величини, отримані різними 

авторами, не коректно.  

Згідно формули (1.4), ефективність люмінесценції йонів Ln
3+

 забезпечується 

двома складовими: ефективністю трансферу поглинутої енергії (ηsens) та 

мінімізацією безвипромінювальних переходів (Q
Ln

Ln) [10, 45], які в свою чергу 

залежать від іону лантаноїду, типу ліганду, складу комплексу, кількості 

молекул розчинника, насамперед у внутрішній, а також у зовнішній 

координаційній сфері комплексу, від температури. 

Вплив першої складової на практиці враховують підбором лігандів з 

оптимальним значенням положення триплетного рівня ЕТ. Останній визначають 

за низькотемпературними спектрами фосфоресценції комплексів La
3+

, Gd
3+

 та 

Lu
3+

 [46]. Керуючись поданою вище спрощеною схемою переносу енергії в 

комплексах з ліганду на метал (рис. 1.3) були визначені оптимальні значення 
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енергетичного зазору між триплетним рівнем лігандів у комплексі та 

резонансним рівнем лантаноїду (ΔЕ = 2500-3500 см
-1

 [10]) для отримання 

ефективної люмінесценції. При енергетичному зазорі нижче 1850 см
-1

 зростає 

ймовірність зворотного трансферу енергії з металу на ліганд [45], що 

призводить до суттєвого зменшення виходу люмінесценції. При ΔЕ вищому за 

вказаний оптимальний діапазон зростає ймовірність безвипромінювальної 

релаксації. Дане правило взяте за основу при конструюванні високоефективних 

люмінофорів, проте, на практиці воно далеко не завжди виконується, зважаючи 

на більш складний характер процесів міграції енергії у комплексах (участь 

станів переносу заряду [47, 48, 49], а також другого та третього рівнів 

збудженого стану ліганду та металу у процесах міграції енергії, відстань між 

донором та акцептором, тощо).  

Щодо другої складової ефективної емісії - ймовірності безвипромінювальної 

дезактивації – слід насамперед зазначити, що найбільше гасіння люмінесценції 

спричиняють високочастотні коливання OH, NH, CH груп [50, 51]. З огляду на 

це традиційними способами мінімізувати дані процеси є зменшення кількості 

або повне вилучення молекул розчинника із внутрішньої координаційної сфери 

металу. Досягається дана мета за допомогою методу різнолігандного 

комплексоутворення [52, 53], використання під час синтезу безводних або 

водно-органічних середовищ [54], рідше - дейтерованих молекул органічних 

розчинників. 

Опираючись на дані дві найвпливовіші складові ефективної люмінесценції 

координаційних сполук лантаноїдів, Ван та Кросбі поділили усі іони 

лантаноїдів на три групи [55]: 

1. До першої групи відносять йони, які не мають електронних переходів у 

видимій та близькій інфрачервоній областях спектру (La
3+

, Gd
3+

, Lu
3+

). У 

Gd
3+

 резонансний рівень знаходиться вище, ніж триплетні рівні відомих 

лігандів. В такому випадку перенос енергії від органічної молекули до 

йону РЗЕ (ІІІ) неможливий, поглинута енергія переходить в молекулярну 

флуоресценцію та фосфоресценцію. При цьому існує велика ймовірність 
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інтеркомбінаційних переходів і, відповідно, характерне велике 

відношення виходу фосфоресценції до флуоресценції в органічній 

частині комплексу. Тому сполуки з даними іонами часто застосовують 

для отримання спектрів фосфоресценції органічних лігандів при оцінці 

положення триплетного рівня. 

2. До другої групи відносять йони Pr
3+

, Nd
3+

, Ho
3+

, Er
3+

, Tm
3+

 та Yb
3+

, у яких 

різниця енергій випромінювальних рівнів дуже мала, тому значна частина 

енергії збудженого рівня розсіюється невипромінювальними 

термальними дезактиваційними процесами. Відповідно, квантовий вихід 

люмінесценції дуже малий. Для хелатних сполук Nd
3+

, Er
3+

 та Yb
3+

 

описані процеси випромінювання у ближній інфрачервоній області [56]. 

3. Третя група складається із йонів Sm
3+

, Eu
3+

, Tb
3+

, Dy
3+

. Для комплексів 

цих йонів характерна сильна йонна флуоресценція із слабкою 

молекулярною флуоресценцією та фосфоресценцією. Ці характеристики 

вказують на: 1) ефективний перенос енергії з триплетного рівня 

органічного ліганду на резонансний рівень лантаноїду; 2) дуже слабко 

виражену безвипромінювальну дезактивацію. 

 

1.3 Фотолюмінесценція координаційних сполук Eu(ІІІ) та Tb(ІІІ) на основі 

β-дикетонів та їх структурних гетероаналогів.  

Як згадувалось вище, енергетичні зазори у структурі іонів Eu
3+

 та Tb
3+

 є 

оптимальними для потенційного використання емісії цих іонів при створенні 

люмінесцентних зондів та електролюмінісцентних матеріалів, чим і 

пояснюється активне вивчення сполук європію та тербію протягом останніх 

десятиліть. 

Інтерес до фотолюмінесценції координаційних сполук значно посилився 

після відкриття Вайсманом у 1942 році «ефекту антени» - здатності органічних 

лігандів сенсибілізувати лантанід-центрову емісію [38]. Даний феномен почав 

інтенсивно вивчатися для координаційних сполук різного складу з 60-х років 

ХХ сторіччя. Чи не найбільшу кількість робіт по люмінесціїї іонів лантаноїдів 



 22 

присвячено комплексним сполукам з β-дикетонатними лігандами. Такий 

інтерес до них спричинений частково тим, що ліганди даного класу є 

комерційно доступними, а синтез координаційних сполук на їх основі є 

достатньо простим. Разом з тим варто відмітити і прекрасні люмінесцентні 

властивості β-дикетонатів лантаноїдів.  

Вивчення механізму трансферу енергії з лігандів на метал в β-

дикетонатах лантаноїдів показало, що він відбувається через триплетний рівень 

ліганду, а перехід із збудженого синглетного рівня ліганду зазвичай не є 

важливим. З огляду на це, багато β-дикетонатних комплексів європію 

демонструють інтенсивну люмінесценцію, проте дані ліганди часто є не 

найкращими сенсибілізаторами емісії тербію, оскільки триплетний рівень 

більшості з них лежить при досить низьких значеннях енергії, роблячи 

можливим зворотній трансфер енергії на нього з резонансного рівня тербію 

[57]. Для β-дикетонатних комплексів європію прослідковуються певні 

закономірності залежності квантового виходу люмінесценції від будови 

сполуки. Так, найслабкіша емісія спостерігається для трис-комплексів; 

введення до складу таких комплексів додаткового ліганду сприяє підвищенню 

інтенсивності емісії, а найвищу інтенсивність люмінесценції демонструють 

тетракіс-комплекси. В роботі [58] зазначалось, що через досить великий 

енергетичний зазор між резонансним рівнем європію та триплетним рівнем 

лігандів (що робить трансфер енергії ліганд-метал малоефективним) комплекси 

з аліфатичними β-дикетонами (ацетилацетон (Hacac), трифлуороацетилацетон 

(Htfac) чи гексафлуороацетилацетон (Hhfac)) показують слабку емісію. 

Комбінація ароматичних та аліфатичних замісників у складі β-дикетонатних 

лігандів (бензоїлацетон (Hbzac), бензоїлтрифлуороацетон (Hbtfac), 

теноїлтрифлуороацетон (Htta)) дозволяє отримати комплекси з емісією більш 

ефективною порівняно з комплексами, до складу яких входять симетричні 

ліганди (дибензоїлметан (Hdbm), дитіонілметан (Hdtm), Hacac, Hhfac). В таких 

системах підвищення інтенсивності емісії пов’язують з підвищенням 

анізотропії навколо іону європію [58]. Квантовий вихід комплексів з 
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фторованими лігандами є вищим порівняно з КС з нефторованими аналогами. 

Серед β-дикетонатів європію відомим комплексом з хорошими 

люмінесцентними характеристиками є сполука [Eu(tta)3Pnen]. Серед комплексів 

тербію інтенсивну емісію продемонстрували трис-комплекси з 

4,4’-дифлуоробензоїлметаном (Hfbm), ди-4,4’-диметоксибензоїлметаном 

(Hdmbm) [58], ацетилацетоном [57]. Для того, щоб отримати люмінесцентні 

β дикетонати тербію із замісниками ароматичної природи були синтезовані 

комплекси з 1-індолацетилацетоном, 3-індолацетилацетоном [59, 60], оскільки 

енергія триплетного рівня індолу є вищою за таку для фенольної групи. В 

роботах [57, 61] також відзначалось, що жорстка планарна структура 

хелатуючих металоциклів у комплексах сприяє зростанню метал-центрової 

емісії, сенсибілізованої лігандами, оскільки така структура покращує трансфер 

енергії з ліганду на метал. Показники ефективності люмінесценції деяких 

β дикетонатних комплексів європію представлені в таблиці 1.2. Як видно з 

таблиці, більшість β-дикетонатів європію та тербію демонструють емісію з 

часом життя до мілісекунди, та різними квантовими виходами: від долей 

відсотків до майже стовідсоткових значень (70-85 %). Найвищі квантові виходи 

знайдені для комплексів з 1-(2-нафтоіл)-4,4,4-трифлуорацетоном 

(Eu(nta)3(dmso)2 – 75 %, [C4mim][Eu(nta)4] - 72-77 %) та 

теноїлтрифлуороацетоном (Eu(tta)3·2DBSO - 85 %). Відомо, що помилка 

експериментального визначення загального квантового виходу може бути 

досить високою (до 30 %), тому слід бути обережним, порівнюючи різні 

системи. Крім того, величина квантового виходу дає лише часткове уявлення 

про інтенсивність люмінесценції сполук, адже остання залежить не тільки від 

квантового виходу, але і від кількості поглинутої комплексом енергії [62].  

На відміну від квантового виходу, який відображає гасіння емісії у всій 

системі «ліганд-метал», час життя характеризує безвипромінювальні процеси, 

що відбуваються лише на іоні металу. М. Л. Баумік з колегами вивчав 

залежність часу життя та квантового виходу емісії β-дикетонатів європію від  
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Таблиця 1.2 

Час життя та квантовий вихід емісії деяких β-дикетонатів європію(ІІІ) та тербію (ІІІ). 
Комплекс τ exp, мкс Q

Ln
Ln, % Q

L
Ln, % Література Комплекс τ exp, мкс Q

Ln
Ln, % Q

L
Ln, % Література 

Eu(bzac)3(H2O)2 300 21(5) - 

44, 63 

Eu(ETFMCTFBD)3Phen - 34 - 64 

Eu(bzac)3phen 410 28(8) - Eu(hfaс)3(H2O)2 220 19 2.6 65 

Eu(bzac)3phenNO 855 - 27 Eu2(hfaс)6(O(CH2)2NHMe2)2 990 71 58 

Eu(btfa)3(H2O)2 380 24 - 
66 

Tb(thd)2(O(CH2)2NMe2) 680 - 32 

Eu(btfa)3phenNO 670 56 - Tb(hfaс)3(H2O)2 540 - 27 

Eu(tta)3(H2O)2 260 29 23 67 Tb2(hfaс)6(O(CH2)2NHMe2)2 too low - 0.04 

Eu(tta)3(DBSO)2 714 70 85  68 Tb(thd)3 460 - 40 

Eu(tta)3Pnen 976 63 69 Eu(tfi)3(H2O)2 45 12 - 

69 Tb(tta)2(NO3)(TPPO)2 - - 38 70 Eu(tfi)3dipy 84 18 - 

Eu(dbm)3H2O 230-350 25 - 71 Eu(tfi)3phen 128 25 - 

Eu(dbm)3DMA - 59 45 Eu(bfpd)3(H2O)2 399 37 2 72 

Eu(dbm)3DMF - 60 43 Eu(nfpd)3(H2O)2 400 42 7 

Eu2(btb)3(C2H5OH)2(H2O)2 366 30 - 
73 

Eu(bpfpd)3(H2O)2 376 32 7 

Eu2(btb)3(phen)2 906 78 - Eu(bfpd)3TBNPO 769 70 19 

Eu(nta)3(dmso)2 - - 75 74 Eu(nfpd)3TBNPO 790 73 28 

Eu(nta)3p-tolyl-DAB - - 1.6 75 Eu(bpfpd)3TBNPO 877 71 43 

[C4mim][Eu(nta)4] 559 - 72-77 76 Eu(pbi)3(H2O)(C2H5OH) 250 26 - 

77 [C4mpyr][Eu(nta)4] 693 - - Eu(pbi)3dipy 978 68 - 

[NBu4][Eu(nta)4] 269 46 46 Eu(pbi)3phen 1025 57 - 

Tb(ppi)3(H2O)2 785 97 59 78 Eu(N-C1)3phen 512 - 25 79 

Tb(ibpi)3(C2H5OH)(H2O) 920 96 72 Eu(N-C2)3phen 766 - 19 

Eu(ppi)3(H2O)2 259 15 0.3 Eu(N-C3)3phen 1010 - 14 

Eu(ibpi)3(C2H5OH)(H2O) 261 16 0.5 Eu(N-C5)3phen 750 - 12 

DBSO-дибензилсульфоксид, TPPO – трифенілфосфіооксид, DMA – диметилацетамід, H2btb - 1,3-біс(4,4,4-трифлуоро-1,3-діоксобутил)феніл, tolyl-DAB 

- 1,4-біс-p-толіл-1,4-діаза-1,3-бутадієн, [C4mim]
+
 - 1-бутил-3-метилімідазол, [C4mpyr]

+
- 1-бутилl-3-метилпіридин, Hppi - 3-фенілl-4-пропіоніл-5-ізоксалон, 

Hibpi - 4-ізобутирил-3-феніл-5-ізоксалон, HETFMCTFBD – 1-(9-етил-7-(трифлуорометил)-9Н-карбазол-2іл)4,4,4-трифлуоробутан-1,3-діон, Hthd – 

дипівалойметан, Htfi - 2-(2,2,2-трифлуороетил)-1-індон, Hbfpd – 1-(1-феніл)-3-(2-флуорил)пропандіон, Hnfpd – 1-(2-нафтил)-3-(2-флуорил)пропандіон, 

Hbpfpd – 1-(4-біфеніл)-3-(2-флуорил)пропандіон, TBNPO - 2,2’-біс(ди-пара-толілфосфіно)-1,1’-бінафтилоксид, Hpbi - 3-феніл-4-банзоіл-5-ізоксалон, Н(N-

C1) – 4,4,4-трифлуоро-1-(9-метил-9H-карбазол-3-іл)бутан-1,3-діон, Н(N-C2) – 4,4,4-трифлуоро-1-(9-етил-9H-карбазол-3-іл)бутан-1,3-діон, (N-C3) - 4,4,4-

трифлуоро-1-(9-пропіл-9H-карбазол-3-іл)бутан-1,3-діон, (N-C5) – 4,4,4-трифлуоро-1-(9-феніл-9H-карбазол-3-іл)бутан-1,3-діон.  
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температури у різних розчинниках [80]. Було встановлено, що час життя емісії 

різних комплексів, набуваючи різних значень при кімнатній температурі, при 

77 К приймав дуже близькі значення (~ 450 мкс), чого не спостерігалось для 

величини квантового виходу емісії. Отже, при температурі рідкого азоту 

констатнти швидкості безвипромінювальних переходів всередині іону європію 

є постійними величинами, проте вони мають місце також і у лігандах. 

Фторидні замісники у складі β-дикетонів позитивно впливають на значення 

часу життя емісії, збільшуючи його майже вдвічі порівняно з нефторованими 

аналогами. Час життя люмінесценції трис-комплексів європію є коротшим за 

такий для тетракіс-комплексів при 77 К, проте при кімнатній температурі 

спостерігається обернена залежність.  

Типовим для β-дикетонатів лантаноїдів є збудження емісії УФ світлом. 

Проте, починаючи з 1999 року було опубліковано також ряд робіт присвячених 

сенсибілізованій кетоном Міхлера (КМ) емісії європію [81], яка може бути 

збуджена видимим голубим світлом із λзб ~ 450 нм. Сенсибілізація емісії 

європію кетоном спостерігалась у безводних неполярних розчинниках, що не 

здатні координуватись, а значить конкурувати з КМ за зв’язування з металом у 

комплексі. Виділити з розчину в твердому стані комплекс, до складу якого 

входить КМ, не вдалося, проте він може бути збережений у циклогексановому 

склі. Інтенсивна емісія європію состерігалась для адуктів КМ з [Eu(fod)3] (Hfod 

– 6,6,7,7,8,8,8-гептафлуоро-2,2-диметилоктан-3,5-діон) та [Eu(thd)3], проте з 

[Eu(hfac)3] спостерігалась лише слабка емісія. Можливе практичне 

застосування сенсибілізованої органічними хромофорами емісії європію було 

висвітлено у кількох літературних оглядах [82, 83]. 

Не лише кількісні характеристики емісії β-дикетонатів лантаноїдів 

представляють інтерес для дослідників. Різними дослідницькими групами 

вивчаються внутрішньо молекулярні механізми трансферу енергії, кореляції 

між будовою лігандів і комплексів та люмінесцентними характеристиками 

останніх, а також тонка структура спектрів емісії комплексів. З метою 

порівняння інтенсивності емісії різних комплексів з β-дикетонами, а також 
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визначення в них симетрії оточення іону європію вивчається структура спектрів 

та співвідношення інтенсивностей надчутливого та магнітно-дипольного 

переходів I(
5
D0-

7
F2)/I(

5
D0-

7
F1), а також застосовуються методи циркулярно 

поляризованої люмінесценції та магнітної циркулярно поляризованої 

люмінесценції. Ряд робіт було присвячено вивченню залежності емісії 

тетракіс-β-дикетонатів європію від природи зовнішнього катіону [84, 85, 86], в 

яких було показано, що зовнішній катіон впливає на симетрію найближчого 

оточення європію в неполярних розчинниках та не впливає – у полярних 

розчинниках. Увага не тільки на f-f переходи, але і на вібронні компоненти у 

спектрах β-дикетонатів спрямована у роботах В. І. Царюк зі співавторами 

[87, 88]. Дослідницька група на чолі з О. Мальтою проводить теоретичні 

розрахунки внутрішньомолекулярного переносу енергії та квантових виходів 

емісії β-дикетонатів Eu
3+

 [89, 90, 91]. Феномен зростання інтенсивності емісії 

комплексів при додаванні до них води був помічений Ц. С. Спрінгером для 

сполук Eu(fod)3 та Tb(fod)3 [92] та пізніше детальніше вивчений 

А. І. Волошиним зі співавторами [93, 94]. Дане явище було пояснене 

існуванням трис-комплексів у вигляді димерів, які мають помітно слабкішу 

емісію, порівняно з мономерними комплексами, що утворюються у присутності 

води. C. Б. Мешкова зі співавторами вивчали фотоемісію β-дикетонатів з 

перфлуороалкільними ланцюжками [95, 96]. Вони показали, що в ряду 

комплексів з перфторованими аналогами бензоїлацетону інтенсивність та 

квантовий вихід люмінесценції лантаноїдів, а також поглинаюча здатність 

лігандів зростають при зростані числа атомів карбону в ланцюжку. Така 

залежність спостерігалась при збільшені ланцюжку до розміру C6F13 та була 

пояснена формуванням надійної гідрофобної оболонки навколо іонів металу. 

Явище колюмінесценції - поліпшення люмінесцентних характеристик 

комплексів лантаноїдів (Eu
3+

, Tb
3+

, Dy
3+

 та Sm
3+

) в міцелярному оточенні в 

присутності надлишку комплексів Y
3+

, La
3+

, Lu
3+

 чи Gd
3+

, спричинений 

міжмолекулярним переносом енергії від посилюючого іону (наприклад Y
3+

) до 

комплексу з емітуючим іоном (наприклад Eu
3+

) – було описане в декількох 



 27 

працях для КС з β-дикетонами [97, 98, 99], а пізніше і для комплексів на основі 

КАФ лігандів [100]. 

Останні десятиріччя активно вивчаються координаційні сполуки на 

основі гетеро-заміщенних аналогів бетадикетонів, таких як 

карбациламідофосфати (КАФ) та сульфоніламідофосфати (САФ) [101]. З точки 

зору отримання люмінесцентних матеріалів, ліганди такого типу мають ряд 

переваг над β-дикетонами, зокрема С=O коливання (~1600 см
-1

), присутні в β-

дикетонах частково або повністю заміщені на менш енергетичні коливання P=O 

(~1250 см
-1

) та S=O (~1350 см
-1

); заміщення атому карбону на нітроген в 

хелатуючому вузлі лігандів усувають високоенергетичні С-H коливання; а 

присутня у складі лігандів фосфорильна група дає можливість введення 

додатковї антени. На відміну від багатьох β-дикетонатів лантаноїдів [102], 

амідофосфати утворюють термодинамічно стабільні комплекси, які не 

руйнуються під дією УФ та навіть синхротронного опромінення [101]. 

Люмінесцентні характеристики координаційних сполук на основі 

карбациламідофосфатів та сульфоніламідофосфатів насьогодні в літературі 

представлені досить обмежено. Для європію та тербію були досліджені 

комплекси загального складу Kat[LnL4]·xH2O [103-107], LnCl3(HL)3 та 

Ln(NO3)3(HL)3 [108, 109, 110], LnL3Q (Q= H2O, 2-пропанол (i-PrOH), KМ, α,α-

дипіридил (Dipy) та 1,10-фенантролін (Phen)) [100, 103-115]. І лише для 

декількох із зазначених комплексів були виміряні значення часу життя та 

квантового виходу емісії, вони представлені в таблиці 1.3.  

Порівняно з β-дикетонатами, для комплексів з КАФ і САФ лігандами 

варто відмітити помітно вищі значення часу життя емісії. Для більшості 

комплексів він є незалежним від температури, що вказує на відсутність 

залежних від температури безвипромінювальних процесів. Як і у випадку β-

дикетонатів для координаційних сполук на основі КАФ і САФ лігандів 

характерні різні значення квантових виходів. У випадку комплексів з HSK 

лігандом суттєву різницю у значеннях квантового виходу комплексів європію і 

тербію автори пояснюють участю стану переносу заряду (ligand to metal charge 
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transfer, LMCT) у безвипромінювальній релаксації. Енергія найнижчого 

триплетного рівня лігандів у комплексах є досить високою, що виключає 

можливість зворотнього трансферу енергії з металу на ліганд та вказує на 

перспективність даних лігандів для сенсибілізації емісії як європію так і тербію. 

Виключенням є комплекс TbL3Phen, для якого ΔЕ = 1052 см
-1

, чим очевидно і 

пояснюється дещо нижче, порівняно з аналогічним комплексом європію, 

значення часу життя емісії. Відповідно до даних таблиці 1.3 квантовий вихід 

емісії для тетракіс-комплексів європію з КАФ лігандами є вищим за такий для 

комплексів з САФ лігандами, вказуючи на більш ефективну сенсибілізацію 

метал центрованої емісії в першому випадку. Проте для об’єктивного 

порівняння сенсибілізуючої здатності зазначених типів лігандів наразі бракує 

літературних даних. 

Таблиця 1.3 

Спектральні характеристики комплексів Eu
3+

 та Tb
3+

 на основі КАФ (HPip, 

HDETCAP, HL) та САФ (HSK, HSB, HPMSP) лігандів. 

Комплекс ET, см
-1

 τ exp, мкс Q
Ln

Ln, % Q
L

Ln, % Література 

Na[Eu(SK)4] 33110 1620 71 0.42 106 

Na[Tb(SK)4] 1700 - 20 

Na[Eu(SB)4] 35210 2320 80 3.7 

Na[Tb(SB)4] 2360 - 2.4 

Na[Eu(PMSP)4] 26178 1200 61 - 107 

Eu(Pip)3Phen - 1580 89 - 100 

[C2mim][Eu(DETCAP)4]
  

- 2700 76 30 105 

[C4mim][Eu(DETCAP)4]
  

- 2700 75 49 

EuL3i-PrOH 26110 860 - - 114 

TbL3i-PrOH 1110 - - 

EuL3Dipy 22883 1240 - - 

TbL3Dipy 1440 - - 

EuL3Phen 21552 1550 - - 

TbL3Phen 1370 - - 

HSK - ди(4-метилфеніл)-фенілсульфоніламідофосфат, HSB -

дибензил(фенілсульфоніл)амідофосфат, HPMSP - N-(дифенілфосфорил)-4-

метилбензенсульфонамід, HPip – 2,2,2-трихлоро-N-(дипіперидин-1-іл-

фосфорил)ацетамід, HDETCAP – діетил-2,2,2-трихлорацетилфосфорамідат, C2mim - 1-

етил-3-метилімідазол, C4mim – 1-бутил-3-метилімідазол, HL - N-

(дифенілфосфорил)бензамід. 
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Ряд публікацій присвячений вивченю люмінесцентних властивостей 

комплексів лантаноїдів на основі імідофосфінатних лігандів. У складі даних 

лігандів відсутні O-H, C-H та N-H групи, що здатні ефективно гасити емісію 

Ln
3+

, крім того, вони містять вдвічі більше, ніж β-дикетони, хромофорів, які 

дозволяють ефективніше поглинати енергію збуджуючого випромінювання, а 

також утворюють надійну гідрофобну оболонку навколо центрального іону. 

Очевидно через об’ємність імідофосфінатних лігандів, координаційна хімія 

лантаноїдів на їх основі представлена меншою різноманітністю комплексів, 

порівняно з вище розглянутими типами лігандів. Здебільшого це трис-

комплекси з додатковими лігандами або без них, біядерні комплекси та 

координаційні сполуки з нітрат аніонами у складі (LnL2(NO3)3 та LnL2(NO3)2). 

Люмінесцентні дослідження були зосереджені на трис-комплексах, для яких 

відмічались фотостабільність та досить високі значення часу життя емісії 

(табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 

Спектральні характеристики комплексів Eu
3+

 та Tb
3+

 на основі 

імідофосфінатних лігандів. 

Комплекс ET, см
-1

 τ exp, мкс Q
L

Ln, %* Література 

Eu(tpip)3 2400 2200 1.3 116, 117 

Tb(tpip)3 3100 20 

Eu(Metpip)3 - 1000 - 

Tb(Metpip)3 1400 - 

Eu(F20tpip)3 - 1500* 0.1 118 

Tb(F20tpip)3 1800* 0.1 

Eu(tpip)3Phen 22100 1840  119 

Eu(tpip)3DMSO - 1890 27 120 

* - визначено для розчину у безводному ацетонітрилі; Htpip – 

тетерафенілімідофосфінат; НF20tpip – N-{P,P-ди(пентафлуорофеноїл}-Р,Р-

дипентафлуорофенілфосфінімідна кислота, НMetpip - тетра-o-

толілімідодифосфонієва кислота 

Енергія найнижчого триплетного рівня лігандів у даних комплексах є 

достатньо високою для виключення зворотнього трансферу енергії як з іону 

Eu
3+

 так і з Tb
3+

. Високі значення часу життя емісії підтверджують, що фенільні 

групи ефективно сенсибілізують люмінесценцію лантаноїдів та захищають ЦА 
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від зовнішніх впливів. Нижчі значення часу життя емісії для комплексів з 

НMetpip лігандом, порівняно з аналогічними КС з Htpip, автори пояснюють 

присутністю 36 додаткових С-Н осциляторів в першому випадку, порівняно з 

другим. Квантові виходи емісії комплексів були виміряні для розчинів у 

безводному ацетонітрилі. Порівняно низький квантовий вихід емісії комплексів 

із повністю фторованим аналогом тетерафенілімідофосфінату - НF20tpip - 

пов'язаний з подвійною фосфоресценцією, характерною для фторованих 

бензенів, крім того, для даних комплексів відзначалась наявність у спектрі 

емісії смуги флуоресценції лігандів, що свідчить про неповну передачу енергії з 

ліганду на метал. 

 

1.4 Основні типи координаційних сполук лантаноїдів з лігандами 

карбациламідофосфатного типу.  

КАФ сполуки та металокомплекси на їх основі досліджуються протягом 

двох десятиріч, в тому числі на кафедрі неорганічної хімії Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

У попередньому розділі відзначались особливості будови КАФ лігандів, 

які визначають їх перспективність щодо використання як сенсибілізаторів емісії 

лантаноїдів. Крім того, інтерес до вивчення карбациламідофосфатів 

спричинений такими факторами: 

- серед КАФ сполук знайдено багато біологічно-активних речовин. 

Наприклад, метил(диметоксифосфорил)карбамат («Київ-20-35») та 

ізопропіл(диметоксифосфорил)карбамат («Авенін») застосовуються  у 

сільському господарстві як інсектициди (рис. 1.4, а, б). [121]. Для похідних 

оксазафосфорін-2-ілкарбамідів та сполук ацилфосфорамідного типу відомі 

антимікробні властивості (рис. 1.4, в, г) [122, 123]. Карбациламідофосфати з 

азиридиновими замісниками біля фосфорильної групи є алкілувальними 

агентами та являють собою одну з найбільш поширених груп з усіх 

застосовуваних протипухлинних препаратів, біохімічна дія яких пов’язана 

безпосередньо з атакою ДНК (табл. 1.5) [124]. 
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Рис. 1.4. Приклади біологічно активних сполук КАФ типу.  

Таблиця 1.5 

Етиленамінопохідні фосфорної кислоти - приклади фосфорамідних препаратів  

Сполука Номенклатура Фармакологічна та 

терапевтична дія 

Показання до 

використання 

N
H

P

N

N

O O  

Бензотеф 

(Benzotephum) 

N-бензоїл-

N’,N’,N’’,N’’-

діетилентриамід 

фосфорної кислоти 

Протипухлинна дія. 

Антибластична 

активність. Менш 

токсичний ніж 

тіофосфомід, більш 

м’яка дія на 

кровотворення  

При лікуванні раку 

легень з 

метастазами, раку 

яєчника 

N
H

P

N

N

O O

I

I

 

Дийодобензотеф 

(Dijodobenyotephum) 

2,5-дийодбензил-

N’,N’,N’’,N’’-

діетилентриамід 

фосфорної кислоти 

Виражена 

протипухлинна 

активність. 

Селективність дії на 

пухлини деякої 

локалізації (рак 

молочної залози, 

сечового міхура, 

щитовидної залози) 

При лікуванні раку 
молочної залози, 

сечового міхура, 

щитовидної залози. 

Для запобігання 

розвитку рецидивів 

та метастаз у 

післяопераційному 

періоді. 

N

N
N
H

P

N

N

O O  

Фосфемід 

(Hosphemidum) 

N-діетиленімід-2-

амідопіримідилфос-

форної кислоти 

Протипухлинна 

активність. 
При 

грибоподібному 

мікозі та деяких 

лейкозах шкіри 

N
H

P

N

N

O O

F

 

Фторбензотеф 

(Phthorbenzptephum) 

N-пара-фторбензоїл-

N’,N’,N’’,N’’-

діетилентриамід 

фосфорної кислоти 

Впливає на 

парасимпатичну 

нервову систему, 

гальмує ріст 

епітеліальних пухлин. 

Не впливає на систему 

кровообігу та дихання. 

При ракових 

захворюваннях 

нирків, легень, 

гортані 

- слабко кисла природа амідного атому гідрогену передбачає можливість 

існування КАФ сполук як в нейтральній, так і в ацидоформі та обумовлює 

різноманітні способи координації КАФ сполук. Фосфорильна група, наявна у 

структурі КАФ, має значну спорідненість до іонів багатьох металів, і 

лантаноїдів зокрема. Перелічені особливості обумовлюють перспективність 



 32 

використання КАФ сполук як лігандів, в координаційній хімії лантаноїдів 

зокрема. 

Попередні дослідження КАФ лігандів показали, що в більшості випадків 

в нейтральній (молекулярній) формі вони координуються монодентатно через 

атом оксигену фосфорильної групи, а в ацидоформі - бідентатно-циклічно через 

атоми окcигену карбонільної та фосфорильної груп [125]. Форма, в якій ліганд 

може входити до складу координаційних сполук, залежить умов синтезу та 

кислотності амідної групи. Остання визначається перш за все природою 

замісників біля карбонільної та фосфорильної груп, тому при аналізі 

координаційно-хімічних властивостей КАФ лігандів доцільно поділити їх за 

природою замісників біля фосфорильної групи таким чином: фосфортиамідні (з 

амідними замісниками), амідофосфатні (з естерними замісниками) та 

фосфінамідні (із замісниками вуглеводневої природи).  

Фосфортриамідні КАФ ліганди. На сьогодні як ліганд досліджено більше 

десяти КАФ сполук фосфортриамідного типу. До складу координаційних 

сполук лантаноїдів ліганди даного типу можуть входити як в молекулярній так і 

в ацидоформі.  

З фосфортриамідними лігандами у нейтральній формі були одержані та 

досліджені методом РСтА координаційні сполуки такого складу: LnCl3(HL)3, 

LnBr3(HL)3, LnCl3(HL)2(H2O) (КЧ 6), Ln(NO3)3(HL)3 (КЧ 9), Ln(NO3)3(HL)2, 

Ln(NO3)3(HL)3·(H2O)3 (КЧ 10), Ln(NCS)3(HL)3·CH3OH (КЧ 7). 

Тринітрат- або трихлорвмісні комплекси з трьома КАФ лігандами є 

найбільш типовими прикладами комплексів з фосфортриамідними лігандами у 

нейтральній формі. КАФ ліганди в таких сполуках координовані монодентатно 

через атом оксигену фосфорильної групи. При цьому фосфорильна та 

карбонільна групи в лігандах розташовані в анти-положенні. Амідний протон у 

комплексах такого складу утворює внутрішньомолекулярний водневий зв'язок з 

атомом хлору або оксигену нітрат аніону. У комплексах з хлорид аніонами КЧ 

дорівнює 6. Координаційне оточення ЦА у комплексах PrCl3(HL
a
)3 (HL

a
 = N,N’-

тетраетил-N’’-трихлорацетилфосфортриамід) [126], ErCl3(HL
b
)3 (HL

b
 = 
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дипіролідино-N-трихлорацетилфосфортриамід) [127] та SmCl3(HL
c
)3 (HL

c
 = 

2,2,2–трихлор–N-(дипіперидин–1–іл–фосфорил)ацетамід) (рис. 1.5, а) [128] – 

викривлено октаедричне, фац-ізомер. З лігандом НL
d
 (та 2,2,2–трихлор–N-

(диморфолін–1–іл–фосфорил)ацетамід) в аналогічних вищевказаним 

комплексам умовах синтезу було одержано сполуки складу LnCl3(HL
d
)2(H2O), в 

яких у координаційній сфері лантаноїду міститься лише два КАФ ліганди, а 

шоста позиція зайнята молекулою води. У комплексі HoCl3(HL
d
)2(H2O) [128], 

на відміну від вище розглянутих хлорвмісних координаційних сполук, іони Cl
- 

знаходяться у меридіанальній конформації (рис. 1.5, б), подібно до описаної 

раніше структури PrCl3(HMPA)3 [129]. У комплексі Er(NCS)3(HL
b
)3·CH3OH 

(рис. 1.5, в) реалізується КЧ 7. КП ербію було інтерпретовано як викривлений 

одношапковий октаедр, причому реалізується фац-ізомер.Комплекси з бромід 

іоном були одержані з лігандом HL
a
 і лише для йонів Nd(III) та Gd(III). Вони є 

ізоструктурними до сполук Ln(HL
a
)3Cl3.  

а б в 

Рис. 1.5. Молекулярна будова координаційних сполук: а - SmCl3(HL
c
)3, на 

рисунку не наведено CH2-групи піперидинових циклів; б - HoCl3(HL
d
)2(H2O), на 

рисунку не наведено атоми гідрогену морфолінових замісників; в - 

[Er(NCS)3(HL
b
)3·CH3OH] (на рисунку не наведено атоми карбону піролідинових 

замісників) 

 

Для комплексів з нітрат аніонами Eu(NO3)3(HL
a
)3, Eu(NO3)3(HL

e
)3 (HL

e
 = 

N,N’-тетраетил-N’’-бензоїлфосфортриамід) [126], Nd(NO3)3(HL
b
)3 (рис. 1.6, а) 

[127] координаційне число ЦА рівне 9, координаційні поліедри визначені як 

викривлені три шапкові тригональні призми. У комплексі 

Nd(NO3)3(HL
d
)2·(H2O)3 реалізується КЧ 10 за рахунок бідентатно 

координованих нітрат аніонів, монодентатно координованих двох КАФ лігандів 
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та двох молекул води, що входять до складу координаційної сфери неодиму, а 

також задіяні в утворенні внутрішньомолекулярних водневих зв’язків з 

амідними протонами (рис. 1.6, б). КП неодиму у зазначеному комплексі був 

інтерпретований як клінкорона.  

