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АНОТАЦІЯ 

Стрижак О. В. Фосфорилювання 1,3-азолів хлоридами п’ятивалентного 

фосфору. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.03 «Органічна хімія». – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2019. 

 

Дисертацію присвячено синтезу фосфонових та фосфінових кислот ряду 

імідазолу та тіазолу, а також їх похідних, за допомогою реакції прямого С-2 

фосфорилювання відповідних азолів під дією хлоридів фосфору (V). Синтезовані 

сполуки були використані для отримання композитних матеріалів на основі 

аміносилікагелю, одержані матеріали мають перспективи практичного 

використання як сорбенти для екстракції іонів урану (VI) із нейтральних та 

слабокислих розчинів. 

Встановлено, що 1-арил та 1-гетарилімідазоли та бензімідазоли реагують з 

хлоридами фосфонових кислот з утворенням відповідних похідних імідазол-2-

ілфосфінових кислот, подібно до простіших 1-алкілімідазолів. Введення 

електроноакцепторних груп у арильне ядро, або заміна фенілу на -дефіцитні 

ядра піридину або піридазину дещо сповільнює фосфорилювання, але не впливає 

на вихід кінцевих продуктів. Цей метод дозволяє синтезувати С-2 фосфоровмісні 

похідні імідазолу, які містять різні функціональні групи, зокрема і в арильному 

або гетарильному заміснику у положенні 1. 

Показано, що незаміщені за атомом нітрогену імідазол-2-ілфосфінові 

кислоти та їх аміди можуть бути синтезовані шляхом фосфорилювання 

відповідного 1-вініл або 1-аліл імідазолу хлоридами фосфонових кислот. Захисні 

групи з отриманих С-2 фосфорильованих похідних були зняті шляхом окиснення 

водним розчином перманганату калію у м’яких умовах без руйнування зв’язку 

С-Р. Альтернативним шляхом синтезу похідних фосфонових кислот є 



3 
 

фосфорилювання 1-бензилімідазолу трихлоридом фосфору з подальшим зняттям 

бензильного захисту з проміжного P(III) аміду натрієм у рідкому амоніаку. 

Встановлено, що хлорид меркурію (ІІ) є каталізатором С-2 

фосфорилювання тіазолів хлоридами фосфонових кислот. Слід відзначити, що у 

відсутності солей Hg(II) реакція проходить дуже повільно, і лише у випадку 

незаміщеного тіазолу. Вільні фосфінові кислоти ряду тіазолу були перетворені 

назад у хлориди під дією SOCl2 або PCl5 та були використані для синтезу їх 

амідів; такий підхід є зручнішим з препаративної точки зору, ніж безпосередній 

аміноліз реакційної суміші після реакції фосфорилювання. Показано, що 

изомерні нафтотіазоли по різному ведуть себе в умовах реакції фосфорилювання 

– нафто[2,1-d][1,3]-тіазол реагує за зазначених умов з хлоридом 

метилфосфонової кислоти – а нафто[1,2-d][1,3]-тіазол - ні. Це поясняється за 

допомогою запропонованого механізму реакції каталітичного фосфорилювання 

за участю проміжних 2-меркуропохідних тіазолу та нуклеофільних 

гетероциклічних карбенів. 

Показано, що реакція оксихлориду фосфору з 1-алкілбензімідазолами у 

розчині піридину та у присутності триетиламіну як основи, неочікувано 

приводить до утворення 2,2’-біс-бензімідазолілів. Такий результат пояснено за 

допомогою запропонованого механізму з проміжним утворенням 

гетероциклічних карбенів, який базується на описаному в літературі механізму 

схожої реакції окиснювального здвоєння бензімідазолів під дією ароїлхлоридів. 

Показано, що бензотіазол у аналогічних умовах дає продукт перехресного 

здвоєння з розчинником – піридином, 2-(2-піридил)-бензотіазол. 

 Для демонстрації перспектив практичного використання отриманих 

сполук синтезовано два ліганди на основі бензімідазол-2-ілфосфінової та 

імідазол-2-ілфосфонової кислот, які утворюють стійкі хелати з іонами UO22+. 

Для синтезу ліганду - фосфонової кислоти було вперше використано пряме С-2 

фосфорилювання імідазолу похідним P(V), дифенілхлорфосфатом, що, на 

відміну від попередніх досліджень, дало змогу отримати цільовий продукт з 

високим виходом (81%). Обидва ліганди були ковалентно прив’язані до поверхні 
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аміносилікагелю за допомогою амідного зв’язку, у результаті чого синтезовано 

два композити. Одержані композити досліджені рядом фізико-хімічних методів, 

доведено утворення хелатів складу 1:1 між ковалентно зв’язаними 

фосфоровмісними лігандами та іонами уранілу за допомогою РФС сектроскопії. 

Перехід від бензімідазол-2-ілфосфінової до імідазол-2-ілфосфонової кислоти як 

ліганду, привів до значного покращення емності адсорбції композиту - 618 мг/г 

(проти 176 мг/г), що робить цей матеріал одним із найкращих сорбентів йонів 

уранілу, відомих на теперішній час. Висока ємність адсорбції разом з 

можливістю повторного використання композиту на основі імідазол-2-

ілфосфонової кислоти робить його перспективним матеріалом для переробки 

відпрацьованого ядерного пального. 

Ключові слова: імідазол, тіазол, фосфонові кислоти, фосфінові кислоти, 

меркурій, нуклеофільний гетероциклічний карбен, пряме фосфорилювання, 

сорбент, аміносилікагель, уран. 

 

SUMMARY 

Strizhak O. V. Phosphorylation of 1,3-azoles by phosphorus (V) chlorides. – 

Qualifying scientific work in form of manuscript. 

 

Thesis for the scientific degree of Candidate of Chemical Science in speciality 

02.00.03 “Organic chemistry”. – Taras Shevchenko National University of Kyiv MES 

of Ukraine, Kyiv, 2019. 

 

The thesis is devoted to the synthesis of imidazole and thiazole series phosphonic 

and phosphinic acids and their derivates by direct phosphorylation of corresponding 

azoles with phosphorus (V) chlorides. Synthesized compounds were used for obtaining 

composite materials based on aminosilica, these materials are perspective sorbents for 
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UO2
2+ ions extraction from neutral and weak acid solution media in terms of practical 

usage.  

It was found that 1-aryl and 1-hetarylimidazoles and benzoimidazoles react with 

phosphonic acid chorides yielding corresponding derivates of imidazol-2-yl 

phosphinic acids, similar to simple 1-alkylimidazoles. In the typical procedure, 1-

substiuted imidazole (1 eq.) was dissolved in pyridine with stirring, triethylamine (1.3 

eq.) was added followed by dropwise addition of phosphonic acid chloride (1.1 eq.). 

Reaction progress can be easily monitored by 31P-NMR spectra of reaction mixture. 

After completion (usually during 24h at room temperature) the mixture was hydrolysed 

with aqueous sodium/potassium carbonate (for free phosphinic acid or its salt isolation) 

or excess of corresponding amine was added dropwise (for phosphinamide synthesis). 

Introduction of electron-withdrawing group into aryl fragment or changing phenyl 

to -deficient fragment makes phosphorylation rate more slow, but doesn’t affect yield 

of final products. This method allows synthesis of С-2 phosphorus-containing derivates 

of imidazole bearing different functional groups at aryl- and hetaryl- fragment at 

position 1 of azole. Obtained phosphinic acids were used for further functional group 

transformations, for example nitro group in phenyl ring can be reduced via 

hydrogenation. Resulted amino group can undergo acylation in Schotten–Baumann 

conditions yielding 1-(4-acylaminophenyl)-substituted imidazol-2-yl phosphinic acids. 

This sequence demonstrates synthetic potential of direct phosphorylation of imidazoles 

by P(V) chlorides and high tolerance of this reaction to different functional groups. 

It was shown that unsubstituted at N1-position imidazol-2-yl phosphinic acids and 

their amides can be synthesized by phosphorylation of 1-vynil or 1-allyl imidazole by 

phosphonic acid chlorides. Protection groups from obtained С-2 phosphorylated 

imidazoles can be removed in mild conditions by aqueous potassium permanganate 

preventing C-P bond cleavage. Alternative synthetic route for phosphonic acid 

derivates is phosphorylatyion of 1-benzylimidazole by phosphorus trichloride and 

subsequent benzyl group cleavage from P(III) amide intermediate by sodium in liquid 

ammonia. 
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It was found out that mercury chloride (ІІ) is catalyst for С-2 phosphorylation of 

thiazoles by phosphonic acid chlorides. It was shown that this reaction is convenient 

preparative method for thiazol-2-yl phosphinic acid synthesis. It is noteworthy that 

without Hg(II) salts reaction goes very slowly and only with unsubstituted thiazole. 

Free thiazole series phosphinic acids was transformed into chlorides back by SOCl2 or 

PCl5, these chlorides were used for amide synthesis. It was demonstrated that this 

approach is more convenient that direct aminolysis of reaction mixture after 

phosphorylation reaction in terms of final products yield. It was shown that isomeric 

naphtothiazoles behave different in phosphorylation reaction conditions – naphto[2,1-

d][1,3]-thiazole reacts with methylphosphonic acid chloride in mentioned conditions, 

but naphto[1,2-d][1,3]-thiazole does not. It can be explained by proposed “carbene” 

mechanism of mercury(II) catalyzed thiazole phosphorylation reaction. 

It was shown that reaction between phosphorus oxychloride and 1-

alkylbenzimidazoles in pyridine solution and in the presence of triethylamine as a base 

unexpectingly yields bis-(1-alkylbenzimidazol)-2-yl formation. This result was 

explained by proposed reaction mechanism involving heterocyclic carbene 

intermediates. It is based on literature described similar reaction mechanism of 

oxidative dimerization of benzimidazole via its reaction with aroyl chloride. It was 

shown that benzothiazole gives cross-coupling product with solvent – pyridine, 2-(2-

pyridyl)-benzothiazole, in the same conditions. 

To demonstrate perspectives of practical usage of obtained compounds, two 

ligands based on benzoimidazol-2-yl phosphinic and imidazole-2-yl phosphonic acids 

were synthesized. They form stable chelates with UO22+ ions. For phosphonic acid 

ligand synthesis direct phosphorylation of imidazole by diphenylchlorophosphate, was 

used for the first time. Unlike previous studies, it gaves target phosphonate with high 

yield (81%). Both ligands were covalently linked with aminosilica surface by amide 

bond which results synthesis of two composite materials. Obtained composites were 

studied by number of physical chemistry methods, it was proven by XPS that 1:1 

chelates between covalently linked phosphorus-containing ligands and uranyl ions was 
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formed. Moving from benzoimidazol-2-yl phosphinic to imidazole-2-yl phosphonic 

acid as a ligand makes significant improvement of composite adsorbent capacity - 618 

mg/g (versus 176 mg/g). This result shows that material based on the imidazole-2-yl 

phosphonic acid is one of the best uranyl ions sorbents reported up to date. High 

adsorbtion capacity along with possibility of reuse makes composite based on 

imidazole-2-yl phosphonic acid perspective for nuclear waste fuel recycling. 

Keywords: imidazole, thiazole, phosphonic acids, phosphinic acids, mercury, 

nucleophilic heterocyclic carbine, direct phosphorylation, sorbent, aminosilica, 

uranium. 
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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

д дублет 

д.д. дублет дублетів 

ДМФА N,N-диметилформамід 

ІЧ інфрачервоний 

кв квартет 

м мультиплет 

м.ч. мільйонна частка 

с синглет 

т триплет 

т. т. температура топлення 

хв. хвилина 

ЯМР ядерний магнітний резонанс 

CDI carbonyldiimidazole, карбонілдіімідазол 

DMSO dimethylsulfoxide, діметилсульфоксид 

ДСК диференційна скануюча калоріметрія 

ДТГ диференційна термогравіметрія 

ФІЧ інфрачервона спектроскопія з перетворенням Фур’є 

J J-coupling constant, константа спін-спінової взаємодії (КССВ). 

HMBC 
heteronuclear multiple bond correlation, гетероядерна кореляція через 
декілька зв’язків 

HRMS 
high-resolution mass spectrometry, мас-спектрометрія високого 
розділення 
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HSQC 
heteronuclear single quantum correlation, гетероядерна одноквантова 
кореляція 

NHC 
nucleophilic heterocyclic carbene, нуклеофільний гетероциклічний 
карбен 

СЕМ скануюча електронна мікроскопія 

ТГ термогравіметрія 

РФС рентгенівська фотоелектронна спектроскопія 

δ хімічний зсув, м.ч. (ЯМР-спектроскопія) 
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ВСТУП 

Фосфорорганічні сполуки, з часу їх перших систематичних досліджень 

Міхаелісом та Арбузовим ще у кінці XIX – на початку сторіччя, постійно 

привертають до себе увагу дослідників із різних галузей. Відкриття Герхардом 

Шрадером інсектицидної активності паратіону у 1940 році дало початок 

практичного використання сполук фосфору. На жаль, ці дослідження також 

призвели до створення смертоносної хімічної зброї, знежкодження, утилізація 

та нерозповсюдження якої є важливою проблемою в теперішній час. Проте 

подальший розвиток хімії фосфору, вже після Другої світової війни, дозволив 

знайти цим сполукам цілком мирне застосування. Відкриття Георгом Віттігом 

у 1954 році реакції синтезу олефінів із ілідів фосфору привело до початку 

широкого використання сполук цього елементу в органічному синтезі, і вони 

перестали бути чимось екзотичним та посіли важливе місце як в лабораторії, 

так і в промисловості. Дослідження комплексів перехідних металів з 

фосфінами привели до відкриття гомогенного каталізу реакції гідрування (Д. 

Вілкінсон, 1966). Вивчення стереохімії сполук фосфору дало змогу 

синтезувати фосфіни з хіральним центром на атомі P. Таким чином було 

відкрито каталітичне асиметричне гідрування (В. Ноулз, 1968), яке дуже 

швидко було впроваджено у промисловий синтез ліків від хвороби Паркінсона 

– амінокислоти L-DOPA. З того часу фосфіни посіли посіли перше місце як 

ліганди комплексів перехідних металів - каталізаторів різноманітних реакцій 

у лабораторії та промисловості. Вивчення комплексів паладію з фосфінами 

привело до відкриття реакцій Соногашира, Негіші, Сузукі, Хека, Бухвальда, 

без яких неможливо уявити сучасну органічну хімію. Крім інсектицидів та 

інструментів органічного синтезу, сполуки фосфору знайшли використання і 

як ліки. Софосбувір, відкритий у 2007 році та введений у клінічну практику у 

2013 (Gilead, США), став першим безпечним та ефективним препаратом 

лікування гепатиту С прямої антивірусної дії. Розробка нових методів синтезу 
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та застосування органічних сполук фосфору без сумніву ще принесе цікаві 

резульати у майбутньому та чекає на дослідників. 

Актуальність теми. На даний час основним застосуванням 

фосфорорганічних сполук є каталіз на осові комплексів фосфінів з 

перехідними металами d-ряду, насамперед платиноїдами (Rh, Ru, Pd, Pt, Ir). 

Більшість фосфінів містять атом фосфору, зв’язаний з ароматичним кільцем, 

тому методи синтезу таких сполук є найбільш розробленими. Значно менш 

дослідженим класом сполук є гетероциклічні похідні фосфору(III), хоча 

введення гетероатому в ароматичне кільце покращує координаційні 

властивості фосфіну та робить можливим додаткове зв’язування ліганду з 

атомом металу або з функціональною групою субстрату. Похідні Р(V), які 

містять гетероциклічний замісник, є малодослідженим класом сполук як в 

синтетичному аспекті, так і щодо їх координаційних властивостей. Серед 

відомих методів одержання подібних сполук найважливішим є класична 

реакція металорганічного похідного гетероциклу з Р(ІІІ) електрофілом. Іншим 

важливим методом є пряме С-фосфорилювання гетероциклічної системи, при 

якому атом фосфору заміщує атом гідрогену у заданому положенні кільця. 

Реакції електрофільного заміщення 1,3-азолів по положенню 2 є цікавими як з 

точки зору практичного використання, так і завдяки особливому механізму їх 

перебігу, з проміжним утворенням нуклеофільних гетероциклічних карбенів. 

Подібний підхід був застосований у прямому фосфорилюванні 1-заміщених 

імідазолів галогенідами тривалентного фосфору, що дало змогу отримати 

низку імідазол-2-іл заміщених фосфінів та інших сполук Р(ІІІ) з гарними 

виходами та без використання високореакційних літійорганічних 

інтермедіатів. Сполуки п’ятивалентного фосфору, які містять атом Р у 

положенні 2 систем імідазолів та тіазолів, є майже невідомими, тому їх синтез 

та дослідження властивостей, насамперед координаційних, є актуальною 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі органічної хімії хімічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 

рамках наукової теми кафедри, бюджетна тема № 97-067, № держреєстрації 

0197U003079, при співробітництві з Інститутом органічної хімії НАН України, 

групою під керівництвом Толмачова А.О. та Костюка О.М. та Інститутом хімії 

поверхні НАН України, групою під керівництвом Тьортих В.А. 

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є синтез похідних 

п’ятивалентного фосфору з 2-заміщеними 1,3-азолами (імідазолом та 

тіазолом) шляхом прямого С-2 фосфорилювання імідазолів та тіазолів 

галогенідами P(V) та дослідження їх координаційних властивостей у 

відношенні до йонів U(VI). 

Для досягнення поставленої мети слід було розв'язати такі завдання: 

• розробити методи синтезу C-2 фосфорильованих імідазолів з різними 

замісниками у положенні 1; 

• синтезувати незаміщені у положенні 1 імідазол-2-іл фосфінові кислоти 

та їх похідні; 

• провести С-2 фосфорилювання тіазолів галогенідами P(V); 

• дослідити можливість синтезу похідних імідазол-2-ілфосфонових 

кислот за допомогою прямого фосфорилювання галогенідами P(V); 

• отримати композитні матеріали на основі аміносилікагелю та імідазол-

2-іл фосфінових та фосфонових кислот, дослідити їхню здатність адсорбувати 

іони UO22+ із розчину з метою вивчення можливстей практичного 

застосування одержаних матеріалів. 

Об'єкти дослідження – хлориди фосфонових кислот (MePOCl2, 

PhPOCl2), оксихлорид фосфору, дизаміщені хлорфосфати, заміщені у 
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положенні 1 імідазоли та бензімідазоли, тіазол та його анельовані похідні, 

аміносилікагель, ацетат уранілу UO2(CH3COO)2. 

Предмет дослідження – реакції заміщення імідазолу в положенні 2 за 

участі гетероциклічних карбенів, введення та зняття захисних групп у 

положенні 1 імідазолу, пошук каталізатора для реакції С-2 фосфорилювання 

тіазолу галогенідами P(V), використання одержаних сполук у синтезі 

композитних матеріалів на основі аміносилікагелю за допомогою 

ковалентного зв’язування ліганда з поверхнею та адсорбція іонів UO22+ 

поверхнею одержаних матеріалів. 

Методи дослідження: органічний синтез, спектроскопія ЯМР, ІЧ-

спектроскопія, мас-спектрометрія, елементний аналіз, хроматографія; методи 

дослідження поверхні матеріалів: рентгенівська фотоелектронна 

спектроскопія, скануюча електронна мікроскопія, диференційна калориметрія 

та гравіметрія; кількісний колориметричний аналіз. 

Наукова новизна одержаних результатів. Детально вивчено та 

вдосконалено препаративний метод синтезу імідазол-2-ілфосфінових кислот 

та їх похідних, що дало змогу синтезувати заміщені та незаміщені у положенні 

1 

С-2 фосфорильовані похідні імідазолів. 

Знайдено ефективний каталізатор С-2 фосфорилювання тіазолів 

галогенідами фосфонових кислот – HgCl2. 

Встановлено, що оксихлорид фосфору реагує з 1-заміщеними 

бензімідазолами з утворенням біс-(1,1’-дизаміщених)-бензімідазол-2-ілів – 

продуктів здвоєння, а не С-2 фосфорилювання. 

Знайдено, що похідні імідазол-2-ілфосфонових кислот можна отримати 

шляхом прямого С-2 фосфорилювання 1-заміщеного імідазолу 

дифенілхлорфосфатом. 
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Синтезовані нові ліганди для зв’язування іонів UO22+ – похідні 

бензімідазол-2-ілфенілфосфінової кислоти та імідазол-2-ілфосфонової 

кислоти, які містять карбоксиметильну группу у положенні 1. Одержані 

ліганди були ковалентно зв’язані з поверхнею аміносилікагелю шляхом 

утворення аміду. 

Вивчена адсорбція іонів уранілу одержаними композитними 

матеріалами. Показано, що матеріал на основі імідазол-2-ілфосфонової 

кислоти має одну з найкращих ємностей адсорбції іонів UO22+ серед відомих 

на даний час матеріалів – 618 мг/г при 20оС та pH 5,5. 

Загалом синтезовано 69 нових С-2 фосфорильованих похідних імідазолу 

та тіазолу за допомогою прямого С-2 фосфорилювання незаміщених у 

положенні 2 гетероциклів галогенідами п’ятивалентного фосфору. 

Синтезовано 2 нові композитні матеріали та досліджено їх фізіко-хімічні та 

адсорбційні властивості. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено нові 

ефективні методи синтезу імідазол-2-ілфосфінових та фосфонових кислот, а 

також їх похідних. 

Проведена реакція окиснювального здвоєння бензімідазолів з 

оксихлоридом фосфору, що може бути використана для їх препаративного 

синтезу. 

Синтезовані композитні матеріали показали одни з найкращіх 

результатів з адсорбції іонів уранілу, що свідчить про можливе використання 

одержаних матеріалів у процесах переробки та очищення ядерних відходів. 

Особистий внесок здобувача. Систематизацію літературних даних, 

основний обсяг експериментальної роботи, узагальнення та оформлення всіх 

одержаних результатів, аналіз результатів спектральних досліджень та 

встановлення будови одержаних сполук було проведено здобувачем особисто. 
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Постановка завдання, дослідження та обговорення результатів проводились з 

науковими керівниками, д.х.н., проф. Комаровим І.В. та д.х.н., проф. 

Корніловим М. Ю., а також з д.х.н., проф. Толмачовим А.О. та д.х.н., ст.н.с. 

Костюком О.М. Дослідження структур синтезованих сполук за допомогою 

спектроскопії ЯМР здійснено у співпраці з групою д.х.н. Турова О.В., а також 

проф. А. Бурже (м. Ніцца, Франція) та проф. Д. Спрінга (м. Кембрідж, 

Великобританія). Синтез лігандів та композитних матеріалів на їх основі був 

виконаний здобувачем особисто. Експерименти з адсорбції урану та вивчення 

фізіко-хімічних властивостей матеріалів було виконано к.х.н. Будняк Т.М., 

Інститут хімії поверхні НАН України. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертації було 

представлено на національних та міжнародних конференціях: XVII 

Українська конференція з органічної хімії, Харків, 1995; International memorial 

I. Postovsky Conference, Ekaterinburg, Russia, 1998; CCTA 12th Conference on 

calorimetry and thermal analysis of the Polish society of calorimetry and thermal 

analysis (PTKAT) and 5th Joint Czech–Hungarian–Polish–Slovakian 

thermoanalytical conference, September 6-10, 2015, Zakopane, Poland.; Ukrainian 

conference with international participation "Chemistry, physics and technology of 

surface" devoted to the 30th anniversary of the founding of Chuiko Institute of 

Surface Chemistry of NAS of Ukraine and Workshop "Nanostructured 

biocompatible / bioactive materials" (FP7-PEOPLE-2013-IRSES-GA-2013-

612484), May 17−18, 2016, Kyiv, Ukraine. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 6 статті у провідних 

міжнародних фахових журналах та 5 тез доповідей на конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація викладена на 159 сторінках і 

складається зі вступу, шести розділів, висновків, переліку використаних 

джерел (105 найменувань) та додатку; містить 88 рисунків та 8 таблиць. 
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Перший розділ є оглядом літератури, що присвячений методам синтезу С-2 

фосфорильованих імідазолів та тіазолів. У другому розділі описано синтез 

заміщених та незаміщених у положенні 1 похідних імідазол-2-ілфосфінових 

кислот. Третій розділ присвячено проведенню реакції С-2 фосфорилювання 

тіазолів за участі хлориду меркурію (ІІ) як каталізатору. У четвертому розділі 

описана реакція утворення біс-азолів при реакціях за участі оксихлориду 

фосфору. П’ятий розділ містить синтез композитних матеріалів на основі 

отриманих С-2 фосфорильованих імідазолів та дослідження їх фізико-

хімічних та адсорбційних властивостей по відношенню до іонів уранілу. 

Шостий розділ є експериментальною частиною, де наведено методики 

синтезу нових сполук, а також їх фізико-хімічні та спектральні 

характеристики. 
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Розділ 1. Методи синтезу С-2 фосфорильованих імідазолів та тіазолів 

(літературний огляд) 

Вступ 

 На даний час у літературі описано 1324 похідних імідазолу та 239 

похідних тіазолу, які містять атом фосфору у положенні 2, тому детальний 

розгляд кожного прикладу виходить за межі даного огляду. Переважна 

більшість робіт була опублікована після 2000 року, що обумовлено 

інтенсивним розвитком металокомплексного каталізу та пов’язаним з ним 

пошуком нових фосфінових лігандів. Значного поштовху дослідженням у цій 

галузі також надало дало відкриття нітроген-заміщених гетероциклічних 

карбенів (N-Heterocyclic Carbenes, далі NHC) у якості ефективних лігандів для 

синтезу каталізаторів метатезису та інших реакцій ненасичених сполук. Але 

застосування С-2 фосфорильованих похідних азолів вийшло за межі 

координаційної хімії перехідних металів, дані сполуки також досліджуються 

як протипухлинні ліки, інгібітори ензимів – мішеней для медичної хімії та 

інсектициди, що є більш традиційним для хімії сполук фосфору в цілому.  

 Метою даного огляду є класифікація методів синтезу С-2 

фосфорильованих азолів, їх порівняння та оцінка у перспективі розвитку хімії 

гетероциклічних та фосфоровмісних сполук. Для цього у першому розділі 

розглянуті методи синтезу вищезгаданих сполук з точки зору типів реакцій. 

На окремих, найбільш важливих прикладах проілюстровані переваги та 

недоліки кожного методу, як один доповнює інший та їх взаємозв’язок з 

хімією гетероциклів та сполук фосфору. У другому розділі розглянуто 

застосування С-2 фосфоровмісних азолів з акцентом на останні роботи та 

сучасні тенденції у різних галузях. У третьому розділі розглянуто синтез та 

реакції азол-2-іл похідних п’ятивалентного фософору та їх застосування, що 

безпосередньо пов’язано з темою даної роботи. Цей розділ має за мету оцінку 
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актуальності, можливості практичного застосування та зв’язок даної роботи з 

опублікованими дослідженнями. 

Розділ 1.1. Циклізації фосфоровмісних прекурсорів. 

 Серед існуючих методів синтезу вищезгаданих сполук за типом реакцій 

можна виділити наступні перетворення: 

 Утворення гетероциклічного ядра за допомогою конденсацій або 

циклоприєднання виходячи з відповідної сполуки фосфору 

 С-2 металювання азолів і наступна реакція з фосфоровмісним 

електрофілом 

 Електрофільне заміщення за участі азолів та електрофілів P(III) та Р(V), 

в тому числі – пряме С-фосфорилювання та інші реакції за участі 

стабільних N-гетероциклічних карбенів 

 Нуклеофільне заміщення у С-2 азолах фосфоровмісним нуклеофілом та 

реакції сполучення (‘cross-coupling’) за участіза участі комплексів 

перехідних металів як каталізаторів 

 Вперше С-2 фосфорильовані похідні імідазолу були описані в роботах 

[1] та [2] (схема 1.2.1) 

 

Схема 1.2.1 

С-фосфорильований ацеталі формальдегіду 1.2.1 та 1.2.2 при нагріванні з о-

фенілендіаміном 1.2.3 утворювали бензімідазоли 1.2.4 та 1.2.5, що містить 

фосфоровмісний залишок у положенні 2. Хоч автори і не наводять механізму, 

але найбільш імовірним окисником, який необхідний для утворення 

ароматичної системи бензімідазолу, виступаввиступав кисень повітря. Таким 
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методом було синтезовано дві сполуки з низькими виходами, тому дана 

реакція не може бути використана як препаративний метод. Подібна стратегія 

циклізації була розвинена у більш сучасних роботах [3] та [4] (схема 1.2.2) 

NH2
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N
H

N
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OEt

OEt

1.2.3 1.2.7, 66%
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OEt
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O

OH

OEt

1.2.6 1.2.8, 90%  

 

Схема 1.2.2  

У роботі [3] о-фенілендіамін 1.2.3 реагував з С-фосфорильованим похідним 

мурашиної кислоти 1.2.6 з утворенням бензімідазол-2-ілдіетилфосфонату 

1.2.7, який був також перетворений у моноестер 1.2.8. У роботі [4] система 

тіазолу утворювалась шляхом нуклеофільного прєднання дизаміщених 

фосфінатів до алленілізотіоцианату з наступною циклізацією. Наведені реакції 

мають помірні або високі виходи цільових сполук, тому цілком можуть бути 

використані як препаративний метод. Їх перевагою також є можливість 

вводити атом фосфору у різні положення азолів (окрім другого) а також і в 

інші гетероцикли виходячи з одного фосфоровмісного прекурсора (схема 

1.2.3) [3]. У даній роботі із однієї вихідної сполуки 1.2.6 при реакціях із 

гуанідіном, гідразином та гідроксиламіном були отримані відповідні похідні 

триазину 1.2.16, триазолу 1.2.17, оксадіазолу 1.2.18 та бензімідазолу 1.2.7: 
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Схема 1.2.3  

 

Іншою перевагою є можливість синтезу цільових сполук, які містять 

реакційноздатні функціональні групи, наприклад незахищені аміногрупи у 

сполуках 1.2.16-18 або вільний атом нітрогену гетероциклу у сполуках 1.2.7 та 

1.2.17. Даний метод є прикладом різноманітно-орієнтовного синтезу (Diversity 

Oriented Synthesis, DOS), але складність синтезу вихідних фосфоровмісних 

сполук дещо обмежує його потенціал. 
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Розділ 1.3 Реакції С-2 металювання з наступним фосфорилюванням. 

