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АНОТАЦІЯ 

 

Шатрава Ю.О. Координаційно-хімічні властивості деяких 

фосфорильованих карбамідів і сульфамідів. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2021. Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2021. 

Одним із перспективних напрямків розвитку сучасної координаційної 

хімії є пошук нових амполідентатних лігандів, які здатні утворювати 

кінетично, термодинамічно та термічно стабільні металокомплекси з цінними 

у практичному плані властивостями. Фосфорильна група має високу 

спорідненість до більшості металів-комплексоутворювачів, саме тому 

фосфорилвмісні ліганди привертають особливу увагу дослідників при синтезі 

нових комплексів для сучасних технологій. 

Одним із шляхів створення нових лігандних систем є модифікація 

структури відомих класів лігандів, що вже знайшли широке та різноманітне 

застосування. Так, заміщення атомів карбону в -дикетонах на гетероатоми 

призводить до утворення їх структурних аналогів – карбацил- та 

сульфоніламідофосфатів, які останнім часом вже встигли проявити себе як 

потужні лігандні системи. Можливість варіювання природи та розміру 

замісників при функціональному вузлі дозволяє отримувати нові 

координаційні сполуки з прогнозованими фізико-хімічними властивостями. 

На теперішній час сполуки на основі карбамідів та сульфамідів 

застосовуються в якості отрутохімікатів, каталізаторів для різних хімічних 

реакцій, високоефективних і селективних екстрагентів та при створенні 

нових люмінофорних матеріалів.  
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Метою даної дисертаційної роботи було прослідкувати взаємозв’язок 

між будовою лігандів, способом їх координації до йонів перехідних металів, 

структурою одержаних комплексів та їх спектральними властивостями. За 

модифікованою методикою було синтезовано два фосфорильовані карбамідні 

(КАФ) ліганди, що містять 2-амінотіазольний та 2-амінопіридиновий 

фрагменти та два фосфорильовані сульфамідні (САФ) ліганди, що 

відрізняються замісниками біля атому фосфору. У структурі диметил[(1,3-

тіазол-2-іламіно)карбоніл]амідофосфату вперше для карбамідів зафіксовано 

зв’язування молекул у центросиметричний димер чотирма водневими 

зв’язками. Для 2-амінопіридинвмісного ліганду та двох 

сульфоніламідофосфатів реалізується полімерна кристалічна будова. 

В результаті дослідження вперше було зафіксовано три нові типи 

координації КАФ та САФ лігандів: 

1) бідентатно-циклічна через атом оксигену карбонільної групи та 

атом нітрогену гетероциклу. Досліджувані КАФ ліганди (диметил[(1,3-

тіазол-2-іламіно)карбоніл]амідофосфат (H2L
1) та диметил[(піридин-3-

иламіно)карбоніл]амідофосфат (H2L
2) координуються бідентатно через атом 

оксигену карбонільної групи і атом нітрогену гетероциклу з утворенням 

шестичленного хелатного металоциклу як в нейтральній, так і в ацидо- 

формі. Це суттєво відрізняється від традиційного типу координації КАФ-

лігандів, що в нейтральній формі відбувається виключно через атом оксигену 

фосфорильної групи і в депротонованій формі через атоми оксигену 

карбонільної і фосфорильної груп. У всіх синтезованих комплексах 3d-

металів з аніонами (HL1)- та (HL2)- фосфорильна група участі в координації 

не бере і може розглядатися як екзодонорна група для формування 

поліядерних структур; 

2) бідентатно-місткова координація для N-[біс(диетиламіно)-

фосфорил]бензенсульфонаміда до йону срібла через атоми оксигену 

фосфорильної групи та амідні атоми нітрогену, утворюючи таким чином 

полімерні одновимірні ланцюги {AgL3}n;  
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3) монодентатна координація через атом оксигену фосфорильної 

групи. Вперше для САФ лігандів зареєстровано саме такий спосіб 

координації в комплексах складу UO2(HL3,4)2(NO3)2. 

В результаті біологічних досліджень, проведених в рамках даної 

дисертаційної роботи продемонстровано часо- та дозозалежний 

цитотоксичний ефект одержаних карбамідів щодо клітин лейкозу L1210S. 

Показано, що за тривалої інкубації диметил[(1,3-тіазол-2-

іламіно)карбоніл]амідофосфат спричиняє зниження активності навіть 

лейкозних клітин резистентих до дії цисплатину (L1210R), що вказує на 

перспективність подальшого дослідження біологічної дії фосфорильованих 

карбамідів з метою їх практичного застосування. Встановлені в роботі 

закономірності можуть бути використані для цілеспрямованого синтезу 

біологічно активних комплексів.  

В даному дослідженні на прикладі комплексів з фосфорильованими 

сульфамідами вдалося простежити вплив стеричного фактору на 

координаційні можливості лігандів та будову комплексів. Через стеричні 

ускладнення, створені завдяки наявності екрануючих етильних замісників 

біля атому фосфору, що здатні запобігати утворенню міжмолекулярних 

контактів, з лігандом HL3 не вдалося отримати тетракіс-комплекси 

лантаноїдів. До того ж саме стеричні ускладнення, що створюють етильні 

замісники дозволили одержати молекулярний трис-комплекс лантаноїду з 

нехарактерним для них низьким координаційним числом (КЧ Lu3+ в Lu(L3)3 

дорівнює 6). 

З іншого боку просторова будова диморфолін-

[фенілсульфоніл]амідофосфату (HL4) дозволила одержати тетракіс-

комплекси складу {Na[Nd(L4)4]}n з полімерною будовою, що є типовою для 

подібних аніонних комплексів з катіоном натрію. Кристалічна структура 

даного комплексу містить значні за об’ємом пори (790 Å3), а методом 

термогравіметричного аналізу показано відсутність в них розчинника. Даний 



5 

факт можна може бути підставою для подальших досліджень сорбційних 

властивостей комплексу. 

При фотозбудженні УФ світлом комплекси європію Eu(L3)3·Phen та 

Na[Eu(L4)4] виявляють яскраву червону люмінесценцію з часом життя 

люмінесценції 1.44 мс та 1.3 мс відповідно, що є співрозмірним з часом 

життя емісії аналогічних координаційних сполук з КАФ та САФ лігандами. 

Термогравіметричні дослідження всіх синтезованих комплексів 

показали їх термічну стійкість до 200°С, що відкриває нові можливості 

практичного використання одержаних сполук.  

Результати одержані в рамках проведених досліджень: 

- доповнюють знання щодо координаційних можливостей 

фосфорильованих карбамідів та сульфамідів;  

- поглиблюють розуміння впливу природи та розміру замісників біля 

атомів хелатуючого ядра на спосіб координації ліганду до 

центрального, будову координаційних сполук та їх спектральні 

властивості;  

- дозволяють цілеспрямовано впливати на склад, будову та властивості 

координаційних сполук шляхом структурної модифікації лігандів; 

- демонструють потенціал практичного використання лігандів карбацил- 

та сульфоніламідофосфатного типу та комплексів на їх основі в 

технології світлодіодів, біології та медицині.  

Ключові слова: фосфорильовані карбаміди, сульфаміди, 

координаційні сполуки лантаноїдів, КАФ, САФ, спектроскопія, 

люмінесценція, кристалічна будова, HOMO, LUMO. 
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ABSTRACT 

Shatrava Yu.O. Coordination and chemical properties of some phosphorylated 

ureas and sulfamides. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a scientific degree of Candidate of Chemical Sciences in specialty 

02.00.01 – Inorganic Chemistry. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2021. Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 

2021. 

One of the promising areas of development of modern coordination 

chemistry is the search for new ampolydentate ligands that are able to form 

kinetically, thermodynamically and thermally stable metal complexes with 

valuable properties. The phosphoryl group has a high affinity for most metals, 

which is why phosphoryl-containing ligands attract special attention of researchers 

in the synthesis of new complexes for modern technologies. 

One way to create new ligand systems is to modify the structure of known 

classes of ligands, which have already found wide and diverse applications. Thus, 

the substitution of carbon atoms in β-diketones by heteroatoms leads to the 

formation of their structural analogues - carbacyl- and sulfonylamidophosphates, 

which have recently proved to be powerful ligand systems. The possibility of 

varying the nature and size of the substituents at the functional node allows 

obtaining new coordination compounds with predicted physicochemical properties. 

At present, compounds based on urea and sulfamides are used as pesticides, 

catalysts for various chemical reactions, highly effective and selective extractants 

and in the creation of new phosphor materials. 

The aim of this dissertation was to trace the relationship between the 

structure of ligands, the method of their coordination to transition metal ions, the 

structure of the resulting complexes and their spectral properties. According to the 
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modified method, two phosphorylated urea (CAPh) ligands containing 2-

aminothiazole and 2-aminopyridine fragments and two phosphorylated sulfamide 

(SAPh) ligands, which differ by substituents near the phosphorus atom, were 

synthesized. In the structure of dimethyl[(1,3-thiazol-2-ylamino)carbonyl]-

amidophosphate, the binding of molecules to a centrosymmetric dimer by four 

hydrogen bonds was recorded for the first time for urea. For 2-aminopyridine-

containing ligand and two sulfonylamide phosphates, a polymeric crystalline 

structure is realized. 

As a result of the study, three new types of coordination of CAPh and 

SAPh ligands were recorded for the first time: 

1) bidentate-chelating coordination via the oxygen atom of the carbonyl 

group and the nitrogen atom of the heterocycle. The investigated CAPh ligands 

[dimethyl[(1,3-thiazol-2-ylamino)carbonyl]amidophosphate (H2L
1) and dimethyl-

[(pyridin-3-ylamino)carbonyl]amidophosphate (H2L
2) are coordinated in bidentate 

maner via the carbonyl oxygen and the nitrogen atom of heterocycle with the 

formation of a six-membered chelated metalcycle in both neutral and acidoform. 

This differs significantly from the traditional type of coordination of CAPh 

ligands, which in neutral form occurs exclusively via the oxygen atom of the 

phosphoryl group and in deprotonated form via the oxygen atoms of the carbonyl 

and phosphoryl groups. In all complexes of 3d-metals synthesized with (HL1)- and 

(HL2)- anions the phosphoryl group does not participate in coordination and can be 

considered as an exodon group for the formation of polynuclear structures; 

2) bidentate-bridge coordination for N-[bis(diethylamino)phosphoryl]-

benzenesulfonamide to the silver ion via the oxygen atoms of the phosphoryl group 

and amide nitrogen atoms, thus forming polymer one-dimensional chains {AgL3}n; 

3) monodentate coordination via the oxygen atom of the phosphoryl group. 

For the first time for SAPh ligands such way of coordination in complexes of 

structure UO2(HL3,4)2(NO3)2 is registered. 

As a result of biological studies conducted in the framework of this 

dissertation, the time- and dose-dependent cytotoxic effect of the urea obtained on 
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L1210S leukemia cells was demonstrated. It has been shown that long-term 

incubation of dimethyl[(1,3-thiazol-2-ylamino)carbonyl]amidophosphate causes a 

decrease in the activity of even leukemic cells resistant to cisplatin (L1210R), 

which indicates the prospects for further study of the biological effects of 

phosphorylated carbamides application. The regularities established in the work 

can be used for purposeful synthesis of biologically active complexes. 

In this study, on the example of complexes with phosphorylated 

sulfamides, it was possible to trace the influence of steric factor on the 

coordination capabilities of ligands and the structure of complexes. Due to steric 

complications created by the presence of shielding ethyl substituents near the 

phosphorus atom, which are able to prevent the formation of intermolecular 

contacts, it was not possible to obtain tetrakis-lanthanide complexes with the HL3 

ligand. In addition, the steric complications that create ethyl substituents allowed to 

obtain a molecular tris-complex of lanthanide Lu(L3)3  with an uncharacteristic low 

coordination number Lu3+ 6. 

On the other hand, the spatial structure of dimorpholine[phenylsulfonyl]-

amidophosphate (HL4) allowed to obtain tetrakis-complexes of the composition 

{Na[Nd(L4)4]}n with a polymer structure that is typical for similar anionic 

complexes with sodium cation. The crystal structure of this complex contains large 

pores (790 Å3), and the thermogravimetric analysis showed the absence of solvent. 

This fact can be the basis for further studies of the sorption properties of the 

complex. 

Upon UV light photoexcitation, the europium complexes Eu(L3)3Phen and 

Na[Eu(L4)4] show bright red luminescence with a luminescence lifetime of 1.44 ms 

and 1.3 ms, respectively, which is proportional to the lifetime of emission of 

similar coordination compounds with CAPh a SAPh ligands. 

Thermogravimetric studies of all synthesized complexes showed their 

thermal stability up to 200°C, which opens new opportunities for practical use of 

the obtained compounds. 

The results were obtained in the framework of research: 
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- supplement knowledge of the coordination capabilities of phosphorylated 

urea and sulfamides; 

- deepen the understanding of the influence of the nature and size of 

substituents near the atoms of the chelating nucleus on the method of coordination 

of the ligand to the central, the structure of coordination compounds and their 

spectral properties; 

- allow to purposefully influence the composition, structure and properties 

of coordination compounds by structural modification of ligands; 

- demonstrate the potential of practical use of ligands of carbacyl- and 

sulfonylamidephosphate type and complexes based on them in LED technology, 

biology and medicine. 

Key words: phosphorylated ureas, sulfamides, lanthanides coordination 

compounds, CAPh, SAPh, spectroscopy, luminescence, crystal structure, HOMO, 

LUMO. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Одним із важливих напрямків розвитку сучасної 

координаційної хімії є пошук нових амполідентатних лігандів, які здатні 

утворювати кінетично, термодинамічно та термічно стабільні 

металокомплекси, потенційно цінні для практичного використання. 

Синтезуються та вивчаються різноманітні лігандні системи, наприклад, 

моно- та поліциклічні сполуки, хелатуючі ліганди (β-дикетони та їх аналоги). 

Детальне вивчення електронної будови та геометрії таких сполук дозволяє 

цілеспрямовано одержувати комплекси, що мають оптичні, магнітні, 

каталітичні, біологічні та інші корисні в прикладному плані властивості.  

Серед амполідентатних лігандів особливу увагу привертають 

бідентатно-хелатуючі О,О’-донорні ліганди, і перш за все, β-дикетони та їх 

структурні аналоги. Існує декілька підходів до модифікації структури β-

дикетонів. Так, зберігаючи вихідний хелатний β-дикетонатний фрагмент 

(R’-C(O)-CH2-C(O)-R”) і - замінюючи один або два замісника при ньому, 

можна варіювати кислотну функцію β-дикетону, що впливає на електронну 

будову координаційної частки, термодинамічну стабільність комплексів на їх 

основі; їх леткість. Таким чином можна впливати на ефективність очистки та 

розділення елементів; на ліпо- та гідрофільність лігандів і комплексів, 

передбачати нелінійно оптичні та рідкокристалічні властивості, прогнозувати 

біологічні властивості та каталіз. З іншого боку, гетерозаміщення однієї 

карбонільної групи C(O) та центральної метиленової групи (–CH2-) на 

відповідні гетероатомні угрупування P(O) та NH веде до появи нового класу 

лігандних систем - карбациламідофосфатів (КАФ). Ліганди, в яких 

карбонільну групу замінено на сульфонільну теж є гетерозаміщеними 

структурними аналогами β-дикетонів та відносяться до окремого класу 

хелатуючих амполідентатних лігандів - сульфоніламідофосфатів (САФ). 

Наявність у складі САФ лігандів сульфамідного типу РО групи, що має 

високу спорідненість до іонів РЗЕ, та SO2 групи, що містить  додаткові 
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донорні центри, разом із синтетичними можливостями введення ароматичних 

замісників біля атомів фосфору та сульфуру дозволяють прогнозовано 

використовувати дані ліганди у якості “антен” для ефективного поглинання 

та переносу енергії збуджуючого випромінювання на іон лантаноїду в 

технології створення світлочутливих датчиків та конверторів сонячного 

світла в електроенергію.  

КАФ і САФ подібні до функціоналізованих фосфіноксидів, 

фосфорамідів, фосфітів, фосфатів, тощо. Останні, як правило, 

характеризуються високими коефіцієнтами екстракції й селективністю щодо 

РЗЕ та трансуранових елементів. З літератури також відомо, що 

фосфорильовані сульфаміди виявляють біологічну активність та широко 

використовуються як інгібітори, бактерицидні засоби, пестициди. Але 

інформація про їх використання в якості лігандів для синтезу 

координаційних сполук є обмеженою. З урахування вищезгаданого пошук та 

одержання нових КАФ та САФ лігандів, всебічне дослідження їх будови та 

координаційно-хімічних властивостей є, безумовно, актуальними. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в рамках науково-

дослідних держбюджетних тем "Синтез неорганічних та координаційних 

сполук для створення нових функціоналізованих матеріалів" (№ 

Держреєстрації 0111U005046), "Cинтез та дослідження складнооксидних та 

різнометалічних координаційних сполук як основи нових 

поліфункціональних матеріалів" (№ Держреєстрації 0116U002560), та 

"Неорганічно-органічні гібриди та комплекси перехідних металів як основа 

нових поліфункціональних матеріалів для оптоелектронних технологій, 

каталізу та біомедичних застосувань" (№ Держреєстрації 0119U100312). 

Мета і задачі дослідження.  

Мета: пошук та одержання нових амполідентаних лігандів – 

фосфорильованих карбамідів і сульфамідів, дослідження їх будови та 
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координаційно-хімічних властивостей, оцінка можливостей практичного 

застосування одержаних сполук.  

Для досягнення поставленої мети було необхідно вирішити такі задачі: 

вдосконалити методики синтезу та одержати представники КАФ та САФ 

лігандів, будова яких передбачає можливість аналізу впливу природи 

замісників при функціональному вузлі на їх координаційно-хімічні 

властивості, встановити кристалічну та молекулярну будову одержаних 

лігандів, розробити методики синтезу комплексних сполук на основі 

одержаних лігандів, дослідити їх будову та властивості. 

Об’єкт дослідження – реакції утворення фосфорильованих карбамідів 

та сульфамідів, моно- і поліядерних координаційних сполук деяких 

перехідних металів на їх основі. 

Предмет дослідження: умови утворення, структура та властивості 

деяких фосфорильованих карбамідів та сульфамідів та комплексів на їх 

основі. 

Методи дослідження. ІЧ, ЯМР (1Н та 31Р), електронна та 

люмінесцентна спектроскопія, елементний аналіз, термогравіметрія, мас-

спектрометрія, рентгеноструктурний аналіз. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше отримано в 

індивідуальному стані та ідентифіковано 50 нових сполук, у тому числі 4 

фосфорильні ліганди, 4 солі на їх основі та 42 комплексні сполуки. 

Вдосконалено методики синтезу лігандів карбамідного типу, за якими було 

одержано два нові карбациламідофосфатні ліганди. 

Проаналізовано особливості будови 19 одержаних сполук, структуру 

яких встановлено методом рентгеноструктурного аналізу. Вперше 

зареєстровано три нові типи координації фосфорильованих лігандів до 

центрального йону металу, зокрема монодентантну координацію 

фосфорильованих сульфамідів до ураніл йону.  

В комплексі арґентуму з N-[біс(диетиламіно)-

фосфорил]бензенсульфонамідом вперше для САФ ліганду зафіксовано 
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реалізацію відразу двох способів координації - через імідний атом нітрогену 

та атоми оксигену хелатного фрагменту S(O)2NPO.  

На підставі квантово-хімічних розрахунків для всіх досліджених 

лігандів та комплексу арґентуму побудовано ІЧ спектри та показано, що 

теоретичні дані добре узгоджуються з експериментально одержаними. 

Проаналізовано вплив стеричного фактора на синтез, будову та 

спектральні властивості одержаних комплексів. 

Продемонстровано часо- та дозозалежний цитотоксичний ефект 

одержаних карбамідів щодо клітин лейкозу L1210S. Показано, що за тривалої 

інкубації диметил[(1,3-тіазол-2-іламіно)карбоніл]амідофосфат спричиняє 

зниження активності лейкозних клітин резистентих до дії цисплатину 

(L1210R).  

Практичне значення одержаних результатів. Одержані комплекси 

нікелю, кобальту та купруму з фосфорильованими карбамідними лігандами, 

що містять екзодонорні фосфорильні групи, можуть бути використані для 

синтезу бі- та поліядерних гетерометалічних координаційних сполук. 

Спрогнозований in silico за допомогою сучасного методу 

комп’ютерного віртуального скринінгу широкий спектр біологічної 

активності та експериментально підтверджений цитотоксичний ефект для 

лігандів карбамідного типу щодо клітин лейкозу L1210 вказує на 

перспективність подальшого дослідження біологічної дії фосфорильованих 

карбамідів з метою їх практичного застосування. Встановлені в роботі 

закономірності можуть бути використані для цілеспрямованого синтезу 

біологічно активних комплексів.  

Комплекси лантаноїдів на основі N-[біс(диетиламіно)фосфорил]бензен-

сульфонаміду з 1,10-фенантроліном є перспективними речовинами для 

створення люмінесцентних матеріалів. 

Одержані результати поглиблюють знання та сприяють подальшому 

вивченню бідентатно-хелатуючих фосфорильованих лігандів та комплексів 
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на їх основі. Одержані результати можуть бути використані при підготовці 

практикумів та навчальних посібників з координаційної хімії. 

Особистий внесок здобувача. Основний обсяг експериментальних 

досліджень, обробка та інтерпретація одержаних результатів виконані 

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

обговорення та заключний аналіз одержаних результатів виконані спільно з 

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

лігандів проведено за участю с.н.с. В. А. Овчиннікова (Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, хімічний факультет, 

кафедра неорганічної хімії). Люмінесцентні дослідження координаційних 

сполук проведені у співавторстві з науковою групою проф. П. Гавришевської 

(хімічний факультет, Вроцлавський університет, Польща) та м.н.с., к.х.н. 

Н.С. Карякою (хімічний факультет, кафедра неорганічної хімії, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка). Мас-спектрометричні 

дослідження проводили спільно з к.х.н., с.н.с. О.В. Севериновською (Інститут 

хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, лабораторія мас-спектрометрії 

нанорозмірних систем). Квантово-механічні розрахунки проводили спільно з 

к.х.н., с.н.с. А.Г. Гребенюком (Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН 

України, відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем). В окремих 

дослідженнях брали участь к.х.н., с.н.с. Т. Ю. Слива, к.х.н., доцент 

К.Є. Губіна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

хімічний факультет). 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

були представлені на таких конференціях: 4th International Chemistry 

Conference “Kyiv-Toulouse” (6-8 червня 2007, м. Тулуза); ХХІІІ Міжнародна 

Чугаєвська конференція з координаційної хімії (4-7 вересня 2007, м. Одеса); 

ІХ всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми 

хімії” (14-16 травня 2008, м. Київ); XVII Українська конференція з 

неорганічної хімії (15-19 вересня 2008, м. Львів); Vth Scientific International 

Conference in Chemistry “Kyiv-Toulouse” (31 травня-4 червня 2009, м. Тулуза); 
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ХХІV Міжнародна Чугаєвська конференція з координаційної хімії (15-19 

червня 2009, м. Санкт-Петербург); 6-th International Chemistry Conference 

“Kyiv-Toulouse” ( 30 травня - 1 червня 2011, м. Тулуза, Франція); Applied 

Physico-Inorganic Chemistry (2-7 жовтня 2011, м. Севастополь); VIIth 

International chemistry conference “Kyiv-Toulouse” (1-4 червня 2013, м. Київ); 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю “Фізика, хімія та 

технологія поверхні” та семінар Наноструктуровані біосумісні/біоактивні 

матеріали (13-15 травня 2015, м. Київ); VIIIth International chemistry conference 

“Kyiv-Toulouse” (1-4 червня 2015, м. Тулуза, Франція). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 6 

статей та тези 11 доповідей. 

Структура та об’єм дисертації. Дисертація викладена на 166 

сторінках друкованого тексту та складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (120 найменувань) та 5 додатків; 

містить 72 рисунка і 39 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

ХЕЛАТУЮЧІ ОКСИГЕНДОНОРНІ ЛІГАНДНІ СИСТЕМИ ТА 

КОМПЛЕКСИ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ НА ЇХ ОСНОВІ.  

 

 

1.1 Дикетони та їх структурні гетерозаміщені аналоги  

 
Одними з найбільш поширених лігандів у сучасній координаційній 

хімії є хелатуючі системи (1), що утворюють переважно шестичленні 

металоцикликлічні сполуки (2) [1]. 

 

Металокомплекси (2) лігандів (1) представлені в основному β-

дикетонатами (X=Y=O; A, D, E =CR, де R = H, Alk, Ar, Het) та їх азо- (X = O; 

NR; Y=NR; A, D = CR, N; E = CR, де R = H, Alk, Ar) та гетероаналогами 

(X=Y=O, S, Se; A = CR, PR2; D = PR2; E = CR, де R = H, Alk, Ar). До них 

відносяться сполуки (3), на основі яких синтезуються переважно 

металохелати (4) (X=Y=O, S, Se; A = CR1, P(R1)2; D = P(R1)2; де R1 = H, Alk, 

Ar, N(R2)2), O(R2)2; R
2 = H, Alk, Ar, ArAlk) [2]. 
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Не менш цікаві і інші координаційні можливості лігандів (1) та (3), 

окрім утворення металохелатів (2) та (4), що не обмежуються здатністю до 

утворення внутрішньокомплексних сполук, які містять бідентатну аніонну 

X,Y-донорну форму ліганду. Для β-дикетонатів (2) було детально досліджено 

комплексні сполуки металів з зазначеними лігандами (X=Y=O; A = D = E = 

CR). Існування типів координації у моно-, ди- та поліядерних β-дикетонатних 

комплексів можна показати структурами, приведеними на рис. 1.1.1, 1.1.2 та 

1.1.3 [3]. 