а б 

Рис. 1.6. Молекулярна будова координаційних сполук: а - Nd(NO3)3(HL
b
)3, 

на рисунку не наведено хлору фосфорильних лігандів та деякі атоми гідрогену; 

б - Nd(HL
d
)2(NO3)3·(H2O)3, на рисунку не наведено деякі атоми гідрогену) 

 

Одиничний випадок присутності одразу чотирьох нейтральних молекул 

КАФ-ліганду у складі комплексу методом РСтА підтверджений для сполуки 

La(NO3)3(HL
c
)4 (рис. 1.7, а) [128], з КП лантану у вигляді клінкорони. Ще 

кількома прикладами комплексів з КЧ 10 та КП клінкороною є сполуки 

Nd(NO3)3(HL
f
)2 (HL

f
 = N-[біс(диметиламіно)фосфорил]-1-метил-1Н-пірол-2-

карбоксамід), Nd(NO3)3(HL
g
)2 (HL

g
 = N-[біс(диетиламіно)фосфорил]-1-метил-

1Н-пірол-2-карбоксамід) [130] та Се(NO3)3(HL
h
)2 (HL

h
 = N,N’-тетраметил-N’’-

бензоїлфосфортриамід) (рис. 1.7, б) [126]. Ці приклади можна розглядати як 

рідкісні випадки бідентатно-циклічної координації фосфортриамідного ліганду 

у молекулярній формі. Очевидно, такий спосіб координації є більш 

термодинамічно вигідним внаслідок специфічного впливу замісників на баланс 

між стеричними та електронними факторами, що визначають здатність 

молекули до утворення комплексів. При бідентатній координації ліганду 

відповідно відбувається зміна його конформації в бік син-розташування P=O та 

C=O груп.  



 35 

 а  б 

Рис. 1.7. Молекулярна будова координаційних сполук: а - [La(NO3)3(HL
c
)4], б - 

Се(NO3)3(HL
h
)2  (на рисунку не наведені деякі атоми гідрогену та СН2-групи 

піперидинових кілець) 

 

З фосфортриамідними лігандами у ацидоформі були одержані та 

досліджені методом РСтА координаційні сполуки з КЧ 7, 8 моноядерні 

загального складу LnL3·nQ (Q= H2O, i-PrOH, HMPA, α,α-Dipy, 1,10-Phen, TPPO) 

та [La(L
b
)2(Ph3PO)3]BPh4·2H2O та біядерні з додатковим бідентатним містковим 

лігандом γ,γ-дипіридилом Ln2L6γ,γ-Dipy, Ln2L6(γ,γ-Dipy)3, Ln2L6(Solv)2γ,γ-Dipy 

(Solv = H2O, iPrOH) (рис. 1.8, а). Нещодавно була також показана можливість 

утворення на основі КАФ лігандів гетеробіядерних сполук ZnVeLaL2Ac, 

ZnVpEuL2Ac, NiVeLaL(NO3)2, NiVp(MeOH)LaL2Ac (L
-
 = [L

a
]

-
 або біс(N,N’-

диметиламідо)(N’’-трихлорацетил)-триамідофосфат аніон [L
i
]

-
, Ve та Vp – 

основи Шифа) [131] (рис. 1.8, б), в яких для лантаноїдів реалізується КЧ 9 та 10. 

В усіх вищезазначених сполуках КАФ ліганди координуються бідентатно-

циклічно через атоми окcигену карбонільної та фосфорильної груп, що 

результується у помітному скороченні довжин зв’язків P-N, C-N та подовженні 

зв’язків P=O, C=O у порівнянні з «вільним»лігандом.  

У більшості комплексів для ЦА реалізується КЧ 8, а координаційні 

поліедри є викривленими квадратними антипризмами (КА), двошапковими 

тригональними призмами (ДТП) та додекаедрами Хорда. Для комплексів з КЧ 7 

КП інтерпретовані як одношапковий октаедр для ЦА сполук 

[La(L
c
)2(Ph3PO)3]BPh4·2H2O [128] і HoL

i
3(Ph3PO) [131], та як одношапкова 

тригональна призма – для комплексу Nd(L
d
)3(H2O) [126].  
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а   б 

Рис. 1.8. Приклади будови біядерного Nd2(L
d
)6(H2O)2(γ,γ'-dipy) (а) та 

гетеробіядерного ZnVeLaL
i
2Ac (б) комплексів з фосфортриамідними КАФ 

лігандами (для зручності на рисунках повністю або частково не наведено деякі 

замісники КАФ лігандів) 

 

Для фосфортриамідних лігандів не характерне утворення тетракіс-

комплексів. Так, отримати сполуки складу NaLnL4 вдалося лише з N,N,N´,N’-

диетилен-N”-бензоїлфосфортриамідом [126]. Комплекси даного складу були 

охарактеризовані методами ІЧ та електронної спектроскопії. 

На основі фосфортриамідних КАФ сполук були також одержані 

комплекси, що містять одночасно ліганди у нейтральній та ацидоформах: 

Lа(NO3)2(L
c
)(HL

c
)2(іPrOH), Но(NO3)2(L

c
)(HL

c
)2 та Lu(NO3)2(L

c
)(HL

c
)2 (рис. 1.9) [128]. 

У сполуках даного складу нейтральні ліганди координуються традиційно 

монодентатно, а депротоновані – у бідентатно хелатуючий спосіб. 

      
Рис. 1.9. Фрагменти структур Lа(NO3)2(L

c
)(HL

c
)2(і-PrOH) та Но(NO3)2(L

c
)(HL

c
)2; 

на рисунках не наведено CH2-групи піперидинових циклів, а в структурі 

Но(NO3)2(L
c
)(HL

c
)2  також і атоми хлору CCl3-груп 
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Амідофосфатні КАФ ліганди. В якості лігандів в координаційній хімії 

лантаноїдів на сьогодні апробовано всього чотири КАФ сполуки 

амідофосфатного типу. Відомі лише КС з цими лігандами, координованими в 

ацидоформі бідентатно-циклічно через атоми оксигену фосфорильної та 

карбонільної груп. Цей факт можна пояснити впливом естерних замісників біля 

фосфорильної групи, які суттєво підвищують кислотність амідного атому 

гідрогену. Дані ліганди в ацидоформі утворюють координаційні сполуки, 

подібні до вищерозглянутих комплексів з лігандами фосфортриамідного типу. 

Проте, на відміну від останніх, для амідофосфатних лігандів диметил-N-

(трихлорацетил)амфдофосфату (HL
j
) та диізопропіл-N-

(трихлорацетил)амфдофосфату (HL
k
) тетракіс-комплекси cкладу NaLnL4 

виявились найбільш характерними та утворювались навіть при 

неоптимальному співвідношенні метал-ліганд (1:3). Комплекс Na[ErL
j
4]·H2O 

має ланцюгову будову, КП ербію був інтерпретований як проміжний між КА та 

ДТП (рис. 1.10, а) [126]. Структури тетракіс-комплексів іонної будови 

[C2mim][Eu(DETCAP)4], [C4mim][Eu(DETCAP)4] (рис 1.10, б).були представлені 

у роботі [105]. КП лантаноїдів у даних комплексах були визначені як 

викривлені КА.  

 a  б 

Рис. 1.10. Фрагмент будови комплексу Na[ErL
j
4]·H2O (а) та 

[C4mim][Eu(DETCAP)4] (б). Протони, а також метильні та трихлорметильні 

групи в двох лігандах на рисунку а не наведені для спрощення. 

 

Серед КС з амідофосфатними лігандами варто також відмітити полімерну 

сполуку [Nd(L
j
)3·DPE]n (DPE = 1,2-біс(4-піридилетилен) з КЧ неодиму рівним 8 

(рис.1.11) [132]. 
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Рис. 1.11. Фрагмент будови комплексу [Nd(L
j
)3·DPE]n 

Азиновий ліганд виконує місткову функцію, пов’язуючи фрагменти 

Nd(L
j
)3. При цьому утворюються нескінченні ланцюги між якими не існує 

коротких контактів, у міжланцюговому просторі відсутні також і молекули 

розчинника.  

Фосфінамідні КАФ ліганди на сьогодні є менш вивченими. Методом 

РСтА було розшифровано будову лише одного комплексу з лігандом даного 

типу - N-(дифенілфосфорил)тіофен-2-карбоксамідом та макроциклічним 

лігандом 2,4,4,9-тетраметил-1,5,9-триазациклододес-1-еном {(Me4-

mcN3)Ni[OP(Ph2)NC(Tf)O]}[PF6] з [134], у складі якого фосфінамідний КАФ 

ліганд координований в ацидоформі бідентатно-циклічно через атоми оксигену 

фосфорильної та карбонільної груп. Проте, структурні дослідження КС з 

лантаноїдами на основі лігандів даного типу досі не були представлені в 

літературі.  

 

Короткі висновки. 

На підставі аналізу літературних даних можна зробити такі висновки: 

 Люмінесценція координаційних сполук лантаноїдів з органічними 

хелатуючими лігандами вивчається багатьма дослідницькими 

групами, що обумовлено не лише фундаментальним інтересом, але і 

перспективністю її практичного застосування в генераторах світла, 

сенсорах, оптичних підсилювачах, лазерах, плоских дисплеях, у 

флуоресцентних лампах, медичній діагностиці. Тому, актуальним 

завданням координаційної хімії залишається синтез та дослідження 
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фото- та термостабільних комплексів з лігандами – 

сенсибілізаторами емісії лантаноїдів. 

 Велика кількість люмінесцентних досліджень присвячена 

координаційним сполукам РЗЕ на основі β-дикетонів, тоді як 

комплекси на основі гетероаналогів β-дикетонів (імідофосфінатів, 

сульфоніламідофосфатів та карбациламідофосфатів), які з точки зору 

ефективності люмінесценції мають ряд очевидних переваг, 

залишаються недостатньо вивченими. 

 Карбациламідофосфати та комплекси на їх основі, завдяки своєму 

різноманіттю та особливостям будови, є привабливими об’єктами 

для подальших наукових досліджень як у галузі класичної 

координаційної хімії, так і для виявлення прикладних аспектів, 

зокрема застосування у біології та при створенні матеріалів для 

люмінесцентних пристроїв. 
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РОЗДІЛ 2.  СИНТЕЗ КАФ ЛІГАНДІВ, СОЛЕЙ ЛУЖНИХ 

МЕТАЛІВ ТА КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК ЛАНТАНОЇДІВ 

НА ЇХ ОСНОВІ 

2.1 Вихідні речовини  

При синтезі лігандів КАФ типу (HL) використовували бензамід та 

пентахлорид фосфору, а також, метанол - при синтезі диметил-N-

бензоїламідофосфату [133], хлордифенілфосфін, триетиламін і перекис водню - 

при отриманні N-(дифенілфосфорил)бензаміду [134] та фенол і металічний 

натрій при отриманні дифеніл-N-бензоїламідофосфату [135]. Ступінь чистоти 

використаних регентів - “ч.д.а”.  

Cолі лігандів з лужними металами (Na
+
 та Cs

+
) отримували діючи 

розчином NaOCH3 на розчин HL у метанолі - при отриманні NaL, або ж 

взаємодією спиртово-водних розчинів карбонатів натрію (цезію) (х.ч.) з 

розчином відповідного ліганду.  

При синтезі координаційних сполук (КС) як вихідні речовини 

використовували гідратовані хлориди та нітрати лантаноїдів кваліфікації “х.ч.” 

та “ч.д.а”. Кількість кристалізаційної води розраховували за 

комплексонометрично знайденим вмістом металу в препараті [136]. Як 

дегідратуючий агент під час синтезу КС використовували свіжеперегнаний 

триетиловий естер ортомурашиної кислоти. При отриманні комплексів, крім 

КАФ лігандів, використані 1,10-фенантролін (Phen), 2,2´-дипіридил (Dipy), 

тетраетиламоній хлорид та тетрафенілфосфоній бромід кваліфікації “х.ч.”. 

Використані в роботі органічні розчинники абсолютували за допомогою 

стандартних препаративних методів [137, 138]. 

 

2.2  Методи дослідження синтезованих сполук 

Синтезовані сполуки вивчали методами елементного та 

рентгеноструктурного аналізу, інфрачервоної, ЯМР (
1
Н, 

31
Р) та електронної 

спектроскопії, магнетохімічного та термогравіметричного аналізу.  
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Елементний аналіз. Вміст C, H, N у синтезованих лігандах, простих солях 

та комплексах визначали за допомогою EL III Universal CHNOS аналізатора; 

аналіз на вміст РЗЕ у комплексах виконували за допомогою стандартних 

методів комплексонометричного титрування [136]. 

ІЧ спектроскопія. ІЧ спектри синтезованих сполук записані в діапазоні 

400-4000 см
-1

 на Фур’є спектрофотометрі FT-IR Spectrum BX-II, Perkin Elmer. 

Зразки готували у вигляді таблеток у KBr, суспензій у нуйолі або розчинів в 

дихлорметані. 

ЯМР спектроскопія. Cпектри ЯМР 
1
Н (стандарт ТМС) записували при 

кімнатній температурі на імпульсному радіоспектрометрі Varian Mercury 400 з 

робочою частотою 400 MГц. Для запису спектрів використовували розчини 

сполук в ДМСО-d6 та хлороформі-d1. Зйомку спектрів ЯМР 
31

Р (Н3РО4 

зовнішній стандарт) 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” адаптованому до IBM PC в 

абсолютизованих органічних розчинниках у кварцевих кюветах (L = 1 см). 

Спектри поглинання при температурі рідкого гелію (~4.2К) записували на Cary 

500 спектрофотометрі. Для цього зразки у вигляді спресованих таблеток 

поміщали у оптичний кріостат Oxford Instruments. 

Спектри люмінесценції та збудження люмінесценції отриманих сполук 

європію та тербію реєстрували на спектрофлуориметрах «Fluorolog FL 3-22» та 

SpectraPro 750 при кімнатній температурі та при 77 К (ФЕП R928P (Hamamatsu, 

Японія)). Величини триплетних рівнів (ET) лігандів у складі комплексів 

визначали за стандартною методикою [46] за спектрами фосфоресценції при 

77 К, записаними для комплексів гадолінію, лантану або лютецію. 

Вимірювання кінетики затухання 4-f-люмінесценції проводили з 

використанням фосфориметра FL-1040 “Horiba Jobin Yvon”, оснащеного 

імпульсною ксеноновою лампою (частота імпульсів 0.05 – 25 Гц, ширина 
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імпульсу при максимумі довжини хвилі 3 мкс, ширина малоінтенсивного 

«хвоста» 30 мкс). Вимірювання відносних квантових виходів люмінесценції 

іонів європію в досліджуваних комплексах для твердих зразків проводили 

відповідно до методики вперше описаної A. Bril та співавторами [40-41] і 

детально описаної в ряді публікацій [67, 139]. Як люмінесцентний стандарт 

використовували сполуку Y2O3:Eu 3% (Qst = 85%, λexc = 254 нм) та 

(Y,Gd)BO3:Eu (Qst = 77%, λexc = 254 нм) [140]. Для перевірки похибки 

експерименту (яка складала ~15 %) вимірювали відносний квантовий вихід 

одного стандарту відносно іншого. 

Рентгеноструктурний аналіз (РСтА). Проводили на автоматичному 

дифрактометрі Xcalibur-3 CCD методом –сканування на MoK–

випромінюванні. Дані були зібрані та оброблені за допомогою програмного 

пакету CrysAlis PRO [141]. Всі кристалічні структури були розшифровані 

прямим методом та уточнювались методом найменших квадратів (МНК) в 

анізотропному наближенні для всіх неводневих атомів із використанням пакету 

програм SHELXTL [142]. Всі атоми водню задані геометрично і уточнені 

методом райдера.  

Термогравіметричні дослідження проводили на установці фірми “Paulik, 

Paulik & Erdey” та з використанням синхронного ТГ/ДТА аналізатора Shimadzu 

DTG-60H. Зразки нагрівали до 800 °С в алундовому тиглі в атмосфері повітря 

(100 мл/хв) зі швидкістю нагріву 10 °С/хв. Як стандартний матеріал для 

порівняння використовувався дрібнокристалічний порошок Al2O3 (альфа-

модифікація). 

Біологічні дослідження. Для оцінки протипухлинної активності сполуки HL
1
 

досліджували її вплив на життєздатність чутливих до цисплатину клітин лейкозу 

(L1210S) дикого типу та резистентних до цисплатину (L1210R) за умов in vitro. 

Клітини лінії лейкозу L1210 (гостра лейкемія мишей) дикого типу (L1210S) та 

резистентні до дії цисплатину (L1210R) були отримані з банку клітинних ліній 

Інституту експериментальної патології, онкології та радіології ім. Р.Є. Кавецького 

НАН України. Методи досліджень: світлова мікроскопія, спектрофотометрія. 
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Інтенсивність росту клітинної культури та морфологічні зміни клітин у суспензії 

оцінювали за допомогою світлового мікроскопу Olympus „СКХ 41SF” (Японія). 

Кількість живих клітин визначали після їх фарбування вітальним барвником 

трипановим синім (кінцева концентрація 0,4%) підраховуючи у камері Горяєва. 

Активність електрон-транспортного ланцюга як показника життєздатності клітин 

оцінювали за швидкістю відновлення МТТ (3-[4, 5-диметилтіазол-2-іл]-2,5-

дифеніл тетразолій бромід) [143]. Вимір екстинції проводили на цифровому 

спектрофотометрі (μQuant, BioTEK, США) при λ=570 нм. Прогнозування 

напрямків біологічної активності сполуки HL
1
 проводили за допомогою програми 

PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances ) – версія 9.1 (2010 рік).  

 

2.3 Синтез лігандів  

У роботі досліджувались такі ліганди: 

Ліганд Назва Позначення Примітка 

N
H

P

O O

OMe

OMe

 

Диметил-N-

бензоїламідофосфат 

HL
1
 Синтезова-

но за [133] 

N
H

P

O O

 

N-(дифенілфосфорил)- 

бензамід 

HL
2
 Синтезова-

но за [134] 

N
H

P

O O
O

O

 

Дифеніл-N-

бензоїламідофосфат 

HL
3
 Синтезова-

но за [135] 

Умовою для вибору лігандів є наявність в їх складі угрупування, що 

ефективно поглинає ультрафіолетове випромінювання, та потенційно 

забезпечуватиме ефективну сенсибілізацію люмінесценції центрального іону в 

комплексних сполуках. 
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Перша стадія синтезу HL
1
 і HL

3
 – однакова (фосфазо-реакція) та полягає 

у взаємодії бензаміду з пентахлоридом фосфору [144, 145] з утворенням 

трихлорфосфазобензоїлу за схемою 1:  

Схема 1 

NH
2

O

Ph
+ PCl

5 - 2 HCl

CCl
4

O

N
PCl

3

Ph

 

Трихлорфосфазобензоїл висушували у вакуумі та одразу 

використовували у наступній стадії синтезу лігандів. 

Диметил-N-бензоїламідофосфат (HL
1
) отримували при взаємодії 

трихлорфосфазобензоїлу, одержаного на першій стадії синтезу, з метанолом. У 

двугорлий реактор об’ємом 500 мл з краплинною лійкою, термометром та 

механічним перемішувачем наливали ~160 мл абсолютованого метанолу (із 

розрахунку 80-100 мл на кожні 0.1 моль трихлорфосфазобензоїлу) та 

охолоджували до 5С (лід+NaCl) і при інтенсивному перемішуванні 

прикапували розчин 0.2 моль трихлорфосфазобензоїлу у 40 мл діоксану з такою 

швидкістю, щоб температура реакційної суміші не піднімалась вище 15С. 

Після цього реакційну суміш залишали на 2 години при кімнатній температурі. 

Далі розчинники відганяли у вакуумі при 40С, а залишок 

перекристалізовували із ізопропанолу. Одержаний кристалічний осад 

відфільтровували, промивали холодним ізопропіловим спиртом та сушили на 

повітрі. Чистоту продукту підтверджували за спектрами ПМР. Вихід чистого 

продукту склав 70% у перерахунку на бензамід. Виміряна температура 

топлення HL
1
 становить 119C (літературні дані 116-118С [146]). Диметил-N-

бензоїламідофосфат являє собою безбарвний негігроскопічний кристалічний 

порошок, стійкий на повітрі, розчинний у більшості органічних розчинників, 

слабкорозчинний у воді, нерозчинний у гексані. 

N-(дифенілфосфорил)бензамід (HL
2
). Хлордифенілфосфін (10 мл, 

0.056 моль) додавали до розчину бензаміду (6.3 г, 0.052 моль) та триетиламіну 

(7.8 мл, 0.056 моль) в діоксані (100 мл) і перемішували кілька годин. Далі 

реакційну суміш фільтрували для видалення білого осаду Et3NHCl і промивали 

діоксаном (50 мл). До фільтрату додавали краплину 30 %-го водного розчину 



 45 

перекису водню та залишали суміш перемішуватись протягом 2-х годин. Потім 

розчинник відганяли у вакуумі, отримуючи блідо-жовтий залишок, який 

перекристалізовували із суміші розчинників дихлорметану та діетилового 

ефіру. Вихід цільового продукту склав 8.4 г (50% у перерахунку на бензамід). 

Чистоту продукту контролювали за спектрами ПМР. Ліганд являє собою 

безбарвну негігроскопічну кристалічну ватоподібну масу, стійку на повітрі, 

розчинну у більшості органічних розчинників, нерозчинний у гексані та воді. 

Виміряна температура топлення становить 198°С (літературні дані 197 - 199°С [147]). 

Дифеніл-N-бензоїламідофосфат (HL
3
). Попередньо отриманий за 

фосфазо-реакцією трихлорфосфазобензоїл (25.6 г, 0.1 моль) розчиняли у 

бензолі та прикапували до суспензії ретельно висушеного та подрібненого 

феноляту натрію (34.8 г, 0.3 моль) у бензолі при постійному інтенсивному 

перемішуванні. Результуючу суміш продовжували перемішувати ще протягом 

15 хв, потім кип’ятили зі зворотнім холодильником при активному 

перемішуванні протягом 15 хв., додавали 5 мл води та кип’ятили ще протягом 

5 хв. Після охолодження бензольний шар відділяли, промивали водою, 

фільтрували та відганяли розчинник у вакуумі. До отриманого олієподібного 

залишку додавали циклогексан та перемішували суміш до отримання 

кристалічного осаду цільової сполуки. Далі осад відфільтровували та 

перекристалізовували із ізопропанолу. Одержаний кристалічний осад 

відфільтровували, промивали холодним ізопропіловим спиртом та сушили на 

повітрі. Вихід дифеніл-N-бензоїламідофосфату – 21.2 г (60 % у перерахунку на 

бензамід). Чистоту продукту перевіряли за спектрами ПМР. Ліганд являє собою 

блідо-бежевий кристалічний порошок розчинний в метанолі, ізопропанолі, 

гірше розчинний в дихлорметані, бензолі, нерозчинний у гексані та воді. 

Виміряна температура плавлення становить 150 °С (літературні дані 147 – 

149 °С [135]). 
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2.4 Синтез солей лужних металів на основі карбациламідофосфатів  

Натрієві солі лігандів (NaL
1
,
 

NaL
2
, NaL

3
) отримували взаємодією 

відповідного ліганду з метилатом натрію у метиловому спирті: 

HL + MeONa = NaL + MeOH 

Одразу після змішування розчинів ліганду та метилату натрію розчинник 

відганяли у вакуумі, а одержаний сухий залишок перекристалізовували із 

ізопропанолу та сушили на повітрі. Виходи солей ~90 %. Температури 

плавлення для NaL
1
,
 
NaL

2
, NaL

3
 відповідно становить 215 - 216 °С, 254 - 256 °С 

та 234 - 237 °С. Сполуки являють собою безбарвні порошки, добре розчинні у 

метанолі, ДМСО, ДМФА, при нагріванні добре розчиняються в ацетоні, 

ізопропанолі та практично нерозчинні в неполярних органічних розчинниках. 

Сполука NaL
1
 досить добре розчинна у воді, тоді як NaL

2 
та NaL

3
 у воді 

слабкорозчинні. 

КАФ ліганди естерного типу (HL
1
 та HL

3
) є сильнішими кислотами, 

порівняно з HL
2
 (орієнтовні значення рКа для лігандів були розраховані за 

допомогою програми MarvinSketch і вони становлять для HL
1
, HL

2
 та HL

3
 

відповідно 8.77; 10.72 та 8.60), тож для диметил-N-бензоїламідофосфату та 

дифеніл-N-бензоїламідофосфату, на відміну від HL
2
, вдалося одержати прості 

солі лігандів виходячи з карбонатів відповідних металів. Так, було отримано 

ряд солей диметил-N-бензоїламідофосфату та дифеніл-N-бензоїламідофосфату 

(натрієва, цезієва солі загальної формули ML) шляхом взаємодії відповідних 

карбонатів з розчином HL у суміші води та ізопропанолу за схемою: 

2HL + M2CО3 → 2ML + CО2 +Н2О, 

де M = Na, Cs 

До розчину 2 ммоль HL у 10-15 мл суміші вода-ізопропанол (1:3) при 

нагріванні порціями додавали 1 ммоль карбонату відповідного металу до 

повного розчинення останнього. Розчини залишали у вакуумному ексикаторі 

над CaCl2. Через декілька діб солі кристалізуються з розчинів у вигляді 

дрібнокристалічних сполук, які фільтрували та промивали ізопропанолом. 

Виходи солей становлять ~90 %.  
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2.5 Синтез координаційних сполук лантаноїдів 

Зважаючи на високу спорідненість іонів Ln
3+

 до фосфорилвмісних 

лігандів, було проведено ряд спроб синтезів комплексів лантаноїдів із 

лігандами як у нейтральній так і у ацидоформі. На основі синтезованих лігандів 

було одержано і досліджено фізико-хімічними методами ряд координаційних 

сполук (таблиця 2.1).  

Таблиця 2.1 

Синтезовані координаційні сполуки лантаноїдів на основі лігандів HL
1
, HL

2
, HL

3
. 

Комплекс Метал Методи дослідження 

Комплекси на основі HL
1
 

Ln5L
1
10(OH)5 Nd, Eu - Er, Yb ІЧС, ЕСП, ЕСДВ, РСтА, люмін., ТГА, 

магнет. 

LnL
1

3Phen La - Nd, Sm - Lu ІЧС, ЯМР 
1
Н, 

31
Р, люмін., ЕСП, РСтА, 

ЕСДВ, ТГА 

LnL
1

3Dipy La - Nd, Sm - Lu ІЧС, ЯМР 
1
Н, 

31
Р, люмін., ЕСП, РСтА, 

ЕСДВ, ТГА 

Cs[LnL
1

4] La, Nd, Sm – Er, Yb ІЧС, ЯМР 
1
Н, люмін., ЕСП, РСтА, ЕСДВ, 

ТГА 

NEt4[LnL
1
4] La, Nd, Sm- Tb ІЧС, ЯМР 

1
Н, РСтА, ЕСДВ, ТГА 

Комплекси на основі HL
2
 

LnL
2

3 La, Nd, Eu, Tb, Lu ІЧС, ЯМР 
1
Н, ЕСДВ, ТГА, люмін. 

LnL
2

3i-PrOH La, Nd, Eu, Gd  ІЧС, ЯМР 
1
Н, люмін., ЕСП, ЕСДВ, ТГА 

LnL
2

3Phen La, Nd, Eu, Gd, Tb, Lu ІЧС, ЯМР 
1
Н, люмін., ЕСП, ЕСДВ, ТГА 

LnL
2

3Dipy La, Nd, Eu, Gd, Tb, Lu ІЧС, ЯМР 
1
Н, люмін., ЕСП, ЕСДВ, ТГА 

Ln(HL
2
)3(NO)3 La, Nd, Eu, Gd, Tb, Lu ІЧС, ЯМР 

1
Н, ЕСДВ, ТГА 

Комплекси на основі HL
3
 

LnL
3

3Н2О 

LnL
3

3 

La, Nd, 

Eu, Gd, Tb, Lu 
ІЧС, ЯМР 

1
Н, ЕСДВ, люмін., ТГА 

LnL
3

3Phen La, Nd, Eu, Gd, Tb, Lu ІЧС, ЯМР 
1
Н, люмін., РСтА, ЕСДВ, ТГА 

LnL
3

3Dipy La, Nd, Eu, Gd, Tb, Lu ІЧС, ЯМР 
1
Н, люмін., РСтА, ЕСДВ, ТГА 

NEt4[LnL
3
4] La, Nd, Eu, Gd, Tb, Lu ІЧС, ЯМР 

1
Н, люмін., ЕСДВ, ТГА 

PPh4[LnL
3
4] La, Nd, Eu, Gd, Tb ІЧС, ЯМР 

1
Н, люмін., ЕСДВ, ТГА 

Результати комплексонометричного аналізу на метал, а також 

температури плавлення одержаних координаційних сполук приведені в додатку А. 
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2.5.1 Синтез координаційних сполук типу LnL3Dipy та LnL3Phen  

З кожним з лігандів було отримано координаційні сполуки лантаноїдів 

загального складу LnL3·Q, де Q - азиновий ліганд (гетероциклічна азотвмісна 

сполука) 2,2´-дипіридил або 1,10-фенантролін. Комплекси отримували із 

ізопропанольно-ацетонових розчинів відповідно до схеми: 

Ln(NO3)3·nH2O + 3NaL + Q → LnL3Q + 3NaNO3↓ + nH2O 

(де Q = 2,2´-Dipy чи 1,10-Phen; L
-
 = (L

1
)

-
, (L

2
)

-
, (L

3
)

-
; Ln = La–Nd, Sm–Lu) 

Ряд 1: LnL3Dipy  L
-
 = (L

1
); La - Nd, Sm - Lu 

    L
-
 = (L

2
); Ln = La, Nd, Eu, Gd, Tb, Lu 

    L
-
 = (L

3
); Ln = La, Nd, Eu, Gd, Tb, Lu 

Ряд 2: LnL3Phen  L
-
 = (L

1
); Ln = La–Nd, Sm–Lu 

    L
-
 = (L

2
); Ln = La, Nd, Eu, Gd, Tb, Lu 

    L
-
 = (L

3
); Ln = La, Nd, Eu, Gd, Tb, Lu 

Розчини гідратованого нітрату лантаноїду (1 ммоль) у 20 мл 

ізопропанолу кип’ятили у присутності еквімолярної кристалізаційній воді 

кількості дегідратуючого реагенту – триетилового естеру ортомурашиної 

кислоти. До отриманих розчинів додавали розчини 3 ммоль NaL
 
в 50 мл 

ацетону. Туди ж вносили сухий 2,2´-дипіридил або 1,10-фенантролін у 

кількості, еквівалентній солі лантаноїду (за виключенням синтезів за участю 

диметил-N-бензоїламідофосфату, для яких брали 20%-й надлишок додаткового 

ліганду), і доводили розчин до кипіння. Розчини охолоджували до кімнатної 

температури, відфільтровували осад NaNO3 та залишали фільтрат у ексикаторі 

над CaCl2. Через 1-2 доби комплексні сполуки випадають з розчинів у вигляді 

кристалічного осаду – у випадку лігандів L
1
 та L

3
 (вихід ~ 85 % - для більшості 

сполук даного типу та ~ 60 % для LnL
1

3Dipy (Ln = Ho - Lu) або у вигляді 

аморфного порошку – у випадку ліганду L
2
 (вихід ~ 65 %). Цільові сполуки 

відфільтровували, промивали ізопропіловим спиртом та сушили на повітрі. 

Синтезовані сполуки слабко забарвлені у відповідні кольори аквайона 

лантаноїду, стійкі протягом тривалого часу на повітрі. Методом ПМР 

встановлене співвідношення КАФ-ліганд:азиновий ліганд як 3:1. Склад 



 49 

координаційних сполук підтверджений комплексонометричним титруванням на 

метал. Деякі комплекси були також досліджені методом РСтА (див. розділ 4.2). 

Усі комплекси даного типу при нагріванні добре розчиняються в ДМСО, 

метанолі, ацетоні, ацетонітрилі, дихлорметані, толуолі, практично нерозчинні у 

ізопропанолі, нерозчинні у воді. Температура топлення комплексів з 

2,2´-дипіридилом знаходиться в межах 160–185°С для комплексів з диметил-N-

бензоїламідофосфатом, 130–140°С для комплексів з N-

(дифенілфосфорил)бензамідом та 185−202°С для комплексів з дифеніл-N-

бензоїламідофосфатом. Температура топлення комплексів з 1,10-фенантроліном 

знаходиться відповідно у межах 135−210°С, 140−200°С та 80−85°С. 

2.5.2 Синтез координаційних сполук LnL3·nSolv 

Раніше був описаний синтез трис-комплексів диметил-N-

бензоїламідофосфату у водному середовищі з використанням як вихідних 

речовин нітратів або хлоридів лантаноїдів та натрієвої солі ліганду [146]. Наші 

спроби отримати комплекси даного складу за вказаною методикою виявились 

успішними лише у випадку лантану, церію та празеодиму. Для решти 

лантаноїдів аналіз продуктів даної реакції методами ІЧ спектроскопії та 

комплексонометричного титрування вказує на частковий гідроліз водовмісних 

трис-комплексів за схемою: 

LnL
1

3∙H2O = LnL
1
2OH + HL

1
 

На користь данного припущення свідчить присутність в ІЧ спектрах 

одержаних осадів вузької смуги валентних коливань гідроксогрупи  ν(ОН) при 

3620 см
-1

. Крім того, за результатами трилонометричного титрування отримані 

завищені, порівняно з розрахованими для трис-комплексів, значення вмісту 

лантаноїдів, а у фільтраті методом ІЧ спектроскопії виявлена присутність 

нейтрального ліганду. Знайдена за даними кріоскопії (у бензолі) середня 

молекулярна маса комплексу європію, одержаного за вказаною методикою, 

становила 1807 г/моль, що більше ніж вдвічі перевищує молекулярну масу (M = 

836.4) очікуваного комплексу EuL
1

3 та вказує на олігомеризацію останнього у 

розчині у бензолі.  
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Однак описаний метод синтезу трис-комплексів виявився успішним 

при отриманні координаційних сполук на основі 

N-(дифенілфосфорил)бензаміду та дифеніл-N-бензоїламідофосфату. У водному 

середовищі, відповідно до нижченаведених схем, отримані такі комплекси: 

Ln(NO3)3·nH2O + 3NaL
2
 → LnL

2
3↓ + 3NaNO3 + nH2O 

Ln = La, Nd, Eu, Tb, Lu 

Ln(NO3)3·nH2O + 3NaL
3
 → LnL

3
3H2O↓ + 3NaNO3 + (n-1)H2O 

Ln = La, Nd 

Ln(NO3)3·nH2O + 3NaL
3
 → LnL

3
3↓ + 3NaNO3 + nH2O 

Ln = Eu, Tb, Lu 

Розчини гідратованих нітратів лантаноїдів (1 ммоль) у 15 мл 

дистильованої води додавали до розчинів 3 ммоль NaL
 

в 15 мл суміші 

вода:метиловий спирт (5:1). Спостерігали миттєве утворення осаду, слабко 

забарвленого у колір відповідного аквайону лантаноїду. Розчини ретельно 

перемішували, осад відфільтровували та промивали водою з метою повного 

очищення сполуки від нітрату натрію. Далі осад сушили в ексикаторі над CaCl2 

або над концентрованою сірчаною кислотою. Вихід комплексів ~60-70 %. 

Отримані сполуки стійкі на повітрі. За даними ІЧ-спектрів комплексів 

встановлено факт бідентатної координації депротонованих 

карбациламідофосфатів. Основні смуги в ІЧ-спектрах сполук LnL
2

3 (усереднені 

дані), см
-1

: 1591 (ν(С=С)), 1509 (ν(С=О)); 1386 (Амід ІІ); 1129 (ν(Р=О)); 910 

(ν(P=N)); 548 (δ(PNC)). Основні смуги в ІЧ-спектрах сполук LnL
3

3H2O та LnL
3
3 

(усереднені дані), см
-1

: 3424 (ν(OH)), 1591 (ν(С=С)), 1517 (ν(С=О)); 1396 

(Амід ІІ); 1193 (ν(Р=О)); 965 (ν(P=N)); 526 (δ(PNC)). Всі комплекси добре 

розчиняються в бензолі, толуолі, дихлорметані, ацетоні та метанолі. 

Температура топлення комплексів з N-(дифенілфосфорил)бензамідом становить 

110 - 142ºС, та для комплексів з дифеніл-N-бензоїламідофосфатом - 80 - 105 ºС.  

Спроби отримати сольватовані трис-комплекси лантаноїдів у вигляді 

порошків в середовищі органічних розчинників були успішними лише для N-

(дифенілфосфорил)бензаміду. В решті випадків отримували олієподібні 
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продукти. У випадку ж комплексів з N-(дифенілфосфорил)бензамідом для 

лантаноїдів початку ряду, до складу комплексів, окрім трьох КАФ-лігандів, 

входить молекула ізопропілового спирту, доповнюючи координаційну сферу 

іонів лантаноїдів до семи. Синтез проводили в суміші розчинників ацетону та 

ізопропілового спирту (1:1) відповідно до схем: 

Ln(NO3)3·nH2O + 3NaL
2
 + i-PrOH → LnL

2
3i-PrOH + 3NaNO3↓ + nH2O 

Ln = La, Nd, Eu, Gd 

Ln(NO3)3·nH2O + 3NaL
2
 → LnL

2
3 + 3NaNO3↓ + nH2O 

Ln = Tb, Lu 

Розчини гідратованого нітрату лантаноїду (1 ммоль) у 20 мл ізопропанолу 

кип’ятили у присутності еквімолярної кристалізаційній воді кількості 

триетилового естеру ортомураширої кислоти. До отриманих розчинів додавали 

розчини 3 ммоль NaL
 
в 50 мл ацетону і кип’ятили розчин протягом хвилини. 