 

 С-2 металювання азолів та подальша реакція металорганічного 

інтермедіату з фосфоровмісними електрофілами є найбільш розповсюдженим 

методом синтезу С-2 фосфорильованих азолів. Як вихідні сполуки найчастіше 

використовуються незаміщені у положенні 2 азоли, С-Н-кислотність яких 

достатня для металювання сильними основами на кшталт LDA або BuLi. 

Інколи також використовують 2-галогенопохідні та реакцію обміну галоген-

літій. 2-літійпохідні азолів, що утворюються, є високореакційноздатними 

інтермедіатами, які реагують з широким колом електрофілів, серед яких є і 

галогеніди фосфору. Найчастіше так синтезують третиннні фосфіни, але цей 

метод має значення і в ряду похідних п’ятивалентного фосфору. Вперше він 

був описаний Р. Брауном та ін. у роботах [5] та [6] (схема 1.3.1) 

 

 

 

Схема 1.3.1 
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Перед металюванням положення 1 імідазолу потребує захисту. Автори 

вищезгаданих робіт використали діалкоксиметильну групу, яка легко 

вводиться у вихідний імідазол при реакції з відповідним ортоформіатом 

(сполука 1.3.1) та знімається у м’яких умовах (водне середовище, pH 7, 10 

хвилин) після металювання бутиллітієм та С-2 фосфорилювання 

літійорганічного інтермедіату 1.3.2. Сполуки 1.3.4-6 були досліджені у якості 

моделей активного центру ензиму СО2-ангідрази [6]. 

 Після перших робіт тандем реакцій металювання-фосфорилювання 

набув розвитку у багатьох роботах. Наприклад, у роботі [7] був синтезований 

ряд дифосфінів (схема 1.3.2) 

 

 

Схема 1.3.2  

 

Вихідні 1-арилімідазоли 1.3.7 реагували з двома еквівалентами BuLi/TMEDA, 

утворюючи біс-літійпохідні 1.3.8, як за положенням 2 імідазолу, так і за 

арильним ядром, після їх реакції з надлишком дифенілхлорфосфіну були 

отримані дифосфіни 1.3.9-10. 
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 У роботі [8] були синтезовані похідні імідазолу 1.3.11-12, 

фосфорильовані як у положенні 2, так і у положенні 1 (схема 1.3.3) 

 

 

Схема 1.3.3 

 

Було також досліджено утворення комплексів сполук 1.3.11 та 1.3.12 з Pd(II). 

При цьому спостерігалась незвичне перегрупування за рахунок розриву 

зв’язків Pd–CH3 та (імідазол)P–Ph (схема 1.3.4, перетворення 1.3.13 → 1.3.14) 
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Схема 1.3.4 
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У роботі [9] був синтезований ряд дифосфінів шляхом реакції етан-1,2-

діілбіс-дихлорфосфіну з різними гетероциклічними літійпохідними (схема 

1.3.5) 

 

 

Схема 1.3.5 

 

Тандем реакцій С-2 літіювання-фосфорилювання не є обмеженим лише 

синтезом третиних фосфінів, кислоти фосфору (ІІІ) також можна синтезувати 

подібним методом. Отримані фосфінові кислоти 1.3.15-16 були досліджені як 

ліганди для комплексів Pd(II) (сполуки 1.3.17-18 та 1.3.19-20), які, в свою 

чергу, були використані як каталізатори реакції Сузукі (схема 1.3.6) [10] 
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Схема 1.3.6 

 

 Отже, С-2 металювання азолів з подальшою реакцією літійорганічних 

інтермедіатів з галогенідами фосфору є потужним синтетичним методом, за 

допомогою якого були синтезовані числені імідазол-2-іл фосфіни та інші 

похідні Р(ІІІ) та P(V), які містять залишок азолів та інших гетероциклічних 

ядер. Недоліком цього методу є необхідність захисту різноманітних 

функціональних груп, які можуть реагувати з металюючими реагентами та 

(або) з самими літійорганічними інтермедіатами, що дещо ускладнює синтез 

та потребує додаткових стадій постановки та зняття захисних груп. Попри це, 

даний метод до цього часу є найбільш вживаним для синтезу азол-2-ілфосфінів 

та інших аналогічних сполук. Вказані недоліки можна усунути, підібравши 

умови для безпосередньої реакції 1,3-азолу з підходящим електрофільним 

фосфоровмісним агентом. Імідазол та його N1-заміщені похідні здатні до 

реакцій електрофільного заміщення, але вони йдуть переважно за положенням 

4(5). Крім того, атом нітрогену досить нуклеофільний та утворює стійкі 

комплекси с кислотами Льюіса на кшталт AlCl3 або SnCl4, тому реакції 

Фріделя-Крафтса у ряду 1,3-азолів невідомі [11]. У той же час, галогеніди 

фосфору (ІІІ), а тим більше (V), є малоактивними у реакціях ароматичного 
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електрофільного заміщення (дещо схожі за реакційною здатністю на комплекс 

Вільсмаєра ДМФА/POCl3), тому їх реакція з 1-алкілімідазолами у відсутності 

основи приводить лише до N-фосфорильованих четвертиних солей, які інколи 

існують у полімерній формі [12, 13]. Введення триметилсилільної групи у 

положення 2 1,3-азолу дає можливість провести реакцію прямого 

електрофільного заміщення відповідного 2-триметилсилільного похідного з 

галогенідами фосфору (ІІІ), при цьому утворюються третинні фосфіни з 

гарними виходами [14] (малюнок 1.7). 

 

 

Схема 1.3.7 

 

  Проте це не вирішує проблему в цілому, тому що 2-триметилсилільні 

похідні в свою чергу синтезуються виходячи з 2-літійпохідних, тому розробка 

методу прямого С-2 фосфорилювання 1,3-азолів залишалась актуальною 

задачею, яка була вирішена А.О. Толмачовим, О.М. Пінчуком, О.М. Костюком 

та іншими авторами колективу Інституту органічної хімії НАН України у 

роботах [12] та [13]. Вирішальним фактором для успіху прямого 

фосфорилювання виявилася здатність четвертиних солей імідазолів 

утворювати N-гетероциклічні карбени (N-Heterocyclic Carbenes, NHC). Ці 

сполуки набули зараз великого значення в органічному синтезі, тому варто 

розглянути їх більш детально. 
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Розділ 1.4. Нуклеофільні гетероциклічні карбени 

 

 Заміщені у положенні 1 імідазоли 1.4.1 легко утворюють четвертинні 

солі 1.4.2. Положення Н-2 у цих солях є значно більш кислим, ніж у вихідних 

імідазолах. Після відриву протону основою утворюється нейтральна сполука, 

яка описується двома канонічними структурами 1.4.3 та 1.4.4, причому внесок 

1.4.4 є основним, тобто сполука, що утворилася, є гетероциклічним карбеном 

(схема 1.4.1). 

  

 

Схема 1.4.1 

 

 У випадку, якщо R=Me, Et або інший простий алкільний замісник, 

сполуки 1.4.4 неможливо виділити у чистому вигляді, їх утворення фіксується 

лише за продуктами подальших реакцій. Але у випадку, коли R є більш 

об’ємними замісниками, карбени 1.4.4 є більш стійкими. Спочатку Ванцлік та 

Шонхер синтезували комплекс карбену такого типу з Hg(II) [15], а потім 

Ардуендо та ін. [16] отримали вперше карбен 1.4.5 у чистому кристалічному 

вигляді (схема 1.4.2, малюнок 1.4.1) 
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N

N+

H

Cl-

NaH/THF

cat. DMSO N

N

NaCl: H2

1.4.5  

Схема 1.4.2 

 

 

Малюнок 1.4.1 Структура сполуки 1.4.5 за даними РСА [16] 

 

 Ретельне дослідження властивостей сполуки 1.4.5 (мал. 1.4.1) та інших 

подібних карбенів, які згодом були синтезовані, виявило цікаві та корисні 

властивості цих незвичайних молекул. Насамперед, такі сполуки виявилися 

справжніми карбенами з точки зору електронної будови, тобто внесок 

канонічної структури з С-2 аніонним центном 1.4.3 є мінімальним, та 

від’ємний заряд на С-2 є не більше ніж 0.08е. Це також підтверджується 

геометрією молекули – довжини зв’язків та валентні кути повністю 

відповідають структурі карбену, а не карбаніону. Основною причиною 

стабільності сполуки 1.4.5 є просторові перешкоди, обумовлені об’ємними 

адамантильними замісниками у положеннях N1 та N3, що веде до кінетичної 

стабілізації. Проте електроні ефекти – σ-індуктивний ефект 

електронегативних атомів нітрогену та π-делокалізація за рахунок 

перекривання вакантної 2р-орбіталі С-2 з N-C=C-N-кон’югованою системою 
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мають також вагомий внесок у загальну стабілізацію карбену. На відміну від 

найпростіших карбенів на кшталт СН2 з секстетом електронів, що веде до їх 

електрофільних властивостей, карбени ряду імідазолу мають виражені 

нуклеофільні властивості, що пояснюється π-делокалізацією за участі атомів 

нітрогену та є наслідком формального внеску карбаніонної канонічної 

структури 1.4.3 . Завдяки цьому, нуклеофільні гетероциклічні карбени ряду 

імідазолу утворюють міцні зв’язки з перехідними металами, такими як Ru [17], 

Ni та Pd [18]. Отримані комплекси є ефективними каталізаторами реакції 

метатезису та багатьох інших важливих перетворень, чому присвячена 

численна література [19, 20]. 

 Нуклеофільний характер карбенів ряду імідазолу також обумовлює їх 

інші хімічні властивості. Хоч сполука 1.4.5 є термічно стійкою (т. топл. 240-

241°С, без розкладу), вона легко вступає в реакції з киснем та водою, 

утворюючи відповідний імідазол-2-он та вихідну четвертину сіль. Інші 

замісники у положенні 2 імідазолу (та інших 1.3-азолів) також можна вводити 

шляхом реакції за участікарбенових інтермедіатів та електрофільних агентів. 

Вперше таким методом була проведена реакція С-2 ацилювання 1,3-азолів 

ацилхлоридами у присутності триетиламіну як основи [21, 22]. (схема 1.4.3) 

 

Схема 1.4.3 R=Alk, Ar, R’=алкіл, арил/гетарил, алкокси/фенокси 

 

1-Заміщений імідазол 1.4.6, реагуючи з ацилхлоридом, утворює четвертинну 

імідазолієву сіль 1.4.7, яка, в свою чергу, депротонується триетиламіном 

утворюючи карбеновий інтермедіат 1.4.8. Цей карбен перетворюється на 

продукт 1.4.9 шляхом реакції з другою молекулою ацилхлориду або за рахунок 
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внутрішньомолекулярного зсуву ацильної групи. Таким чином можна 

синтезувати імідазол-2-заміщені кетони або естери. Незаміщені у положенні 1 

імідазоли, а також бензімідазоли не вступають в дану реакцію, а основними 

продуктами реакції є похідні біс-2,2’-азолів 1.4.10 [22] (схема 1.4.4): 

 

 

Схема 1.4.4 

 

1,2,4-триазоли, 1,2,4-оксадіазоли та 1,2,4-тіадіазоли також можуть вступати в 

реакцію ацилювання, але вихід при цьому не завжди є задовільним. 

Незважаючи на все це, пряме С-2 ацилювання азолів набуло застосування 

завдяки простоті та доступності вихідних сполук. У роботі [23] подібна 

стратегія була використана для реакції проміжних карбенів, генерованих 

виходячи з 1-заміщених імідазолів та діізопропілкарбамоїлхлориду у 

присутності діізопропілетиламіну, з альдегідами та кетонами, продуктами 

реакції є відповідні імідазол-2-іл заміщенні спирти 1.4.11-24 (схема 1.4.5, 

таблиця 1.4.1) 
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Схема 1.4.5 

Продукт Вихідна сполука, R1R2CO Температура Час, год Вихід, 

% 

1.4.11 (CH3)3CCHO 100 24 66 

1.4.12 (CH3)2CHCHO 20 66 85 

1.4.13 PhCH2CH2CHO 20 29 75 

1.4.14 PhCH2CHO 100 20 32 

1.4.15 PhCH2CHO 100 44 78 

1.4.16 PhCHO 100 24 78 

1.4.17 PhCHO 20 24 64 

1.4.18 PhCHO 100 21 14 

1.4.19 4-(OMe)-PhCHO 20 67 73 

1.4.20 4-(Cl)-PhCHO 20 30 77 

1.4.21 PhCOCF3 20 96 89 

1.4.22 CH=CH-CHO 20 68 67 

1.4.23 EtOOCCH(CH3)COCOOEt 20 68 73 

1.4.24 Ph-N=C=O 100 21 71 

 

Таблиця 1.4.1 [23] 

 

Інші приклади застосування хімії карбенів для введення ціано- та альдегідної 

групи у положенні 2 імідазолу, наведені на стор. 512-513 підручника [11]. 
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Отже, наведена стратегія електрофільного заміщення у положенні 2 імідазолу 

через проміжні карбени є перспективним методом, який і був використаний 

для реакції прямого С-2 фосфорилювання азолів галогенідами тривалентного 

фосфору. 
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Розділ 1.5 Пряме С-2 фосфорилювання азолів галогенідами 

тривалентного фосфору 

 

 Колектив авторів Інституту органічної хімії НАН України під 

керівництвом А.О. Толмачова, О.М. Костюка та О.М. Пінчука досліджували 

реакцію N-заміщених азолів з галогенідами тривалентного фосфору. Ця 

робота була виконана в рамках великого циклу досліджень реакцій С-

фосфорилювання електронозбагачених ненасичених [24-26] та 

гетероциклічних сполук [27, 28]. Авторами роботи [12] було знайдено, що 1-

метилімідазол реагує з дифенілгалофосфінами у розчині піридину з 

утворенням четвертинної солі 1.5.1, яка перетворюются на імідазол-2-

ілдифенілфосфін 1.5.2 під дією триетиламіну як основи (схема 1.5.1) 

 

 

Схема 1.5.1 (X=Cl, Br, I) 

 

 У роботі [13] ця реакція була досліджена більш детально, що відкрило 

зручний препаративний метод синтезу великої кількості С-2 фосфорильованих 

похідних імідазолу та бензімідазолу, три- та п’ятивалентного фосфору (схема 

1.5.2) 
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Схема 1.5.2 [13] 

 

 У подальшому наведена реакція була використана для синтезу більш 

складних конденсованих гетероциклів, які містять атом фосфору у кільці [29-

31] (схема 1.5.3) 
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Схема 1.5.3 Сполуки 1.5.3 a R1=R3=H, R2=Cl;b R1=R3=OMe, R2=H;c R1=R2=H, 

R3=NMe2; 1.5.4 a R=Ph, b R=Br; 1.5.5. a R=Br, R1=R3=H, R2=Cl; b R=Ph, 

R1=R3=H, R2=Cl; c R=Br, R1=R3=OMe, R2=H; d R=Ph, R1=R2=H, R3=NMe2; e 

R=Cl, R1=R2=H, R3=NMe2; 1.5.6 a R1=R3=OMe; b R1=H, R3=NMe2; 1.5.7 a 

R1=R3=OMe; b R1=H, R3=NMe2 [30] 

 

 Детально механізм реакції галогенідів тривалентного фосфору з 

імідазолами був досліджений у роботах [32, 33]. Було знайдено, що 

використання бромідів або трифлатів кислот тривалентного фосфору замість 

хлоридів значно стабілізує проміжні N3-фосфорильовані четвертинні солі 

імідазолу 1.5.8 a-b (схема 1.5.4), які були виділені у чистому вигляді та 

охарактеризовані за допомогою 31Р-ЯМР спектроскопії та РСА. Незаміщені у 
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положенні 2 четвертинні N3-фосфорильовані похідні були перетворені на 

кінцевий фосфін 1.5.2 під дією біс-(триметилсіліл)аміду натрію (NaHMDS) або 

триетиламіну, у той час як заміщені у положенні 2 вихідні імідазоли давали 5-

фосфорильовані імідазоли у тих самих умовах. 

 

Схема 1.5.4 [32] 

 Використовуючи трифлат як протиіон для стабілізації проміжних 

четвертинних N3-фосфорильованих похідних бензімідазолу 1.5.9 a-c, вдалося 

також виділити проміжні карбени 1.5.10 a-c, які містять атом фосфору у 

положенні 3 (схема 1.5.5) 

 

N

N i) ii)

N

N+

R'

PR2

N

N

P
t-Bu t-Bu

iii)

1.5.9a-c 1.5.11  

i) t-Bu2PBr/F3CSO3Na 1.5.9 a R=t-Bu. R’=Me 

ii) TfOP(N-i-Pr2)2 1.5.9 b R=N-i-Pr2, R’=Me 

iii) TfO-i-Pr 1.5.9 c R=t-Bu, R’=i-Pr 
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1.5.9, 1.5.10, 1.5.13 1.5.14-15 

a R=t-Bu. R’=Me a S 

b R=N-i-Pr2, R’=Me b Se 

c R=t-Bu, R’=i-Pr B: = NaN(SiMe3)2, Me2NLi, MeLi 

 

Схема 1.5.5 [33] 

 Вихідні четвертинні трифлати 1.5.9 a-c були синтезовані виходячи з 1-

метилбензімідазолу та трифлату тривалентного фосфору, t-Bu2P-OTf, (N-i-

Pr2)2P-OTf, або шляхом кватернізації N-1-фосфорильованого бензімідазолу 

1.5.11 під дією алкілтрифлату (схема 1.5.5). Вони є стійкими кристалічними 

сполуками з високими температурами топлення. Лабільність P-N-зв’язку 

обумовлює легкість реакції сполук 1.5.9 a-c з нуклеофілами, такими як вода, 

метанол або диметиламін. Реакції з більш реакційноздатними нуклеофілами 

(NaOH або NaOMe) призводить до відкриття циклу імідазолу або до 

приєднання до нього нуклеофілу з утворенням сполук 1.5.12a-b (схема 1.5.5). 

Якщо ж на четвертинний трифлат 1.5.9 a-c подіяти сильною основою, 

наприклад NaHMDS, то утворюються стійкі карбени 1.5.10 a-c. Вони є 

кристалічними сполуками жовтого кольору, але, як і інші NHC, стійкі лише за 

відсутністі вологи або кисню. Сполука 1.5.10 с може бути перегнана у вакуумі. 

Всі три карбени були охарактеризовані за допомогою ЯМР-спектроскопії та 
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подальших хімічних перетворень. Сполука 1.5.10 а була досліджена також за 

допомогою РСА (мал. 1.5.1) 

 

Малюнок 1.5.1 [33] 

 

Було знайдено, що синтезовані N3-фосфорильовані карбени є подібними до 

раніше синтезованих 1,3-діалкілбензімідазол-2-іліденів [34]. Так, хімічний 

зсув атома карбону у другому положенні знаходиться у діапазоні 233-235 м.д. 

РСА сполуки 1.5.10 а (мал. 1.5.1) дав наступні результати. Довжини зв’язків 

C1-N1 та C1-N2 [1.387(2) Å та 1.355(2) Å, відповідно] є ближче до одинарного 

Csp2–N(3) зв’язку (1.355 Å) ніж до подвійного Csp2=N у кільці бензімідазолу 

(1.313 Å). Кільце імідазолу при цьому є повністю планарним. Аналіз 

розподілення електронної густини за допомогою NBO-теорії [35] демонструє 

наявність неподіленої пари електронів на атому карбону С-1. Все це свідчить 

про те, що структура сполуки 1.5.10 а відповідає карбену.  

 Термічна стабільність N-алкіл-N-фосфанілбензімідазол-2-іліденів 

сильно залежить від стеричних та електронних ефектів замісників біля атому 

фосфору та корелює з легкістю утворення С-2 фосфорильованих 

бензімідазолів 1.5.13a-c 
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 Карбен 1.5.10b, PR2=P(N-i-Pr2)2, повільно перетворюється на 

бензімідазол-2-ілфосфоноїламід 1.5.13b навіть при кімнатній температурі 

протягом 3 діб. У випадку більших стеричних перешкод, коли PR2=P(t-Bu)2, 

карбени 1.5.10a та 1.5.10с є більш стійкими, їх навіть можна переганяти у 

глибокому вакуумі. Перегрупування у відповідні С-2 фосфорильовані 

бензімідазоли відбувається лише при нагріванні у розчині бензену при 150C 

протягом 3 годин. Це перетворення є прямим доказом «ілідного» механізму 

реакції С-2 фосфорилювання імідазолів галогенідами тривалентного фосфору. 

Найбільш ймовірним є міжмолекулярний перенос електрофільного 

фосфоровмісного залишку на нуклеофільний центр карбену – атом С-2. 

Нуклеофільний характер отриманих карбенів підтверджується рядом інших 

перетворень. Наприклад, реакція вищезгаданих карбенів з сіркою або селеном 

проходить спочатку з утворенням бензімідазол-2-ілтіонів (селенонів) 1.5.14, а 

вже потім реагує атом фосфору (ІІІ), з утворенням сполук 1.5.15 (схема 1.5.5). 

Виходячи з наведених літературних даних, пряме С-2 фосфорилювання 

азолів галогенідами тривалентного фосфору є зручним препаративним 

методом синтезу різних похідних сполук три- та п’ятивалентного фосфору 

ряду імідазолу. Сама реакція та її механізм були ретельно досліджені, 

проміжні N-3 фосфорильовані четвертинні солі та карбени були виділені у 

вільному стані. Проте висока реакційна здатність галогенідів тривалентного 

фосфору дещо обмежує загальність даного методу, як і у випадку тандему 

реакцій металювання-фосфорилювання, за рахунок несумісності деяких 

функціональних груп (насамперед NO2) з високоактивними фосфорилюючими 

агентами, що містять Р (ІІІ). Отже, використання більш стійких сполук 

п’ятивалентного фосфору як електрофілів для подібних реакцій є 

перспективним у плані їх більш широкого застосування. 
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Розділ 1.6 Інші реакції за участіза участі гетероциклічних карбенів 

 

 Як було згадано вище, N-гетероциклічні карбени та третинні фосфіни є 

важливими лігандами у хімії комплексних сполук перехідних металів. Ці два 

типи часток суттєво відрізняються за здатністю координації до металу за 

рахунок та зворотнього зв’язування. Комбінування цих двох типів 

лігандів дає змогу тонкої настройки властивостей атому металу, що 

застосовувалося, наприклад, у каталізаторах метатезісу олефінів. Поєднання 

цих двох типів структур у одній молекулі відкриває можливість більш тонкої 

настройки координаційних властивостей подібних лігандів, тому такі сполуки 

привернули значну увагу дослідників останнім часом, чому присвячено 

зокрема огляд [36]. У ньому виділено декілька типів структур, де поєднуються 

N-гетероциклічні карбени та третинні фосфіни (схема 1.6.1) 
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імідазоліофосфін 1.6.1                                NHC-фосфеній 1.6.2 4-фосфіноімідазоліум 1.6.3 та 4,5-діфосфіноімідазоліум 1.6.4 
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N-фосфорілімідазоліум 1.6.5 Зв’язані фосфіноімідазоліум солі 1.6.6 та 1.6.7  

Схема 1.6.1 [36] 

 Для нас найбільш цікавим є перший тип 1.6.1-2, які можна описати 

двома резонансними структурами: четвертинна сіль імідазол-2-ілфосфіну 1.6.1 

або аддукт NHC-сіль фосфенію 1.6.2. Остання резонансна структура має 

домінуючий внесок, що було підтверджено ab initio та DFT розрахунками [37], 
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а також РСА та хімічними властивостями у роботах Ремі Шовена, зокрема [38, 

39]. Домінуючий внесок цієї структури призводить до збідненого електронами 

атома фосфору на відміну від вільного карбену або фосфіну. Ці сполуки 

вперше були синтезовані дією діфенілхлорофосфіну на генерований in situ [40] 

або вільний карбен [41] (схема1.6.2). 

  

N

N+

1. BuLi

2. Ph2PCl
N

N+

PPh2

Cl- Cl-
 

 

Схема 1.6.2 

Цікавим методом генерації карбену без використання літійорганічних 

сполук є розклад бетаїнів 1,3-біс-заміщених імідазол-2-ілкарбонових кислот 

1.6.8, які реагуючи з діфенілхлорофосфіном [42] або фенілдіхлорофосфіном 

[43] утворюють відповідні похідні 1.6.9-10. Молекулярні сита використовують 

для запобігання побічної реакції гідролізу проміжного карбену з утворенням 

2-незаміщеної четвертинної солі імідазолію (схема 1.6.3). 
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Схема 1.6.3 

 Дещо схожим альтернативним методом введення атома фосфору у 

положення 2 імідазолу є реакція 2-силіл-1,3-імідазолієвої четвертинної солі 

1.6.11 з галогенідом фосфору (ІІІ) (схема 1.6.4) [44] 

 

Схема 1.6.4 

 Інший шлях до аддуктів NHC-сіль фосфенію полягає у початковому 

введенні атому фосфору у положенні 2 імідазолу з подальшою кватернізацією 

імідазольного кільця (схема 1.6.5) 

 

 

Схема 1.6.5 [36] 

 Регіоселективність реакції кватернізації є важливою, тому що 

проміжний третинний фосфін містить два нуклеофільних центри, які здатні до 

реакції з алкілуючим реагентом – атом фосфору, який зазвичай є м’яким 

нуклеофілом, та більш жорсткий нуклеофільний центр - атом нітрогену. 

Правильний підбір алкілуючого реагенту забезпечує потрібну селективність. 

У роботі І.В. Комарова та А.О. Толмачова [45] проілюстрований інший підхід 

– використання комплексоутворення з металом для захисту атому фосфору, 
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при цьому був синтезований вольфрамовий комплекс аддукту 1,3-

диметилімідазол-2-ілкарбену з діфенілфосфенієм 1.6.12 (схема 1.6.6) 

 

Схема 1.6.6 [45] 

 Подібні комплекси фосфенієвих P(V) катіонів з N-гетероциклічними 

карбенами були синтезовані декількома різними методами (схема 1.6.7) [36] 

 

Схема 1.6.7 

 Перший метод (і) полягає в обміні лабільного ліганду L при атомі металу 

на залишок NHC-фосфенієвої солі, другий метод (іі) – це N-алкілування 

відповідного комплексу імідазол-2-ілфосфіну, а третій метод (ііі) це 

нуклеофільне заміщення атому галогену у комплексі галофосфіну з металом 

на відповідний нуклеофільний гетероциклічний карбен. 
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 У роботах групи Ремі Шовена [38, 39, 46] детально були вивчені 

електронна будова (в тому числі за допомогою DFT-розрахунків) та хімічні 

властивості комплексів NHC-фосфенієвих солей з різними металами. Автори 

роботи [38] довели, що будова та властивості заміщених по положеннях 1,3 

четвертинних солей імідазол-2-ілфосфінів 1.6.13 та їх комплексів з металами 

1.6.15 краще описуються за допомогою резонансних структур з позитивним 

зарядом на атому фосфору 1.6.14 та 1.6.16 відповідно, де зв’язок С2-Р має 

дативний характер (DA). При цьому вільний амідінофосфін описується як 

аддукт гетероциклічного карбену (D, донор) та катіону фосфенію (A, 

акцептор) 1.6.14, а у його комплексі з металом зв’язок P-M додатково 

стабілізується за рахунок зворотнього -дативного зв’язку (схема 1.6.8).  