 

Рис. 1.1.1. Приклад O- та O,O-координації β-дикетонів. Взято із роботи [3] 
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Рис. 1.1.2. Приклад С-, С,С- та С,С,С-координації β-дикетонів. Взято із 

роботи [3] 

 

 
 
Рис. 1.1.3. Приклад С,О- та С,О,О-координації β-дикетонів. Взято з роботи [3] 

 
Координаційні сполуки β-дикетонів синтезуються як класичними 

методами: взаємодія різноманітних сполук металів-комплексоутворювачів, 

головним чином солей, з β-дикетонатними лігандами, так і специфічними 

реакціями [4]. Важливу роль у перетвореннях відіграє вибір металу.  

Модифікація β-дикетонатних лігандів здійснюють безпосередньо 

змінами фрагменту ССС чи заміною атому оксигену на N, P, S чи Se 
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донорні центри. Така модифікацію призводить до появи різноманітних 

амполідентатних лігандів. 

 

1.2 Особливості будови комплексів з поліфункціональними 

амполідентатними лігандами 

 

Експериментальні та теоретичні дослідження поліфункціональних 

амполідентатних лігандів - один із найбільш цікавих та перспективних 

напрямів у сучасній координаційній хімії. Дизайн та застосування таких 

лігандів дозволяє розділяти та досягати високого ступеня очищення металів, 

впливати на спектральні характеристики оптичних матеріалів, створених на 

основі комплексів металів [5]. В цій області набули великого значення 

фосфорвмісні хелатуючі ліганди. Використання фосфорорганічних сполук в 

якості лігандів саме в координаційній хімії отримали велике значення 

завдяки їх можливості синтезу комплексів, що містять координаційно-

ненасичені центральні атоми та, в подальшому, використовувати їх в якості 

зручних будівельних блоків для синтезу бі- та поліядерних конструкцій. Така 

стратегія також диктується можливістю вирішення проблеми конкурентної 

координації - існування різноманітних способів зв’язування металів з бі- та 

полідентатними лігандами [6, 7].  

Серед полідентатних фосфоровмісних лігандів значиме місце займають 

Р, N-структурні аналоги β-дикетонів. Заміна в останніх, однієї або двох 

карбонільних груп на фосфорильну, сульфонільну або заміна центральної 

CH2- групи на гетероатом, або введення додаткового екзохелатного 

донорного атому, призводить до появи нових класів фосфорорганічних 

лігандів, e.g., карбациламідофосфатів (КАФ) (а), сульфаніламідофосфатів 

(САФ) (б), моно-N-фосфорильованих карбамідів (в). Для них розроблено 

методи синтезу, досягнуто значних успіхів при вивченні їх фізико - хімічних 

властивостей, координаційні сполуки яких знайшли своє практичне 

застосування [8].  
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(а)                                  (б)                                            (в) 

 

КАФ ліганди, в свою чергу, за природою замісників при фосфорильних 

групах можна розділити на два типи: амідні та естерні, тобто, існують 

фосфортриамідні (І) та амідофосфатні (ІІ) сполуки. 

 

І      ІІ  

На основі карбациламідофосфатів були отримані комплекси 

нейтрального, катіонного [9, 10] та аніонного типів з йонами лантаноїдів [11]. 

(КАФ ліганди входять до складу координаційної сфери як у нейтральній, так 

й у ацидо- формі). У нейтральній формі ліганди з замісниками амідного типу 

координуються, переважно, монодентатно через атом оксигену фосфорильної 

групи з утворенням комплексів загального складу Ln(NO3)3(HL)3, 

Ln(NO3)3(HL)2(H2O)2, Ln(Hal)3(HL)3 (Hal- Cl, Br), UO2(NO3)3(HL)2 (рис.1.1) 

[12-14]. При координації ліганду в нейтральній формі, NH-протон бере 

участь в утворенні водневих зв’язків з молекулами води, спирту, які 

додатково стабілізують молекулу. 

Зареєстровано також випадок бідентатно-циклічної координації КАФ 

ліганду в нейтральній формі з утворенням координаційної сполуки складу 

Сe(NO3)3(HМet)2 з КЧ 10 (HМet = C6H5C(O)NHP(O)[N(CH3)2]2) [15]. 
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  а       б 

Рис.1.2.1. Приклад монодентатної (а) та бідентатно-циклічної (б) координації 

в нейтральній формі КАФ-лігандів: а- фрагмент будови комплексу 

Ce(NO3)3(HTet)3 (HTet = C6H5C(O)NHP(O)[N(CH2CH3)2]2); б- фрагмент 

будови комплексу Сe(NO3)3(HМet)2 (HМet = C6H5C(O)NHP(O)[N(CH3)2]2). 

Взято із роботи [14] 

 
Для лігандів в ацидоформі найчастіше спостерігається бідентатно- 

циклічний спосіб координації [16, 17]. На відміну від лігандів з замісниками 

амідного типу, здатних координуватися до металу як у нейтральній так і у 

депротонованій формі, для лігандів з замісниками естерного типу характерна 

бідентатна координація лише в депротонованій формі. Використовуючи 

ліганд CCl3C(O)NHP(O)(OCH3)2 вдалося виділити в кристалічному стані КС 

металів лише в ацидоформі, де ліганд координується бідентатно-циклічно 

через атоми оксигену фосфорильної та карбонільної груп. Цей факт можна 

пояснити впливом більш електроноакцепторних естерних замісників біля 

фосфорильної групи, які збільшують рухливість NH протону [18 - 21]. 

Ненасиченість координаційної сфери ЦА дає змогу отримати комплекси 

лантаноїдів з КАФ лігандами естерного типу з додатковими лігандами типу 
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HMPA, ,-bipy, Phen (отримані сполуки складу [NdL3(HMPA)2], 

[ErL3·,-bipy], [PrL3·Phen] та [Lu2L6 μ-(γ,γ'-bipy)]) (рис. 1.2.2).  

   
 

  

 
Рис. 1.2.2. Приклади координації лігандів з естерними замісниками  

Взято із робіт [17,18] 
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Для лігандів з піперидиновими (HPіp = (CСl3C(O)NHP(O)(NC5H10)2) та 

морфоліновими (HMf = (CСl3C(O)NHP(O)(NC4H8)2) замісниками біля атому 

фосфору отримані комплексні сполуки лантаноїдів, що одночасно містять у 

координаційній сфері КАФ-ліганди у нейтральній та депротонованій формах 

Ln(NO3)2(Pip)(HPip)2, Ln(NO3)2(Mf)(HMf) (Ln= La, Ho, Eu, Lu) (рис. 1.2.3 а та 

1.2.3 б) [10]. За даними РСтА для сполук з лігандом HPip в межах ряду 

існують 2 неізоструктурні серії: до йону лантану координована одна 

молекула ізопропанолу, загальна формула La(NO3)2(Pip)(HPіp)2(
iPrOH); 

КЧ=9. Елементи іншої частини ряду, від Nd до Lu формують комплекси з 

КЧ=8 не містять у координаційній сфері сольватних молекул розчинника, що 

можна пояснити зменшенням радіусу лантаноїду. Молекула ліганду у 

нейтральній формі координовані монодентатно через атом оксигену 

фосфорильної групи. Ліганд L- у депротонованій формі координований 

бідентатно-хелатно через атоми оксигену фосфорильної та карбонільної груп. 

Координаційну сферу ЦА доповнюють дві нітратні групи координовані 

бідентатно, а також молекули води чи спирту. 

 

    

а      б  

Рис. 1.2.3. - Фрагмент будови комплексів: а - La(NO3)2(Pip)(HPіp)2(
iPrOH); б - 

Eu(NO3)2(Mf)(HMf)(H2O)2. Взято із роботи [9] 
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З літератури відомо, що координація КАФ лігандів в нейтральному 

стані відбувається через атом оксигену фосфорильної групи [22]. Для 

лігандів RC(O)N(H)P(O)X2, де R = 2-NO2-C6H4 та 4-NO2-C6H4, а 

X = N(CH2CH3), NC4H8 та NC4H8O синтезовано комплекси з йонами 

лантаноїдів, до складу яких ліганди входять в нейтральній формі. Ліганд 4-

NO2-C6H4C(O)N(H)P(O)(NC4H8O)2 (HDV) утворює координаційні сполуки на 

основі нітратів La та Er складу La(NO3)3(H2O)[(CH3)2CO][HDV]2 (рис. 1.2.4 а) 

та Er(NO3)3(H2O)[HDV]2 (рис. 1.2.4 б), відповідно, з двома однаковими 

монодентатними фосфорамідними лігандами.  

 

 

а        б 

Рис. 1.2.4. - Молекулярна будова La(NO3)3(H2O)[(CH3)2CO][HDV]2 (а) та 

Er(NO3)3(H2O)[HDV]2 (б) . Взято із роботи [23] 

 

З лігандом диметил-N-бензоїламідофосфатом (С6H5CONHPO(OMe)2) 

було одержано ряд ізоструктурних між собою п’ятиядерних комплексів 

лантаноїдів складу Ln5L10(OH)5 (Ln = Nd, Eu-Er, Yb) [23]. Усі КАФ ліганди 

координовані до йонів металу в ацидо-формі бідентатно-хелатним способом. 

Атоми оксигену фосфорильних груп чотирьох координованих лігандів 

одночасно виконують місткову функцію. Кожен йон лантаноїду має КЧ 8, 
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будучи оточеним атомами оксигену КАФ ліганду та місткових гідроксогруп 

(рис. 1.2.5). 

 

Рис. 1.2.5. Будова  координаційної сполука Nd5L10. Взято із роботи [24] 
 

На відміну від лантаноїдів, сполуки 3d-металів з КАФ лігандами є 

менш дослідженими. На основі проведених досліджень було встановлено, що 

КАФ ліганди з естерними замісниками координуються до йонів 3d- металів 

тільки в ацидо-формі бідентатно - циклічно з утворенням шестичленних 

металоциклів площинної будови. Сукупність досліджень дозволила 

визначити такі основні типи координаційних сполук 3d-металів з КАФ 

лігандами: 

- трис- комплекси [FeL3] [24]; 

- октаедричні різнолігандні комплекси [MIIL2(Q)n],  

MII = Mn2+, Co2+, Ni2+ і Zn2+; Q = DMSO (n = 2); ,-bipy, Phen (n = 1) [25, 26]; 

- димерні алкоксокомплекси [Cr2L4(2-CH3O)2] [27] 

- димерні комплекси [Cu2L4(-O(CH2CH2)O)] 

-тетрамерні комплекси [Cu4L4(μ3-OCH3)4] [28], [Ni4L4(OCH3)4(CH3OH)4] 

- [Co4L4(OCH3)4(CH3OH)4], [Co4L3(OCH3)4(OH)(H2O)4·3H2O],  
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- тетрамерні оксо-комплекси [Cu4L4(4-O)(2-OCH3)2] [29]; 

- димерні спиртосольвати [MII
2L4(

iPrOH)2], MII = Co2+, Ni2+, Cu2+ і Zn2+ та 

полімерні координаційні сполуки [CuL2]n [30, 31]. 

Монодентатний спосіб координації нейтрального КАФ-ліганду 

амідного типу було зафіксовано у сполуці нікелю 

Ni2Cl4(HPip)4(
iPrOH)2·2(iPrOH), де HPip = CCl3C(O)NHP(O)(NC5H10)2 

рис. 1.2.6. [32, 33]. 

 

 

Рис. 1.2.6. Будова комплексу Ni2Cl4(HРір)4(
iPrOH)2·2(iPrOH), HРір = 

CCl3C(O)NHP(O)(NC5H10)2. Взято із роботи [31, 32] 

 

У випадку бідентатно-місткової координації КАФ ліганду в структурі 

комплексу Ni2Cl4(HРір)4(
iPrOH)2·2(iPrOH) місткову функцію виконує атом 

кисню фосфорильної групи. Показано, що димерна одиниця M2L4 може бути 

специфічним рецептором для молекул спирту або алкоксо-груп, які 

виступають в якості додаткових місткових або кінцевих лігандів. Наявність 
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додаткових донорних атомів у складі замісників сприяє полімерній будові 

комплексів. 

По відношенню до деяких 3d-металів зафіксована схильність КАФ 

лігандів фосфортриамідного типу у присутності метилат-йону до утворення 

координаційних сполук тетрамерної каркасної будови [34]. 

Схильність координаційних сполук міді складу CuL2 

(L= CCl3C(O)NHP(O)(NC4H8)2) до утворення асоціатів яскраво 

демонструється на прикладі структури [Cu4(L)4(μ4-O)(μ2-OCH3)2]. 

Тетраядерний комплекс [Cu4(L)4(μ4-O)(μ2-OCH3)2] формується за рахунок 

місткового атому кисню (О(5)), який розміщений в центрі викривленого 

тетраедру з чотирьох атомів міді у вершинах, і двома містковими (μ2-) 

метокси-групами (рис. 1.2.7). Координаційне оточення міді – плоский 

квадрат та квадратно-пірамідальна. 

 

Рис. 1.2.7. Структура тетраядерного метоксо- оксо- комплексу 

[Cu4(L
3)4(μ4-O)(μ2-OCH3)2]. (Водневі атоми та замісники при атомах фосфору 

не наведені). Взято із роботи [30] 
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Отже, тип координації КАФ-лігандів визначається, перш за все, 

природою замісників біля атому фосфору фосфорильної групи. Утворення 

шестичленних металоциклів площинної будови при реалізації бідентатно-

циклічного способу координації супроводжується делокалізацією 

- електронної системи і призводить до зменшення порядку зв’язків CO і PO 

та збільшення порядку зв’язків CN і NP в хелатному фрагменті -OCNPO- [8]. 

В роботах [35, 36] були представлені дослідження координаційних 

сполук уранілу з N,N'-дипіролідино-N''-трихлор-ацетилфосфортриамідом 

HРyr = CCl3C(O)NHP(O)(NC4H8)2 та N,N'-диметилдифеніл-N''- трихлорацетил 

фосфортриамідом складу [UO2(NO3)2(HL)2]. 

Синтезовані комплекси мають молекулярну будову, нітратні групи 

координовані до центрального атому бідентатно-циклічно, карбацил-

амідофосфатні ліганди – монодентатно через атоми оксигену фосфорильної 

групи (рис.1.2.8 та 1.2.9). Координаційні поліедри атома урану в комплексах 

інтерпретовано як викривлену гексагональну біпіраміду (КЧ=8). Найбільш 

відомі приклади таких сполук – комплекси уранілу, в яких реалізується 

лінійний фрагмент: монодентатний ліганд-метал-монодентатний ліганд - з 

досить короткими міжатомними відстанями між металом і лігандом. В 

екваторіальній площині лежать 6 атомів оксигену (4 атоми від двох нітратних 

груп і 2 – від фосфорильних груп КАФ лігандів).  

 
Рис.1.2.8. Будова комплексу [UO2(NO3)2(HL1)2] Взято із роботи [36] 
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Рис.1.2.9. Будова комплексу [UO2(NO3)2(HL2)2] Взято із роботи [35] 

З іншого боку, широко досліджується застосування екстракційних 

властивостей фосфорильних лігандів для розділення трансуранових 

елементів, фракціонування радіоактивних відходів. З цієї точки зору, 

зважаючи на те, що синтезовані координаційні сполуки уранілу розчинні у 

досить широкому спектрі органічних розчинників і нерозчинні у воді, можна 

прогнозувати їх використання як перспективних екстрагентів для йонів 

актиноїдів. 

 

1.3 Комплекси на основі похідних фосфорильованих сечовин  

Пошук комплексоутворювачів за схожою топологією дав наступні 

результати. 

З літератури відомо, що 1,3-бідентатні та 1,5-бідентатні ліганди на 

основі сульфурвмісних похідних фосфору (в, г) проявляють виражену 

здатність до утворення поліядерних асоціатів, будова яких залежить від умов 

синтезу та природи ліганду, що використовується. Аналіз літературних даних 

показав, що подібна тенденція може спостерігатися і для комплексів 

перехідних металів з N-тіофосфорильованими тіокарбамідами та тіоамідами 

RC(S)NHP(S)R'2 [37]. Присутність атому вуглецю у фрагменті X-C-N-P 
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полегшує хімічну модифікацію N-(тіо)фосфорил(тіо)сечовин і дозволяє 

синтезувати ліганди, що містять декілька хелатуючих груп, чи сполуки, що 

містять додаткові координаційно-активні чи реакційно-здібні замісники R. 

Ліганди, які являють собою похідні N-(тіо)фосфорил(тіо)сечовини та 

комплекси на їх основі можуть бути використані для синтезу різних типів 

гетероядерних комплексних сполук, що мають велике значення завдяки їх 

фотофізичним властивостям, застосуванням для створення халькогенідних 

наночастинок та використанням в якості моделей для біологічних систем 

[38]. 

Фрагмент (X)CNP(Y) (X,Y = O, S) містить три потенційних донорних 

центра: атомів X, Y і N, здатних до утворення координаційного зв’язку з 

катіонами металів. Найбільш типовою для аніонних форм цих сполук є 1,5-

X,Y – координація з утворенням шестичленних хелатних металоциклів. В 

літературі описані численні приклади утворення хелатів такого типу з 

катіонами d-металів VIIIb, Ib, IIb груп [1,38,39]. Загальна відмінність лігандів 

типу (X)CNP(Y) та RC(X)NHC(Y)R` - в механізмі делокалізації негативного 

заряду аніонів. Ступінь делокалізації негативного заряду в фосфоровмісних 

аніонах істотно нижче, ніж в органічних аналогах RC(X)NHC(Y)R`. 

Дослідження показали, що для фосфорорганічних лігандів можливе 

явище ізомеризації, яке пов’язано з реалізацією різних варіантів в хелатному 

фрагменті: формування циклу меншого розміру або заміна фосфорвмісного 

циклу органічним, забезпечуючи більш ефективну делокалізацію 

негативного заряду механізму р-π спряження [39]. Поява в структурі ліганду 

"жорстких" донорних атомів оксигену в поєднанні з донорними атомами 

сульфару (X=S, Y=O або навпаки), може істотно впливати на 

комплексоутворюючі властивості ліганду RC(X)NHP(Y)R` по відношенню до 

металів Ni(II), Pt(II) і Pd(II). Дослідження показали, що в плоско-квадратних 

комплексах тіосечовин RNHC(S)NHP(O)(OiPr)2 з катіонами Ni(II) і Pd(II) 

реалізується 1,3-N,S-координація (рис. 1.3.1) [40]. 
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Рис. 1.3.1. Способи координації N-фосфорилтіокарбамідів з Co(II), Ni(II), 

Pd(II) та Zn(II) катіонами. Взято із роботи [39] 

 

Авторами в роботі [41] було встановлено для лігандів типу 

RNHC(S)NHP(O)(OiPr)2 є три основні причини більш високої стабільності 

1,3 -N, S-ізомерів відносно 1,5-O, S-ізомерів: 

- формування чотиричленного хелатного циклу, до якого не входить 

атом фосфору, замість шестичленного фосфоровмісного циклу стає вигідним 

за рахунок більш ефективної делокалізації негативного заряду; 

- сильне поле ліганду амідного атому N-, в порівнянні з фосфорильним 

оксигеном забезпечує більш високу енергію стабілізації кристалічного поля 

для низькоспінових d8 комплексів складу [M(RNHC(S)NP(O)(OiPr)2-N,S)2]; 

- утворення внутрішньомолекулярних NH…O=P- водневих зв’язків. 

Взаємодія комплексу Ni[С6Н5NHC(S)NP(O)(OiPr)2]2 з біпіридином і 

фенантроліном призводить до утворення продуктів Ni(,-bipy)L2 і 
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Ni(Phen)L2 (рис. 1.3.2). Для даних сполук фактори, що стабілізують 1,3-N,S-

ізомер в плоско-квадратних комплексах нікелю (II), зберігають свій вплив. 

 

 

Рис. 1.3.2. Схема синтезу комплексів складу Ni(Bip)L2 та Ni(Phen)L2. Взято із 

роботи [41] 

 

Синтез лігандів (R-NHC(S)NP(O)(OiPr)2, де R = 2-Py чи 3-Py) є особливо 

цікавим тим, що такі ліганди містять водночас і хелатий фрагмент, і 

піридиновий замісник. Крім того, депротонований хелатний фрагмент -

C(S)NP(O)-, може проявляти 1,3-N,S або 1,5-O,S спосіб координації завдяки 

присутності NH групи в тіокарбонільному фрагменті, який, у свою чергу, 

може призвести до утворення внутрішньомолекулярного водневого зв’язку 

[41]. Тому, введення 2-амінопіридинового або 3-амінопіридинового 

замісника, який містить додатковий донорний атомом нітрогену (R-

NHC(S)NP(O)(OiPr)2, де R = 2-Py чи 3-Py), що в депротонованій формі 

координується тридентатно через атоми нітрогену піридину та фрагменту -

C(S)NP(O)< та атом оксигену фосфорильної групи [42]. Крім того, катіон 

Ni(II) представляє особливий інтерес через можливість утворення плоско-

квадратних, октаедричних і тетраедричних структур (рис 1.3.3).  
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Рис. 1.3.3. Схема синтезу лігандів з амінопіридиновими замісниками 

(R-NHC(S)NP(O)(OiPr)2, де R = 2-Py чи 3-Py) та комплексів Ni(ІІ) їх основі. 

Взято із роботи [41] 
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1.4 Особливості будови комплексів перехідних металів з лігандами 

сульфоніламідофосфатного типу 

 

В останні роки в області координаційної хімії інтенсивно розвиваються 

наукові дослідження у напрямку пошуку нових люмінесцентних та 

електролюмінесцентних матеріалів. На їх основі розробляються і 

створюються нові джерела світла, сенсори, рідкокристалічні дисплеї, 

люмінесцентні зонди для аналітичних та біомедичних технологій. 

Перспективними для створення таких матеріалів є координаційні сполуки 

лантаноїдів з органічними лігандами, серед яких помітний інтерес 

викликають комплекси з структурними аналогами -дикетонів, а саме 

фосфорилвмісними лігандами сульфонамідного типу. 

 

Фосфорильовані сульфаміди, в порівнянні з іншими структурними 

аналогами β-дикетонів, мало вивчені як вихідні речовини для синтезу сполук 

з прогнозованими властивостями, такими як люмінесценція, магнітні, 

каталітичні, екстракційні та біологічні властивості [43]. Ці сполуки вперше 

були синтезовані О.В. Кірсановим [44].  

В роботі [45] були синтезовані сульфонамідні ліганди з естерними 

замісниками біля атому фосфору C6H5S(O)2NHP(O)R2, (де R=OCH3, 

O-CH2С6Н5, р-O-С6Н4-CH3) (рис. 1.4.1). 

 
Рис. 1.4.1. Синтезовані сульфонамідні ліганди з естерними замісниками. 
Взято із роботи [44] 
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На основі синтезованих лігандів було отримано та структурно 

охарактеризовано тетракіс-комплекси складу {Na[Ln(L)4]}n та трис-

комплекси, з додатковими нейтральними хелатуючими лігандами, складу 

[Ln(SP)3,-bipy] та [Ln(SP)3Phen] (рис 1.4.2 а, б, в). 

 
(а) 

(б) (в) 

Рис.1.4.2. Будова комплексів {Na[Er(SB)4]}n (а), [Nd(SP)3’-bipy] (б), 

[Nd(SP)3Phen] (в). Взято із роботи [46] 
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Наявність у їх складі РО-групи, що характеризується значною 

спорідненістю до йонів РЗЕ, а також можливість введення ароматичних 

замісників біля атому фосфору та сульфуру, дозволило прогнозовано 

використовувати дані ліганди у якості “антен” для більш ефективного 

накопичення та переносу енергії збуджуючого випромінювання на йон 

лантаноїду. 