Розчини охолоджували до кімнатної температури, відфільтровували осад 

NaNO3 та залишали фільтрат для повільного випаровування у ексикаторі над 

CaCl2. Через добу комплексні сполуки випадають з розчинів у вигляді 

аморфного порошку (вихід ~ 80 %). Цільові сполуки відфільтровували від 

маточного розчину, промивали холодним ізопропіловим спиртом та сушили на 

повітрі. Синтезовані сполуки слабко забарвлені у відповідні кольори аквайону 

лантаноїду, стійкі на повітрі, добре розчинні в розчинниках ароматичної 

природи, дихлорметані, ацетоні та метанолі, нерозчинні у воді. Температура 

топлення комплексів становить 125 - 135ºС. За ІЧ-спектрами комплексів 

однозначно встановлюється факт бідентатної координації депротонованих 

карбациламідофосфатів. Основні смуги в ІЧ-спектрах сполук LnL
2

3і-РrOH та 

LnL
2

3 (усереднені дані), см
-1

: 3420 (ν(OH)), 1590 (ν(С=С)), 1508 (ν(С=О)); 1384 

(Амід ІІ); 1128 (ν(Р=О)); 909 (ν(P=N)); 549 (δ(PNC)). 

Висновки щодо будови та складу трис-комплексів зроблені на основі 

методів 
1
Н ЯМР, ІЧ, електронної спектроскопії, термогравіметричного аналізу, 

комплексонометричного титрування. 
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2.5.3 Синтез тетракіс-комплексів лантаноїдів 

На відміну від деяких раніше вивчених лігандів – представників класу 

карбациламідофосфатів N-трихлорацетиламідофосфату та N,N,N΄,N’-диетилен-

N”–бензоїлфосфортриаміду [148, 149] отримати тетракіс-комплекси складу 

NaLnL4 з лігандами, що вивчаються не вдалося, що вочевидь спричинено не 

співвимірними розмірами тетракіс-комплексного аніону та катіону натрію. 

З диметилбензоїламідофосфатом було отримано тетракіс комплекси зі 

зовнішньосферним катіоном Cs
+
 та NEt4

+
 загального складу Cs[LnL

1
4] та 

NEt4[LnL
1
4]. Синтез зазначених сполук проводили відповідно до схем: 

Ln(A)3·nH2O + 3NaL
1
 + CsL

1
 → Cs[LnL

1
4]+ 3NaA↓ + nH2O 

(де Ln = La, Pr, Nd, Sm - Er, Yb; A = Cl
- 
або NO3

-
) 

LnCl3·nH2O + 4NaL
1
 + NEt4Cl → NEt4[LnL

1
4]+ 4NaCl↓ + nH2O 

(де Ln = La, Nd, Sm, Eu, Tb) 

Для одержання комплексів Cs[LnL
1

4] 1 ммоль гідратованого хлориду або 

нітрату лантаноїду розчиняли у 30 мл ізопропілового спирту в присутності 

розрахованої кількості триетилового естеру ортомурашиної кислоти. Розчин 

кип’ятили до повного розчинення солі РЗЕ, потім доливали його до розчину 

суміші 3 ммоль NaL
1
 та 1.1 ммоль CsL

1
 в 50 мл ацетону. Після охолодженя 

розчину до кімнатної температури відфільтровували осад NaCl (NaNO3) і 

фільтрат ставили на кристалізацію в ексикатор над CaCl2. Через декілька днів із 

розчину випадали голкоподібні кристали. Їх відфільтровували, промивали 

невеликою кількістю ізопропілового спирту та сушили над CaCl2. Вихід 

комплексів є різним для першої та другої половини ряду лантаноїдів та складає 

 70 і 50% відповідно. Отримані координаційні сполуки являють собою 

кристалічні речовини, стійкі на повітрі протягом тривалого часу та слабко 

забарвлені в кольори відповідних аквайонів Ln(III). Вони добре розчинні в 

ДМСО, при нагріванні – у спиртах, ацетоні, ацетонітрилі, дихлорметані і 

нерозчинні в неполярних розчинниках та воді. Склад тетракіс-комплексів 

підтверджений комплексонометричним титруванням на метал.  Для комплексу 

неодиму та ітербію будова підтверджена також методом РСтА. Температура 

топлення комплексів лежить в діапазоні 210 - 235°С. 
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Для одержання комплексів складу NEt4[LnL
1

4] 1 ммоль гідратованого 

хлориду лантаноїду розчиняли у 40 мл ізопропілового спирту в присутності 

розрахованої кількості триетилового естеру ортомурашиної кислоти. Розчин 

кип’ятили до повного розчинення солі РЗЕ, потім доливали його до розчину 

суміші 4 ммоль NaL
1
 та 1,2 ммоль NEt4Cl в 50 мл ацетону. Після охолодженя 

розчину  його щільно закривали та залишали на півдоби відстоюватись для 

осідання натрій хлориду. Далі розчин обережно декантували і ставили на 

кристалізацію в ексикатор над CaCl2. Через декілька днів із розчину випадали 

пластинкоподібні кристали. Їх відфільтровували, промивали невеликою 

кількістю ацетону та сушили над CaCl2. Вихід комплексів складає  65%. 

Тетракіс-комплекси добре розчинні в ДМСО, спиртах, ацетоні, ацетонітрилі, 

дихлорметані, при нагріванні розчиняються у бензолі, нерозчинні у воді. 

Методом 
1
H ЯМР спектроскопії встановлене співвідношення ліганд: 

зовнішньосферний катіон = 4:1. Для комплексу неодиму будова була 

підтверджена також методом РСтА. Температура топлення комплексів лежить в 

діапазоні 115 - 150°С. 

На основі дифеніл-N-бензоїламідофосфату синтезовані тетракіс-

комплекси з тетраетиламоній катіоном та тетрафенілфосфоній катіоном в якості 

зовнішньосферного катіону. Комплекси отримували відповідно до схеми: 

Ln(A)3·nH2O + 4NaL
3
 + NEt4Cl → NEt4[LnL

3
4]+ 3NaA↓ + nH2O + NaCl↓ 

(де Ln = La, Nd, Eu, Gd, Tb, Lu; A = Cl
- 
або NO3

-
) 

Ln(A)3·nH2O + 4NaL
3
 + PPh4Br → PPh4[LnL

3
4]+ 3NaA↓ + nH2O + NaBr↓ 

(де Ln = La, Nd, Eu, Gd, Tb; A = Cl
- 
або NO3

-
) 

1 ммоль гідратованого хлориду або нітрату лантаноїду розчиняли у 30-40 

мл ізопропілового спирту в присутності розрахованої кількості три етилового 

естеру ортомурашиної кислоти. Розчин нагрівали до кипіння та до повного 

розчинення солі РЗЕ, потім доливали його до розчину 4 ммоль NaL
3
 в 60 мл 

суміші розчинників ацетону та ізопропанолу (1:1) і додавали до розчину 

1 ммоль тетраетиламоній хлориду або тетрафеніл фосфоній броміду у 

ізопропанолі. Суміш кип’ятили протягом кількох хвилини. Після охолодженя 

розчину до кімнатної температури відфільтровували осад NaCl (NaNO3) і 

фільтрат ставили на кристалізацію в ексикатор над CaCl2. Через декілька діб із 
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розчину випадали цільові сполуки у вигляді порошків. Їх відфільтровували, 

промивали невеликою кількістю холодного абсолютного ізопропілового спирту 

та сушили над CaCl2. Вихід комплексів складав  65 %. Отримані 

координаційні сполуки стійкі на повітрі, слабко забарвлені в кольори 

відповідних аквайонів Ln(III). Вони добре розчинні в ДМСО, метанолі, ацетоні, 

ацетонітрилі, дихлорметані, погано розчинні в ізопропиловому спирті і 

нерозчинні в неполярних розчинниках та воді. Методом 
1
H ЯМР спектроскопії 

встановлене співвідношення ліганд : зовнішньосферний катіон = 4:1. Для 

комплексу PPh4[GdL
3

4] вдалося отримати монокристали - структура комплексу 

встановлена методом РСтА. Температура топлення тетракіс-комплексів з 

тетраетиламоній катіоном становить 110−190°С, з тетрафенілфосфоній 

катіоном – 220−265°С. 

2.5.4 Синтез комплексів складу Ln5L
1

10(OH)5  

Синтез поліядерних гідроксокомплексів, оснований на реакції гідролізу 

LnL
1

3∙H2O = LnL
1
2OH + HL

1
, що відома з літератури для гідратованих трис-

бетадикетонатів лантаноїдів [150], проводився відповідно до схеми:  

5Ln(NO3)3·nH2O+ 15NaL
1
 = Ln5L

1
10(OH)5 + 5HL

1
 + 15NaNO3 + (n-5)H2O 

(Ln = Nd, Eu – Er, Yb) 

5 ммоль гідратованого нітрату лантаноїду розчиняли у воді та додавали 

до розчину 15 ммоль NaL
1
 у воді. При цьому миттєво випадає осад, який, не 

вилучаючи з реакційної суміші, піддавали гідролізу при 70°С при постійному 

перемішуванні протягом 20 хв. Спостерігали зменшення кількості осаду та 

зміну його морфології. Далі осад швидко відфільтровували, промивали 

дистильованою водою та сушили в ексикаторі над хлоридом кальцію та 

кристалізували методом рідинної дифузії використовуючи дихлорметан та 

ізопропанол в якості розчинника та осаджувача відповідно. Вихід кристалів 

становив 55-70 %. З таким самим виходом комплекси даного складу (але лише 

для іонів лантаноїдів Eu – Er, Yb) можуть бути отримані і без проведення 

примусового гідролізу у воді, оскільки для цих сполук для отриманого на 

першій стадії осаду гідроліз продовжується самовільно на стадії їх кристалізації 

в системі нашарованих розчинників дихлорметан/ізопропанол. Методом РСтА 
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розшифровані структури комплексів Nd(ІІІ), Eu(ІІІ), Gd(ІІІ), Er(ІІІ), Yb(ІІІ). 

Сполуки добре розчинні в дихлорметані, хлороформі, бензолі, толуолі, погано 

розчиняються в метанолі, ацетоні, не розчинні в ізопропиловому спирті, 

гексані, воді. Температура топлення комплесів становить 220−245°С. 

Утворення саме п’ятиядерних структур відбувається по принципу самозбірки, а 

тому співвідношення компонентів метал:ліганд  (1:2, 1:3, 1:4) не впливає на 

склад отриманого кінцевого продукту. 

2.5.5 Синтез координаційних сполук складу Ln(HL
2
)3(NO3)3 

Синтез координаційних сполук здійснено за схемою:  

Ln(NO3)3 nH2O + 3HL
2
 = Ln(HL

2
)3(NO3)3+ nH

2
O  

Ln = La, Nd, Eu, Gd, Tb, Lu 

Гідратований нітрат лантаноїду (1 ммоль) розчиняли в 15 мл ацетону та 

приливали його до розчину 3 ммоль HL
2
 в 20 мл ацетону. Результуючий розчин 

повністю упарювали, до олієподібного залишку додавали гексан та 

перемішували протягом кількох годин до отримання осаду, який далі 

відфільтровували, промивали гексаном та сушили на повітрі. Вихід 

координаційних сполук складав ~85 %. Температура топлення комплексів 

становить 130−140ºС. Комплекси добре розчиняються в дихлорметані, ацетоні 

та метанолі, погано розчинні в ізопропіловому спирті та толуолі, нерозчинні в 

гексані та воді. За ІЧ спектрами комплексів встановлено монодентатну 

координацію нейтральних молекул карбациламідофосфатів та бідентатну 

координацію нітрат аніонів. Основні смуги в ІЧ-спектрах сполук 

Ln(HL
2
)3(NO3)3, усереднені дані, см

-1
: 3292 (ν(NH)), 1680 та 1643 (ν(С=О)), 1599 

(ν(С=С)), 1499 (
1
(NO

3
)); 1454, 1437, 1299 (

2
(NO

3
)), 1166 (ν(Р=О)), 1128, 1094, 

876, 850, 750, 733, 711, 691, 533 (ν(PNC)). Дані електронної та люмінесцентної 

спектроскопії, проведених відповідно для комплексів неодиму та європію, 

підтверджують присутність одного оптичного центру в досліджуваних сполуках.  
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Короткі висновки 

Синтезовано та виділено в індивідуальномі стані 117 сполук, із них вперше 

одержано 4 солі лужних металів на основі лігандів КАФ типу та 109 

координаційних сполук лантаноїдів загального складу: LnL
1-3

3Q (Q= Phen, Dipy) 

LnL
2

3i-PrOH, LnL
3

3H2O, LnL
2,3

3, Kat[LnL
1

4], (Kat
+
 = Cs

+
, NEt4

+
), Kat[LnL

3
4], (Kat

+
 

= NEt4
+
, PPh4

+
], Ln5L

1
10(OH)5 та Ln(HL

2
)3(NO3)3. Фенілвмісні ліганди естерного 

типу (HL
1
, HL

3
) координуються до іонів лантаноїдів лише в ацидоформі, що 

пояснюється їх відносно високою кислотністю. Обидва зазначені ліганди не 

утворюють тетракіс-комплекси складу NaLnL4, проте, здатні їх утворювати з 

габаритнішими протийонами: Cs
+
 та NEt4

+
 - з HL

1
 та NEt4

+
 і PPh4

+
 - з HL

3
. Ліганд 

HL
3
 не утворює тетракіс-комплексів із зовнішньосферним іоном металу, 

очевидно, через стеричні ускладнення при контакті атомів оксигену 

фосфорильних груп з катіонами металу. КАФ ліганд фосфінамідного типу (HL
2
) 

може бути координованим до іону лантаноїду як в ацидо- так і в молекулярній 

формі (Ln(HL
2
)3(NO3)3), проте, не утворює тетракіс-комплекси [LnL4]

-
, 

очевидно, через надто близьке розташування до хелатуючого фрагменту 

об’ємних фенільних кілець. Показано, що для диметил-N-бензоїламідофосфату 

в середовищі органічних розчинників характерним є утворення шляхом 

самозбірки п’ятиядерних гідроксокомплексів лантаноїдів Ln5L
1
10(OH)5 (Ln = 

Eu–Er, Yb), тоді як аналогічний комплекс неодиму зі співвимірним виходом 

можна отримати лише шляхом гідролізу гідратованого трис-комплексу у 

водному середовищі. Специфікою синтезу моноядерних 

(внутрішньомолекулярних та катіонно-аніонних) комплексів на основі 

диметил-N-бензоїламідофосфату є присутність в реакційній суміші надлишку 

відповідно додаткового ліганду або протийону, що пригнічює реакції 

гідролізу комплексів. Виходи тетракіс-комплексів з диметил-N-

бензоїламідофосфатом залежать від типу солі лантаноїдів взятої для синтезу та 

були вищими при використанні хлоридів лантаноїдів, ніж нітратів. 

.
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РОЗДІЛ 3. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ, БІОЛОГІЧНІ ТА СТРУКТУРНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ КАРБАЦИЛАМІДОФОСФАТІВ ТА СОЛЕЙ 

ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ НА ЇХ ОСНОВІ 

 

3.1 ІЧ та ЯМР спектральні дослідження синтезованих КАФ-лігандів та 

солей лужних металів на їх основі 

Попередні ІЧ-спектральні дослідження лігандів 

карбациламідофосфатного типу дозволили виявити найбільш характеристичні 

смуги поглинання, що використовуються як критерії координування лігандів: 

ν(СО), ν(РО). Віднесення основних смуг поглинання в ІЧ спектрах 

досліджуваних лігандів проводили використовуючи концепцію групових 

коливань та літературні дані [147, 151]. При цьому віднесення смуги коливань 

карбонільної групи не викликає труднощів, оскільки остання розташована 

окремо і практично не перекривається зі смугами  поглинання інших коливань. 

Віднесення ж смуги поглинання валентних коливань ν(РО) ускладнюється 

присутністю кількох, часто близько розташованих одна біля одної смуг. У 

таблиці 3.1 наведено віднесення основних частот коливань в ІЧ спектрах (см
-1

) 

синтезованих лігандів та їх солей. 

Таблиця 3.1 

Основні частоти коливань в ІЧ спектрах (см
-1

) лігадів та їх солей 

Віднесення Ліганди Натрієві солі Цезієві солі 

HL
1
 HL

2
 HL

3
 NaL

1
 NaL

2
 NaL

3
 CsL

1
 CsL

3
 

ν(NH) 3144 3063 3140 - - - - - 

ν(РО) 1242 1199 1240 1195 1143 1201 1206 1204 

ν(СО) 1683 1670 1694 1544 1518 1548 1535 1548 

(P-N) 903 875 888 941 902 927 928 911 

Амід-II 1458 1456 1453 1392 1382 1370 1379 1360 
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У спектрах “вільних” лігандів шиpока смуга поглинання в області 3060 – 

3144 см
-1

 відноситься до валентних коливань (N-H). Відсутність смуг 

поглинання в області 1300 – 1400 см
-1

 та значення частот валентних коливань 

ν(РО) та ν(СО) свідчать про те, що в твердому стані для лігандів реалізується 

таутомерна форма II [152].  

R

O

N
P

O

R"
R'

H
R

O

N
P

O

R"

R'

H

R

O

N
P

O

R"

R'

H

I                                                   II                                             III  

Уширення смуги коливань (N-H) пов’язано з тим, що протон імідної 

групи бере участь в утворенні водневого зв’язку з атомом кисню фосфорильної 

групи сусідньої молекули (розділ 3.2, 3.4).  

Частота валентних коливань (С=О) в досліджуваних лігандах зсунута в 

бік менших частот порівняно зі стандартним значенням 1715 см
-1

 прийнятим 

для зв’язку С=О (встановленим за ІЧ спектром ацетону) через присутність біля 

карбоксильної групи електрондонорної групи С6Н5, що спричинює зниження 

порядку зв’язку С=О внаслідок зміщення електронної густини на оксиген. Так 

само менші значення частот коливань характеристичних смуг у складі 

молекули N-(дифенілфосфорил)бензаміду, порівняно з двома іншими 

розглянутими лігандами (табл. 3.1) пояснюється присутністю різних за 

природою замісників біля атому фосфору та узгоджуються зі значеннями 

довжин відповідних зв’язків, визначеними за допомогою рентгеноструктурного 

аналізу. 

При переході від нейтральних лігандів до натрієвих солей спостерігається 

зниження частот коливань ν(СО) на 139 – 152 см
-1

 та ν(РО) на 39 – 54 см
-1

. Це 

обумовлено зменшенням кратності подвійних зв’язків за рахунок 

перерозподілу електронної густини в хелатуючому CONPO фрагменті. 

З метою вивчення змін в електронній будові лігандів при їх 

депротонуванні були вивчені спектри ЯМР 
1
Н та 

31
Р лігандів та їх солей. 
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У розчині апротонного розчинника (DMSO-d6) у спектрах ПМР ліганду 

HL
1
 присутні три групи сигналів: дублет від атома гідрогену амідної групи в 

області 9.87 м.д. з константою розщеплення на ядрі атома фосфору 9.2 Гц; 

дублет від протонів метокси груп (3.76 та 3.79 м.ч.) з константою розщеплення 

на фосфорі 11.6 Гц та сигнали від протонів фенільного кільця (дублет від α-

протонів із центром при 7.97 м.д. та триплет від γ- протонів та дублет дублетів 

від β-протонів з центрами при 7.56 та 7.45 м.ч. відповідно). Співвідношення 

інтегральних інтенсивностей сигналів від протонів метоксигруп, ароматичної 

частини та амідного становить 6:5:1. 

У спектрі NaL
1
 спостерігається зсув дублету метоксигруп (константа 

розщеплення на фосфорі 10.8 Гц) у сильне поле на 0.23 м.ч., що можна 

пояснити екрануванням метильних груп при депротонуванні ліганду. В області 

сигналів від протонів фенільного кільця присутні дублет з центром при 

8.05 м.ч. та мультиплет в області 7.25 – 7.33 м.ч. У спектрі солі цезію CsL
1
 

відповідні сигнали метоксигруп та протонів фенільного кільця знаходяться при 

3.54, 8.04, та 7.27 м.ч. відповідно. 

У спектрах ЯМР 
31

Р ліганду HL
1
 в ацетонітрилі сигнал атому фосфору 

спостерігається у вигляді гептету від шести протонів двох метоксигруп з 

центром при 1.22 м.ч. Внаслідок депротонування ліганду дезекранується атом 

фосфору і в спектрах ЯМР 
31

P сигнал від ядер фосфору зсувається у слабке поле 

відносно такого для HL
1
 – 15.76 м.ч. для NaL

1
.  

В ПМР спектрі розчину HL
2
 в DMSO-d6 спостерігається дублет від атома 

гідрогену амідної групи в області 10.17 м.ч. з константою розщеплення на ядрі 

атома фосфору 4 Гц та група сигналів від фенільних кілець: дублет із центром 

при 8.00 м.ч. від двох α-протонів ароматичного кільця при карбоксильній групі 

та два мультиплети з центрами при 7.84 та 7.45 м.ч. та інтегральними 

інтенсивностями відповідно 4 та 9 від решти протонів фенільних кілець.  

У спектрі NaL
2
 присутні дублет з центром при 8.23 м.ч. та мультиплети з 

центрами при 7.93 та 7.32 м.ч., інтегральні інтенсивності яких співвідносяться 

як 2:4:9. 

Сигнал від ядра 
31

Р в спектрі розчину ліганду HL
2
 в ацетонітрилі має 

вигляд нерозділеного мультиплету та знаходиться в області 19.66 м.ч. 
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Незначний слабкопольний зсув сигналу ядра фосфору спостерігається при 

депротонуванні ліганду: у спектрі NaL
2
 він лежить при 19.82 м.ч.  

Для ліганду HL
3
 у спектрі ПМР спостерігаємо дублет від атома гідрогену 

амідної групи в області 10.50 м.ч. з константою розщеплення на ядрі атома 

фосфору 10.0 Гц. Серед сигналів від протонів фенільних кілець можна 

вирізнити сигнали від α-, γ- та β-протонів фенільного кільця при карбоксильній 

групі з центрами дублету, триплету та дублет дублетів відповідно при 7.97, 7.57 

та 7.46 м.ч. Протони ароматичних замісників біля фосфорильної групи дають 

сигнали з інтегральними інтенсивностями рівними відповідно чотирьом та двом 

у вигляді триплетів з центрами при 7.38 та 7.21 м.ч., а також – дублету з 

центром при 7.27 м.ч. та інтегральною інтенсивністю рівною 4.  

У спектрі NaL
3
 присутні дублет з центром при 8.00 м.ч. та нерозділені 

мультиплети при 7.25 та 7.05 м.ч. У спектрі CsL
2
 відповідні сигнали лежать при 

7.98, 7.24 та 7.03 м.ч. 

Сигнал ядра 
31

Р в спектрі розчину ліганду розчину HL
3
 в ацетонітрилі має 

вигляд синглету та знаходиться в сильному полі при -7.50 м.ч. У спектрі NaL
3
 

сигнал від ядра фосфору зміщується у слабке поле і знаходиться при 4.11 м.ч. 

 

3.2 Рентгеноструктурні дослідження N-(дифенілфосфорил)бензаміду (HL
2
) 

N-(дифенілфосфорил)бензамід має молекулярну будову (рис. 3.1, а). Дві 

кристалографічно незалежні молекули з’єднані водневими зв’язками типу              

N-H···O´, та входять до складу полімерного ланцюга, що утворений 

фосфорильними атомами оксигену та атомами гідрогену амідних груп (рис. 3.1, б). 

Всередині ланцюга також існують міжмолекулярні π-стекінгові взаємодії 

фенільних кілець при фосфорильній групі (довжина контактів C···H                 

2.765–2.839 Å) та контакти між фенільними кільцями при карбоксильній групі 

та оксигеном фосфорильної групи сусідньої молекули (d(H···O) 2.386–2.472 Å, 

d(С···O) 3.145–3.191 Å). 

Окремі ланцюги поєднані між собою за рахунок π-стекінгових 

взаємодій між фенільними кільцями при карбоксильній групі кожної другої 
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молекули одного ланцюга та кільцем при фосфорильній групі молекули 

сусіднього. Довжина контактів C···H між ланцюгами – 2.752 Å. Атом оксигену 

карбоксильної групи задіяний в утворенні міжмолекулярного контакту О···Н 

(3.118 Å) з протоном фенільного кільця молекули ще одного сусіднього 

ланцюга. Геометричні параметри водневих зв’язків та деяких інших зв’язків у 

структурі HL
2 
приведені у таблиці 3.2.  

a  б 

Рис. 3.1. Будова HL
2
: а – нумерована схема однієї з молекул; б – 

фрагмент кристалічної упаковки (на рисунку деякі протони не показані для 

спрощення). 

 

Карбонільна та фосфорильна групи розташовані одна відносно іншої у 

синклінарному положенні. Торсійні кути О(2)-Р(1)-N(1)-C(1) та О(4)-Р(2)-N(2)-

C(20) двох незалежних молекул відповідно мають значення 53.52° та 55.54°, що 

передбачає можливість координації ліганду до іонів металу у бідентатно-

хелатний спосіб. Групи N-H знаходяться в антиперипланарному положенні 

відносно карбонільної групи та у антиклінарному відносно фосфорильної 

групи. Фенільне кільце при карбонільній групі повернуте відносно C(O)NH 

площини на 11.96 та 16.19° для двох незалежних молекул відповідно, що може 

вказувати на π-кон’югацію С=О групи з ароматичною системою арильного 

замісника. Одне з фенільних кілець при фосфорильній групі також знаходиться 

з Р=О групою в одній площині: значення торсійних кутів О-Р-С-C відповідно 

складають 6.02 та 17.81°. Участь карбонільної та фосфорильної груп у 

спряженні з фенільними кільцями призводить до зниження порядку звязків у 

хелатуючому фрагменті OCNPO та, як наслідок, зниження частоти основних 



 62 

характеристичних валентних коливань у ІЧ спектрі даного ліганду порівняно з 

HL
1
 та HL

3
 (табл. 3.1).  

Таблиця 3.2 

Вибіркові геометричні параметри (відстані (Å) та кути (°)) у структурі HL
2
 

Значення довжин зв'язків 

P(1)-O(2) 1.475(2) P(2)-O(4) 1.482(2)  

P(1)-N(1) 1.689(3) P(2)-N(2) 1.683(3)  

C(1)-O(1) 1.232(4)  C(20)-O(3) 1.220(4) 

C(1)-C(2) 1.484(5)  C(20)-C(21) 1.498(5) 

N(1)-C(1) 1.366(4) N(2)-C(20) 1.374(4) 

Величини кутів у структурі  

O(2)-P(1)-N(1) 113.52(13)  O(4)-P(2)-N(2)    114.47(13) 

O(2)-P(1)-C(14) 112.51(14)  O(4)-P(2)-C(27)  112.08(15) 

N(1)-P(1)-C(14) 107.70(14) N(2)-P(2)-C(27)  107.31(15) 

O(2)-P(1)-C(8) 111.78(14) O(4)-P(2)-C(33)  112.30(15) 

N(1)-P(1)-C(8)  102.23(15) N(2)-P(2)-C(33) 100.82(14)  

C(14)-P(1)-C(8) 108.48(16) C(27)-P(2)-C(33)  109.16(16)  

O(1)-C(1)-N(1) 120.0(3) O(3)-C(20)-N(2) 120.6(3) 

O(1)-C(1)-C(2) 121.7(3)  O(3)-C(20)-C(21) 121.2(3)  

N(1)-C(1)-C(2) 118.3(3) N(2)-C(20)-C(21)   118.1(3)  

Геометричні параметри водневих зв'язків у структурі 

N(1)-H(1A) 0.8600  N(2)-H(2A) 0.8600 

H(1A)-O(4) 2.016 H(2A)-O(2) 1.995 

N(1)-O(4) 2.863 N(2)-O(2) 2.835 

N(1)H(1А)O(4) 168.6 N(2)H(2А)O(2) 164.92 

Атом фосфору має дещо викривлене тетраедричне оточення. Значення 

довжин зв’язків РО та РN співвимірні з отриманими раніше для даного типу 

сполук [153, 154].  

Кристалографічні параметри структури НL
2
 задепоновані у Cambridge 

Crystallographic Data Centre (ССDC) під номером 964373. 

 

3.3 Рентгеноструктурні дослідження NaL
1
 

Монокристали сполуки NaL
1
 для структурних досліджень були отримані 

із ізопропанольного розчину.  

Подібно до відомих простих солей КАФ лігандів [128, 148] молекули 

натрієвої солі диметил-N-бензоїламідофосфату мають полімерну будову 



 63 

(рис. 3.2), що реалізується завдяки містковій функції атомів оксигену 

карбонільної та фосфорильної груп КАФ ліганду.  

Ліганди координовані до іонів натрію у бідентатно-хелатний спосіб через 

атоми оксигену карбонільної та фосфорильної груп. Крім того, в кожній 

молекулі карбонільна група є бідентатною містковою, а фосфорильна – 

тридентатною містковою, також одна з метоксигруп утворює контакт з іонами 

натрію. Подібний спосіб координації спостерігався лише для сполуки 

(PPh4)2[Na4L6] (де L
-
 = [Cl3CC(O)NP(O)(OCH3)2]

-
) [155].  

Атоми натрію зв’язані одночасно з чотирма лігандами: входять до складу 

шестичленних хелатних циклів Na1-O1-C1-N1-P1-O2, Na2-O5-C11-N2-P2-O8, 

утворених з одним лігандом, та чотиричленних Na1-O5-P2-O6, Na2-O2-P1-O4, 

утворених з іншою молекулою ліганду, а також зв’язані з атомами оксигену 

фосфорильної та карбонільної груп ще двох лігандів. В кристалах присутні два 

типи структурно незалежних іонів натрію, пов’язаних між собою за рахунок 

місткових фосфорильних та карбоксильних груп. Таким чином, утворюються 

викривлені паралелограми O-Na1-O-Na2 (середні відхилення від СКП 

складають 0.4 - 0.5 Å).  

 
Рис. 3.2. Фрагмент ланцюга координаційного полімеру [NaL

1
]n 

 

Незалежна частина кристалічної структури складається з двох атомів 

натрію та двох аніонів ліганду.  
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Найближче оточення натрію має форму викривленого октаедра. Внутрішні 

кути О-Na-О демонструють значне відхилення від ідеальної геометрії (рис. 3.3, 

табл. 3.3). 

  
Рис. 3.3. Поліедри найближчого оточення іонів натрію у NaL

1
. 

 

Таблиця 3.3  

Внутрішні кути О-Na-О у поліедрах найближчого оточення іонів натрію у NaL
1
 

O1-Na1-O6 95.9 O2-Na2-O5 127.1 

O1-Na1-O5 70.5 O5-Na2-O1 80.5 

O1-Na1-O8 116.2 O1-Na2-O4 96.6 

O1-Na1-O2 81.0 O4-Na2-O2 55.4 

O2´-Na1-O5 84.7 O5´-Na2-O2 86.0 

O2´-Na1-O6 99.8 O5´-Na2-O5 86.8 

O2´-Na1-O8 103.8 O5´-Na2-O1 101.9 

O2´-Na1-O2 86.0 O5´-Na2-O4 99.6 

O5-Na1-O6 54.7 O8-Na2-O5 80.1 

O6-Na1-O8 96.8 O8-Na2-O1 115.7 

O8-Na1-O2 80.1 O8-Na2-O4 95.9 

O2-Na1-O5 128.1 O8-Na2-O2 70.7 

 

Шестичленні хелатні металоцикли мають відхилення від площинної 

будови. Максимальні відхилення від середньоквадратичної площини (СКП), 

проведеної через атоми металоциклів, для двох незалежних частин NaL
1
 

кристалічної структури становлять 0.684 та 0.708 Å і в обох випадках є 

найбільшими для атому оксигену карбонільної групи. Амідний фрагмент C-

C(O)-N в обох лігандах має площинну будову (сума кутів між зв’язками при 

карбонільному атомі вуглецю дорівнює 359.93 та 359.89°). Значення торсійних 

кутів O-C-N-P відповідно становлять 7.6 та 4.2°. Отже, можна зробити 

висновок, що на OCNPO-фрагменті при координації реалізується π-спряження. 
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З іншого боку, значення торcійних кутів O-Na-O-P складають 32.34 та 32.72°, 

ймовірно через подовжені порівняно із сумою іонних радіусів (2.37 Å [156]) 

зв’язки Na-O (табл. 3.4)  

У хелатному фрагменті, порівняно з нейтральним лігандом, зв’язки P=O та 

C=O подовжуються, а довжина зв’язків C-N та P-N зменшується, що 

пояснюється участю OCNPO-фрагменту у π-спряженні при координації. 

Внутрішньохелатний зв’язок O-Na, що його утворює карбоксильна група з 

іонами натрію є довшим за такий з сусіднім атомом натрію приблизно на 0.2 Å. 

Фосфорильна ж група утворює внутрішньохелатний O-Na зв’язок на ~0.1 Å 

довший від одного та на ~0.26−0.35 Å коротший від другого зв’язків із 

сусідніми іонами натрію.  

Значення кута C-N-P в лігандах суттєво перевищує такі у натрієвих солях з 

іншими КАФ лігандами [148, 128] та становлять 125.96° та 126.39°. 

Таблиця 3.4 

Значення довжин окремих зв'язків (Å) та кутів (°)у структурі NaL
1
 

P(1)-O(2) 1.4870(16) Na1-O1(С) 2.551(2) Na2-O8(С) 2.5764(20) 

P(2)-O(5) 1.4810(16) Na2-O1´(С) 2.3410(25) Na1-O8´ (С) 2.3432(24) 

C(1)-O(1) 1.253(3) Na1-O2(Р) 2.3631(17) Na2-O5(P) 2.3640(19) 

C(11)-O(8) 1.252(3) Na1-O2´(Р) 2.3496(18) Na2-O5´(P) 2.3500(17) 

P(1)-N(1) 1.591(2) Na2- O2´(Р) 2.6268(18) Na1-O5´(P) 2.7130(18) 

P(2)-N(2) 1.593(2) Na1-O6(CH3) 2.5462(18) Na2-O4(CH3) 2.5577(20) 

C(1)-N(1) 1.317(3)     

C(11)-N(2) 1.315(3)     

Величини окремих кутів у структурі  

O(2)-P(1)-N(1) 123.28(11) O(5)-P(2)-N(2)  123.75(11) 

O(2)-P(1)-O(3) 112.46(10) O(5)-P(2)-O(6)  104.06(10) 

O(2)-P(1)-O(4) 103.94(9) O(5)-P(2)-O(7)  112.53(10) 

N(1)-P(1)-O(3) 104.11(11) N(2)-P(2)-O(6)  105.12(10) 

N(1)-P(1)-O(4)  105.43(10) N(2)-P(2)-O(7) 103.65(12) 

O(3)-P(1)-O(4) 106.40(11) O(6)-P(2)-O(7)  106.47(11) 

O(1)-C(1)-N(1) 126.0(2) O(8)-C(11)-N(2) 126.1(2) 

O(1)-C(1)-C(2) 118.7(2) O(8)-C(11)-C(12) 118.6(2) 

N(1)-C(1)-C(2) 115.22(19) N(2)-C(11)-C(12)  115.19(19) 
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3.4 Рентгеноструктурні дослідження дифеніл-N-бензоїламідофосфату 

(HL
3
) 

На відміну від N-(дифенілфосфорил)бензаміду та подібно до диметил-N-

бензоїламідофосфату [157] кристали дифеніл-N-бензоїламідофосфату 

побудовані з центросиметричних димерів (рис. 3.4).  

 
Рис. 3.4. Будова центросиметричного димеру (HL

3
)2. 

 

Молекули ліганду зв’язані в димери водневими зв’язками типу (P)O···´H-N 

та міжмолекулярними контактами, що утворює фосфорильний атом кисню 

однієї молекули з протонами фенільних кілець при карбоксильній групі 

сусідньої молекули. Деякі значення довжин зв’язків та кутів у структурі HL
3
 

приведені в таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5 

Деякі геометричні параметри (відстані (Å) та кути (°)) у структурі HL
3
 

Геометричні параметри зв'язків між 

двома молекулами, що утворюють 

димер 

Величини окремих кутів у структурі 

N(1)-H(1) 0.860  O(3)-P(1)-N(1) 109.81(11) 

H(1)-O(4)´ 1.989 O(3)-P(1)-O(1) 115.00(11) 

N(1)-O(3)´ 2.813 N(1)-P(1)-O(1) 109.55(12) 

N(1)H(1)O(4)´ 160.1 O(3)-P(1)-O(2) 117.34(11) 

O(3)-H18´ 2.645 N(1)-P(1)-O(2)  107.40(10) 

Значення довжин деяких зв'язків O(2)-P(1)-O(1) 96.88(11) 

P(1)-O(3) 1.454(2) O(4)-C(13)-N(1) 120.7(2) 

P(1)-N(1) 1.643(2) O(4)-C(13)-C(19) 122.8(2) 

C(13)-O(4) 1.207(3) N(1)-C(13)-C(19) 116.5(2) 

C(13)-C(19) 1.492(4)   

N(1)-C(1) 1.391(3)   
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Фосфорильна та карбонільна групи знаходяться в антиперипланарному 

положенні одна до одної, значення торcійного кута O3-P1-C13-O4 становить 

174.9°. Майже площинним є фрагмент O3-P1-N1-C13-O4 – відхилення атомів 

від середньоквадратичної площини, проведеної через них, такі: O3 (-0.0513), P1 

(0.0088), N1 (0.0694), C13 (0.0279), O4 (0.0506). Невеликі відхилення атомів у 

даному фрагменті свідчать про значний ступінь спряження атома нітрогену з 

фосфором і карбоном. Фенільне кільце повернуте відносно C(O)NH площини 

на 19.29°. 