 

амідініофосфін NHC(D)-фосфеніум(А) 

 

комплекс метал- амідініофосфін NHC(D)-фосфеніум(А/D)-метал(А) 

D=донор, A=акцептор 

Схема 1.6.8 [38] 
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 Незвичні властивості сполук подібної структури проілюстровані на 

схемі 1.6.9. Головною рисою наведених перетворень є легкість гетеролітичної 

дисоціації зв’язку С-Р у сполуці 1.6.17, навіть при реакції з такими слабкими 

нуклеофілами як хлорид-іон. Це свідчить про те, що сполука 1.6.17 краще 

описуються як аддукт фосфенієвого катіону з нуклеофільним гетероциклічним 

карбеном (подібно до 1.6.14), який легко заміщюється різними нуклеофілами, 

вивільняючись при цьому та перетворюючись далі на стійкі продукти 1.6.18-

20. 

 

Схема 1.6.9 [38] 
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Розділ 1.7 Методи синтезу фосфонових та фосфінових кислот та їх 

похідних ряду імідазолу та тіазолу. 

 Методи, які були розглянуті раніше у розділах 1.1-1.6, можуть бути 

використані для синтезу сполук п’ятивалентного фосфору або безпосередньо, 

або після проміжного утворення Р(ІІІ) інтермедіатів. Наприклад, у роботах [1-

4], присвячених синтезу С-2 фосфорильованих похідних шляхом добудови 

кільця імідазолу або тіазолу, виходячи з відповідних фосфоровмісних 

похідних, продуктами реакції є безпосередньо похідні P(V). В свою чергу, 

тандем реакцій металювання/С-2-фосфорилювання також може бути 

використаний для синтезу похідних P(V) використовуючи або відповідний 

P(V) електрофіл або шляхом окиснення первинних Р(ІІІ) продуктів. Також 

будуть розглянуті реакції, які є специфічними для синтеза саме P(V) похідних. 

 Реакція Міхаеліса-Арбузова, яка відома вже більше ніж сторіччя, по 

теперішній час є важливим методом синтезу похідних п’ятивалентного 

фосфору. Хоча спочатку вона використовувалася лише для аліфатичних 

сполук, подальші дослідження металокомплексного каталізу призвели до її 

більш широкого використання, також і в ряду ароматичних сполук. 

Прикладом застосування цієї реакції для синтезу С-фосфорильованих 

гетероциклічних сполук є робота [47] (схема 1.7.1), у якій хлорид лантану був 

використаний у якості каталізатору. 2-бромбензотіазол був перетворений у 

відповідний фосфінат 1.7.1 з виходом 71%. Авторами також було досліджена 

протигрибкова активність синтезованих фосфінатів. 

 

Схема 1.7.1 [47] 
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 Інший приклад реакції Михаеліса-Арбузова, яка ініціюється 

фотохімічно,  описаний у роботі [48], присвяченій синтезу циклічного 

нуклеотиду 1.7.2, який містить зв’язок С-Р (схема 1.7.2) 
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Схема 1.7.2 [48] 
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 Колектив авторів роботи [48] раніше для синтезу С-фосфорильованих 

аналогів нуклеотидів також використав С-2 металювання захищених 

піримидин- та пуринвмісних нуклеозидів. У першій роботі [49] 6-хлорпурин 

1.7.3 спочатку був захищений по положенню 9 за допомогою THF-групи, з 

утворенням сполуки 1.7.4. С-8 металювання 1.7.4 з подальшим 

фосфорилюванням діетилхлорофосфатом привело до продукту 1.7.5. Після 

заміщення хлору в 6-му положенні, гідролізу фосфонату та зняття THP була 

отримана аденін-8-фосфонова кислота 1.7.6 (схема 1.7.3). 

 

Схема 1.7.3 

 Подібний ланцюг перетворень був використаний і для захищеного 

аденозину 1.7.7, таким чином була синтезована аденозин-8-фосфонова 

кислота 1.7.8. (схема 1.7.4) Отримані аналоги нуклеотидів були перевірені на 

противірусну та протипухлинну активність [50] 



54 
 

 

Схема 1.7.4 

 У роботі [51] подібним методом був синтезований діетилестер імідазол-

2-ілфосфонової кислоти 1.7.9 (схема 1.7.5) 

 

Схема 1.7.5 

 

 Бензильна група була використана для захисту положення 1 імідазолу, 

після металювання бутиллітієм та реакції карбаніона, що утворився, з 

діетилхлорфосфатом, захист був знятий гідрогенолізом на паладії. 

 Інша захисна група, а саме диметиламіносульфонільна, була 

використана авторами роботи [52] (схема 1.7.6), було показано, що наведений 

захист діє більші виходи у порівнянні з бензильною групою. 
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Схема 1.7.6 

 

 Ремі Шовен та ін. у роботі [53] синтезували гетероцикли з атомом 

фосфору 1.7.10-13 у кільці шляхом літіювання-фосфорилювання 1,2-біс-(1-

імідазоліл)-бензену за допомогою (діалкіламіно)дихлорфосфітів. Були 

досліджені різні перетворення синтезованих сполук, зокрема реакції 

кватернізації імідазолу у присутності атому трикоординованого фосфору 

(схема 1.7.7) 
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Схема 1.7.7 

Таким чином, тандем реакцій С-2 металювання-фосфорилювання є 

найбільш поширеним методом синтезу не тільки сполук тривалентного, а й 

сполук п’ятивалентного фосфору ряду імідазолу. У якості електрофілів 

використовуються переважно сполуки P(III) за рахунок більшої реакційної 

здатності, після чого проміжна похідна P(III) окиснюється до відповідного 

похідного фосфонової або фосфінової кислоти. P(V) електрофіли також 

використовувались у декількох роботах, утворюючи безпосередньо аміди або 

естери кислот P(V) ряду імідазолу. Але висока реакційна здатність 

металоорганічних реагентів та інтермедіатів дещо обмежує можливості цього 

потужного синтетичного методу. 
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Розділ 1.8 Реакції сполучення (‘cross-coupling’) за участі комплексів 

перехідних металів як каталізаторів для синтезу С-2 фосфорильованих 

азолів 

Останні 20 років органічного синтезу пройшли під знаком каталізаторів 

на основі перехідних металів, насамперед паладію. Це дало змогу проводити 

чисельні реакції заміщення у ряду ароматичних сполук або регіоселективно 

активувати зв’язок С-Н для введення потрібної функціональної групи. Такі 

реакції знайшли застосування і для синтезу С-2 фосфорильованих азолів. Для 

даної роботи більш цікавими є методи прямого фосфорилювання за рахунок 

активації перехідним металом С-Н зв’язку положення 2 азолу, тому ми 

обмежимося розглядом саме цих реакцій. 

У роботі [54] описаний перший приклад прямого фосфорилювання 

фуранів, пірролів та тіазолів диалкілфосфітами у присутності Mn(OAc)3 H2O. 

Тіазоли з вільним положенням 2 реагують переважно по ньому з утворенням 

сполук 1.8.1 та 1.8.3, одночасно з 5-заміщеними мінорними продуктами 1.8.2 

та 1.8.4 (схема 1.8.1) 

 

Схема 1.8.1 
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 Наведений метод був розвинений у наступних роботах як цих, так і 

інших авторів. Наприклад, таким чином були отримані С-фосфорильовані 

похідні урацилів, пуринів (1.8.5) та їх нуклеозидів [55] (схема 1.8.2) Проте, 

даний метод є дуже чутливим до структури субстрату. 

 

Схема 1.8.2 

 Для С-Н активації, крім Mn(III) використовували також Pd(OAc)2 у 

присутності DL-проліну або 2,2’-біпіридилів як лігандів та K2S2O8 як 

окисника, що дало змогу провести реакцію діалкілфосфітів з заміщеними 

бензотіазолами та бензоксазолами [56] (схема 1.8.3) Цікаво, що бензімідазол у 

таких умовах не вступав у реакцію. Вихід азол-2-ілфосфонатів 1.8.6 складав 

45%-80%.  

X=O, S 

R=Me, t-Bu, Cl 

Alk=Et, i-Pr 

Схема 1.8.3 

Недоліком попереднього методу є використання великої кількості 

ліганду (до 30%), але було знайдено, що системи AgNO3 (кат.)/K2S2O8 або 1 
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екв. AgNO3 (без додаткового окисника) дозволяють обійтись взагалі без 

лігандів і, на відміну від Mn(III) є більш універсальними з точки зору 

субстратів: крім тіазолів, у реакцію також вступають фурани, тіофени, піроли, 

піридини та хіноліни [57, 58]. Як фосфорилюючі агенти, крім діалкілфосфітів, 

також були використані діарилфосфіноксиди (схема1.8.4)  

 

R=H, Me; Alk=Me, Et 

 

Субстрати (Ar=Ph): Ar (субстрат – бензотіазол): 

 

 

Інші фосфорилюючі агенти (субстрат – 

бензотіазол): 

 

 

Схема 1.8.4 

Механізм каталізу солями Mn(III) та Ag(I) суттєво відрізняється від 

механізму за участі Pd(II). У випадку комплексів паладію ключовою стадією є 

окиснювальне приєднання Pd по С-Н зв’язку положення 2 азолу. У випадку 

Mn та Ag метал лише ініціює радикальне заміщення у положенні 2 азолу за 

механізмом, схожим на реакцію Мінісці [59]. Існує багато інших методів 
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ініціювання подібних процесів, деякі з них також були використані у реакціях 

прямого С-2 фосфорилювання азолів (та інших гетероциклів) 

діалкілфосфонатами та діаридфосфіноксидами: ді-трет-бутилпероксид [60], 

Mn(OAc)3 у кульковому млині на повітрі [61], надлишок K2S2O8 на повітрі [62], 

автоокислення у чистому кисні [63] та фотокаталітичний процес [64]. Слід 

відмітити, що наведені статті по прямому фосфорилюванню за участі вільних 

радикалів та/або комплексів перехідних металів були опубліковані одночасно 

або пізніше робіт, які увійшли у дану дисертацію. Маючи чимало переваг 

(досить висока селективність та широке коло субстратів), наведені методи 

також мають ряд недоліків – середні виходи (20%-60% у більшості випадків) 

та сильне окиснювальне середовище. 
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Розділ 1.9 Реакція прямого С-2 фосфорилювання азолів галогенідами 

Р(V). 

 Дослідження реакції фосфорилювання імідазолів галогенідами 

п’ятивалентного фосфору було розпочато на кафедрі органічної хімії КНУ 

імені Тараса Шевченка у співробітництві з інститутом органічної хімії НАН 

України. Ця робота була логічним продовженням циклу досліджень 

фосфорилювання ненасичених, ароматичних та гетероциклічних сполук 

галогенідами P(III), які були наведені у розділі 1.5. Було знайдено, що 1-

алкілімідазоли та бензімідазоли реагують з хлоридами фосфонових кислот 

(MePOCl2, PhPOCl2) у піридині та у присутності триетиламіну при кімнатній 

температурі за 10-24 години,  аналогічно до галогенідів P(III) [65]. Реакція йде 

дещо повільніше, за рахунок меншої реакційної здатності хлоридів P(V) 

порівняно з P(III). Майже в усіх випадках спостерігалося заміщення лише 

одного атому хлору залишком імідазолу, продуктами реакції при цьому були 

хлориди імідазол-2-ілфосфінових кислот 1.9.1, і тільки при реакції надлишку 

1-метилімідазолу з хлоридом метилфосфонової кислоти був отриманий 

відповідний фосфіноксид 1.9.2. Ph2POCl виявився недостатньо 

реакційноздатний у наведених умовах. Проміжні хлориди фосфінових кислот 

були зареєстровані за допомогою 31P-ЯМР спектрів реакційної суміші та 

переведені у відповідні солі 1.9.3 або аміди 1.9.4 фосфінових кислот без 

виділення (схема 1.9.1). Важливо відмітити, що оксихлорид фосфору реагував 

з 1-алкілімідазолами, утворюючи хлориди фосфонових кислот з дуже низьким 

виходом за рахунок високої реакційної здатності, що призводило до низки 

побічних реакцій. 
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Схема 1.9.1 

 Метою роботи [65] був синтез імідазол-2-ілфосфінових кислот 1.9.5 та 

1.9.6, які містять додаткові функціональні групи, ці сполуки мали бути 

використані як гаптени [66] для отримання каталітичних антитіл [67, 68]. 

Додаткові функціональні групи були введені як у субстрат 1.9.7, так і у 

фосфорилюючий агент 1.9.8 (схема1.9.2). 5-нітробензімідазол 1.9.7 реагував 

дещо повільніше, ніж незаміщений субстрат, реакція завершувалась за 2-3 

доби. Отримані проміжні хлориди фосфінових кислот були переведені у 

кінцеві сполуки 1.9.5-6 шляхом простих перетворень функціональних груп. 
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Схема 1.9.2 

 Таким чином, фосфорилювання імідазолів галогенідами фосфінових 

кислот є досить толерантним до різніх функціональних груп. З цієї точки зору 

подальше дослідження даної реакції у напрямку її розповсюдження на інші 

субстрати та фосфорилюючі агенти, є перспективним завданням, що і лягло в 

основу даної дисертації. 
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Висновки до розділу 1. 

1. Реакції С-2 металювання азолів з наступним фосфорилюванням P(III) 

або P(V) електрофілами є найбільш розповсюдженим методом синтезу 

2-заміщених фосфоровмісних азолів. Але висока реакційна здатність 

реагентів та проміжних металорганічних сполук потребує додаткового 

захисту наявних функціональних груп, обмежуючи таким чином 

можливості даного методу. 

2. Синтези на основі утворення гетероциклічного ядра із фосфоровмісних 

прекурсорів є цікавими для побудови фосфоровмісних сполук різного 

типу, P(III) та P(V), та з різними гетероциклічними ядрами, проте 

обмеженням цього методу є мала доступність вихідних сполук. 

3. Пряме С-2 фосфорилювання азолів за допомогою радикальних реакції 

та комплексів перехідних металів, що з’явилося одночасно або вже після 

тих робіт, що лягли в основу даної дисертації, є універсальним та 

зручним методом, з незначними обмеженнями (окисне середовище у 

більшості випадків). 

4. Пряме фосфорилювання гетероциклічних сполук галогенідами P(III) є 

універсальним та гарно вивченим методом синтезу різноманітних 

сполук P(III) та P(V), толерантним до широкого кола функціональних 

груп, проте нестійкість на повітрі та висока реакційна здатність сполук 

P(III) є обмеженнями цього підходу. 

5. Аналогічна реакція фосфорилювання імідазолів сполуками P(V) має 

деякі переваги перед сполуками P(III), насамперед стійкість проміжних 

сполук, але менша реакційна здатність P(V) електрофілів є головним 

обмеженням даного методу. Іншим є його непридатність для синтезу 

похідних фосфонових кислот. 

Одже, виходячи із всього наведеного вище, для даної роботи було 

поставлено завдання дослідити реакцію фосфорилювання 1,3-азолів 

галогенідами P(V) більш детально, а саме: 
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1. Дослідити реакції імідазолів з різними замісниками у положенні 1 з 

галогенідами P(V) та розробити метод синтезу 1-незаміщених С-2 

фосфорильованих імідазолів. Вивчити можливість синтезу похідних 

фосфонових кислот даним методом. 

2. Розповсюдити наведений метод на сполуки ряду тіазолу. 

3. Продемонструвати можливість практичного використання С-2 

фосфорильованих азолів. 
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РОЗДІЛ 2. СИНТЕЗ С-2 ФОСФОРИЛЬОВАНИХ ІМІДАЗОЛІВ. 

2.1 Фосфорилювання 1-арил та 1-гетарилімідазолів галогенідами P(V). 

Виходячи з результатів роботи [65], на першому етапі даної роботи був 

вивчений вплив замісника у положенні 1 імідазолу на перебіг реакції 

фосфорилювання хлоридами фосфонових кислот, MePOCl2 та PhPOCl2. 

Спочатку субстратами були обрані найпростіші 1-арилзаміщені імідазоли, а 

саме 1-фенілімідазол 2.1.1 [69] та 1-(4’-метилфеніл)-бензімідазол 2.1.2 [70]. 

При реакціі сполук 2.1.1 та 2.1.2 з метилфосфонодихлоридом у розчині 

піридину та у присутності триетиламину як основи утворювались хлориди 

фосфінових кислот 2.1.3 та 2.1.4. Ці сполуки без виділення були перетворені у 

солі 2.1.5 та 2.1.6 після гідролізу реакційної суміші (схема 2.1.1): 

 

Схема 2.1.1 

Реакція проводилася шляхом обережного додавання при перемішуванні 

розчину фосфорилюючого реагенту у піридині (можна додавати і чистий 

реагент, якщо він рідкий, наприклад PhPOCl2) до розчину відповідного 

імідазолу та триетиламіну у піридині та витримування суміші за кімнатної 

температури. Перебіг реакції можна легко контролювати, вимірюючи спектри 
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31Р-ЯМР аліквоти реакційної суміші. Реакціїна здатність сполук 2.1.1 та 2.1.2 

виявилась приблизно такою ж , як і 1-метилімідазолу та 1-метилбензімідазолу 

відповідно, час повного перетворення був на рівні 10 та 24 годин (у випадку 

імідазолу та бензімідазолу), що видно по спектрам 31Р-ЯМР реакційної суміші. 

Вихід сполук 2.1.5 та 2.1.6 становить 72% та 67% відповідно. Таким чином, 

заміна алкільного залишку на арильний у положенні 1 не вплинула істотно на 

реакційну здатність імідазольного циклу. 

Наступним субстратом було обрано 1-(4’нітрофеніл)-імідазол [71] 2.1.7. 

Ця сполука є прикладом такої, що містить реакційноздатну нітрогрупу, тому її 

металювання або пряме фосфорилювання галогенідами тривалентного 

фосфору є значно ускладненим. Натомість 2.1.7 реагує з 

фенілфосфонодихлоридом у піридиновому розчині в присутності 

триетиламіну з утворенням фосфінілхлориду 2.1.8. У даному випадку реакція 

йде дещо повільніше, ніж з 1-фенілімідазолом, завдяки впливу нітрогрупи, час 

повного перетворення сягає 3 доби. Сполука 2.1.8 була прогідролізована до 

солі фосфінової кислоти 2.1.9, вихід якої становив 75%. У сполуці 2.1.9 

нітрогрупа може бути відновлена за стандартною методикою, при цьому 

утворюється амінопохідна 2.1.10. У свою чергу аміногрупа сполуки 2.1.10 

була проацильована хлорангідридами 2-фтор та 2-хлорбензойної кислоти з 

утворенням похідних 2.1.11 та 2.1.12 відповідно. Таким чином є можливість 

отримати різні амінофеніл- та ациламінофенілпохідні фосфінових кислот ряду 

імідазолу (схема 2.1.2): 
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Схема 2.1.2 

Як приклад сполук, які містять гетарильний замісник у положенні 1 

імідазолу було обрано 1-(2-піридил)-імідазол 2.1.13 та 1-(3-піридил)-імідазол 

2.1.14. [72] С-2 металювання цих субстратів може бути ускладнене за рахунок 

приєднання літійпохідних по С2-N1 зв’язку піридинового кільця. Проте 

сполуки 2.1.13 та 2.1.14 реагують з метилфосфонодихлоридом утворюючи 

фосфінілхлориди 2.1.15 та 2.1.16, які після гідролізу реакційної суміші були 

переведені у солі фосфінових кислот 2.1.17 та 2.1.18 (схема 2.1.3). Незважаючи 

на -недостатній характер піридинового кільця, у даних випадках час реакціі 

був майже такий самий, як і у випадку 1-фенілімідазолу. 

 

Схема 2.1.3 
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Введення більш акцепторного замісника, а саме залишку 6-

хлорпіридазин-2-ілу [73] у сполуці 2.1.19 також не впливає істотним чином на 

реакційну здатність імідазольного кільця. 1-(6-хлорпіридазин-2-іл)імідазол 

2.1.19 реагує з метилфосфонодихлоридом протягом 2 діб з утворенням 

фосфінілхлориду 2.1.20. Після обробки реакційної суміші надлишком 

піролідину був отриманий фосфінамід 2.1.21. При цьому відбувся не лише 

аміноліз фосфінілхлориду, а також заміщення хлору у піридазиновому кільці 

за рахунок його високої реакційної здатності по відношенню до нуклеофілів 

(схема 2.1.4).  

 

Схема 2.1.4 

 Таким чином, встановлено, що 1-арил та 1-гетарилімідазоли та 

бензімідазоли реагують з хлоридами фосфонових кислот, утворюючи 

відповідні похідні імідазол-2-ілфосфінових кислот, подібно до простіших 1-

алкілімідазолів. Введення електроноакцепторних груп у арильне ядро, або 

заміна фенілу на -дефіцитні ядра піридину або піридазину дещо сповільнює 

фосфорилювання, але не впливає на вихід кінцевих продуктів. Цей метод дає 

можливість синтезувати С-2 фосфоровмісні похідні імідазолу, які містять різні 

функціональні групи, зокрема і в арильному або гетарильному заміснику у 

положенні 1. 
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2.2. Синтез незаміщених по атому нітрогену імідазол-2-ілфосфінових і 

фосфонових кислот та їх похідних. 

 

Синтез N-незаміщених С-2 фосфорильованих імідазолів став наступним 

етапом роботи, після варіації замісників у положенні 1. Незважаючи на те, 

подібна реакція С-2 ацилювання може бути проведена напряму, виходячи з N-

незаміщених імідазолів, всі намагання провести таким чином реакцію 

імідазолу з хлоридами фосфонових кислот виявилися марними. Причиною 

цього є фосфорилювання імідазольного кільця по атому азоту, в результаті 

чого воно сильно дезактивується до подальшого заміщення. Тому треба було 

підібрати захисну групу для положення 1 імідазолу. Для цього ми провели 

фосфорилювання ряду 1-заміщених імідазолів 2.2.1-3 (схема 2.2.1): 

 

 

Схема 2.2.1 

 

 Усі вихідні імідазоли легко фосфорилювалися у системі піридин-

триетиламін при кімнатній температурі за декілька годин під дією MePOCl2 

або PhPOCl2. У результаті реакції утворюються хлорангідриди фосфінових 

кислот 2.2.4-9, які без виділення були переведені у відповідні солі 2.2.10-15. 

Перебіг реакції контролювали, вимірюючи спектри 31Р-ЯМР аліквот 

реакційної суміші. Як правило, реакція проходила повністю приблизно за 4-24 
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години. Після закінчення фосфорилювання, суміш обробляли водою, 

нейтралізували карбонатом або гідроксидом натрію чи калію та виділяли 

цільові продукти, як зазначено у експериментальній частині.  

Але, незважаючи на вдале фосфорилювання, проблема не була 

вирішена, тому що умови, яких потребує зняття захисту, ведуть до 

розщеплення зв’язку карбон-фосфор. Наприклад, спроба зняття бензильної 

групи зі сполук 2.2.10-11 шляхом каталітичного гідрогенолізу (1 атм Н2, Pd/C, 

MeOH, більш ніж 72 години) виявилася марною, при спробі провести 

аналогічну реакцію шляхом гідридного переносу з циклогексену (що 

окиснювався до бензену) нами був виділений з помірним виходом 1-

бензилімідазол, тобто гідрогеноліз призводив до руйнування зв’язку С-Р. 

Намагання зняти метоксиметильну (солі 2.2.12-13) або поліфторалкільну (солі 

2.2.14-15) групи шляхом довготривалого гідролізу у відповідно кислому (5М 

НCl у EtOH, кип’ятіння протягом 24 годин) або лужному (20% КОН у воді, 

кип’ятіння протягом 24 годин) середовищі взагалі давали суміші багатьох 

неідентифікованих сполук. Інші можливі кандидати, наприклад N-

діетоксиметил- та N-тритилімідазол не давали у умовах реакції 

фосфорилювання бажаних продуктів. 

 Успіх був досягнутий при використанні вінільного захисту. 1-

вінілімідазол 2.2.16, який є комерційно доступним, був легко переведений у 

солі фосфінових кислот 2.2.17-18 та амід 2.2.19 (схема 2.2.2). 

 

 

Схема 2.2.2 
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 Реакція проводилася за методикою, аналогічною до описаної вище 

(система піридин:тріетиламін, 8-24 години при кімнатній температурі). Хід 

реакції можна було легко контролювати, вимірюючи спектри 31Р-ЯМР 

аліквоти реакційної суміші. Зазвичай, реакція проходила повністю приблизно 

за 8-24 години.  

Виділення цільових солей було здійснено як завжди шляхом гідролізу, 

нейтралізації та подальшим очищенням, як вказано у експериментальній 

частині. Амід було синтезовано обережним додаванням надлишку діетиламіну 

до реакційної суміші та витримування протягом 1 години при кімнатній 

температурі. 

Захист із синтезованих фосфінатів 2.2.17-18 та фосфінаміду 2.2.19 був 

знятий за допомогою водного розчину перманганату калію при рН=8, в 

результаті чого були отримані цільові незаміщені по атому N1 солі фосфінових 

кислот 2.2.20-21 та амід 2.2.22. Надлишок перманганату не можна 

використовувати, тому що це веде до руйнування С-Р з’язку (схема 2.2.3). 

 

 

Схема 2.2.3 

 

 У випадку синтезу похідних бензімідазолу аллільна група виявилася 

більш вдалою, ніж вінільна, тому що 1-аллілбензімідазол 2.2.23 легко 

синтезувати у лабораторних умовах шляхом алкілування бензімідазолу, на 

відміну від 1-вінілпохідного. Як і у інших випадках, він був 
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профосфорильований за стандартною схемою. При цьому були виділені 

фосфінова кислота та сіль 2.2.24-25 (схема 2.2.4). 

 

N

N

+ XPOCl2
N

N

P

O

X

Cl N

N

P

O

X

OH
or OK

Py

NEt3

2.2.23 2.2.24, X=CH3, OK, 63% 
2.2.25, X=Ph, OH, 75%  

Cхема 2.2.4 

 

 Аллільний захист із сполук 2.2.24-25 був знятий перманганатом калію, у 

умовах, аналогічних зняттю вінілу, в результаті чого були отримані цільові 

фосфорильовані імідазоли з вільним положенням N1 2.2.26-27 (схема 2.2.5): 

 

 

Cхема 2.2.5 

 

 Слід зауважити, що такими методами можна синтезувати лише 

фосфінові кислоти та їх похідні. Реакція імідазолів та бензімідазолів з POCl3 

йде з дуже низьким виходом або зовсім не дає С-фосфорильованих похідних. 

Це буде висвітлено нижче, у розділі 2.3.  

 Тому для синтезу похідних фосфонових кислот ми розробили метод, 

який включає використання бензильного захисту та його зняття натрієм у 

рідкому амоніаку. Це неможливо зробити з похідними п’ятивалентного 

фосфору через побічні процеси біля його атому, але аміди кислот 

тривалентного фосфору стійкі у даних умовах. Для синтезу фосфорильованого 
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1-бензилімідазолу 2.2.28 ми використали вже описане фосфорилювання 

тривалентним фосфором. На відміну від вже відомих імідазол-2-

ілдигалогенфосфінів, сполука 2.2.28 існувала у піридиновому розчині у 

вигляді мономеру та була охарактеризована за допомогою 31Р-ЯМР-

спектроскопії. Потім вона була переведена у амід 2.2.29 без виділеня, 

бензильний захист з якого був знятий натрієм у рідкому амоніаку при -500С. 

Незаміщений амід 2.2.30 був без виділеня переведений у цільову сполуку - біс-

діетиламід імідазол-2-ілфосфонової кислоти 2.2.31 шляхом окиснення 

гексахлоретаном (схема 2.2.6): 

 

 

Схема 2.2.6 

 

 Таким чином, незаміщені за атомом нітрогену імідазол-2-ілфосфінові 

кислоти та їх аміди можуть бути синтезовані шляхом фосфорилювання 

відповідного 1-вініл або 1-алліл захищеного імідазолу хлоридами фосфонових 

кислот. Захисні групи з отриманих С-2 фосфорильованих похідних можуть 

бути зняті шляхом окиснення водним розчином перманганату калію у м’яких 

умовах без руйнування зв’язку С-Р. Альтернативним шляхом синтезу 

похідних фосфонових кислот є фосфорилювання 1-бензилімідазолу 

трихлоридом фосфору з подальшим зняттям бензильного захисту з 

проміжного P(III) аміду натрієм у рідкому амоніаку.  
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РОЗДІЛ 3. КАТАЛІТИЧНЕ ФОСФОРИЛЮВАННЯ ТІАЗОЛУ ТА ЙОГО 

ПОХІДНИХ ХЛОРИДАМИ ФОСФОНОВИХ КИСЛОТ. 