Було зафіксовано і описано в [46, 47] для комплексів складу 

{Na[Yb(SР)4]}n, [Yb(SР)3·Phen] та [Yb(SР)3,-bipy]·H2O (SР-

 = C6H5S(O)2NP(O)(OCH3)2) при УФ опроміненні ефективний трансфер 

енергії з ліганду (HSp) на йон Yb3+. Не дивлячись на великий енергетичний 

зазор ΔE = Etrip – E2F5/2 = 15335 см-1, для {Na[Yb(SР)4]}n зафіксовано 

інтенсивну сенсибілізовану люмінесценцію та час життя (35 мкс), що має 

одне з найбільших значень КС ітербію в твердому стані. При переході від 

тетракіс-комплексу {Na[Yb(SР)4]}n до координаційних сполук 

[Yb(SР)3Phen] та [Yb(SР)3,-bipy]·H2O спостерігається зменшення часу 

життя збудженого стану (τ), виміряного при кімнатній температурі, так і при 

77 К (таблиця 1.1) 

Таблиця 1.1 

Час життя збудженого стану 2F5/2 йону Yb3+ у досліджуваних комплексах 

(кристалічні зразки, λзб = 266 нм), взято з роботи [47,48] 

τ, мкс  

T (K) {Na[Yb(SР)4]}n [Yb(SР)3·Phen] [Yb(SР)3,-bipy]·H2O 

293 35 20 15 

77 40 18 16 

 

Для кристалічних зразків {Na[Yb(SР)4]}n, [Yb(SР)3Phen] та 

[Yb(SР)3,-bipy]·H2O завдяки спектроскопії високого розділення визначено 

структуру енергетичних підрівнів основного та збудженого стану 

центрального йону Yb3+.  
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На основі сульфамідного ліганду C6H5S(O)2NP(O)(OCH3)2 було 

синтезовано комплекси купруму. З літератури відомо, що субодиниця складу 

[Cu(SР)2] здатна до полімеризації за рахунок введення додаткових 

нехелатуючих місткових лігандів або наявності потенційних донорних атомів 

у складі самих лігандів. Так у роботі [48], використовуючи координаційно 

ненасичену частинку [Cu(SР)2], де SР – C6H5S(O)2NP(O)(OCH3)2 та додаткові 

ліганди PPh3, H2O, ,-bipy, o-bpe були отримані координаційні сполуки 

складу [Cu(SР)(PPh3)2], [Cu(SР)2,-bipy], [Cu(SР)2(H2O)2]n та [Cu(SР)2o-bpe]n 

(рис. 1.4.3).  

 

 

Рис. 1.4.3. Будова комплексу та [Cu(SР)2o-bpe]n . Взято із роботи [47] 

 

Проведені рентгеноструктурні дослідження сполук купруму підтвердили 

спосіб координації лігандів. Координаційні сполуки [Cu(L)(PPh3)2] та 

[Cu(L)2,-bipy] мають молекулярну будову, ліганди координовані до 

центрального атому бідентатно-циклічно через атоми оксигену 

сульфонільної та фосфорильної групи. Непередбачуваною виявилася будова 

1D комплексу [Cu(L)2(H2O)2]n, в якому полімерна структура утворюється за 

рахунок нехелатної бідентатно-місткової координації сульфамідного ліганду. 
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У кожній субодиниці [Cu(L)2(H2O)2] еквівалентні ліганди координовані до 

ЦА купруму через атоми оксигену фосфорильних груп, а атоми оксигену 

сульфамідних груп містково зв’язують сусідні атоми купруму, формуючи 

полімерний ланцюг. В одержаному 1D координаційному полімері складу 

[Cu(L)2o-bpe]n [49] ЦА знаходиться у викривленому тетрагонально-

біпірамідальному оточенні CuO4N2 (КЧ=6): два атома нітрогену від двох 

місткових молекул o-bpe та чотири атома оксигену від двох бідентатно-

циклічних лігандів [L]-. Відстані Cu···Cu' дорівнюють 7.75 Å. Магнетохімічні 

дослідження комплексу [Cu(L)2o-bpe]n показали присутність слабкої 

антиферомагнітної взаємодії між йонами купруму в полімерному ланцюгу. 

На основі аналізу параметрів g|| та A|| в спектрах ЕПР порошкоподібних 

зразків та розчинів координаційних сполук [Cu(L)2(H2O)2]n і [Cu(L)2o-bpe]n 

було зроблено висновок про дисоціацію комплексів при розчиненні 

(монодентатно координовані молекули o-bpe можуть заміщуватися на 

молекули розчинника), а у випадку комплексу [Cu(L)2,-bipy] про 

збереження будови у розчині, стабільність якого обумовлена насиченням 

координаційної сфери ЦА додатковим бідентатно-хелатним лігандом ,-

bipy. 

 

Короткі висновки. На підставі огляду літературних джерел можна 

стверджувати, що використання в якості лігандних систем фосфорильованих 

сульфамідів та карбамідів дозволяє одержувати цілу низку комплексів 

перехідних металів, які характерізуються різноманітною молекулярною та 

кристалічною будовою та мають широкий спектр корисних властивостей, що 

можуть бути використані при створенні матеріалів для сучасних технологій. 

Амполідентатний характер згаданих лігандів призводить до реалізації різних 

способів їх координації до центрального йону, що, у свою чергу впливає на 

будову на властивості цільових комплексів. Встановлення загальних 

тенденцій та закономірностей при цілеспрямованому одержанні комплексів 

на основі фосфорильованих сульфамідів і карбамідів бажаної будови та 
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властивостей було та залишається надзвичайно актуальною задачею. 

Особливо цікавим аспектом такого завдання є вивчення впливу природи та 

особливостей будови замісників при функціональному хелатуючому 

фрагменті згаданого типу лігандів на їх координаційно-хімічні властивості.  

 



РОЗДІЛ 2 

СИНТЕЗ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФОСФОРИЛЬОВАНИХ 

КАРБАМІДНИХ ЛІГАНДІВ ТА КОМПЛЕКСІВ НА ЇХ ОСНОВІ 

 

2.1 Вихідні речовини та методи дослідження синтезованих сполук 

 
В якості вихідних речовин у роботі застосовували гідратовані хлориди 

та нітрати лантаноїдів, 3d-металів кваліфікації “х.ч.” та “ч.д.а.”. Кількість 

кристалізаційної води визначали методом комплексонометричного 

титрування [50, 51]. 

Використані у роботі органічні розчинники абсолютизували з 

використанням стандартних препаративних методик [52, 53]. 

Синтезовані сполуки вивчали методами ІЧ, електронної спектроскопії, 

мас-спектрометрії, поліядерного ЯМР, термогравіметричного та 

рентгеноструктурного аналізу.  

ІЧ спектри синтезованих сполук в області 400-4000 см-1 записували на 

Фур’є ІЧ спектрофотометрі Perkin-Elmer BX (зразки у вигляді таблеток з KBr 

або у вигляді суспензії у нуйолі).  

Зйомку спектрів ЯМР на ядрах 1H та 31P (внутрішній стандарт ТМС та 

зовнішній H3PO4 у D2O відповідно) здійснювали на спектрометрі Varian 

Mercury 400 при кімнатній температурі з робочою частотою 400 МГц для 

ядер 1Н і 162.1 МГц для 31Р. Для запису спектрів використовували розчини 

сполук в DMSO-d6. Хімічні зсуви виміряні у м.ч. у шкалі відносно ТМС або 

Н3РО4. 

Мас-спектрометричний аналіз був виконаний методом лазерної 

десорбції/іонізації на мас-спектрометрі Autoflex II (Bruker Daltonics, 

Germany) з використанням азотного лазеру (λ = 337 нм). Зразок розчиняли у 

ацетонітрилі, концентрація розчину 1 мг/мл. Іони визначали шляхом 

сканування в діапазоні m/z 50-2000. Результуючи мас-спектри були отримані 
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шляхом обробки даних 150 знімків та оброблені за допомогою програмного 

забезпечення FlexAnalysis (Bruker Daltonics, Germany). Для теоретичного 

передбачення ізотопного розподілу та інтерпретації експериментальних 

даних використовували комп’ютерну програму “Isopro 3.0”. 

Електронні спектри дифузного відбиття кристалічних зразків (ЕСДВ) 

та електронні спектри поглинання (ЕСП) розчинів в області 200-800 нм 

записували при кімнатній температурі на приладах Specord UV-Vis M - 40 

(Carl Zeiss Jena) та КСВУ-23 “ЛОМО” адаптованому для ІВМ РС. Спектри 

розчинів записували в абсолютизованих органічних розчинниках у кварцових 

кюветах (L = 1 см) у діапазоні 200-400 нм. 

Спектри люмінесценції та збудження люмінесценції отриманих сполук 

європію реєстрували на спектрофлуориметрі “Fluorolog FL 3-22” при 

кімнатній температурі та при 77 К. Вимірювання кінетики затухання f–f- 

люмінесценції проводили з використанням фосфориметра FL-1040 “Horiba 

Jobin Yvon”, обладнаного імпульсною ксеоновою лампою (частота імпульсів 

0.05 – 25 Гц, ширина імпульсу при мах = 3 мкс). Вимірювання відносних 

квантових виходів люмінесценції йонів європію в досліджуваних комплексах 

для твердих зразків проводили за методикою [54, 55]. Як люмінесцентний 

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

(Y,Gd)BO3 : Eu (Qst = 77%, λexc = 254 нм) [56]. 

Біологічні дослідження. Прогнозування типів біологічної активності 

сполук H2L
1 та H2L

2  in silico проводили за допомогою програми PASS 

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

Для оцінки протипухлинної активності сполук H2L
1 та H2L

2 in vitro 

досліджували їх вплив на життєздатність чутливих до цисплатину клітин 

лейкозу (L1210S) дикого типу та резистентних до цисплатину (L1210R). 

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

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

ліній Інституту експериментальної патології, онкології та радіології 

ім. Р.Є. Кавецького НАН України. Методи досліджень: світлова мікроскопія, 
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спектрофотометрія. Інтенсивність росту клітинної культури та морфологічні 

зміни клітин у суспензії оцінювали за допомогою світлового мікроскопу 

Olympus “CKX 41SF” (Японія). Кількість живих клітин визначали після їх 

фарбування вітальним барвником трипановим синім (кінцева концентрація 

0.4%) було підраховано у камері Горяєва. Активність електрон-

транспортного ланцюга як показника життєздатності клітин оцінювали за 

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

тетразолій бромід) [57]. Вимір екстинції проводили на цифровому 

спектрофотометрі (Quant, BioTEK, США) при =570 нм.  

Термогравіметричні дослідження проводили на обладнанні фірми 

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

Shimadzu DTG-60H. Зразки нагрівали до 800ºС в алундовому тиглі в 

атмосфері повітря зі швидкістю нагріву 10ºС/хв. У якості стандартного 

матеріалу для порівняння використовувався дрібнокристалічний порошок 

Al2O3 (альфа-модифікація). 

Рентгеноструктурний експеримент проводили на дифрактомері 

“XCalibur-3” (MoK, ССD-детектор, графітовий монохроматор, 

ω-сканування. Всі розрахунки були проведені з використанням комплексу 

програм SHELXS-97 та SHELXL-97 [58]. Структури розшифровано прямим 

методом і уточнено повноматричним МНК в анізотропному наближенні для 

всіх неводневих атомів. Положення атомів водню розраховано геометрично 

та уточнено методом фіксації теплових параметрів на відповідних 

неводневих атомах. Атоми гідрогену N-H груп було локалізовано об’єктивно 

з диференційних Фур’є-синтезів, їх позиційні та ізотропні термальні 

параметри включалися в подальші стадії уточнення. Координати С-Н 

протонів розраховувалися з ідеалізованої геометрії відповідних груп, до яких 

входили дані протони. 

Вибрані кристалографічні дані і параметри експерименту для всіх 

структур, що представлені у роботі, наведено у Додатку Б та у відповідних 

підрозділах. 
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2.2 Синтез фосфорильованих карбамідних лігандів та натрієвих солей на їх 

основі. 

Для досліджень було синтезовані фосфорильовані карбамідні ліганди:  

 

Диметил[(1,3-тіазол-2-іламіно)карбоніл]амідофосфат (H2L
1) 

 

Диметил[(піридин-3-иламіно)карбоніл]амідофосфат (H2L
2) 

Як вихідну сполуку для синтезу лігандів H2L
1 та H2L

2 було 

використано диметиловий естер ізоціанатофосфатної кислоти (ІV) (рис.2.2.1). 

Для його отримання була використана модифікована методика 

А.В. Кірсанова [59]. Замість метилуретану використовували етил уретан (І). 

Заміна вихідного реагенту призводить до збільшення tкип естерів 

уретанфосфатних кислот, внаслідок чого легше проходить розділення 

диметилового естеру ізоціанатофосфатної кислоти (ІV) від естерів 

уретанфосфатних кислот (ІІІ) [60]. 

          І                        ІІ                                     ІІІ                                      ІV 

Рис. 2.2.1. Схема синтезу диметилового естеру ізоціанатофосфатної кислоти. 

Взято з роботи [60] 

 

Етиловий естер трихлорфосфазокарбонатної кислоти (ІІ). В 

двогорлу круглодонну колбу об’ємом 500 мл з термометром та зворотнім 

холодильником з гідравлічним затвором з H2SO4 (конц.) поміщали 22.8 г 

(0.26 моль) етилуретану. При ретельному перемішуванні та охолодженні 
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льодом (оптимальна температура суміші +5С, але не повинна перевищувати 

+10С !) додавали 53.36 г (0.26 моль) PCl5, при цьому інтенсивно виділявся 

НCl. Реакція ендотермічна, температура розчину знижується через 5 хв після 

початку реакції до -25С. Перемішування продовжували до утворення 

сиропоподібного стану. При атмосферному тиску етиловий естер 

трихлорфосфазокарбонатної кислоти утримує значну кількість НCl (біля 15% 

своєї маси), тому щоб позбутися залишків НCl розчин дегазували в вакуумі 

масляного насосу при кімнатній температурі. Отриманий розчин був 

дегазований в вакуумі при кімнатній температурі [60]. 

Диметиловий естер етилуретанфосфатної кислоти (ІІІ) (tкип 

80С/1 мм рт. ст.). В круглодонну колбу об’ємом 1 л при перемішуванні та 

охолодженні (температура не повинна перевищувати +10С !) поміщали 

156 мл (3.86 моль) метилового спирту. При перемішуванні додавали 

невеликими порціями етиловий естер трихлорфосфазокарбонатної кислоти 

(ІІ). Реакція проходить бурхливо, з сильним розігрівом. Після додавання 

всього розчину етилового естеру трихлорфосфазокарбонатної кислоти 

реакційній суміші давали нагрітися до +20С і залишали при кімнатній 

температурі на годину, слідкуючи щоб температура реакційної суміші не 

перевищувала +25С. Через 1 год. розчин упарювали в вакуумі 

водоструменевого насосу з приймачем, охолодженим сумішшю льоду та солі. 

Після упарювання до розчину додавали 15% розчин амоніаку в метанолі до 

зникнення кислої реакції, далі метанол відганяли в вакуумі [60].  

Диметиловий естер ізоціанатофосфатної кислоти (ІV) (tкип 36С/1 мм 

рт. ст.). Після обробки розчину диметилового естеру етилуретанфосфатної 

кислоти (ІІІ) амоніаком та відгону метанолу, залишок переганяли в вакуумі 

масляного насосу та збирали фракцію, що кипить при 50-90С/1 мм рт. ст. 

Після першої перегонки отримали суміш диметилового естеру 

ізоціанатофосфатної кислоти (ІV) та вихідного естеру (ІІІ). При повторній 

перегонці отримали дві фракції: перша tкип 36С, друга tкип 80С. Рідина, що 
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кипить при 36С/1 мм рт. ст. представляє собою чистий диметиловий естер 

ізоціанатофосфатної кислоти. Друга фракція, що представляє собою суміш 

чистого диметилового естеру ізоціанатофосфатної кислоти та диметилового 

естеру уретанфосфатної кислоти, була фракціонована повторно, після чого 

було виділено ще диметиловий естер ізоціанатофосфатної кислоти (ІV). 

Трикратне фракціонування дає вихід кінцевого продукту близько 80% [60]. 

Синтез лігандів проводили за наступними схемами (рис. 2.2.2): 

 

Рис. 2.2.2. Схема синтезу лігандів H2L
1 (І) та H2L

2 (ІІ). Взято з роботи [60] 

 

Диметил [(1,3-тіазол-2-іламіно)-карбоніл]амідофосфат (H2L
1). До 

двогорлого реактора поміщали 4.3 г (0.04 моль) 2-амінотіазолу в 40 мл 

діоксану та охолоджували до +5C. До цього розчину при інтенсивному 

перемішуванні і охолодженні (Т ≤ + 10°С!) по краплинах додавали 5.0 мл 

розчину диметилового естеру ізоціанатофосфатної кислоти в 40 мл 

диетилового етеру. Після додавання всього розчину перемішування 

продовжували протягом 2 год і залишали суміш на 1 год. З розчину 

викристалізовувався осад сполуки H2L
1 у вигляді білого кристалічного 

порошку (вихід 85 %), що був перекристалізований з етанолу, tтопл.=140C. 

Сполука розчинна в спиртах, ацетоні, при нагріванні у воді та бензолі, 

нерозчинна у гексані [6060]. 

Кристали H2L
1, придатні для рентгеноструктурного аналізу, були 

одержані з метанольно-ізопропанольної (1:1) суміші. 
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Диметил [(піридин-3-иламіно)-карбоніл]амідофосфат (H2L
2). Синтез 

проводили аналогічно синтезу ліганду H2L
1, виходячи з 1.72 г (0.018 моль) 

2-амінопіридину в 40 мл діоксану та 2 мл (0.018 моль) диметилового естеру 

ізоціанатофосфатної кислоти в 40 мл диетилового етеру. Вихід 80%, tтопл.= 

155ºC. Сполука розчинна в спиртах, ацетоні, воді та бензолі [60]. 

Кристали H2L
2, придатні для рентгеноструктурного аналізу, були 

одержані з метанольно-ізопропанольної (1:1) суміші. 

Натрієві солі Na(НL1) та Na(НL2) отримували взаємодією еквімолярної 

кількості метилату натрію на розчин H2L відповідного ліганду у метанолі, з 

наступним випаровуванням розчину у вакуумі. При цьому в обох випадках 

утворюється біла кристалічна речовина, розчинна у спиртах та ацетоні. 

 

2.3 Синтез координаційних сполук 

На основі наведених вище лігандів було синтезовано та досліджено 

фізико-хімічними методами ряд координаційних сполук деяких 3d-металів.  

 
2.3.1 Синтез координаційних сполук складу M(Н2L

1,2)2(Х)2 

Синтез координаційних сполук проводився за наступною загальною схемою:  

M(Х)2nH2O + 2H2L
1,2 = M(H2L

1,2)2(Х)2 + nH2O, 

де Х = Cl-, ClO4
-; М = Co+2, Ni+2, Сu+2 

1 ммоль гідратованого хлориду або перхлорату відповідного металу 

розчиняли в 15 мл метилового спирту та додавали його до розчину 2 ммоль 

H2L в 15 мл метанолу. Через деякий час з розчину виділялись кристалічні 

кристали комплексів: рожевого кольору для кобальту, бірюзового для нікелю 

та синього для міді. Їх відфільтровували, промивали ізопропіловим спиртом. 

Вихід координаційних сполук складав 80-90%. 

 
2.3.2 Синтез координаційних сполук складу M(НL)2(Н2О)n 

Координаційні сполуки 3d-металів з фосфорильованими карбамідними 

лігандами отримували за схемою: 

МCl2nH2O +2NaНL1,2  М(НL1,2)2 + 2NaCl + nH2O, 
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де М= Co+2, Ni+2, Сu+2. 

0.85 ммоль гідратованого хлориду металу розчиняли при нагріванні у 

15 мл метанолу. Розчин нагрівали до повного розчинення солі перехідного 

металу та приливали до розчину 1.7 ммоль NaHL у 15 мл метилового спирту. 

Отриманий розчин охолоджували до кімнатної температури, відфільтрували 

на паперовому фільтрі від NaCl та ставили на кристалізацію у вакуумний 

ексикатор над CaCl2. Через деякий час з розчину виділялись координаційні 

сполуки у кристалічному стані. Їх відфільтровували, промивали холодним 

ізопропіловим спиртом та висушували. Вихід комплексів становив ≈ 80 %. 

 

2.4 ІЧ та ЯМР спектри фосфорильованих карбамідних лігандів та їх простих 

солей  

Інтерпретація ІЧ спектрів сполук Н2L
1 та Н2L

2 та їх натрієвих солей 

ускладнюється через наявність у лігандах амінотіазольного та 

амінопіридинового замісників, смуги поглинання яких лежать в одній області 

зі смугами С=О групи. Тому для коректного віднесення смуг в ІЧ спектрах 

синтезованих лігандів Н2L
1 та Н2L

2 нами був застосований метод квантово-

механічного розрахунку. 

Для диметил[(піридин-3-иламіно)карбоніл]амідофосфату (Н2L
2) 

розрахунок був виконаний за допомогою програми Firefly v.8.1.1 [61], 

використовуючи метод DFT/B3LYP [62,63,64,65] з 6-311++G(pd,f) та SBKJC 

[66,67,68,69] базисними функціями в порівнянні з молекулярною 

(експериментальною та розрахованою) будовою та значеннями частот 

коливань в ІЧ спектрах. Обчислені значення хвильових чисел, містять відомі 

систематичні помилки [70], тому був застосований коефіцієнт 

масштабування теоретично обчислених частот, який зазвичай 

використовується при розрахунках в гармонічному наближенні частот 

нормальних коливань методом DFT з обмінно-кореляційним функціоналом 

B3LYP, величина якого дорівнює 0.967 (таблиця додаток А). 
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Порівняння між експериментальними та розрахованими даними ІЧ 

спектрів для Н2L
2 добре узгоджуються. Смуга поглинання ν(СО) в ІЧ 

спектрах «вільних» лігандів розташована в області 1635 см-1 для 

N-[біс(диетиламіно)фосфорил]бензенсульфонаміду (Н2L
1) та при 1730 см-1 

для диметил[(піридин-3-иламіно)карбоніл]амідофосфату (Н2L
2) 

(таблиця 2.1). Значна різниця в значеннях положення смуг поглинання ν(СО) 

лігандів обумовлюється існуванням Н2L
1 та Н2L

2 в різних таутомерних 

формах (п. 2.5.1). При депротонуванні відбувається зсув смуг поглинання СО 

та РО груп в низькочастотну область. Даний факт можна пояснити 

виникненням π-спряження у фрагменті СONPO при депротонуванні ліганду. 

Таблиця 2.1  
Положення деяких характеристичних смуг поглинання в ІЧ спектрах та 

значення хімічних зсувів в ЯМР 1Н та 31Р спектрах лігандів і їх солей 
Частота коливання (см-1) Хімічний зсув (, м.ч.) 

ν(C=O) Сполука 
(N-H) 

амід І амід ІІ 
(P=O) 1Н 31Р 

Н2L
1 3150 1635 1480 

1220 
1240 

СН3: (6Н) 3.73 
(Jр-н = 11.6 Гц) 
С3Н2SN: (2Н) 

7.38, 7.15 
(Jр-н = 3.6 Гц) 

(1Н) 8.69 
(1Н) 10.57 

г 1.89; 
(3JP-H=11.6 Гц) 

NaНL1 
3200 
3280 

1620 1450 1200 

СН3: (6Н) 3.54 
(Jр-н = 10 Гц) 
С3Н2SN: (2Н) 

7.17, 6.64 
(1Н) 10.48 

м 14.08 
 
 

H2L
2 3195 1730 1490 

1210 
1190 

СН3: (6Н) 3.72 
(Jр-н = 11.6 Гц) 

С6Н4N: (Н) 7.51 
(Н) 7.05, 7.75 

(Н) 8.27 
(Jр-н = 4 Гц) 
(2Н) 9.78 

г 1.90; 
(3JP-H=11.6 Гц) 

NaНL2 
3210 
3250 

1710 1480 
1200 
1190 

СН3: (6Н) 3.62 
(Jр-н = 10.8 Гц) 

С6Н4N: (Н) 7.86 
(Н) 7.57, 7.83 

(Н) 8.16 
(Jр-н = 4 Гц) 
(1Н) 9.04 

Уширений 
сигнал 10.80 
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Значення хімічних зсувів в ЯМР 1Н та 31Р спектрах лігандів і їх солей 

представлені в таблиці 2.1. В розчині апротонного розчинника (DMSO-d6) у 

спектрах ЯМР 1Н для сполук H2L
1, H2L

2 та NaНL1, NaНL2 спостерігаються 

сигнали протонів метокси-груп в області 3.73, 3.72 і 3.54, 3.62 м.ч., 

відповідно: дублет від двох метокси груп з константою спін-спінової 

взаємодії JР-H = 11.6 Гц (6Н) для лігандів та JР-H = 10 Гц (6Н), JР-H = 10.8 Гц 

(6Н) для NaНL1 та NaНL2, відповідно. У ПМР спектрі H2L
1 спостерігається 

два дублета від двох протонів гетероциклу при 7.38 та 7.15 м.ч. з константою 

JН-H = 3.6 Гц (2Н) та уширені сигнали від амідних протонів при 8.69 та 

10.57 м.ч. У ПМР спектрі H2L
2 спостерігається уширений сигнал при 

7.51 м.ч. від α-протонів піридинового замісника, дублет дублетів при 7.75, 

7.05 м.ч. від β-протонів та дублет від γ-протонів при 8.27 м.ч. та уширений 

сигнал від двох амідних протонів при 9.78 м.ч. При порівнянні 1Н ЯМР 

спектрів натрієвих солей з відповідними спектрами лігандів спостерігається 

зсув сигналів протонів метокси груп в більш сильне поле ( = 0.19 м.ч. та  

= 0.12 м.ч., відповідно). В спектрах 31Р натрієвих солей NaНL1 та NaНL2 

спостерігається значний зсув сигналів в порівнянні з аналогічними в 

нейтральних лігандах у більш слабке поле ( = 12.19 м.ч. та  = 8.20 м.ч., 

відповідно).  

Зсуви, що спостерігаються в 1Н та 31Р спектрах обумовлюються 

перерозподілом електронної густини у фрагменті C(O)NP(O) при 

депротонуванні: зменшенням на атомах фосфору (сигнал зміщується в слабке 

поле) і підвищенням на атомах гідрогену метокси груп, що призводить до 

зсуву даних сигналів в більш сильне поле. 