 

 

3.5 Вплив ліганду HL
1
 на показники життєздатності пухлинних клітин 

(лейкоз L1210) in vitro 

На сьогодні актуальним є пошук серед широкого спектру синтезованих 

хімічних сполук нових високоефективних і малотоксичних біомолекул з 

фармакологічними властивостями, зокрема протипухлинних засобів. Сучасні 

протипухлинні хімічні препарати характеризуються токсичним впливом як на 

пухлинні, так і на нормальні клітини, що супроводжується різноманітними 

побічними ефектами під час і після лікування [158, 159]. 

Карбациламідофосфати вже насьогодні використовуються в протипухлинній 

лікувальній практиці (розділ 1.4). Можливості цієї групи сполук ще далеко не 

вичерпані та серед представників КАФ сполук, безумовно, можна знайти 

препарати, які діють високоселективно на пухлинні клітини.  

Серед синтезованих лігандів вибір сполуки HL
1
 для проведення 

досліджень протипухлинної активності був обумовлений тим, що розчинність 

лише цього ліганду задовольняла умовам експерименту. 

Оцінка ймовірної біологічної активності сполуки HL
1
 (додаток Б) була 

проведена за допомогою спеціальної комп'ютерної програми PASS - версія 9.1 

(2010 рік) Середня точність прогнозу становить 95%, а ймовірність 

випадкового вгадування одного з 3750 видів активності становить близько 0.1% 

[160]. За прогнозом програми РАSS, для сполуки HL
1
 знайдена висока 

ймовірність протипухлинної активності (аntineoplastic, аntineoplastic enhancer). 
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Окрім того було виявлено, що сполука може спричиняти загибель клітин за 

механізмом апоптозу (активація каспаз- 3 та 8). Така властивість сполук є 

важливою для індукції загибелі ракових клітин. Отже, вивчення цитотоксичні 

та протипухлинної активності сполуки HL
1
 за умов in vitro є доцільним 

напрямком досліджень. 

Вплив сполуки HL
1
 на життєздатність клітин L1210 досліджували за 

різних концентрації (0.01, 0.25, 0.5, 1.25 та 2.5 мМ) у динаміці інкубації через 

24, 48 та 72 год, приймаючи вміст життєздатних клітин без добавок за 100% (контроль). 

У концентрації 0.01 мМ сполука HL
1
 не впливала на життєздатність як 

клітин L1210S так L1210R упродовж 72 год. інкубації. 

Внесення сполуки HL
1
 у концентраціях 0.25, 0.5, 1.25 та 2.5 мМ до 

суспензії клітин L1210S вже через 24 год. спричиняло зниження активності 

електрон-транспортного ланцюга мітохондрій на 20, 21, 22, 23% відносно 

контролю, відповідно (рис. 3.5). Через 48 та 72 год. спостерігалося посилення 

цитотоксичних ефектів, які мали концентраційний та часозалежний характер. 

Через 48 год. життєздатність клітин L1210S у присутності 0.25, 0.5, 1.25 та 

2.5 мМ HL
1
 знижувалася на 25, 23, 27 і 35%, відповідно відносно контролю, та 

через 72 год. даний показник знижувався ще більшою мірою на 42, 50, 52 та 

66% відносно контролю, відповідно.  
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Рис. 3.5. Життєздатність клітин L1210S у динаміці інкубації за 

присутності HL
1
 у різних концентраціях.  
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Сполука HL
1
 за концентрацій 1.25 та 2.5 мМ через 48 год. інкубації 

спричиняла зниженню кількості живих клітин L1210S на 23 та 31%, відповідно 

відносно контролю, а через 72 год. на 34 та 49%, відповідно (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Кількість життєздатних клітин L1210S (% від контролю) у динаміці 

інкубації після внесення сполуки HL
1
 (М±m, n=4) 

Добавки 24 год. 48 год. 72 год 

HL
1
 

1.25 мM 81±5 73±2* 66±5* 

2.5 мM 79±6* 69±3* 51±4* 

*р ≤0,05 порівняно з пробою, інкубованою без добавок 

 

Таким чином, виявлено часо- та дозозалежний цитотоксичний ефект 

досліджуваних сполук щодо клітин лейкозу L1210S. Показано, що сполука HL
1
 

характеризувалися достатньо ранніми цитотоксичними ефектами (зниження 

показників життєздатності клітин спостерігалось вже через 24 год. після 

внесення її до клітинної суспензії) та посиленням цих ефектів з часом 

інкубування. Через 72 год. інкубації досліджувана сполука у діапазоні 

концентрацій (0.25 – 2.5 мМ) знижувала життєздатність клітин лейкозу L1210S. №4 HWI
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Рис. 3.6. Життєздатність клітин L1210R у динаміці інкубації за присутності 

HL
1
 у різних концентраціях  

 

Серйозною клінічною проблемою на сьогодні є розвиток резистентності 

пухлинних клітин до хіміотерапевтичних препаратів. Тому наступним кроком 

було дослідження впливу сполуки HL
1
 на показники життєздатності 

резистентних до цисплатину клітин лейкозу L1210R. 
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Сполука HL
1
 впливала на активність ЕТЛ мітохондрій клітин L1210R на другу 

добу після внесення до суспензії за концентрацій 1.25 та 2.5 мМ - життєздатність 

клітин знижувалася на 20 та 27% відносно контролю відповідно (рис. 3.7). З 

подовженням терміну інкубації, а саме через 72 год. життєздатність клітин 

відновлювалася та наближалася до контрольних значень. 

Таблиця 3.7 

Кількість життєздатних клітин L1210R (% від контролю) у динаміці 

інкубації після внесення хімічних сполук (М±m, n=4) 

Добавки 24 год 48 год 72 год 

HL
1
 

1.25*10
-3 

M 

96±4 
90±4 90±5 

  2.5*10
-3 

M 

80±2 
70±2* 91±5 

*р ≤0,05 порівняно з пробою, інкубованою без добавок 

 

Показано, що зниження кількості життєздатних клітин спостерігалося за 

присутності HL
1
 у концентрації 2.5 мМ через 48 год. інкубації на 30 та 22% 

відносно контролю відповідно. Виявлено також морфологічні зміни клітин 

L1210R за присутності 2.5 мМ HL
1
 – клітини втрачали здатність до адгезії, їх 

було менше у полі зору, а також зустрічалися поодинокі клітини з ушкодженою 

мембраною та вивільненням вмісту клітин назовні. 

Отже, було виявлено, що клітини L1210R є більш стійкими до дії 

досліджуваної сполуки HL
1
 - зниження життєздатності клітин L1210R 

спостерігалось через 48 год., однак з подовженням терміну інкубування 

показники виживаності клітин відновлювалися до контрольних значень.  

 

3.6 Порівняльні характеристики лігандів карбациламідофосфатного типу 

Рентгеноструктурні дослідження КАФ лігадів показали, що дані сполуки у 

кристалічному стані за рахунок водневих зв’язків переважно утворюють 

димери або нескінчені ланцюги, тому їх можна поділити на дві групи. Першу 

групу складають молекули з площинним фрагментом –C(O)NHP(O)=, де P=O та 

С=О групи розташовані в анти-позиції одна до одної, а значення O-P-N-C 

торсійних кутів наближається до нуля. Молекули цієї групи лігандів за рахунок 
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ёзв’язків типу -P=O…H-N- у кристалічній структурі утворюють димери. Друга 

група містить молекули з O-P-N-C торсійними кутами близькими до 60°. Такі 

молекули у кристалі за рахунок вищезгаданих водневих зв’язків формують 

нескінченні ланцюги. У сполуці HL
4
 (табл. 3.8) реалізується мономерна форма 

за рахунок наявності внутрішньомолекулярної взаємодії амідного протону з 

нітрогеном гетероциклічного замісника при карбонільній групі. 

Довжина зв’язку атому карбону карбонільної групи з сусіднім замісником 

С-С(О) у випадку ароматичних або гетероциклічних замісників менша, 

порівняно з алкільними. Це можна пояснити π-кон’югацією С=О групи з 

ароматичною системою арильного або гетероциклічного замісника. Дещо 

довший зв’язок С=О у випадку лігандів з ароматичними замісниками 

підтверджує це припущення. Значення кута між площиною ароматичного або 

гетероциклічного кільця та С=О групою зазвичай мають значення в діапазоні 

5 - 37º, що дозволяє існування вище згаданої кон’югації, ступінь якої обернено 

пропорційний величині кута [101]. Серед досліджуваних лігандів найбільший 

зазначений кут має молекула ліганду HL
1
 (18.5º), найменший - HL

2
 (12.0º). 

Зв’язок C-N в лігандах з ароматичним або гетероциклічним замісником є 

довшим порівняно з лігандами, що мають алкільний замісник біля карбонільної 

групи, що може пояснюватися вищим ступенем кон’югації C-N груп з 

карбонільною групою у випадку останніх. Існування dπ-pπ спряження між 

атомами нітрогену та фосфору пояснює скорочення Р-N зв’язку, порівняно з 

одинарним (1.77 Å) [101].  

Довжина зв’язку Р=О залежить від природи замісника біля атому 

фосфору. Більш сильна акцепторна здатність замісника призводить до 

вкорочення зв’язків Р=О фосфорильної групи та P-N хелатуючого фрагменту. 

Так, для лігандів з ефірними замісниками біля фосфорильної групи зв’язки Р=О 

та P-N є коротшими, порівняно з тими, де атом фосфору безпосередньо 

зв’язаний з ароматичним кільцем.  

Зазначені особливості знаходять відображення і в ІЧ спектрах, зокрема, 

у вигляді низькочастотних зсувів смуг поглинання ν(СО) та ν(РО) в лігандах з 
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Таблиця 3.8 

Структурні та ІЧ спектральні характеристики деяких КАФ лігандів 

Сполука R1 R2 Будова R1-C C=O C-N P=O P-N P-R2* υ(CO) υ(PO) Посилання 

HL
1
 C6H5 OCH3 димер 1.473 1.219 1.393 1.461 1.667 1.549 1683 1242 [157,151] 

HL
2
 C6H5 C6H5 ланцюг 1.491* 1.226* 1.355* 1.479* 1.686* 1.789 1670 1199 дана 

робота 

HL
3
 C6H5 OC6H5 димер 1.492 1.207 1.391 1.454 1.643 1.562 1694 1240 дана 

робота 

HL
4
 NC5H4 C6H5 мономер 1.506 1.217 1.370 1.478 1.683 1.800 1694 1215 [154] 

HL
5
 SC4H3 C6H5 ланцюг 1.463 1.229 1.373 1.456 1.692 1.797 1624 1270 [153] 

HL
6
 N2C4H3 OC6H5 димер 1.500 1.216 1.386 1.461 1.653 1.574 1712 1188 [161] 

HL
7
 C6H5 C6H5 

OCH3 

димер 1.485 1.216 1.393 1.469 1.673 1.776 

1.569 

1666 1224 [162] 

HL
8
 C6H5 OCH(CH3)2 димер 1.482 1.215* 1.372* 1.452 1.660 1.555 1670 1235 [148] 

[163],  

HL
9
 CCl3 OCH3 димер 1.566 1.202 1.347 1.459 1.676 1.550 1732 1270 [148] 

HL
10

 CCl3 OC6H5 димер 1.552 1.204 1.360 1.458 1.662 1.565 1750 1280 [148], 

[151] 

* - усереднені дані 

HL
1
- диметил-N-бензоїламідофосфат, HL

2
- N-(дифенілфосфорил)бензамід, HL

3
- дифеніл- N-бензоїламідофосфат,        

HL
4
- N-(дифенілфосфорил)піридин-2-карбоксамід, HL

5
- N-(дифенілфосфорил)тіофен-2-карбоксамід,                             

HL
6
- N-(дифенілфосфорил)піразин-2-карбоксамід, HL

7
- метил-N-бензоїл-Р-фенілфосфонамідат, HL

8
- диізопропіл-N-

бензоїламідофосфат, HL
9
- диметил-N-(трихлорацетил)амідофосфат, HL

10
- дифеніл-N-(трихлорацетил)амідофосфат. 

 -
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ароматичними замісниками. Причому для смуг поглинання ν(РО) дані 

особливості зафіксувати важче через складність правильного віднесення даної 

смуги в ІЧ спектрах без додаткового залучення теоретичних розрахунків.  

 

Короткі висновки 

Рентгеноструктурні дослідження N-(дифенілфосфорил)бензаміду та 

дифеніл-N-бензоїламідофосфату показали реалізацію для них типових для 

лігандів КАФ типу полімерної та димерної кристалічної структури відповідно. 

Полімерна кристалічна структура була встановлена для натрієвої солі диметил-

N-бензоїламідофосфату, у складі якої ліганд проявляє місткову координацію з 

бідентатною функцією карбонільної та тридентатною містковою функцією 

фосфорильної груп. Для диметил-N-бензоїламідофосфату виявлено широкий 

спектр біологічної активності, зокрема протипухлинну. Продемонстровано 

часо- та дозозалежний цитотоксичний ефект HL
1
 щодо клітин лейкозу L1210. 
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РОЗДІЛ 4. КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ ЛАНТАНОЇДІВ З 

ЛІГАНДАМИ КАРБАЦИЛАМІДОФОСФАТНОГО ТИПУ 

4.1 ІЧ та ЯМР спектральні дослідження синтезованих координаційних 

сполук 

Попередні дослідження показали, що КАФ ліганди у нейтральній формі 

координуються монодентатно через оксиген фосфорильної групи, а в 

ацидоформі – бідентатно-циклічно через атоми оксигену карбонільної та 

фосфорильної груп з утворенням шестичленних метало-циклів [125]. ІЧ-

спектральним критерієм координації лігандів є низькочастотний зсув смуг 

поглинання валентних коливань (C=O) та (Р=O), зумовлений зменшенням 

кратності даних зв’язків при координації. Тому основні висновки були зроблені 

при порівнянні ІЧ спектрів отриманих координаційних сполук зі спектрами 

відповідних лігандів та їх натрієвих солей (табл. 4.1). Причому саме напрямок, 

а не величина зсуву є необхідним і достатнім критерієм координації ліганду.  

Для комплексів, що містять ліганди в ацидоформі, в ІЧ спектрах 

спостерігається відсутність смуги валентних коливань ν(NH) в області 3000 –

 3200 см
-1

, а також низькочастотний зсув частот характеристичних коливань 

ν(С=О) на 160-180 см
-1

, порівняно з нейтральним лігандом, та на 6-30 см
-1

, 

порівняно з NaL. Низькочастотний зсув коливань ν(Р=О) для такого типу 

комплексів становить 40 – 70 см
-1

, порівняно з HL, та до 15 см
-1

, порівняно з 

NaL. Смуга коливань амід-ІІ зсувається в область низьких частот порівняно зі 

спектром відповідного ліганду. Порівняно зі спектром натрієвої солі 

відповідного ліганду смуга амід-ІІ у ІЧ спектрах комплексів зазнає 

високочастотного зсуву. В область високих частот зміщується також смуга 

валентних коливань ν(P-N), що пов’язано із збільшенням кратності даного 

зв’язку при бідентано-хелатуючому координуванні ліганду. У ІЧ спектрах КС з 

лігандом, координованим монодентатно у нейтральній формі, смуга валентних 

коливань ν(P-N), порівняно зі спектром самого ліганду, не зміщується. Таким 
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чином, положення смуги ν(P-N) в ІЧ спектрах є додатковим критерієм 

координації ліганду.  

Таблиця 4.1  

Положення основних смуг поглинання в ІЧ спектрах координаційних сполук, см
-1

  

Сполука (C=O) (Р=O) (Амід-ІІ) (Р-N) 

HL
1
 1683 1242 1458 903 

NaL
1
 1544 1195 1392 941 

LnL
1

3Dipy 1520-1529 1186-1187 1391-1393 935-939 

LnL
1

3Phen 1519-1523 1183-1184 1390-1392 933-941 

Cs[LnL
1

4] 1518-1527 1185-1186 1385-1392 942-947 

NEt4[LnL
1
4] 1528-1531 1184-1188 1390-1399 932-941 

Ln5L
1
10(OH)5 1525-1530 1187-1189 1394-1396 940-947 

HL
2
 1670 1199 1456 875 

NaL
2
 1518 1143 1382 902 

LnL
2

3 1507-1510 1128-1130 1383-1387 909-912 

LnL
2

3i-PrOH 1508-1510 1128-1129 1381-1385 910-912 

LnL
2

3Dipy 1507-1512 1130-1132 1384-1385 908-911 

LnL
2

3Phen 1506-1512 1130-1134 1384 908-911 

Ln(HL
2
)3(NO3)3 1681-1683 1164-1168 1455-1456 874-876  

HL
3
 1694 1240 1453 888 

NaL
3
 1548 1201 1370 927 

LnL
3

3H2O 1517 1193-1195 1394-1398 940-945 

LnL
3

3 1517 1193-1195 1394-1398 940-945 

LnL
3

3Dipy 1522-1526 1196-1197 1394-1395 935-937 

LnL
3

3Phen 1517-1519 1195-1196 1386-1393 935-937 

NEt4[LnL
3
4] 1525-1536 1197-1199 1385-1393 930-935 

PPh4[LnL
3
4] 1525-1531 1198-1202 1386-1390 928-932 

 

У ІЧ спектрах комплексів складу Ln(HL
2
)3(NO3)3 коливання карбонільної 

групи проявляються у вигляді двох смуг поглинання середньої та малої 

інтенсивності відповідно при ~1580 та ~1544 см
-1

, що може вказувати на 

нееквівалентність КАФ лігандів у координаційній сфері комплексів [124]. В ІЧ 

спектрах розчинів даних комплексів у дихлорметані смуга поглинання в області 

1644 см
-1

 відсутня, тому нееквівалентність карбонільних груп, у складі 

комплексу в кристалічному стані, може бути зумовлена участю карбонільного 

оксигену в утворенні певних внутрішньо- або міжмолекулярних контактів. Зсув 

характеристичних коливань ν(СО) порівняно з її положенням у спектрі HL
2
 є 
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незначним, тоді як смуга ν(РО) зсувається в область низьких частот на 30 см
-1

. 

Смуги коливань ν(PN) та амід-ІІ при цьому не змінюють свого положення. У ІЧ 

спектрах зазначених комплексів також присутні смуги валентних коливань 

координованих нітрат-аніонів 
1
(NO

3
), 

2
(NO

3
) при 1499 та 1298 см

-1
 

відповідно. Таке положення смуг валентних коливань є характерним для 

бідентатно координованих нітрат-аніонів [164]. Цікаво, що у ІЧ спектрах 

комплексів також присутня мало інтенсивна смуга поглинання при 1384 см
-1

. 

Згідно [165] вона може вказувати на присутність іонної форми нітрату, 

спричиненої заміщенням нітрату бромідом в таблетках KBr. На користь даного 

судження свідчить відсутність зазначеної смуги у ІЧ спектрах, записаних для 

комплексів у вигляді суспензій у нуйолі та розчинів у дихлорметані. 

Присутність гідроксогруп у складі комплексів Ln5L
1
10(OH)5 

встановлюється за наявністю в їх ІЧ спектрах смуг поглинання валентних 

коливань υ(ОН) при 3606-3626 см
-1

 та деформаційних асиметричних коливань 

δа(LnOH) при ~1100 см
-1

. 

Як ще один метод ідентифікації складу координаційних сполук, а також з 

метою розуміння процесів електронного перерозподілу при 

комплексоутворенні, ми порівнювали 
1
Н та 

31
Р ЯМР спектри комплексів 

діамагнітних лантаноїдів – La та Lu зі спектрами відповідних лігандів та їх 

натрієвих солей (табл. 4.2 – 4.4).  

Співвідношення інтегральної інтенсивності сигналів у ПМР спектрах 

гетеролігандних комплексів, а також тетракіс-комплексів з органічними 

зовнішньосферними катіонами відповідає встановленому складу сполук. 

При депротонуванні диметил-N-бензоїламідофосфату спостерігається 

зсув дублетів метоксигруп та α-протонів фенільного кільця у сильне поле та 

слабкопольний зсув сигналів решти протонів бензольного кільця (табл. 4.2).  
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Таблиця 4.2  

Хімічні зсуви в спектрах 
1
Н ЯМР сполук диметил-N-бензоїламідофосфату (м.ч.) 

Сполука [L
1
]

-
 Додатковий ліганд* 

δ(NH) δ(СH) δ(CH3) 

HL
1
 9.88 

(д, 1Н) 

7.97 (д, 2Н), 7.56 (т, 

1Н), 7.45 (дд, 2Н) 

3.77 (д, 

6Н) 

- 

NaL
1
 - 8.05(д, 2Н), 7.29 (м, 

3Н) 

3.54 (д, 

6Н) 

- 

Cs[LaL
1
4] - 8.07 (д, 8Н), 7.33 (т, 

4Н), 7.21 (дд, 8Н) 

3.57 (д, 

24Н) 

- 

NEt4[LaL
1

4] - 8.06 (д, 8Н), 7.32 (т, 

4Н), 7.20 (дд, 8Н) 

3.55 (д, 

24Н) 

3.22 (м, 8Н), 1.18 (т, 

12Н) 

LaL
1

3Dipy - 8.12 (д, 6Н), 7.38 (т, 

3Н), 7.25 (дд, 6Н) 

3.62 (д, 

18Н) 

8.64 (д, 2Н), 8.42 (д, 

2Н), 7.87 (м, 2Н) 7.38 

(м, 2Н) 

LuL
1

3Dipy - 8.07 (д, 6Н), 7.38 (м, 

3Н), 7.27 (дд, 6Н) 

3.65 (д, 

18Н) 

8.63 (д, 2Н), 8.41 (д, 

2Н), 7.87 (т, 2Н), 7.38 

(м, 2Н) 

LaL
1

3Phen - 8.08 (д, 6Н), 7.36 (т, 

3Н), 7.22 (дд, 6Н) 

3.58 (д, 

18Н) 

9.10 (д, 2Н), 8.42 (д, 

2Н), 7.91 (с, 2Н), 7.72 

(дд, 2Н) 

LuL
1

3Phen - 7.96 (м, 6Н), 7.27 (м, 

9Н) 

3.65 (д, 

18H) 

9.08 (д, 2Н), 8.38 (д, 

2Н), 7.96 (с, 2Н), 7.70 

(дд, 2Н) 

* вказані сигнали протонів додаткового ліганду (2,2´-дипіридилу або 1,10-

фенантроліну) або зовнішньосферного катіону відповідно до складу комплексів 

 

Аналогічні зсуви сигналів бензольних кілець спостерігаються у ПМР 

спектрах комплексних сполук з депротонованими лігандами N-

(дифенілфосфорил)бензамідом та дифеніл-N-бензоїламідофосфатом(табл. 4.3, 

4.4). У спектрі ж комплексу La(HL
2
)3(NO3)3, що містить ліганд в нейтральній 

формі, зсувів сигналів протонів практично немає. 
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Таблиця 4.3 

Хімічні зсуви в спектрах 
1
Н ЯМР сполук N-(дифенілфосфорил)бензаміду (м.ч.). 

Сполука [L
2
]

-
 Додатковий ліганд* 

δ(NH) δ(СH) 

HL
2
 10.17 

(д, 1Н) 

8.00 (д, 2Н), 7.84 (м, 

4Н), 7.45 (м, 9Н) 

- 

NaL
2
 - 8.23 (д, 2Н), 7.93 (м, 

4Н), 7.32 (м, 9Н) 

- 

LaL
2

3i-PrOH - 8.22 (д, 6Н), 7.93 (м, 

12Н), 7.26-7.37 (м, 27Н) 

4.07 (д, 6Н), 3.79 (дг, 1Н), 

1.07 (д, 1Н) 

LaL
2

3H2O - 8.23 (д, 6Н), 7.88 (м, 

12Н), 7.24-7.32 (м, 27Н) 

- 

LuL
2

3 - 8.08 (д, 6Н), 7.78 (м, 

12Н), 7.22-7.37 (м, 27Н) 

- 

LaL
2

3Dipy - 8.21 (д, 6Н), 7.88 (м, 

12Н), 7.27-7.37 (м, 27Н) 

8.65 (д, 2Н), 8.41 (д, 2Н), 

7.88 (м, 2Н), 7.37 (м, 2Н) 

LuL
2

3Dipy - 8.07 (д, 6Н), 7.76 (м, 

12Н), 7.21-7.36 (м, 27Н) 

8.62 (д, 2Н), 8.42 (д, 2Н), 

7.85 (м, 2Н), 7.36 (м, 2Н) 

LaL
2

3Phen - 8.20 (д, 6Н), 7.89 (м, 

12Н), 7.25-7.36 (м, 27Н) 

9.11 (д, 2Н), 8.41 (д, 2Н), 

7.89 (с, 2Н), 7.68 (м, 2Н) 

LuL
2

3Phen - 8.07 (д, 6Н), 7.76 (м, 

12Н), 6.96-7.14 (м, 27Н) 

9.08 (д, 2Н), 8.35 (д, 2Н), 

7.47 (м, 4Н) 

La(HL
2
)3(NO3)3 10.28 

(д, 3Н) 

7.95 (д, 6Н), 7.85 (м, 

12Н), 7.51 (м, 27Н) 

- 

Lu(HL
2
)3(NO3)3 10.17 

(д, 3Н) 

7.99 (д, 6Н), 7.83 (м, 

12Н), 7.49 (м, 27Н) 

 

* вказані сигнали додаткового ліганду 2,2´-дипіридилу, 1,10-фенантроліну або 

ізопропанолу 

 

Для деяких сполук на основі диметил-N-бензоїламідофосфату були 

записані ЯМР 
31

Р спектри. Значення хімічних зсувів у спектрах розчинів 

ліганду HL
1
 та деяких його солей в метанолі та ацетоні приведені у додатку В. 

У спектрах ЯМР 
31

Р ліганду HL
1
 сигнал атома фосфору спостерігається у 

вигляді мультиплету, який при депротонуванні ліганду зміщується у слабке 

поле. Положення сигналу 
31

Р у спектрах натрієвих та цезієвих солей є чутливим 

до природи розчинника: порівняно з розчинами в ацетоні, для розчинів у 

метанолі спостерігається зміщення сигналів у слабке поле, що, очевидно, 

спричинено більшою сольватуючою здатністю метанолу порівняно з ацетоном.  
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Таблиця 4.4 

Хімічні зсуви в спектрах 
1
Н ЯМР сполук дифеніл-N-бензоїламідофосфату (м.ч.). 

Сполука [L
3
]

-
 Додатковий ліганд, або 

зовнішньосферний катіон* δ(NH) δ(СH) 

HL
3
 10.50 

(д, 1Н) 

7.97 (д, 2Н), 7.57 (т, 1Н), 

7.46 (дд, 2Н), 7.38 (т, 4Н), 

7.27 (д, 4Н), 7.21 (т, 2Н) 

- 

NaL
3
 - 8.00 (д, 2Н), 7.25-7.36 (м, 

11Н), 7.05 (м, 2Н) 

- 

LaL
3

3H2O - 8.06 (д, 6Н), 7.22 (м, 39Н) - 

LuL
3

3 - 8.01 (д, 6Н), 7.19 (м, 39Н) - 

NEt4[LaL
3

4] - 8.02 (д, 8Н), 7.35 (т, 4Н), 

7.16-7.24 (м, 40Н), 7.01 (м, 

8Н) 

3.23 (м, 8Н), 1.18 (т, 12Н)  

NEt4[LuL
3
4] - 8.00 (д, 8Н), 7.37 (т, 4Н), 

7.21 (м, 24Н), 7.14 (м, 

16Н), 7.01 (т, 8Н) 

3.23 (м, 8Н), 1.21 (т, 12) 

PPh4[LaL
3

4] - 8.02 (д, 8Н), 7.34 (т, 4Н), 

7.25 (д, 16Н) 7.15 (м, 24Н), 

7.00 (т, 8Н) 

7.95 (м, 4Н), 7.80 (м, 8Н), 

7.71 (м, 8Н) 

LaL
3

3Dipy - 8.05 (д, 6Н), 7.39 (м, 3Н), 

7.26 (д, 14Н) 7.17 (м, 16Н), 

7.04 (т, 6Н) 

8.64 (д, 2Н), 8.41 (д, 2Н), 

7.89 (м, 2Н), 7.39 (м, 2Н), 

LuL
3

3Dipy - 8.01 (д, 6Н), 7.39 (м, 3Н), 

7.21 (д, 18Н) 7.12 (т, 12Н), 

7.03 (т, 6Н) 

8.65 (д, 2Н), 8.40 (д, 2Н), 

7,89 (м, 2Н), 7.39 (м, 2Н), 

LaL
3

3Phen - 8.02 (д, 6Н), 7.19 (м, 39Н) 9.11 (д, 2Н), 8.40 (д, 2Н), 

7.90 (с, 2Н), 7.69 (м, 2Н) 

LuL
3

3Phen - 7.92 (д, 6Н), 7.37 (м, 3Н), 

7.18 (м, 14Н) 6.91-7.02 (м, 

22Н) 

9.08 (д, 2Н), 8.43 (д, 2Н), 

8.00 (с, 2Н), 7.60 (м, 2Н) 

* вказані сигнали додаткового ліганду 2,2´-дипіридилу або 1,10-фенантроліну 

або катіону тетраетиламонію або тетрафенілфосфонію відповідно до складу 

комплексів 

 

4.2 Рентгеноструктурні дослідження синтезованих координаційних 

сполук 

Кристалографічні дані для комплексів, досліджених методом РСтА подані 

в додатку Г. Геометричні параметри поліедрів іонів лантаноїдів в 

досліджуваних сполуках, запропоновані М. А. Порай-Кошицем та Л. А. 
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Аслановим для характеристики восьмивершників [166], наведені в додатку Д. 

Значення довжин деяких зв’язків приведені в додатку Е.  

 

4.2.1 Молекулярна будова комплексів LnL
1
3Dipy (Ln = Pr, Yb)  

Монокристали змішанолігандних координаційних сполук PrL
1

3Dipy та 

YbL
1

3Dipy були отримані з розчинів відповідних комплексів у суміші 

розчинників ацетону та ізопропанолу при їх повільному випаровуванні. 

Відповідно до значень параметрів кристалічної гратки зазначені комплекси є 

ізоструктурними.  

Традиційно для комплексів з депротонованими КАФ лігандами, останні 

координовані до іонів лантаноїдів у бідентатно хелатний спосіб через атоми 

оксигену карбонільної та фосфорильної груп з формуванням шестичленного 

метало-циклу [126]. В порівнянні з вільним лігандом [157], середні значення 

довжин зв’язків P=O та C=O в координаційних сполуках зростають, а довжина 

зв’язків P-N та C-N зменшується, що пояснюється зміною порядку зазначених 

зв’язків у C(O)NP(O) фрагменті при комплексоутворенні. Хелатні шестичленні 

метало-цикли є практично планарними. Відхилення атомів металоциклу від 

проведеної через них середньоквадратичної площини (СКП) не перевищують 

0.33 Å (атом O10 у PrL
1

3Dipy) та 0.23 Å (атом Р1А у YbL
1

3Dipy). Відхилення 

іонів лантаноїдів від площини, проведеної через решту атомів шестичленного 

циклу лежать в межах 0.23–0.78 та 0.33–0.42 Å для PrL
1
3Dipy та YbL

1
3Dipy 

відповідно. 

Молекула 2,2´-дипіридилу доповнює координаційну сферу лантаноїду 

формуючи планарний пятичленний металоцикл, в якому відхилення атомів від 

площини не перевищують 0.08 Å.  

Координаційний поліедр обох комплексів є проміжним між двошапковою 

тригональною призмою (ДТП) та квадратною антипризмою (КА) (додаток Д). 

У кристалі між молекулами присутні численні контакти, в утворенні яких 

беруть участь фенільні кільця, метоксигрупи та атоми нітрогену хелатного 

кільця КАФ лігандів, а також молекули 2,2´-дипіридилу. 
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Молекулярна будова комплексів з 2,2´-дипіридилом, а також 

координаційний поліедр центрального іону, на прикладі сполуки PrL
1

3Dipy, 

наведені на рис. 4.1 

            
Рис. 4.1. Молекулярна будова PrL

1
3Dipy (атоми гідрогену не показані) та 

поліедр центрального іону.  

 

Кристалографічні параметри структур PrL
1

3Dipy та YbL
1

3Dipy CCDC 

задепоновані у CCDC під номерами 144655, 144560. 

 

4.2.2 Молекулярна будова комплексів LnL
1
3Phen (Ln = La, Nd, Eu, Gd, Yb) 

На відміну від комплексів з 2,2´-дипіридилом, кристалічна будова 

комплексів LnL
1

3Phen відрізняється для лантаноїдів першої та другої половини 

ряду. Так, для комплексів лантану та неодиму з додатковим лігандом 1,10-

фенантроліном в кристалічній структурі існують дві незалежні молекули в 

асиметричній одиниці елементарної комірки, тоді як для аналогічних 

комплексів з лантаноїдами меншого радіусу (Eu, Gd, Yb) характерна наявність 

єдиної молекули. Також різними для зазначених комплексів є поліедри 

центральних іонів: для La
3+

 та Nd
3+

 в обох незалежних молекулах 

координаційний поліедр визначений як злегка викривлений додекаедр Хорда, 

для іонів Eu
3+

, Gd
3+

, Yb
3+

 координаційний поліедр приймає проміжну форму 

між квадратною антипризмою та бішапковою тригональною призмою (рис. 4.2, 

4.3, додаток Д).  

Для комплексів з 1,10-фенантроліном мають місце аналогічні комплексам 

з 2,2´-дипіридилом тенденції зміни довжин зв’язків в хелатуючому фрагменті 
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C(O)NP(O): середні значення довжин зв’язків P=O та C=O в координаційних 

сполуках, порівняно з вільним лігандом, збільшуються, а довжина зв’язків P-N 

та C-N зменшується.  

 
Рис. 4.2. Молекулярна будова LaL

1
3Phen (атоми гідрогену не показані) та 

поліедри центрального іону у кожній з незалежних молекул.  

 

        
Рис. 4.3. Молекулярна будова EuL

1
3Phen (атоми гідрогену не показані)та 

поліедр центрального іону.  

 

Кути O-Ln-O є типовими для комплексів лантаноїдів з оксиген донорними 

лігандами та знаходяться в діапазоні 69.18(9) – 76.31(8)º [167, 168]. 

Максимальне відхилення атомів хелатного металоциклу від 

середньоквадратичної площини для комплексів відповідно становлять 0.42 Å 

(атом N8 у LaL
1

3Phen та атом N6 у NdL
1

3Phen), 0.37 Å (атом O5 у EuL
1

3Phen), 

0.31 Å (атом N3 у GdL
1

3Phen) та 0.23 (атом Р1 у YbL
1

3Phen). Відхилення іонів 
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лантаноїдів від площини, проведеної через решту атомів шестичленного 

циклудля комплексів з 1,10-фенантроліном лежать в межах 0.02 – 0.70. 

Відхилення атомів від площини у пятичленного метало-циклу, що його 

утворює молекула 1,10-фенантроліну з лантаноїдом не перевищують 0.17 Å.  

У кристалічній упаковці між молекулами комплексів присутні численні 

контакти, в утворенні яких беруть участь участь фенільні кільця, метоксигрупи, 

атоми нітрогену та фосфорильного оксигену хелатного кільця КАФ лігандів, а 

також молекули 1,10-фенантроліну.  

Кристалографічні параметри структур LaL
1

3Phen, NdL
1

3Phen, EuL
1
3Phen, 

GdL
1

3Phen та YbL
1
3Phen задепоновані у CCDC під номерами 1446558, 935419, 

1446559, 1446557, 1446556. 

 

4.2.3 Будова тетракіс-комплексів Cs[LnL
1
4] (Ln = Nd, Yb)  

Комплекси CsNdL4 та CsYbL4 є ізоструктурними між собою та мають 

ланцюгову будову подібну до тетракіс-комплексів з N-

трихлорацетиламідофосфатом Na[LnL]4 [169]. У структурі можна виділити 

нескінчені ланцюги, сформовані вздовж осі 0y за рахунок зв’язків іонів цезію з 

атомами оксигену фосфорильної та метокси-груп чотирьох КАФ лігандів двох 

сусідніх аніонних тетракіс-часточок [LnL4]
-
 (рис. 4.4). Значення довжин 

зв’язків Cs
+
···O з атомами оксигену фосфорильних груп  лежать в діапазоні 

3.058 - 3.061 Å для комплексу неодиму та 3.033 – 3.044 Å для комплексу 

ітербію, будучи приблизно рівними сумі відповідних іонних радіусів (3.02 Å 

[156]). Довжина зв’язків CH3O···Cs
+
 для комплексів Cs[NdL4] та Cs[YbL4] є 

більшими за суму відповідних іонних радіусів та відповідно становить 3.399 - 

3.449 Å та 3.396 - 3.410 Ǻ. В межах ланцюгів між сусідніми координційними 

тетракіс-часточками присутні також H···C контакти, з довжиною в межах 

2.694 - 2.870 Å, утворені протонами метильних груп та бензольними кільцями. 