 Наступним кроком є поширення реакції фосфорилювання і на інші 

системи 1,3-азолів, насамперед на тіазоли та бензотіазоли. Спочатку 

субстратом для реакції з фенілфосфонійдихлоридом був обраний доступний 

бензотіазол 3.1. Але у стандартних умовах він не реагував з галогенідами 

п’ятивалентного фосфору, на відміну від бензімідазолів. Ми припустили, що 

катіони металів, здатні координуватися до ядра бензотіазолу, можуть таким 

чином активувати його, та полегшувати перебіг реакції, яка, як було доведено 

[33], йде через ілідний інтермедіат. Насправді, солі двовалентної ртуті, 

насамперед HgCl2, виявилися ефективними каталізаторами фосфорилювання 

бензотіазолу хлорангідридами фосфонових кислот. Продуктами реакції, як і у 

випадку бензімідазолів, є хлорангідриди фосфінових кислот 3.2-3, які були 

охарактеризовані за допомогою 31Р-ЯМР-спектроскопії та переведені у 

відповідні кислоти 3.4-5 або аміди. З препаративної точки зору аміди 3.6-15 

зручніше виявилося синтезувати з очищених кислот шляхом переведення їх 

знову у хлориди 3.2-3 під дією SOCl2 та подальшим амінолізом (схема 3.1). 

S

N

R1POCl2, Py-NEt3,
HgCl2 (cat.)

S

N

P

O

OH

R1

S

N

P

O

R1

N

R2 R3

3.6, R1=CH3, R2NR3=

S

N

P

O

Cl

R1

3.2, R=CH3

3.3, R=Ph

3.1

H3O+ SOCl2

3.4, R=CH3, 73%
3.5, R=Ph, 69%

R2 NH
R3

3.7, R1=Ph, R2NR3=

N

N O

3.8, R1=Ph, R2=R3=Et

3.9, R1=Ph, R2NR3= N

3.10, R1=Ph, R2NR3= N

3.11, R1=CH3, R2NR3= N O

3.12, R1=Ph, R2NR3= N NCH3

3.13, R1=Ph, R2=H, R3=CH2CH2Ph 92%

3.14, R1=Ph, R2=H, R3=

F

3.15, R1=Ph, R2=H, R3=
S

N

3.6-15

62%

63%

69%

Синтезовані аміди:
1. Шляхом амінолізу реакційної
суміші після фосфорилювання

2. Із вільних кислот та тіонілхлориду

86%

82%

78%

81%

71%

76%

 

Схема 3.1 
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 Оптимальні умови проведення реакції були досліджені за допомогою 
1Н-ЯМР-спектроскопії шляхом спостереження за 2-Н-сигналом бензотіазолу 

при проведенні реакцій у ампулі ЯМР. Реакція повністю проходить 

меншеменш ніж за добу, а оптимальне співвідношення каталізатора та 

бензотіазолу складає 1:10. При підвищенні кількості каталізатора вихід 

продуктів фосфорилювання зменшується, мабуть через сильну координацію 

каталізатора до кінцевого продукту. 

6-нітробензотіазол 3.16 також реагує з MePOCl2 у присутності HgCl2, 

утворюючи після гідролізу відповідну кислоту 3.17 (схема 3.2): 

 

 

Схема 3.2 

 

Ця реакція відбувається значно повільніше, ніж у випадку незаміщеного 

бензотіазолу із-за впливу електроноакцепторної нітрогрупи. 

Інші сполуки ряду тіазолу реагують с хлоридами фосфонових кислот 

аналогічним чином. 4,5,6,7-тетрагідробензотіазол 3.18, аналогічно до 

бензотіазолу, не реагує з хлоридами фосфонових кислот (MePOCl2  або 

PhPOCl2) за стандартних умов (Py/Net3 розчин, 25 0C) навіть за 2 тижні, але 

каталітичні кількості HgCl2 сприяють повному проходженню реакції за одну 

добу, як і у випадку бензотіазолу, що було доведено за допомогою 31P-ЯМР-

спектроскопії. Продуктами є відповідні фосфіноїлхлориди 3.19-20, які були 

охарактеризовані за допомогою 31P-ЯМР-спектроскопії та переведені без 

виділення у відповідні фосфінати калію 3.20-21 (схема 3.3): 
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Схема 3.3 

Отримані солі можуть бути легко переведені назад у хлорфосфінати 

3.19-20 під дією пентахлориду фосфору у розчині POCl3. Чисті 

фосфіноїлхлориди були переведені у ряд амідів. Така послідовність є більш 

зручним методом синтезу фосфінамідів, на відміну від безпосереднього 

амінолізу реакційної суміші після реакції фосфорилювання. (схема 3.4): 

 

S

N

P

O

X

O- K+

S

N

P

O

X

Cl

S

N

P

O

X

NR1R2

PCl5

POCl3

R1R2NH

3.21, X=CH3

3.22, X=Ph

3.19, X=CH3, 82%
3.20, X=Ph, 95%

3.23-41

 

Замісники: 

3.23, X=Me, R1=H, R2=Ph, 91% 3.24, X=Me, R1=H, R2=2-CH3-C6H4, 82% 

3.25, X=Me, R1=H, R2=3-CH3-C6H4, 84% 3.26, X=Me, R1=H, R2=4-F-C6H4, 94% 

3.27, X=Me, R1=H, R2=3-Cl-C6H4, 79% 3.28, X=Me, R1=H, R2=4-Сl-C6H4, 84% 

3.29, X=Me, R1=H, R2=2,5-Cl2C6H3, 74% 3.30, X=Me, R1=H, R2=2-NO2-C6H4, 67% 

3.31, X=Me, R1=H, R2=3-NO2-C6H4, 74% 3.32, X=Me, R1=H, R2=4-NO2-C6H4, 77% 

3.33, X=Me, R1=H, R2=2-піридил-, 61% 3.34, X=Me, R1=H, R2=5-хлоро-2-піридил-, 60% 

3.35, X=Ph, R1=H, R2=2-Cl-C6H4, 71% 3.36, X=Ph, R1=H, R2=4-Cl-C6H4, 77% 

3.37, X=Ph, R1=H, R2=2,5-Cl2C6H3, 81% 3.38, X=Ph, R1=H, R2=2,6-Cl2C6H3, 88% 

3.39, X=Ph, R1=H, R2=5-хлоро-2-піридил-, 69% 3.40, X=Ph, R1=H, R2=5-бромо-2-піридил-, 64% 

3.41, X=Ph, R1=H, R2=N-NPh2, 67%  

Схема 3.4 
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 Виявилося, що незаміщений тіазол повільно реагує з PhPOCl2 за 

стандартних умов (Py, NEt3) і без каталізатора (протягом 7 діб), продуктом 

реакції є фосфіноїлхлорид 3.42, який був охарактеризований за допомогою 31P-

ЯМР-спектроскопії та був переведений у калієву сіль фосфінової кислоти 3.43 

без виділення (схема 3.5) Додавання 5-10% мол. HgCl2 приводить до значного 

прискорення реакції, яка завершується протягом доби. 

 

S

N

+ PhPOCl2
Py

NEt3 S

N

P

O

Cl

Ph S

N

P

O

O-

PhK2CO3

K+

H2O

3.42 3.43, 86%  

Схема 3.5 

 Ми також вивчили аналогічну реакцію фосфорилювання ізомерних 

нафто[1,2-d][1,3]- 3.44 і нафто[2,1-d][1,3] 3.45 тіазолів. Виявилося, що без 

HgCl2 ні один із ізомерів не реагував з метанфосфонодихлоридом (MePOCl2), 

після гідролізу майже кількісно виділялися вихідні гетероциклічні сполуки. У 

присутності каталізатора лише ізомер 3.45 вступав в реакцію 

фосфорилювання, сполука 3.44 лишалася незмінною навіть протягом 2 тижнів. 

Продукт реакції 3.46 був без виділення переведений у фосфінову кислоту 3.47 

шляхом гідролізу (схема 3.6). 
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Схема 3.6 

Це можна пояснити, якщо звернутися до механізму схожих реакцій 

фосфорилювання імідазолів галогенідами п’ятивалентного фосфору та 

ацилювання імідазолів ароїлхлоридами. Він передбачає утворенная на першій 

стадії N-ацил(фосфоноїл)імідазолію шляхом взаємодії імідазолу з 

електрофільним реагентом, який далі  під дією основи перетворюється у 

ключовий інтермедіат – гетероциклічний карбен. Якщо розглянути 

можливість утворення інтермедіатів із ізомерних нафтотіазолів, то лише 

ізомер 3.45 здатен утворювати N-фосфорильну сіль , ізомер 3.44 не реагує з 

хлоридом фосфонової кислоти внаслідок стеричних перешкод біля атому 

нітрогену (малюнок 3.1). 

 

 
Малюнок 3.1 Будова ймовірних інтермедіатів реакції фосфорилювання  

ізомерних нафтотіазолів. 

 Іншим важливим питанням є пояснення каталітичної активності солей 

Hg(II) у реакціях тіазолів з хлоридами фосфонових кислот. Зважаючи на 

наведені вище дані реакційної здатності ізомерних нафтотіазолів, утворення 

N-фосфорильної солі є необхідною умовою перебігу реакції. У такому випадку 

логічним є припущення про ілідно-карбеновий механізм реакції, подібний до 

механізму С-2 фосфорилювання імідазолів, що у їх випадку було надійно 

доведено у роботах О.М. Костюка та ін. [32, 33]. Таким чином, у відсутності 

солей Hg(II), реакція проходить за механізмом, наведеним на схемі 3.7. 
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Схема 3.7 

 У цьому механізму важливим є те, що у розчині піридину хлорид 

фосфонової кислоти існує переважно у вигляді N-фосфорильної четвертинної 

піридинієвої солі 3.46. При цьому концентрація N3-фосфорильованої 

четвертинної солі тіазолу 3.47 є досить низькою. Це призводить до 

уповільнення лімітуючої стадії – утворення гетероциклічного карбену 3.48, що 

загалом робить реакцію фосфорилювання тіазолу значно повільнішою, ніж у 

випадку 1-алкілімідазолу. Нуклеофільність атому нітрогену у різних 

гетероциклічних системах можна оцінити зі їх основністю, порівнюючи 

значення pKa (таблиця 3.1) [74]: 

 

 

5,2 
 

6,9 (R=H) 

7,33 (R=Me) 

 

2,53 

 

5,6 (R=H, Me) 

 

1,2 

 

Таблиця 3.1 
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 Як ми бачимо, імідазол та бензімідазол легко утворюють N-фосфорильні 

солі у розчині піридину, тому що вони є більш основними та нуклеофільними 

по відношенню до хлоридів фосфонових кислот, ніж піридин. Порівнюючи 1-

алкілімідазол та –бензімідазол, ми бачимо, що більша основність імідазолу 

корелює з його більшою реакційною здатністю у реакціях С-2 

фосфорилювання. Тіазол, який значно менш основний та є гіршим 

нуклеофілом, ніж піридин, реагує повільно, а у випадку бензотіазолу 

швидкість реакції є недостатньою, і тому у реакційній суміші продукт не 

спостерігається навіть після двох тижнів при 400С. 

Зважаючи на вищенаведені дані по фосфорилюванню ізомерних 

нафтотіазолів, а також літературні дані, яки були наведені у розділі 1.5, ми 

пропонуємо наступний механізм каталітичного фосфорилювання тіазолів за 

участю HgCl2. Відомо, що солі Hg(II) утворюють продукти С-меркурування 

при реакції з ароматичними та гетероциклічними субстратами. Тіазоли легко 

утворюють С-2 меркуропохідні 3.49 при реакції з HgCl2 або Hg(OAc)2 [75]. Ці 

сполуки далі реагують з хлоридами фосфонових кислот, утворюючи 

комплекси 3.50 відповідних гетероциклічних карбенів з Hg(II). Слід 

відзначити, що подібні сполуки 3.51 були відкриті Ванцліком [15] ще до 

виділення вільних гетероциклічних карбенів. При дисоціації сполук 3.50 

утворюється вільний карбен 3.52, який швидко перетворюється у С-2 

фосфорильований тіазол 3.53 (схема 3.8) 
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[15] 

Схема 3.8 

 Таким чином, хлорид меркурію (ІІ) є каталізатором С-2 

фосфорилювання тіазолів хлоридами фосфонових кислот, що є зручним 

методом синтезу тіазол-2-ілфосфінових кислот. Слід відзначити, що у 

відсутності солей Hg(II) реакція йде дуже повільно, і лише у випадку 

незаміщеного тіазолу. Вільні фосфінові кислоти ряду тіазолу перетворюються 

назад у хлориди під дією SOCl2 або PCl5, які були використані для синтезу їх 

амідів, такий підхід є більш зручним з препаративної точки зору, ніж 

безпосередній аміноліз реакційної суміші після реакції фосфорилювання. Було 

показано, що изомерні нафтотіазоли по різному ведуть себе в умовах реакції 

фосфорилювання – ізомер нафто[1,2-d][1,3]-тіазол реагує за зазначених умов з 

хлоридом метилфосфонової кислоти – а нафто[2,1-d][1,3]-тіазол не реагує. Це 

можна пояснити запропонованим «карбеновим» механізмом даної реакції, 

аналогічно до описаного у літературі схожого перетворення за участю 

імідазолів. 
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РОЗДІЛ 4. РЕАКЦІЯ 1,3-АЗОЛІВ З POCl3: УТВОРЕННЯ БІС-БЕНЗ- 

ІМІДАЗОЛ-2-ІЛІВ ТА 2-(2-ПІРИДИЛ)-БЕНЗОТІАЗОЛУ. 

Як вже було згадано у розділі 1.9, найпростішим методом синтезу 

похідних 2-імідазолілфосфонових кислот є реакція оксихлориду фосфору з 

відповідним заміщеним у положенні 1 імідазолом. Дійсно, описана реакція 1-

метил- та 1-етилімідазолів з оксихлоридом фосфору, продуктами якої є 

хлориди фосфонових кислот, але вихід у цій реакції не є дуже високим [65]. 

Нами було знайдено, що у випадку реакції між 1-метил- 4.1 та 1-

етилбензімідазолами 4.2 та оксихлоридом фосфору відповідні хлориди 

фосфонових кислот не утворюються (схема 4.1). 

 

 

Схема 4.1 

 

Замість цього відбувається реакція окиснювального здвоєння 

гетероциклічних сполук, продуктами якої є біс-азоли 4.3 та 4.4. Ця реакція 

схожа на раніше описану реакцію 1-алкілбензімідазолів з ацилхлоридами [76, 

77], при цьому також спостерігалось утворення сполук такого типу. Автори 

пояснювали утворення біс-азолів 4.3-4 атакою гетероциклічним карбеном 4.5 

проміжної четвертинної солі 4.6. Проміжний біс-адукт 4.7 перетворюється на 

біс-бензімідазол 4.3-4 та бензальдегід, тобто окисником у цій реакції є 

ацилхлорид, який відновлюється до альдегіду, що є досить рідкісним 

перетворенням. Ця реакція проходить при нагріванні 1-алкілбензімідазолу з 

хлорангідридом ароматичної кислоти (наприклад бензоїлхлоридом) у запаяній 

ампули при 150-1600С протягом 1-2 годин, вихід 4.3-4 складає 50-65% (схема 

4.2) 
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Ми пропонуємо наступний механізм реакції окиснювального здвоєння 

азолів під дією POCl3, він базується на раніше запропонованому у літературі 

(див. розділ 1.5, [76, 77]) механізму реакції фосфорилювання імідазолів за 

участю гетероциклічних карбенів. (схема 4.3) 

 

 

Схема 4.3 
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 Четвертинна сіль 4.8 під дією триетиламіну утворює гетероциклічний 

нуклеофільний карбен 4.9, який атакує другу молекулу солі 4.8. Після 

гідролізу дигідропохідна біс-азолу 4.10 під час виділення легко окиснюється 

на повітрі, утворюючи кінцевий продукт 4.3-4. Видно, що легкість перебігу 

реакції здвоєння визначається здатністю проміжної N-фосфорильної 

четвертинної солі 4.8 приєднувати нуклеофіли по зв’язку C=N. У випадку 

реакції 1-алкілбензімідазолів з хлоридами фосфонових кислот або POCl3 

утворюються наступні N-фосфорильні четвертинні солі 4.11 та 4.8 відповідно 

(мал. 4.1) 

 

 

Малюнок 4.1 

 Більш акцепторний замісник (POCl2) біля атому нітрогену N3 у сполуці 

4.8 порівняно зі сполукою 4.11 (PORCl), сильніше поляризує зв’язок C2=N3, 

сприяючи таким чином приєднанню нуклеофільного карбену до солі 4.8. Як 

наслідок, ми спостерігаємо, що оксихлорид фосфору замість реакції 

фосфорилювання, викликає здвоєння. Якщо порівнювати N-фосфорильні 

четвертинні солі імідазолу 4.12 та бензімідазолу 4.8, то у випадку останнього 

реакція приєднання по зв’язку C=N також є більш вигідною, ніж у випадку 

імідазолу (мал. 4.2). 

 

Малюнок 4.2 
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Це є загальною рисою при порівнянні гетероциклічних систем та їх 

бензопохідних, згадаймо, наприклад, поведінку піридину та хіноліну у реакції 

Рейсерта. Тому у випадку реакції 1-алкілбензімідазолу два фактори – більша 

електрофільність фосфору та анелювання сприяють приєднанню проміжного 

карбену до N-фосфорильної четвертинної солі, і реакція здвоєння стає 

домінуючою. 

 При реакції бензотіазолу та POCl3 у розчині піридину та у присутності 

NEt3/HgCl2 (кат.) основним продуктом є 2-(2-піридил)бензотіазол 4.13. Це 

можна пояснити тим, що бензотіазол є набагато гіршим нуклеофілом, ніж 

піридин, тому концентрація відповідної N-фосфорильної четвертинної солі 

бензотіазолу 4.14 дуже низька (див. розділ 3, таблиця 3.1), і гетероциклічний 

карбен реагує з четвертинною сіллю піридину 4.15. Проміжна дигідропохідна 

4.16 легко окиснюється до фінального продукту 4.13 під час обробки 

реакційної суміші на повітрі (схема 4.4) Структуру кінцевого продукту було 

встановлено шляхом порівняння спектрів ЯМР із зразком, синтезованим 

іншим шляхом [78] 
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 Таким чином, реакція оксихлориду фосфору з 1-алкілбензімідазолами у 

розчині піридину та у присутності триетиламіну як основи, неочікувано 

приводить до утворення 1,1’-біс-бензімідазолів. Такий результат було 

пояснено за допомогою запропонованого механізму з проміжним утворенням 

гетероциклічних карбенів. Він базується на описаному у літературі механізму 

схожої реакції окиснювального здвоєння бензімідазолів під дією 

ароїлхлоридів. Було показано, що бензотіазол у аналогічних умовах дає 

продукт перехресного здвоєння з розчинником – піридином, 2-(2-піридил)-

бензотіазол. Наслідком цих результатів є те, що для синтезу похідних 

фосфонових кислот необхідно використовувати інший фосфорилюючий 

реагент, про що піде мова у наступному розділі. 
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РОЗДІЛ 5. СИНТЕЗ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ 

АМІНОСИЛІКАГЕЛЮ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ЯК СОРБЕНТІВ ДЛЯ 

ЕКСТРАКЦІЇ U(VI) ІЗ РОЗЧИНУ. 

 Серед описаних в літературі прикладів використання С-2 

фосфорильованих азолів найчастіше згадується їх здатність утворювати 

комплекси з перехідними металами. Для цього зазвичай використовують 

третинні фосфіни ряду імідазолу та метали-платиноїди [79], [80]. Отримані 

комплекси є каталізаторами реакцій гідрування, гідроформілювання, тощо. 

Була також вивчена можливість використання цих комплексних сполук у 

якості протипухлинних ліків для хіміотерапії [81]. 

 Ідею застосування синтезованих раніше похідних фосфінових кислот у 

якості лігандів нам надало використання гасового розчину трибутилфосфату 

для екстракції іонів U(VI) із водного розчину в органічну фазу. Це явище є 

ключовим у п’юрекс-процесі (purex process) – переробці відпрацьованого 

ядерного пального для виділення із нього чистих сполук урану та плутонію 

для їх повторного використання [82]. Загалом, проблема переробки ядерних 

відходів щільно пов’язана з екстракцією та розділенням йонів актиноїдів. 

Багато сучасних робіт присвячено пошуку нових адсорбентів для вилучення 

іонів уранілу із розчину, для чого використовували неорганічні матеріали, 

синтетичні органічні полімери та органічно-неорганічні гібридні матеріали 

[83]. Серед таких часто використовують композити на основі силікагелю з 

середнім розміром пор (mesoporous силікагель), який містить ковалентно 

зв’язані залишки сполук P(V), наприклад [84]. При поліконденсації 

тетраетоксисилану з діетилфосфатоетилтриетоксисиланом у присутності 

броміду цетилтриметиламмонію у якості ПАС були отримані наночастки 

силікагелю з однорідним розміром пор – 2,7 нм, які були достатньо стабільні 

та ефективно адсорбували U(VI) із водного розчину. Іншим прикладом є ряд 

ковалентно зв’язаних фосфіноксидів, які були пришиті до вініл-заміщеного 

силікагелю за допомогою пост-дериватизації [85] Отриманий матеріал 

продемонстрував гарні результати з адсорбції U(VI) із сильнокислого 
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середовища, що важливо при переробці ядерних відходів. Новий тип 

матеріалів для екстракції радіонуклідів описаний у роботі [86]. Він оснований 

на ковалентно зв’язаному залишку фосфонової кислоти на поверхні 3D 

кубічнокубічно-середньопористого силікагелю. Отриманий композит показав 

кращі результати у селективній адсорбції урану та торію порівняно з 

силікагелем SBA-15, який має гексагональну 2D структуру. Іншим прикладом 

композиту для екстракції U(VI) є SBA-15, ковалентно пост-модифікований 

діетилетилфосфонатом та етилфосфоновою кислотою [87]. Отриманий 

композит на основі етилфосфонової кислоти, крім гарних результатів з 

адсорбції U(VI), також продемонстрував бажану селективність у присутності 

багатьох інших іонів металів, а, також можливість багаторазового повторного 

використання, що є важливим для втілення у промисловість. Крім силікагелю, 

за основу також брали біфункціоналізований магнітний оксид заліза, до якого 

ковалентно приєднали залишки фосфонату та катіонів алкіламмонію [88], 

отриманий композит вивчали як адсорбент урану із лужного середовища.  

 У різних роботах з адсорбції U(VI) за допомогою композитів ємність 

сорбенту по відношенню до урану знаходилася в інтервалі від 10 до 1000 мг/г 

[83], причому вона залежила від pH середовища, співвідношення маси 

сорбенту до об’єму розчину, температури. Найменше даних було зібрано для 

сорбції урану із кислих розчинів [85], що і стало предметом даної роботи. 

 У якості вихідного матеріалу для модифікації ми обрали добре вивчений 

аміносилікагель , який можна легко отримати, виходячи із силікагелю та 3-

амінопропілтриетоксисилану [89]. Вільні аміногрупи на поверхні силікагелю 

використовуються для ковалентного зв’язування лігандів за допомогою 

багатьох реакцій – алкілування, конденсації з альдегідами, утворення амідного 

зв’язку. Ми обрали останнє, зважаючи на універсальність та стійкість амідів 

при різних значеннях pH. Таким чином, цільова молекула повинна містити 

залишок фосфінової кислоти ряду імідазолу та карбоксильну групу для 

ковалентного зв’язування ліганда з поверхнею аміносілікагелю; нами була 

обрана структура 5.1 (мал. 5.1) 
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Малюнок 5.1 

 Ліганд 5.1 був синтезований виходячи з легкодоступного 1-

ціанометилбензімідазолу, 5.2 який при реакції з фенілфосфонодихлоридом у 

пиридині та у присутності триетиламіну як основи утворив відповідний 

хлорид фосфінової кислоти 5.3. Реакція проходила повністю за 24 години, що 

було встановлено за допомогою 31P-ЯМР спектрів реакційної суміші. Після 

гідролізу реакційної суміші водою була виділена вільна фосфінова кислота 5.4, 

яка, в результаті лужного гідролізу нітрильної групи перейшла у цільову 

сполуку 5.1 (схема 5.1) 

 

 

Схема 5.1 

 Ліганд 5.1 був активований по карбоксильній групі під дією 

карбонілдіімідазолу у ДМФА (схема 5.2), після чого у отриманий розчин 

імідазоліду додали аміносилілкагель з концентрацією вільних аміногруп 0,6 

ммоль/г, при чому було використано 1.3 екв. активованої похідної кислоти на 

1 екв. аміносилікагелю. Після перемішування при кімнатній температурі 
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протягом 1 доби отриманий матеріал 5.5 відфільтрували, ретельно промили 

ДМФА, етанолом, етером та висушили у вакуумі (10-2 мм Hg, 50oC, 8 годин). 
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Схема 5.2 

 

Отриманий матеріал 5.5 був вивчений за допомогою ряду методів: Фур’є 

ІЧ спектроскопії, низькотемпературної сорбції N2 – для встановлення розміру 

пор, дифференційної скануючої калоріметрії – мас-спектрометрії (DSC-MS), 

Фур’є ІЧ – термогравіметрії (FTIR-TG), рентгенівської фотоелектронної 

спектроскопії (XPS) – для визначення елементного складу поверхні та 

концентрації зв’язаного ліганду, скануючої електронної мікроскопії (SEM). 

Також були проведені експерименти з адсорбції та десорбції іонів UO2
2+ при 

різних значеннях pH (2,5-9,0). 

 Середній розмір пор отриманого матеріалу складав 6,5 нм. Для 

порівняння – у випадку вихідного силікагелю розмір пор складав 6.6 нм, а 

після його модифікації 3-амінопропілтриетоксисиланом – 7,7 нм 

(аміносилікагель, перед модифікацією лігандом). Виходячи з аналізу ізотерм 



92 
 

адсорбції, ми зробили висновок, що середній розмір пор та його однорідність 

не змінились істотним чином під час обох модифікацій (силікагель 

->аміносилікагель->композит), при чому більшість пор отриманого 

композиту мали розмір 1-8 нм, тобто ми отримали середньопористий матеріал. 

 На малюнку 5.2 наведені ІЧ спектри: 1) силікагелю; 2) аміносилікагелю; 

3) синтезованого композиту 5.5; 4) вільного ліганду 5.1. 

 

Малюнок 5.2 

У спектрі вільного ліганду 5.1 спостерігаються смуги 1673 і 1727 см-1, 

які відповідають симетричним та антисиметричним коливанням 

карбоксильної групи. У спектрі отриманого композиту 5.5 ці смуги зникають, 

натомість з’являється смуга 1664 см-1, яка відповідає коливанням амідної 

групи. У спектрі ліганда також спостерігаються коливання залишку 

фосфінової кислоти (Р=О) при 1351 см-1, які, після утворення композиту, 

зсуваються і складають 1368 см-1, що можна пояснити зміною поляризації 

молекули після кон’югації з поверхнею. 

 Термічні характеристики отриманого композиту були вивчені за 

допомогою DSC-MS та FTIR-TG (мал. 5.3) 
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Малюнок 5.3 

a) DSC-MS аналіз композиту: криві DSC (дифференціальної скануючої калоріметрії), DTG 

(дифференціальної термогравіметрії), TG (термогравіметрії); b) просторове зображення DSC-MS 

аналізу. 

 

Отримані дані свідчать про декілька температурних інтервалів розкладу 

композиту. 25-125оС зі зміною маси 0,8% відповідає випаровуванню 

адсорбованої води. 125-250оС зі зміною маси 1,2% відповідає елімінуванню 

ОН-груп з поверхні. Обидва процеси при подібних температурах відбуваються 

також і в силікагелі та аміносилікагелі. Третій інтервал 250-470оС при 

максимумі Т=355оС зі зміною маси 6,1% свідчить про термічний розклад 

зв’язаного з поверхнею ліганду, при цьому випаровуються продукти розкладу 

фенільного та імідазольних кілець, оксиди карбону та фосфору разом з 

різними вуглеводнями-гомологами. 

 Для XPS аналізу був приготований зразок композиту з адсорбованим 

уранілацетатом, для чого 1,5 г композиту струшували з 100 мл 0,01М розчину 

UO2(OAc)2 при pH 5,5 протягом 6 годин. Після чого твердий осад був 

відділений центрифугуванням та висушений на повітрі. Спектри XPS наведені 

на малюнку 5.4 а результати у таблиці 5.1 

 

Пік Положення піку (eV) Концентрація атомів, % Массова концентрація, % 

C1s 284,7 15,8 8,1 

O1s 532,7 44,1 30,2 

Si2p 103,2 37,4 44,9 

U4f 382,2 1,5 15,2 

P2p 132,2 1,2 1,6 

Таблиця 5.1 
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Малюнок 5.4 

a) оглядовий XPS спектр та область C1s; b) область O1s; c) область U4f. 