 
2.4.1. ІЧ спектри сполук складу M(Н2L)2(Anion)2 

ІЧ спектри кооднаційних сполук з відповідним лігандом в нейтральній 

та депротонованій формах не мають істотних відмінностей (таблиця 2.2).  
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Найбільш характеристичними і чутливими до оцінки способу 

координації для такого типу лігандів виявилися смуги (C=O) та (P=O). 

У комплексах з лігандом H2L
2 координація ліганду у нейтральній та 

депротонованій формі до металу здійснюється через атом оксигену 

карбонільної групи та атом нітрогену гетероциклу. В комплексах з лігандом в 

нейтральній формі смуги поглинання (СО) групи знаходяться в області 

1670-1680 см-1, а у комплексах з лігандом в ацидо- формі спостерігається 

зсув даної смуги в низькочастотну область. Таким чином (CO) у 

комплексах з нейтральним лігандом H2L складає 30-40 см-1, тоді як для 

комплексів з ацидоформою HL-  (CO) = 70-90 см-1.  

Фосфорильна група участі в координації не бере, тому положення смуг 

поглинання в ІЧ спектрах суттєво не змінюється. Для комплексів з лігандом у 

нейтральній формі смуги поглинання (P=O) знаходяться в області 1275-

1280 см-1. Для комплексів з лігандом в ацидо-формі смуги поглинання (P=O) 

знаходяться в області 1187-1240 см-1 (таблиця 2.2).  

 

Таблиця 2.2 

Характеристичні смуги в ІЧ спектрах синтезованих сполук, см-1. 

 (NH), 
(ОН) 

(C=O) (P=O) Δ(C=O) Δ(Р=O) 

H2L
2  3195 1710 1252   

NaНL2   1640 1240 70 8 

[Co(H2L
2)2(H2O)2]Cl24H2O  -* 1680 1280 30 -28 

[Cu(H2L
2)2Cl2](H2O)2 -* 1670 1280 40 -28 

[Ni(H2L
2)2(H2O)2]Cl2nH2O -* 1680 1275 30 -23 

[Ni(НL2)2(H2O)2]4H2O 3413 
3548 
3236 

1620 1199 90 41 

[Co(НL2)2(H2O)2]4H2O   3414 1618 1187 22 53 

-*широка смуга 
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2.5 Структурні дослідження фосфорильованих карбамідних лігандів та 

комплексів на їх основі 

 
2.5.1 Рентгеноструктурні дослідження лігандів H2L

1 та H2L
2 

З літератури відомо, що для карбациламідофосфатних лігандів 

можливе явище амід-імідольної прототропної таутомерії. Теоретично такі 

ліганди можуть існувати у трьох рівноважних таутомерних формах І, ІІ та ІІІ 

(рис. 2.5.1).  

 

Рис 2.5.1. Амід-імідольна прототропна таутомерія в КАФ-лігандах. 

 

Методом рентгеноструктурного аналізу було доведено, що для КАФ 

сполук в кристалічному стані реалізується таутомерна форма ІІ [18]. 

Але для диметил[(1,3-тіазол-2-іламіно)карбоніл]амідофосфат-аніону 

(HL1)- теоретично можливі такі таутомерні форми (рис 2.5.2):  
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Рис 2.5.2. Деякі з можливих таутомерних форм монодепротонованого 

карбамідного ліганду, що містить 2-амінотіазольний фрагмент (НL1)- 

 

Дані РСтА ліганду H2L
1 свідчать про локалізацію “уретанового” 

протону на тіазольному фрагменті (ІV).  



59 

Безбарвні кристали H2L
1 та H2L

2 лігандів для структурних досліджень 

були отримані перекристалізацією сполук із суміші метилового і 

ізопропілового спиртів (1:1).  

В кристалі H2L
1 молекули ліганду зв’язуються у центросиметричний 

димер водневим зв’язком через атом оксигену фосфорильної групи та атом 

нітрогену гетероциклу. Другий водневий зв’язок утворюється між атомом 

нітрогену імідо-групи та амідним атомом гідрогену фрагменту -

C(O)N(H)P(O) (рис. 2.5.3). В ліганді спостерігається атрактивний зв’язок 

некоординованих атомів S і O (2.563 Å). 

 

Рис. 2.5.3. Молекулярна будова димеру {H2L
1}2

 

 
Зв’язування молекул H2L

1 у димер нагадує селективне молекулярне 

розпізнавання у біологічних системах [71]. Молекулярне розпізнавання 

засноване на наявності у однієї молекули ділянки виборчого зв’язування з 

іншою молекулою типу “ключ-замок”. Для цього рецептор і ліганд повинні 

проявляти компліментарність, тобто структурно і енергетично відповідати 

один одному. У разі нуклеїнових кислот - як оліго- так і полінуклеотидів - 

азотисті основи нуклеотидів здатні унаслідок утворення водневих зв’язків 
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формувати парні комплекси аденін—тимін (або урацил в РНК) і гуанін—

цитозин при взаємодії ланцюжків нуклеїнових кислот (тобто А-Т і Г-Ц) (рис. 

2.5.4). Така взаємодія грає ключову роль у ряді фундаментальних процесів 

зберігання (на молекулярному рівні) і передачі (на супрамолекулярному 

рівні) генетичної інформації: реплікації ДНК, що забезпечує передачу 

генетичної інформації при клітинному поділі, транскрипції ДНК в РНК при 

синтезі білків, кодуванні ДНК генів, зберіганні генетичної інформації в 

двохланцюжковий ДНК і процесах репарації (ремонту) ДНК при її 

пошкодженні. 

 

    

  Рис. 2.5.4. Утворення водневих зв’язків у компліментарних парах A-T і Г-Ц 

в ДНК 

 
Молекули H2L

2 зв’язуються в нескінченний ланцюг 

міжмолекулярними водневими зв’язками через оксиген фосфорильної групи 

та гідроген карбамідної групи 2-амінопіридинового фрагменту. Також в 

молекулі присутній внутрішньо-молекулярна взаємодія типу 

N(1)H(1N)N(3) (рис. 2.5.5). 
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Рис. 2.5.5. Фрагмент будови ліганду H2L
2. Протони метильних груп не 

показані 

Для синтезованих лігандів H2L
1 та H2L

2 відстань Р(1)-О(1) лежить в 

межах 1.461-1.463 Å. Близьки значення довжин зв’язків пояснюються 

наявністю однакових замісників біля атому фосфору. Логічно, що довжини 

зв’язків Р(1)-О(3) та Р(1)-О(4) також мало відрізняються (лежать в межах 

1.55-1.56 Å). 

Довжина зв’язку С-О для лігандів H2L
1 та H2L

2 лежить в межах 

1.21-1.22 Å та залежить від природи замісника біля атому карбону. За даними 

РСтА для ліганду H2L
1 атом гідрогену локалізується (з різницевого синтезу 

Фур’є) біля атому нітрогену гетероциклу. Така дислокація атому гідрогену 

відповідає будові ліганду (рис. 2.5.6), що підтверджується аналізом довжин 

зв’язків в структурі (таблиця 2.3, 2.4). 
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Рис. 2.5.6. Локалізація протону в ліганді H2L
1 та спосіб координації ліганду в 

ацидо-формі 
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Довжини зв’язку С(1)-N(1) в обох лігандах суттєво не відрізняються 

(1.3786-1.3889(18) Å) та мають середні значення між довжиною одинарного 

(1.47 Å) та подвійного зв’язків (1.27 Å), що можна пояснити спряженням 

неподіленої пари електронів атому нітрогену з подвійним зв’язком С=О. Така 

ситуація спостерігається і для інших карбациламідофосфатів. 

Таблиця 2.3 

Значення деяких довжин зв’язків (Å) та величин кутів (°) у структурах H2L
1 

та H2L
2 

 H2L
1 H2L

2 
P(1)-O(1) 1.4616(12) 1.4632(8) 
P(1)-N(1) 1.6495(13) 1.6521(9) 
S(1)-C(4) 1.7350(13) - 
N(3)-C(4) 1.3411(17) 1.3289(13) 
N(3)-C(5) 1.374(2) 1.3434(14) 
N(2)-C(4) 1.3321(16) 1.3988(13) 
N(2)-C(1) 1.3630(18) 1.3760(14) 
N(1)-C(1) 1.3889(18) 1.3786(12) 
O(2)-C(1) 1.2261(18) 1.2147(13) 
O(1)-P(1)-O(4) 111.28(8) 116.60(5) 
O(1)-P(1)-O(3) 115.57(7) 113.97(5) 
O(1)-P(1)-N(1) 107.97(6) 109.37(5) 
C(4)-N(3)-C(5) 115.07(13) 117.57(10) 
C(4)-N(2)-C(1) 114.37(12) 130.66(9) 
C(1)-N(1)-P(1) 123.24(10) 125.12(7) 
C(1)-N(1)-H(1N) 119.0(12) 114.5(10) 
P(1)-N(1)-H(1N) 117.7(12) 120.1(9) 
N(2)-C(4)-N(3) 121.67(12) 119.06(9) 
O(2)-C(1)-N(2) 126.07(13) 120.75(9) 
O(2)-C(1)-N(1) 119.92(13) 123.29(10) 
N(2)-C(1)-N(1) 114.02(12) 115.96(9) 

 

Атом фосфору в обох карбамідних лігандах має викривлену 

тетраедричну конфігурацію. Кут N(1)-P(1)-O(1) для H2L
1 має значення 

107.97, що практично не відрізняється від значення аналогічного кута в 

молекулі H2L
2 (109.37). Менші, в порівнянні з іншими кутами в оточенні 

атому фосфору, значення кутів О(3)-Р(1)-О(4) для обох лігандів (в 

середньому 102.3) можна пояснити відштовхуванням замісників біля атомів 
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фосфору від подвійного зв'язку Р=О. Кути С(1)-N(1)-P(1) лежать в межах 

123.3-125.12, що вказує на sp2-гібридизацію атому нітрогену N(1) і 

підтверджує висновок про взаємодію неподіленої електронної пари нітрогену 

з подвійними зв’язками фосфорильної і карбонільної груп. 

В обох структурах фосфорильна та карбонільна групи знаходяться в 

анти-положенні одна до одної, що характерно і для карбациламідофосфатів. 

Торсійні кути O(1)PN(1)C та N(3)C(4)N(2)C(1) складають 178.8 та 179.5, 

відповідно для H2L
1, 177.5 та 7.5, відповідно для H2L

2. В молекулі H2L
2 

зменшення значення торсійного кута N(3)C(4)N(2)C(1) до 7.5 пов’язано з 

тим, що частина молекули (нітрогенвмісний гетероцикл) повернена 

приблизно на 180 відносно іншої частини молекули по зв’язку C(1)-N(2). 

 

Таблиця 2.4 

Параметри водневих зв’язків в структурах H2L
1 та H2L

2 

 d, Å Кут, ° 
D H A D-H H...A D...A D-H···A 

H2L
1 

N(3) H(3N) O(1)* 0.92(2) 1.83(2) 2.7349(19) 169.4(19) 
N(1) H(1N) N(2) 0.91(2) 2.10(2) 3.011(2) 176.9(17) 

H2L
2 

N(2) H(2N) O(1)** 0.844(18) 2.012(18) 2.8473(12) 170.2(17) 
N(1) H(1N) N(3) 0.890(16) 1.910(15) 2.6615(13) 141.1(13) 

Операції симетрії для генерування еквівалентних атомів: *  x+1, -y+1, -z; 
** -0.5+x, 1.5-y, -0.5+z. 

 

В попередніх дослідженнях було встановлено, що 

карбациламідофосфатні кислоти проявляють широкий спектр 

антибактеріальної дії [72].  

З метою отримати сполуку, що може проявляти антибактеріальні 

властивості на основі фосфорильованих карбамідів, нами був синтезований 

амполідентатний ліганд Н4Lig. Синтез ліганду був здійснений за методикою 

описаною в [73].  
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Виявилося, що ліганд даного типу гідролітично нестійкий. У водному 

розчині при нагріванні ліганд гідролізує до N-1,3-тіазол-2-іл-карбаміду та 

ортофосфатної кислоти (рис. 2.5.7) [74]. 

 

 

Рис. 2.5.7. Схема гідролізу ліганду H4Lig. 

 

Дослідження кристалічної будови сполуки показали, що розрив саме по 

N-P зв’язку призводить до утворення N-заміщеного карбаміду. За даними 

РСтА атом гідрогену фосфатної кислоти локалізується (з різницевого синтезу 

Фур’є) біля атому нітрогену гетероциклу. Молекули N-1,3-тіазол-2-іл-

карбаміду зв’язуються водневими зв’язками O(4)H(4)O(3) та O(5)H(5)O(1) в 

нескінченні площини. В свою чергу ці площини з’єднуються одна з одною, 

утворюючи 3D ланцюги, за допомогою водневих зв’язків з молекулами 

ортофосфатної кислоти: N(3)H(1)O(2), N(2)H(4)O(3) та N(1)H(3)O(5*), 

О(4)H(7)O(3*) (таблиця 2.5, рис. 2.5.8). Так як і в ліганді H2L
1, в сполуці 

фіксується взаємодія некоординованих атомів S і O, що може бути описана 

як атрактивна [75, 76]. Це яскраво підтверджується аналізом довжин зв’язків 

і величинами кутів (таблиця 2.6). В молекулі відстань S···O значно коротше 

(2.653 Å), ніж сума відповідних Ван-дер-Ваальсових радіусів (3.25 Å). 

 
Таблиця 2.5 

Параметри водневих зв’язків в структурі H4Lig 
 d, Å Кут, ° 

D H A D-H H...A D...A D-H···A 
N3 H1 O2 0.80(3) 1.92(3) 2.71(2) 174(3) 
N2 H4 O3 0.87(3) 2.09(3) 2.89(2) 155(2) 
N1 H3 O5* 0.82(3) 2.20(3) 3.00(2) 170(3) 
O5 H8 O1 0.81(4) 1.77(4) 2.54(2) 162(4) 
O4 H7 O3* 0.80(4) 1.83(4) 2.61(2) 170(4) 
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а       б 
Рис. 2.5.8. Будова сполуки H4Lig (а) та фрагмент її кристалічної упаковки (б) 

 

Таблиця 2.6 

Значення деяких довжин зв’язків та величин кутів в молекулах H2L
1 та H4Lig 

Зв’язок (Å) Кут (°) Спо-
лука C(1)-O(2) C(1)-N(1) C(1)-N(2) C(4)-N(2) C(4)-N(3) N(2)C(1)O(2) N(1)C(1)O(2) 

H4Lig 1.218 1.324 1.403 1.345 1.329 119.9 125.7 
H2L

1 1.226 1.389 1.362 1.331 1.339 126.1 119.8 
 

Порівняння всіх експериментальних і DFT розрахункових 

геометричних параметрів для Н2L
2 показали, що результати розрахунків 

добре узгоджуються з експериментальними даними. Вибрані 

експериментальні та оптимізовані DFT методом геометричні параметри 

(довжини зв’язків, валентні кути) для ліганду Н2L
2 представлені в додатку А, 

відповідно.  

Дуже важливим параметром для квантової хімії є енергія молекули 

HOMO-LUMO. Енергія HOMO визначає здатність донорів електронів, в той 

час як LUMO енергія характеризує здатність прийняття електронів [77]. В 

молекулі ліганду Н2L
2 електронна густина HOMO локалізується на зв’язках 

C=O та C-N, C-C та C-N зв’язках (піридинове кільце) і частково на P та атомі 
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O фосфорильної групи. У випадку LUMO, орбіталі розташовані на C=O та C-

N зв’язках, C-C та C-N зв’язках (піридинове кільце), як в HOMO. HOMO-LUMO 

= 42753.65 см-1 для B3LYP/6-311++G(pd,f) та 43060.92 см-1 для SBKJC 

базису. Схеми орбіталей HOMO-LUMO для Н2L
2 представлені на рис. 2.5.9. 

 
А 

 
Б 

Рис. 2.5.9. Схеми орбіталей HOMO (А) - LUMO (Б) для Н2L
2 

 

 

Короткі висновки. Методом повного рентгеноструктурного аналізу 

нами було встановлено будову H2L
1 та H2L

2. У випадку H2L
1 молекули 

ліганду зв’язуються у центросиметричний димер через атом оксигену 

фосфорильної групи та атом нітрогену гетероциклу. Другий водневий зв’язок 

утворюється між атомом нітрогену амідної групи та атом гідрогену 

фрагменту -C(O)N(H)P(O).  

За даними РСтА для ліганду H2L
1 атом гідрогену локалізується (з 

різницевого синтезу Фур’є) біля атому нітрогену гетероциклу. Така 

дислокація атому гідрогену відповідає будові ліганду, що підтверджується 

аналізом довжин зв’язків в структурі (значення довжини зв'язку C(4)-N(2) 

1.332 Å ближче до подвійного (стандартне значення C = N 1.27), ніж довжина 

зв’язку С(4)-N(3) 1.342 Å). 

Молекули H2L
2 зв’язується в нескінченний ланцюг міжмолекулярними 

водневими зв’язками через оксиген фосфорильної групи та гідроген 

карбамідної групи 2-амінопіридинового фрагменту. Також в молекулі 

присутній внутрішньо-молекулярна взаємодія типу N(1)H(1N)N(3). В обох 

структурах фосфорильна та карбонільна групи знаходяться в 
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антиперипланарному положенні одна до одної, що характерно для 

карбациламідофосфатів. Торсійні кути складають O(1)PN(1)C 178.8 та 

N(3)C(4)N(2)C(1) 179.5 для H2L
1, O(1)PN(1)C 177.5 та 

N(3)C(4)N(2)C(1) 7.5 для H2L
2. В молекулі H2L

2 зменшення значення 

торсійного кута N(3)C(4)N(2)C(1) до 7.5 пов’язано з тим, що частина 

молекули (нітрогенвмісний гетероцикл) повернена приблизно на 180 

відносно іншої частини молекули по зв’язку C(1)-N(2). 

 

 

2.5.2 Рентгеноструктурні дослідження комплексів на основі 

фосфорильованих карбамідних лігандів в нейтральній формі 

 
Будова [Co(Н2L

1)2(H2O)2]Cl2  

Монокристали для рентгеноструктурних досліджень отримані 

кристалізацією сполуки з метилового спирту. 

Комплекс має йонну будову. В ролі катіона виступає комплексна 

частка [Co(Н2L
1)2(H2O)2]

2+, а аніону - хлорид-йони, які в кристалі зв’язані в 

тривимірну сітку за рахунок водневих зв’язків трьох типів О-НО=Р, N-

HCl, O-HCl (таблиця 2.7).  

Таблиця 2.7 

Параметри водневих зв’язків в структурі [Co(Н2L
1)2(H2O)2]Cl2 

 d, Å Кут, ° 
D H A D-H H...A D...A D-H···A 

N(1) H(1N) Cl(1) 0.86 2.61 3.363(3) 147.2 
N(2) H(2N) Cl(1) 0.68(4) 2.40(4) 3.069(3) 167(4) 
O(5) H(5Oа) O(1)* 0.69 2.02 2.697(4) 165.2 
O(5) H(5Ob) Cl(1)** 0.68 2.48 3.125(2) 159.1 

Операції симетрії для генерування еквівалентних атомів: * 1-x, 0.5+y, 1.5-z, 
** -x, 1-y, 1-z 

 

В структурі нейтральні ліганди Н2L
1 координовані до центрального 

йону бідентатно-циклічно через атом оксигену карбонільної групи та атом 
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нітрогену гетероциклу, що займають аксіальні положення. Молекули води 

доповнюють координаційну сферу кобальту, а йони хлору зв’язані 

водневими зв’язками з атомами гідрогену. Фосфорильна група участі в 

координації не бере (рис. 2.5.10). Координовані ліганди знаходяться в транс-

положенні один до одного. 

Будову координаційної сфери центрального атома можна 

охарактеризувати як дещо викривлений октаедр. Кути в координаційному 

поліедрі близькі до октаедричних (таблиця 2.8 ). 

 

 

Рис. 2.5.10. Будова комплексу [Co(Н2L
1)2(H2O)2]Cl2 

 

Відстань Сo-O(5) (оксиген координованої молекули води) 2.073(3) Å 

має найменше значення з усіх інших відстаней в металоциклі, на відміну від 

такої в координаційній сполуці [Ni(Н2L
1)2(H2O)2]Cl2, де молекули води 

займають апікальні положення і мають найбільші значення 2.069 Å [78]. 
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Таблиця 2.8 

Значення деяких довжин зв’язків (Å) та величин кутів (°) в структурі 

[Co(Н2L
1)2(H2O)2]Cl2 

Co(1)-O(5)  2.073(3) P(1)-N(1) 1.669(3) 
Co(1)-O(2) 2.088(2) O(2)-C(1) 1.223(3) 
Co(1)-N(3) 2.095(2) N(2)-H(2N) 0.68(4) 
P(1)-O(1) 1.447(3) N(1)-C(1) 1.369(4) 
P(1)-O(3) 1.547(3) N(3)-C(4) 1.298(4) 
P(1)-O(4) 1.549(3) S(1)-C(4) 1.714(3) 
O(5)-Co(1)-O(5)#1            180.00(1) O(2)-Co(1)-N(3) 85.64(9) 
O(5)-Co(1)-O(2)               89.35(10) O(5)#1-Co(1)-O(2)#1 89.35(10) 
O(5)#1-Co(1)-O(2)             90.65(10) N(3)-Co(1)-N(3)#1 180.0 
O(5)-Co(1)-N(3)               89.89(10) O(2)-Co(1)-O(2)#1   180.0 
O(2)-Co(1)-O(2)#1            180.0 N(3)-Co(1)-N(3)#1   180.0 

#1 -x+1,-y+1,-z+1 

 

Довжини зв’язків С(4)-N(3) 1.298 Å та S(1)-C(4) 1.714 Å майже не 

відрізняються від довжини подвійного C = N та одинарного S - C зв’язків в 

тіазолі (за літературними даними 1.304 Å та 1.724 Å, відповідно). 

Сума прилеглих кутів до атомів азоту N(1), N(2) й N(3) дорівнює 360° 

(sp2-гібридизація), що вказує на делокалізацію неподілених електронних пар 

відповідних атомів. Атом фосфору Р(1) знаходиться у викривленому 

тетраедричному оточенні (найбільші відхилення мають кути O(1)P(1)O(3) 

116.79° та O(3)P(1)N(1) 97.48°. Кут між площинами, проведеними через 

фрагменти O(1)P(1)N(1) та O(2)C(1)N(1), що включають карбонільну та 

фосфорильну групи, дорівнює 68.6°. 

Планарним є фрагмент, що включає атоми хелатного циклу ліганду та 

атом металу CoN(3)N(2)C(1)O(2), відхилення від середньоквадратичної 

площини (СКП) не перевищує 0.07 Å. 
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Будова комплексу [Co(Н2L
1)2(СН3OH)2](СlO4)2  

Комплекс має йонну будову. В ролі катіона виступає комплексна 

частка Co(Н2L
1)2(СН3OH)2

2+, а аніону - перхлорат-йони, які в кристалі 

зв’язані в тривимірну сітку за рахунок водневих зв’язків двох типів N-H···O, 

О-Н···О(Р) та S···O електростатичної взаємодії. В елементарній комірці 

комплексу міститься одна незалежна молекула.  

В структурі нейтральні ліганди Н2L
1 координовані до центрального 

йону бідентатно-циклічно через атом оксигену карбонільної групи та атом 

нітрогену гетероциклу. Молекули метанолу займають аксіальні позиції та 

доповнюють координаційну сферу кобальту до 6, а йони перхлорату зв’язані 

водневими зв’язками з атомами гідрогену фрагменту -CONHPO<. 

Перхлоратні групи мають тетраедричну будову [79] (таблиця 2.9). 

Фосфорильна група участі в координації не бере (рис. 2.5.11). Координовані 

ліганди знаходяться транс-положенні один до одного. 

 

Рис. 2.5.11. Будова координаційної сполуки складу 

[Co(Н2L
1)2(СН3OH)2](СlO4)2  

Координаційна сфера атому кобальту утворена двома атомами 

нітрогену гетероциклу, двома атомами оксигену карбонільної групи та двома 

атомами оксигену координованих молекул метанолу (КЧ = 6).  
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Таблиця 2.9 

Значення деяких довжин зв’язків (Å) та величин кутів (°) в структурі 

[Co(Н2L
1)2(СН3OH)2](СlO4)2 

Co(1)-N(4)  1.975(11) Co(1)-N(1)  2.060(11) 
Co(1)-O(5)  2.041(12) Co(1)-O(1)  2.094(9) 
Co(1)-O(7)  2.050(11) Co(1)-O(6)  2.186(10) 
P(1)-N(3)  1.649(13) S(1)-C(3)  1.624(15) 
N(2)-C(4)  1.357(17) S(1)-C(1)  1.660(14) 
N(2)-C(3)  1.51(2) O(1)-C(4)  1.195(14) 
N(3)-C(4)  1.430(19) N(1)-C(3)  1.319(16) 
N(4)-Co(1)-O(5) 92.3(4) O(5)-Co(1)-O(1) 91.0(4) 
N(4)-Co(1)-O(7) 81.4(4) O(7)-Co(1)-O(1) 178.5(6) 
O(5)-Co(1)-O(7) 87.7(5) N(1)-Co(1)-O(1) 88.1(3) 
N(4)-Co(1)-N(1) 173.2(5) N(4)-Co(1)-O(6) 88.1(4) 
O(5)-Co(1)-N(1) 90.8(4) O(5)-Co(1)-O(6) 179.6(5) 
O(7)-Co(1)-N(1) 92.6(4) O(7)-Co(1)-O(6) 92.6(5) 
N(4)-Co(1)-O(1) 97.9(4) N(1)-Co(1)-O(6) 88.8(5) 
O(1)-Co(1)-O(6) 88.7(5)   

 
 

Молекулярна будова Cu(НL1)2 та Ni(НL1)2(H2O)2·2H2O   

 

Координаційні сполуки Cu(НL1)2 та Ni(НL1)2(H2O)2·2H2O мають 

молекулярну будову (рис. 2.5.12, 2.5.13, відповідно). В елементарній комірці 

міститься дві молекули комплексу Cu(НL1)2 та чотири молукули 

Ni(НL1)2(H2O)2·2H2O. 