В кристалічній упаковці сусідні молекулярні ланцюжки з’єднані численними 

короткими міжмолекулярними контактами вздовж 0x та 0z кристалографічних 

осей. У структурі комплексу Cs[NdL4] вздовж осі Ox також наявні водневі 
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зв’язки O7···H9C між незадіяними в утворенні координаційних звязків 

метокси-групами молекул КАФ лігандів сусідніх ланцюжків. Значення деяких 

довжин зв’язків і кутів у структурах комплексів Cs[NdL4] та Cs[YbL4] подані в 

додатку Е. 

КАФ ліганди координовані до іонів лантаноїдів в бідентатно хелатуючий 

спосіб через атоми оксигену карбоксильної та фосфорильної груп. Середні 

значення відстаней Nd···O та Yb···O в координаційному оточенні є типовими 

для β-дикетонатних тетракіс-комплексів [170 - 173] та відповідно становлять 

2.314 та 2.293 Å для зв’язків Ln···O за участю атомів оксигену фосфорильних 

груп і 2.381 та 2.348 Å - за участю атомів оксигену карбоксильних груп.  

Відхилення атомів хелатних металоциклів від СКП не перевищує 0.1960 

та 0.1870 Å для комплексів неодиму та ітербію відповідно. Зміщення іонів 

Nd(ІІІ) та Yb(ІІІ) відносно площин проведених через решту п’ять атомів 

металоциклів знаходяться в діапазоні 0.1513 - 0.2034 Å. та  0.1117 - 0.2143 Å 

відповідно. 

Координаційні поліедри центральних іонів в обох комплексах визначені 

як викривлені квадратні антипризми. Фрагмент полімерної структури 

комплексів, а також координаційні поліедри центральних іонів приведені на 

рис. 4.4. 

  
Рис. 4.4. Фрагмент полімерної структури комплексу Cs[NdL

1
4] (aтоми 

гідрогену та бензольні кільця не показані) та координаційні поліедри Nd(III), 

Yb(III) у тетракіс-комплексах. 
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Кристалографічні параметри структур Cs[NdL
1
4] та Cs[YbL

1
4] 

задепоновані у CCDC під номерами 1011728 та 1011729. 

 

4.2.4 Будова тетракіс-комплексу NEt4[NdL
1
4]  

Сполука NEt4[NdL
1
4] кристалізується в моноклінній С2/с просторовій 

групі, Z=8. На відміну від структур тетракіс-комплексів на основі КАФ-

лігандів з катіоном металу в якості протиіону, комплекс NEt4[NdL
1

4] має 

мономерну будову. Негативно заряджена тетракіс-комплексна часточка та 

зовнішньосферний катіон зв’язані електростатичною взаємодією. Крім того, 

протони тетраетиламоній катіону зв’язані слабкими контактами з фенільними 

кільцями чотирьох сусідніх тетракіс-часточок. Довжина таких H···C контактів 

знаходиться в діапазоні 2.576 - 2.714 Å.  

Координаційний поліедр неодиму в комплексі визначений як дещо 

викривлена квадратна антипризма (рис. 4.5, додаток Д). Середні значення 

відстаней Nd···O у комплексі NEt4[NdL
1

4] є довшими, порівняно з комплексом 

Cs[NdL
1

4] та становлять 2.440 Å для зв’язків Nd···O за участю атомів оксигену 

фосфорильних груп і 2.427 Å - за участю атомів оксигену карбоксильних груп.  

` 

Рис. 4.5. Будова тетракіс-аніону комплексу NEt4[NdL
1
4] (атоми гідрогену не 

показані). 
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Традиційно для сполук з координованими у бідентатно хелатуючий 

спосіб КАФ лігандами середні значення довжин зв’язків P=O та C=O в 

комплексі NEt4[NdL
1

4], порівняно з «вільним» лігандом, зростають, а довжина 

зв’язків P-N та C-N зменшується (додаток Д). Відхилення атомів хелатних 

металоциклів від СКП не перевищує 0.3739 Å, а зміщення іону Nd(ІІІ) відносно 

площин, проведених через решту атомів хелатних кілець знаходяться в 

діапазоні 0.4390 - 0.6347 Å.  

КАФ ліганди навколо іону неодиму розташовані таким чином, що 

утворюють каліксарено-подібну будову тетракіс-комплексного аніону. 

Більшість метоксигруп нижнього вінця псевдокаліксарену не задіяні в 

міжмолекулярних контактах, що створює можливості для отримання гетеро-

ядерних комплексів.  

 

4.2.5 Структурні дослідження поліядерних комплексів складу Ln5L
1

10(OH)5   

(Ln = Nd, Eu, Gd, Er, Yb)  

З диметил-N-бензоїламідофосфатом було одержано ряд ізоструктурних 

між собою п’ятиядерних комплексів лантаноїдів складу Ln5L
1

10(OH)5. 

Монокристали сполук одержували методом рідинної дифузії в системі 

розчинників дихлорметан:ізопропанол (1:3). Будова поліядерних 

гідроксокомплексів, на прикладі комплексу європію, показана на рис. 4.6. 

а б 

Рис. 4.6. Молекулярна будова комплексу Eu5L
1

10(OH)5 (а) та будова його 

центрального металвмісного каркасу (б). 
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Комплекси кристалізуються в моноклінній просторовій группі C2/c, кожна 

елементарна комірка містить 4 молекули. Молекули мають осьову симетрію з 

віссю С2, що проходить через атоми Ln3 та μ4-O (атом O22 на рис. 4.6). В 

структурі комплексу присутній каркас з п’яти іонів лантаноїдів, що займають 

вершини квадратної піраміди. Над кожною з бічних трикутних граней даної 

піраміди розташовані μ3-OH групи, a під основою піраміди - μ4-OH група 

(приналежність μ4-O атому до гідроксогрупи встановлена на основі балансу 

зарядів). Кожен лантанід-іон має координаційне число 8, будучи оточеним 

атомами оксигену місткових гідроксогруп та КАФ лігандів.  

Усі КАФ ліганди координовані до іонів металу в іонній формі у бідентатно 

хелатний спосіб. Чотири з них виконують одночасно місткову функцію завдяки 

атомам оксигену фосфорильних груп, що з’єднують два сусідні лантаноїд-іони. 

Таким чином кожен іон металу, що знаходиться в основі квадратної піраміди, 

зв’язаний з п’ятьма атомами оксигену диметил-N-бензоїламідофосфату (двома 

атомами оксигену CO груп та трьома О-атомами PO груп), двома атомами 

оксигену μ3-OH лігандів (O21, O23) та одним атомом оксигену μ4-OH групи. Іон 

лантаноїду вершини піраміди (Ln3) зв’язаний з чотирма атомами оксигену двох 

хелатуючих КАФ лігандів і чотирма атомами оксигену μ3-OH груп. Відстані Ln 

– Ln між іонами металу, що лежать в основі квадратної піраміди є коротшими 

порівняно з відстанню між лантаноїдами основи та вершини піраміди (додаток 

Е). Величини довжин зв’язків Ln–O спадають у порядку Ln - μ4-OH
-
 > Ln - μ-PO 

> Ln – μ3-OH ≈ Ln – O-P> Ln – O-C для базисних іонів європію та Ln – μ3-OH > 

Ln – O-L
1
 для іону лантаноїду у вершині піраміди.  

Молекулярна будова одержаних комплексів є дуже подібною до відомих в 

літературі β-дикетонатних гідроксо-комплексів лантаноїдів [174-178].  

Кристалографічні параметри структури Eu5L
1

10(OH)5 задепоновані у 

задепоновані у CCDC під номером 1045597. 

 



 88 

4.2.6 Молекулярна будова комплексів EuL
3
3Dipy та EuL

3
3Phen  

Монокристали комплексу EuL
3

3Dipy були отримані при повільному 

випаровуванні його розчину у суміші розчинників ацетону та ізопропанолу. 

Монокристали сполуки EuL
3

3Phen отримані методом рідинної дифузії в системі 

розчинників ацетонітрил:гексан (1:2). Молекулярна будова зазначених 

комплексів, а також координаційні поліедри їх центральних іонів наведені на 

рис. 4.7, 4.8. 

 
Рис. 4.7. Молекулярна будова EuL

3
3Dipy (атоми гідрогену не показані) та 

поліедр центрального іону.  

 

Дифеніл-N-бензоїламідофосфат координований до іонів європію у 

бідентатно хелатний спосіб через атоми оксигену карбонільної та фосфорильної 

груп з формуванням шестичленного металоциклу. В порівнянні з вільним 

лігандом, середні значення довжин зв’язків P-O та C-O в координаційних 

сполуках зростають, а довжина зв’язків P-N та C-N зменшується (табл. 3.5, 

додаток Е). Хелатні шестичленні металоцикли є практично планарними. 

Відхилення атомів металоциклу від проведеної через них середньоквадратичної 

площини (СКП) не перевищують 0.31 Å (атом O2 у EuL
3

3Dipy) та 0.40 Å (атом 

О10 у EuL
3

3Phen). Максимальне відхилення іону європію від площин, 

проведених через решту атомів шестичленного металоциклу становить 0.73 Å 
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для обох комплексів. П’ятичленний металоцикл додаткового ліганду є 

планарним, в яких відхилення атомів від площини не перевищують 0.11 і 0.04 Å 

для 2,2´-дипіридилу та 1,10-фенантроліну відповідно. 

 
Рис. 4.8. Молекулярна будова EuL

3
3Phen (атоми гідрогену не показані) та 

поліедр центрального іону.  

 

Координаційні поліедри європію в обох комплексах є дещо викривленими 

додекаедрами Хорда (додаток Д). 

В обох сполуках у кристалічній упаковці між молекулами присутні 

численні контакти за участю фенільних кілець та атомів оксигену замісників 

біля атому фосфору. Крім того, в структурі комплексу EuL
3

3Phen в утворенні 

міжмолекулярних зв’язків бере участь атом оксигену карбонільної групи КАФ 

ліганду (О2), а також присутній π-стекінговий контакт між молекулами 1,10-

фенантроліну.  

 

4.2.7 Будова тетракіс-комплексу PPh4[GdL
3

4]  

Сполука PPh4[GdL
3
4] кристалізується в тетрагональній I-4 просторовій 

групі, кожна елементарна комірка містить 10 молекул комплексу. В 

кристалічній структурі існують дві незалежні молекули, які відрізняються 

розташуванням фенільних кілець лігандів. Комплекс PPh4[GdL
3

4] має 
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мономерну будову. Крім електростатичної взаємодії тетрафеінілфосфоній 

катіон зв’язаний з КАФ лігандами координаційних тетракіс-аніонів 

контактами H98-O4 довжиною 2.594 Å та стекінговими контактами Н100-С71, 

Н100-С72, H131-C80, H131-C81, H132-C82, H132-C77, H132-C78 з довжинами в 

діапазоні 2.661 – 2.867 Å.  

КАФ ліганди координовані до іонів лантаноїдів в бідентатно хелатуючий 

спосіб через атоми оксигену карбоксильної та фосфорильної груп. Середні 

значення відстаней Gd···O в координаційному оточенні становлять 2.383 Å для 

атомів оксигену фосфорильних груп і 2.396 Å для карбоксильних груп. Cередні 

значення довжин зв’язків P=O та C=O в координаційних сполуках, порівняно з 

вільним лігандом, зростають, а довжина зв’язків P-N та C-N зменшується (табл. 

3.5, додаток Е). Хелатні металоцикли є практично планарними. Відхилення 

атомів металоциклів від СКП не перевищує 0.293 Å. Зміщення іонів Gd
3+

 

відносно площин проведених через решту п’ять атомів хелатного кільця 

знаходяться в діапазоні 0.3870 - 0.6185 Å.  

У катіоні тетрафенілфосфонію оточення атому фосфору є близьким до 

тетраедричного (значення кутів С-Р-С знаходяться в межах 107.8 – 112.15º). 

Одна з незалежних молекул комплексу PPh4[GdL
3
4] та поліедри 

центральних іонів приведені на рис. 4.9.  

  
Рис. 4.9. Одна з незалежних молекул комплексу PPh4[GdL

3
4] (атоми гідрогену 

не показані) та поліедри центральних іонів.  
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Координаційні поліедри центральних іонів визначені як викривлені 

додекаедри Хорда (додаток Д).  

 

 

4.3  Електронні спектри дифузного відбиття та спектри поглинання 

синтезованих комплексів неодиму 

Електронна спектроскопія координаційних сполук лантаноїдів у видимій 

області є зручним методом для визначення будови комплексів, зокрема 

геометрії найближчого оточення забарвлених йонів Ln
3+

 [179, 180]. Слабка 

взаємодія 4f-орбіталей з оточенням обумовлює вузькість ліній в оптичних 

спектрах іонів Ln
3+

 в порівнянні з широкими лініями в спектрах перехідних 

металів. Це дозволяє фіксувати навіть незначні зсуви ліній та зміну 

інтенсивності під впливом зміни оточення. Найбільш інтенсивні смуги 

поглинання, з молярною екстинцією в декілька одиниць, спостерігаються для 

іонів Pr
3+

, Nd
3+

, Ho
3+

, Er
3+

 [4], що обумовлює вивчення їх спектрів при 

дослідженні будови сполук. Величина і характер розщеплення смуг поглинання 

дають інформацію про силу поля лігандів та геометрію оточення центрального 

іону у комплексі; а довгохвильове зміщення смуг при переході від аква-йону до 

координованого йону у складі комплексу (нефелоауксетичний зсув НАЗ, Ф) є 

мірою ковалентності зв’язку метал-ліганд.  

Для сполук неодиму для розрахунку НАЗ найбільш зручним є перехід 

4
І9/2 → 

2
Р1/2 в області ~430 нм. Верхній рівень цього переходу не розщеплюється 

в полях будь-якої симетрії, тому синглет в даній області свідчить про один 

оптичний центр, а значить і про індивідуальність отриманих комплексів.  

Для дослідження структури оточення центрального атому в 

координаційних сполуках неодиму зазвичай аналізують смуги поглинання в 

області «надчутливих переходів» з ΔJ = 2 - 
4
I9/2-

4
G5/2, 

2
G7/2 (550-620 нм). При 

комплексоутворенні з органічними лігандами інтенсивність цих смуг суттєво 

збільшується і тому дослідження спектрів в даній області використовують для 

отримання інформації про стехіометрію, константи стійкості комплексів [181, 

182]. За положенням ліній і розподілом їх інтенсивностей в області данного 



 92 

переходу можна судити про симетрію найближчого оточення ЦІ. Так, для ряду 

координаційних сполук лантаноїдів запропоновані кореляції для оцінки 

координаційного числа за характером спектрів [183, 184]. Зазначені кореляції 

були підтверджені також даними спектральних досліджень ряду КАФ- та САФ-

вмісних комплексів неодиму зі встановленою кристалічною структурою [127, 

128, 149, 185]. Це дозволило адаптувати запропонований раніше метод для 

координаційних сполук на основі КАФ та САФ лігандів та надалі 

використовувати його для даного типу сполук на якісному рівні з високим 

ступенем ймовірності визначення КЧ центрального іону. 

Спектри дифузного відбиття комплексів неодиму складу NdL3Dipy, 

NdL3Phen подані на рис. 4.10 – 4.12. Для всіх зазначених комплексів перехід 

4
І9/2 → 

2
Р1/2 є синглетним (рис. 4.10а, 4.11а та 4.12), що є аргументом на користь 

наявності одного оптичного центру у кристалічних зразках. Менш інтенсивні 

смуги, що присутні в довгохвильовій області поруч з основним переходом, 

обумовлені електронними переходами із заселених при кімнатній температурі з 

найближчих до основного збуджених підрівнів. Причому для комплексів з 

диметил-N-бензоїламідофосфатом дані підрівні є більш заселеними. Положення 

та співвідношення інтенсивностей смуг в області надчутливого переходу 
4
I9/2-

4
G5/2, 

2
G

7/2
 (рис. 4.10, б; 4.11, б та 4.12) характерні для восьми-координаційного 

оточення [149, 168, 185], що відповідає встановленому складу сполук та 

узгоджується з даними РСтА відповідних комплексів (розділ 4.2). 

 а   б 

Рис. 4.10. Електронні спектри дифузного відбиття комплексів складу 

NdL3Dipy: 1- NdL
1
3Dipy, 2- NdL

2
3Dipy, 3- NdL

3
3Dipy в області переходу 

4
І9/2 → 

2
Р1/2 (а) та надчутливого переходу 

4
I9/2-

4
G5/2, 

2
G

7/2
 (б). 
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   а  б 

Рис. 4.11. Електронні спектри дифузного відбиття комплексів складу 

NdL3Phen: 1- NdL
1
3Phen, 2- NdL

2
3Phen, 3- NdL

3
3Phen в області переходу 

4
І9/2 → 

2
Р1/2 (а) та 

4
I9/2-

4
G5/2, 

2
G

7/2
 (б). 

 

Точне віднесення смуг можна проводити лише для спектрів, що записані 

при низькій температурі. В таких умовах переходи з найближчих до основного 

збуджених підрівнів відсутні, а тому кількість смуг чітко відповідає кількості 

переходів між основними рівнями. Для комплексів NdL
1
3Dipy та NdL

1
3Phen 

(зразки у вигляді таблеток) були записані спектри поглинання при 4К 

(рис. 4.12, 4.13), з яких в області переходу 
4
І9/2 → 

2
Р1/2 чітко видно наявність 

одного синглетного сигналу з півшириною 16 см
-1

 для першого комплексу і 

дублет з півшириною 28 см
-1

 та максимумами рівної інтенсивності при 430.46 

та 430.72 нм – для другого. Подвоєна кількість ліній (2(J+1/2)) в області 

надчутливого переходу 
4
I9/2→

4
G5/2, 

2
G7/2 комплексу NdL

1
3Phen підтверджує 

присутність двох нееквівалентних оптичних центрів у його складі, що 

узгоджується з даними РСтА (розділ 4.2.2).  

Відомо, що для високої симетрії оточення неодиму, такої як Oh та D4d, 

інтенсивність переходів 
4
I9/2→

4
F5/2, 

2
H9/2; 

4
I9/2→

4
F7/2, 

4
S3/2 в ІЧ спектральному 

діапазоні є вдвічі меншою за інтенсивність переходів 
4
I9/2→

4
G5/2, 

2
G7/2, тоді як 

для оточення нижчої симетрії дане співвідношення є суттєво вищим, що і 

спостерігаємо у спектрах сполуки NdL
1

3Dipy. Сім компонент в області 

переходу 
4
I9/2→

4
G5/2, 

2
G7/2 відповідають симетрії нижчій, ніж Oh, але все ще 

досить високій. 
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Рис. 4.12. Спектри поглинання сполуки NdL

1
3Dipy при 300 і 4.2K у видимому та 

ІЧ діапазонах. 

 

Рис. 4.13. Спектри поглинання сполуки NdL
1
3Phen при 300 і 4.2K у видимому діапазоні. 
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Одна смуга для переходу 
4
І9/2 → 

2
Р1/2 спостерігається у спектрах тетракіс-

комплексів (рис 4.14). Для комплексу Cs[NdL
1

4] найближчі до основного 

збуджені підрівні є більш заселеними, порівняно з рештою тетракіс-

комплексів. Положення та співвідношення інтенсивностей смуг поглинання в 

області надчутливого переходу неодиму у досліджуваних тетракіс-комплексах 

схожі між собою та характерні для координаційного числа 8, що відповідає 

встановленому складу сполук та узгоджується з даними РСтА для Cs[NdL
1
4] та 

NEt4[NdL
1
4] (розділ 4.2.3 - 4.2.4). 

   а   б 

Рис. 4.14. Електронні спектри дифузного відбиття тетракіс-комплексів: 1- 

Cs[NdL
1

4], 2- NEt4[NdL
1

4], 3- NEt4[NdL
3

4], 4- PPh4[NdL
3

4] в області переходу 
4
І9/2 → 

2
Р1/2 (а) та 

4
I9/2-

4
G5/2, 

2
G

7/2
 (б). 

 

Спектри трис-КАФ комплексів в області переходу 
4
І9/2 → 

2
Р1/2 (рис. 4.15) 

також характеризуються симетричною синглетною смугою, хоча дещо 

уширеною, порівняно з вищерозглянутими комплексами неодиму. Уширення 

смуг електронних переходів, навіть при низьких температурах (~5 К), може 

бути зумовлене розупорядкуванням координаційного оточення неодиму, 

викликаного різним розташуванням замісників біля хелатуючого вузла [186]. 

Для сполук димерної та полімерної будови з одним оптичним центром 

уширення смуг у електронних спектрах також пояснюють кооперативною 

взаємодією, що часто має місце у сполуках, де відстані між ЦА є коротшими за 

11 Å [53]. У спектрах комплексів з N-(дифенілфосфорил)бензамідом NdL
2
3 та 

NdL
2

3i-PrOH заселення найближчих до основного збуджених підрівнів при 

кімнатній температурі подібне до того, що спостерігається для комплексу 
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Cs[NdL
1

4]. Аналізом форми надчутливого переходу в ЕДСВ трис-комплексів 

неодиму, а також даними термогравіметрії керувались при визначенні кількості 

молекул розчинника в координаційній сфері ЦA. Так форма надчутливого 

переходу для трис-комплексу неодиму з дифеніл-N-бензоїламідофосфатом є 

характерною для КЧ 8, що дозволяє припустити наявність двох молекул води в 

координаційному оточенні іону неодиму. Для комплексів NdL
2

3 та NdL
2

3i-PrOH 

форма надчутливого переходу є характерною для КЧ 7 [149, 128, 187], що може 

вказувати на наявність однієї молекули розчинника в найближчому оточенні 

ЦА. Проте дані ТГА (розділ 4.4) вказують на присутність лише однієї молекули 

відповідного розчинника і лише у складі двох комплексів: NdL
3
3H2O та 

NdL
2

3i-PrOH. Для останньої сполуки присутність однієї молекули ізопропанолу 

підтверджується також 
1
Н ЯМР спектром, записаним для комплексу лантану 

LaL
2

3i-PrOH (розділ 4.1). Отже КЧ 7 для комплексу NdL
2

3 та КЧ 8 для 

NdL
3

3H2O, визначене зі спектрів дифузного відбиття можна пояснити, 

наприклад, бідентатно-містковою координацією фосфорильної групи. 

Запропонована кількість молекул розчинника, що наявна у координаційній 

сфері неодиму даних комплексів, не може бути поширена на весь ряд 

лантаноїдів. Відповідно до відомого явища лантаноїдного стиснення, у 

комплексах, що містять лантаноїди більшої атомної маси розчинник у 

координаційній сфері може бути відсутнім, і навпаки, комплекси лантану, 

наприклад, можуть містити дві або три молекули води. 

  а   б 

Рис. 4.15. Електронні спектри дифузного відбиття комплексів: 1- 

NdL
3

3H2O, 2- NdL
2

3 та 3- NdL
2

3i-PrOH в області переходу 
4
І9/2 → 

2
Р1/2 (а) та 

4
I9/2-

4
G5/2, 

2
G

7/2
 (б). 
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Для комплексу Nd(HL
2
)3(NO3)3 (рис. 4.16) в області переходу 

4
I9/2 –

2
P1/2 

також наявна синглетна смуга з максимумом при 428.9 нм. Смуги поглинання в 

області 430 – 440 нм були віднесені до переходів із заселених при кімнатній 

температурі підрівнів терму 
4
I9/2. Форма спектру поглинання в області 

надчутливого переходу не є типовою для октаедричного оточення іону неодиму 

[188] та дуже подібна до спектрів комплексів з карбацилфосфортриамідами з 

КЧ 9 складу Nd(КАФ)3(NO3)3 [189, 190], що узгоджується з висновком 

зробленим на основі даних ІЧ спектроскопії про бідентатну координацію 

нітрат-аніонів та монодентатну координацію N-(дифенілфосфорил)бензаміду у 

комплексах данного типу (розділ 4.1).  

  а  б 

Рис. 4.16. Електронні спектри дифузного відбиття (1) та поглинання у 

розчині в толуолі (2) комплексу Nd(HL
2
)3(NO3)3 в області переходу 

4
І9/2 → 

2
Р1/2 

(а) та 
4
I9/2-

4
G5/2, 

2
G

7/2
 (б). 

 

  а б 

Рис. 4.17. Електронні спектри дифузного відбиття комплексу Nd5L
1

10(OH)5 

в області переходу 
4
І9/2 → 

2
Р1/2 (а) та 

4
I9/2-

4
G5/2, 

2
G

7/2
 (б). 

 

Для поліядерного гідроксо-комплексу неодиму Nd5L
1
10(OH)5, очікувано, 

спектри дифузійного відбиття мають складний вигляд (рис. 4.17 – 4.18). В 
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області переходу 
4
І9/2 → 

2
Р1/2 можна виділити дві смуги з максимумами при 

429.4 та 430.4 нм. Порівняно високою є інтенсивність також смуг, що 

відповідають переходам з коливальних підрівнів основного стану. В області 

надчутливого переходу кількість присутніх смуг поглинання перевищує 

максимально можливу (7), що також підтверджує наявність більш ніж одного 

оптичного центру у комплексі. 

   

   

 

 

Рис. 4.18. Спектри поглинання комплексу Nd5L
1

10(OH)5 при 300 та 4.2K (зразок 

у вигляді таблетки) у видимому та ІЧ діапазонах. 

 

Для точнішого віднесення смуг поглинання у спектрах для комплексу 

Nd5L
1
10(OH)5 були також проведені дослідження при температурі рідкого гелію 

(4.2 К, зразок у вигляді таблетки) (рис.4.18). Низькотемпературний спектр в 
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області переходу 
4
І9/2 → 

2
Р1/2 підтвердив правильність віднесення смуг у 

спектрі, записаному при кімнатній температурі. Так як у структурі комплексу 

(розділ 4.2.4) знайдено три типи іонів неодиму, два з яких за найближчим оточенням 

дуже схожі між собою, то смугу з максимумом при 429.4 та меншою 

інтенсивністю було віднесено до поглинання оптичним центром Nd3, а іншу 

смугу, з вдвічі більшою інтенсивністю, (при 430.4 нм) віднесли до іонів Nd1 та 

Nd2. В області надчутливого переходу при 4.2 К наявні чотирнадцять смуг, що 

вдвічі перевищує максимально можливу в даному діапазоні їх кількість.  

Співвідношення інтенсивностей переходів 
4
I9/2→

4
F5/2, 

2
H9/2; 

4
I9/2→

4
F7/2, 

4
S3/2 

до інтенсивності переходів 
4
I9/2→

4
G5/2, 

2
G7/2 є помітно більшим за 0.5, що вказує 

на низьку симетрію оточення іонів неодиму у комплексі та узгоджується з 

даними РСтА (розділ 4.2.5), відповідно до яких поліедри Nd
3+

 визначені як 

викривлені ДТП (Nd1, Nd2) та КА (Nd3). 

Величини нефелоаксетичного зсуву Ф для смуг переходів 
4
І9/2 → 

2
Р1/2 та 

4
І9/2 → 

4
G5/2,

 2
G7/2 для отриманих комплексів неодиму (табл. 4.5) були 

розраховані за формулою [191]:  

Ф = КС  аква, 

де КС – хвильове число смуг 
4
І9/2 → 

2
Р1/2 та 

4
І9/2 → 

4
G5/2,

 2
G7/2 в спектрі КС 

неодиму, см
-1

;  

аква= 23600  та 17380 см
-1

 [191, 192] – хвильові число смуги відповідних 

переходів в спектрі аквайону, см
-1

. 

В таблиці 4.5 також наведені параметри Сінха (β, δ) [193, 194], що 

розраховані для смуг переходів 
4
І9/2 → 

2
Р1/2 і 

4
І9/2 → 

4
G5/2 за формулами β = 

1/2∙Σ(
і
КС/

і
аква), де і=1,2 та δ = 100(1- β)/β. Дані параметри є зручними для 

оцінки ковалентного вкладу у звязках метал-ліганд.  

З рисунків 4.10 - 4.18, а також за даними таблиці 4.5 видно, що максимуми 

смуг переходу 
4
І9/2 → 

2
Р1/2 та 

4
І9/2 → 

4
G5/2 для комплексів LnL3Dipy та LnL3Phen 

приймають практично однакове значення, що свідчить про однаковий ступінь 

ковалентності у даних сполуках. Найбільш іонний характер зв’язку серед 

розглянутих типів комплексів притаманний тетракіс-часточкам, причому 
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найменші значення нефелоауксетичного зсуву характерні для тетракіс-

комплексів на основі дифеніл-N-бензоїламідофосфату. Трис-комплекси N-

(дифенілфосфорил)-бензаміду NdL
2

3 та NdL
2

3i-PrOH вирізняються серед решти 

комплексів більшими значеннями Ф.  

Таблиця 4.5  

Положення максимумів деяких смуг в ЕСДВ одержаних комплексів 

неодиму та розраховані для них величини НАЗ і параметри Сінха. 

Комплекс макс, нм макс, см
-1

 

Ф, 

см
-1

 
β δ, % 

NdL
1

3Dipy 430.3 23240 360 
0.987 1.276 

581.3 17203 177 

NdL
2

3Dipy 430.3 23240 360 
0.987 1.311 

581.7 17191 189 

NdL
3

3Dipy 430.3 23240 360 
0.988 1.232 

580.8 17218 162 

NdL
1

3Phen 430.3 23240 360 
0.987 1.276 

581.3 17203 177 

NdL
2

3Phen 430.3 23240 360 
0.987 1.293 

581.5 17197 183 

NdL
3

3Phen 430.3 23245 355 
0.990 1.267 

581.2 17226 174 

Cs[NdL
1

4] 429.7 23272 328 
0.991 1.156 

580.5 17243 154 

NEt4[NdL
1
4] 429.6 23277 323 

0.988 1.190 
581.1 17209 171 

NEt4[NdL
3
4] 429.3 23294 306 

0.992 1.056 
580.0 17243 137 

PPh4[NdL
3
4] 429.4 23288 312 

0.992 1.070 
580.1 17238 142 

NdL
3

3H2O 429.5 23281 319 
0.985 1.523 

571.4 17501 299 

NdL
2

3 430.8 23213 387 
0.982 1.710 

585.7 17074 306 

NdL
2

3i-PrOH 430.8 23213 387 
0.982 1.710 

585.7 17074 306 

Nd5L
1
10(OH)5 429.4 23288 312 

0.990 
1.060 

 430.4 23234 366 

580.0 17241 139 
0.987 1.349 

582.1 17178 202 

Nd(HL
2
)3(NO3)3 428.9 23315 285 0.988 1.215 
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За шкалою Сінха значення параметру ковалентності δ ≈ 1.5 вказує на 

присутність незначного ковалентного вкладу, а δ > 1.5 – на суттєву ковалентну 

складову зв’язку метал-ліганд. Відповідно до даної шкали, для більшості 

синтезованих комплексів переважаючим є іонний характер зв’язку, що 

характерно для комплексів із фосфорил-вмісними донорами [195, 196]. І лише 

для трьох комплексів (NdL
3

3H2O, NdL
2

3 та NdL
2

3i-PrOH) значення δ вказують на 

суттєву ковалентну складову у зв’язку метал-ліганд. 

 

4.4 Термічна стійкість деяких синтезованих комплексів 

Термічна стійкість люмінесцентних комплексів – властивість, що 

визначає можливість практичного їх використання в технології 

металоорганічних люмінесцентних електродіодів (MOLED). Оскільки при 

виготовленні електролюмінесцентних пристроїв комплексні сполуки часто 

наносять вакуумним напиленням при нагріванні, то важливо дослідити області 

їх термічної стабільності. Для деяких комплексів (в першу чергу для тих, які 

містять у своєму складі молекули розчинника) термогравіметричні дослідження 

можуть бути також одним із методів, що допомагає встановити склад 

координаційної сполуки.  

Термогравіметричні дослідження були проведені для комплексів європію, 

тербію та неодиму, дані для яких приведені в результуючій таблиці в додатку Ж. 

У більшості випадків для комплексів аналогічного складу, що різняться тільки 

природою металу, були отримані подібні дериватограми. Деякі з дериваторам 

та їх детальніший опис приведені в даному розділі.  

На рис. 4.19 – 4.20 представлені дериваторами комплексів з диметил-N-

бензоїламідофосфатом: EuL
1
3Dipy, EuL

1
3Phen, Cs[EuL

1
4], NEt4[EuL

1
4] та 

Eu5L
1
10(OH)5. Комплекси плавляться при 190, 200, 240, 139 та 220 ºС відповідно. 

У випадку комплексу Eu5L
1

10(OH)5 одночасно з процесом плавлення 

відбувається його руйнування. В решті випадків процес екзотермічного 

розкладу комплексів слідує практично одразу за процесом плавлення. Основна втрата 

маси відбувається на початку розкладу сполук - в діапазоні температур до 300 ºС.  
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а  б 

Рис. 4.19. Дериватограми комплексів EuL
1

3Dipy (а) та EuL
1

3Phen (б). 

 

 а  б 

 в 

Рис. 4.20. Дериватограми комплексів Cs[EuL
1
4] (а), NEt4[EuL

1
4] (б) та Eu5L

1
10(OH)5 (в). 
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Подальший розклад характеризується повільною втратою маси до кінця 

досліджуваного діапазону температур. Суттєва різниця температур 

плавлення та початку розкладу тетракіс-комплексів Cs[EuL
1

4], NEt4[EuL
1
4] є 

очікуваною, зважаючи на їх різну кристалічну будову: полімерну для Cs[EuL
1
4] 

та мономерну для NEt4[EuL
1

4] (розділи 4.2.3 та 4.2.4). Розклад комплексів 

проходить з утворенням фосфатів лантаноїдів різної природи, що встановлено 

за розрахованим вмістом металу у залишках розкладу комплексів, а також за їх 

ІЧ спектрами. 

На відміну від комплексів з диметил-N-бензоїламідофосфатом, 

координаційні сполуки з N-(дифенілфосфорил)бензамідом розкладаються в дві 

стадії (рис 4.21 - 4.24).  

 а  б  

Рис. 4.21. Дериватограми комплексів EuL
2

3Dipy (а) та EuL
2

3Phen (б). 

 

На першій ендотермічній стадії розкладу комплексів EuL
2

3Dipy та 

EuL
2

3Phen (температура до 370 ºС) відбувається втрата додаткового ліганду 

(2,2´-дипірилу або 1,10-фенантроліну) та руйнування N-(дифенілфосфорил)-

бензаміду з відщепленням бензонітрилу, після чого лишається дифенілфосфат 

лантаноїду. На другій екзотермічній стадії проходить розклад дифенілфосфату 

з утворенням метафосфатів. Чітке встановлення складу залишків комплексів 

ускладнене присутністю в них аморфної компоненти (продуктів неповного 

термічного розкладу органічних лігандів). Це спричинює отримання занижених 

значень розрахованого вмісту металу у залишках, порівняно з його вмістом у 
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відповідному метафосфаті. Навпаки ж підвищений за розрахунками вміст 

металу, знайдений в залишках деяких комплексів, може пояснюватись 

наявністю в них ортофосфату або інших видів фосфатів лантаноїдів. 

Порівняння отриманої для залишку розкладу комплексу EuL
2

3Dipy 

дифрактограми з відомими в літературі сполуками європію показало її 

співпадіння з моноклінною модифікацією Eu(PO3)3 як основного компоненту 

залишку (до 70%), та EuPO4 моноклінної сингонії. Решта залишку – аморфна 

компонента (сажа та ін.). Практично для всіх комплексів з 

N-(дифенілфосфорил)бензамідом процес їх плавлення на кривій ДТА не 

детектується, що очевидно, пов’язано із низьким ступенем їх кристалічності. 

Для комплексу Eu(NO3)3(HL)3 з кривої ТГА (рис. 4.22) видно, що розклад 

відбувається в кілька стадій. 

Перша незначна втрата маси 

(2.97 %) відбувається при нагріванні 

зразка до температури ~ 120ºС і 

супроводжується незначним 

ендоефектом, та, очевидно, пов’язана 

з випаровуванням залишків 

розчинників використаних для 

синтезу комплексів (ацетону та 

гексану). Присутність розчинників у 

складі зразка, а також досить високу 

температуру їх випаровування можна пояснити утримуванням молекул 

розчинників водневими зв’язками, що можуть виникати між NH протонами 

лігандів атомами оксигену у складі молекул ацетону, або ж, у випадку гексану - 

присутністю слабких міжмолекулярних контактів між його молекулами та 

фенільними кільцями лігандів. Варто відмітити, що ІЧ спектр комплексу, після 

витримування його протягом 20 хв. при температурі ~ 120 ºС, не змінюється. 