 

Концентрація U(VI), знайдена за допомогою XPS, складає 150 мг/г, що є 

близьким до значення, знайденного із ізотерми адсорбції – 172 мг/г (див. 

нижче). Це відображае те, що іони U(VI) зв'язуються за рахунок 

комплексоутворення із зв’язаним лігандом – бензімідазол-2-ілфосфіновою 

кислотою. Так як метод XPS визначає атоми урану лише в зовнішньому шарі 

поверхні адсорбенту, то ми можемо визначити концентрацію хелату U(VI) на 

поверхні. Співвідношення атомних концентрацій U/P складає 1,5:1,2, із чого 

можна зробити висновок, що уран утворює з лігандом хелат зі стехіометрією 

1:1. 

 Залежність адсорбції від pH середовища була вивчена при початковій 

концентрації метала у розчині 238 мг/дм3 і показана на малюнку 5.5 
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Малюнок 5.5 

Видно, що найнижча ємність сорбенту (22 мг/г) спостерігається при 

pH=2,5, швидко зростаючи у діапазоні pH=2,5-3,7 до значення 92 мг/г. При 

початковому значенні pH=4,0-9,0 емність майже не змінюється та складає 95 

мг/г або 40% початкової концентрації урану. Порівняння співвдношення 

різних іоних форм U(VI) (мал. 5.6) та ємності адсорбції в залежності від pH 

свідчить про несуттєвий вплив аніонних комплексів U(VI) на процес сорбції. 

Хелатування U(VI) лігандом достатньо сильне для збереження ємності сорбції 

при рН>5, при якому аніонні комплекси є домінуючою формою U(VI) у 

водному розчині, таким чином вони спонтанно руйнуються у присутності 

ліганду, прив’язаного до поверхні сорбенту. 

 

 

Малюнок 5.6 

Якщо порівняти ємністьємність адсорбції U(VI) отриманого композиту 

з ємностями вихідних силікагелю та аміносилікагелю (таблиця 5.2), то видно, 
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що після приєднання ліганду ємність сорбенту виросла як у нейтральному, так 

і в кислому середовищі. Слід відмітити, що у кислому середовищі (рН=2,7) 

різниця між отриманим композитом та вихідним аміносилікагелем є найбільш 

високою (майже 1,7 разів), що важливо для застосування при переробці 

ядерних відходів, тому що вони мають рН, яке є близьке до наведеного. 

 

рН Силікагель Аміносилікагель Композит 

7 144 166 176 

2,7 14 16 27 

Таблиця 5.2. Ємність адсорбції (мг U(VI) на 1г сорбенту). 

 

Наведені вище дані, а також експерименти з кінетики сорбції та десорбції 

пояснюются нами наступним запропонованим механізмом зв’язування іонів 

UO2
2+ у нейтральному/слаболужному та кислому середовищі (схема 5.3) 

силікагелем, аміносилікагелем та композитом на основі бензімідазол-2-

ілфосфінової кислоти. 

Нейтральне та лужне середовище Кисле середовище 

 

Схема 5.3 1) силікагель; 2) аміносилікагель; 2) композит. 
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Згідно запропонованому механізму, у випадку силікагеля та 

аміносилікагеля іони UO2
2+ утворюють хелати з –OH та NH2 поверхні лише в 

нейтральному та лужному середовищі, у кислому середовищі UO2
2+ утворює 

аквакомплекси, при цьому функціональні групи поверхні переходять у 

зовнішню координаційну сферу металу і зв’язок між ним та поверхнею стає 

значно слабше. Натомість, у випадку композиту на основі бензімідазол-2-

ілфосфінової кислоти, зменшення рН приводить до зміни структури хелату - 

атом нітрогену протонується, але замість нього у внутрішню координаційну 

сферу вступає атом кисню фосфінової кислоти, тому хелатування зберігається, 

що сприяє адсорбційним властивостям синтезованого нами матеріалу. 

Таким чином, отриманий композитний матеріал 5.5 на основі 

бензімідазол-2-ілфосфінової кислоти та аміносилікагелю продемонстрував 

гарні результати адсорбції іонів UO2
2+ із водного розчину у порівнянні з 

вихідними матеріалами (силікагелем та аміносилікагелем). Ця різниця 

особливо відчутна у кислому середовищі (рН=2,7) та складає 1,7 разів 

порівняно з аміносилікагелем. Це є важливим результатом для потенційного 

застосування отриманого матеріалу у переробці відпрацьованого ядерного 

пального, тому що під час цього процесу необхідно екстрагувати уран саме з 

кислого середовища. 

 Зважаючи на наведені вище результати, цікаво було вдосконалити 

координаційні властивості ліганду 5.1 по відношенню до UO2
2+, таким чином 

збільшити ємність адсорбції композиту у кислому середовищі. Ми розглянули 

наступні дві зміни у структурі ліганду, які мають покращити його 

координаційні властивості (мал. 5.7) 
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Малюнок 5.7 

По перше, ми замінили залишок одноосновної фосфінової кислоти на 

двоосновну фосфонову кислоту. Це обумовлено тим, що двозарядні залишки 

фосфонової кислоти утворюють стійкіші іоні пари з двічі зарядженими іонами 

UO2
2+, ніж однократно заряджені залишки фосфінату. 

По-друге, ми замінили ядро бензімідазолу на імідазол, що обумовлено 

кращою нуклеофільністю останнього (згадаймо значення pKa для обох, 

наведені у розділі 3, таблиця 3.1), і, як наслідок, його кращими 

координаційними властивостями. Крім того, положення N-3 імідазолу не має 

стеричних перешкод, на відміну від бензімідазолу (C-H у 5 положенні). Таким 

чином, наша цільова структура є сполука 5.6, яка містить фрагмент імідазол-

2-ілфосфонової кислоти для координації U(VI) та карбоксильну групу для 

ковалентного зв’язування з поверхнею аміносилікагелю. У якості вихідної 

сполуки ми обрали (імідазол-1-іл)метилацетат 5.7. Проте, як і очікувалось, 

фосфорилювання за допомогою POCl3 привело до утворення складної суміші 

продуктів, по аналогії з результатами, наведеними у розділі 4, із якої виділити 

цільовий продукт не вдалося. Очевидно, що оксихлорид фосфору треба 

замінити на менш активний реагент. Після декількох невдалих спроб 

використання діалкілхлорфосфатів було знайдено, що діфенілхлорфосфат 

реагує зі сполукою 5.7 утворюючи відповідний фосфонат 5.8 з виходом 81%. 

Реакція йде у стандартних умовах (піридин та триетиламін як основа) 

протягом 2 діб, дещо повільніше, ніж у випадку PhPOCl2 (що є очікуваним); 

слід нагадати, що із схожим по структурі Ph2POCl подібні реакції не йдуть 

зовсім [65]. Сполука 5.8 була виділена шляхом флеш-хроматографії, обидва 

естери були прогідролізовані при кип’ятінні протягом 1,5 годин у 6М HCl, в 

результаті чого ми отримали цільовий ліганд 5.6 з виходом 93% (схема 5.4) 
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Схема 5.4 

 Ліганд 5.6 був активований під дією карбонілдіімідазолу у розчині 

ДМФА, після чого був приєднаний до поверхні аміносилікагелю шляхом 

утворення амідного зв’язку, в результаті чого був отриманий композит 5.9, 

аналогічно до 5.5 (схема 5.5) 

 

 

 

Схема 5.5 

 Для доведення регіоселективності утворення амідного зв’язку саме за 

рахунок карбоксилу, а не залишку фосфонової кислоти, ми провели реакцію 

ацилювання 4-метоксибензиламіну лігандом 5.6, у тих же умовах, що і синтез 

композиту, в результаті чого був отриманий амід 5.10 (схема 5.6) 
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Схема 5.6 

Будова сполуки 5.10 була досліджена за допомогою ЯМР-спектроскопії. 

У 31Р-ЯМР спектрі спостерігався синглет при -22.54 м.ч., але цього 

недостатньо для вибору між вільною фосфоновою кислотою та фосфінамідом, 

що обумовлено маленькою різницею в їх можливих хімічних зсувах. Для 

доведення існування структурного фрагменту CH2-CO-NH-CH2 була 

застосована спектроскопія HMBC (мал. 5.8, також див. додаток) 

 

Малюнок 5.8 

У спектрі HMBC спостерігається кореляція між сигналами H при 4.22, 

який належить CH2 групі залишку 4-метиксибензиламіну, та C при 165.50, 
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який належить карбонільній групі амідного фрагменту, що доводить 

присутність саме карбоксаміду (а не фосфонаміду). Регіоселективність у 

реакції ліганду 5.6 з 4-метоксибензіламіном при активації CDI в умовах, 

аналогічних до тих, що були застосовані для синтезу композиту 5.9, свідчить 

що ліганд 5.6 ковалентно зв’язаний з аміногрупами поверхні через 

карбоксильну групу та має вільні залишки фосфонової кислоти. 

 Синтезований композит 5.9  на основі фосфонової кислоти (подібно до 

попереднього композиту 5.5) був досліджений рядом методів для визначення 

розміру пор та їх однорідності, термічних властивостей, концентрації ліганду 

на поверхні, стехіометрії комплексу ліганд-U(VI) та сорбційних властивостей 

отриманого матеріалу по відношенню до UO2
2+ при різних pH. Для 

приготування зразків для дослідження сорбенту з адсорбованим U(VI) 

віхідний композит (2 г) струшували з 100 мл 0,01М UO2(CH3COO)2 при рН=5,5 

протягом 8 годин, після чього осад відфільтрували та сушили на повітрі. 

 Розмір пор матеріалів, визначений низькотемпературною сорбцією N2 

(при 77К), як і в попередньому випадку 5.5, зменшувався при кожній наступній 

модифікації. Для отриманого композиту 5.9 він складає 2,3-11,1 нм із середнім 

значенням 6,5 нм, що відповідає середньопористому матеріалу за 

класіфікацією IUPAC. 

 Спектри Фур’є ІЧ для композита 5.9 перед та після адсорбції 

UO2(CH3COO)2 наведені на мал. 5.9 

 

Малюнок 5.9 



102 
 

Для нас найбільш важливим є зсув смуги коливання U=O зв’язку у 

адсорбованому ацетаті уранілу (920 см-1) порівняно з вільним іоном уранілу 

(960 см-1), що обумовлено утворенням хелату з лігандом на поверхні. Також 

присутній зсув смуг деформаційних та валентних коливань основи силікагелю 

Si-O-Si: 470 см-1 і 582 см-1 відповідно для вільного композиту та 468 см-1 і 600 

см-1 відповідно для сорбенту з UO2(CH3COO)2. Це може свідчити про 

додаткове включення сілоксанових груп , крім ліганду, у внутрішню 

координаційну сферу U(VI). 

 Термічні характеристики отриманого композиту 5.9 були вивчені за 

допомогою DSC-MS та FTIR-TG (мал. 5.10) 

 

a) b) 

Малюнок 5.10. 

a) TG-, DTG-, DSC-MS аналіз композиту 5.9; b) просторове зображення FTIR-TG аналізу. 

 

Отриманий композит має наступні температурні діапазони розкладу: 25-

200оC із зміною маси 3,02%, 200-270оC із зміною маси 1,57%, 270-470оC із 

зміною маси 7,33%, та 470-950 оC із зміною маси 5,26%. Перший та другий 

інтервали з Tmax = 95, 165 і 229оC, подібно до силікагелю та аміносилікагелю, 

відповідають випаровуванню адсорбованої води та елімінуванню 

гидроксигруп. Температурні інтервали від 270 до 470оC із Tmax = 344оC та від 

470 до 950 оC із Tmax = 566оC відповідають термічній деструкції ліганду на 

поверхні аміносилікагелю з наступним елімінуванням та розкладом кільця 
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імідазолу та випаровування оксидів вуглецю і фосфору разом з різними 

вуглеводнями-гомологами. 

Зразки композиту 5.9 до та після адсорбції урану також були вивчені 

методом XPS. Отримані спектри приведені на малюнку 5.11. 
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U4f

Binding Energy, eV

530 534 538530 534 538
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Малюнок 5.11 

H) Оглядові спектри до та після адсорбції уранілацетату та порівнняння регіонів (до та після адсорбції): A) 

та B) – N1s; C) та D) – O1s; E) та F) – C1s; G) – U4f. 

 

Виходячи із наведених спектрів був визначений елементний склад поверхні 

композиту до та після адсорбції U(VI), результати наведені у таблицях 5.3 та 

5.4. 

Пік 
Положення 
(eV) 

Інтенсивність 
(CPS) 

Інтенсивність 
/RSF 

Атомна 
концентрація, % 

Масова концентрація, 
% 

C1s 284.7 60438.7 60438.7 15.3 9.4 

O1s 531.7 560365 191251 48.5 39.6 

Si2p 102.2 90563.8 110849 28.1 40.3 

N1s 400.8 27955.8 15531 3.9 2.8 
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Fe2p 710.2 92645.1 5649.1 1.4 4.1 

P2p 132.2 8907.4 7485.2 1.9 3.0 

F1s 688.2 13589.2 3067.6 0.8 0.8 

Таблиця 5.3. Положення піків та їх інтенсивність (%) у XPS спектрі зразка перед адсорбцією урану (VI). 

 

Пік 
Положення 
(eV) 

Інтенсивність 
(CPS) 

Інтенсивність 
/RSF 

Атомна 
концентрація, 
% 

Масова 
концентрація, % 

C1s 284.7 60039.9 60040 15.3 7.7 

O1s 530.7 540406.6 184439 46.9 31.3 

U4f 380.7 415822.9 8504 2.2 21.8 

N1s 399.2 33459.5 18589 4.7 2.7 

P2p 133.8 12051.8 10128 2.6 3.4 

Si2p 102.1 90894.9 111254 28.3 33.1 

Таблиця 5.4. Положення піків та їх інтенсивність (%) у XPS спектрі зразка після адсорбції урану (VI). 

 

Видно, що після адсорбції співвідношення атомних концентрацій U/P 

складає 2,2/2,6. Це свідчить про утворення комплексу 1:1 уран-ліганд. 

 Залежність ефективності адсорбції (у відсотках від початкової 

концентрації U(VI) у розчині) від pH середовища наведено на малюнку 5.12 

2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
65

70

75

80

85

90

95

100

pHeq

re
m

ov
al

 e
ff

ic
ie

n
cy

, %

 

Малюнок 5.12. 

Видно, що при pH=2,3 вже спостерігається досить високий ступінь 

адсорбції, що складає 68%. Він майже лінійно зростає при зміні рН від 2,3 до 
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4, сягаючи 95-97% при рН=4-5. Цей результат є важливим з практичної точки 

зору, тому що відходи ядерного пального мають кисле рН, близьке до 

наведеного, і екстракція/адсорбція урану саме в цих умовах є важливою 

стадією переробки зазначених відходів. Враховуючи наведені вище дані, а 

також експерименти з кінетики адсорбції, нами запропонований наступний 

механізм зв’язування іонів U(VI) при різних рН (схема 5.7) 

 

 

Схема 5.7 

При pH≥8 найвирогідніша структура комплексу є 5.11, у якій UO2
2+ 

хелатований двозарядним аніоном фосфонової кислоти, утворюючи 

нейтральний комплекс. При такому pH хелатування двома атомами оксигену 

є вигіднішим, ніж атомом оксигену та нітрогену імідазолу завдяки великій 

енергії зв’язку U-O. При переході до більш кислого середовища утворюється 

рівноважна суміш однозарядних комплексів 5.12 та 5.13. Для цього важливо 

згадати pKa фосфонової ксилоти (2.3 та 7.8 для PhPO(OH)2[90] ) та імідазолу 

(7.06 для 1-метилімідазолу). Ці значення вказують на те, що першим 

протонується один із атомів оксигену фосфонової кослоти структури 1 з 

утворенням 5.13, але реальна рівновага також залежить від відношення енергій 

зв’язків U-C та U-N у монокатіонних комплексах 5.12 та 5.13. Згідно значень 

pKa, концентрація комплексу 5.13 буде зростати зі зменшенням pH. При pH≤3 

утворюються дикатіонні комплекси 5.14 та 5.15, які є менш стабільні, ніж 5.11-

13 та можуть вивільняти катіони UO2
2+ назад у розчин. Таким чином, при pH 

від 8 до 3 синтезований композит міцно зв’язує UO2
2+ у хелат іммобілізованим 

на поверхні лігандом – імідазол-2-ілфосфоновою кислотою. Цей діапазон 
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значень pH близький до того, при якому фенілфосфонова кислота утворює 

комплекс 1:1 з катіонами уранілу у розчині [91]. 

У таблиці 5.5 наведені дані з ємності адсорбції U(VI) різними 

матеріалами (при pH=5,5). Видно, що композит 5.5 на основі бензімідазол-2-

ілфосфіновой кислоти вже продемонстрував гарну ємність адсорбції U(VI) 

порівняно з іншими матеріалами. Заміна ліганду 5.1 на імідазол-2-

ілфосфонову кислоту 5.6 призвела до значного покращення зв’язування U(VI), 

таким чином синтезований композит 5.9 виявився одним з найкращих 

сорбентів іонів U(VI) серед відомих на даний час. 

 

Сорбент qmax, мг/г Посилання 

Triocthylamine functionalized magnetite nanoparticles  27.5 [92] 

PDA-functionalized magnetic nanoparticle, mesoporous carbon, 
glass fiber carpet 

44.5 [93] 

Phosphorylated chitosan 54.6 [94] 

Amine-impregnated cellulose 56.5 [95] 

Mesoporous carbon 

Polymerized aniline on mesoporous carbon 

55.6 

112.1 

[96] 

[96] 

Resin Tulsion CH-96  70 [97] 

Magnetic Schiff base 94.3 [98] 

MCM-48 molecular sieves 

Polymeric-magnetite cryobead 

MCM-48 molecular sieves 

95 

97 

125 

[99] 

[100] 

[99] 

Силікагель gel 144 [101] 

Аміносилікагель gel 166 [101] 

Композит на основі бензімідазол-2-ілфосфінової кислоти 
5.5 

176 Данна робота 

Amine-functionalized metal-organic framework  200  [102] 

Layered organic−inorganic hybrid thiostannate  338.43 [97] 

Melanin-functionalized agarose–chitosan 435 [103] 



107 
 

Polyacrylic acid hydrogels 445.11 [104] 

Композит на основі імідазол-2-ілфосфонової кислоти 5.9 618 Данна робота 

Таблиця 5.5. Порівняння ємності адсорбції U(VI) (qmax) композитів 5.5 та 5.9 з іншими сорбентами. 

 

Важливим аспектом для практичного використання є можливість 

регенерації сорбенту та екстракція адсорбованого урану назад у розчин. 

Експерименти з ресорбції були проведені зі зразками сорбенту, 

використаними для адсорбції йонів U(VI) із 0,01М розчинів. Як реагенти для 

ресорбції були використані: чиста вода, розчини водної кислоти (HNO3) при 

pH=1 або водний луг (NaOH) при pH=12. Задовільні результати з регенерації 

сорбенту були досягнуті з використанням 0.1М нітратної кислоти, pH=1 (таб. 

5.6). Це демонструє, що сорбент може бути використаний знову при 

послідовному повторюванні процесів видалення йонів уранілу з розчину. 

Ефективність регенерації, % Реагент регенерації 

0 H2O 

12 NaOH, pH=12 

45 HNO3, pH=1 

Таблиця 5.6. Регенерація сорбенту 5.9. 

 

Таким чином, було синтезовано два ліганди на основі бензімідазол-2-

ілфосфінової та імідазол-2-ілфосфонової кислот, які утворюють стійкі хелати 

з іонами UO2
2+. Для синтезу ліганду - фосфонової кислоти 5.6 було вперше 

використано пряме С-2 фосфорилювання імідазолу похідним P(V), 

дифенілхлорфосфатом, що, на відміну від попередніх досліджень, дало змогу 

отримати цільовий продукт з високим виходом (81%). Обидва ліганди були 

ковалентно зв’язані з поверхнею аміносилікагелю за рахунок утворення 

амідного зв’язку, у результаті чого було синтезовано два композити – 5.5 та 

5.9. Отримані композити були досліджені рядом фізико-хімічних методів, 

було доведено утворення хелатів складу 1:1 між ковалентно зв’язаними 

фосфоровмісними лігандами та іонами уранілу. Перехід від бензімідазол-2-
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ілфосфінової до імідазол-2-ілфосфонової кислоти як ліганду привів до 

значного покращення емності адсорбції композиту 5.9 - 618 мг/г (проти 176 

мг/г), що робить його одним із найкращих сорбентів йонів уранілу, відомих на 

теперішній час. Висока ємність адсорбції разом з можливістю повторного 

використання робить композит 5.9 на основі імідазол-2-ілфосфонової кислоти 

перспективним матеріалом для переробки відпрацьованого ядерного 

пального. 
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РОЗДІЛ 6. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА. 

 

Спектри 1Н ЯМР виміряні на приладах Bruker WP-100 SU (100 МГц для 
1Н; 25,15 МГц для 13С; 40,49 МГц для 31Р, КНУ імені Тараса Шевченка, 

кафедра органічної хімії), Bruker Avance 200 (200,03 МГц для 1Н; 50,30 МГц 

для 13С; 80,97 МГц для 31Р, Університет м. Ніцца, Франція), Bruker Avance HD 

III 500 (500,08 МГц для 1Н; 125,75 МГц для 13С; 202,43 МГц для 31Р, 

Кембріджський університет, хімічний факультет, Великобрітанія). Хімічні 

зсуви приведені у шкалі по відношенню до тетраметилсілану ( У якості 

внутрішнього стандарту для 1Н та 13С-ЯМР спектрів, знятих у D2O ,був 

використаний 1,4-діоксан, у всіх інших випадках були використані залишкові 

сигнали розчинника, або тетраметилсілан. Для 31Р у якості зовнішнього 

стандарту використали 85% водний розчин H3PO4. ІЧ спектри були виміряні 

на приладах Perkin Elmer Spectrum One FT-IR та Thermo Nicolet Nexus FT-IR 

Хроматограми HPLC та/або мас-спектри були записані на інструментах 

Agilent 1100 LCMSD SL з електроспрей-іонізацією в позитивному та 

негативному модах (ТОВ «Єнамін», м. Київ, Україна та Кембріджський 

університет, хімічний факультет, Велика Британія).  

Дані елементного аналізу, отримані за допомогою приладу Vario Micro 

Cube та відповідають розрахованим. 

Всі реакції фосфорилювання проводили в атмосфері сухого аргону, 

виділення продуктів здійснювали на повітрі, якщо не вказано інше. Всі 

розчинники були перегнані перед використанням. Піридин витримували 1 

добу над KOH, після чого переганяли над P2O5, триетиламін витримували 1 

добу над КОН, після чого переганяли над натрієм. Усі інші вихідні сполуки 

синтезували за методиками, вказаними вище, або використовували 

комерційно доступні без додаткового очищення. 
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Для синтезу композитних матеріалів був використаний силікагель 

виробництва «Merck» з розміром часток 0.2 – 0.5 мм та середнім розміром пор 

6 нм. У експериментах із сорбції урану розчин U(VI) (2 ммоль/дм3) був 

отриманий шляхом розчинення ураніл ацетату (UO2(CH3COO)2·2H2O) 

виробництва «ChemPur» у деіонізованій воді.  

Загальна методика реакціі 1-заміщеного імідазолу та хлориду 

фосфонової кислоти (всі операціі виконуються в атмосфері сухого аргону). 

До розчину 10 ммоль 1-заміщеного імідазолу та 15 ммоль триетиламіну у 10 

мл піридину додають при перемішуванні по краплям розчин 10,5 ммоль 

хлориду фосфонової кислоти у 5 мл піридину протягом 3-5 хвилин. Після 

перемішування протягом 15 хвилин суміш залишають на необхідний для 

повного перетворення час. Після чого додають водний розчин 30 ммоль 

карбонату натрію (чи калюю), суміш випаровують, із твердого залишку 

продукт екстрагують сухим метанолом Після випаровування розчинника 

залишок розтирають з сухим ацетоном та кристалізують. У випадку синтезу 

фосфінаміду після реакціі до суміші додають по краплям 50 ммоль вторинного 

аміну, перемішують 1 годину, після чого розчинник випаровують, продукт 

екстрагують із сухого залишку толуеном. Після випаровування розчинника 

фосфінамід кристалізують чи хроматографують. 

 

Метил(1-феніл-1H-імідазол-2-іл)фосфінат калію 2.1.5 

Був отриманий з 2 г 1-фенілімідазолу 2.1.1 (13.9 ммоль) та хлориду 

метил-фосфонової кислоти, після реакціі протягом 12 годин суміш обробили 

розчином карбонату калію. Продукт перекристалізований із малої кількості 

ізопропанолу. Безбарвні кристали, вихід 2.60 г, 72%. Спектр ЯМР 1Н (D2O), δ, 
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м. д. (J, Гц): 7.54 (5Н, шир. с, С6Н5), 7.35 (1Н, с, 4Н імідазолу), 7.20 (1Н, с, 5Н 

імідазолу), 1.52 (3Н, д, 2JН-Р = 15.1, Р-СН3). Спектр ЯМР 13С (D2O), δ, м. д. (J, 

Гц): 147.68 (д, 1JC-P = 158.3, С-2 імідазолу), 138.38 (С’-1 фенілу), 129.77, 129.58, 

128.30 (д, 3JC-P = 14.6, С-4 імідазолу), 126.76, 125.59 (д, 3JC-P = 2.5, С-5 

імідазолу), 17.96 (д, 1JC-P = 108.4, Р-СН3). Спектр ЯМР 31Р (D2O), δ, м. д. (J, Гц): 

21.09 (кв, 2JН-P =15.1). Аналіз розраховано для C10H10KN2O2P: С 46.15, Н 3.87, 

N 10.76; знайдено: С 46.38, Н 3.95, N 10.54.  

N

N
P

O

CH3

ONa

 

Метил[1-(4-метилфеніл)-1H-бензоімідазол-2-іл]фосфінат натрію 

2.1.6 

 Був отриманий з 0.5 г 1-(4-метилфеніл)бензоімідазолу 2.1.2 (2.40 ммоль) 

та хлориду метилфосфонової кислоти, після реакції протягом 24 годин суміш 

обробили водним розчином карбонату натрію. Продукт перекристалізований 

із етанолу, безбарвні кристали, вихід 496 мг, 67 %. Спектр ЯМР 1Н (D2O), δ, м. 

д. (J, Гц): 7.75 (1H, д, 3JН-Н = 8.1), 7.25-7.05 (5Н, м), 6.79 (1Н, т, 3JН-Н = 7.3), 6.64 

(1Н, д, 3JН-Р = 8.1), 2.32 (3Н, с), 1.58 (3Н, д, 2JН-Р = 15.2). Спектр ЯМР 13С (D2O), 

δ, м. д. (J, Гц): 154.19 (д, 1JС-Р = 150.2, С-2 бензоімідазолу), 141.77 (д, 3JС-Р = 

15.3, С-9 бензоімідазолу), 140.13, 137.30 (д, 3JС-Р = 3.8, С-8 бензоімід-азолу), 

133.63, 130.49, 127.83, 124.79, 123.83, 119.86, 111.51, 21.03, 18.21 (д, 1JС-Р = 

107.8, Р-СН3). Спектр ЯМР 31Р (D2O), δ, м. д. (J, Гц): 20.81 (кв, 2JН-P =15.2). 

Аналіз розраховано для C15H14N2NaO2P: С 58.45, Н 4.58, N 9.09; знайдено: С 

58.58, Н 4.49, N 8.97. 
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[1-(4-нітрофеніл)-1H-імідазол-2-іл]фенілфосфінат калію 2.1.9 

Був отримаий з 5 г (26.5 ммоль) 1-(4-нітрофеніл)імідазолу 2.1.7 та 

фенілфосфонодихлориду, після реакції протягом 3 діб суміш обробили 

розчином карбонату калію. Продукт кристалізований з етанолу, жовті 

кристали, вихід 7.28 г, 75%. Спектр ЯМР 1Н (D2O), δ, м. д. (J, Гц): 8.23 (2Н, д, 
3JН-Н = 9.0, Н-3 Ph), 7.59-7.46 (5Н, м), 7.42-7.33 (3Н, м) 7.19 (1Н, т, J = 1.2). 