У міжмолекулярному просторі Cu(НL1)2 відсутні молекули розчинника 

та води. Координаційна сфера атому купруму [CuO2N2] (КЧ = 4) формується 

з двох атомів оксигену карбонільних груп та двох атомів нітрогену тіазолу. 

КП атому міді - плоский квадрат. 
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(а) 

 

(б) 

Рис. 2.5.12. Молекулярна будова (а) та фрагмент структури (б) комплексу 

Cu(НL1)2  

 

Рис. 2.5.13. Будова комплексу складу Ni(НL1)2(H2O)2·2H2O 
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Значення довжин зв’язків Cu-O (оксиген карбонільної групи) в 

комплексі еквівалентні та складають 1.927(1) Å, що дещо менші ніж 

аналогічні в структурах комплексів купруму з КАФ лігандами 

{Cl3CC(O)N(H)P(O)R2}
- (R = OMe, NEt2, NHCH2Ph, N-морфоліл) (в 

середньому 1.94 Å) [30]. Відстань Cu-N (нітроген гетероциклу) дорівнює 

1.952(1) Å, що є меншим ніж аналогічна в комплексах, в яких ліганд 

знаходиться в нейтральній формі, [Co(Н2L
1)2(H2O)2]Cl2 та 

[Co(Н2L
1)2(СН3OH)2](СlO4)2. В молекулі присутній міжмолекулярний 

водневий зв’язок N – H…O (таблиця 2.10).  

Таблиця 2.10 

Параметри водневого зв’язку в структурі Сu(НL1)2 

 d, Å Кут, ° 
D H A DH H···A D···A DH···A 

N(3) H(3N) O(1)* 0.82(5) 2.04(5) 2.861(2) 176(5) 

Операція симетрії для генерування еквівалентних атомів:  * -x, -y, -z+1 

 
Для Ni(НL1)2(H2O)2·2H2O в міжмолекулярному просторі містяться дві 

молекули води. Координаційну сферу атому нікелю [NiO4N2] (КЧ = 6) 

формують два атоми оксигену карбонільних груп, два атоми нітрогену 

тіазолу та два атоми оксигену координованих молекул води. КП атому 

нікелю було інтерпретовано як аксіально подовжений октаедр. Значення 

довжин зв’язків Ni-O(С) в комплексі еквівалентні та складають 1.999 Å, а 

відстань Ni -N (нітроген гетероциклу) дорівнює 2.041 Å, що є подібними до 

аналогічних в комплексі [Ni(Н2L
1)2(H2O)2]Cl2 в якому ліганд H2L

1 

координований в нейтральній формі [78]. 

В обох молекулах координовані ліганди знаходяться транс-положенні 

один до одного. Фосфорильна група в даних сполуках, як і в описаних вище 

комплексах з лігандом Н2L
1 в нейтральній формі, участі в координації не 

бере. 

Депротонування ліганду призводить до виникнення спряження у 

фрагменті O(2)C(1)N(2)C(4)N(3), що ілюструється змінами довжин зв’язків 
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(таблиця 2.11) та підтверджує реалізацію в ліганді таутомерної форми (V) 

(див. п. 2.5.1). 

Таблиця 2.11 

Середні значення деяких довжин зв’язків в молекулах H2L
1, Cu(НL1)2 

та Ni(НL1)2(H2O)2·2H2O 

Зв’язок (Å)  

Сполука C(1)-O(2) C(1)-N(1) C(1)-N(2) C(4)-N(2) C(4)-N(3) P-O(1) P-N(1) 

H2L
1 1.226 1.389 1.360 1.330 1.340 1.46 1.650 

Cu(НL1)2 1.267 1.380 1.320 1.346 1.33 1.46 1.657 
Ni(НL1)2(H2O)2·2H2O 1.251 1.330 1.364 1.382 1.308 1.469 1.612 

Торсійні кути O(1)P(1)N(1)C(1) та N(3)C(4)N(2)C(1) складають 

179.57 і 0.79, відповідно. В молекулі комплексу зменшення значення 

торсійного кута N(3)C(4)N(2)C(1) до 0.79 пов’язано з тим, що частина 

молекули (нітрогенвмісний гетероцикл) повернена приблизно на 180 

відносно іншої частини молекули по зв’язку C(1)-N(2), внаслідок чого 

зв’язки С(1)-О(2) та С(4)-N(3) знаходяться в син-положенні один відносно 

іншого. Таке положення даних зв’язків не є характерним для нейтрального 

ліганду Н2L
1, але характерне для нейтрального ліганду Н2L

2 (з 2-

амінопіридиновим замісником біля атому карбону). 

Шестичленний хелатний металоцикл СuO(2)C(1)N(2)C(4)N(3) має 

плоску будову: найбільше відхилення атому Cu 0.02 Å, що знаходиться в 

межах похибки розрахунку. 

Будова комплексів [Co(Н2L
2)2(H2O)2]Cl2·4H2O та [Cu(Н2L

2)2Cl2]·2H2O   

Комплекс [Co(Н2L
2)2(H2O)2]Cl2·4H2O має йонну будову, вибрані 

довжини міжатомних зв’язків наведено в таблиці 2.12. В ролі катіона 

виступає комплексна частка Co(Н2L)2(H2O)2
2+, два хлорид йони беруть участь 

в утворенні водневих зв’язків N - HCl, а координовані і не координовані 

молекули води також беруть участь в утворенні водневих зв’язків, зв’язуючи 

молекулу у 3D сітку (рис. 2.5.14). 
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(a) 

 
(б) 

Рис. 2.5.14. Системи водневих зв’язків в комплексах 

[Co(Н2L
2)2(H2O)2]Cl24H2O (a) та [Cu(Н2L

2)2Cl2]·2H2O (б), що орієнтовані 

вздовж кристалографічної осі а 

Таблиця 2.12 

Параметри міжатомних зв’язків в структурах 

[Co(Н2L
2)2(H2O)2]Cl2·4H2O та [Cu(Н2L

2)2Cl2]·2H2O   

Довжина зв’язку (Å)  
Сполука M−O(C) M−N(3) M−O(W) M−Cl 

[Co(Н2L
2)2(H2O)2]Cl24H2O 2.091(2) 2.128(2) 2.051(2)  

[Cu(Н2L
2)2Cl2]·2H2O 1.9755(19) 2.011(2) − 2.7360(9) 

 

Нейтральні ліганди Н2L
2 координовані до центрального атому 

бідентатно-циклічно через атоми оксигену карбонільної групи та атоми 
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нітрогену піридинового циклу. Атом кобальту має октаедричне оточення за 

рахунок координації двох молекули води (рис. 2.5.15 (а)).  

Комплекс [Cu(Н2L
2)2Cl2]·2H2O має молекулярну будову. В структурі 

нейтральні ліганди Н2L
2 координовані аналогічно до комплексу 1. 

Координовані йони хлору доповнюють координаційну сферу купруму до 

аксіально подовженого октаедричного оточення (d(Cu-Cl)= 2.7360(9) Å, 

таблиця 2.13) молекули води беруть участь в утворенні водневих зв’язків з 

атомами оксигену фосфорильних груп та йонами хлору сусідніх молекул, 

таким чином що утворюється двовимірна сітка (рис. 2.5.15 (б)).  

В обох комплексних сполуках фосфорильні групи участі в координації 

не беруть. Координовані ліганди знаходяться транс-положенні один до 

одного. При координації ліганду в нейтральній формі в комплексах 

спостерігаються незначні зміни довжин зв’язків та кутів у хелаті 

N(3)C(4)N(2)C(1)О(2) (таблиця 2.13).  

В структурі даних комплексів спостерігається атрактивна взаємодія 

між атомом фосфору та атомом оксигену карбонільної групи, як і в 

нейтральному ліганді H2L
2, відстань Р(1)…О(2)=С дорівнює 2.965 та 2.904 Å. 

Шестичленні металоцикли неплоскі, а мають перегиб по лінії Co(1)-

N(2), кути між площинами, проведеними через атоми MN(3)C(4)N(2) та 

MО(2)C(1)N(2) (де M=Со2+, Сu2+) складають 26.9° та 31°, відповідно.  

Конформація ліганду в координаційних сполуках відрізняється від 

конформації вільного ліганду H2L
2, зв’язки N(3)-C(4) та O(2)-C(1) мають 

викривлене цис-цис розташування з відповідними торсійними кутами 

O(2)C(1)N(2)C(4) 7.81° та N(3)C(4)N(2)C(1) - 24.99 для 

[Co(Н2L
2)2(H2O)2]Cl2·4H2O, O(2)C(1)N(2)C(4) 15.4° та N(3)C(4)N(2)C(1) -

23.01 для [Cu(Н2L
2)2Cl2]·2H2O. Торсійний кут O(2)C(1)N(1)P(1) має 

значення 6.26° для [Co(Н2L
2)2(H2O)2]Cl2·4H2O та - 4.22 для 

[Cu(Н2L
2)2Cl2]·2H2O, відповідно, реалізується цис-конформація, а торсійний 

кут O(1)P(1)N(1)C(1) має значення 60.1 для [Co(Н2L
2)2(H2O)2]Cl2·4H2O та 

67.0 для [Cu(Н2L
2)2Cl2]·2H2O, тобто реалізується гош-конформація. 
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(а) (б) 

Рис. 2.5.15. Будова комплексів [Co(Н2L
2)2(H2O)2]Cl24H2O (а) та 

[Cu(Н2L
2)2Cl2]·2H2O (б)  

Таблиця 2.13 

Значення деяких довжин зв’язків (Å) та величин кутів (°) в структурах 

[Co(Н2L
2)2(H2O)2]Cl2 4H2O та Cu(Н2L

2)2Cl2(H2O)2 

 Сполука 
 [Co(Н2L

2)2(H2O)2]Cl24H2O [Cu(Н2L
2)2Cl2]·2H2O 

C(1)−O(2) 1.225(4) 1.243(3) 
C(1)−N(1) 1.373(4) 1.359(4) 
С(1)−N(2) 1.362(4) 1.355(3) 
C(4)−N(2) 1.409(4) 1.386(4) 
C(4)−N(3) 1.329(4) 1.352(3) 
P(1)−O(1) 1.453(3) 1.452(3) 
P(1)−N(1) 1.672(2) 1.668(3) 

С(1)−N(1)−P(1) 123.7(2) 122.6(2) 
N(1)−P(1)−O(1) 116.08(15) 114.34(16) 
N(1)−С(1)−O(2) 121.8(3) 120.5(2) 
N(2)−C(1)−O(2) 124.8(3) 124.4(2) 
C(1)−N(2)−C(4) 129.0(3) 127.1(2) 
N(2)−C(4)−N(3) 119.8(2) 119.8(2) 
N(2)−C(1)−N(1) 113.4(3) 115.1(2) 
N(3)−M−O(2) 90.0 90.0 
M−O(2)−C(1) 123.62(19) 123.75(17) 
M−N(3)−C(4) 125.07(19) 123.42(19) 
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2.5.3 Рентгеноструктурні дослідження комплексів на основі 

фосфорильованих карбамідних лігандів в ацидоформі 

 

Будова комплексів [Ni(НL2)2(Н2O)2]·4H2O та [Co(НL2)2(Н2O)2]·4H2O 

Комплекси [Ni(НL2)2(Н2O)2]·4H2O та [Co(НL2)2(Н2O)2]·4H2O 

ізоструктурні за даними РСтА. Координаційні сполуки мають молекулярну 

будову (рис. 2.5.16). Дані структури побудовані з 2D ланцюгів, що утворені 

міжмолекулярними водневими зв’язками чотирьох молекул води, які 

містяться у міжмолекулярному просторі з двома координованими 

молекулами води.  

 

Рис. 2.5.16. Узагальнена будова комплексів [Ni(НL2)2(Н2O)2]·4H2O та 

[Co(НL2)2(Н2O)2]·4H2O ( М(1)= Ni(II),Co(II)) 

 

В сполуках два монодепротонованих ліганди (НL)- координовані до 

центрального йону бідентатно-циклічно через атом оксигену карбонільної 

групи та атом нітрогену гетеро циклу. Фосфорильна група участі в 

координації не бере. Координовані молекули води доповнюють 

координаційну сферу центрального атому до КЧ 6. Координаційний поліедр 

нікелю та кобальту інтерпретовано як дещо викривлений октаедр [MO4N2]. 

Кути у координаційному поліедрі близькі до октаедричних.  

Координовані ліганди знаходяться в транс-положенні один до одного.  
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З двох можливих положень, атом гідрогену локалізується саме біля 

атому нітрогену N(2), тобто протон відщеплюється від атому N(1) 

розташованому між карбонільною та фосфорильною групами ліганду.  

Для синтезованих комплексів [Ni(НL2)2(Н2O)2]·4H2O та 

[Co(НL2)2(Н2O)2]·4H2O відстань Р(1)-О(1) в середньому дорівнює 1.47 Å. 

Майже незмінні значення довжин зв’язків в порівнянні з відповідними у 

вільному ліганді пояснюються тим, що фосфорильна група не бере участі в 

координації. Тому і довжини зв’язків Р-ОМе також мало відрізняються від 

аналогічних у вільному ліганді. 

Збільшення довжин зв’язків С(1)-О(2) свідчить про виникнення 

-спряження у фрагменті N(3)C(4)N(2)C(1)О(2). Але зменшення довжин 

зв’язків P(1)-N(1) та C(1)-N(1) в фрагменті OCNP (в середньому на 0.05 Å) в 

порівнянні з довжинами зв’язків у вільному ліганді H2L
2, свідчить про те, що 

у цьому спряженні бере участь саме атом нітрогену N(1). Про це також 

свідчить зменшення значення кута C(1)-N(1)-P(1) на 4.72° та 5.5° для 

комплексів [Ni(НL2)2(Н2O)2]·4H2O і [Co(НL2)2(Н2O)2]·4H2O, відповідно та 

збільшення значення кута N(1)-P(1)-O(1) на 10° для обох комплексів в 

порівнянні з таким у вільному ліганді (таблиця 2.14). 

Таблиця 2.14 

Середні значення деяких довжин зв’язків в молекулах H2L
2, 

[Ni(НL2)2(Н2O)2]·4H2O та [Co(НL2)2(Н2O)2]·4H2O 

Зв’язок (Å)  
Сполука C(1)-O(2) C(1)-N(1) C(1)-N(2) C(4)-N(3) P(1)-O(1) P(1)-N(1) 

H2L
2 1.2133(5) 1.3785(15) 1.3773(16) 1.3286(15) 1.4617(10) 1.6501(11) 

[Ni(НL2)2(Н2O)2]·4H2O 1.2593(19) 1.326(2) 1.379(2) 1.337(2) 1.4741(14) 1.6119(14) 
[Co(НL2)2(Н2O)2]·4H2O   1.252(2) 1.338(2) 1.376(2) 1.342(2) 1.4768(16) 1.6043(17) 

 
В структурі даних сполук спостерігається взаємодія між атомом 

фосфору та атомом оксигену карбонільної групи, як в нейтральному ліганді 

H2L
2, так і в комплексах, до складу яких ліганд входить в нейтральній формі. 

Відстань Р(1)…О(2)=С ще більше зменшується та дорівнює 2.864 та 2.865 Å 

для [Ni(НL2)2(Н2O)2]·4H2O  і 4, відповідно. Як підтвердження цього контакту 
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між атомом фосфору та атомом оксигену карбонільної групи, кут C(1)-N(1)-

P(1) зменшується з 125.12(7)° до значення 120°(сер.). 

Значення довжин зв’язків M–O(С) знаходяться в діапазоні 1.999-

2.0137 Å. Довжини зв’язків M–N(3) для цих комплексів більші та знаходяться 

в діапазоні 2.086-2.125 Å (таблиця 2.15). 

Таблиця 2.15 
Значення довжин зв’язків в поліедрі (Å) в молекулах 

[Ni(НL2)2(Н2O)2]·4H2O та [Co(НL2)2(Н2O)2]·4H2O   

Зв’язок (Å)  
Сполука M-O(C) M-N(3) M-O(w) 

[Ni(НL2)2(H2O)2]4H2O 1.9986(11) 2.0856(14) 2.0879(15) 

[Co(НL2)2(H2O)2]4H2O 2.0137(6) 2.1251(15) 2.1259(17) 

 

Конформація ліганду при координуванні в ацидо-формі також 

змінюється, в порівнянні з нейтральним лігандом H2L
2. Як і в комплексах з 

лігандом в нейтральній формі, в даних сполуках зв’язки N(3)-C(4) та O(2)-

C(1) мають також викривлене цис-цис розташування з торсійними кутами 

O(2)C(1)N(2)C(4) -16.05 і -15.17 та N(3)C(4)N(2)C(1) 19.47 і 18.03 для 

[Ni(НL2)2(Н2O)2]·4H2O та [Co(НL2)2(Н2O)2]·4H2O, відповідно. Торсійний кут 

O(2)C(1)N(1)P(1) має значення -3.26° для [Ni(НL2)2(Н2O)2]·4H2O та -2.7 

для [Co(НL2)2(Н2O)2]·4H2O, відповідно реалізується цис-конформація, а 

торсійний кут O(1)P(1)N(1)C(1) має значення 63.50 для 

[Ni(НL2)2(Н2O)2]·4H2O та 63.48 для [Co(НL2)2(Н2O)2]·4H2O, реалізується 

гош-конформація. 

Шестичленні металоцикли неплоскі, і, як в структурах комплексів з 

лігандом Н2L
2 в нейтральній формі, також мають лінію перегину Co(1)-N(2): 

кути між площинами, проведеними через атоми MN(3)C(4)N(2) та 

MО(2)C(1)N(2) (де M= Ni2+, Со2+) мають менші значення, в порівнянні з 

[Co(Н2L
2)2(H2O)2Сl2]4H2O і [Cu(H2L

2)2Cl2]2H2O та складають 24.19° та 

21.6°, відповідно.  
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Рис. 2.5.17 Системи водневих зв’язків в структурі комплекса 

[Ni(НL2)2(Н2O)2]·4H2O 

 

Короткі висновки.У всіх структурах комплексів, з лігандом H2L
2 як в 

нейтральній, так і в ацидоформі, два фосфорильних ліганди координуються 

через атом нітрогену піридинового кільця та атом оксигену карбонільної 

групи з транс- розташуванням кожної із них по відношенню одна до одної, 

формуючи екваторіальну площину, ЦА знаходиться у центрі інверсії. 

Аксіальні ліганди в координаційних сполуках визначаються природою 

металу: в сполуці [Cu(Н2L
2)2Cl2]·2H2O йони купруму мають найбільшу 

спорідненість до галогенів, тому координовані йонами хлору, тоді як для 

[Co(Н2L
2)2(H2O)2]Cl24H2O – аксіальні позиції зайняті молекулами води, а 

йони хлору у зовнішній сфері беруть участь в утворенні водневих зв’язків. 

Виявилося, що такий спосіб координації є характерним для даного 

фосфорильного ліганду й не залежить від стану ліганду, що входить до 

координаційної сфери – в нейтральний чи депротонований. Слід відмітити, 

що фосфорильні ліганди у складі координаційних сполук мають подібну 

конформацію, тоді як у вільному ліганді конформація відмінна і визначається 

наявністю водневих зв’язків.  
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У структурі [Co(Н2L
2)2(H2O)2]Cl24H2O спостерігається найменша зміна 

довжин зв’язків у координованому ліганді в порівнянні з вільним лігандом. 

Незначне збільшення довжин зв’язків C1-O2, C4-N3 та зменшення C(1)-N(2) 

можна пояснити спряженням у хелатному циклі, що виникає при 

координації, що в свою чергу, призводить до збільшення довжини зв’язку 

P(1)-N(1) та незначного зменшення довжини зв’язку P(1)-O(1). У сполуці 

[Cu(НL2)2Cl2]·2H2O спряження у хелатному фрагменті посилюється, що 

ілюструється змінами відповідних довжин зв’язків. В сполуках 

[Ni(НL2)2(Н2O)2]·4H2O та [Co(НL2)2(Н2O)2]·4H2O, в яких ліганд знаходиться в 

ацидо-формі, відбувається достатньо сильний перерозподіл електронних 

густин, виникає спряження у фрагменті C(O)NP(O), що підтверджується 

змінами довжин зв’язків. Так, довжини зв’язків C(1)-O(2) і P(1)-O(1) 

збільшуються, а довжини зв’язків P(1)-N(1) і C(1)-N(1) зменшуються. При 

цьому заряд центрального атома скомпенсований депротонованими 

лігандами і довжина зв’язку метал-вода (М-OW) має найбільше значення. 

 

2.5.4 Біологічні дослідження сполук H2L
1 та H2L

2 

Перспективним класом біологічно активних речовин є похідні 

сечовини та етиленіміну (бензофетеф), які набули широкого застосування у 

терапії злоякісних новоутворень [80]. Такі сполуки володіють 

антимітотичною і антипроліферативною діями, що зумовлено їх здатністю 

цілеспрямовано взаємодіяти з ДНК (інтеркалюватися) і пригнічувати синтез 

нуклеїнових кислот [81]. Для прогнозування біологічної активності 

синтезованих сполук H2L
1 та H2L

2 було застосовано сучасний метод 

комп’ютерного віртуального скринінгу (іn silico) за допомогою комп’ютерної 

програми PASS, яка прогнозує майже 4000 видів біологічної активності за 

структурною формулою, включаючи основні і побічні фармакологічні 

ефекти, механізми дії, мутагенність, канцерогенність, тератогенність та 

ембріотоксичність [82]. За прогнозом програми PASS показано, що 
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досліджувані сполуки H2L
1 та H2L

2 виявляли широкий спектр біологічної 

активності (додаток Д). 

Характерною спільною особливістю можливої біологічної дії 

синтезованих сполук була їх протипухлинна активність (аntineoplastic, 

аntineoplastic enhancer) – для сполуки H2L
1 – величина Ра становила 0.571, для 

сполуки H2L
2 Ра – 0.698. Окрім того було виявлено, що сполука H2L

2 може 

спричиняти загибель клітин за механізмом апоптозу (регульований процес 

програмованої клітинної загибелі) (активація каспаз- 3 та 8), що є важливою 

властивістю для індукції загибелі ракових клітин. 

Зважаючи на теоретичні прогнози, вивчення цитотоксичної та 

протовопухлинної активності сполук H2L
1 та H2L

2 за умов in vitro є логічним 

продовженням досліджень. Вплив сполук H2L
1 та H2L

2 на життєздатність 

лейкозних клітин L1210 дикого типу (L1210S) та резистентих до дії 

цисплатину (L1210R) вивчали у концентраціях 0.01, 0.25, 0.5, 1.25 та 2.5 мМ 

упродовж 72 год інкубації. За результатами дослідження, було виявлено 

часо- та дозозалежний цитотоксичний ефекти досліджуваних сполук щодо 

клітин лейкозу L1210S та показано, що сполуки H2L
1 та H2L

2 за 

концентрацій 1.25 та 2.5 мМ спричиняли зниження життєздатності клітин 

L1210S через 48 год інкубації (рис. 2.5.18). Через 72 год інкубації 

досліджувані сполуки у діапазоні концентрацій (0.25 – 2.5 мМ) призводили 

до зниження життєздатності клітин лейкозу L1210S. Було встановлено, що 

клітини L1210R є більш стійкими до дії досліджуваних сполук. Сполука H2L
2 

не впливала на життєздатність клітин L1210R за досліджуваних 

концентрацій, а H2L
1 спричиняла зниження активності ЕТЛ (електрон-

транспортний ланцюг) клітин L1210R у концентраціях 1.25 та 2.5 мМ за 

тривалої інкубації (48 та 72 год). 
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Рис. 2.5.18. Життєздатність клітин L1210R у динаміці інкубації за 

присутності H2L
1 (а) та H2L

2 (б) у різних концентраціях.  

Дані щодо підрахунку кількості живих клітин L1210S з використанням 

прижиттєвого барвника трипанового синього (таблиця 2.16) узгоджуються з 

даними МТТ-тесту. Цитотоксичний ефект сполуки H2L
1 виявлено через 48 та 

72 год за концентрацій 1.25 та 2.5 мМ. Кількість життєздатних клітин через 

48 год знижувалася на 25 та 30%, а через 72 год ще більшою мірою – на 32 та 

40% відносно контролю, відповідно. 

Через 48 год після внесення 1.25 та 2.5 мМ H2L
2 до суспензії клітин 

L1210S також спостерігалося зниження кількості живих клітин на 27 та 40%, 

відповідно, відносно контролю, а через 72 год – на 39 та 43%, відповідно 

(таблиця 2.16).  