Наступна втрата маси на кривій ТГА (34.84 %) спостерігається в діапазоні 

температур 140 – 240 ºС, супроводжується екзоефектом та повязана із 

 

Рис. 4.22. Дериватограма 

комплексу Eu(HL)3(NO3)3. 
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розкладом комплексу. На даній стадії розкладу можна припустити руйнування 

органічних лігандів з відщепленням бензонітрилу, а також початок розкладу 

нітрат-аніонів. Подальший розклад комплексу при зростанні температури є 

також екзотермічним процесом та проходить до утворення суміші речовин 

фосфатної природи, основним компонентом якої є метафосфат європію, про що 

свідчить ІЧ спектр залишку розкладу комплексів та розраховане значення 

вмісту європію в ньому (46.6 %).  

Варто відмітити різницю в температурах початку розкладу синтезованих 

за однакових умов трис-комплексів європію і тербію (рис. 4.23).  

 а б 

Рис. 4.23. Дериватограми комплексів EuL
2

3i-PrOH (а) та TbL
2

3 (б). 

 

Так, розклад європієвого комплексу починається з втрати молекули 

ізопропанолу при 100 ºС, а для комплексу тербію втрата маси в даному 

діапазоні температур відсутня, що свідчить про відсутність молекул 

розчинника в координаційній сфері останнього. Така різниця складу 

досліджуваних комплексів, очевидно, пов’язана зі зменшенням іонного радіусу 

та відповідно й координаційного числа тербію, порівняно з європієм. Так само 

відсутність молекул розчинника зафіксована і для трис-комплексу гадолінію 

(додаток Ж). На кривій ДТА ефекти, що відповідають стадіям розкладу 

проявляються нечітко, ймовірно, через слабку теплопровідність зразку. Проте 
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все ж можна відмітити ендотермічний характер розкладу в діапазоні 

температур 200-400 ºС та екзотермічний – в діапазоні 500-600 ºС. 

Трис-комплекси NdL
2

3 та EuL
2

3 є стійкими до 175 та 180 ºС відповідно 

(рис. 4.24а, додаток Ж). До цієї температури на дериватограмах обох сполук 

втрата маси не спостерігається, що вказує на відсутність розчинників у складі 

комплексів. При подальшому нагріванні розклад комплексів відбувається в дві 

стадії аналогічно вищерозглянутим комплексам з N-(дифенілфосфорил)бензамідом. 

 а  б 

Рис. 4.24. Дериватограми комплексів EuL
2

3 (а) та NdL
3

3H2O (б). 

Розклад трис-комплексу Nd
3

3H2O відбувається у кілька стадій 

(рис. 4.24 б). Перша втрата маси (1.4%) в температурному діапазоні до 75 ºС 

відповідає відщепленню однієї некоординованої молекули води та 

супроводжується незначним ендоефектом. В діапазоні температур 100 – 150 ºС 

відщеплюються молекула координованої води. А подальше підвищення 

температури веде до руйнування комплексу у дві стадії подібно до розкладу 

комплексів з N-(дифенілфосфорил)бензамідом. ТГА був проведений також для 

одержаних в аналогічних умовах синтезу комплексів європію та тербію. У 

зазначених комплексах координованої води не виявлено.  

Розклад комплексів EuL
3

3Dipy, EuL
3

3Phen, NEt4[EuL
3

4] та PPh4[EuL
3

4] 

(рис. 4.25 – 4.26) проходить в кілька стадій, основна втрата маси відбувається в 

інтервалі температур 200 – 500 ºС. Таким чином, діапазон температур розкладу 

комплексів з дифеніл-N-бензоїламідофосфатом є вужчим, порівняно з 

комплексами N-(дифенілфосфорил)бензаміду та ширшим, ніж для комплексів з  
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 a б 

Рис. 4.25. Дериватограми комплексів EuL
3

3Dipy (а) та EuL
3

3Phen (б). 

 а   б 

Рис. 4.26. Дериватограми комплексів NEt4[EuL
3

4] (а) та PPh4[EuL
3

4] (б).  

 

диметил-N-бензоїламідофосфатом. Процес плавлення фіксується на кривих 

ДТА комплексів EuL
3

3Dipy та NEt4[EuL
3

4], але відсутній на них для комплексів 

EuL
3

3Phen та PPh4[EuL
3

4]. Відповідно до кривої ДТА розклад комплексів 

EuL
3

3Dipy та EuL
3

3Phen (рис. 4.25) супроводжується ендотермічними ефектами. 

Для комплексу NEt4[EuL
3

4] спостерігається екзотермічний ефект на першій 

стадії розкладу та ендоефекти на подальших стадіях (рис. 4.26). Для комплексу 
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PPh4[EuL
3
4] при швидкості нагрівання 10ºС/хв. енергетичні ефекти процесу 

розкладу не фіксуються. Продукти розкладу усіх перелічених комплексів, так 

само як і у випадках сполук з іншими лігандами, містять фосфати лантаноїдів 

різної природи. Розрахований вміст європію у залишках розкладу приведений в 

таблиці додатку Ж. 

Було здійснено декілька спроб сублімації одержаних координаційних 

сполук. За умов, зазначених у табл. 4.6, для комплексів EuL
2

3Phen, TbL
2

3Phen, 

TbL
1

3Phen, TbL
2

3 та TbL
2

3Dipy на поверхні скла одержано тонкі плівки з 

червоною та зеленою люмінесценцією, обумовленою іонами Eu
III

 та Tb
III

 

відповідно. Сублімацію комплексів проводили у скляному посуді Шленка 

(рис. 4.27) (Р=10
-2

 мм.рт.ст.) та з використанням вакуумної промислової 

установки УВН-74 (Р=10
-4

 мм.рт.ст.). 

Таблиця 4.6 

Умови сублімації координаційних сполук 

Комплекс Тпл. Трозкл. Умови сублімації Основний компонент 

залишку після 

закінчення процесу 

сублімації* 

EuL
2

3Phen 190 260 ~10
-2

 мм.рт.ст., 220ºС комплекс 

TbL
2

3Phen 200 250 ~10
-4

 мм.рт.ст., 180ºС дифенілфосфат 

TbL
1

3Phen 202 240 ~10
-4

 мм.рт.ст., 170ºС монофосфат 

TbL
2

3 130 230 ~10
-3

 мм.рт.ст., 220ºС дифенілфосфат 

TbL
2

3Dipy 135 260 ~10
-2

 мм.рт.ст., 240ºС комплекс 

*висновок за даними ІЧ спектроскопії 

 

 

Рис. 4.27. Посуд Шленка для проведення сублімації комплексів. 

вакуум 

вода 

комплекс 

нагрівання 
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В умовах вакууму Р=10
-2

 мм.рт.ст. та температурі в межах діапазону 

рідкого стану комплексу EuL
2

3Phen спостерігається сублімація в основному 

додаткового ліганду 1,10-фенантроліну. А ІЧ спектр залишку вихідного 

комплексу після закінчення процесу сублімації вказує на часткове руйнування 

КАФ ліганду. Тому сублімацію комплексу TbL
2

3Phen проводили при нижчих 

значеннях тиску (Р=10
-4

 мм.рт.ст.) та температурі, нижчій за точку плавлення 

(180ºС). Зразок нагрівали у мідному тиглі. В таких умовах у складі плівки 

отримали комплекс з лігандом координованим до тербію бідентатно в 

ацидоформі. ІЧ спектр залишку вихідного комплексу після закінчення процесу 

сублімації свідчить про його розклад до дифенілфосфату. Такий результат є 

неочікуваним та може бути спричиненим каталітичною дією на реакцію 

розкладу мідного тигля, в якому знаходився комплекс TbL
2

3Phen при 

проведенні процесу сублімації. 

Аналогічний до комплексу TbL
2

3Phen результат був одержаний і при 

сублімації комплексу TbL
1

3Phen. Тобто, у складі одержаної плівки знайдено 

комплекс тербію з координованим бідентатно в ацидоформі КАФ лігандом, а 

залишок вихідної сполуки після закінчення процесу сублімації представляє 

собою продукти її розкладу. 

Сублімація комплексу TbL
2

3 в умовах тиску Р=10
-4

 мм.рт.ст. та 

температурі нижче точки плавлення (115 ºС) не відбувалась. Безуспішною була 

також спроба сублімації даного комплексу при тиску Р=10
-2

 мм.рт.ст. та 

температурі в діапазоні рідкого стану (170 ºС). Одержати плівку, для якої була 

зафіксована зелена люмінесценція, вдалося за умов Р=10
-3

 мм.рт.ст. та t=220 ºС. 

ІЧ спектр одержаної плівки свідчить про присутність в її складі комплексу з 

лігандом, координованим до тербію бідентатно в ацидоформі. Аналіз ІЧ 

спектрів залишків вихідного комплексу після закінчення процесу сублімації 

свідчить про його руйнування, аналогічно у випадку сублімації 

вищерозглянутому комплексу TbL
2

3Phen. 

Результати сублімації комплексу TbL
2

3Dipy при Р=10
-2

 мм.рт.ст. та 

температурі в діапазоні рідкого стану (240 ºС) відрізняються від одержаних для 
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двох вище розглянутих типів комплексів, тим, що комплекс з депротонованим 

бідентатно координованим КАФ лігандом був знайдений як у складі одержаної 

плівки так і залишку вихідної сполуки. Але остання почала розкладатись, про 

що свідчить зміна інтенсивностей та положення смуг в області валентних 

коливань ν(Р=О). Втрата маси комплексу взятого для сублімації комплексу 

складала ~50%, що є значенням вдвічі меншим за показники одержані для 

Tb(acac)3Phen, та на 20% вищим порівняно зі значеннями одержаними для 

комплексів Tb(acac)3·2H2O [197]. Спроба провести сублімацію комплексу 

TbL
2

3Dipy в умовах нижчого тиску (Р=10
-4

 мм.рт.ст.) та температурі 115 ºС 

(нижче точки плавлення комплексу) виявилась безуспішною. 

 

4.5 Люмінесцентні властивості координаційних сполук європію, гадолінію 

та тербію. 

У даному розділі розглянуті результати люмінесцентних досліджень 

комплексів європію, гадолінію та тербію. Актуальність дослідження 

люмінесценції лантаноїдів спричинена широкими перспективами її 

практичного використання у різних галузях фотоніки та детальніше 

обґрунтована у розділі 1. Іони Eu(III) та Tb(III) мають найбільші енергетичні 

щілини між збудженим та основним рівнями, їх люмінесценція 

характеризується високими квантовими виходами і довгим часом життя, що 

робить дані елементи особливо привабливими для практичного застосування. 

Фосфоресценція комплексів гадолінію нами вивчалась для встановлення 

триплетних рівнів лігандів у комплексах, оскільки положення триплетного 

стану ліганду є одним із визначальних факторів, що впливають на ефективність 

люмінесценції лантаноїду у складі координаційної сполуки. 

Спектри збудження емісії твердих зразків комплексів європію та тербію 

представлені на рис. 4.28 та в додатку З. Всі вони характеризуються 

присутністю інтенсивної широкої смуги поглинання світла лігандами (діапазон 

230-350 нм), яка свідчить про ефективну сенсибілізацію емісії лантаноїдів 

лігандами. Крім смуги поглинання ліганду у спектрах збудження емісії 
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присутні менш інтенсивні вузькі смуги f-f переходів іонів Eu(III) та Tb(III). Для 

ряду комплексів (EuL
1

3Phen, EuL
1

3Dipy, Eu5L
1

10OH5, Cs[EuL
1

4], EuL
3

3Phen, 

EuL
3

3Dipy) при 77К фіксуються також слабкі коливні компоненти (вставка на 

рис. 4.28 та на рисунках в додатку З), віднесення яких проводили на основі ІЧ 

спектрів, беручи за нуль-фононну смугу перехід 
7
F0→

5
D2. Очікувано, в 

спектрах проявляються коливання від груп атомів, що формують металоцикл 

координаційних сполук. Для комплексів європію через малу енергетичну 

різницю між основним (
7
F0) та першим збудженим (

7
F1) станами перехід з 

останнього також має місце. Зниження температури призводить до того, що 

перший збуджений стан стає менш заселеним і, як наслідок, смуги, що 

відповідають даним переходам при 77 К зникають.  

 
Рис. 4.28. Спектри збудження емісії комплексів Cs[EuL

1
4] та Cs[TbL

1
4] у 

твердому стані при 298 та 77 К. 
 

 

4.5.1 Дослідження фосфоресценції комплексів гадолінію. 

Для визначення положення триплетних рівнів лігандів у координаційних 

сполуках були записані спектри фосфоресценції заморожених при 77 К 

розчинів комплексів Gd(ІІІ) в ацетонітрилі або дихлорметані. Оскільки 
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резонансний рівень іону Gd(ІІІ) розташований вище, ніж триплетні рівні 

відомих лігандів (емісійний рівень іону Gd(ІІІ), 
6
P1/2 32 224 см

-1
), то передача 

енергії ліганд-метал є неможливою. До того ж, присутність важкого атому 

сприяє інтеркомбінаційній конверсії S1 → T1 всередині ліганду і збільшує 

ефективність випромінювання з триплетного рівня, тобто фосфоресценції. З 

іншого боку, іон Gd(ІІІ) має розмір та електронну структуру, близьку до іонів 

Eu(III) та Tb(III). Таким чином, можна знайти триплетний стан ліганду в 

аналогічному оточенні до того, в якому ліганд знаходиться в складі комплексів 

європію і тербію. Енергією нижнього триплетного стану вважається енергія 

смуги найкоротшої довжини хвилі в спектрі фосфоресценції (рис. 4.29). 

В таблиці 4.7 приведені визначені на основі спектрів фосфоресценції 

положення триплетних рівнів лігандів у складі комплексних сполук, а також 

різниця енергій ∆E між триплетним станом лігандів (T1) і збудженими станами 

іонів Tb(ІІІ) (
5
D4) та Eu(ІІІ) (

5
D0, 

5
D1). Значення розраховані відносно 

положення зазначених збуджених рівнів в акваіоні європію та тербію. 

 
Рис. 4.29. Спектри фосфоресценції деяких комплексів гадолінію NEt4[GdL

3
4] 

(1), GdL
3
3Dipy (2), GdL

3
3Phen (3), PPh4[GdL

3
4] (4). 
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Таблиця 4.7  

Енергетичні зазори ΔE між триплетним рівнем ліганду та збудженими 

рівнями у комплексах європію (
5
D0, 

5
D1) та тербію (

5
D4) (см

-1
) 

Комплекс Е (Т1)  ΔE (T1-
5
D0) ΔE (T1-

5
D1) ΔЕ (Т1-

5
D4) 

Ln5L
1
10(OH)5 26667 9367 7649 6167 

Cs[LnL
1

4] 27100 9800 8082 6600 

NEt4[LnL
1
4] 26955 9654 7937 6455 

LnL
1

3Phen 22371 5071 3353 1871 

LnL
1

3Dipy 22883 5583 3865 2383 

LnL
2

3i-PrOH,  

LnL
2

3 

26110 8810 7092 5610 

Ln(HL
2
)3(NO3)3 26178 8878 7160 5678 

LnL
2

3Phen 21552 4252 2534 1052 

LnL
2

3Dipy 22883 5583 3865 2383 

LnL
3

3 26316 9016 7298 5816 

NEt4[LnL
3
4] 26385 9085 7367 5885 

PPh4[LnL
3
4] 26954 9654 7936 6454 

LnL
3

3Phen 21739 4439 2721 1239 

LnL
3

3Dipy 22831 5531 3813 2331 

Енергетичний зазор ΔE є меншим граничного значення, що вважаються 

оптимальними для ефективного трансферу енергії з ліганду на метал (розділ 1) 

лише в двох комплексах TbL
2
3Phen та TbL

3
3Phen, тому для цих комплексів існує 

імовірність зворотнього трансферу енергії. Для решти комплексів з 

додатковими лігандами 2,2´-дипіридилом та 1,10-фенантроліном ΔE є 

оптимальним або є близьким до оптимальних значень. Для інших 

координаційних сполук ∆E набуває значень вищих за оптимальний діапазон. 

 

4.5.2 Люмінесцентні дослідження комплексів європію. 

Спектри люмінесценції комплексів європію приведені на рис. 4.30 – 

4.33. Комплекси показують характерну для європію емісію з вузькими смугами, 

що відповідають переходам 
5
D0-

7
FJ (J = 0-4) та 

5
D1-

7
FJ (J = 0-2). При цьому, для 

всіх комплексів відсутня флуоресценція ліганду, що свідчить про ефективний 

перенос енергії збудження на метал. Емісія з 
5
D1 рівня (див. вставки на 

рис. 4.30 – 4.33) спостерігається для всіх комплексів, крім поліядерного 

Eu5L
1
10(OH)5, для якого процеси безвипромінювальної релаксації енергії даного 

рівня переважають, що може бути пов’язано з присутністю високоенергетичних 
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коливань OH-груп, наявних у координаційній сфері іонів європію або ж 

ефективним концентраційним гасінням чи переважаючою релаксацією на 
5
D0 

рівень.  

Для всіх комплексів європію, крім NEt4[EuL
3

4] та PPh4[EuL
3

4], смуга 

переходу 
5
D0→

7
F0 при 77К є симетричним синглетом, що підтверджує 

присутність в кожній сполуці єдиного оптичного центру і може слугувати 

критерієм чистоти продукту. Для сполук NEt4[EuL
3
4] та PPh4[EuL

3
4] дана смуга 

є малоінтенсивною, що унеможливлює її достовірний аналіз. Цікавим є те, що 

при 77 К синглетна симетрична смуга даного переходу спостерігається і для 

поліядерного комплексу європію Eu5L
1

10(OH)5, тоді як для ізоструктурного 

комплексу неодиму в низькотемпературних (4.2 K) спектрах поглинання 

спостерігаються дві смуги в області переходу 
4
I9/2→

2
P1/2. Відомо, що перехід 

5
D0→

7
F0 може використовуватись також для оцінки нефелоауксетичного ефекту 

і зсув смуги даного переходу, порівняно з іоном Eu(ІІІ) у газовій фазі, 

відображає або ступінь ковалентності зв’язку метал-ліганд в комплексі або 

зменшення ефективного заряду ядра металу при комплексоутворенні. 

Положення смуги переходу 
5
D0→

7
F0 у спектрах люмінесценції КС європію 

зазначені в таблиці 4.8. 

Таблиця 4.8  

Енергія переходу 
5
D0-

7
F0 у спектрах люмінісценції комплексів європію. 

Комплекс Енергія 
5
D0-

7
F0 

переходу, нм 

Комплекс Енергія 
5
D0-

7
F0 

переходу, нм 

Cs[EuL
1

4] 578.4 EuL
2

3Phen 578.7 

NEt4[EuL
1
4] 578.8 EuL

2
3Dipy 578.4 

Eu5L
1
10(OH)5 578.6 NEt4[EuL

3
4] 578.3 

EuL
1

3Phen 578.9 PPh4[EuL
3
4] 578.1 

EuL
1

3Dipy 578.9 EuL
3

3Phen 578.8 

EuL
2

3i-PrOH 578.3 EuL
3

3Dipy 579.1 

EuL
2

3 578.1 Eu(HL
2
)3(NO3)3 577.7 

EuL
3

3 577.7   

 

На рис. 4.30 приведені спектри люмінесценції комплексів європію з 

диметил-N-бензоїламідофосфатом. Висока інтенсивність ліній, зумовлених 
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електродипольним переходом 
5
D0→

7
F2, порівняно з інтенсивністю магнітно-

дипольного переходу 
5
D0→

7
F1, вказує на порівняно низьку симетрію оточення 

європію(III) у вказаних сполуках, що узгоджується з даними РСтА для даних 

сполук. Співвідношення інтенсивностей смуг переходів 
5
D0→

7
F2/

5
D0→

7
F1 

(червоно/оранжеве співвідношення) у спектрах, записаних при кімнатній 

температурі для сполук Cs[EuL
1

4], NEt4[EuL
1
4], Eu5L

1
10(OH)5, EuL

1
3Phen, 

EuL
1

3Dipy становлять відповідно 2.9, 2.6, 4.5, 4.6 та 4.4. Для спектрів тетракіс-

комплексів характерні низька інтенсивність забороненої смуги 
5
D0→

7
F0, два 

піки у смуги переходу 
5
D0→

7
F1 та три піки, спричинені переходом 

5
D0→

7
F2. 

Відповідно до літературних даних [198], таке розщеплення характерне для D2d 

симетрії. Крім того, значення червоно/оранжевого співвідношення для даних 

комплексів при 77К (2.5 та 2.4 відповідно) є близьким до такого, що вказане для 

додекаедру (2.4) [199]. Отже, можна припустити додекаедричне оточення іону 

європію у комплексі. Штарківське розщеплення для комплексів Eu5L
1

10(OH)5, 

EuL
1

3Phen та EuL
1

3Dipy є характерним для ромбічної симетрії. (додаток З). 

Однак, однозначно встановити тип симетрії без вимірювання поляризаційних 

характеристик люмінісцентного випромінювання неможливо.  

  

Рис. 4.30. Низькотемпературні (77К) спектри емісії твердих зразків комплексів 

європію з диметил-N-бензоїламідофосфатом: 1 - EuL
1
3Phen, 2 - EuL

1
3Dipy, 3 –  

NEt4[EuL
1
4], 4 - Cs[EuL

1
4], 5 – Eu5L

1
10(OH)5. 

 

Слід відзначити досить високу інтенсивність смуг переходу 
5
D0→

7
F4 для 

тетракіс-комплексів та сполуки Eu5L
1

10(OH)5, порівняно з різнолігандними 

трис-комплексами EuL
1
3Phen та EuL

1
3Dipy. Таку незвичну поведінку 
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пояснюють відхиленням EuO8 координаційного поліедру від кубічної геометрії 

до D2 [200] або високо поляризованим оточенням Eu(ІІІ) з локальною 

симетрією, що відповідає D4d координаційній геометрії [201]. 

Комплекси з 

N-(дифенілфосфорил)бензамідом 

демонструють інтенсивну 

металцентровану люмінесценцію 

(рис. 4.31-4.32). Схоже до вище 

розглянутих, спектри люмінесценції 

даних комплексів європію 

характеризуються малоінтенсивною 

смугою переходу 
5
D0→

7
F0, а 

інтегральна інтенсивність переходу 

5
D0→

7
F2 є суттєво вищою за 

інтенсивність магнітно-дипольного 

переходу 
5
D0→

7
F1 з відповідними значеннями червоно/оранжевого 

співвідношення рівними 9.7 для EuL
2
3i-PrOH, 5.7 для EuL

2
3Phen та EuL

2
3Dipy, 

4.7 для Eu(HL
2
)3(NO3)3 та 12.5 для EuL

2
3. 

Для комплексів з N-

(дифенілфосфорил)-бензамідом смуги 

переходів у спектрах є уширеними, а 

тому достовірний підрахунок 

штарківських компонент є 

неможливим. 

Для комплексів європію з 

дифеніл-N-бензоїламідофосфатом 

(EuL
3

3, EuL
3
3Phen, EuL

3
3Dipy, 

NEt4[EuL
3
4] та PPh4[EuL

3
4]) у спектрах 

люмінесценції (рис. 4.32, 4.33) смуга 

переходу 
5
D0→

7
F2 також є домінуючою, значення червоно/оранжевого 

 
Рис. 4.31. Низькотемпературні (77К) 

спектри емісії твердих зразків 

комплексів європію з 

N-(дифенілфосфорил)бензамідом: 

1- EuL
2
3i-PrOH, 2 – EuL

2
3Phen, 

3 - EuL
2
3Dipy 

 
Рис. 4.32. Низькотемпературні (77К) 

спектри емісії твердих зразків 

комплексів європію: 

1 -Eu(HL
2
)3(NO3)3, 2 – EuL

2
3, 3 - EuL

3
3 
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співвідношення становлять відповідно 7.2, 6.2, 4.4, 3.9 та 8.2. Інтенсивність 

переходу 
5
D0→

7
F0 у спектрах є дуже малою. Для тетракіс-комплексів 

NEt4[EuL
3
4] та PPh4[EuL

3
4], подібно до тетракіс-комплексів з диметил-N-

бензоїламідофосфатом (Cs[EuL
1

4], NEt4[EuL
1

4]), спостерігається досить висока 

інтенсивність смуг переходу 
5
D0→

7
F4. Переходи 

5
D0→

7
F3 та 

5
D0→

7
F4 є 

недостатньо розділеними для аналізу штарківських компонент, але 

розщеплення смуг переходів на 
7
F0-2 підрівні є характерним для тетрагональної 

симетрії для комплексів EuL
3

3Phen, EuL
3

3Dipy, NEt4[EuL
3

4] та ромбічної 

симетрії для тетракіс-комплексу з тетрафенілфосфоній катіоном PPh4[EuL
3

4] 

(додаток І). 

В цілому слід відмітити низьку симетрію оточення європію у 

досліджених комплексах. Проте вона є вищою, порівняно з β-дикетонатами з 

асиметричною координаційною сферою, для яких значення 

червоно/оранжевого співвідношення є помітно вищими (від 7 до 27) [62], ніж 

розраховані для комплексів, що досліджуються, а також для деяких інших 

координаційних сполук на основі КАФ та САФ лігандів [100, 106, 107]. 

     
Рис. 4.33. Низькотемпературні (77К) спектри емісії твердих зразків комплексів 

європію з дифеніл-N-бензоїламідофосфатом: 1 – EuL
3

3Phen, 2 - EuL
3

3Dipy, 3 – 

NEt4[EuL
3
4], 4 – PPh4[EuL

3
4] 

 

Показники ефективності люмінесценції комплексів європію, визначені за 

спектрами, знятими при кімнатній температурі, приведені в таблиці 4.9.  

Криві згасання емісії для всіх досліджених комплексів європію має 

моноекспоненціальний характер, що підтверджує наявність одного оптичного 
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центру у складі комплексів. Час життя люмінесценції є 

температуронезалежним, що засвідчує відсутність залежних від температури 

безвипромінювальних переходів. Найвище значення часу життя демонструє 

комплекс Cs[EuL
1
4], найнижчі – очікувано, комплекс Eu5L

1
10(OH)5, який містить 

в найближчому оточенні центрального іону гідроксогрупи, здатні ефективно 

гасити люмінесценцію.  Крім того, зважаючи на невелику відстань між іонами 

Eu(ІІІ) (3.7 - 3.9 Ǻ) в гідроксокомплексі може мати місце концентраційне 

гасіння емісії. Для деяких комплексів час життя 
5
D0 емісії був виміряний при 

збудженні на різних довжинах хвиль – на довжині хвилі максимуму смуги 

поглинання ліганду та при λ = 254 нм (додаток К).  

Час життя 
5
D0  емісії є залежним від довжини хвилі збудження, що 

характерно для багатьох комплексів Eu(ІІІ) з різними лігандами [202]. Даний 

феномен пояснюється тим, що час життя пов'язаний з процесом зміни у часі 

заселеності рівнів лантаноїду, а останній залежить від присутності або 

відсутності каналів передачі енергії у самому лантаноїді та у його оточенні. 

Для кращого розуміння випромінювальних та безвипромінювальних 

процесів, що мають місце у сполуках європію, були розраховані такі показники 

як ймовірність випромінювальних та безвипромінювальних переходів (Ar та 

Anr), випромінювальний час життя (τrad), внутрішній квантовий вихід (Q
Ln

Ln) та 

ефективність сенсибілізації емісії європію лігандами (ηsens). Розрахунок 

більшості даних показників був розглянутий у розділі 1.2; значення Ar та Anr 

розраховували за такими формулами: 

Ar = 1/τrad;  Atot = 1/τexp;  Anr = Atot-Ar,  

де Atot – сумарна ймовірніть випромінювальних та безвипромінювальних 

переходів. Для всіх досліджених комплексів, крім Eu5L
1
10(OH)5, ймовірність 

випромінювальних переходів є вищою за ймовірність безвипромінювальних, і 

відповідно дані комплекси демонструють високі значення внутрішніх 

квантових виходів емісії. Порівняння значень Q
Ln

Ln водовмісних β-дикетонатів 

європію (розділ 1.3) та комплексів EuL
2
3 і EuL

3
3 дозволяє припустити для 

останніх відсутність молекул води в координаційній сфері Eu(ІІІ), що 
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Таблиця 4.9 

Спектрально-люмінесцентні властивості комплексів європію у вигляді кристалічних зразків при 

кімнатній температурі (λexc=254 нм). 

Комплекс 
I(

5
D0→

7
F2)/ 

I(
5
D0→

7
F1) 

τrad, мс τexp, мс Ar, с
-1 

Atot, с
-1

 Anr, с
-1

 Q
Ln

Ln , % Q
L

Ln , % 
ηsens, 

% 

ΔE, 

см
-1

 

Eu5L
1
10(OH)5 4.5 2.14 0.67 466 1493 1026 31 15 48 9580 

Cs[EuL
1

4] 2.9 3.47 3.2 288 313 25 92 37 40 9654 

NEt4[EuL
1
4] 2.6 3.55 2.2 282 455 173 62 26 42 9780 

EuL
1

3Phen 4.6 2.47 1.81 405 552 147 73 40 55 5071 

EuL
1

3Dipy 4.4 2.43 1.91 412 524 112 79 42 53 5583 

EuL
2

3i-PrOH 9.7 1.50 1.31 646 763 117 85 29 34 
8810 

EuL
2

3 12.5 1.39 1.39 720 720 - 100 31 31 

EuL
2

3Phen 5.7 2.03 1.54 494 649 155 76 32 42 4252 

EuL
2

3Dipy 5.7 2.08 1.41 478 709 231 67 34 51 5583 

Eu(HL
2
)3(NO3)3 4.7 2.12 1.66 471 602 131 78 44 56 8878 

EuL
3

3 7.2 2.16 1.37 463 730 267 63 32 51 9016 

NEt4[EuL
3
4] 3.9 2.73 1.80 367 556 189 66 37 56 9085 

PPh4[EuL
3
4] 8.2 1.74 1.42 576 704 128 82 56 68 9654 

EuL
3

3Phen 6.2 2.65 1.86 377 537 160 70 42 60 4439 

EuL
3

3Dipy 4.4 2.52 1.97 397 508 111 78 46 59 5531 
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узгоджується з даними елементного та термогравіметричного аналізу. Одне з 

найвищих значень Q
Ln

Ln демонструє також комплекс Cs[EuL
1
4]. Щодо 

загального квантового виходу емісії, зважаючи на похибку вимірювань (15%), 

можна констатувати досить близькі його значення для всіх досліджених 

комплексів. Найменші значення загального квантового виходу емісії (15-30%), 

порівняно з рештою комплексів, знайдені для поліядерного гідроксокомплексу 

Eu5L
1
10(OH)5 та комплексів з N-дифенілфосфорилбензамідом, координованим у 

депротонованій формі (EuL
2
3i-PrOH, EuL

2
3, EuL

2
3Phen, EuL

2
3Dipy); найвище 

(56%) – для тетракіс-комплексу PPh4[EuL
3

4]. Ефективність сенсибілізації емісії 

європію лігандами знаходиться в межах 31-68%. Порівнюючи характеристики 

люмінесценції отриманих нами комплексів та β-дикетонатів європію 

(розділ 1.3) слід відмітити для КАФ комплексів значно довший час життя емісії 

та порівняно високі значення внутрішнього квантового виходу та середні 

значення загального квантового виходу і ефективності сенсибілізації емісії 

лігандами. 

Відомо [203], що для створення високоефективних 

електролюмінесцентних пристроїв (ЕЛП) як робочий шар мають бути 

використані сполуки, які крім ефективної фотолюмінесценції, повинні мати 

істотну електронну та діркову провідність; здатність утворювати однорідні, 

бажано аморфні, плівки. На практиці комплексні сполуки часто не відповідають 

зазначеним вимогам, через високу здатність кристалізуватись або низьку 

провідність, тому одним із ефективних способів компенсації цих недоліків є 

використання методу «гість–хазяїн», що полягає у використанні як емітуючого 

шару ЕЛП суміші електро-люмінесцентного полімеру та комплексу лантаноїду. 

В такому випадку відбувається поглинання комплексом випроміненого 

полімером світла і перетворення його у власну люмінесценцію у вигляді 

очікуваного монохроматичного світла [204]. Для ефективного переносу енергії 

від полімеру до КС необхідною умовою є перекривання спектрів поглинання 

комплексу та електролюмінесценції полімеру. Це накладає певне обмеження на 

сполуки, які можуть бути використані в даній технології, оскільки 
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випромінювання полімерів знаходиться в області значень довжин хвиль вище 

350 нм, а більшість лігандів як β-дикетонатного, так і КАФ-типу поглинають 

світло в ультрафіолетовому діапазоні [205]. Досягти батохромного зсуву смуги 

сенсибілізації для деяких комплексів європію ми намагались за допомогою 

використання кетону Міхлера (КМ), оскільки подібне явище раніше було 

помічене при його координації до деяких β-дикетонатних трис-комплексів 

європію [81]. Крім того, раніше було здійснено кілька спроб використання цих 

комплексів для створення ЕЛП на основі світловипромінюючих полімерів з 

диспергованими в них комплексами європію [205, 206]. Результати показали, 

що використання КМ дійсно дозволяє підвищити ефективність передачі енергії 

від полімеру до комплексу та роботи пристрою в цілому. 

Нами була вивчена взаємодія 

кетону Міхлера з розчинами 

координаційно ненасичених трис-

комплексів EuL
2

3i-PrOH, EuL
2

3, EuL
3
3 

та комплексів з фенантроліном 

EuL
2

3Phen та EuL
1

3Phen у дихлорметані 

та толуолі. На відміну від результатів 

спектрофотометрії, отриманих для β-

дикетонатів лантаноїдів [81], 

батохромного зсуву смуги поглинання 

кетону Міхлера в присутності КАФ-вмісних комплексів європію не 

спостерігалося. Але у спектрах збудження люмінесценції досліджених розчинів 

обраних комплексів спостерігали появу нової смуги з максимумом у діапазоні 

400–415 нм (рис. 4.34-4.35). Разом з тим, у спектрах збудження люмінесценції 

спостерігається зменшення інтенсивності та гіпсохромний зсув смуги, що 

відповідає КАФ-ліганду (діапазон 270–290 нм). Ці явища проявляються більш 

ефективно в розчинах у толуолі ніж, у дихлорметані. Скоріше за все, ароматичні 

 

Рис. 4.34. Спектри збудження емісії  

розчину комплексу EuL
2

3i-PrOH та 

його суміші з КМ у толуолі (1, 2) та 

дихлорметані (3, 4). 
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фрагменти молекул розчинника 

(толуолу) сприяють передачі енергії 

збудження на центральний атом 

європію за рахунок стекінг-взаємодії. 

Додавання КМ до розчинів 

координаційно насичених (інертних 

відносно приєднання додаткових 

лігандів) комплексів EuL
1
3Phen, 

EuL
2

3Phen призводить до гасіння 

люмінесценції (рис. 4.35). У спектрі 

збудження люмінесценції таких систем з’являється нова смуга з максимумом 

при 385 нм, а смуга поглинання в діапазоні 300–350 нм, притаманна комплексу 

з фенатроліном, при цьому зникає. Отже, КМ фактично блокує передачу енергії 

збудження від фенатроліну на центральний іон європію, що призводить до 

різкого зниження інтенсивності люмінесценції. 

На рис. 4.36 показана 

залежність інтегральної 

інтенсивності європій (ІІІ) 

центрованої люмінесценції від 

співвідношення мольних 

концентрацій кетону Міхлера та 

комплексу у толуолі. Для 

комплексів з фенатроліном 

EuL
2

3Phen та EuL
1

3Phen різке 

гасіння інтенсивності 

люмінесценції спостерігається вже 

при еквімолярному співвідношенні 

КМ:комплекс і подальше додавання 

надлишку КМ на інтенсивність люмінесценції практично не впливає. Для 

комплексів EuL
2

3i-PrOH та EuL
2

3 інтенсивність люмінесценції, сенсибілізованої 

 

Рис. 4.35. Спектри збудження емісії 

розчину комплексу EuL
2

3Phen (1) та 

його суміші з КМ (2) у толуолі. 
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Рис. 4.36. Залежність інтенсивності 

європій-центрованої  люмінесценції від 

концентрації КМ у розчинах: 1 – EuL
1
3Phen, 

2 – EuL
2
3Phen, 3 - EuL

2
3i-PrOH, 4 – EuL

2
3, 5 

– EuL
3
3 в толуолі. 
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КМ зазнає максимального зростання при додаванні до їх розчинів двох 

еквівалентів кетону та продовжує зростати менш стрімко при додаванні кожної 

наступної порції кетону аж до співвідношення KM:КС = 5:1. Для комплексу 

EuL
3
3 максимальна інтенсивність люмінесценції досягається при співвідношенні 

КМ:комплекс = 1:1 та не змінюється при подальшому додаванні кетону. 

Використання кетону Міхлера як сенсибілізуючого агента для розглянутих 

координаційно ненасичених трис-комплексів у толуолі дозволило збільшити 

інтенсивність люмінесценції європію в ~3 рази. При цьому у системі 

спостерігається батохромний зсув смуг сенсибілізації до межі області видимого 

світла.  