Спектр ЯМР 13С (D2O), δ, м. д. (J, Гц): 147.95 (д, 1JС-Р = 165.5, С-2 імідазолу), 

147.81 (С-4 фенілу з нітрогрупою), 143.66 (C-1 фенілу з нітрогрупою), 136.35 

(д, 1JС-Р = 145.5, С-1 фенілу поруч з атомом фосфору), 132.02 (д, JС-Р = 2.8), 

131.72 (д, JС-Р = 10.2), 129.19 (д, JС-Р = 14.6), 128.87 (д, JС-Р = 13.2), 128.15, 125.30 

(д, JС-Р = 2.8), 124.96. Спектр ЯМР 31Р (D2O), δ, м. д. (J, Гц): 9.51  (т, 3JН-P = 13.6). 

Аналіз розраховано для C15H11КN3O4P: С 49.04, Н 3.02, N 11.44; знайдено: С 

48.92, Н 3.21, N 11.56. 

 

[1-(4-амінофеніл)-1H-імідазол-2-іл]фенілфосфінат калію 2.1.10 

 5 г сполуки 2.1.9 розчинили у 150 мл метанолу, додали 500 мг 5% 

палладію на активованому вугіллі та гідрували при атмосферному тиску 

протягом 24 годин. Після реакції каталізатор відфільтрували, промили 3 рази 
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по 10 мл метанолу, після випаровування розчинника отримали сполуку 2.1.10 

з кількісним виходом у вигляді світло-рожевих кристалів. Спектр ЯМР 1Н 

(D2O), δ, м. д. (J, Гц): 7.54-7.32 (5H, м), 7.13-7.10 (2Н, м), 6.93 (2Н, д, 3JН-Н = 

8.5), 6.69 (2Н, д, 3JН-Н = 8.5). Спектр ЯМР 13С (D2O), δ, м. д. (J, Гц): 148.03 (д, 
1JС-Р = 169.1, С-2 імідазолу), 147.34, 136.76 (д, 1JС-Р = 144.4, С-1 фенілу поруч з 

атомом фосфору), 131.71 (д, JС-Р = 10.1), 131.65 (д, JС-Р = 4.5), 129.72, 128.70 (д, 

JС-Р = 13.1), 128.18 (д, JС-Р = 5.8), 128.13, 126.09 (д, JС-Р = 3.3), 116.49. Спектр 

ЯМР 31Р (D2O), δ, м. д. (J, Гц): 9.49 (т, 3JН-P = 12.1). Аналіз розраховано для 

C15H13КN3O2P: С 53.40, Н 3.88, N 12.46; знайдено: С 53.29, Н 3.99, N 12.29. 

 

[1-(4-[[(2-флуорофеніл)карбоніл]аміно]феніл)-1H-імідазол-2-

іл]фенілфосфінат калію 2.1.11 

До охолодженого (50С) розчину 1 г (2.97 ммоль) сполуки 2.1.10 у 6 мл 

насиченого водного розчину карбонату калію додають по краплям при 

перемішуванні розчин 4.45 ммоль 2-флуоробензоїлхлориду у 5 мл діоксану. 

Після чого суміш перемішують протягом 1 години при кімнатній температурі. 

При охолодженні (00С) продукт 2.1.11 випадає у вигляді світло-жовтих 

кристалів, вихід 887 мг, 65%. Спектр ЯМР 1Н (DMSO-d6), δ, м. д. (J, Гц): 10.97 

(1Н, шир. с, N-H), 7.73 (2Н, д, 3JН-Н = 8.8), 7.70-7.61 (1Н, м), 7.60-7.52 (1Н, м), 

7.47-7.37 (4Н, м), 7.32-7-11 (6Н, м), 6.93 (1Н, с). Спектр ЯМР 13С (DMSO-d6), 

δ, м. д. (J, Гц): 162.97 (С=О), 159.02 (д, 1JС-F = 249.1, C-F), 151,3 (д, 1JС-Р = 154.9, 

С-2 імідазолу), 141.83 (д, 1JС-Р = 138.0, С-1 фенілу біля фосфору), 138.08, 

134.39, 132.43 (д, J= 8.3), 131.70 (д, J= 8.9), 129.93 (д, J= 2.6), 128.66 (д, J= 2.9), 



114 
 

127.58 (д, J= 14), 126.72 (д, J= 12.1), 126.18, 125.04 (д, J= 14.8), 124.48 (д, J= 

3.3), 122.72, 119.38, 116.15 (д, J= 21.7). Спектр ЯМР 31Р (DMSO-d6), δ, м. д. (J, 

Гц): 2.65 (т, 3JН-P = 11.2). Аналіз розраховано для C22H16FКN3O3P: С 57.51, Н 

3.51, N 9.15; знайдено: С 57.40, Н 3.66, N 9.02. 

 

 [1-(4-([(2-хлорофеніл)карбоніл]аміно)феніл)-1H-імідазол-2-іл]феніл-

фосфінат калію 2.1.12 

 Синтезований аналогічно до 2.1.11 виходячи з 1 г (2.97 ммоль) 2.1.10 

Світло-жовті кристали, вихід 1 г, 71%. Спектр ЯМР 1Н (DMSO-d6), δ, м. д. (J, 

Гц): 11.00 (1Н, шир. с, N-H), 7.73 (2Н, д, 3JН-Н = 8.8), 7.58-7.34 (8Н, м), 7.28-7.12 

(4Н, м), 6.92 (1Н, с). Спектр ЯМР 13С (DMSO-d6), δ, м. д. (J, Гц): 165.02 (С=О), 

151.36 (д, 1JС-Р = 154.6, С-2 імідазолу), 141.94 (д, 1JС-Р = 137.9, С-1 фенілу поруч 

з фосфором), 138.04, 136.90, 134.44, 131.72 (д, JС-Р = 8.6), 131.04, 130.02, 129.66, 

128.96, 128.60 (д, JС-Р = 1.9), 127.52 (д, JС-Р = 14.8), 127.21, 126.68 (д, JС-Р = 11.9), 

126.14, 122.62 (д, JС-Р = 2.1), 119.21. Спектр ЯМР 31Р (DMSO-d6), δ, м. д. (J, Гц): 

2.66 (т, 3JН-P = 11.0). Аналіз розраховано для C22H16ClКN3O3P: С 55.52, Н 3.39, 

N 8.83; знайдено: С 55.40, Н 3.44, N 8.71. 

N

N

N
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 Метил(1-піридин-2-іл-1H-імідазол-2-іл)фосфінат натрію 2.1.17 



115 
 

 Був синтезований виходячи з 1 г (6.89 ммоль) 2.1.13 та 

метилфосфонодихлориду. Після реакціі протягом 24 годин суміш обробили 

розчином карбонату натрію, продукт перекристалізували з вологого 

хлороформу, безбарвні кристали, вихід 1.267 г, 75%. Спектр ЯМР 1Н (D2O), δ, 

м. д. (J, Гц): 8.57-8.46 (1Н, м), 8.04 (1Н, дт, 3JН-Н = 7.8, 4JН-Н = 1.9), 7.76 (1Н, д 
3JН-Н = 8.1), 7.56 (1Н, ддд, 3JН-Н = 7.6, 3JН-Н = 5.0, 4JН-Н = 1.0), 7.51 (1Н, т, J= 1.3), 

7.23 (1Н, т, J= 1.3), 1.56 (3Н, д, 2JР-Н = 15.2). Спектр ЯМР 13С (D2O), δ, м. д. (J, 

Гц): 150.24 (С-2 піридину), 148.95, 147.69 (д, 1JС-Р = 157.4, С-2 імідазолу), 

140.48, 128.86 (д, 3JС-Р = 14.7, С-4 імідазолу), 125.29, 124.09 (д, 3JС-Р = 2.5, С-5 

імідазолу), 121.83, 18.15 (д, 1JС-Р = 108.9, Р-СН3). Спектр ЯМР 31Р (D2O), δ, м. 

д. (J, Гц): 20.92 (кв, 2JН-Р = 15.2). Аналіз розраховано для C9H9N3NaO2P: С 44.09, 

Н 3.70, N 17.14; знайдено: С 43.99, Н 3.79, N 17.02. 
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 Метил(1-піридин-3-іл-1H-імідазол-2-іл)фосфінат натрію 2.1.18 

 Був синтезований виходячи з 1 г (6.89 ммоль) 2.1.14 та 

метилфосфонодихлориду. Після реакціі протягом 24 годин суміш обробили 

розчином карбонату натрію, продукт перекристалізували з вологого 

хлороформу, безбарвні кристали, вихід 1.216 г, 72%. Спектр ЯМР 1Н (D2O), δ, 

м. д. (J, Гц): 8.69 (1Н, д, 4JН-Н = 2.2, Н-2 піридину), 8.63 (1Н, дд, 3JН-Н = 4.9,  4JН-

Н = 1.4), 8.03 (1Н, ддд, 3JН-Н = 8.2, 4JН-Н = 2.4, 4JН-Н = 1.5), 7.61 (1Н, дд, 3JН-Н = 8.2, 
3JН-Н = 5.0), 7.39 (1Н, шир. с), 7.24 (1Н, шир. с), 1.54 (3Н, д, 2JР-Н = 15.2, Р-СН3). 

Спектр ЯМР 13С (D2O), δ, м. д. (J, Гц): 149.60, 147.46 (д, 1JС-Р = 152.6), 146.57, 

135.73, 135.66, 129.08 (д, 3JС-Р = 14.7, С-4 імідазолу), 125.43 (д, 3JС-Р = 2.6, С-5 

імідазолу), 125.04, 18.00 (д, 1JС-Р = 108.4, Р-СН3). Спектр ЯМР 31Р (D2O), δ, м. 
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д. (J, Гц): 21.15 (кв, 2JН-Р = 15.1). Аналіз розраховано для C9H9N3NaO2P: С 44.09, 

Н 3.70, N 17.14; знайдено: С 44.01, Н 3.75, N 17.04. 

 

 3-{2-[метил(піролідин-1-іл)фосфорил]-1H-імідазол-1-іл}-6-піролідин-

1-ілпіридазін 2.1.21 

 Був отриманий з 1 г (5.54 ммоль) 2.1.19, після реакцію протягом 2 діб 

суміш обробили надлишком піролідину (10 мл). Перекристалізований з 

гексану, безбарвні кристали, вихід 1.245 г, 65%, т.топл. 940С. Спектр ЯМР 1Н 

(DMSO-d6), δ, м. д. (J, Гц): 8.16 (1Н, д, 3JН-Н = 9.5), 7.49 (1Н, с), 7.00 (1Н, с), 6.98 

(1Н, д, 3JН-Н = 9.5), 3.47-3.40 (4Н, м), 2.94-2.86 (4Н, м), 1.98-1.91 (4Н, м), 1.75-

1.66 (4Н, м), 1.30 (3Н, д, 2JН-Р = 15.1, Р-СН3). Спектр ЯМР 13С (DMSO-d6), δ, м. 

д. (J, Гц): 157.04, 149.8 (д, 1JС-Р = 149.1), 146.76, 127.37 (д, 3JС-Р = 14.5, С-4 

імідазолу), 125.76, 121.32, 113.43, 46.55, 44.09, 24.95, 23.78, 19.12 (д, 1JС-Р = 

108.0). Спектр ЯМР 31Р (DMSO-d6), δ, м. д. (J, Гц): 14.60 (кв, 2JН-P = 15.1). Аналіз 

розраховано для C16H23N6OP: С 55.48, Н 6.69, N 24.26; знайдено: С 55.41, Н 

6.77, N 24.32. 

 

(1-бензил-1H-імідазол-2-іл)-метил-фосфінат натрію 2.2.10 була 

отримана із 2.5 г сполуки 2.2.1 (15.8 ммоль) та MePOCl2. Після 

фосфорилювання реакційна суміш була обережно оброблена водою 

(приблизно 100 мл). При перемішуванні до отриманого розчину був доданий 
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твердий гідрокарбонат натрию, поки не припинилося виділення газоподібного 

диоксиду карбону. Далі суміш була випарована на ротаційному випаровувачі, 

висушена у вакуумі (0,1 мм Hg) та продукт був проекстрагований сухим 

метанолом. Після випаровування метанолу та кристалізації залишку із 2-

пропанолу сполука 10 була отримана у вигляді безбарвних голок (3.05 г, 74 %). 

31P-ЯМР (CD3OD, ) 11.6 ; 1H-ЯМР (CD3OD, ) 7.39 (м, 2H), 7.29 (м, 5H), 5.67 

(с, 2H), 1.35 (д, 2JP–H=16.5 Гц, 3H) . Аналіз: розраховано для C11H12N2NaO2P: C, 

51.17; H, 4.68; N, 10.85. Знайдено: C, 51.06; H, 4.73; N, 10.78.  

 

(1-бензил-1H-імідазол-2-іл)-феніл-фосфінат натрію 2.2.11 була 

синтезована з 3.0 г сполуки 2.2.1 (19.0 ммоль) та PhPOCl2. Після 

фосфорилювання реакційна суміш була вилита 100 мл 25% розчину NaOH у 

H2O. Розчин був випарений приблизно до 20 мл та після цього охолоджений. 

Сирий продукт був відфільтрований та перекристалізований з вологого 

хлороформу. Отримані кристали були висушені у вакуумі над P4O10, та 

сполука  11 була отримана у вигляді білого порошку (5.66 г, 93%). 31P-ЯМР 

(CD3OD, ) 7, у кислому розчині. 0 (у присутності CF3COOD); 1H-ЯМР 

(CD3OD, ) 7.90–7.58 (м, 2H) 7.44–7.84 (м, 10H), 5.50 (с, 2H). Аналіз: 

розраховано для C16H14N2NaO2P: C, 60.01; H, 4.41; N, 8.75. Знайдено: C, 59.96; 

H, 4.43; N, 8.79.  

 

(1-метоксиметил-1H-імідазол-2-іл)-метил-фосфінат калію 2.2.12 

була отримана з 2.2 г сполуки 2.2.2 (19.6 ммоль) та MePOCl2. Після 

фосфорилювання реакційна суміш була обережно оброблена водою 



118 
 

(приблизно 100 мл). При перемішуванні до отриманого розчину був доданий 

твердий гідрокарбонат натрию, поки не припинилося виділення газоподібного 

диоксиду карбону. Далі суміш була випарована на ротаційному випаровувачі, 

висушена у вакуумі (0,1 мм Hg) та продукт був проекстрагований сухим 

метанолом. Після випаровування метанолу та кристалізації залишку із DMSO 

сполука 10 була отримана у вигляді безбарвного порошку  (3.04 г, 68 %). 31P-

ЯМР (CD3OD, ) 21; 1H-ЯМР (DMSO-d6, ) 7.11 (с, 1H), 6.85 (с, 1H), 5.72 (с, 

2H), 3.24 (с, 3H), 1.22 (д, 2JP–H=14.7 Гц, 3H). Аналіз: розраховано для 

C6H10KN2O3P: C, 31.58; H, 4.42; N, 12.27. Знайдено: C, 31.50; H, 4.44; N, 12.30.  

 

(1-метоксиметил-1H-імідазол-2-іл)-феніл-фосфінат натрію 2.2.13 

була отримана з 2.2 г сполуки 2.2.2 (19.6 ммоль) та PhPOCl2. Після 

фосфорилювання реакційна суміш була обережно оброблена розчином NaOH 

(3.45 г) у воді (100 мл), далі розчин був випарований, висушений у вакуумі та 

екстрагований вологим хлороформом. Продукт був переосаджений із 

хлороформу бензеном та висушений у вакуумі. Світло-жовтий порошок (3.87 

г, 72 %). 31P-ЯМР (CD3OD, ) 8.5, у кислому розчині 3.5 (у присутності 

CF3COOD); 1H-ЯМР (CD3OD, ) 7.90–7.62 (м, 2H), 7.34–7.19 (м, 3H), 7.14 (с, 

1H), 6.97 (с, 1H), 5.52 (с, 2H), 2.93 (с, 3H) . Аналіз: розраховано для 

C11H12N2NaO3P: C, 48.19; H, 4.41; N, 10.22. Знайдено: C, 48.11; H, 4.74; N, 10.25.  

 

[1-(2-хлоро-1,1,2-трифлуороетил)-1H-імідазол-2-іл]-метил-фосфінат 

натрію 2.2.14 була синтезована аналогічно до 2.2.12 виходячи з 2.32 г сполуки 

2.2.3 (12.6 ммоль) та MePOCl2. Для нейтралізаціі реакційної суміші був 
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використаний гідрокарбонат натрію. Білий порошок (2.55 г, 71 %). 1H-ЯМР 

(DMSO-d6, ) 8.68 (дт, 2JF–H=46 Гц, JF–H =8.3 Гц, 1H), 7.50 (с, 1H), 7.02 (с, 1H), 

1.23 (д, 2JP–H=18 Гц, 3H). Аналіз: розраховано для C6H6ClF3N2NaO2P: C, 25.33; 

H, 2.13; N, 9.85. Знайдено: C, 25.29; H, 2.14; N, 9.88. 

 

[1-(2-хлоро-1,1,2-трифлуороетил)-1H-імідазол-2-іл]-феніл-фосфінат 

калію 2.2.15 була отримана з 2.39 г сполуки 2.2.3 (12.9 ммоль) та PhPOCl2. 

Обробка реакційної суміші була виконана анологічно випадку сполуки 2.2.12, 

продукт був перекристалізований з вологого хлороформу. Безбарвні голки 

(3.51 г, 75 %). 31P-ЯМР (CD3OD, ) 9.9; 1H-ЯМР (CD3OD, ) 8.20 (т, 

слабкопольний компонент дт, JF–H=7.9 Гц, 0.5H), 7.86–7.56 (м, 2.5H), 7.42–7.18 

(м, 4H), 7.02 (с, 1H). Аналіз: розраховано для C11H8ClF3KN2O2P: C, 36.43; H, 

2.22; N, 7.72. Знайдено: C, 36.37; H, 2.23; N, 7.76. 

 

Метил-(1-вініл-1H-імідазол-2-іл)-фосфінат калію 2.2.17 була 

синтезована аналогічно до сполуки 2.2.10 виходячи з 2.7 мл 1-вініл-1H-

імідазолу 2.2.16 (29.8 ммоль) та MePOCl2 за виключеням того, що замість 

Na2CO3 для нейтралізації реакційної суміші був використаний поташ. Світло-

жовті кристали (4.45 г, 71 %). 31P-ЯМР (CD3OD, ) 22; 1H-ЯМР (CD3OD, ) 7.88 

(дд, 3JH–H=15.5 Гц, 3JH–H=7.9 Гц, 1H), 7.53 (с, 1H), 6.97 (с, 1H), 5.34 (д, 3JH–H=15.5 

Гц, 1H), 4.86 (д, 3JH–H=7.9 Гц, 1H), 1.50 (д, 2JP–H=13.8 Гц, 3H). Аналіз: 

розраховано для C6H8KN2O2P: C, 34.28; H, 3.84; N, 13.33. Знайдено: C, 34.21; 

H, 3.86; N, 13.35. 
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Феніл-(1-вініл-1H-імідазол-2-іл)-фосфінат калію 2.2.18 була 

синтезована аналогічно до сполуки 2.2.10 виходячи з 2.7 мл 1-вінілімідазолу 

2.2.16 (29.8 ммоль) та PhPOCl2. Білі кристали (6.49 г, 80%). 31P-ЯМР (CD3OD, 

) 7.2; 1H-ЯМР (CD3OD, ) 7.98–7.68 (м, 4H), 7.65–7.24 (м, 4H), 5.65 (д, 3JH–

H=18.5 Гц, 1H), 5.25 (д, 3JH–H=11.1 Гц, 1H). Аналіз. Рузраховано для 

C11H10KN2O2P: C, 48.52; H, 3.70; N, 10.29. Знайдено: C, 48.56; H, 3.71; N, 10.25. 

 

Діетиламід метил-(1-вініл-1H-імідазол-2-іл)-фосфінової кислоти 

2.2.19 був синтезований виходячи з 5.0 мл of 1-вінілімідазолу 2.2.16 (55.2 

ммоль) та MePOCl2. Після реакції до суміші при перемішуванні обережно був 

доданий діетиламін (16.3 мл, 158.2 ммоль). Усі леткі речовини були видалені 

у вакуумі, після чого амід 2.2.19 був екстрагований бензеном. Солі амонію 

були відфільтровані, розчиник випарили у вакуумі і далі олія, що залишилася, 

була дистильована.  Сполука 2.2.19 була отримана у вигляді кристалічної 

жовтої сполуки (т. кіп. 110oC/0.15 мм) яка була перекристалізована з гексану. 

Безбарвні голки, т.т. 79oC (7.78 г, 62 %). 1H-ЯМР (CD3OD, ) 7.59–7.85 (м, 2H), 

7.10 (с, 1H), 5.41 (дд, 3JH–H=15.8 Гц, 2JH–H=2 Гц, 1H), 4.94 (дд, 3JH–H=9.0 Гц, 2JH–

H=2 Гц, 1H), 2.98 (дк, 4H), 1.77 (д, 2JP–H=15.1 Гц, 3H), 0.92 (т, 6H); Аналіз: 

розраховано для C10H18N3OP: C, 52.85; H, 7.98; N, 18.49. Знайдено: C, 52.80; H, 

7.96; N, 18.52.  

Загальна методика зняття захисту зі сполук 2.2.17-19. Насичений 

водний розчин KMnO4 при перемішуванні був доданий по краплям до розчину 

відповідної гетероциклічної сполуки у воді доки, після додавання наступної 



121 
 

краплі перманганату, розчин не знебарвлювався протягом 30 секунд. Осад 

MnO2 був відфільтрований і далі фільтрат був оброблений як докладено 

нижче. 

 

(1H-імідазол-2-іл)-метил-фосфінат калію 2.2.20 був синтезований 

виходячи з 1,6 г сполуки 2.2.17 (7.6 ммоль). Після окиснення до розчину було 

додано 5 мл концентрованої хлоридної кислоти, після чого розчин був 

випарений і твердий залишок був висушений шляхом нагрівання у вакуумі для 

видалення мурашиної кислоти. Тверда сполука, що залишилася, була 

розчинена у воді, твердий K2CO3 був доданий до припинення виділення CO2, 

після чого розчин був випарений. Продукт реакції був проекстрагований із 

сухого залишку метанолом та осаджений додаванням триразового надлишку 

ацетону. Світло-жовтий порошок (0.86 г, 61%). 31P-ЯМР (CF3COOD, ) 15; 1H-

ЯМР (CF3COOD, ) 8.51 (с, 2H), 1.98 (д, 2JP–H=16 Гц, 3H). Аналіз: розраховано 

для C4H6KN2O2P: C, 26.09; H, 3.28;N,15.21. Знайдено: C, 26.02;H, 3.30; N, 15.25.  

 

(1H-імідазол-2-іл)-феніл-фосфінова кислота 2.2.21 була синтезована 

виходячи з 1.73 г сполуки 2.2.18 (6.4 ммоль). Після окиснення реакційна суміш 

була випарена до обьему приблизно 10 мл та 20% хлоридна кислота була 

додана до розчину поки pH не дійшло до 5. Утворений осад був 

відфільтрований та висушений у вакуумі над P4O10. Безбарвний порошок (1.32 

г, 68%). 31P-ЯМР (DMSO-d6, ) 1.0; 1H-ЯМР (CD3OD, ) 7.65–7.98 (м, 2H), 7.26–

7.63 (м, 5H). Аналіз: розраховано для C9H9N2O2P: C, 51.93; H, 4.36; N, 13.46. 

Знайдено: C, 51.88; H, 4.39; N, 13.49. 
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Діетиламід (1H-імідазол-2-іл)-метил-фосфінової кислоти 2.2.22 був 

синтезований виходячи з 1 г аміду 2.2.19 (4.41 ммоль). Після окиснення 

реакційна суміш була випарена і продукт був екстрагований з твердого 

залишку бензеном. Розчинник був випарений і олія, що залишилася, була 

кристалізована з гептану. Безбарвні кристали (0.62 г, 70%). 31P-ЯМР (CD3OD, 

) 30.5; 1H-ЯМР (CD3OD, ) 7.23 (д, 4JP–H=2 Гц, 2H), 3.03 (м, 4H), 1.77 (д, 2JP–

H=16 Гц, 3H), 1.01 (т, 6H). 13C-ЯМР (100 MГЦ, CDCl3, ): 142.2 (д, JP–С= 170.9 

Гц), 130.6, 119.6, 39.2 (д, JP–С=4.1 Гц), 15.0 (д, JP–С=100 Гц),14.4 (д, JP–С =2.1 Гц). 

Аналіз: розраховано для C8H16N3OP: C, 47.76; H, 8.01; N, 20.88. Знайдено: C, 

47.70; H, 8.03; N, 20.91. 

 

(1-алліл-1H-бензімідазол-2-іл)-метил-фосфінат калію 2.2.24 був 

синтезований аналогічно до сполуки 2.2.12 виходячи з 2.2 г 1-

аллілбензоімідазолу 2.2.23 (13.9 ммоль) та MePOCl2 . Безбарвний порошок 

(2.40 г, 63%). 31P-ЯМР (CD3OD, ) 22; 1H-ЯМР (DMSO-d6, ) 7.76–7.56 (м, 1H), 

7.52–7.32 (м, 1H), 7.31–7.06 (м, 2H), 6.26–5.81 (м, 1H), 5.40–5.02 (м, 4H), 1.32 

(д, 2JP–H=14.8 Гц, 3H). Аналізl. Розраховано для C11H12KN2O2P: C, 48.17; H, 

4.41; N, 10.21. Знайдено: C, 48.12; H, 4.44; N, 10.24. 

 

(1-алліл-1H-бензоімідазол-2-іл)-феніл-фосфінова кислота 2.2.25 була 

синтезована виходячи з 2.2 г of 1-аллілбензімідазолу 2.2.23 (13.9 ммоль) та 
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PhPOCl2. Реакційна суміш, що утворилася після фосфорилювання PhPOCl2, 

була обережно оброблена водою (50 мл). Утворений розчин був випарений 

навпіл та охолоджений. Продукт був відфільтрований та висушений у вакуумі 

над P4O10. Аналітичний зразок був перекристалізований з i-PrOH. Безбарвний 

порошок (3.11 г, 75%). 31P-ЯМР (CD3OD, ) 4.0; 1H-ЯМР (CD3OD, ) 8.0–7.29 

(м, 9H), 5.81–5.22 (м, 2H), 4.97 (д, 3JH–H=13.0 Гц, 1H), 4.79 (с, 2H). Аналіз: 

розраховано для C16H15N2O2P: C, 64.43; H, 5.07; N, 9.39. Знайдено: C, 64.39; H, 

5.11; N, 9.40. 

 

Калієва сіль (1H-бензімідазол-2-іл)-метил-фосфінової кислоти 2.2.26 

Сіль 2.2.24 (2 г, 7.30 ммоль) була розчинена у воді, далі розчин KMnO4 (4.00 г, 

28.98 ммоль) був доданий при перемішуванні. Далі суміш перемішували 

протягом 4 годин при кімнатній температурі. Осад MnO2 був відфільтрований 

та фільтрат випарений. Продукт був проекстрагований метанолом та 

осаджений триразовим надлишком ацетону. Жовтий порошок (0.94 г, 55%). 

31P-ЯМР (DMSO-d6, ) 15.0; 1H-ЯМР (DMSO-d6,) 7.82–7.60 (м, 2H), 7.48–7.30 

(м, 2H), 1.52 (д, 2JP–H =15.0 Гц, 3H). Аналіз: розраховано для C8H8KN2O2P: C, 

41.02; H, 3.44; N, 11.96. Знайдено: C, 40.95; H, 3.48; N, 11.92. 

 

(1H-бензоімідазол-2-іл)-феніл-фосфінова кислота 2.2.27. Фосфінова 

кислота 2.2.25 (1 г , 2.97 ммоль) була розчинена у воді додаванням  KOH, після 

чого при перемішуванні був доданий насичений розчин KMnO4 (2.09 г, 13.23 

ммоль). Реакційна суміш перемішувалась при кімнатній температурі протягом 

5 годин, осад MnO2 був відфільтрований, суміш була випарена до 8 мл і 

концентрована хлороводнева кислота була додана до припинення утворення 
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осаду. Продукт був відфільтрований та висушений у вакуумі над P4O10. Білій 

порошок (0.56 г, 73%). 31P-ЯМР (CF3COOD, ) 4.9; 1H-ЯМР (CF3COOD, ) 

8.17–7.54 (м). Аналіз: розраховано для C13H11N2O2P: C, 60.47; H, 4.29; N, 10.85. 

Знайдено: C, 60.43; H, 4.31; N, 10.83. 