Таблиця 2.16 

Кількість життєздатних клітин L1210S (% від контролю) у динаміці інкубації 

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

концентрація 24 год 48 год 72 год 
1.25 мM 99±1 75±3* 68±3* 

H2L
1 

2.5 мM 82±6 70±2* 60±3* 
1.25 мM 93±3 73±2* 61±5* 

H2L
2 

2.5 мM 85±2 60±4* 57±3* 
*р ≤0.05 порівняно з пробою, інкубованою без добавок 
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Морфологічні зміни клітин L1210 за присутності досліджуваних 

сполук було оцінено за допомогою методу фазово-контрастної мікроскопії. 

За морфологічними ознаками клітини L1210S через 48 год після дії сполук 

H2L
1 та H2L

2 відрізнялися від клітин без добавок – спостерігалися зміни 

форми та розміру клітин, фрагментація, у полі зору зустрічалися клітини з 

ушкодженою мембраною та вивільненням вмісту клітин назовні. 

Дослідження впливу синтезованих сполук H2L
1 та H2L

2 на параметри 

гемолізу еритроцитів. Важливим показником дії хімічних сполук на 

мембранному рівні є їх вплив на структурну цілісність еритроцитів, яку 

оцінюють за стійкістю еритроцитів до гемолізу. Еритроцити як об’єкт 

дослідження цікаві тим, що вони відіграють важливу роль у транспорті О2, 

СО2 та продуктів перетворення NO. Універсальність структури мембран усіх 

клітин організму дає підстави розглядати плазматичні мембрани еритроцитів 

певною мірою як модель, що відображає зміни, які відбуваються у мембранах 

інших типів клітин за дії тих чи інших факторів [83]. 

В ролі гемолітичних агентів застосовують чинники фізичної та хімічної 

природи із гіпотонічними та осмотичними властивостями, однак, 

вимірювання кінетики гемолізу еритроцитів, спричиненого дією таких 

агентів, є ускладненим через надто високу швидкість процесу. Тому як 

гемолітичний агент було обрано 0.001 н HCl – сполуку, яка є достатньо 

стабільною, за іонним складом наближається до плазми крові і виявляє 

гемолітичний ефект у суспензії еритроцитів упродовж тривалого часу (1 хв), 

достатнього для реєстрації кінетики процесу [84].  

Метод кислотного гемолізу дозволяє отримати інформацію про 

структурну організацію плазматичної мембрани еритроцитів і взаємодії, що її 

стабілізують чи дестабілізують за дії досліджуваних сполук. 

Стійкість еритроцитів до кислотного гемолізу (некрозу еритроцитів) 

визначається проникністю плазматичної мембрани клітин для протонів, 

речовини, що її інгібуть, збільшуватимуть стійкість, а речовини, що 

збільшують проникність, навпаки, знижуватимуть її. 
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Відлік часу гемолізу розпочинали з моменту внесення гемолітика у 

пробу, що містила еритроцити щура, попередньо інкубовані упродовж 30 хв 

у присутності DMSO (0.5%) (контроль) та досліджуваних сполук. 

Руйнування еритроцитів супроводжувалося поступовим падінням екстинції 

проби, яке відображає два процеси: перший – руйнування еритроцитів та 

вихід гемоглобіну в середовище; другий – поступовість гемолітичного 

руйнування еритроцитів залежно від їх стійкості. На основі одержаних даних 

з кінетики гемолізу було побудовано еритрограми – графіки, що 

відображають залежність відсотка гемолізованих у суспензії еритроцитів від 

тривалості гемолізу (рис. 2.5.19 та 2.5.20).  

У контролі процес гемолізу розпочинався через 10 с після внесення 

гемолітика у пробу, максимум гемолізу (65%) припадав на термін 30 с та 

завершувався через 50 с.  

На рис. 2.5.19 представлено криву залежності гемолізу еритроцитів, 

попередньо інкубованих у середовищі, що містило Н2L
1 (1.25 та 2.5 мМ) від 

часу гемолізу.  
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Рис. 2.5.19. Залежність стійкості еритроцитів щура від часу гемолізу. 

Еритроцити були преінкубовані без добавок або у присутності Н2L
1 (1.25 та 

2.5 мМ) 

Інкубація еритроцитів крові щурів у присутності Н2L
1 призводила до 

зміни резистентності еритроцитів до кислотного гемолітика. За концентрації 
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2.5 мМ Н2L
1 процес гемолізу прискорювався – вміст гемолізованих клітин 

через 20 с після внесення гемолітика був вищим, ніж у контролі, час, 

потрібний для повного гемолізу вкорочувався до 40 с. Зсув еритрограми 

вліво свідчить про те, що під дією Н2L
1 у концентрації 2.5мМ відбувається 

зміна структурних та фізико-хімічних властивостей мембрани еритроцитів. 

Протилежні ефекти виявлено за дії Н2L
2. Преінкубація еритроцитів 

упродовж 30 хв у присутності як 1.25 та 2.5 мМ Н2L
2 призводила до затримки 

початку гемолізу (з 10 с у контролі до 20-30 с), подовження часу гемолізу 

максимальної кількості еритроцитів (40 с за концентрації 1.25 мМ та 50 с за 

концентрації 2.5 мМ Н2L
2) з одночасним сповільненням тотального гемолізу 

та зниженням частки гемолізованих еритроцитів порівняно з контролем 

(рис. 2.5.20). 
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Рис. 2.5.20. Залежність стійкості еритроцитів щура від часу гемолізу. 

Еритроцити були преінкубовані без добавок або у присутності Н2L
2 (1.25 та 

2.5 мМ) 

 
Короткі висновки.При дослідженні життєздатність лейкозних клітин 

L1210 дикого типу (L1210S) та резистентих до дії цисплатину (L1210R) за дії 

H2L
1 та H2L

2 у концентраціях 0.01, 0.25, 0.5, 1.25 та 2.5 мМ упродовж 72 год 
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інкубації було виявлено часо- та дозозалежний цитотоксичний ефект 

досліджуваних сполук щодо клітин лейкозу L1210S. Показано, що сполука 

H2L
1 (1.25 та 2.5 мМ) та H2L

2 (1.25 та 2.5 мМ), спричиняли зниження 

життєздатності клітин L1210S через 48 год інкубації. Через 72 год інкубації 

всі досліджувані сполуки у діапазоні концентрацій (0.25 – 2.5 мМ) 

призводили до зниження життєздатності клітин лейкозу L1210S. 

Виявлено, що клітини L1210R є більш стійкими до дії досліджуваних 

сполук. Сполука H2L
2 не впливала на життєздатність клітин L1210R за 

досліджуваних концентрацій, а сполука H2L
1 спричиняла зниження 

активності ЕТЛ клітин L1210R у концентраціях 1.25 та 2.5 мМ за тривалої 

інкубації (48 та 72 год).  

Також виявлено, що за дії сполуки 2.5 мМ Н2L
1 відбувається зміна 

структурних та фізико-хімічних властивостей мембрани еритроцитів, яка 

проявляється зменшенням їх стійкості до пошкоджуючого впливу 

гемолітика, а сполука Н2L
2 проявляла стабілізуючий вплив на мембранні 

структури еритроцитів та підвищувала їх стійкість до гемолізу. 

Отримані дані свідчать, що сполука Н2L
2, унаслідок наявності 

гідрофобних угруповань здатна стабілізувати мембранні структури 

еритроцитів. Можна припустити, що Н2L
2 може блокувати заряджені групи 

на поверхні мембран еритроцитів або інтеркалюватися між гідрофобними 

хвостами жирних кислот мембранних ліпідів і впливати на конформаційний 

стан білково-ліпідних компонентів [85]. 
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РОЗДІЛ 3 

СИНТЕЗ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ 

ФЕНІЛСУЛЬФОНФОСФОРТРИАМІДНИХ ЛІГАНДІВ, СОЛЕЙ ТА 

КОРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК НА ЇХ ОСНОВІ 

 

Метод синтезу арилсульфонфосфортриамідних лігандів був 

розроблений та описаний у роботах О.В. Кірсанова [86]. Аналіз публікацій 

показав, що сполуки даного типу можна одержати багатьма різними 

способами, деякі з них представлені на рис. 3.1.  

 

Рис. 3.1. Загальна схема синтезу арилсульфонфосфортриамідів (R = C6H5). 

Взято з роботи [8] 
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Як видно з рис. 3.1, основною вихідною сполукою для синтезу 

арилсульфонфосфортриамідів є арилсульфохлорид. В залежності від стратегії 

дизайну ліганду підбирається найбільш придатний сульфохлорид або 

відповідна фосфортриамідна похідна. Якщо потрібно отримати 

фосфорильований сульфонамід з різними замісниками біля атому фосфору та 

одним біля сульфуру, використовують підхід арилсульфонування похідних 

фосфортриамідів. В нашому випадку, з одним замісником біля атому сірки та 

різними замісниками біля атому фосфору, ми скористались шляхом, що 

полягає в одержанні дихлорид(фенілсульфоніл)фосфораміду через класичну 

фосфазореакцію, з подальшим заміщенням атомів хлору при фосфорі на 

відповідні амідні замісники. 

 

3.1 Синтез лігандів фенілсульфонфосфортриамідного типу та деяких солей 

на їх основі 

У роботі досліджувалися наступні фенілсульфонфосфортриамідні 

ліганди: 

 

N-[біс(диетиламіно)фосфорил]бензенсульфонамід (HL3) 

 

N-(диморфолін-4-їлфосфорил)бензенсульфонамід (HL4) 

 

N-[біс(диетиламіно)-фосфорил]бензенсульфонамід (HL3). Синтез 

вихідного (фенілсульфоніл)фосфорамід дихлориду проводився, як описано в 

[87]. У трьохгорлий реактор об’ємом 500 мл з крапельною лійкою, 

термометром та хлоркальцієвою трубкою поміщали розчин 53.4 мл 

(1.03 моль) диетиламіну в 100 мл діоксану. До цього розчину при 

інтенсивному перемішуванні та охолодженні (температура приблизно 10С) 
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по краплинах додавали розчин 63.5 г (0.23 моль) дихлорангідриду 

фенілсульфонамідофосфатної кислоти в 100 мл діоксану (Т ≤ +10С !). Після 

додавання всього розчину, перемішування продовжували протягом 1 год і 

залишали суміш на 3 год при кімнатній температурі. Потім розчинник 

відганяли на роторному випаровувачі та одержаний осад висушували у 

вакуумі. Сухий залишок розчиняли у воді, додавали концентровану соляну 

кислоту до рН ~ 2 (за універсальним лакмусовим папером). Отриманий 

твердий залишок перекристалізовували з етилового спирту. Вихід 90 г 

(80 %), Ттопл. = 120°С. Одержана сполука розчинна в спиртах, ацетоні, DMFA 

та DMSO, нерозчинна у воді та неполярних розчинниках. 

Кристали HL3, придатні для рентгеноструктурного аналізу, були 

одержані з гексано-ізопропанольної (2:1) суміші. 

НL3: IЧ (KBr, ν cм-1): 2980 (NH), 1185 (PO); 1330, 1100 (SO2). ПМР 

(DMSO-d6, 400 MHz, 25°C): δ (м.ч.) 2.92 (м, 8Н, СН2); 1.02 (т, 12Н, СН3, С6Н5: 

7.95 (д, 2Нα), 7.55 (м, 2Нβ + 1Н). 
31P-ЯМР (162.1 MHz, DMSO-d6): δ (м.ч.)  

6.66 (м). 

N-(диморфолін-4-їлфосфорил)бензенсульфонамід (HL4) був 

одержаний за схожою методикою HL3, виходячи з 42.4 мл (0.48 моль) 

морфоліну та 66.4 мл (0.48 моль) триетиламіну в 100 мл бензену. Отриманий 

твердий залишок промивали невеликою кількістю води. Вихід 75 г (75 %). 

Ттопл. = 180°С. Сполука розчинна в спиртах, ацетоні, DMFA та DMSO, 

нерозчинна у воді та неполярних розчинниках. 

Кристали HL4, придатні для рентгеноструктурного аналізу, були 

одержані з метанол-ізопропанольної (1:1) суміші. 

НL4: IЧ (KBr, ν cм-1): 2930 (NH), 1200 (PO); 1330, 1140, 1120 (SO2). 

ПМР (DMSO-d6, 400 MHz, 25°C): δ (м.ч.) 2.99 (м, 8Н, СН2); 3.48 (м, 8Н СН2); 

С6Н5: 7.94 (д, 2Нα, JР-Н = 7.2 Гц), 7.55 (м, 2Нβ + 1Н). 
31P-ЯМР (162.1 MHz, 

DMSO-d6): δ (м.ч.) 6.65 (м).  

Натрієві солі NaL3 і NaL4 отримували взаємодією відповідного ліганду 

з метилатом натрію у метиловому спирті. Розчини відфільтровували та 
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випаровували у вакуумі до утворення сухих порошків. Вихід солей становив 

90-95%. Ттопл = 195ºС для NaL3 і Ттопл >250ºС з подальшим розкладом для 

NaL4. 

NaL3: IЧ (KBr, ν cм-1): 1130 (PO); 1210, 1040, 1075 (SO2). ПМР (DMSO-

d6, 400 MHz, 25°C): δ (м.ч.) 2.86 (8Н, СН2); 0.88 (т, 12Н, СН3, JP-H = 6.8 Гц); 

С6Н5: 7.77 (д, 2Нα), 7.34 (м, 2Нβ + Н). 
31P-ЯМР (162.1 MHz, DMSO-d6): δ (м.ч.) 

10.16 (м). 

NaL4: IЧ (KBr, ν cм-1): 1170 (PO); 1230, 1120, 1140 (SO2). ПМР (DMSO-

d6, 400 MHz, 25°C): δ (м.ч.) 2.84 (м, 8Н, СН2); 3.37 (м, 8Н, СН2); С6Н5: 7.8 (м, 

2Нα), 7.37 (м, 2Нβ + 1Н). 
31P-ЯМР (162.1 MHz, DMSO-d6): δ (м.ч.) 7.25 

(уширений сигнал). 

 

3.2 Синтез координаційних сполук 

На основі лігандів HL3 та HL4 було синтезовано координаційні 

сполуки лантаноїдів та деяких 3d-металів із лігандами в ацидо-формі формі 

та координаційні сполуки нітрату уранілу з даними лігандами в нейтральній 

формі.  

 
3.2.1 Синтез координаційних сполук складу Ln(L3)3  

Синтез координаційних сполук складу Ln(L3)3 було здійснено за 

загальною схемою: 

Ln(NO3)3nH2O  + 3NaL3  Ln(L3)3 + 3NaNO3 + nH2O 
де Ln = La, Pr, Nd, Eu, Lu 

 
1 ммоль гідратованого нітрату лантаноїду розчиняли в 15 мл 

ізопропілового спирту. Розчин нагрівали до кипіння і додавали його до 

розчину 3 ммоль відповідної NaL3 в 15 мл ізопропілового спирту. При цьому 

виділяється осад нітрату натрію. Розчин відфільтровували від осаду і ставили 

у вакуум-ексикатор над CaCl2. Через деякий час із розчину кристалізуються 

координаційні сполуки. Кристали відфільтровували, промивали холодним 
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ізопропіловим спиртом та висушували над CaCl2. Вихід комплексів складав 

70-90%.  

При проведенні синтезу координаційних сполук з лігандом HL3, в 

якому мольне співвідношення Ln : L- було 1:4 також утворювалися 

комплексні сполуки складу Ln(L3)3.  

 
3.2.2 Синтез координаційних сполук складу Ln(L3)3 Lig  

Сполуки, які містять у своєму складі три ліганди є координаційно 

ненасиченими, і тому вони здатні приєднувати додаткові нейтральні ліганди, 

такі як ,’-дипіридил або 1,10-фенантролін. Синтез координаційних сполук 

загального складу Ln(L3)3·Lig було здійснено за схемою: 

Ln(NO3)3nH2O  + 3NaL3 + Lig  Ln(L3)3·Lig + 3NaNO3 + nH2O,  

де Ln = Nd, Eu , Lig = ,’-bipy, Phen 

1 ммоль гідратованого нітрату лантаноїду розчиняли в 15 мл 

ізопропілового спирту. Розчин нагрівали до кипіння і додавали його до 

розчину 3 ммоль відповідної NaL3 в 15 мл ізопропілового спирту. При цьому 

виділявся осад нітрату натрію. Через деякий час у цей розчин додавали 

1 ммоль додаткового нейтрального ліганду Lig в 10 мл ацетону. Розчин 

відфільтровували від осаду і ставили у вакуум-ексикатор над CaCl2. Через 

деякий час із розчину кристалізуються координаційні сполуки. Кристали 

відфільтровували, промивали холодним ізопропіловим спиртом та 

висушували над CaCl2. Вихід комплексів 70-90%.  

 

3.2.3 Синтез координаційних сполук складу Na[Ln(L4)4] 

На відміну від ліганду HL3, на основі якого отримати тетракіс-

комплекси не вдалося, що, ймовірно, спричинено стеричною завантаженістю 

ліганду етильними групами, з N-(диморфолін-4-їлфосфорил)-

бензенсульфонамідом було отримано тетракіс-комплекси складу 

Na[Ln(L4)4]. 
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Синтез координаційних сполук проводився за загальною схемою: 

Ln(NO3)3nH2O + 4NaL4  Na[Ln(L4)4] + 3NaNO3 + nH2O 

де Ln = La, Pr, Nd,Sm, Gd, Dy, Ho, Er, Eu, Lu 

1 ммоль гідратованого нітрату лантаноїду розчиняли в 15 мл 

ізопропілового спирту і додавали його до розчину 4 ммоль відповідної NaL4 в 

15 мл суміші ізопропілового та метилового спирту (2:1). При цьому виділявся 

осад нітрату натрію. Розчин відфільтровували від осаду. Через дві доби 

утворювалися кристалічні сполуки, яки забарвлені у колір відповідного йону 

лантаноїду. Сполуки розчинні в ацетоні, спиртах, не розчинні в неполярних 

апротонних органічних розчинниках, практично не розчинні у воді. Вихід 

координаційних сполук складав 70-80%.  

За даними комплексонометричного аналізу на вміст металу для сполук 

ряду Na[Ln(L4)4] (титрування в водному розчині 0.025М розчином трилону Б 

з індикатором ксиленовим помаранчевим в уротропіновому буфері [88]), 

склад координаційних сполук відповідає формулі Na[Ln(L4)4] (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 

Результати комплексонометричного аналізу на метал для сполук Na[Ln(L4)4] 

Сполука Вміст Ln, % 
Na[Ln(L4)4] Розраховано Одержано 

La 8.40 8.33 
Pr 8.51 8.42 
Nd 8.70 8.65 
Sm 9.03 8.91 
Gd 9.40 9.43 
Dy 9.70 9.75 
Ho 9.82 9.86 
Er 9.95 10.12 
Lu 10.36 10.41 
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3.2.4 Синтез комплексів складу {Ag(L3,4)}n 

Синтез координаційних сполук проводили за наступною схемою: 

nAgNO3 + nNaL3,4  {Ag(L3,4)}n + 3nNaNO3  

0.56 ммоль (0.095 г) AgNO3 розчиняли в 10 мл ацетонітрилу та 

додавали до розчину 0.56 ммоль NaL3,4 в 10 мл ізопропілового спирту. 

Приблизно через 30 хв відфільтровували осад NaNO3. Фільтрат залишали на 

кристалізацію в темному вакуум-ексикаторі. Через декілька діб 

утворювалися безбарвні кристали, які відфільтровували та промивали 

ацетонітрилом. Вихід складав 80 %. Сполуки є світлочутливими. 

Ag(L3) аналіз: IЧ (нуйол, ν cм-1): 1150 (PO); 1270, 1090, 1060 (SO2). 

ПМР (DMSO-d6, 400 MHz, 25°C): δ (м.ч.) 2.65 (8Н, СН2); 0.64 (т, 12Н, СН3); 

С6Н5: 7.56 (2Нα), 7.05 (Нβ,). 
31P-ЯМР (162.1 MHz, DMSO-d6): δ (м.ч.) 14.94. 

Ag(L4) аналіз: IЧ (нуйол, ν cм-1): 1180 (PO); 1260, 1110 (SO2). ПМР 

(DMSO-d6, 400 MHz, 25°C): δ (м.ч.) 2.60 (м, 8Н, СН2); 3.10 (8Н, СН2); С6Н5: 

7.55 (2Нα), 7.08 (2Нβ + 1Н). 
31P-ЯМР (162.1 MHz, DMSO-d6): δ (м.ч.) 10.19. 

 
3.2.5 Синтез комплексів складу M(L3,4)2·Lig  

Синтез координаційних сполук проводили за наступною схемою: 

MCl2nH2O + 2NaL3,4 + Lig  M(L3,4)2·Lig + 2NaCl + nH2O, 

 де M = Co, Ni, Cu, a Lig = ·α,α’-bipy, Py, DMFA 

1 ммоль гідратованого хлориду відповідного металу розчиняли в 15 мл 

ацетону. Розчин нагрівали до кипіння і додавали його до розчину 2 ммоль 

NaL3,4 в 15 мл ізопропілового спирту. При цьому виділявся осад хлориду 

натрію. Через деякий час до цього розчину додавали 1 ммоль ацетонового 

розчину α,α’-bipy в 10 мл ацетону. Розчин відфільтровували від осаду і 

ставили у вакуум - ексикатор над CaCl2. У випадках комплексів з піридином 

та DMFA кристали були отримані шляхом повільної дифузії парів піридину 

чи DMFA в розчин комплексу. Через деякий час із розчинів кристалізуються 

координаційні сполуки. Кристали відфільтровували, промивали холодним 
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ізопропіловим спиртом та висушували над CaCl2. Вихід комплексів складав 

70-90%. 

 

3.2.6 Синтез комплексів складу Co4(L
3)8(H2O)4 та Ni4(L

3)8(H2O)4 

Синтез сполук такого складу здійснювався за наступною схемою: 

MCl2nH2O + 4НL3 + 4NaOMe  M4(L
3)8(H2O)4 + 4NaCl ↓+ 4MeOH + (n-4)H2O,  

де М= Co2+, Ni2+ 

В якості розчинника використовували метиловий спирт. Розчин 

гідратованого хлориду кобальту або нікелю 0.45 ммоль об’ємом 10 мл 

приливали до розчину NaL3, отриманого при зливанні розчинів метилату 

натрію 1.8 ммоль в 10 мл CH3OH та 1.8 ммоль HL3. NaCl, який повільно 

утворювався в результаті реакції, відфільтрували на паперовому фільтрі 

(зелена стрічка). Через деякий час утворились кристалічні продукти: 

червоно-помаранчеві кристали комплексу кобальту та зелені комплекси 

нікелю. Їх відфільтровували, промивали холодним ізопропіловим спиртом та 

висушували над CaCl2. Виходи близько 75 %. 

 

3.2.7 Синтез комплексів складу UO2(HL3,4)2(NO3)2 

Попередні дослідження реакцій сульфамідних лігандів з замісниками 

естерного типу біля атому фосфору показали неможливість отримання 

координаційних сполук з лігандами в нейтральній формі [48]. Наші спроби 

отримати комплекси в яких сульфамідний ліганд координується у 

нейтральній формі виявились успішними лише у випадку використання 

UO2(NO3)2. 

Уранільні комплекси були синтезовані за наступною схемою. 

UO2(NO3)22Н2О + 2 HL3,4  UO2(HL3,4)2(NO3)2 + 2Н2О 

Метанольний розчин UO2(NO3)22Н2О (10 мл, 0.5 ммоль) додавали до 

розчину відповідного ліганду НL3 чи НL4 в метанолі (10 мл, 1 ммоль). 

Суміші залишали на повітрі при кімнатній температурі. Через добу були 

отримані жовто-зелені кристалічні продукти. Кристали були відфільтровані, 
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промиті ізопропіловим спиртом та висушені. Вихід становив в обох випадках 

близько 80%. Сполуки стійкі на повітрі, розчинні в спиртах, ацетоні, 

нерозчинні в неполярних розчинниках та воді. 

 

3.3 ІЧ спектри поглинання синтезованих сполук 

фенілсульфонфосфортриамідного типу 

Характеристичними смугами в ІЧ спектрах для синтезованих сполук 

можна вважати смуги поглинання сульфонiльної та фосфорильної груп, зсуви 

яких використовуються як критерії депротонування ліганду при переході від 

нейтрального ліганду до натрієвої солі та критерієм координування при 

переході від натрієвої солі до комплексу. Інтерпретація смуг поглинання 

сульфонільної as(SO), s(SO) та фосфорильної (РO) груп в коливальних 

спектрах синтезованих лігандів HL3, HL4 базувалась на літературних даних 

подібних сполук [89, 90] та на основі даних квантово-хімічного розрахунку, 

що був проведений для ліганду HL3. В таблиці 3.2 представлені положення 

основних смуг поглинання в ІЧ спектрах синтезованих сполук.  