З розчинів комплексів, що 

продемонстрували найвищу 

інтенсивність емісії методом 

спінкоатингу були отримані тонкі 

плівки, які також демонструють 

сенсибілізовану кетоном яскраву 

червону люмінесценцію європію з 

часом життя збудженого стану (λзб = 

360 нм) 0.77, 0.78 та 1.08 мс відповідно 

для сумішей сполук EuL
2

3i-PrOH, 

EuL
2

3, EuL
3
3 з КМ. У спектрах збудження емісії європію зазначених плівок 

подібно до розчинів, КМ більш ефективно сенсибілізує європій центровану 

емісію, ніж КАФ ліганд, хоча вже не в 2-3 рази, а лише у ~1.5 рази. Смуга 

поглинання кетону у спектрах збудження емісії у плівках сумішей комплексів 

європію з КМ знаходиться в діапазоні 300-450 нм (рис. 4.37). 

 

4.5.3 Люмінесцентні дослідження комплексів тербію. 

Спектри люмінесценції комплексів тербію приведені на рис. 4.38 – 4.40.  

При фотозбудженні комплексів з використанням довжин хвиль в області 

поглинання лігандів (додаток З) усі вони демонструють яскраву зелену тербій-

 

Рис. 4.37. Нормалізовані спектри 

збудження емісії плівок сумішей  

комплексів EuL
2

3i-PrOH (1), EuL
2

3 (2) 

та, EuL
3

3 (3) з КМ. 
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центровану емісію. У спектрах наявні вузькі смуги f-f переходів Tb(ІІІ) та 

відсутня флуоресценція лігандів. Останній факт свідчить про ефективний 

перенос енергії з ліганду на метал.  

   

Рис. 4.38. Низькотемпературні (77К) спектри емісії твердих зразків комплексів 

європію з диметил-N-бензоїламідофосфатом: 1 – NEt4[TbL
1

4], 2 – Cs[TbL
1
4], 3 – 

Tb5L
1
10(OH)5, 4 – TbL

1
3Dipy, 5 – TbL

1
3Phen. 

 

  

Рис. 4.39. Cпектри емісії твердих зразків комплексів тербію з 

N-(дифенілфосфорил)-бензамідом: 1 – TbL
2

3, 2 – Tb(HL
2
)3(NO3)3, 3 – TbL

2
3Phen, 

4 – TbL
2

3Dipy.  

 

Смуги з максимумами при ~490, ~545, ~680, ~620, ~650, ~670 та ~680 нм 

віднесені до переходів 
5
D4-

7
FJ (J=6-0) відповідно. Домінуючою за інтенсивністю 

в усіх спектрах є смуга переходу 
5
D4→

7
F5. Для комплексів з N-

(дифенілфосфорил)бензамідом (рис. 4.39), а також для сполуки Tb5L
1

10(OH)5 

(крива 2 на рис. 4.38) у спектрах емісії не детектуються мало інтенсивні 

переходи 
5
D4→

7
F1 та 

5
D4→

7
F0. Відомо, що спектри люмінесценції тербію мають 
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складнішу штарківську структуру, порівняно за спектрами європію, крім того, у 

випадку тербію навіть при 77К штарківські підрівні терму 
5
D4 залишаються 

заселеними. Дані фактори ускладнюють можливість аналізу оточення іону 

тербію у сполуках за спектральними критеріями, проте все ж аналізуючи 

одержані для різних комплексів спектри, можна відмітити інакший характер 

розщеплення смуг у випадку комплексів TbL
2

3 (КЧ 6) (крива 1 на рис. 4.39) та 

Tb(HL
2
)3(NO3)3 (КЧ 9) (крива 2 на рис. 4.39) порівняно з рештою досліджених 

координаційних сполук, які мають координаційне число 8. 

 
Рис. 4.40. Низькотемпературні (77К) спектри емісії твердих зразків комплексів 

тербію з дифенілбензоїламідо-фосфатом: 1 – NEt4[TbL
3

4], 2 - PPh4[TbL
3

4], 3 – 

TbL
3

3Phen, 4 - TbL
3

3Dipy. 

 

Спад інтенсивності люмінесценції комплексів тербію є 

моноекспоненціальним, вказуючи на присутність одного оптичного центру у 

складі кожної сполуки. Час життя емісії комплексів Tb(ІІІ) не залежить від 

використаної для збудження енергії (довжини хвилі) та від температури 

(табл. 4.10), що свідчить про відсутність температурозалежних процесів міграції 

енергії. Найвищі значення часу життя емісії були зареєстровані для тетракіс-

комплексів Cs[TbL
1
4] та NEt4[TbL

3
4]. Порівняно з ізоструктурним комплексов 

європію, комплекс Tb5L
1
10(OH)5 демонструє помітно вищі значення часу життя 

емісії – в даному випадку випромінювальні переходи краще конкурують з 

гасінням люмінесценції високоенергетичними вібраціями ОН-груп, оскільки 

енергетична щілина між основним та збудженим рівнями Tb(ІІІ) є більшою за 

таку для Eu(ІІІ). 
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Найвищу інтенсивність емісії серед досліджених координаційних сполук 

тербію (табл. 4.10) продемонстрував комплекс TbL
2

3Dipy, найнижчу - 

Tb(HL
2
)3(NO3)3. Варто відмітити, що на відміну від комплексів європію, трис-

комплекси тербію з 1,10-фенантроліном показують меншу інтенсивність емісії 

порівняно з комплексами з 2,2´-дипіридилом, що може пояснюватись більш 

оптимальним розташуванням триплетного рівня 2,2´-дипіридилу відносно 
5
D4 

рівня тербію, порівняно з фенатроліном (табл. 4.7). Різні показники 

інтенсивності та часу життя емісії тербію знайдені для трис-комплексів TbL
2

3, 

отриманих за різних умов, що вказує на різницю в їх будові, наприклад, на 

можливу димеризацію одного з комплексів за рахунок місткового 

координування фосфорильних груп лігандів. 

Таблиця 4.10 

Спектрально-люмінесцентні характеристики комплексів тербію у вигляді 

кристалічних зразків при кімнатній температурі. 

Сполука 

Інтенсивність 

емісії (λзб. = 

270 нм) 

Час життя емісії, мс λлюм., 

нм 
λзб., 

 нм 
298K 77K 

Cs[TbL
1

4] 1.5 2.8  2.6 544.0 273 

NEt4[TbL
1
4] 1.4 2.4 - 542.0 270 

Tb5L
1
10(OH)5 2.1 1.4 1.4 544.0 273 

TbL
1

3Phen 2.0 1.6 1.6 544.8  345 

TbL
1

3Dipy 2.6 1.8 1.8 544.8  330 

TbL
2

3 (i-PrOH) 2.3 1.2 - 547.0 270 

TbL
2

3 (H2O) 3.1 1.7 - 547.0 270 

TbL
2

3Phen 1.7 
1.6  

1.8 

1.7  

1.9 
544.5 

346 

280 

TbL
2

3Dipy 4.0 
1.4 

1.5 - 
544.1 

320 

276 

Tb(HL
2
)3(NO3)3 1 1.7 - 542.0 270 

TbL
3

3 2.5 1.4 - 547.0 270 

TbL
3

3Phen 1.9 
1.6  

1.6 

1.6  

1.7 
544.6 

343 

273 

TbL
3

3Dipy 3.0 
1.9  

2.0 

1.9  

2.0 
544.6 

323 

273 

NEt4[TbL
3
4] 2.7 2.0 2.2 542.0 273 

PPh4[TbL
3
4] 2.8 1.3 1.3 542.2 300 

- не досліджувалися 
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Короткі висновки 

 Комплексоутворення за участю лігандів диметил-N-

бензоїламідофосфату, N-(дифенілфосфорил)бензаміду та дифеніл-N-

бензоїламідофосфату реєструється методами ІЧ та ПМР спектроскопії. 

Основним ІЧ-спектральним критерієм координації депротонованих лігандів є 

низькочастотні зсуви смуг поглинання валентних коливань (CO) на 160-

180 см
-1

, порівняно з нейтральним лігандом та (РO) на 40 – 70 см
-1

 зумовлені 

зменшенням кратності даних зв’язків при координації. У спектрах ПМР 

діамагнітних комплексів La(ІІІ) та Lu(ІІІ) сигнали α-протонів ароматичних 

кілець зсуваються у слабке поле, тоді як решта сигналів зазнає зміщення у 

сильне поле. Координування N-(дифенілфосфорил)бензаміду в нейтральній 

формі з устворенням КС складу Ln(HL
2
)3(NO3)3 детектується за 

низькочастотними зсувами смуг поглинання валентних коливань (РO) на 

~30 см
-1

 та високочастотними зсувами смуг (NH) на ~230 см
-1

 в ІЧ спектрах, 

порівняно з вільним лігандом, а також за зсувами сигналів у ПМР спектрах: 

слабкопольним - для амідного протону та β- і γ-протонів ароматичних кілець та 

зсувом у сильне поле – відповідно для α-протонів. 

 За результатами рентгеноструктурних досліджень встановлено, що 

комплекси лантаноїдів складу LnL3Dipy та LnL3Phen з лігандами HL
1
 та HL

3
, а 

також КС Ln5L
1

10(OH)5 мають молекулярну будову, тоді як тетракіс-

комплекси – відповідно полімерну (Cs[LnL
1
4])n та іонну (NEt4[LnL

1
4], 

PPh4[LnL
3
4]). Будова поліядерних координаційних сполук Ln5L

1
10(OH)5 є 

подібною до раніше відомих комплексів на основі -дикетонів та 

характеризується наявністю каркасу у вигляді квадратної піраміди, вершини якої 

займають п’ять іонів лантаноїдів, з’єднані за допомогою місткових лігандів μ2-PO-

КАФ, μ3-OН та μ4-OН. Присутність чисельних між- та внутрішньо-молекулярних 

слабких контактів, в тому числі π-стекінгових взаємодій, знайдена у 

кристалічних структурах всіх досліджених методом РСтА комплексів.  

 За формою надчутливого переходу електронних спектрів 

поглинання комплексів Nd(ІІІ) визначене координаційне число ЦА, а за 
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величиною нефелоауксетичного зсуву ΔФ оцінено ковалентну складову зв’язку 

метал-ліганд у комплексах. 

 Для ряду досліджених координаційних сполук виявлена досить 

висока термостабільність (щонайменше до 180 ºС). Для окремих комплексів 

знайдено широкий температурний інтервал рідкого стану (від 40 до 200 ºС). 

Показано, що методом випаровування у вакуумі комплексів складу TbL
2

3Phen, 

TbL
1

3Phen, TbL
2

3 та TbL
2
3Dipy вдається одержати тонкі однорідні плівки з 

люмінофорними властивостями. 

 Низька симетрія координаційного оточення лантаноїдів була 

встановлена для всіх комплексів на основі аналізу інтенсивностей смуг у 

спектрах люмінесценції КС європію. Висновок про ефективну сенсибілізацію 

лігандами емісії комплексів Eu(ІІІ) та Tb(ІІІ) оснований на їх спектрах 

збудження люмінесценції. Зазначені комплекси характеризуються досить 

високими значеннями часу життя збудженого стану 0.7-3.2 мс. Для КС Eu(ІІІ) 

були досліджені значення внутрішнього і загального квантових виходів. 
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ВИСНОВКИ 

1. На основі лігандів КАФ типу, що містять фенільні замісники (HL
1
= 

C6H5CONHPO(OCH3)2, HL
2
= C6H5CONHPO(C6H5)2, та HL

3
= 

C6H5CONHPO(OC6H5)2) вперше синтезовано та виділено в індивідуальному стані 

4 солі лужних металів та 109 координаційних сполук лантаноїдів загального 

складу: LnL
1-3

3Q (Q= Phen, Dipy), LnL
2,3

3∙nSolv (Solv = H2O, i-PrOH; n = 0; 1),  

Ln5L
1
10(OH)5, Ln(HL

2
)3(NO3)3 та Kat[LnL

1,3
4], (Kat

+
 = Cs

+ 
(L

1
),  PPh4

+
 (L

3
), NEt4

+
). 

2. На підставі проведених досліджень встановлено, що: 

- КАФ ліганд фосфінамідного типу (HL
2
) координується до іону лантаноїду як в 

ацидо- так і в молекулярній формі, але  не утворює тетракіс-комплексів; 

- для лігандів естерного типу (HL
1
, HL

3
) можливість утворення тетракіс-

комплексів Kat[LnL
1,3

4] залежить від природи та розміру зовнішньосферного 

катіону (Kat
+
 = Cs

+ 
(L

1
), PPh4

+
 (L

3
), NEt4

+
); 

- для диметил-N-бензоїламідофосфату можливим є утворення п’ятиядерних 

гідроксокомплексів Ln5L
1
10(OH)5 по принципу самозбірки, що в хімії КАФ сполук 

зафіксовано вперше.  

3. Рентгеноструктурні дослідження двох КАФ лігандів, NaL
1
 та 18 

координаційних сполук показали, що:  

- для HL
2
 та HL

3
 реалізуються полімерна та димерна кристалічна будова 

відповідно; 

- NaL
1
 має ланцюгову будову завдяки містково-бідентатній функції карбонільної 

та тридентатній функції фосфорильної груп ліганду; 

- аніонні тетракіс-комплекси із зовнішньосферним катіоном Cs
+
 мають 

полімерну будову, а для тетракіс-комплексів, що містять як зовнішньосферний 

катіон металоподібну групу (NEt4
+
, PPh4

+
) реалізується іонна кристалічна гратка; 

- молекулярна будова поліядерних комплексів Ln5L
1
10(OH)5 характеризується 

наявністю каркасу у вигляді квадратної піраміди, вершини якої займають п’ять 

металічних центрів лантаноїдів, з’єднаних між собою за допомогою місткових 

лігандів μ2-PO-КАФ, μ3-OН та μ4-OН; 
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- у кристалічній будові усіх досліджених сполук присутні чисельні слабкі 

міжмолекулярні та внутрішньо-молекулярні контакти в тому числі за участю 

атомів хелатних металоциклів. 

4. Спектральні дослідження одержаних координаційних сполук дозволили: 

- за значеннями співвідношення інтенсивностей надчутливого та магнітно-

дипольного переходів (2.6 - 12.5) у спектрах люмінесценції комплексів європію 

встановити низьку симетрію оточення ЦА для одержаних комплексів;  

- за параметрами Сінха зробити висновок про переважно іонний характер зв’язків 

Ln-ліганд у всіх одержаних сполуках, окрім трис-комплексів NdL
2
3i-PrOH, NdL

2
3, 

які характеризуються помітною ковалентною складовою зв’язку метал-ліганд;  

- визначити, що різниця між енергією триплетних рівнів досліджених лігандів у 

складі координаційних сполук та випромінюючими рівнями Eu(III) та Tb(III) є 

достатньо високою для забезпечення ефективної сенсибілізації 4f-емісії;  

- показати, що одержані КС Eu(ІІІ) та Tb(ІІІ) характеризуються інтенсивним 

випромінюванням у видимій області з високими значеннями часу життя 

збудженого стану 0.7 - 3.2 мс; квантова ефективність координаційних сполук 

європію становить 15 - 56 %, а ефективність сенсибілізації лігандами емісії 

європію – в межах 31 - 68%. 

5. Досліджено термічні властивості синтезованих комплексів Eu(ІІІ) та Tb(ІІІ) і 

знайдено ряд термостабільних сполук (початок розкладу вище 200ºС), що робить 

їх перспективними для практичного використання в технології 

електролюмінісцентних діодів. Показано, що методом випаровування у вакуумі 

комплексів тербію (TbL
2
3 та TbL

1,2
3Q, Q = Dipy, Phen) вдається одержати тонкі 

однорідні плівки з люмінофорними властивостями, придатні для розробки 

металоорганічних планарних світлодіодних гетероструктур. 

6. Продемонстровано часо- та дозозалежний цитотоксичний ефект сполуки 

HL
1
 щодо клітин лейкозу L1210.  



 131 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 

                                           

1. Carnall W. T. Electronic Energy Levels of the Trivalent Lanthanide Aquo Ions. IV. 

Eu
3+

/ W. T. Carnall, P. R. Fields and K. Rajnak // Journal of Chemical Physics. – 

1968. – V. 49. – P. 4450-4455.  

2. Werts M. H. V. The emission spectrum and the radiative lifetime of Eu3+ in 

luminescent lanthanide complexes / M. H. V. Werts, R. T. F. Jukes and 

J. W. Verhoeven // Physical Chemistry Chemical Physics. – 2002. – V. 4. – P. 1542-

1548. 

3. Carnall W. T. The Absorption and fluorescence spectra of rare earth ions in 

solution / W. T. Carnall // Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths. - 

1979. - V. 3. - – P. 171-208.  

4. Carnall W. T. Electronic Energy Levels in the Trivalent Lanthanide Aquo Ions. I. 

Pr
3+

, Nd
3+

, Pm
3+

, Sm
3+

, Dy
3+

, Ho
3+

, Er
3+

, and Tm
3+

 /  W. T. Carnall, P. R. Fields and 

K. Rajnak // Journal of Chemical Physics. – 1968. – V. 49. –P. 4424-4442. 

5. Carnall W. T. Electronic Energy Levels of the Trivalent Lanthanide Aquo Ions. III. 

Tb
3+

 / W. T. Carnall, P. R. Fields and K. Rajnak // Journal of Chemical Physics. – 

1968. – V. 49. – P. 4447-4449. 

6. Carnall W. T. Electronic Energy Levels of the Trivalent Lanthanide Aquo Ions. II. 

Gd
3+

 / W. T. Carnall, P. R. Fields and K. Rajnak // Journal of Chemical Physics. – 

1968. – V. 49. – P. 4443-4446. 

7. Carnall W. T. A systematic analysis of the spectra of the lanthanides doped into 

single crystal LaF3 / W. T. Carnall, G. L. Goodman, K. Rajnak and R. S. Rana // 

Journal of Chemical Physics. – 1989. – V. 90. – P. 3443–3457. 

8. Peijzel P. S. A complete 4f
n
 energy level diagram for all trivalent lanthanidem ions 

/ P. S. Peijzel, A. Meijerink, R. T. Wegh [et al.] // Journal of Solid State Chemictry. - 

2005. - № 178. – P. 448–453.  

9. Bünzli J-C. G. Lanthanide luminescence for biomedical analyses and imaging / J-

C. G. Bünzli // Chemical Reviews. – 2010. – V. 110. - № 5. – P. 2729–2755. 



 132 

                                                                                                                                            

10. Bünzli J-C. G. Basics of Lanthanide Photophysics / J-C. G. Bünzli and 

S. V. Eliseeva // Springer Series on Fluorescence. -2011. – V. 7. – P. 1-45. 

11. Wegh R. T. Visible quantum cutting in LiGdF4:Eu31 through down conversion / 

R. T. Wegh, H. Donker, K. D. Oskam and A. Meijerink // Science. – 1999. – V. 283. 

- P 663-666. 

12. Hemmila I. Time-resolution in fluorometry technologies, labels and applications 

in bioanalytical assays / I. Hemmila and V. M. Mukkala // Critical Reviews in 

Clinical Laboratory Sciences. – 2001. – V. 38. – P. 441-519. 

13. Hemmila I. Bioanalytical applications of labelling technologies / I. Hemmila, 

T. Stahlberg and P. Mottram // 2
nd

 ed., Turku, Wallac Oy, 1995. – 394 p. 

14. Auzel F. Upconversion and anti-Stokes processes with f and d ions in solids / 

F. Auzel // Chemical Reviews. – 2004. – V. 104. – P. 139-174. 

15. Stouwdam J. W., Lanthanide-doped nanoparticles with excellent luminescent 

properties in organic media /  J. W. Stouwdam, G. A. Hebbink, J. Huskens and 

F. C. J. M. VanVeggel // Chemical Materials. – 2003. – V. 15. – P. 4604-4616. 

16. Hemmila I. Luminescent lanthanide chelates – a way to more sensitive diagnostic 

methods / I. Hemmila // Journal of Alloys Compounds. – 1995. – V. 225. – P. 480–485. 

17. Parker D. Getting excited about lanthanide complexation chemistry / D. Parker 

and J. A. G. Williams // Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions. – 

1996. – P. 3613–3628. 

18. Gorrler-Walrand C. Spectral intensities of f-f transitions / C. Gorrler-Walrand and 

K. Binnemans // Handbook on the physics and chemistry of Rare Earths. - 1998. - 

V. 25. - Chap.167. - P.101–264. 

19. Justel T. New developments in the field of luminescent materials for lighting and 

displays / T. Justel, H. Nikol and C. Ronda // Angewandte Chemie, International 

Edition. – 1998. – V. 37. –P. 3084–3103. 

20. Adam J.-L. Lanthanides in non-oxide glasses / J.-L. Adam // Chemical Reviews. - 

2002. – V. 102. – P. 2461–2476.  



 133 

                                                                                                                                            

21. Kido J. Organo lanthanide metal complexes for electroluminescent materials / 

J. Kido and Y. Okamoto // Chemical Reviews. – 2002. – V. 102. – P. 2357–2368. 

22. Kaminskii A. A. Modern developments in the physics of crystalline laser materials 

/ A. A. Kaminskii // Physica Status in Solidi A. -2003. - V. 200. – P. 215–296. 

23. Rocha J. Microporous materials containing lanthanide metal / J. Rocha and 

L. D. Carlos // Current Opinion in Solid State and Materials Science. – 2003. – V. 7. 

– P. 199–205.  

24. Wybourne B. G. Thefascination of the rareearths–then, now and in the future / 

B. G. Wybourne // Journal of Alloys and Compounds. - 2004. – V. 380. – P. 96–100.  

25. Hasegawa Y. Strategies for the design of luminescent lanthanide (III) complexes 

and their photonic applications / Y. Hasegawa, Y. Wada, and S. Yanagida // Journal 

of Photochemistry and Photobiology C. – 2004. – V. 5. - P. 183–202.  

26. Dossing A. Luminescence from lanthanide (III) ions in solution / A. Dossing // 

European Journal of Inorganic Chemistry. – 2005. – P.1425–1434. 

27. Bünzli J-C. G. New Opportunities for lanthanide luminescence / J-C. G. Bünzli, 

S.Comby, A.-S. Chauvin [et al.] // Journal of rare earths. – 2007. –V. 25. – P. 257-

274  

28. Bünzli J-C. G. Lanthanide NIR luminescence for telecommunications, 

bioanalyses and solar energy conversion / J-C. G. Bünzli, S. V. Eliseeva // Journal of 

rare earths. -2010. - V. 28. – P. 824-840. 

29. Hänninen P. Lanthanide luminescence. Photophysical, analytical and biological 

aspects / P. Hänninen and H. Härmä. - Springer Series on Fluorescence. -2011. - V. 7. 

– 381 p. 

30. Bünzli J-C. G. Taking advantage of luminescent lanthanide ions / J-C. G. Bunzli 

and C. Piguet // Chemical Society Reviews. – 2005. –V. 34. - P. 1048–1077.  

31. Desurvire E. The golden age of optical fiber amplifiers. / E. Desurvire // Physics 

Today. - 1994. - P. 20 – 27. 



 134 

                                                                                                                                            

32. Koeppen C. Rare-earth organic complexes for amplification in polymer optical 

fibers and wave-guides / C. Koeppen, S. Yamada, G. Jiang, and A. F. Garito // 

Journal of the Optical Society of America B. - 1997. – V. 14. P. 155–162. 

33. Hebbink G. A. Luminescent materials based on lanthanide ions: doctoral thesis: 

Gerald A. Hebbink. - Twente University Press, Enschede, 2002. – 163 p. 

34. Faulkner S. Lanthanide complexes for luminescence imaging application / 

S. Faulkner, S. J. A. Pope and P. B-P. Benjamin // Applied Spectroscopy Reviews. – 

2005. – V. 40. – P. 1–31.  

35. Motson G. R. Potential applications for the use  of lanthanide complexes as 

luminescent biolabels / G. R. Motson, J. S. Fleming and S. Brooker // Advances in 

Inorganic Chemistry. – 2004. - V. 55. - P. 361-432. 

36. Eliseeva S. V. Lanthanide luminescence for functional materials and biosciences / 

S. V. Eliseeva and J-C. G. Bunzli // Chemical Society Reviews. – 2010. – V. 39. – 

P. 189–227. 

37. Moynagh J. Tests for BSE evaluated / J. Moynagh and H. Schimmel // Nature. - 

1999. – V. 400. – P. 105. 

38. Weissman S. I. Intramolecular energy transfer: the fluorescence of complexes of 

europium / S. I. Weissman // Journal of Chemical Physics. – 1942. – V. 10. – P. 214-217. 

39. Crosby G. A. Spectroscopic studies of rare earth chelates / G. A. Crosby, R. E. 

Whan, I. I. Freeman // Journal of Physical Chemistry. – 1962. – V. 66. – P. 2493-2499.  

40. Kallman H. P. Luminescence of Organic and Inorganic Materials / H. P. Kallman, 

G.M. Spruch. - Wiley, Eindhoven. - 1962. – 664 p. 

41 Bril A. Quantum efficiency standarts for ultraviolet and visible excitation / A. Bril 

and A. W. De Jager-Veenis // Source of the Document Journal of the Electrochemical 

Society. – 1976. – V. 123. – P. 396-398. 

42. Brouwer A. M. Standards for photoluminescence quantum yield measurements in 

solution (IUPAC Technical Report) / A. M. Brouwer // Pure Application Chemistry. 

– 2011. - V. 83. - № 12. – P. 2213–2228. 



 135 

                                                                                                                                            

43. Mello J. C. An improved experimental determination of external 

photoluminescence quantum efficiency / J.C. de Mello, H. F. Wittmann and R. H. 

Friend // Advanced Materials. – 1997. – V. 9. - № 3. – P. 230–232. 

44 Sa G. F. Spectroscopic properties and design of highly luminescent lanthanide 

coordination complexes / G. F. de Sa, O. L. Malta, C. de Mello Donega [ et al.] // 

Coordination Chemistry Reviews. - 2000. – V. 196. P. 165–195. 

45. Latva M. Correlation between the lowest triplet state energy level of the ligand 

and lanthanide(III) luminescence quantum yield / M. Latva, H. Takalo, V.-

M. Mukkala [et al.] // Journal of Luminescence. – 1997. – V. 75. – P. 149–169. 

46. Паркер С. Фотолюминесценция растворов / C. Паркер пер.с англ. – М. Мир, 

1972. – 616 с. 

47. Gerard I. Investigation of charge transfer O
2-

 → Ln
3+

 and F
-
 → Ln

3+
 in 

LaF3:(Ln
3+

, O
2-

) and YF3:(Ln
3+

, O
2-

) systems / I. Gerard, J. C. Krupa, E. Simoni and 

P. Martin // Journal of Alloys and Compounds. – 1994. – V. 207/208. - P. 120-127. 

48. Petoud S. Infuence of charge-transfer states on the Eu(III) luminescence in 

mononuclear triple helical complexes with tridentate aromatic ligand / S. Petoud S. , 

J-C. G. Bunzli, T. Glanzman [et al.] // Journal of Luminescence. – 1999.- V. 82. – P. 

69-79. 

49. Пунтус Л. Н. Полосы переноса заряда в спектрах возбуждения 

люминесценции Eu
3+

 в солях европия и изомеров пиридиндикарбоновых кислот 

/ Л. Н. Пунтус, В.Ф. Золин, В.А. Кудряшова [и др.] // Физика твердого тела. – 

2002. - Т. 44. - Вып. 8. - С. 1380-1384. 

50. Heller A. Formation of hot OH bonds in the radiationless relaxations of excited 

rare earth ions in aqueous solutions / A. Heller // Journal of American Chemical 

Society. – 1966. – Vol. 88. - № 9. – P. 2058–2059. 

51. Haas Y. Pathways of radiative and radiationless transitions in europium (III) 

solutions: role of solvents and anions / Y. Haas, G. Stein // Journal of physical 

chemistry. – 1971. – Vol. 75,  № 24. – P. 3668 – 3681. 



 136 

                                                                                                                                            

52. Герасименко Г. И. Взаимодействие β-дикетонатов РЗЭ с производными 

диантипирилметана и использование его для люминесцентного определиния 

европия / Г. И. Герасименко, М. А. Тищенко, Н. С., Н. С. Полуэктов // 

Украинский химический журнал. – 1980. – Т. 46, № 1. – С. 93-97. 

53. Gawryszevska P. Photophysics and structure of selected lanthanide compounds / 

P. Gawryszevska, J. Sokolnicki, J. Legendziewicz // Coordination Chemistry 

Reviews. – 2005. – Vol. 249, P. 2489-2509  

54. Piguet C. Mono- and polymetallic lanthanide-containing functional assemblies: a 

field between tradition and novelty / C. Piguet, J-C. G. Bunzli // Chemical Society 

Reviews. – 1999. – Vol. 28. – P. 347–358.  

55. Whan R. E. Luminescence studies of rare earth complexes: benzoylacetonate and 

dibenzoylmethanate chelates / R. E. Whan, G. A. Crosby // Journal of Molecular 

Spectroscopy. – 1962. – V. 8. – P. 315-327. 

56. Steemers F. J. Near-infrared luminescence of Yb
3+

, Nd
3+

, and Er
3+

 

azatriphenylene complexes / F. J. Steemers, W. Verboom, J. W. Hofstraat and F. A. J. 

Geurts // Tetrahedron Letters. - 1998. – V. 39. – P. 7583-7586. 

57. Yang Y.S. Effect of the structure of ligands and their Ln
3+

 complexes on the 

luminescence of the central Ln
3+

 ions / Y. S. Yang, M. L. Gong, Y. Y. Li [et al.] // 

Journal of Alloys and Compounds. – 1994. – V. 207/208. – P. 112-114. 

58. Filipescu N. Substituent effect on intramolecular energy transfer. II. Fluorescence 

spectra of europium and terbium β-diketone chelates. / N. Filipescu, W.F. Sager and 

F.A. Serafin // Journal of Physical Chemistry. – 1964. – V. 68. – P. 3324-3346. 

59. Wu S.L., Rare earth(III) complexes with indole-derived acetylacetones I: 

synthesis and characterization of rare earth(III) complexes / S. L. Wu, W. L. Wu, Y. 

S. Yang // Journal of Alloys and Compounds. – 1992. - V. 180. – P. 391-397. 

60. Wu S. L. Rare earth(III) complexes with indole-derived acetylacetones II. 

Luminescent intensity for europium (III) and terbium (III) complexes / S. L. Wu, 

W. L. Wu, Y. S. Yang // Journal of Alloys and Compounds. – 1992. - V. 180. – P. 

399-402. 



 137 

                                                                                                                                            

61. Yang X. D. Time-resolved fluorescence immunoassay with measurement of a 

europium chelate in solution: Dissociation conditions and application for 

determination of cortisol / X. D. Yang, Y. Y. Ci and W. B. Chang // Analytical 

Chemistry. – 1994 – V. 66. – P. 2590-2594. 

62. Binnemans K. Rare-earth beta-diketonates / K. Binnemans // Handbook on the 

Physics and Chemistry of Rare Earths. – 2005. – V. 35. – Chapter 225. – P. 111-272. 

63. Junior S. A. Luminescence and quantum yields of Eu
3+

 mixed complexes with 1-

phenyl-1,3-butanedione and 1,10-phenanthroline or 1,10-phenanthroline-N-oxide / S. 

A. Junior, F. V. de Almeida, G. F. de Sa and C. de Mello Donega // Journal of 

Luminescence. – 1997. – V. 72-74. – P. 478-480. 

64. He P. An efficient 2-linked β-diketonate europium(III) complex as red phosphor 

applied in LED / P.He, H. H. Wang, S. G. Liu [et al.] // Applied Physics B. – 2010. –

V. 99. – P. 757-762. 

65. Eliseeva S. V. Role of the ancillary ligand N,N-Dimethylaminoethanol in the 

sensitization of Eu III and Tb III luminescence in dimeric diketonates / 

S. V. Eliseeva, O. V. Kotova, F. Gumy [ et al.] // Journal of Physical Chemistry A. – 

2008. – V. 112. – P. 3614-3626. 

66 Mello Donega C. Synthesis, luminescence and quantum yields of Eu(III) mixed 

complexes with 4,4,4-trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione and 1,10-phenanthroline-N-

oxide / C. de Mello Donega, S. A. Junior and G. F. de Sa // Journal of Alloys and 

Compounds. – 1997. – V. 250. – P. 422-426. 

67 Malta O. L. Experimental and theoretical emission quantum yield in the 

compound Eu(thenoyltrifluoroacetonate)3.2(dibenzyl sulfoxide) / O. L. Malta, H. F. 

Brito, J. F. S. Menezes [ et. al.] // Chemical Physics Letters. – 1998. –V. 282. – P. 

233- 238. 

68. Silva F.R.G. Emission quantum yield of europium (III) mixed complexes with 

thenoyltrifluoroacetonate and some aromatic ligands / F. R. G. Silva, J. F. S. 

Menezes, G. B. Rocha [et al.] // Journal of Alloys and Compounds. – 2000. – V. 303–

304. – P. 364–370. 



 138 

                                                                                                                                            

69. Li J. Synthesis, crystal structure, and luminescent properties of 2-(2,2,2-

trifluoroethyl)-1-indone lanthanide complexes / J. Li, H. Li, P. Yan [et al.] // 

Inorganic Chemistry. - 2012. – V. 51. – P. 5050-5057. 

70. Teotonio E. E. S. Luminescence enhancement of the Tb(III) ion with the 

thenoyltrifluoroacetonate ligand acting as an efficient sensitizer / E. E.S.Teotonio, F. 

A. Silva, D. K. S. Pereira [et al.] // Inorganic Chemistry Communications. – 2010. – 

V. 13. – P. 1391-1395. 

71. Teotonio E. E. S. Structure and luminescent investigation of the Ln(III)–β-

diketonate complexes containing tertiary amides / E. E. S. Teotonio, H. F. Brito, G. F. 

de Sá [et al.] // Polyhedron. – 2012. – V. 38. – P. 58–67. 

72. Divya V. Tuning of the excitation wavelength from UV to visible region in Eu
3+

 - 

β -diketonate complexes: Comparison of theoretical and experimental photophysical 

properties / V. Divya, R. O. Freire and M. L. P. Reddy // Dalton Transactions. – 

2011. – V. 40. – P. 3257-3268. 

73. Shi J. Crystal structure and highly luminescent properties studies of bis-β-

diketonate lanthanide complexes / J. Shi, Y. Hou, W. Chu [et al.] // Inorganic 

Chemistry. – 2013. – V. 52. – P. 5013-5022. 

74. Carlos L. D. Highly luminescent europium(III) complexes with 

naphtoiltrifluoroacetone and dimethyl sulphoxide / L. D. Carlos, C. de Mello Donegá, R. 

Q. Albuquerque [et. al.] // Molecular Physics. - 2003. – V. 101. – № 7. – P. 1037-1045. 

75. Carlos L. D. Emission quantum yield of a europium (III) tris-β-diketonate 

complex bearing a 1,4-diaza-1,3-butadiene: Comparison with theoretical prediction / 

L. D. Carlos, J. A. Fernandes, R. A. Sa Ferreira [et al.] // Chemical Physics Letters. – 

2005. – V. 413. – P. 22–24. 

76. Bruno S.M. Structural and photoluminescence studies of a europium(III) tetrakis 

(β-diketonate) complex with tetrabutylammonium, imidazolium, pyridinium and 

silica-supported imidazolium counterions / S. M. Bruno, R. A. S.Ferreira, 

F. A. Almeida Paz [et al.] // Inorganic Chemistry. – 2009. – V. 48. – P. 4882-4895. 



 139 

                                                                                                                                            

77. Biju S. Synthesis, crystal structure, and luminescent properties of novel Eu
3+

 

heterocyclic β-diketonate complexes with bidentate nitrogen donors / S. Biju, 

D. B. Ambili Raj, M. L. P. Reddy and B. M. Kariuki // Inorganic Chemistry. – 2006. 

– V. 45. – P. 10651-10660. 

78. Biju S. 3-Phenyl-4-acyl-5-isoxazolonate complex of Tb doped in topoly-b-

hydroxybutyrate matrix as a promising light-conversion molecular device / S. Biju, 

M. L. P.Reddy, A. H. Cowley and K. V. Vasudevan // Journal of Materials 

Chemistry. - 2009. – V. 19. – P. 5179–5187. 

79. He P. Effect of different alkyl groups at the N-position on the luminescence of 

carbazole-based–diketonate Europium (III) complexes / P.He, H. Wang, S. Liu [et 

al.] // Journal of Physical Chemistry A. -  2009. – V. 113. –P. 12885–12890 

80. Bhaumik M. L. Laser emission from a europium benzoylacetonate alcohol 

solution / M. L. Bhaumik, P. C. Fletcher, L. J. Nugent [ et al.] // Journal of Physical 

Chemistry. - 1964. - V. 68. - № 6. – P. 1490-1493. 

81. Werts M. H. V. Bathochromicity of Michler’s ketone upon coordination with 

lanthanide(III) β-diketonates enables efficient sensitization of Eu3+ for luminescence 

under visible light excitation / M. H. V. Werts, M. A. Duin, J. W. Hofstraat and J. W. 