 

біс-Діетиламід (1-бензил-1H-імідазол-2-іл)-фосфоністої кислоти 

2.2.29 (усі маніпуляції повинні виконуватися під сухою інертною атмосферою) 

був отриманий з 2.37 г 1-бензилімідазолу 2.2.1 (15.0 ммоль), 1.31 мл PCl3 (15.0 

ммоль) та 2.49 мл NEt3 (18.0 ммоль). У спектрі 31P-ЯМР сигнал (1-бензил-1H-

імідазол-2-іл)-діхлорофосфіну 2.2.28 спостерігався біля 120 м.ч. (піридин-d5). 

Після фосфорилювання протягом 24 годин до реакційної суміші по краплям 

був доданий діетиламін (9.2 мл, 90 ммоль). Леткі домішкі та продукти були 

видалені у вакуумі, після чого амід 2.2.29 був екстрагований бензеном. Солі 

амонію були відфільтровані, розчиник випарили у вакуумі і далі олія, що 

залишилася, була розчинена у гептані. Гептановий розчин був охолоджений 

до -20oC, декантований з нерозчинних домішок та випарений. Світло-жовта 

олія (4.59 г, 92%). 31P-ЯМР (CD3CN, ) 71; 1H-ЯМР (CD3CN, ) 7.66–7.26 (м, 

7H), 5.56 (c, 2H), 2.41 (дк, 8H), 1.30 (дт, 12H). Аналіз: розраховано для 

C18H29N4P: C, 65.04; H, 8.79; N, 16.85. Знайдено: C, 64.82; H, 8.96; N, 16.88. 

 

біс-Діетиламід-(1H-імідазол-2-іл)-фосфонової кислоти 2.2.31 До 

розчину натрію (0.56 g, 24.22 ммоль) у рідкому амоніаку (25 мл) при -78oC при 

перемішуванні по краплям був доданий розчин аміду 2.2.29 (4.02 г, 12.11 
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ммоль) у толуені. Реакція закінчується через 10–12 хвилин, що співпадає зі 

зміною коліру реакційної суміші від темно-синього до червоного. Далі був 

доданий хлорид амонію (1.30 g, 24.22 ммоль) і реакційна суміш була залишена 

для випаровування амоніаку. До залишку був доданий розчин гексахлороетану 

(2.79 г, 12.11 ммоль) у бензені (30 мл), Утворений розчин був промитий 10% 

NaHCO3. Водний шар був екстрагований хлороформом (330 мл), об’єднані 

органічні шари були висушені (CaCl2) та розчинник був випарений. Олія, що 

залишилася, була висушена у вакуумі (0.1 мм Hg, 80°C, 5 годин). Світло-жовта 

олія (2.97 г, 95%). 1H-ЯМР (CD3OD, ) 7.19 (с, 2H), 3.02 (дк, 8H), 1.02 (дт, 12 

H). Аналіз: розраховано для C11H23N4OP: C, 51.15; H, 8.97; N, 21.69. Знайдено: 

C, 50.91; H, 9.21; N, 21.74.   

Каталітичне фосфорилювання тіазолу та його похідних PhPOCl2 та 

CH3POCl2 було здійснено за слідуючою стандартною процедурою. (Усі 

маніпуляції бажано виконувати під сухою інертною атмосферою). К суміші 

вихідного тіазолу (1 екв., звичайно 8 ммоль), триетиламіну (1.2 екв., звичайно 

9.6 ммоль), HgCl2 (0,1 equiv., звичайно 0.8 ммоль) та пірідину (щоб отримати 

приблизно 1M розчин гетероциклічної сполуки) прибавляється по краплям 

при перемішуванні розчин фосфорилюючого реагенту (1.1 екв.) у піридині (1:1 

об.). При цьому йде незначне виділення тепля та утворюється кристалічний 

осад (NEt3
.HCl). Перебіг реакції легко контролювати за допомогою  31P-ЯМР-

спектроскопії. Після того, як спектр 31P-ЯМР реакційної суміші перестав 

змінюватися, вона обробляється як докладено нижче. 

 

1,3-Бензотіазол-2-іл-(метил)-фосфінова кислота 3.4 була отримана з 

бензотіазолу (2.59 мл, 23.8 ммоль) та MePOCl2. Реакційна суміш була 

обережно оброблена розчином карбонату натрію (102.5 ммоль) у воді (50 мл). 

Невелика кількість чорної смоли була відфільтрована, фільтрат був 



126 
 

випарений. Залишок розчинили у 15 мл води, кислота 3.4 була осаджена 

додаванням концентрованої HCl до pH=6, відфільтрована та висушена у 

вакуумі над P4O10. Білі кристали (із води), т.т. 1230C (3.72 г, 73 %). 31P-ЯМР 

(CD3OD, ) 30; 1H-ЯМР (CD3OD, ) 8.18-7.95 (м, 2H), 7.60-7.37 (м, 2H), 1.76 (д, 

2JP–H=15.6Гц, 3H). 13C-ЯМР (CD3OD, ) 168.0 (1JC-P=104.8 Гц), 155.7 (3JC-P=15.4 

Гц), 137.5, 129.3, 128.2, 125.1, 123.5, 15.7 (2JC-P=71.5 Гц). Аналіз: розраховано 

для C8H8NO2PS: C, 45.07; H, 3.79; N, 6.57. Знайдено: C, 44.95; H, 3.83; N, 6.63. 

 

1,3-Бензотіазол-2-іл-(феніл)-фосфінова кислота 3.5 була отримана з 

бензотіазолу (1 мл, 9.17 ммоль) та PhPOCl2 аналогічно до 3.4. Світло жовтий 

порошок, т.т. 990C (1.74 г, 69%). 31P-ЯМР (CD3OD, ) 19; 1H-ЯМР (CD3OD, ) 

8.11-7.85 (м, 4H), 7.65-7.48 (м, 5H). Аналіз: розраховано для C13H10NO2PS: C, 

56.72; H, 3.66; N, 5.09. Знайдено: C, 56.64; H, 3.72; N, 5.15. 

 

1,3-Бензотіазол-2-іл-(метил)-піперидинофосфіноксид 3.6 був отрима-

ний з бензотіазолу (1.68 мл, 15.41 ммоль) та CH3POCl2. Після фосфорилювання 

реакційна суміш була оброблена піперидином (6.67 мл, 67.56 ммоль). Далі 

вона була випарена, продукт був екстрагований бензеном. Солі амонію були 

відфільтровані, фільтрат випарений, залишок був перекристаллізований з 

гептану. Світло-рожеві кристали, т.т. 710C (2.66 g, 62%).  31P-ЯМР (CDCl3, ) 

31; 1H-ЯМР (CDCl3, ) 8.29-7.92 (м, 2H), 7.67-7.33 (м, 2H), 3.33 (м, 4H), 1.95(д, 

2JH-H=15.4 Гц, 3H), 1.69-1.38 (м, 6H). Аналіз: розраховано для C13H17N2OPS: C, 

55.70; H, 6.12; N, 10.00. Знайдено: C, 55.59; H, 6.16; N, 10.08. 
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1,3-Бензотіазол-2-іл(морфоліно)фенілфосфіноксид 3.7 був отриманий з 

бензотіазолу (0.3 мл, 2.75 ммоль) та PhPOCl2. Після фосфорилювання 

реакційна суміш була оброблена морфоліном (1.06 мл, 12.18 ммоль). Далі вона 

була випарена, продукт був екстрагований бензеном. Солі амонію були 

відфільтровані, фільтрат випарений  та залишок хроматографували (силікагель 

gel Merck 60), етилацетат. Кристалізований з гексану, Білі кристали, т.т. 1210C 

(653 мг, 69%). 31P-ЯМР (CDCl3, ) 19; 1H-ЯМР (CDCl3, ) 8.38-7.88 (м, 4H), 

7.67-7.38 (м, 5H), 3.72 (м, 4H), 3.22 (м, 4H). Аналіз: розраховано для 

C17H17N2O2PS: C, 59.29; H, 4.98; N, 8.14. Знайдено: C, 59.14; H, 5.02; N, 8.22. 

 

1,3-Бензотіазол-2-іл-N,N-діетіл-(феніл)-фосфінамід 3.8 був отриманий з 

бензотіазолу (1.5 мл, 13.80 ммоль) та PhPOCl2. Після фосфорилювання 

реакційна суміш була оброблена діетиламіном (6.24 мл, 0.121 моль), Далі вона 

була випарена, продукт був екстрагований бензеном. Солі амонію були 

відфільтровані, фільтрат випарений  та залишок хроматографували (силікагель 

gel Merck 60), етилацетат-бензен 2:1, в результаті отримали 3.8. 

Кристалізований з гексану, білі кристали, т.т. 810C (2.87 г, 63%). 31P-ЯМР 

(CDCl3, ) 20; 1H-ЯМР (CD3OD, ) 8.13-7.70 (м, 4H), 7.57-7.31 (м, 5H), 3.06 (м, 

4H), 0.93 (т, 6H). Аналіз: розраховано для C17H19N2OPS: C, 61.80; H, 5.80; N, 

8.48. Знайдено: C, 61.74; H, 5.83; N, 8.51. 

Синтез амідів 3.9-15 виходячи з кислот 3.4-5 Відповідна фосфінова 

кислота (1 екв.) кип’ятилася з надлишком тіонілхлориду протягом 6 годин. 

SOCl2 був випарений, залишок розчинений у діоксані. До розчину 

фосфінілхлориду при перемішуванні по краплям додавали розчин вторинного 

аміну (3.5 екв.) або первинного аміну (1 екв.) та тріетиламіну (2.5 екв.) у 

діоксані протягом 5 хвилин. Суміш перемішували протягом півгодини та 

обробляли, як вказано нижче. 
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1,3-Бензотіазол-2-іл(феніл)піперидинофосфіноксид 3.9 був отриманий 

з кислоти 3.5 (690 мг, 2.51 ммоль) та піперидину. Реакційна суміш була 

розведена 5-кратним надлишком 5% K2CO3, продукт відфільтрували. 

Безбарвні кристали, т.т. 1160C (704 мг, 82%). 1H-ЯМР (CDCl3, ) 8.32-7.89 (м, 

4H), 7.67-7.32 (м, 5H), 3.32-2.98 (м, 4H), 1.78-1.42 (m, 6H). Аналіз: розраховано 

для C18H19N2OPS: C, 63.14; H, 5.59; N, 8.18. Знайдено: C, 63.02; H, 5.64; N, 8.23. 

 

1-Азепаніл-(1,3-бензотіазол-2-іл)-фенілфосфіноксид 3.10 був 

отриманий з кислоти 3.5 (690 мг, 2.51 ммоль) та азепану аналогічно до 9. Жовті 

кристали, т.т. 1120C (769 мг, 86%).1H-ЯМР (CDCl3, ) 8.33-7.92 (м, 4H), 7.71-

7.35 (м, 5H), 3.42-3.08 (м, 4H), 1.79-1.48 (м, 8H). Аналіз: розраховано для 

C19H21N2OPS: C, 64.03; H, 5.94; N, 7.86. Знайдено: C, 63.96; H, 5.98; N, 7.93. 

 

1,3-Бензотіазол-2-іл-(метил)-морфолінофосфіноксид 3.11 був 

отриманий з кислоти 3.4 (670 мг, 3.14 ммоль) та морфоліну. Після реакції 

суміш випарили, залишок був перекристаллізований з води. Безбарвні 

кристали, т.т. 1450C (691 мг, 78%). 1H-ЯМР (CDCl3, ) 8.30-7.91 (м, 2H), 7.72-

7.42 (м, 2H), 3.67 (т, 4H, J=5.5 Гц), 3.47-2.98 (м, 4H), 1.99 (д, 2JP-H=15.0 Гц, 3H). 

Аналіз: розраховано для C12H15N2O2PS: C, 51.06; H, 5.36; N, 9.92. Знайдено: C, 

50.99; H, 5.40; N, 9.98. 
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1,3-Бензотіазол-2-іл-(4-метилпіперазино)-фенілфосфіноксид 3.12 був 

отриманий з кислоти 3.5 (660 мг, 2.40 ммоль) та 1-метилпіперазину. Реакційну 

суміш випарили та розчинили у 15 мл 5% K2CO3. Продукт був екстрагований 

етером (3x30 мл), етерний шар промили водою, висушили (МgSO4) та 

випарили. Залишок висушили у вакуумі. Світло-жовта тверда речовина, 

т.т.1340C (695 мг, 81%). 1H-ЯМР (CDCl3, ) 8.33-7.91 (м, 4H), 7.69-7.37 (м, 5H), 

3.42-3.11 (м, 4H), 2.43 (т, 4H, J=6 Гц), 2.29 (с, 3H). Аналіз.Розраховано для 

C18H20N3OPS: C, 60.49; H, 5.64; N, 11.76. Знайдено: C, 60.35; H, 5.72; N, 11.85. 

 

1,3-Бензотіазол-2-іл-N-фенетіл-(феніл)-фосфінамід 3.13 був отриманий 

з кислоти 3.5 (690 мг, 2.51 ммоль) та фенетіламіну аналогічно до 3.9. Світло-

жовті кристали, т.т. 1270C (874 мг, 92%). 1H-ЯМР (CDCl3, ) 8.31-7.85 (м, 4H), 

7.67-7.43 (м, 6H), 7.35-7.06 (м, 5H), 3.33 (м, 2H), 2.90 (т, 2H, J=5.8 Гц). Аналіз: 

розраховано для C21H19N2OPS: C, 66.65; H, 5.06; N, 7.40. Знайдено: C,66.52; 

H,5.11;N, 7.48. 

 

1,3-Бензотіазол-2-іл-N-(2-флуорофеніл)-фенілфосфінамід 3.14 був 

отриманий з кислоти 3.5 (690 мг, 2.51 ммоль), o-флуороаніліну та 

тріетиламіну. Безбарвна тверда речовина, т.т. 1580C (703 мг, 76%). 1H-ЯМР 

(CDCl3, ) 8.36-7.88 (м, 4H), 7.72-7.32 (м, 6H), 7.20-7.03 (м, 1H), 7.00-6.81 (м, 

2H), 6.76 (д, 1H, J=8 Гц). Аналіз: розраховано для C19H14FN2OPS: C, 61.95; H, 

3.83; N, 7.60. Знайдено: C, 61.83; H, 3.88; N, 7.55. 
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1,3-Бензотіазол-2-іл)-(феніл)-N-(1,3-тіазол-2-іл)фосфінамід 3.15 був 

отриманий з кислоти 3.5 (810 мг, 2.95 ммоль), 1,3-тіазол-2-аміну та 

тріетиламіну. Після реакції суміш була розведена 5-кратним надлишком 5% 

K2CO3, подукт був відфільтрований, промитий водою, етером та висушений у 

вакуумі. Жовта тверда сполука, т.т. 1850C (749 мг, 71%). 1H-ЯМР 

(CDCl3/DMSO-D6, ) 8.19-7.85 (м, 4H), 7.63-7.33 (м, 5H), 6.94 (д, 1H, J=4.2 Гц), 

6.46 (д, 1H, J=4.2 Гц). Аналіз: розраховано для C16H12N3OPS2: C, 53.77; H, 3.38; 

N, 11.76. Знайдено: C, 53.84; H, 3.42; N, 11.84. 

 

Метил-(6-нітро-1,3-бензотіазол-2-іл)-фосфінова кислота 3.17 

CH3POCl2 (1.55 мл, 10.9 ммоль) при перемішуванні по краплям був обережно 

доданий до суміші 6-нітро-1,3-бензотіазолу (10,9 ммоль), NEt3 (2.08 мл, 15 

ммоль), піридину (15 мл) та HgCl2 (300 мг) під атмосферою сухого нітрогену. 

Реакційна суміш була залишена при 40C протягом 8 діб, обережно оброблена 

розчином K2CO3  (20%, 50 мл). Осад вихідної сполуки був відфільтрований, 

фільтрат був підкислений до pH~ 2. Кристали кислоти 3.17 були 

відфільтровані та висушені, вихід 1.86 г (66%). 31P-ЯМР (CD3OD, ): 11; 1H-

ЯМР (CD3OD, ): 8.63 (д, 4J=2 Гц, 1H), 8.24 (дд, 3J=8.5 Гц, 4J=2 Гц, 1H), 7.69 

(д, 3J=8.5 Гц, 1H),. 1.92 (д, 2JP-H=15.2 Гц, 3H) Аналіз: розраховано для 

C8H7N2O4PS: C, 37.22; H, 2.73, N, 10.85 знайдено: C, 37.15; H, 2.78, N, 10.88. 

 

Калієва сіль метил(4,5,6,7-тетрагідро-1,3-бензотіазол-2-іл)фосфінової 

кислоти 3.21 була отримана з 4,5,6,7-тетрагідро-1,3-бензотіазолу (10 g, 71.8 

ммоль) та MePOCl2. Після закінчення реакції суміш була обережно оброблена 

водою (приблизно 200 мл), далі прибавили твердий карбонат калю до 
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припинення виділення CO2. Далі розчин випарили на ротаційному 

випаровувачі, продукт екстрагували із твердого залишку сухим метанолом. 

Метанольний розчин був концентрований частковим випаренням , сіль 

осадили додаванням великого надлишку ацетону, відфільтрували та висушили 

у вакуумі над P4O10. Світло-жовта тверда сполука (16.87 g, 92%). 1H-ЯМР 

(CD3OD, ) 2.88-2.58 (м, 4H), 1.94-1.63 (м, 4H), 1.40 (д, 2JP–H=15.4Гц, 3H). 

Аналіз: розраховано для C8H11KNO2PS: C, 37.63; H, 4.34; N, 5.49. Знайдено: C, 

37.05; H, 4.56; N, 5.66. 

 

Калієва сіль феніл(4,5,6,7-тетрагідро-1,3-бензотіазол-2-іл)фосфінової 

кислоти 3.22 була синтезована аналогічно до 3.21 виходячи з 8g (57.5 ммоль) 

сполуки 3.18 та PhPOCl2. Після обробки реакційної суміші була 

перекристалізована з етанолу. Безбарвна тверда речовина (15.67 г, 86%). 1H-

ЯМР (DMSO-D6, ): 7.82-7.56 (м, 2H), 7.37-7.15 (м, 3H), 2.82-2.53 (м, 4H), 1.88-

1.59 (м, 4H). Аналіз: розраховано для C13H13KNO2PS: C, 49.20; H, 4.13; N, 4.41. 

Знайдено: C, 49.01; H, 4.20; N, 4.49. 

Синтез фосфінілхлоридів 3.19-20 із солей відповідних фосфінових 

кислот 3.21-22 був проведений за слідуючою стандартною процедурою. (Усі 

маніпуляції повинні виконуватися під сухою інертною атмосферою.). До 30 мл 

оксихлориду фосфору при перемішуванні була обережно додана тверда сіль 

фосфіновоі кислоти 3.21-22 (8 g). Після цього однією порцією був доданий 

гарно перетертий пентахлорид фосфору (1.5 екв. на 1 екв. солі). Реакційна 

суміш була повільно нагріта до початку бурхливої реакції. Після її закінчення 

суміш кип’ятили ще протягом 15 хв. Осад хлориду калію відфільтрували, 

фільтрат випарили та висушили у високому вакуумі. Продукти були отримані 

у вигляді світло-жовтої в’язкої оліі. 



132 
 

 

Метил-(4,5,6,7-тетрагідро-1,3-бензотіазол-2-іл)-фосфінілхлорид 3.19 

був синтезований із солі 3.21 та дистильований в вакуумі. Т.кіп. 160-1700C 

(0.08 мм Hg). Світло-жовта густа олія (6.05 г, 82%). 31P-ЯМР (CDCl3, ): 39; 1H-

ЯМР (CDCl3, ): 3.12-2.67 (м, 4H), 2.33 (д, 2JP–H=15.1Гц, 3H), 2.05-1.71 (м, 4H). 

Аналіз: розраховано для C8H11ClNOPS: C, 40.77; H, 4.70; N, 5.94. Знайдено: C, 

40.95; H, 4.83; N, 6.11. 

 

Феніл-(4,5,6,7-тетрагідро-1,3-бензотіазол-2-іл)-фосфінілхлорид 3.20 

був синтезований із солі 3.22 та використаний для синтеза амідів без 

подальшої очистки. Світло-жовта густа олія (7.15 г, 95%). 31P-ЯМР (CDCl3, ): 

28; 1H-ЯМР (CDCl3, ): 8.23-7.76 (м, 2H), 7.65-7.31 (м, 3H), 3.00-2.65 (м, 4H), 

1.95-1.62 (м, 4H). Аналіз: розраховано для C13H13ClNOPS: C, 52.44; H, 4.40; N, 

4.70. Знайдено: C, 52.78; H, 4.72; N, 4.98. 

Синтез амідів 3.23-41 із відповідних хлоридів фосфінових кислот 3.19-

20 був проведений під сухою атмосферою за слідуючою методикою. До 

розчину відповідного хлориду кислоти (5 ммоль) у 10 мл діоксану був доданий 

розчин відповідного аміну (5 ммоль) та тріетиламіну (5.5 ммоль) у 5 мл 

діоксану по краплям протягом 3 хв. Піся перемішування протягом години, 

випаровування у вакуумі та додавання 10 мл of 5% розчину карбонату калію 

утворений амід був кристалізований з ацетону або виділений, як вказано 

нижче.  
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Метил-N-феніл(4,5,6,7-тетрагідро-1,3-бензотіазол-2-іл)фосфінамід 

3.23 був синтезований із сполуки 3.19 та аніліну. Безбарвні кристали, т.т. 1340C 

(1.330 г, 91%). 31P-ЯМР (acetone-D6, ): 22; 1H-ЯМР (acetone-D6, ): 7.48 (д, 2JP–

H=13.7Гц, 1H), 7.24-7.08 (м, 3H), 6.92-6.76 (м, 2H), 2.95-2.63 (м, 4H), 1.91-1.69 

(м, 7H). Аналіз: розраховано для C14H17N2OPS: C, 57.52; H, 5.86; N, 9.58. 

Знайдено: C, 57.36; H, 5.98; N, 9.75. 

 

Метил-N-(2-метилфеніл)4,5,6,7-тетрагідро-1,3-бензотіазол-2-

ілфосфінамід 3.24 був синтезований із сполуки 3.19 та o-толуїдіну. Безбарвні 

кристали, т.т. 1380C (1.255 г, 82%). 1H-ЯМР (CDCl3, ): 7.39 (д, 1H), 7.20-6.81 

(м, 3H), 5.41 (д, 2JP–H=10.0Гц, 1H), 2.95-2.74 (м, 4H), 2.05-1.77 (м, 7H). Аналіз: 

розраховано для C15H19N2OPS: C, 58.81; H, 6.25; N, 9.14. Знайдено: C, 58.56; H, 

6.32; N, 9.21. 

 

Метил-N-(3-метилфеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1,3-бензотіазол-2-

ілфосфінамід 3.25 був синтезований із сполуки 3.19 та м-толуїдіну. Безбарвні 

кристали, т.т. 1530C (1.286 г, 84%). 1H-ЯМР (CDCl3, ): 7.19-6.66 (м, 4H), 6.44 

(д, 2JP-H=13 Гц, 1H), 2.96-2.72 (м, 4H), 2.23 (с, 3H), 2.06-1.70 (м, 7H), Аналіз: 

розраховано для C15H19N2OPS: C, 58.81; H, 6.25; N, 9.14. Знайдено: C, 58.73; H, 

6.29; N, 9.18. 
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N-(4-флуорофеніл)-метил-(4,5,6,7-тетрагідро-1,3-бензотіазол-2-іл)-

фосфінамід 3.26  був синтезований із сполуки 3.19 та п-флуороаніліну. 

Безбарвні кристали, т.т. 1370C (1.459 г, 94%). 1H-ЯМР (CDCl3, ): 7.22-6.72 (м, 

4H), 6.32 (д, 2JP-H=11 Гц, 1H), 3.00-2.72 (м, 4H), 2.06-1.72 (м, 7H). Аналіз: 

розраховано для C14H16FN2OPS: C, 54.18; H, 5.20; N, 9.03. Знайдено: C, 54.06; 

H, 5.22; N, 9.12. 

 

N-(3-хлорофеніл)метил(4,5,6,7-тетрагідро-1,3-бензотіазол-2-

іл)фосфінамід 3.27 був синтезований із сполуки 3.19 та m-хлороаніліну. 

Безбарвні кристали, т.т. 840C (1.291 г, 79%). 1H-ЯМР (acetone-D6, ): 7.70 

(широкий с, 1H), 7.30 (с, 1H), 7.14 (д, 2H), 6.94-6.82 (м, 1H), 2.96-2.66 (м, 4H), 

1.94-1.68 (м, 7H). Аналіз: розраховано для C14H16ClN2OPS: C, 51.46; H, 4.94; N, 

8.57. Знайдено: C, 51.55; H, 5.04; N, 8.69. 

 

N-(4-хлорофеніл)метил-(4,5,6,7-тетрагідро-1,3-бензотіазол-2-іл)-

фосфінамід 3.28 був синтезований із сполуки 3.19 та п-хлороаніліну. 

Безбарвні кристали, т.т. 1530C (1.373 г, 84%). 1H-ЯМР (CDCl3, ): 7.37 (д, 2JP-

H=13.4 Гц, 1H), 7.03 (дд, 4H), 2.98-2.72 (м, 4H), 2.00-1.72 (м, 7H). Аналіз: 

розраховано для C14H16ClN2OPS: C, 51.46; H, 4.94; N, 8.57. Знайдено: C, 51.51; 

H, 4.78; N, 8.77. 
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N-(2,5-дiхлорофеніл)-метил-(4,5,6,7-тетрагідро-1,3-бензотіазол-2-іл)-

фосфінамід 3.29 був синтезований із сполуки 3.19 та 2,5-діхлороаніліну. 

Безбарвні кристали, т.т. 1770C (1.336 г, 74%). 1H-ЯМР (CDCl3, ): 7.64 (д, 1H), 

7.19 (д, 1H), 6.85 (дд, 1H), 5.99 (д, 2JP-H=11.3Гц, 1H), 2.95-2.75 (м, 4H), 2.01 (д, 
2JP-H=15.5Гц, 3H), 1.89-1.78 (м, 4H). Аналіз: розраховано для C14H15Cl2N2OPS: 

C, 46.55; H, 4.19; N, 7.76. Знайдено: C, 46.67; H, 4.21; N, 7.91. 

 

Метил-N-(2-нітрофеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1,3-бензотіазол-2-ілфос-

фінамід 3.30 був синтезований із сполуки 3.19 та o-нітроаніліну. Жовті 

кристали, т.т. 1430C (1.130 г, 67%). 1H-ЯМР (CDCl3, ): 9.15 (д, 2JP-H=13.8Гц, 

1H), 8.17 (д, 1H), 7.81 (д, 1H), 7.47 (т, 1H), 6.98 (т, 1H), 2.91-2.69 (м, 4H), 2.21-

1.72 (м, 7H). Аналіз: розраховано для C14H16N3O3PS: C, 49.85; H, 4.78; N, 12.46. 

Знайдено: C, 50.01; H, 4.82; N, 12.66. 

 

Метил-N-(3-нітрофеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1,3-бензотіазол-2-ілфос-

фінамід 3.31 був синтезований із сполуки 3.19 та м-нітроаніліну. Світло-жовті 

кристали, т.т. 1150C (1.250 г, 74%). 1H-ЯМР (CDCl3, ): 8.06 (д, 2JP-H=13.1Гц, 

1H), 7.74-7.41 (м, 3H), 7.22 (т, 1H). 3.00-2.71 (м, 4H), 2.19-1.70 (м, 7H). Аналіз: 

розраховано для C14H16N3O3PS: C, 49.85; H, 4.78; N, 12.46. Знайдено: C, 50.02; 

H, 4.77; N, 12.54. 
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Метил-N-(4-нітрофеніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1,3-бензотіазол-2-ілфос-

фінамід 3.32 був синтезований із сполуки 3.19 та п-нітроаніліну. Жовті 

кристали, т.т. 2160C (1.301 г, 77%). 1H-ЯМР (CDCl3, ): 8.02 (д, 2H), 7.51 (д, 2JP-

H=12.5Гц, 1H), 7.15 (д, 2H), 3.04-2.66 (м, 4H), 2.21-1.78 (м, 7H). Аналіз: 

розраховано для C14H16N3O3PS: C, 49.85; H, 4.78; N, 12.46. Знайдено: C, 49.99; 

H, 4.71; N, 12.51. 

 

Метил-N-(2-піридиніл)-4,5,6,7-тетрагідро-1,3-бензотіазол-2-ілфос-

фінамід 3.33 був синтезований із сполуки 3.19 та 2-амінoпіридину. Світло-

жовті кристали, т.т. 1460C (0.894 г, 61%). 1H-ЯМР (CDCl3, ): 8.14 (д, 1H), 7.48 

(т, 1H), 6.98 (д, 1H), 6.79 (т, 1H), 2.84 (широкий с, 4H), 2.14 (д, 2JP-H=15.9Гц, 

3H), 1.86 (широкий с, 4H). Аналіз: розраховано для C13H16N3OPS: C, 53.23; H, 

5.50; N, 14.33. Знайдено: C, 53.11; H, 5.60; N, 14.56. 