 

Таблиця 3.2 

Положення деяких характеристичних смуг поглинання в ІЧ спектрах 
лігандів і їх натрієвих солей 

 
Частота коливання (см-1) 

Сполука  
(N-H) as(S=O) s(S=O) (P=O) 

НL3 2980 1323 1100 1222 

NaL3 - 
1210 

(=113) 
1040 
1075 

1130 
(=92) 

HL4 2930 1330 
1140 
1120 

1200 

NaL4 - 
1230 

(=100) 
1120 
1140 

1170 
(=30) 

 

При переході від нейтральних лігандів до натрієвих солей в ІЧ 

спектрах спостерігається зміщення максимумів смуг поглинання 
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характеристичних частот коливань as(SO), s(SO) та (РO), що обумовлено 

зменшенням кратності подвійних зв’язків за рахунок делокалізації 

електронної густини у фрагменті SO2NPO. Широкі смуги поглинання в ІЧ 

спектрах «вільних» лігандів HL3 і HL4, які віднесені до валентних коливань 

(NH), спостерігаються в області 2930 - 2980 см-1. В ІЧ спектрах натрієвих 

солей в даній області не спостерігається смуг поглинання (OH) та (NH). 

Цей факт свідчить про депротонований стан лігандів у складі натрієвих 

солей. 

В ІЧ спектрах комплексних сполук на основі 

фенілсульфонфосфортриамідних лігандів найбільш інтенсивні 

характеристичні смуги поглинань ν(S = О) та ν(Р = О) зміщуються у 

низькочастотну область. Для S=O групи відбувається зсув смуги поглинання 

в низкочастотну область ν(S = О) на 67-68 см-1, смуги групи ν(Р = О) на 121-

127 см-1 в порівнянні з ІЧ спектрами натрієвих солей лігандів. Це пов’язано з 

тим, що при депротонуванні кратність зв’язків Р=О та S=О зменшується 

(виникає -спряження в хелатному фрагменті S(O)2NP(O), яке веде до 

зниження відповідних частот коливань). На основі цих даних можна зробити 

висновок, що сульфамідні ліганди в депротонованій формі координуються до 

йону металу класичним (О,О')-бідентатним способом (за виключенням 

сполук UO2(HL3,4)2(NO3)2, в яких ліганди містяться в нейтральній формі) 

(таблиця 3.3). 

ІЧ спектри сполук UO2(HL3)2(NO3)2 та UO2(HL4)2(NO3)2 ми 

порівнювали зі спектрами «вільних» лігандів, бо ліганди входять до складу 

комплексів в нейтральній формі. На основі данихІЧ спектроскопії для даних 

сполук можна запропонувати монодентатну координацію через атом 

оксигену фосфорильної групи (Δ(P=O) складає 37-60 см-1), тому як смуга 

поглинання (S=O) в незначній мірі змінює своє положення. Подібна 

координація через оксиген форсфорильної групи до ураніл-йону 

спостерігається і для КАФ ліганду (CCl3C(O)NHP(O)[NEt2]2) [91].  
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Таблиця 3.3 

Положення основних смуг поглинання в ІЧ спектрах синтезованих сполук 

Віднесення (см-1) 
Сполука  

(N-H) as(S=O) (P=O) 

НL3 2980 1330 1185 
HL4 2930 1330 1200 
NaL3 - 1210 1130 
NaL4 - 1230 1170 
AgL3 - 1270 1150 
AgL4 - 1260 1180 

Na[Ln(L4)4] - 1237-1259 1132-1161 
Ln(L3)3 - 1240-1260 1120-1145 

Ln(L3)3·Phen - 1240 1170 

Co(L3)2α,α’-bipy - 1255 1165 

UO2(HL3)2(NO3)2 3250 1367 1148 
UO2(HL4)2(NO3)2 3430 1380 1140 

 

 

Мас-спектометричні дослідження комплексу {AgL3}n 

З метою дослідження стабільності одержаної координаційної сполуки 

срібла у розчині було проведено ЛДІ-МС мас-спектрометричні дослідження 

ацетонітрильного розчину {AgL3}n, оскільки, як показано раніше, цей метод 

виявився досить інформативним при встановлення складу існуючих у 

розчині часточок [92].  

У ЛДІ-МС мас-спектрі комплексу {AgL3}n представлена серія піків 

масою від 348.4 до 389.4 m/z із кроком 14 m/z (−CH2−) відповідно до 

катіонного радикалу ліганду ([HL3]+) та їх похідних (рис. 3.3). 

Серія піків представлена в діапазоні від 437.4 m/z до 465.5 m/z належить 

до фрагментів з вмістом срібла, тоді як пік масою 454.2 m/z відповідає 

базовій одиниці, іонізованій сполуки ([AgL3]+). Піки масою 493.5 та 517.5 m/z 

відповідають адуктам AgL3 з іонами лужних металів (K+ і Na+), що 
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відповідають формулам ([AgL3K]+) та ([AgL3KNa]+) (рис. 3.3). Утворення 

таких асоціатів характерно для різних класів координаційних сполук [93, 94]. 

 

 

Рис. 3.2. Фрагмент ЛДІ мас-спектру комплексу {AgL3}n, у діапазоні 

650–900 m/z 

 

Рис. 3.3. Фрагмент мас-спектру комплексу {AgL3}n, у діапазоні 345-500 m/z 

За даними різних іонізованих асоціатів ліганду та срібла 

спостерігаються піки ([Ag3L
3]+ із масою 670 m/z; [Ag(L3)2]

+ із масою 801.1 m/z 



101 

та його фрагменти з масами 728 та 741 m/z, а також піки з низькою 

інтенсивністю відповідно до асоціатів з K + та Na +; [Ag4L
3]+ з масою 775 m/z 

та найінтенсивніший пік із масою 857.4 m/z [Ag4L
3K2]

+) (таблиця 3.4).  

Таким чином, інтерпретовані піки показують, що іонізація комплексу 

супроводжується протонізацією фрагментів та їх асоціатів. Цей факт 

дозволяє припустити високу спорідненість до протону в газовій фазі для 

досліджуваного комплексу. 

 

Таблиця 3.4 

Фрагментація комплексу {AgL3}n в умовах ЛДІ МС експерименту в 

режимі рефлектора позитивних йонів 

Фрагмент Розрахункові 
значення, m/z 

[Ag3(L
3)]+ 670.0 

[Ag2(L
3)]+ 775.1 

[Ag(L3)2]
+ 801.4 

[Ag4(L
3)K2]

+ 857.4 

 

Присутність фрагментів з різною кількістю атомів срібла, а також 

молекул ліганду може бути пояснюється полімерною структурою комплексу 

досліджуваних {AgL3}n. Крім того, можна зазначити, утворення адуктів з 

лужними металами різної структури в умовах МС експерименту свідчить про 

високі йонно-акцепторні властивості {AgL3}n в газовій фазі. 

 

3.4 Спектри ЯМР лігандів фенілсульфонфосфортриамідного типу та деяких 

сполук на їх основі 

В розчині апротонного розчинника (DMSO-d6) у спектрах ЯМР 1Н у 

випадку ліганду HL3 спостерігається сигнал у вигляді триплету від 

метильних протонів та мультиплету від метиленових протонів, у HL4 – 

мультиплетів від метиленових протонів морфолінових замісників. Протони 
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SO2NHPO фрагменту спостерігаються в вигляді широких сигналів при 9.4 

м.ч. для обох сполук. При порівнянні ПМР спектрів натрієвих солей з 

відповідними спектрами лігандів HL3 та HL4 спостерігається сильнопольний 

зсув сигналів метильних і метиленових протонів ( = 0.14 м.ч. та  = 

0.11 м.ч. відповідно). Цей факт можна пояснити збільшенням порядку зв’язку 

P-N з кінцевими замісниками та збільшенням електронної густини на атомах 

водню метиленових груп, зв’язаних з кінцевим атомом нітрогену.  

Значення хімічних зсувів в ЯМР 1Н та 31Р спектрах лігандів і їх солей 

також представлені в таблиці 3.5. 

Досить інформативними виявились ЯМР спектри на ядрах 31Р, оскільки 

хімічні зсуви та мультиплетність сигналів залежать від природи замісника та 

кількості резонуючих ядер в них, що зв’язані з атомом фосфору. 

Слабкопольний зсув сигналів фосфору в спектрах 31Р натрієвих солей NaL3 

та NaL4 в порівнянні з спектрами нейтральних лігандів ( = 3.5 м.ч. та  = 

0.6 м.ч., відповідно) може обумовлюватися перерозподілом електронної 

густини в хелатному вузлі при депротонуванні та її зменшенням на атомах 

фосфору.  

В ПМР спектрах комплексних сполук {AgL3}n та {AgL4}n зсув сигналів 

метильних і метиленових протонів ще більший в порівнянні з NaL3 та NaL4 

( = 0.38 м.ч. та  = 0.28 м.ч., відповідно), що можна пояснити 

збільшенням ковалентного внеску у взаємодію метал-ліганд. В спектрах 31Р 

ЯМР для комплексів {AgL3}n та {AgL4}n спостерігається слабкопольний зсув 

сигналів від ядер фосфору ( = 8.28 м.ч. та  = 3.54 м.ч., відповідно).  

В спектрах ПМР тетракіс-сполук лантану і лютецію з лігандом HL4 

спостерігається дві групи сигналів. Сигнали від протонів морфолінових 

кілець ліганду HL4 для даних комплексів зміщені в сильне поле за рахунок 

надлишку негативного заряду на тетракіс-аніоні вцілому. Відсутність 

сигналу від протону NH групи вказує на те, що ліганд знаходиться в 

ацидоформі. 
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Таблиця 3.5 

Значення хімічних зсувів в ЯМР 1Н та 31Р спектрах лігандів і сполук на їх 
основі 
Хімічний зсув (, м.ч.) Сполука  1Н 31Р 

НL3 

СН2: (8Н) м 2.92  
СН3: (12Н) т 1.02 
С6Н5: (1Н) д 7.50 

  (2Нα) м 7.95, (2Нβ) м 7.55  

м 6.66  
 

NaL3 
СН2: (8Н) м 2.86 
СН3: (12Н) т 0.88  
С6Н5: (2Нα) 7.77, (2Нβ + Н) м 7.34 

м 10.16 

Ag(L3)n 
СН2: (8Н) м 2.65 
СН3: (12Н) т 0.64  
С6Н5: (2Нα) м 7.56, (2Нβ + 1Н) м 7.05 

м 14.94 

HL4 

СН2: (8Н) м 2.99 
СН2: (8Н) м 3.48  
С6Н5: (2Нα) д 7.94  

(2Нβ + 1Н) м 7.55 

п 6.65 
 

NaL4 
СН2: (8Н) м 2.84 
СН2: (8Н) м 3.37 
С6Н5: (2Нα) м 7.8, (2Нβ + 1Н) м 7.37 

ушир. сигнал 7.25 

Ag(L4) 
СН2: (8Н) м 2.60 
СН2: (8Н) 3.10 
С6Н5: (2Нα) м 7.55, (2Нβ + 1Н) м 7.08 

м 10.19 

Na[La(L4)4] 
СН2: (8Н) м 2.88 
СН2: (8Н) м 3.36 
С6Н5: (2Нα) д 7.89, (2Нβ + 1Н) д 7.40 

с 12.17 

Na[Lu(L4)4] 
СН2: (8Н) м 2.89 
СН2: (8Н) м 3.36 
С6Н5: (2Нα) д 7.88, (2Нβ + 1Н) д 7.43 

с 12.20 

La(L3)3 
СН2: (8Н) уш.сигнал 2.88 
СН3: (12Н) т 0.89 
С6Н5: (2Нα) д 7.77, (2Нβ + Н) с 7.34 

- 

Lu(L3)3 

СН2: (8Н) м 2.91 
СН3: (12Н) т 0.89  
С6Н5: (2Нα) д 7.89 
(2Нβ + Н) м 7.36 

- 

В спектрах ЯМР 31Р для тетракіс-комплексів спостерігається синглет 

від 16 протонів двох морфолінових замісників при атомі фосфору чотирьох 

координованих лігандів внаслідок їх магнітної еквівалентності (таблиця 3.5). 
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3.5 Електронні спектри поглинання та дифузного відбиття комплексів 

неодиму з лігандами фенілсульфонфосфортриамідного типу  

Частково заповнені 4f-орбіталі йонів лантаноїдів екрановані 

замкнутими 5s - та 5p-оболонками і мають незначний внесок у зовнішні 

молекулярні орбіталі, тому ступінь ковалентності зв’язку йон лантаноїду-

ліганд у комплексах низька. 

Аналіз спектрів поглинання сполук лантаноїдів дає нам змогу робити 

висновки про геометрію та будову комплексів. Співставляючи спектри 

поглинання зі спектрами дифузного відбиття, можна на якісному рівні 

порівнювати будову координаційної сфери йонів лантаноїдів в розчинах і 

кристалічному стані. Серед Ln3+ найбільш інтенсивні смуги поглинання в 

області надчутливих переходів мають катіони празеодиму, неодиму, гольмію 

та ербію. Області цих переходів у спектрах поглинання наведені у таблиці 

3.6.  

Таблиця 3.6 

Частоти основних електронних переходів у спектрах поглинання сполук 
лантаноїдів 

Ln3+ Перехід Область спектра, нм 

Pr 3H4 → 2P0,1,2 430-500 
4I9/2 → 2P1/2 430-450 Nd 

4I9/2 → 4G5/2, 
2G7/2, 560-620,510-700 

Ho 5I8 → 5G6 430-480 

Er 4I15/2 → 4H11/2 510-550 

 

Найбільш зручний для спектроскопічних досліджень є йон Nd3+ з 

переходом 4I9/2→
2P1/2 в області 430 нм. Для спектру неодиму ділянка 

надчутливого переходу 4I9/2 → 4G5/2, 
2G7/2 особливо інформативна. За 

кількістю підрівнів розщеплення можна зробити висновок про симетрію 

комплексів, по величині цього розщеплення можна судити про силу поля 
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лігандів та константи стійкості [95, 97]. Величина довгохвильового зсуву в 

електронних спектрах комплексів дає інформацію про ступінь ковалентності 

зв’язку лантаноїд-ліганд. 

Існує деяка залежність форм надчутливих 4I9/2 →
2G5/2 переходів від 

будови найближчого координаційного оточення центрального атома в 

комплексних сполуках Nd3+ з карбацилфосфортриамідами [98]. 

Для сполуки Nd(L3)3Phen·iPrOH при кристалізації з ізопропілового 

спирту вдалося отримати монокристали, придатні для досліджень методом 

монокристальної спектроскопії. 

Вивчення електронних спектрів поглинання толуольних розчинів та 

спектрів дифузного відбиття кристалічних зразків Nd(L3)3Phen·iPrOH та 

Na[Nd(L4)4] показало, що в обох випадках розподіл інтенсивностей смуг 

надчутливого переходу 4I9/2→
4G5/2, 

2G7/2 та їх розташування відповідає 

октокоординованому йону неодиму (рис. 3.4. - 3.7) та зроблено припущення 

про бідентатно-циклічну координацію фосфорильних лігандів [99], що було 

доведено даними рентгеноструктурного аналізу. Положення смуг поглинання 

та їх інтенсивність в спектрах дифузного відбиття та в спектрі поглинання 

розчину Na[Nd(L4)4] в області переходу 4I9/2→
4G5/2, 

2G7/2 дещо відрізняються, 

але загалом розподіл смуг поглинання в обох випадках є характерним для 

восьми координованого йону неодиму. 

В електронному спектрі дифузного відбиття комплексу Na[Nd(L4)4] в 

області переходу 4I9/2→
2P1/2 спостерігається мінімум три смуги, що свідчить 

про присутність трьох центрів поглинання (рис. 3.6).  
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Рис. 3.4. Електронні спектри поглинання сполуки неодиму 

Nd(L3)3Phen·iPrOH в області надчутливих переходів 4I9/2 → 4G5/2, 
2G7/2 

 
Рис. 3.5. Електронні спектри дифузного відбиття сполуки неодиму 

Nd(L3)3Phen·iPrOH в області надчутливих переходів 4I9/2 →
4G5/2, 

2G7/2 

 

Рис. 3.6. Спектр дифузного відбиття в області переходів 4I9/2 → 2P1/2 та 

 4I9/2 → 4G5/2, 
2G7/2 для комплексу NaNd(L4)4 
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3.6 Термогравіметричні дослідження деяких синтезованих комплексів 

Для висновків про термічну стійкість комплексів {AgL3}n, Lu(L3)3, 

Nd(L3)3Phen·iPrOH, Eu(L3)3·Phen та Na[Nd(L4)4], а також про наявність 

молекул розчинника у складі отриманих координаційних сполук, був 

проведений термогравіметричний аналіз.  

На дериватограмі координаційної сполуки {AgL3}n показано, що в 

інтервалі температур від 220°С до 310°С (рис. 3.7 – а) спостерігається втрата 

маси на 19.63 %. В інтервалі 310-350°С спостерігається найбільша втрата 

маси 37.68 %. Обидві зміни супроводжуються двома ендоефектама та двома 

екзоефектами. При температурі 350°С спостерігається окислювальний 

розклад, що супроводжується втратою маси на 14.13%. Інші дані для 

комплексу лютецію Lu(L3)3 (рис. 3.7 – б): в інтервалі температур від 270°С до 

410°С спостерігається однокрокова значна втрата маси (52.52 %), яка 

супроводжується екзоефектом, що відповідає втраті двох лігандів. Після 

410°С проходить процес окислювального розкладу, що супроводжується 

ендоефектом та втратою маси на 3.3 %, що відповідає масі двох молекул 

води. Максимальна швидкість втрати маси для даних сполук спостерігається 

при майже однаковій температурі 340°С – для комплексу срібла та 350°С - 

для комплексу лютецію. 

            

a        б 

Рис. 3.7. Дериватограми координаційних сполук {AgL3}n (а) та Lu(L3)3 (б)  
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Розклад комплексів Nd(L3)3Phen iPrOH та Eu(L3)3·Phen (рис. 3.8) 

проходить в кілька стадій, основна втрата маси відбувається в інтервалі 

температур 200-500°С, що супроводжується ендоефектами. Продукти 

розкладу даних комплексів містять фосфати лантаноїдів різної природи. 

  

Рис. 3.8. Дериватограми комплексів Nd(L3)3Phen·iPrOH (а) та Eu(L3)3·Phen (б) 

 

Виходячи з вище наведеної інформації можна зробити висновок, що 

молекули розчинника чи молекули води не входять до складу синтезованих 

сполук, що було підтверджено методом РСтА, за виключенням комплексу 

Nd(L3)3Phen iPrOH, для якого при термогравіметричних дослідженнях 

спостерігалась незначна втрата маси при температурі 150°С, яка може 

відповідати втраті молекули iPrOH. 

Результати аналізу даних термогравіметричного аналізу дозволяють 

зробити висновок про термічну стійкість сполук на основі ліганду 

сульфамідного типу незалежно від металу. 

 

3.7 Люмінесцентні дослідження комплексів європію на основі 

фенілсульфонфосфортриамідних лігандів 

 
Спектри збудження люмінесценції комплексів європію Eu(L3)3·Phen та 

NaEu(L4)4, виміряні для кристалічних зразків за температур 300 K та 77 К, 

показані на рис. 3.9.  



109 

Наявність в спектрі збудження люмінесценції комплексу Eu(L3)3·Phen 

широкої смуги в діапазоні 250 – 350 нм вказує на збудження люмінесценції 

європію лігандами, тобто на ефективний перенос поглинутої лігандами 

енергії на йон європію, з подальшим її випромінюванням ним в області 

довжин хвиль 580 – 720 нм (рис. 3.10 (а)). 

 

 
(а)                                                                  (б) 

Рис. 3.9. Спектри збудження люмінесценції твердих зразків комплексів а - 

Eu(L3)3·Phen та б – Na[Eu(L4)4] (1- при 300 К, 2 – при 77 К). 

 
Інша картина спостерігається у спектрі збудження люмінесценції 

комплексу Na[Eu(L4)4] - тут смуга поглинання ліганду відсутня (при 300 К) 

або ж має дуже малу інтенсивність (при 77 К), що свідчить про відсутність 

ефективної сенсибілізації люмінесценції йону європію лігандами у тетракіс-

комплексі. Подібний феномен слабкої сенсибілізації люмінесценції йону 

європію САФ лігандами, що містять ароматичні замісники раніше 

спостерігався [100] та був пояснений неоптимальною різницею енергії між 

збудженими синглетним та триплетним рівнями САФ лігандів та 

збудженими рівнями іону європію. Також, не можна виключати ймовірність 

участі переносу заряду з ліганду на метал у гасінні сенсибілізованої 

люмінесценції європію.  

Спектри люмінесценції досліджуваних комплексів реєстрували для 

кристалічних зразків при 300 К і 77 К. При збудженні комплексів на довжині 
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хвилі максимума поглинання синглетного стану відповідного САФ ліганду 

(λзб = 270 – 290 нм) спостерігалась характерна для йону європію 

люмінесценція. Одержані спектри складаються з вузьких смуг 

випромінювання, що відповідають переходам 5D0→
7FJ (J = 0 – 4) в йоні Eu3+ 

(рис. 3.10). 

 
Рис. 3.10. Спектри емісії твердих зразків комплексів європію: а - 

Eu(L3)3·Phen, б – Na[Eu(L4)4] (1- при 300 К, 2 – при 77 К). 

 
Найбільшою за інтенсивністю в спектрах люмінесценції досліджуваних 

комплексів є смуга переходу 5D0→
7F2, що є типовим для відомих аналогічних 

комплексів з КАФ та САФ лігандами та вказує на низьку симетрію 

найближчого координаційного оточення йону європію. Червоно-оранжеве 

співвідношення І(5D0→
7F2)/І(

5D0→
7F1) для комплеків Eu(L3)3·Phen і 

Na[Eu(L4)4] дорівнює 6.5 та 7.3 при 300 К, відповідно, та лежить в межах, що 

фіксуються для аналогічних комплексів з КАФ та САФ лігандами [47, 

101,102].  

Для обох комплексів при їх збудженні УФ світлом спостерігається 

також 5D1 люмінесценція (рис. 3.11), але її інтенсивність, порівняно з 5D0 

люмінесценцією є дуже малою. 
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Рис. 3.11. Спектри 5D1 люмінесценції та смуга переходу 5D07F0 при 300 К 

для комплексу Eu(L3)3·Phen (а) та Na[Eu(L4)4] (б) 

 
Використовуючи збудження сиглетного стану сульфамідніх лігандів 

вимірювали час життя (τexp) 
5D0-люмінесценції комплексів європію 

Eu(L3)3·Phen та NaEu(L4)4 при 300 та 77 K. Криві спаду інтенсивності 

люмінесценції комплексів мають моноекспоненціальний характер. Значення 

часу життя люмінесценції Eu(L3)3·Phen (λзб =343 нм) 1.44 мс при 300 К і 

1.50 мс при 77 К, а Na[Eu(L4)4] (λзб = 394 нм) 1.36 мс (300 К) і 1.32 мс (77 К). 

Порівнюючи τexp Na[Eu(L4)4] з відомими раніше тетракіс-комплексами 

європію з САФ лігандами значення τexp для NEt4[Eu(SP)4] та NEt4[Eu(STP)4] 

помітно вище (3.7 мс та 3.5 мс, відповідно) (SP = С6H5S(O)2NHP(O)(OCH3)2, 

STР = CH3-С6H5S(O)2NHP(O)(OCH3)2), що може слугувати доказом вищої 

симетрії найближчого оточення європію в останніх [103]. Для трис- 

комплексу європію Eu(L3)3·Phen τexp, порівняно з відомими Eu(КАФ)3·Phen 

комплексами, має співмірне значення [104]. 
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Рис.3.12. Криві спаду інтенсивності люмінесценції комплексів Eu(L3)3·Phen 

(а) та Na[Eu(L4)4] (б) при 77 K 

 

3.8 Структурні дослідження фенілсульфонфосфортриамідних лігандів 

 
3.8.1 Рентгеноструктурні дослідження лігандів HL3 та HL4 

Безбарвні кристали HL3 та HL4 лігандів для структурних досліджень 

були отримані кристалізацією сполук із ізопропілового спирту.  

HL3 та HL4 мають молекулярну будову. В кристалі молекули лігандів 

HL3 та HL4 зв’язуються в нескінченний ланцюг міжмолекулярними 

водневими зв’язками через оксиген фосфорильної групи та гідроген 

фрагменту S(O)2N(H)P(O) (рис. 3.13). 

 

 

(а)                                                             (б) 

Рис. 3.13. Системи міжмолекулярних водневих зв’язків лігандів HL3 (а) та 

HL4 (б) 
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Значення довжин зв’язків та величин кутів при атомі фосфору для обох 

лігандів близькі з аналогічними відповідних КАФ лігандів: P(1)-O(1), P(1)-

N(1), P(1)-N(2) та P(1)-N(3) (таблиця 3.7) [105, 106]. 