Verhoeven // Chemical Communications. – 1999. – V. 35. - № 9. – P. 799–800. 

82. Sabbatini N. Antenna effect in encapsulation complexes of lanthanide ions. / N. 

Sabbatini, M. Guardigli and L. Manet // Handbook on the Physics and Chemistry of 

Rare Earths. – 1996. - V. 23. - P. 69-119.  

83. Lis S. Energy transfer in solution of lanthanide complexes / S. Lis, M. 

Elbanowski, M. Makowska and Z. Hnatejko // Journal of Photochemistry and 

Photobiology A. – 2002. – V. 150. – P. 233-247. 

84. Shepherd T. M. Cation Effects on the Fluorescent Solution Spectra of Europium 

Tetrakis Benzoyltrifluoroacetonate Salts / Nature. - 1966. – V. 212. - № 5063. – P. 745.  

85. Bjorklund S. Correlation of molecular structure with fluorescence spectra in rare 

earth chelates. I. Internal Stark splitting in tetraethylammonium 

tetrakis(dibenzoylmethido)europate(III) / S. Bjorklund, N. Filipescu, N. McAvoy and 



 140 

                                                                                                                                            

J. Degnan // Journal of physical Chemistry. - 1968. – V. 72. – P. 970-978. 

86. Murray G. M. Effects of inorganic countercations on the fluorescence spectra of 

the tetrakis(1-phenyl-1,3-butanedionato)europium(III) anion / G. M. Murray, L. L. 

Pesterfield, N. A. Stump and G. K. Schweitzer // Inorganic Chemistry. - 1989. - V. 

28. – P. 1994-1998. 

87. Tsaryuk V. I. Effect of ligand's donor-acceptor properties on vibronic spectra of 

europium β-diketonates / V. I. Tsaryuk, V. F. Zolin and A. A. Kudryashova // 

Synthetic Metals. - 1997. V. 91. –P. 357-358. 

88. Tsaryuk V. Document Vibronic spectra of europium compounds containing 

derivatives of 1,10-phenanthroline / V. Tsaryuk, V. Zolin, J. Legendziewicz // 

Spectrochimica Acta. - 1998. – V. A54. – P. 2247-2254.  

89. Malta O. L. Spectroscopic properties of a new light-converting device 

Eu(thenoyltrifluoroacetonate)3 2(dibenzyl sulfoxide). A theoretical analysis based on 

structural data obtained from a sparkle model / O. L. Malta, H. F. Brito, J. F. S. 

Menezes [ et al.] // Journal of Luminescence. - 1997. V. 75. – P. 255-268.  

90. Malta O. L. Overlap polarizability of a chemical bond: a scale of covalency and 

application to lanthanide compounds // O. L. Malta, H. J. Batista, L. D. Carlos // 

Chemical Physics. - 2002. – V. 282. – P. 21-30. 

91. Sá Ferreira R. A. Energy-transfer mechanisms and emission quantum yields in 

Eu
3+

-based siloxane-poly(oxyethylene) nanohybrids / R. A. Sá Ferreira, L. D. Carlos, 

R. R. Gonçalves, // Chemical Materials. – 2001. – V. 13. – P. 2991-2998. 

92. Springer C. S. Rare earth chelates of 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-

octadione / C. S. Springer, D. W. Meek and R. E. Sievers // Inorganic Chemistry. - 

1967. – V. 6. - № 6. – P. 1105-1110. 

93. Kazakov V. P. The anomalous influence of water on the intensity and lifetime of 

fluorescence in tris(benzoyltrifluoroacetonate)europium(III) / V. P. Kazakov // 

Mendeleev Communications. – 1998. – V. 8. - № 2. – P. 47-49. 

94. Voloshin A. I. Water enhances quantum yied and lifetime of luminescence of 

europium(III) tris-β-diketonates in concentrated toluene and acetonitrile solutions / 



 141 

                                                                                                                                            

A. I. Voloshin, N. M. Shavaleev and V. P. Kazakov // Journal of Luminescence. – 

2001. – V. 93. – P. 191-197. 

95. Topilova Z. M. IR Luminescence of Ytterbium Ions in complexes with β-

fluorodiketones / Z. M. Topilova, S. B. Meshkova, D. V. Bol’shoi [et al.] // Russian 

Journal of Inorganic Chemistry. – 1992. – V. 42. - № 1. - P. 92-97. 

96. Meshkova, S.B. Relationship between the analytical properties of lanthanide (III) 

β-diketonates and the nature of ligands / S. B. Meshkova, V. E. Kuzmin, Y. E. 

Shapiro [et al.] // Journal of Analytical Chemistry. - 2000. – V. 55. – P. 102-108. 

97. Xu Y. Y. Co- fluorescence enhancement system based on 

pivaloyltrifluoroacetone and yttrium for the simultaneous detection of europium, 

terbium, samarium and dysprosium / Y. Y. Xu and I. A. Hemmilä // Analytica 

Chimica Acta. - 1992. – V. 256. - № 1. – P. 9-16. 

98. Xu Y. Y. Analytical application of the co-fluorescence effect in detection of 

europium, terbium, samarium and dysprosium with time-resolved fluorimetry / Y. Y. 

Xu, and I. A Hemmilä // Talanta. – 1992. – V. 39. – P. 759-763.  

99. Lis S., Energy transfer in solution of lanthanide complexes / S. Lis, M. 

Elbanowski, M. Makowska and Z. Hnatejko // Journal of Photochemistry and 

Photobiology A. – 2002 – V. 150. – P. 233-247. 

100. Litsis O.O. Lanthanide mixed-ligand complexes of the [Ln(CAPh)3(Phen)] and 

[LaxEu1−x(CAPh)3(Phen)] (CAPh = carbacylamidophosphate) type. A comparative 

study of their spectral properties / O. O. Litsis, V. A. Ovchynnikov, V. P. 

Scherbatskii [et al.] // Dalton Transactions. – 2015. – V. 44. - P.15508-15522. 

101. Gawryszewska P. Ligands. Synthesis, Characterization and Role in 

Biotechnology / P. Gawryszewska and P. Smolenski. - Nova Science Publishers, 

2014. – 295 p. 

102. Pagnot T. Photostability study of europium dibenzoylmethide embedded in 

polystyrene thin films with high concentrations / T. Pagnot, P. Audebert and G. 

Tribillon, Chemical Physics Letters. – 2000. – V. 322. – P. 572-578.  



 142 

                                                                                                                                            

103. Sokolnicki J. Comparative optical studies of lanthanide complexes with three 

types of phosphoro-azo derivatives of b-diketones / J. Sokolnicki, J. Legendziewicz, 

W. Amirkhanov [et al.] // Spectrochimica Acta Part A. – 1999. – V. 55. – P. 349-367.  

104. Amirkhanov V. Spectroscopic studies of neodymium and europium phosphoro-

azo -diketonates / V. Amirkhanov, V. Ovchinnikov, J. Legendziewicz [et al.] // Acta 

Physica Polonica. – 1996. - V.90. - № 2. - P.455-460. 

105. Tang S-F. Highly Luminescent Salts containing well-shielded lanthanide-

centered complex anions and bulky imidazolium counteractions // S-F. Tang, C. 

Lorbeer, X. Wang [et al.] // Inorganic Chemistry. – 2014. – V. 53. – P. 9027–9035. 

106. Gawryszewska P. Spectroscopy and structure of LnIII complexes with 

sulfonylamidophosphate-type ligands as sensitizers of visible and near-infrared 

luminescence / P. Gawryszewska, O. V. Moroz, V. A. Trush [et al.] // 

ChemPlusChem. – 2012. – V. 77. – P. 482-496. 

107. Kasprzycka E. Structural and photophysical properties of lanthanide complexes 

with N-(diphenylphosphoryl)-4-methylbenzenesulfonamide / E. Kasprzycka, 

V. A. Trush, V. M. Amirkhanov [et al.] // Optical Materials. – 2014. –V. 37. – P. 

476–482. 

108. Legendziewicz J. Synthesis and spectroscopic characteristics of a new class of 

lanthanide compounds of formulae Ln(HX)3(NO3)3 and Ln(HX)3Cl3 / J. 

Legendziewicz, G. Oczko , V. Amirkhanov [et al.] // Journal of Alloys and 

Compounds. - 2000. – V. 300–301. – P. 360-369. 

109. Legendziewicz J. Correlation between spectroscopic characteristics and 

structure of lanthanide phosphoro-azo derivatives of β-diketones / J. Legendziewicz, 

G. Oczko, R. Wiglusz and V. Amirkhanov // Journal of Alloys and Compounds. -

2001. – V. 323–324. – P. 792-799.  

110. Знов’як К. О.. Синтез та люмінесцентні дослідження координаційних 

сполук лантаноїдів з N,N’- дипіролідино-N’’-трихлорацетиламідофосфатом / К. 

О. Знов’як, В. А. Овчинніков, О. В. Мороз та ін. // Доповіді Національної 

академії наук України. 2009. - № 6. – С. 143 – 149. 



 143 

                                                                                                                                            

111. Borzechowska M. Spectroscopic and magnetic studies of mixed lanthanide 

complexes: LnL3,’Dipy in solution and in solid / M. Borzechowska, I. Turowska-

Tyrk, V. М. Amirkhanov [et al.] // Journal of Alloys and Compounds. – 2002. – V. 

341. – P. 98-106.  

112. Puchalska M. Structural characteristic and luminescence properties of first 

known example of a pair of europium(III) complexes of phosphoroazo-derivative of 

β-diketone with inner and both inner and outer sphere 2,2’-bipyridine / M. Puchalska, 

I. Turowska-Tyrk, V. Trush and J. Legendziewicz // Journal of Alloys and 

Compounds. – 2008. – V. 451. – P. 264-269. 

113. Oczko G. X-Ray analysis and excited state dynamics in a new class of lanthanide 

mixed chelates of the type LnPh3·Phen (Ln=Sm, Eu, Gd, Tb) / G. Oczko, J. 

Legendziewicz, V. Trush and V. Amirkhanov // New Journal of Chemistry. – 2003. – 

V. 27. – P. 948-956.  

114. Kariaka N. S. Synthesis and spectral studies of lanthanides coordination 

compounds based on N-(diphenylphosphoryl)benzamide. The structure of N-

(diphenylphosphoryl)benzamide / N. S. Kariaka. V. A. Trush, T. Yu. Sliva.[ et al.] // 

Journal of Molecular Structure. – 2014. –  V. 1068. – P. 71–76. 

115. Каряка Н. С. Фотолюмінесценція деяких карбациламідофосфатних 

комплексів європію, сенсибілізована кетоном Міхлера / Н. С. Каряка, В. О. 

Труш, Т. Ю. Слива // Український хімічний журнал. – 2013. – Т. 79. - № 8. – С. 

77–84. 

116. Magennis S. W. Imidodiphosphinate ligands as antenna units in luminescent 

lanthanide complexes / S. W. Magennis, S. Parsons, A. Corval [et al.] // Chemical 

Communications. – 1999. – P. 61–62.  

117. Magennis S. W. Assembly of Hydrophobic Shells and Shields around 

Lanthanides / S. W. Magennis, S. Parsons and Z. Pikramenou // Chemistry - A 

European Journal. – 2002. – V. 8. - № 24. – P. 5761-5771. 

118. Glover P. B. Fully fluorinated imidodiphosphinate shells for visible- and NIR-

emitting lanthanides: hitherto unexpected effects of sensitizer fluorination on 



 144 

                                                                                                                                            

lanthanide emission properties / P. B. Glover, A. P. Bassett, P. Nockemann [et al.] // 

Chemistry European Journal. – 2007. – V. 13. – P. 6308-6320. 

119. Pietraszkiewicz M. The first ternary europium tetraphenylimidodiphosphinate 

complex: X-ray structure and photoluminescent properties / M. Pietraszkiewicz, 

O. Pietraszkiewicz, J. Karpiuk [et al.] // Inorganica Chimica Acta. – 2012. – V. 387.- 

P. 426–430. 

120. Zheng W. Dramatic improvement in photostability of luminescent Eu(III) 

complexes with tetraphenylimidodiphosphinate ligand / W. Zheng, S.-J. Li, C.-H Li 

[et al.] //Journal of Luminescence. - 2014. – V. 146. – P. 544-549.  

121. Кирсанов А. В. Химия и применение фосфорорганических соединений / 

Р.А. Черкасов, М.Г. Зимин, Г.А. Кутырев и др.; Под ред. А. В. Кирсанова. – 

К.:Наукова думка, 1981. – 146.с 

122. Kiran Y. B. Synthesis and bioactivity of some new N-aryl/alkyl/cyclohexyl-N'-(2,3-

dihydro-2-oxo-4H-benz[e][1,3,2]oxazaphosphorin-2-yl)ureas / Y. B. Kiran, D. Gunasekar, 

C. D. Reddy // Pest Management Science. – 2005. - № 61. – P. 1016-1023. 

123. Grimes K. D. Novel Acyl Phosphate Mimics that Target PlsY, an Essential, 

Acyltransferase in Gram-Positive Bacteria / K. D. Grimes, Y-J. Lu, Y-M. Zhang // 

ChemMedChem. – 2008. – № 3. – P. 1936 – 1945. 

124. Губіна К. Є. Координаційні сполуки деяких металів з аналогами 

протиракових препаратів фосфорамідного типу: дис. канд. хім. наук: 02.00.01. / 

Губіна Катерина Євгенівна - К., 2001. – 172 с. 

125. Скопенко В. В. Различные типы металокомплексов на основе 

хелатообразующих β-дикетонов и их структурных аналогов / В. В. Скопенко, В. 

М. Амирханов, Т. Ю. Слива [и др.] // Успехи химии. – 2004. – Т. 73. - № 8. – С. 

797-814.  

126. Амірханов В. М. Координаційна хімія карбациламідофосфатів: дис. доктора 

хім. наук: 02.00.01. / Амірханов Володимир Михайлович. – К., 2002. – 330 с. 



 145 

                                                                                                                                            

127. Знов’як К. О. Дослідження координаційних сполук лантаноїдів та уранілу з 

деякими представниками СО-, РО-донорних лігандів: дис. канд. хім. наук: 

02.00.01. / Знов’як Катерина Олександрівна. – К., 2007. – 181 с.  

128. Ліціс О. О. Синтез та дослідження координаційних сполук лантаноїдів з 

лігандами карбациламідофосфатного типу: дис. канд. хім. наук: 02.00.01. /Ліціс 

Олена Олегівна - К., 2013 – 202 с. 

129. Radonovich J. Structure of a six-coordinate Rare Earth complex: 

Trichlorotris (Hexamethylphosphoramide) Prasedymium (III) Haxachloride / 

J. Radonovich, M. D. Glick  // Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry. -1973. – 

V. 35. – № 8. – P. 2745-2748 

130. Litsis O. O. New carbacylamidophosphates (CAPh) and CAPh containing 

coordination compounds: structural peculiarities / O. O. Litsis, I. O. Shatrava, 

O. V. Amirkhanov, V. A. Оvchynnikov, T. Yu. Sliva, S. V. Shishkina, V. V. 

Dyakonenko, O. V. Shishkin, V. M. Аmirkhanov // Structural Chemistry. – 2016. – 

V. 27. – P. 341-355. 

131. Амірханов О. В. Синтез та дослідження моно- та гетеробіядерних 

координаційних сполук на основі N-трихлорацетиламідофосфатів: дис. канд. 

хім. наук: 02.00.01. /Амірханов Олексій Володимирович - К., 2015 – 155 с. 

132. Мороз О.В., Труш В.О., Амірханов В.М. Синтез і дослідження 

кординаційних сполук РЗЕ полімерної будови на основі диметил-N-

трихлорацетиламідофосфату та 1,2-біс(п-піридилетилену) // Вісник Київського 

Національного Університету імені Тараса Шевченка. Серія хімічна. – 2006. – 

Вип. 43. – С. 31-34. 

133. Деркач Г. И. Диэфиры ациламидофосфорных кислот / Г. И. Деркач, 

В. А. Шокол, А. В. Кирсанов // Журнал общей химии. – 1960. - Т. 30. - Вып. 9-

10. - С. 3393-3396. 

134. Garcia-Bueno R. Spectroscopic and structural characterization of O,O’-

(diphenylphosphineoxide)-amidate and acetylacetonate complexes of pentacoordinate 



 146 

                                                                                                                                            

nickel (II) / R. Garcia-Bueno, M. D. Santana, G. Sanchez [et al.] // Journal of 

Organometallic Chemistry. – 2009. – V. 694. – P. 316 – 322. 

135. Kupcaнoв A. B. Диэфиры ароматических ациламидофосфорных кислот / A. 

B. Kupcaнoв и P. Г. Maкитра // Журнал общей химии. – 1958. - Т. 28. - С. 35-38. 

136. Lyle S. J. Complexometric Titration of Yttrium and the Lanthanides / S. J. Lyle 

and M. M. Rahman // Talanta. - 1963. - V.10. - №6.- Р. 1177-1182. 

137. Гордон А. Спутник химика / А. Гордон, Р. Форд. – М.: Мир, 1976. - 541 с. 

138. Вайсбергер А. Органические растворители / А. Вайсбергер, Э. Проскауэр, 

Дж. Риддик и Э. Тупс. - М.: Издательство иностранной литературы, 1958. – 

520 с.  

139. Nazarov M. Quantum efficiency of double activated Tb3Al5O12:Ce
3+

,Eu
3+

 / M. 

Nazarov, D. Y. Noh, J. Sohn and C. Yoon // Journal of Solid State Chemistry. – 

2007. – V. 180. – P. 2493–2499. 

140. Jüstel T. VUV spectroscopy of luminescent materials for plasma display panels 

and Xe discharge lamps / T. Jüstel, J-C. Krupa and D. U. Wiechert // Journal of 

Luminescence. - 2001. – V. 93. – P. 179–189. 

141. CrysAlis PRO. Agilent Technologies, Yarnton, England, 2012. 

142. Sheldrick G. M. A short history of SHELX / G. M. Sheldrick // Acta 

Crystallographica. - 2008. – V. A64. – P. 112–122. 

143. Carmichael J. Evaluation of a tetrazolium-based semiautomated colorimetric 

assay: assessment of chemosensitivity testing / J. Carmichael, W. G. Degraff, 

A. F. Gazdar [et al.] // Cancer Research. – 1987. – V. 47. – P. 936-942. 

144. Кирсанов А.В. Фосфазосоединения / А.В. Кирсанов. - К.: Наукова думка, 

1965. - 284 с. 

145. Кирсанов А. В. Реакция пятихлористого фосфора с амидами карбоновых 

кислот. Трихлорфосфазоацилы / А. В. Кирсанов, Р. Г. Макитра // Журнал 

Общей Химии. - 1955. - Т. 36 .- С. 2134-2137. 

146. Половинко В. В. Синтез и исследование координационных соединений 

РЗЭ с диметиловым эфиром бензоиламидофосфорной кислоты / В. В. 



 147 

                                                                                                                                            

Половинко, В. Д. Рудзевич, В. М. Амирханов // Журнал неорганической химии. 

– 1994. - Т. 39. - № 4. - С. 640–643  

147. Birdsall D. J. New inorganic metallacycles and the first six-membered covalent 

“true” heterocycle 2 oxidation of RC(E)NHPPh2 (E = O or S; R = H2N, Ph, or Py) 

with O, S, or Se to give RC(E)NHP(E’)Ph2 (E’ = O, S, Se) and their coordination 

chemistry / D. J. Birdsall, J. Green, T. Q. Ly [et al.] // European Journal of Inorganic 

Chemistry. - 1999. – P. 1445-1452. 

148. Труш В.А. Синтез, властивості та будова координаційних сполук на основі 

диметил-N-трихлорацетиламідофосфату: дис. канд. хім. наук: 02.00.01. / Труш 

Віктор Олександрович. - К., 2002. – 222 с. 

149. Овчинніков В. А. Синтез та дослідження координаційних сполук 

лантаноїдів та деяких 3d-металів із похідними карбацилфосфортриамідів: дис. 

канд. хім. наук: 02.00.01. / Овчинніков Володимир Анатолієвич - К., 2001. – 

200 с.  

150. Brown W. B. Countercurrent extraction of the rare-earth acetylacetonates / W. 

B. Brown, G. W. Pope, J. F. Steinbach and W. F. Wagner // Journal of Inorganic 

Nuclear Cheistry. – 1963. – V. 25. - № 4. – P. 429-439. 

151. Деркач Г. И. ИК спектры трихлорфосфазоацилов и их производных / 

Г. И. Деркач, Е. С. Губницкая, В. А. Шокол [и др.] // Журнал общей химии. – 

1964. - Т. 34. - Вып.1. - С. 82-87. 

152. Кабачник М. И. К вопросу о таутомерии N-ациламидофосфатов и 

N-ациламидофосфинатов / М. И. Кабачник, В. А. Гиляров, Ч. Чжен-де и 

Е. И. Матросов // Известия АН СССР, Отделение химических наук. – 1962. - С. 

1589-1599. 

153. Milton H. L. Synthesis and coordination of 2-diphenylphosphinothio-

phenocarboxamide and bis(2,5-diphenylphosphinepicolinamide) / L. H. Milton, M. 

V. Wheatley, A. M. Z. Slawin and J. D. Woollins // Polyhedron. – 2004. – V. 23. – 

P. 2575 – 2585. 



 148 

                                                                                                                                            

154. Milton H. L. Synthesis and coordination of 2-diphenylphosphinopicolinamide / 

H. L. Milton, M. V. Wheatley, A. M. Z. Slawin and J. D. Woollins // Polyhedron. – 

2004. – V. 23. – P. 3211 – 3220. 

155. Trush V. A. Spectroscopic and crystal structure data of the alkali- , thallium (I) 

and ionic-salts of dimethyl-N-trichloracetylamidophosphate / V. A. Trush, K. E. 

Gubina, V. M. Amirkhanov [et al.] // Polyhedron. – 2005. – V. 24. - 1007–1014. 

156. Shannon R. D. Revised Effective Ionic Radii and Systematic Studies of 

Interatomic Distances in Halides and Chalcogenides / R. D. Shannon //Acta 

Crystalographica. – 1976. – V. A32. – P. 751-767. 

157. Mizrahi V. N-benzoyldimethylphosphoramidate / V. Mizrahi, T. A. Modro // 

Crystal Structure Community. -1982.- V. 11. - P. 627 – 631. 

158. Проценко Л. Д. Химия и фармакология синтетических противоопухолевых 

препаратов. Справочник. / Л. Д. Проценко, З. П. Булкина. – К.: Наукова думка, 

1985. - 268 с. 

159. Прилуцька С.В. Застосування комплексів фулерену С60 із 

протипухлинними препаратами у хіміотерапії / Прилуцька С.В. // Біотехнологія. 

– 2014. - Т. 7. - № 3. - С. 9-20. 

160. Lagunin A. Multi-targeted natural products evaluation based on biological 

activity prediction with PASS / A. Lagunin, D. Filimonov, V. Poroikov // Current 

Pharmaceutical Design. - 2010. – V. 16. – Р. 1703-1717. 

161. Gholivand K. Some new compounds with P(E)NHC(O) (E = lone pair, O, S) 

linkage: synthesis, spectroscopic, crystal structures, theoretical studies, and 

antimicrobial evaluation / K. Gholivand, N. Dorosti // Monatshefte fur Chemie. – 

2013. – V. 144. – P. 1417–1425. 

162. Breuer E. Stereoselectivity in fragmentation and rearrangement of a-

hydroxyimino-phosphinates and -phosphonates. A synthetic approach to 

acylphosphon- and phosphor-amidates. Crystal structures of methyl (E)-α-

hydroxyimino-benzyl phenyl phosphinate and methyl benzoyl phenyl 



 149 

                                                                                                                                            

phosphonamidate / E. Breuer, A. Schlossman, M. Safadi [ et al.] // Chemistry Society 

Perkin Transactions. – 1990. – V. 1. – P. 3263 – 3269. 

163. Соловьев В. Н. Кристаллическая и молекулярная структура N-

диэтокситиофосфорилтиобензамида и N-диизопропоксифосфорил-бензамида / 

В. Н. Соловьев, А. Н. Чехлов, Н. Г. Забиров // Журнал структурной химии.-

1990.-Т. 31. - № 3. - С.103-107. 

164. Nakamoto K. Infrared and raman spectra of inorganic and coordination 

compounds. Part B: Applications in coordination, organometallic and bioinorganic 

chemistry. Sixth edition / K. Nakamoto. - A Wiley-interscience Publication. John 

Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2009. - 424 p. 

165. Kresinski R. A. Structural variations in a series of lanthanide nitrate complexes 

with an unsymmetrical diphosphonate ligand (MeO)2P(O)C(CH2)CH2P(O)(OMe)2 / 

R. A. Kresinski, A. M. J. Lees and A. W. G. Platt // Polyhedron. – 2012. – V. 33. - № 

1. – P. 341-346. 

166. Poray-Koshic M. A. Some aspects of the stereochemistry of eight-coordinate 

complexes / M. A. Poray-Koshic, A. A. Aslanov // Journal of Structural Chemistry. – 

1972. – V. 13. - № 2. – P. 244-253. 

167. Malandrino G. Synthesis, crystal structure and solid-state dynamics of the 

La(hfa)3·Me(OCH2CH2)4OMe (Hhfa = 1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane-2,4-dione) 

precursor for MOCVD applications / G. Malandrino, I. Fragala, S. Aime [et al.] // 

Journal of Chemical Society Dalton Transactions. – 1998. – P. 1509–1512. 

168. Znovjyak K. O. Synthesis and investigations of mixed-ligand lanthanide 

complexes with N,N’-dipyrrolidine-N’’-trichloracetylphosphortriamide, dimethyl-N-

trichloracetylamidophosphate, 1,10-phenanthroline and 2,2’-bipyrimidine / 

K. O. Znovjyak, O. V. Moroz, V. A. Ovchynnikov [et al.] // Polyhedron. – 2009. – V. 

28 P. 3731–3738. 

169. Труш В.А. Свойства и строение анионных комплексов лантаноидов с 

диметиловым эфиром трихлорацетил-амидофосфорной кислоты / В. А Труш, 

В. М. Амирханов, А. А. Капшук и В. В. Скопенко // Журнал неорганической 

химии. – 1996. - Т. 41. - № 12. – С. 2060-2065. 



 150 

                                                                                                                                            

170. Mech A. Crystal structure and optical properties of novel 

(N(C2H5)4)[Nd(hfa)4(H2O)] tetrakis complex / A.Mech // Polyhedron. – 2008. – V. 

27. – P. 393–405. 

171. Kulesza D. Structure and spectroscopy of NaNd(SP) chelate: a new type of 

lanthanide luminophore / D. Kulesza, M. Sobczyk, J. Legendziewicz [et al.] // 

Structural Chemistry. -2010. – V. 21. – P. 425–438. 

172. Lunstroot K. Lanthanide-doped luminescent ionogels / K. Lunstroot, K. Driesen, 

P. Nockemann, [ et al.] // Dalton Transactions. – 2009. – P. 298–306. 

173. Merkens C. Ordered bimetallic coordination networks featuring rare earth and 

silver cations / C. Merkens, U. Englert // Dalton Transactions. – 2012. – V. 41. – P. 

4664–4673. 

174. Chen X-Y. Metal-controlled assembly of near-infrared-emitting pentanuclear 

lanthanide β-diketone clusters / X-Y. Chen, X. Yang and B. J. Holliday // Inorganic 

Chemistry. - 2010. – V. 49. – P. 2583-2585. 

175. Petit S. Luminescence spectroscopy of europium(III) and terbium(III) penta-, 

octa- and nonanuclear clusters with β-diketonate ligands / S. Petit, F. Baril-Robert, G. 

Pilet [et al.] // Dalton Transactions. – 2009. – P. 6809-6815. 

176. Xiong R-G. Eu5(μ4-OH)( μ3-OH)4(μ-DBM)4(DBM)6 (DBM = 

dibenzoylmethide): a novel Eu5 square-pyramid polynuclear complex with a rare μ4-

OH bridging mode / R.-G. Xiong, J.-L. Zuo, Z. Yu [et al.] // Inorganic Chemistry 

Communications. - 1999.- V. 2. – P. 490-494. 

177. Andrews P. C. Functionalised β-diketonate polynuclear lanthanoid hydroxo 

clusters: Synthesis, characterisation, and magnetic properties / P. C. Andrews, 

T. Beck, B. H. Fraser [et al.] // Polyhedron. – 2009. – V. 28. – P. 2123-2130. 

178. Gamer M. T. Pentanuclear dysprosium hydroxy cluster showing single-

molecule-magnet behavior / M. T. Gamer, Y. Lan, P. W. Roesky [et al.] // Inorganic 

Chemistry. – 2008. – V. 47. – P. 6581-6583. 



 151 

                                                                                                                                            

179. Кустов Е. Ф. Электронные спектры соединений редкоземельных элементов 

/ Е. Ф. Кустов, Г. А. Бондуркин, Э. Н. Муравьев и В. П. Орловський. – М.: 

Наука, 1981. – 303 с.  

180. Золин В. Ф. Редкоземельный зонд в химии и биологии / В. Ф. Золин, 

Л. Г. Коренева. – М.: Наука, 1980. – 349 с.  

181. Костромина Н. А. Спектрографический метод определения констант 

устойчивости комплексов редкоземельных элементов / Н. А. Костромина, 

Т. В. Терновая, Э. Д. Романенко и К. Б. Яцимирский // Теоретическая и 

экспериментальная химия. – 1966. – Т.11. - № 5. – С. 673–678. 

182. Мищенко В. Т. Спектрометрическое исследование смешанолигандных 

комплексов некоторых редкоземельных элементов с 

этилендиаминтетрауксусной и щавелевой кислотами / В. Т. Мищенко, Н. Н. 

Александрова, Н. С. Полуэктов // Координационная химия. – 1977. – Т.3. – С. 

707-711. 

183. Karraker D. G. The hypersensitive transition of hydrated Nd
3+

, Ho
3+

 and Er
3+

 

ions / D. G. Karraker // Inorganic Chemistry – 1968. – V. 7. - № 3. - P. 473-479. 

184. Karraker D. G. Spectral studies on the Nd
3+

 and Er
3+

 chelates of heptafluoro-

dimethyloctanedione / D. G. Karraker // Journal of Inorganic Nuclear Chemistry. – 

1971. – V. 33. – P. 3713-3718. 

185. Мороз О.В. Моно- та поліядерні координаційні сполуки РЗЕ та міді на 

основі фосфорильованих сульфамідів: дис. канд. хім. наук: 02.00.01. / Мороз 

Олеся Валеріївна. – К., 2009. – 173 с. 

186. Kasprzycka E. Structural and spectroscopic properties of Nd complexes with 

sulfonylamidophosphate type ligands /E. Kasprzycka, V. A. Trush, L. Jerzykiewicz, 

V. M. Amirkhanov, P. Gawryszewska // Journal of Luninescence. – 2015. – V. 170 – 

P. 348 -356. 

187. Овчинников В. А. Синтез и исследование координационных соединений 

лантаноидов содержащих N,N'-тетраэтил-N''-трихлорацетилфосфортриамид и 

2,2'-дипиридил. Структура трис(N,N'-тетраэтил-N''-



 152 

                                                                                                                                            

трихлорацетилфосфортриамидо) 2,2'-дипиридил европия (III) / В. А. 

Овчинников, В. М. Амирханов, К. В. Домасевич [и др.] // Журнал 

неорганической химии. – 2001. -  Т. 46. - № 4. - С. 615-622. 

188. Амирханов В. М. Синтез и исследование координационных соединений 

хлоридов РЗЭ с бис-(диэтиламидо)-трихлорацетиламидофосфорной кислотой / 

В. М. Амирханов, В. А. Овчинников, А. А. Капшук, В. В. Скопенко // Журнал 

неорганической химии. – 1995. – Т. 40. - № 11. - С. 1869-1873.  

189. Amirkhanov V. M. Synthesis and study of coordination compounds of rare-earth 

nitrates with N,N-tetraethyl-N’’-(trichloroacetyl)phosphorictriamide / V. M. 

Amirkhanov, V. A. Ovchinnikov, A. V. Turov and V. V. Skopenko // Russian journal 

of coordination chemistry. – 1997. – V. 23. - № 2. - P. 126-129. 

190. Gubina K. E. Spectroscopic characterization of lanthanide complexes with 

N,N’-tetraethyl-N’’-benzoylphosphoryltriamide. Crystal structure of tris(N,N’-

tetraethyl-N’’-benzoylphosphoryltriamide) cerium(III) trinitrate complex. / K. E. 

Gubina, J. A. Shatrava, V. A. Ovchynnikov and V. M. Amirkhanov // Polyhedron. – 

2000. – V. 19. – P. 2203–2209. 

191. Яцимирский К. Б. Определение химического строения координационных 

соединений лантаноидов на основе их спектров поглощения / 

К. Б. Яцимирский, Н. К. Давиденко, Н. А. Костромина [и др.] // Теоретическая и 

экспериментальная химия. – 1965. – Т. 1. - № 1. – С. 100-105.  

192. Agarwal R. K. Synthesis and preliminary structural characterization of some 

lanthanide(III) semicarbazone complexes / R. K. Agarwal , S. Prasad , R. Garg and S. 

K. Sidhu // Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia. – 2006. – V. 20. - № 1. - 

167-172. 

193. Sinha S. P. Ternary Lanthanide Complexes of the Type [M(HMPA)4(NO3)3]: A 

new method of synthesis and spectroscopic studies including a comparison of the 

electronic spectra of the [M(HMPA)x(ClO4)3] complexes / S. P. Sinha // Zeitschrift 

für anorganische und allgemeine Chemie. – 1977. – V. 434. - № 1. – P. 277–292. 



 153 

                                                                                                                                            

194. Sinha S. P. Spectroscopic investigations of some neodymium complexes / 

S. P. Sinha // Spectrochim. Acta. - 1966. - V. 22. - P. 57-62. 

195. De Bolster M. W. G. Phosphoryl coordination chemistry: A study of isolated 

complexes of neutral ligands / M. W. G. De Bolster, W. L. Groeneveld // Topics in 

Phosphorus Chemistry. John Wiley & Sons, Inc. - 1976. - V. 8. - P. 273-450. 

196. De Bolster M.W.G. Phosphoryl Coordination Chemistry / M.W.G. De Bolster // 

Topics in Phosphorus Chemistry. John Wiley & Sons, Inc. - 1983. - V. 11. - P. 69-295. 

197. Kuzmina N. P. Synergism by sublimation of volatile lanthanide b-diketonates / 

N. P. Kuzmina , L. I. Martynenko, N. V. Chugarov [ et al.] // Journal of Alloys and 

Compounds. – 2000. – V. 308. – P. 158–162 

198. Vicentini G. Luminescence and structure of europium compounds / G. Vicentini, 

L. B. Zinner, J. Zukerman-Schpector and K. Zinner // Coordination Chemistry 

Reviews. – 2000. – V. 196. – P. 353-382. 

199. Seminara A. Absorption and emission spectra of neodymium(III) and 

europium(III) complexes / A. Seminara, A. Musumeci // Inorganic Chimica Acta. – 

1984. – V. 95. – P. 291-307. 

200. Bettinelli M. Luminescence spectroscopy of Eu
3+

 in Ca3Sc2Si3O12 / 

M. Bettinelli, A. Speghini, F. Piccinelli [ et al.] // Journal of Luminescence. - 2011. - 

V. 131. - № 5. - P. 1026-1028.  

201. Saferreira R. Theoretical interpretation of the abnormal 
5
D0-

7
F4 intensity based 

on the Eu
3+

 local coordination in the Na9[EuW10O36]·14H2O polyoxometalate / R. 

Saferreira, S. Nobre, C. Granadeiro [ et al.] // Journal of Luminescence. - 2006. - V. 

121. - № 2. - P. 561-567.  

202. Ferreira R. A. S. Dependence of the Lifetime upon the Excitation Energy and 

Intramolecular Energy Transfer Rates: The 
5
D0 Eu

III
 Emission Case / R. A. S. 

Ferreira, M. Nolasco, A. C. Roma [et al.] // Chemical European Journal. – 2012. – V. 

18. - № 38. – P. 12130-12139. 

203. Каткова М. А. Координационные соединения редкоземельных металлов с 

органическими лигандами для электролюминесцентных диодов / М. А. 



 154 

                                                                                                                                            

Каткова, А. Г. Витухновский, М. Н. Бочкарев // Успехи химии. – 2005. – 74. - № 

12. – С. 1193–1215. 

204. Giovanella U. Highly efficient color-tunable OLED based on poly(9,9-

dioctylfluorene) doped with a novel europium complex / U. Giovanella, M. Pasini, C. 

Freund [ et al.] // Journal of Physical Chemistry C. – 2009. – 113. - № 6. – P. 2290–2295. 

205. Kristensen P. K. Energy transfer from polyfluorene based polymer to europium 

complex / P. K. Kristensen., T. G. Pedersen K., Zhu and D. Yu // The European 

Physical Journal Applied Physics. - 2007. – 37. - № 1. – P. 57–59. 

206. Wang J. Energy transfer from a polymer host to a europium complex in light-

emiting diodes / J. Wang and I. D. W. Samuel // Journal of Luminescence. – 2005. – 

111. - № 3. – P. 199 – 203. 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp809088n
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp809088n