 

N-(5-хлоро-2-піридиніл)-метил-(4,5,6,7-тетрагідро-1,3-бензотіазол-2-

іл)-фосфінамід 3.34 був синтезований із сполуки 3.19 та 2-аміно-5-

хлоропіридину. Жовті кристали, т.т. 1370C (0.984 г, 60%). 1H-ЯМР (CDCl3, ): 

8.05 (с, 1H), 7.38 (д, 1H), 6.92 (д, 1H), 2.83 (широкий с, 4H), 2.10 (д, 2JP-H=15.9Гц, 

3H), 1.85 (широкий с, 4H). Аналіз: розраховано для C13H15ClN3OPS: C, 47.64; 

H, 4.61; N, 12.82. Знайдено: C, 47.39; H, 4.66; N, 12.98. 
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N-(2-хлорофеніл)-феніл-(4,5,6,7-тетрагідро-1,3-бензотіазол-2-іл)-

фосфінамід 3.35 був синтезований із сполуки 3.20 та o-хлороаніліну. 

Безбарвні кристали, т.т. 1690C (1.381 г, 71%). 1H-ЯМР (DMSO-D6, ): 8.09-7.76 

(м, 3H), 7.69-7.30 (м, 4H), 7.23-6.86 (м, 2H), 2.76 (широкий с, 4H), 1.75 

(широкий с, 4H). Аналіз: розраховано для C19H18ClN2OPS: C, 58.69; H, 4.67; N, 

7.20. Знайдено: C, 58.81; H, 4.66; N, 7.31. 

 

N-(4-хлорофеніл)-феніл-(4,5,6,7-тетрагідро-1,3-бензотіазол-2-

іл)фосфінамід 3.36 був синтезований із сполуки 3.20 та п-хлороаніліну. 

Безбарвні кристали, т.т. 1630C (1.498 г, 77%). 1H-ЯМР (CDCl3, ): 8.06-7.72 (м, 

2H), 7.47-7.20 (м, 3H), 6.97 (с, 4H) , 6.52 (д, 2JP-H=10.0 Гц), 2.75 (широкий с, 4H), 

1.77 (широкий с, 4H). Аналіз: розраховано для C19H18ClN2OPS: C, 58.69; H, 

4.67; N, 7.20. Знайдено: C, 58.84; H, 4.51; N, 7.39. 

 

N-(2,5-дихлорофеніл)-феніл-(4,5,6,7-тетрагідро-1,3-бензотіазол-2-іл)-

фосфінамід 3.37 був синтезований із сполуки 3.20 та 2,5-діхлороаніліну. 

Безбарвні кристали, т.т. 1820C (1.713 г, 81%). 1H-ЯМР (CDCl3, ): 8.19-7.92 (м, 

2H), 7.63-7.37 (м, 3H), 7.22 (д, 1H), 6.98-6.70 (м, 3H), 3.00-2.74 (м, 4H), 1.87 

(широкий с, 4H). Аналіз: розраховано для C19H17Cl2N2OPS: C, 53.91; H, 4.05; 

N, 6.62. Знайдено: C, 54.10; H, 4.11; N, 6.66. 
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N-(2,6-діхлорофеніл)-феніл-(4,5,6,7-тетрагідро-1,3-бензотіазол-2-іл)-

фосфінамід 3.38 був синтезований за нестандартною методикою. Суміш 5 

ммоль of  3.20  та 15 ммоль of 2,6-діхлороаніліну нагрівали при 2000C протягом 

15 хв. Після охолодження суміш була промита тричі 5% розчином карбонату 

калію та було додано 10 мл ацетону. Після декількох годин стояння 

кристалічний осад продукту був відфільтрований та висушений у вакуумі над 

P4O10. Безбарвні кристали, т.т. > 250 0C (1.861 г, 88%). 1H-ЯМР (CDCl3, ): 8.07-

7.81(м, 2H), 7.70-7.33 (м, 3H), 7.21 (д, 1H) 7.00-6.74 (м, 2H), 2.93-2.67 (м, 4H), 

1.99-1.66 (м, 4H). Аналіз: розраховано для C19H17Cl2N2OPS: C, 53.91; H, 4.05; 

N, 6.62. Знайдено: C, 54.12; H, 4.10; N, 6.55. 

 

N-(5-хлоро-2-піридиніл)-феніл-(4,5,6,7-тетрагідро-1,3-бензотіазол-2-

іл)-фосфінамід 3.39 був синтезований із сполуки 3.20 та 2-аміно-5-

хлоропіридину. Жовті кристали, т.т. 1040C (1.346 г, 69%). 1H-ЯМР (CDCl3, ): 

8.21-7.81 (м, 3H), 7.60-7.27 (м, 4H), 6.95 (д, 1H), 2.83 (широкий с, 4H), 1.83 

(широкий с, 4H). Аналіз: розраховано для C18H17ClN3OPS: C, 55.46; H, 4.40; N, 

10.78. Знайдено: C, 55.67; H, 4.44; N, 10.99. 

 

N-(5-бромо-2-піридиніл)-феніл-(4,5,6,7-тетрагідро-1,3-бензотіазол-2-

іл)-фосфінової кислоти амід 3.40 був синтезований із 3.20 та 2-аміно-5-

бромпіридину. Жовті кристали, т.т. 1780C (1.389 г, 64%). 1H-ЯМР (CDCl3, ): 

8.23-7.89 (м, 3H), 7.63-7.35 (м, 4H), 6.92 (д, 1H), 2.84 (широкий с, 4H), 1.83 
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(широкий с, 4H). Аналіз: розраховано для C18H17BrN3OPS: C, 49.78; H, 3.95; N, 

9.68. Знайдено: C, 49.87; H, 4.10; N, 9.88. 

 

N',N'-трифеніл-(4,5,6,7-тетрагідро-1,3-бензотіазол-2-іл)-фосфінової 

кислоти гідразид 3.41 був синтезований з 5 ммоль сполуки 3.20, 5 ммоль 

хлоргідрату 1,1-діфенілгідразину у розчині триетиламіну (10 мл) шляхом 

нагрівання протягом 10 хвилин. Після охолодження суміш була випарена і до 

залишку додано 10 мл води. Осад, що утворився, був відфільтрований та 

перекристалізований із ацетону. Безбарвна тверда сполука, т.т. 1860C (1.670 г, 

67%). 1H-ЯМР (CDCl3, ): 8.12-7.80 (м, 2H), 7.50-6.80 (м, 13 H), 5.94 (д, 2JP-

H=32.0 Гц), 2.76 (широкий с, 4H), 1.81 (широкий с, 4H). Аналіз: розраховано 

для C25H24N3OPS: C, 67.40; H, 5.43; N, 9.43. Знайдено: C, 67.22; H, 5.51; N, 9.55. 

 

Калієва сіль феніл-(1,3-тіазол-2-іл)-фосфінової кислоти 3.43 була 

синтезована аналогічно до 3.20, або без каталізатора. Реакцію контролювали 

за допомогою 31P-ЯМР-спектроскопії. Без каталізатора реакція перебігає 

значно повільніше, для повного проходження потрібно приблизно два тижні. 

Вихід 86% (без каталізатора). Світло-рожева тверда речовина. 31P-ЯМР 

(DMSO-D6, ): 4.9; 1H-ЯМР  (400 МГц, DMSO-D6, ): 7.81-7.78 (м, 3H), 7.58 (к, 

1H), 7.40-7.20 (м, 3H). Аналіз: розраховано для C9H7KNO2PS: C, 41.06; H, 2.68; 

N, 5.32. Знайдено: C, 40.87; H, 2.77; N, 5.25. 
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Метил(нафто[2,1-d][1,3]тіазол-2-іл)фосфінова кислота 3.47 була 

синтезована шляхом реакції нафтотіазолу 3.45 з MePOCl2 аналогічно до 

сполуки 3.17, але реакція відбувається значно повільніше, протягом 3 діб. Далі 

суміш була оброблена  30 мл 5% розчину карбонату калію і повністю випарена. 

Твердий залишок обробили 10 мл води, вихідний нафтотіазол був 

відфільтрований, фільтрат підкислений хлороводневою кислотою до pH=5. 

Через декілька годин утворившийся осад продукту був відфільтрований та 

висушений у вакуумі над P4O10. Сірий порошок, т.т. 1780C (розклад.). Вихід 

56%. 1H-ЯМР (CF3COOD, ): 7.54-6.79 (м, 6H), 2.22 (д, 2JP-H=16.0 Гц). Аналіз: 

розраховано для C25H24N3OPS: C, 54.75; H, 3.83; N, 5.32. Знайдено: C, 54.87; H, 

3.91; N, 5.44. 

Загальний метод синтезу сполук 4.3-4 шляхом окиснювального 

здвоєння 1-алкілбензімідазолів 4.1-2 під дією POCl3. 1-алкілбензімідазол (10 

ммоль) був розчинений у піридині (10 мл), після чого додали при ретельному 

перемішуванні по краплям та при охолодженні у крижаній бані триетиламін 

(14 ммоль) та POCl3 (12 ммоль). Через 20 годин суміш обережно вилили у 

крижану воду (100 мл), утворений розчин випарили у вакуумі до об’єму 

приблизно 15 мл та охолодили до 0оС. Утворившийся осад відфільтрували та 

отримали чистий продукт, як вказано нижче. 

 

l,l'-діметил-1H,1'H-[2,2']-біс-бензоімідазол-2-іл 4.3 був перекристаллізова-

ний із 50% водного етанолу або очищений за допомогою хроматографії (Silica 

gel Merck 60, CHC13:CH3OH 9:l). Вихід: 68%, т.т, та ЯМР спектри збігаються 

із літературними. Аналіз: розраховано для C16H14N4: C, 73.26; H, 5.38; N, 21.36. 

Знайдено: C, 77.22; H, 5.41; N, 21.33. 
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l,l'-діетил-1H,1'H-[2,2']-біс-бензоімідазол-2-іл 4.4 був перекристаллізований 

із етанолу. Вихід: 77%, т.т. 177-178 C. 1H-ЯМР (DMSO-d6, ) 7,92-7,66 (м, 

4H); 7.50 4.24 (м, 4H); 4,87 (к ,4H); 1.42 (т, 6H). Аналіз, розраховано для 

C18H18N4 C, 74.46; H, 6.25; N. 19.30. знайдено: C. 74.40; H, 6.29; N, 19.27. 

 

2-(2-піридил)-бензотіазол 4.13 До суміші бензотіазолу (1 екв.), 

піридину (щоб отримати приблизно 10% розчин), триетиламіну (3.5 екв.) та 

HgC12 (0.1 екв.) при перемішуванні та охолодженні у водяній бані, додали по 

краплям POCl3 (1.1 екв.) та залишили перемішуватися при кімнатній 

температурі протягом доби. Після реакції суміш обробили надлишком 10% 

розчину карбонату калію, продукт екстрагували 3х120 мл діхлорметану, 

органічну фазу висушили MgSO4 та упарили, продукт перегнали. Спектральні 

дані співпали з даними зразка, який був синтезований за літературною 

методикою, вихід 68%. 

 

2-(2-(гідрокси(феніл)фосфорил)-1H-бензо[d]імідазол-1-іл)оцтова 

кислота 5.1 До перемішуваного розчину 3 г (19.1 ммоль) 1-

ціанометилбензімідазолу 5.2 та 3.46 мл (2.507 г, 24.83 ммоль, 1.3 екв.) 

триетиламіну у 30 мл піридину додали 2.98 мл (4.10 г, 21.0 ммоль, 1.1 екв.) 

фенілфосфонодихлориду протягом 5 хвилин. Після перемішування протягом 

1 доби при кімнатній температурі суміш випарили, додали 50 мл води та 

відфільтрували осад фосфінової кислоти 5.4. Його розчинили у 50 мл 10% 
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водного NaOH та кип’ятили протягом 3 годин. Після охолодження суміш 

підкислили розведеною HCl до pH 5, осад, що утворився, відфільтрували, 

висушили на повітрі та перекристаллізували із ДМФА, в результаті чого 

отримали цільову сполуку 5.1 у вигляді білого порошку (4.346 г, 72%). 

Аналітичний зразок отримали після додаткового переосадження із розчину 

NaHCO3 за допомогою HCl для відділення залишків ДМФА. 1H ЯМР (500 

МГц, ДМСО-D6) 7.88–7.84 (м, 2H), 7.82–7.80 (м, 1H), 7.75-7.73 (м, 1H), 7.53–

7.50 (м, 2H), 7.45-7.43 (м, 1H), 7.40–7.36 (м,2H), 5.79 (с, 2H); 13C ЯМР (125.71 

МГц, ДМСО -D6) 167.96, 154.02 (д, 1JC-P= 102.7 Гц), 144.08, 137.16 (д, 1JC-P= 

147.6 Гц), 133.25 (д ,3JC-P= 3.5 Гц), 131.78 (д, 3JC-P= 9.5 Гц), 131.32, 128.30(д, 2JC-

P= 13.5 Гц), 126.32, 126.16, 115.00, 113.54, 46.56. m/z: 317.0 [M+H]+. Аналіз, 

розраховано для C15H13N2O4P: C, 56.97; H, 4.14; N, 8.86; P,9.79. Знайдено: C, 

56.82; H, 4.35; N, 8.98; P, 9.94. 
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Синтез композиту бензоімідазол-2-іл-фенілфосфінова кислота-

аміносилікагель 5.5 1.5 г (4.75 ммоль) ліганду 5.1 розчинили у 25 мл сухого 

ДМФА, після чого додали декількома порціями 0.923 г (5.7 ммоль) 

карбонілдіімідазолу. Виділення газоподібного CO2 майже повністю 

зупинилось через 5 хвилин, після цього суміш ще перемішували протягом 1 

години при кімнатній температурі. Після чого додали 6.83 г (0.58 ммоль/г 

аміногруп, 3.96 ммоль) аміносилікагелю (отриманого модифікацією 

силікагелю 3-амінопропіл-триетоксисіланом у толуені [15,16]) та утворену 



143 
 

суміш перемішували 1 добу при кімнатній температурі. Після чого осад 

композиту 5.5 відфільтрували, промили ДМФА (2 × 20 мл), EtOH (2 × 20 мл) 

та етером (2 × 20 мл), висушили при 50◦C/10−2mm Hg протягом 8 годин. Білий 

порошок, вихід 8.21 g (100%). 

 

Метил [2-(дифеноксифосфоріл)-1H-імідазол-1-іл] ацетат 5.8. 1.77 мл 

(2.300 г, 8.57 ммоль, 1.2 екв.) діфенілхлорофосфату додали по краплях до 

перемішуваного розчину 1 г (7.14 ммоль, 1 екв.) метил 1H-імідазол-1-іл-

ацетату.[96] 5.7 та 1.49 мл (10.71 ммоль, 1.5 екв.) триетиламину у 12 мл 

піридину. Після перемішування протягом 2 діб при кімнатній температурі 

суміш випарили, до залишку додали 200 мл води та продукт екстрагували 

етилацетатом (3х100 мл). Органічні шари об’єднали та промили насиченим 

NaHCO3, розсолом та випарили. Залишок почистили за допомогою флеш-

хроматографії (силікагель, гексан:етилацетат 1:1), вихід 2.153 г, 81%, світло-

жовта олія, яка кристаллізується при тривкому зберіганні у холодильнику. 1H-

ЯМР (500 МГц, CDCl3) 7.34 (дд, J = 2.0, 1.1 Гц, 1H), 7.32 – 7.27 (м, 4H), 7.25 – 

7.21 (м, 4H), 7.19 – 7.14 (м, 2H), 7.09 (дд, J = 3.3, 1.0 Гц, 1H), 5.12 (с, 2H), 3.63 

(с, 3H) 13C-ЯМР (126 МГц, CDCl3) 167.84, 150.00 (d, 2JC-P = 7.4 Гц), 136.18 (д, 
1JC-P = 271.2 Гц), 131.54 (д, 3JC-P = 21.2 Гц), 129.82 (д, 4JC-P = 0.8 Гц), 125.69 (д, 
5JC-P = 1.3 Гц), 125.62, 121.10 (д, 3JC-P = 4.5 Гц), 52.82, 48.99, 31P-ЯМР (162 МГц, 

CDCl3) -5.15. ІЧ (см-1) 3152, 2950, 2506 (шир.) 1951 (шир.) 1746, 1590, 1487, 

1269, 1222, 1205, 1100, 1069. Т.т. 207oC, HRMS: Розраховано для C18H17N2O5P, 

372.0875, Знайдено 372.0866. 
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(2-фосфоно-1H-імідазол-1-іл)оцтова кислота 5.6. 5.41 г (14.5 ммоль) 

Метил [2-(діфеноксифосфоріл)-1H-імідазол-1-іл] ацетату 5.8 розчинили та 

кип’ятили протягом 1.5 годин у 100 мл 6M HCl. Після охолодження суміш 

промили 3х100 мл діхлорметану, потім 3х100 мл етеру. Водний шар випарили 

та залишок висушили при 0.1 мм Hg протягом 6 годин. Вихід 2.76 г, 93%, біла 

тверда речовина, аналітичний зразок отримали шляхом кристаллізації із 

MeOH. 1H-ЯМР (500 МГц, D2O, δ) 7.55 (псевдо т, J = 2.0 Гц, 1H), 7.51 (псевдо 

т, J = 1.8 Гц, 1H), 5.26 (с, 2H), 13C-ЯМР (126 МГц, D2O) 170.06, 144.32 (д, 1JC-P 

= 188.0 Гц), 125.19 (д, 3JC-P = 5.3 Гц), 119.64 (д, 3JC-P = 6.3 Гц), 49.83, 31P ЯМР 

(162 МГц, D2O) -11.10. ІЧ (см-1) 3133, 3000-2000 (шир.) 1716, 1484, 1315, 1176, 

1045, 1033. Т.т. 252oC (розкл.) HRMS Розраховано для C5H7N2O5P, 206.00926, 

Знайдено 206.0096. 

 

Синтез композиту (2-фосфоно-1H-імідазол-1-іл)оцтова кислота- 

аміносилікагель 5.9. Аміносилікагель (концентрація аміногруп 0.67 ммоль/г) 

висушили протягом 8 годин (60оC/0.06 мм Hg) перед використанням. 1.53 мл 

(1.14 г, 8.82 ммоль) DIPEA було додано до розчину 1.808 г (8.78 ммоль) (2-

фосфоно-1H-імідазол-1-іл)оцтової кислоти 5.6 у 50 мл ДМФА при 

перемішуванні, після чого додали 1.430 г (8.82 ммоль) карбонілдіімідазолу. 

Суміш перемішували при 50oC протягом 15 хвилин, поки не припинилось 

виділення газоподібного CO2. До цього розчину додали 9.76 г аміносилікагелю 

(6.539 ммоль) та суміш перемішували протягом 1 доби при кімнатній 

температурі. Після чого осад композиту 5.9 відфільтрували, промили 3 рази 
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ДМФА, 3 рази MeOH та 3 рази етером. Висушили протягом 8 годин (60oC/0.06 

мм Hg). Вихід 10.990 g (100%). 

 

 

(1-{2-[(4-метоксибензил)аміно]-2-окоетил}-1H-імідазол-2-іл)-фосфо-

нова кислота 5.10. 0.394 мл (292 мг, 2.26 ммоль) DIPEA додали до 464 мг (2.25 

ммоль) (2-фосфоно-1H-імідазол-1-іл)оцтової кислоти 5.6 у 5 мл ДМФА, після 

чого додали 366 мг (2.26 ммоль) карбонілдіімідазолу. Суміш перемішали 

протягом 15 хвилин при 50oC, після чого додали 308 мг (2.25 ммоль) 4-

метоксибензіламіну та суміш перемішували протягом доби при кімнатній 

температурі. ДМФА випарили, залишок розчинили у мінімальній кількості 

води та pH розчину довели до 4-5 додаванням 10% HCl. Після охолодження 

осад, що утворився, відфільтрували та перекристаллізували із MeOH. Вихід 

673 мг, 92%, білі голчасті кристали. 1H-ЯМР (400 МГц, DMSO-D6,) 14.68 (шир. 

с, 1H, OH, частковий обмін з водою розчинника), 8.75 (т, J = 5.8 Гц, 1H, 

амідний NH), 7.65 (с, 1H, імідазол C-H), 7.54 (с, 1H, імідазол C-H), 7.21 (д, J = 

8.7 Гц, 2H, H-2 бензолу), 6.86 (д, J = 8.7 Гц, 2H, H-3 бензолу), 5.30 (с, 2H, CH2 

між імідазолом та карбонілом), 4.22 (д, J = 5.8 Гц, 2H, фрагмент бензиламіну 

CH2), 3.72 (с, 3H, OCH3), 13C-ЯМР (101 МГц, DMSO, δ) 165.50 (карбоніл 

аміду), 158.33 (C-4 бензену), 145.03 (д, 1JC-P = 187.0 Гц, C-2 імідазолу), 130.79 

(C-1 бензолу), 128.75 (C-2 бензолу), 125.20 (C-4/5 імідазолу), 119.11 (C-4/5 

імідазолу), 113.74 (C-3 бензолу), 55.13 (O-CH3), 50.49 (CH2 між імідазолом та 

карбонілом), 41.86 (фрагмент бензиламіну CH2), 31P-ЯМР (162 МГц, DMSO-

D6)-22.54 (c). ІЧ (см-1) 3200-2300 (шир.), 1684, 1512, 1272, 1242, 1084, 1033. Т.т. 

233oC HRMS Розраховано для C13H16N3O5P, 325.0828, Знайдено 325.0819. 
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Фізіко-хімічні методи дослідження композитних матеріалів 5.5 та 5.9 

та експерименти з адсорбції-десорбції. 

Фур’є ІЧ спектроскопія. FTIR сорбентів перед та після адсорбції урану 

були записані на ІЧ спектрометрі з Фур’є перетворенням (Nicolet 8700A, 

Thermo Scientific, 2009). Для чого зразки були подрібнені у агатовій ступці та 

спресовані з KBr. ІЧ спектри вільних лігандів були виміряні на спектрометрі  

Perkin-Elmer FTIR Spectrum One (у порошку чистої сполуки). 

Термічний аналіз був виконаний на інструменті STA 449 Jupiter F1, Netzsch 

(Germany) у наступних умовах: швидкість нагрівання 10 oC хв-1, динамічна 

атмосфера штучного повітря (50 мл хв-1), температурний інтервал 30–950 oC, 

маса зразку ~18 mg, сенсор термопара типу S TG-DSC. У якості референсу був 

використаний пустий Al2O3 тігель. Газоподібні продукти, що виділялись при 

розкладі зразків, були проаналізовані з допомогою FTIR спектрометру Bruker 

(Germany) та мас-спектрометру QMS 403C Aeölos (Germany) під’єднаних у 

режимі реального часу до STA інструменту. Дані QMS були зібрані для іонів 

з масами від 10 до 160 а.о.м.. Спектри FTIR були записані у інтервалі коливань 

600–4000 см-1 з 16 сканами на спектр та з розділенням 4 см-1. 

Вимірювання площі поверхні та середного розміру пор було виконано 

за допомогою низькотемпературної сорбції нитрогену (автоматичний 

сорбційний аналізатор ASAP 2420, Micromeritics, USA). Перед вимірами 

зразки були дегазовані при 80oC протягом 10 годин. Результати аналізу були 

отримані автоматично за допомогою програми Micromeritics. 

Вивчення морфології поверхні сорбентів до та після адсорбції було 

виконано за допомогою скануючого електроного мікроскопу (SEM, LEO 

1430VP, Carl Zeiss, Germany). 

Спектри XPS були отримані на ESCA приладі з мультідетекторним 

аналізатором електронів Scienta R4000 (виготовлено VG Scienta) у режимі 

фіксованої передачі аналізатора [101]. 
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Зразки для досліджень XPS, SEM, FTIR були приготовлені шляхом 

струшування 2 г сорбенту з 100 см3 of 0.01 М розчину UO2(CH3COO)2 при pH 

5.5 протягом 8 h. Осад сорбенту був відфільтрований та висушений на повітрі.  

Експерименти з адсорбції 

Експерименти з адсорбції були виконані у пакетному режимі у скляних 

колбах, які містили 20 мл розчину U(VI) та 0.05 г адсорбенту, час контакту 8 

годин при 20 oC. Колби струшували у ротаційному шейкері зі швидкістю 110 

об/хв. Ізотерма рівноваги адсорбції була отримана шляхом зміни концентрації 

урану від 0.5 до 5 ммоль/л. Початкові pH розчину урану (VI) були виставлені 

від 2 to 8 шляхом додавання 0.1 моль/л HNO3 та/або 0.1 мол/л NaOH перед 

кожним експериментом. Ефект початкового pH розчину урану(VI) на 

адсорбцію  був вивчений при початковій концентрації урану 1 ммоль/л.  

Після адсорбції матеріал був відфільтрований, далі розчини 

центрифугували при 10,000 об./хв. протягом 10 хв. Фінальні концентрації 

U(VI) у розчині були визначені за допомогою методу Arsenazo III [105]. 

Погланяння утворенного комплексу Arsenazo III /уран було виміряно при 650 

нм за допомогою спектрофотометру Jasco V-660.  

Витягування урану із сорбенту назад у розчин було вивчено по методиці, 

описаній у роботі [101]. Дистильована вода, розчин кислоти (HNO3) при pH=1 

або розчин лугу (NaOH) при pH=12 були використані для вимивання урану із 

твердої фази. Процент десорбції був розрахований виходячи з співвідношення 

кількості молей U(VI) у водному розчині до кількості молей U(VI) у зразку 

перед десорбцією.  
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ВИСНОВКИ 

У роботі наведено шляхи вирішення наукової проблеми синтезу імідазол- та 

тіазол-2-ілфосфінових та фосфонових кислот за допомогою реакції прямого 

фосфорилювання 1,3-азолів хлоридами п’ятивалентного фосфору. 

Синтезовані сполуки були використані для одержання композитних матеріалів 

на основі аміносилікагелю, які були вивчені у якості сорбентів для екстракції 

йонів уранілу із водних розчинів. Отримані результати із сорбції йонів уранілу 

свідчать про можливість практичного використання синтезованих 

композитних матеріалів у процесах переробки ядерних відходів. 

1. Реакція фосфорилювання азолів галогенідами п’ятивалентного фосфору 

є зручним препаративним методом синтезу фосфінових і фосфонових кислот 

та їх похідних. Цей метод є толерантним до широкого кола функціональних 

груп (нітро-, нітрило-, естер-, алкеніл-, алкіл- та арилгалогеніди), 

доповнюючи, таким чином, класичний підхід С-2 металювання-

фосфорилювання. 

2. Хлорид меркурію є ефективним каталізатором С-2 фосфорилювання 

сполук ряду тіазолу. 

3. Реакція оксихлориду фосфору з 1,3-азолами приводить до утворення 

біарильних похідних замість фосфонових кислот. 

4. Похідні фосфонових кислот ряду імідазолу успішно синтезовані при 

використанні дифенілхлорфосфату як фосфорилюючого агенту. 

5. Фосфінові, а особливо фосфонові кислоти ряду імідазолу утворюють 

стійкі комплекси з іонами UO22+. Композитні матеріали з аміносилікагелем 

на їх основі є ефективними сорбентами для іонів U(VI) та можуть знайти 

практичне використання. 
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(Особистий внесок здобувача: хімічний синтез ліганду та композиту, 
аналіз спектральних даних, співучасть у підготовці доповіді. Внесок інших 
осіб: к.х.н., Т.М. Будняк, дослідження композиту, співучасть у підготовці 
доповіді). 
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ДОДАТОК 2 Аналітичні дані сполук 5.1, 5.6 ,5.8 та 5.10. 

 

1Н-ЯМР спектр сполуки 5.1 

 

13С-ЯМР спектр сполуки 5.1 
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DEPT-135 13С-ЯМР спектр сполуки 5.1 

 

31P-ЯМР спектр сполуки 5.1 
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N
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O

OH

HO

O

Моноізотопна молекулярна маса 316.0613

 

LCMS-хроматограмма та мас-спектр сполуки 5.1 
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1Н-ЯМР спектр сполуки 5.8 

 

13С-ЯМР спектр сполуки 5.8 
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31Р-ЯМР спектр сполуки 5.8 

 

1Н-ЯМР спектр сполуки 5.6 
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13С-ЯМР спектр сполуки 5.6 

 

31Р-ЯМР спектр сполуки 5.6 
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1Н-ЯМР спектр сполуки 5.10 

 

13С-ЯМР спектр сполуки 5.10 
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31Р-ЯМР спектр сполуки 5.10 

 

HMBC-ЯМР спектр сполуки 5.10 
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