Таблиця 3.7 

Значення деяких довжин зв’язків (Å) та величин кутів (°) у структурах HL3 та 
HL4 

 HL3 HL4 
S(1)-O(2) 1.428(3) 1.419(4) 
S(1)-O(3)  1.425(3) 1.418(4) 
S(1)-N(1) 1.625(3) 1.626(4) 
S(1)-C(1) 1.758(4) 1.750(6) 
P(1)-O(1) 1.478(3) 1.468(4) 
P(1)-N(1) 1.694(3) 1.676(4) 
P(1)-N(3) 1.625(4) 1.634(5) 
P(1)-N(2) 1.625(4) 1.624(4) 

N(2)-C(11) 1.425(8) 1.449(7) 
N(2)-C(13) 1.476(5) 1.452(7) 

O(2)-S(1)-N(1)  108.61(18) 109.8(2) 
O(2)-S(1)-C(1)  107.4(2) 108.8(3) 
N(1)-S(1)-C(1)   104.39(18) 104.4(2) 
O(2)-S(1)-O(3)  119.3(2) 118.5(2) 
N(3)-P(1)-N(1)  105.30(17) 103.1(2) 
O(1)-P(1)-N(1) 111.97(16) 113.1(2) 
O(1)-P(1)-N(3)  113.90(17) 117.5(3) 
O(2)-S(1)-N(1) 107.45(17) 105.4(2) 
O(2)-S(1)-C(1) 108.7(2) 108.9(3) 
O(1)-P(1)-N(2) 112.3(2) 110.3(2) 
S(1)-N(1)-P(1)    126.00(18) 124.1(2) 
N(2)-P(1)-N(3) 109.5(2) 104.2(2) 
N(2)-P(1)-N(1) 103.17(18) 107.9(2) 
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Кристалічна будова {AgL3}n 

Як відомо, в комплексних сполуках арґентуму (І) з N-,O- донорними 

амполідентатними лігандами, йон Ag+ координує в переважній більшості 

випадків атом нітрогену [107, 108].  

У структурі {AgL3}n ліганд координований до йону арґентуму 

бідентатно-хелатно через атоми оксигену фосфорильної та сульфамідної груп 

з додатковою містковою координацією через атом нітрогену до сусіднього 

атому арґентуму, утворюючи 1-D полімери орієнтований вздовж осі с 

(рис. 3.14).  

 

 

Рис. 3.14. Будова 1-D полімеру {AgL3}n 

 

Координаційне число арґентуму дорівнює 3. Координаційне оточення 

Ag+ є дещо викривлений трикутник (рис. 3.12) із відстанню Ag-N в 2.156 Å, 

яка зменшена, у порівнянні з сумою йонних радіусів Ag+ та N3- на 0.11 Å 

(значення йонних радіусів r(Ag+) = 0.8 Å, r(N3-) = 1.46 Å [109]) та свідчить 

про більш ковалентний характер зв’язку у взаємодії Ag-N. Значення довжин 

зв’язку Ag-N в {AgL3}n є середнім між аналогічними довжинами зв’язків в 

сполуках Na[Ag(CCl3C(O)NP(O)(OMe)2)2]·CH3CN (2.169 Å) [110] та 
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[Ag(C10H8N2)(NH3)]NO3 (2.13 Å) [111]. Як видно з даних, найменше значення 

має довжина зв’язку Ag(O)-P, незважаючи на підвищену спорідненість Ag до 

нітрогену. Цей факт можна пояснити хелатним ефектом. 

Спостерігається короткий контакт між йоном Ag+ та атомом оксигену 

сульфонільної групи сусідньої молекули (Ag(1)-O(3) 2.978 Å) (рис. 3.15). 

 

Рис. 3.15. Фрагмент будови комплексу {AgL3}n 

 

Відхилення атому срібла від площини O(1)O(2)N(1) становить 0.001 Å, 

що співрозмірно із похибкою розрахунку, отже всі атоми координаційного 

оточення арґентуму належать одній площині (сума кутів між зв’язками, 

прилеглих до йону срібла, становить майже 360°). 

Двогранний кут між площинами P(1)-S(1)-O(3) та P(1)-S(1)-O(2) в цій 

структурі складає 24.1°, а відхилення від середньоквадратичної площини, що 

проведена через атоми O(3) (-0.1446), P(1) (0.1508), O(2) (0.1507), S (1) (-

0.1569), атом нітрогену N(1) і атом арґентуму віддалені від цієї площини на 

0.3933 Å і 0.6879 Å, відповідно. Дані відхилення вказують на те, що 
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шестичленний металоцикл координованого ліганду має конформацію 

викривленої ванни, а саме скошеної, чи твіст форми. 

При координації довжини зв’язків Р=О (1.493 Å) та S=O (1.443 Å) в 

срібному комплексі зростають, у порівнянні з аналогічними в HL3 (Р=О 

(1.479 Å, S=O (1.421 Å). Значення довжин зв’язків S-N(1) та P-N(1), навпаки, 

зменшуються. Це можна пояснити виникненням π-спряження в хелатному 

фрагменті S(O)2NPO. Зв’язки між атомами, що не залучені до S(O)2NPO-

хелатного фрагменту в структурі {AgL3}n, суттєво не змінюються (в 

порівнянні з структурними даними для HL3). 

При координації змінюється конформація ліганду, тоді як валентні 

кути сильних змін не зазнають (у межах 2 - 3°) (таблиця 3.8). 

 

Таблиця 3.8 

Значення деяких довжин зв’язків (Å) та величин кутів (°) у структурі {AgL3}n 

S(1)-O(3) 1.436(2) P(1)-O(1) 1.493(2) O(S)-Ag(1) 2.555(2) 
S(1)-O(2) 1.443(2) P(1)-N(2) 1.632(2) O(P)-Ag(1) 2.152(2) 
S(1)-N(1) 1.592(2) P(1)-N(3) 1.647(2) N(1)*-Ag(1) 2.157(2)  
S(1)-C(1) 1.766(3) P(1)-N(1) 1.647(2)   
      

O(1)–Ag(1) –N(1)* 163.75(8) S(1)–N(1)–P(1)  124.63(12) N(2)–P(1)–N(3) 105.32(11) 
O(1)–Ag(1)–O(2)  78.12(6) O(1)–P(1)–N(1)  113.99(10) N(2)–P(1)–N(1) 111.75(11) 
N(1)* –Ag(1)–O(2) 118.12(7) O(1)–P(1)–N3  116.44(11) N(3)–P(1)–N(1) 101.91(11) 
O(3) –S(1)–O(2)  116.20(13) O(1)–P(1)–N(2)  107.16(10)   

Операція симетрії для генерування еквівалентних атомів: * x, -y+1, z+0.5 

 

Таким чином, в отриманій координаційній сполуці {AgL3}n вперше для 

фенілсульфонфосфортриамідних лігандів зафіксовано одразу два способи 

координації - через імідний атом нітрогену та через атоми оксигену 

хелатного фрагменту S(O)2NPO.  
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Кристалічна будова тетракіс-комплексу {Na[Nd(L4)4]}n     

Молекула синтезованої координаційної сполуки має полімерну будову, 

в якій катіони натрію пов’язують комплексні [Nd(L4)4]
- аніони в 1D ланцюг. 

Координовані залишки (L4)- депротоновані по імідній групі. В комплексному 

аніоні атоми неодиму мають восьми-координоване оточення, утворене 

атомами оксигену сульфонільної та фосфорильної груп чотирьох бідентатно-

хелатних лігандів (рис. 3.16).  

 

Рис. 3.16. Фрагмент будови комплексу {Na[Nd(L4)4]}n 

 
Відповідно до літературних даних [112] (Додаток Г) координаційний 

поліедр можна інтерпретувати як проміжний між додекаедром та квадратною 

антипризмою (міжплощинні кути в поліедрі для Nd3+ 1 = 2 = 26.2; 

3 = 4 = 51.8). Координаційна сфера атому неодиму утворена O(2), O(2а), 

O(2b), O(2c) атомами від SO та O(1), O(1a), O(1b), O(1c) від PO груп 

(рис. 3.17). 
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Рис. 3.17. Будова координаційного поліедру Nd у структурі {Na[Nd(L4)4]}n 

 

Сульфамідні ліганди координовані до атому неодиму бідентатно-

циклічно через один із оксигенів сульфонільної та оксиген фосфорильної 

груп. Відстань Nd – O(S) в координаційному поліедрі дорівнює 2.538(3) Å та 

Nd – O(P) - 2.378(4) Å (таблиця 3.9). Ці відстані співрозмірні з такими для 

раніше синтезованого тетракіс-комплексу {Na[Nd(SP)4]}n 

(SР = С6H5S(O)2NHP(O)(OCH3)2). Відмінність між цими двома комплексними 

сполуками полягає в тому, що у структурі координаційної сполуки 

{Na[Nd(SP)4]}n спостерігається два незалежних нескінченних ланцюги з 

різним найближчим оточенням йону Na+ [113]. 

Довжина зв’язку Nd – O(P) менша ніж Nd – O(S), що може бути 

пояснено більшою спорідненістю фосфорильної групи до йонів лантаноїдів.  

Значення довжин зв’язків Р = О(1) (1.490 Å) та N(1) – P (1.613 Å) 

лежать в межах із значеннями, що спостерігаються для подібних сполук [114, 

115]. Довжина зв’язку P-N (морфолінові замісники) (1.633(5) Å) в середньому 

більше ніж довжина зв’язку P-N(1) в хелатному вузлі, що може бути 

пояснено спряженням у S(O)2NP(O) фрагменті.  

Хелатні металоцикли охарактеризовано величинами двогранних кутів 

та відхиленнями від середньоквадратичних площин, проведених через атоми 

металоциклів. Всі металоцикли непланарні, відхилення атому N(1) від 

площини, визначеної атомами NdO(1)P(1)N(1)S(1)O(2) дорівнює 0.24496 Å. 
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Зв’язування комплексного аніону в полімерну структуру відбувається 

за допомогою йону Na+. Поліедр Na – викривлений тетраедр. Тетраедричне 

оточення йону натрію сформоване незадіяними в хелатах з лантаноїдами 

атомами оксигенів сульфогруп лігандів. Деякі довжини зв’язків Na - O та 

значення кутів O-Na-O представлені в таблиці 3.9.  

Кристалічна структура містить значні пори (790 Å3), в межах яких 

немає ніякого підтвердження про включення розчинника (рис. 3.18). 

Кристали, знаходячись на повітрі, залишаються прозорими протягом 

тривалого часу. Аналіз з допомогою програми Platon показав, що із 

загального об’єму комірки вільним залишається 246.6 Å3 та складає 6.9 %. 

 

 
 

Рис. 3.18. Мотив упаковки {Na[Nd(L4)4]}n (проекція вздовж осі z) 
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Таблиця 3.9  

Деякі усереднені значення довжин зв’язків (Å) та величини валентних 

кутів (°) у структурі {Na[Nd(L4)4]}n 

Nd(1)-O(1) 2.378(3) P(1)-N(1) 1.613(5) 
Nd(1)-O(2) 2.538(3) P(1)-N(3) 1.634(5) 
Na(1)-O(3) 2.275(4) P(1)-N(2) 1.633(4) 
Na(1)-S(1) 3.2912(14) S(1)-O(3) 1.439(4) 
P(1)-O(1) 1.490(3) S(1)-O(2) 1.447(3) 
S(1)-N(1) 1.505(4) S(1)-C(1) 1.785(5) 
O(1)-Nd(1)-O(2) 72.02(10) S(1)-N(1)-P(1) 127.8(3) 
O(2)-S(1)-Na(1) 114.71(14) S(1)-O(2)-Nd(1) 140.73(19) 
O(3)-Na(1)-S(1) 21.44(10) S(1)-O(3)-Na(1) 123.2(2) 
O(3)-S(1)-Na(1) 35.31(16) P(1)-O(1)-Nd(1) 139.70(18) 
N(1)-S(1)-Na(1) 79.81(19) C(1)-S(1)-Na(1) 131.67(16) 

 

 

 

Кристалічна будова комплексу Lu(L3)3   

 

Попередні дослідження показали, що моноядерні несольватовані трис-

комплекси РЗЕ вдається отримати тільки у випадку лігандів з розгалуженими 

замісниками, котрі достатньо сильно екранують центральний йон РЗЕ і 

запобігають утворенню місткових міжмолекулярних зв’язків [116] або, 

використовуючи в якості центрального атому лантаноїд, який має малий 

радіус (кінець ряду). 
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Рис. 3.19. Молекулярна будова Lu(L3)3 (на рисунку не наведені протони 

та N- етильні замісники біля атому фосфору) 

 

В структурі комплексу Lu(L3)3 спостерігається класична 

(О,О′)-бідентатно-хелатна координація трьох депротонованих сульфамідних 

лігандів (рис. 3.17) з найбільш видовженими зв’язками S=O (координований 

оксиген) та P=O і укороченими зв’язками S-N і P-N (таблиця 3.10), що 

свідчить про сильне спряження у шестичленному металоциклі. 

При цьому, довжина зв’язку S=O з некоординованим атомом оксигену 

практично не змінюється, у порівнянні з відповідними довжинами зв’язків у 

структурі вільного ліганду (S=O 1.42 Å для НL3). Координаційне оточення 

йону Lu3+ охарактеризовано як викривлений октаедр (КЧ = 6) з невеликим 

кутовим викривленням, яке пов’язано з будовою ліганду. Зв’язки P=O та S=O 

у поліедрі розташовані фаціально.  

 

 

 



122 

Таблиця 3.10 

Деякі значення довжин зв’язків (Å) та величин валентних кутів (°) у 
структурі Lu(L3)3 

Lu – O(1) 2.1465(14) O(1) –Lu – O(2) 80.75(5) 
Lu– O(2) 2.2522(15) O(3) – S(1) – O(2) 112.86(11) 
S(1) – O(3)  1.4307(17) S1) – N(1) – P(1) 124.85(12) 
S(1) – O(2)  1.4824(15) O(1) – P(1) – N(1) 115.12(10) 
S(1) – N(1) 1.5450(18) O(1) – P(1) – N(3) 112.09(10) 
S(1) – C(1)  1.772(2) O(1)– P(1) – N(2) 104.85(10) 
P(1) – O(1)  1.5100(16) N(1) – P(1) – N(2) 112.61(12) 
P(1) – N(1) 1.611(2) N1 – P(1) – N(3) 103.00(10) 
P(1) – N(2)  1.631(2) N2 – P(1) – N(3) 109.26(12) 
P(1) – N(3) 1.6323(19)   

 

Комплекс Lu(L3)3 має молекулярну будову, в якій спостерігається 

достатньо сильна взаємодія між некоординованим атомом оксигену 

сульфогрупи та одним з атомів гідрогену бензольного кільця. 

Так, в структурі Lu(L3)3 кут між зв’язками P(O) і S(O) складає 0.5º, 0.8º 

і 0.4º у трьох шестичленних металоциклах. Через атоми P(1) (0.0031 Å), S(1) 

(-0.0032 Å), O(1) (0.0031 Å), O(2) (-0.0031 Å) проведено середньоквадратичну 

площину, атом нітрогену та лютецію значно відхилені від цієї площини на -

 0.3909 Å і 0.2270 Å, відповідно. Всі три металоцикли мають конформацію 

ванни. 

 

Молекулярна будова Nd(L3)3Phen·iPrOH  

 

Якщо дозволяє розмір Ln3+ для координаційно-ненасичених трис-

комплексів характерно приєднання додаткових нейтральних донорних 

лігандів Q, що призводить до утворення різнолігандних комплексів складу 

[Ln(L)3·Q].  

Було синтезовано ряд координаційних сполук лантаноїдів (Ln = Ce-

Nd), в яких у якості додаткового ліганду виступав Phen або ,-bipy. За 

своєю будовою та деякими властивостями координаційні сполуки LnL3·Phen 
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нагадують раніше досліджувані комплекси лантаноїдів складу LnХ3·Phen (де 

Х= Сl3CСONHPO(R)2) [21], Х= PhSO2NHPO(OMe)2 [48]) та Х = АсАс [117]. 

Координаційна сполука Nd(L3)3Phen·iPrOH має молекулярну будову 

(рис. 3.20). У міжмолекулярному просторі комплексу присутня молекула 

ізопропанолу, яка зв’язана водневим зв’язком з некоординованим атомом 

оксигену сульфогрупи (таблиця 3.11). В елементарній комірці міститься дві 

молекули комплексу Nd(L3)3Phen·iPrOH. 

 

 

 

Рис. 3.20 Молекулярна будова Nd(L3)3Phen·iPrOH (на рисунку не наведені 

протони та N- етильні замісники біля атому фосфору) 
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Таблиця 3.11 

Параметри водневого зв’язку в структурі Nd(L3)3Phen·iPrOH 

   d, Å Кут, ° 
D H A D-H H...A D...A D-H...A 

O(100) H(10R) O(3C) 0.82 2.01 2.803(7) 162.0 
 

Координаційна сфера атому неодиму (NdO6N2) формується з шести 

атомів оксигену фенілсульфонфосфортриамідних лігандів, координованих 

(О,О′)-хелатним способом, і двох атомів нітрогену фенантролілу (КЧ = 8). 

Координаційний поліедр Nd3+ було інтерпретовано як дещо деформована 

двошапкова тригональна призма (ДТП) (ізомер t1t1p2+p2) у відповідності до 

[112] (рис. 3.21). В роботі [48] для координаційної сполуки Nd(SP)3·Phen, де 

SP- = С6H5S(O)2NHP(O)(OCH3)2 координаційний поліедр ЦА було 

інтерпретовано як проміжний між додекаедром та ДТП. Основні геометричні 

критерії визначення форми координаційного поліедру для КЧ 8 представлені 

в Додатку Г. 

     

Рис. 3.21. Координаційний поліедр йону Nd3+ в комплексі Nd(L3)3Phen·iPrOH  

 

Хелатні шестичленні металоцикли охарактеризовано величинами 

двогранних кутів та відхиленнями від середньоквадратичних площин, 

проведених через атоми металоциклів, що не перевищують 0.315 Å. Як видно 

з таблиці 3.12, один координований сульфамідний ліганд утворює практично 



125 

плоский металоцикл, а два інших мають конформацію конверту та 

викривленого конверту, найбільші відхилення мають атоми N(1b) (-0.2521 Å) 

та N(1c) (0.3146 Å), кут між площинами (кут перегину конверту по лінії 

зв’язку P-S) Nd1O(1b)P(1b)S(1b)O(2b) та S(1b)P(1b)N(1b) складає 44.3° і 

Nd(1)O(1a)P(1a)S(1a)O(2a) та S(1a)P(1a)N(1a) складає 37.9°.  

 

 

Таблиця 3.12 

Величини відхилення від СКП  атомів у хелатних фрагментах сульфамідних 

лігандів у Nd(L3)3Рhen·iPrOH, (Å) 

Атом  Відхилення від СКП проведених 
через атоми металоциклів 

 ХА ХВ ХС 
Nd 0.2103 -0.1384 0.0548 
O1 -0.2821 0.0959 -0.0835 
P1 0.0206 0.1007 0.0518 
N1 0.3146 -0.2521 0.0072 
S1 -0.1865 0.0739 0.0104 
O2 -0.0769 0.0120 -0.0406 

 

Виникнення π-спряження у хелатному вузлі при координації ліганду в 

депротонованій формі, ілюструється змінами довжин зв’язків OSNPO 

фрагменту. Так, середня відстань S-O сульфонільних груп та Р-О 

фосфорильних груп в сполуці d(SO)кс = 1.464 Å та d(РO)кс = 1.495 Å 

збільшується у порівнянні з відповідними довжинами у вільному ліганді 

d(SO)ліг = 1.428 Å і d(РO)ліг = 1.478 Å. Збільшення порядку зв’язків P-N та S-N 

при виникненні спряження призводить до зменшення їх довжин, у порівнянні 

з вільним лігандом d(SN)кс = 1.533 Å та d(РN)кс = 1.604 Å; d(SN)ліг = 1.626 Å 

та d(РN)ліг = 1.676 Å (табл. 3.13). 
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Таблиця 3.13 

Значення деяких довжин зв’язків (Å) та величин кутів (°) у структурі 

Nd(L3)3Рhen·iPrOH 

Nd(1)-O(S) 2.476(2)-2.496(2) 
Nd(1)-O(P) 2.359(2)-2.390(2) 
Nd(1)-N 2.636(3)-2.673(3) 
P-O 1.493(3)-1.498(3) 
S-O 1.462(2)-1.466(2) 
P-N 1.594(4)-1.615(4) 
N-S 1.532(3)-1.534(4) 
Nd(1)-O-S 140.44(15)-144.52(14) 
Nd(1)-O-P 138.70(14)-142.15(15) 
O-Nd(1)-O 70.95(8)-71.92(8) 
N(1)-Nd(1)-N(2) 61.29(9) 

 

Інтервал довжин зв’язків Nd-O(S) складає 2.476(2)-2.496(2) Å та 

Nd-O(P) – 2.359(2)-2.390(2) Å. Найбільшу довжину в обох структурах мають 

зв’язки Nd-N 2.636(3)-2.673(3) Å, що співрозмірні з величиною 2.633 Å для 

комплексу Nd(hfth)3·Phen в роботі [118], а також для комплексів складу 

Nd(SР)3Phen (Nd-N 2.64(2) Å) і Nd(SP)3·bipy (Nd-N 2.65(4) Å), де SР- = 

C6H5SO2NPO(OMe)2. 

Отже, середня довжина зв’язку Nd-O(S) дещо вища, ніж середня 

довжина Nd-O(P), що пояснюється більшою спорідненістю останніх до йонів 

лантаноїдів.  

Додатковий ліганд – Рhen координується бідентатно-циклічно до йону 

неодиму з утворенням п’ятичленних циклів, що має практично площинну 

будову: відхилення від СКП не перевищує 0.012 Å. 

 

Кристалічна структура тетраядерного комплексу Co4(L
3)8(H2O)4·2СH3OH  

 

Дослідження комплексу кобальту з САФ-лігандом у метанольному 

розчині за допомогою МАЛДІ-мас спектрометрії демонструють існування 
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виключно часточок Co(L3)2 (Co(L3)2
+ позитивний, Co(L3)2

- негативний спосіб 

іонізації). Легкість обох способів іонізації, очевидно, можна пояснити 

ефективним переходом йону Co2+ в Co3+ та Cо+. 

За даними РСтА утворення тетраядерного комплексу 

Co4(L
3)8(H2O)4·2СH3OH є класичним прикладом спонтанної самоорганізації-

самозбірки (рис. 3.22). Незалежну частину даної сполуки складає димер 

Co2(L
3)4(H2O)2·СH3OH: комплекс будується генеруванням даної частини за 

допомогою -x+2, -y+1, -z операції симетрії (рис. 3.23). В структурі 

[Co4(L
3)8(H2O)4]·2СH3OH два сульфамідних ліганди координуються 

бідентатно-хелатно до атому кобальту через атоми оксигену фосфорильної та 

сульфонільної груп. Другий атом оксигену сульфогрупи координується до 

сусіднього атому кобальту, утворюючи тетрамер. Молекула води доповнює 

координаційну сферу кобальту до КЧ = 6. Координаційний поліедр Со2+ 

інтерпретовано як дещо викривлений октаедр. 

 

Рис. 3.22. Будова молекули [Co4(L
3)8(H2O)4]·2СH3OH (на рисунку не наведені 

протони) 

Значення кутів О-Со-О лежать в межах 87.22 – 90.20°. Довжина зв’язку 

Со-О(Р) має значення (в середньому 2.023Å). Найбільшу довжину зв’язку в 

оточенні кобальту має зв’язок Со-О(S) (в середньому 2.14 Å) та Со-О(S) 
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(оксиген сульфогрупи сусіднього фрагменту) 2.22 Å. В димері, з чотирьох 

металохелатів, тільки один має конформацію ванни, а інші три – викривленої 

ванни (таблиця 3.14) . 

 

 

Рис. 3.23. Будова незалежної частини молекули [Co4(L
3)8(H2O)4]·2СH3OH (на 

рисунку не наведені протони) 

 

Таблиця 3.14 

Значення деяких довжин зв’язків (Å) та величин кутів (°) в структурі 

[Co4(L
3)8(H2O)4]·2СH3OH 

Co-O(S)      2.113(4) - 2.153(4) P-O  1.501-1.508 
Co-Oміст(S)  2.212(4) - 2.299(4) P-N  1.508-1.619 
Co-O(P)   2.004(4) - 2.045(4) S-N  1.52-1.548(5) 
Co-Ow  2.084(4) - 2.125(4)   
S-O  1.465-1.47   
O(P)-Co-O(S) 87.22-90.20   

 
Атоми гідрогену координованих молекул води утворюють водневі 

зв’язки з атомами оксигену сусідньої сульфогрупи. У структурі біля 

молекули тетраядерного комплексу в міжмолекулярному просторі 
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знаходяться дві молекули метанолу, які зв’язані водневими зв’язками з 

атомом оксигену сульфогрупи (рис. 3.24, таблиця 3.15). 

 

Таблиця 3.15 

Параметри водневих зв’язків в молекулі [Co4(L
3)8(H2O)4]·2СH3OH 

c   d, Å Кут, ° 
D H A D-H H...A D...A D-H...A 

O(100) H(100) O(1) 0.82 2.12 2.898(9) 157.7 
O(W) H(2OW) O(100) 0.85 2.10 2.949(8) 177.8 
O(W) H(1OW) N(6) 0.85 2.01 2.864(6) 177.7 
O(10) H(10) O(5) 0.85 1.89 2.734(6) 172.2 
O(10) H(10) N(2) * 0.85 2.02 2.862(6) 172.3 

Операція симетрії для генерування еквівалентних атомів: -x+2,-y+1,-z   

 

 

Рис. 3.24. Система водневих зв’язків в структурі [Co4(L
3)8(H2O)4]·2СH3OH (на 

рисунку не наведені протони, фенільні та N-етильні замісники) 

 

Молекулярні будови Cu(L3)2(Рy)2 та Cu(L4)2(Рy)2·2Н2О  

Сполуки Cu(L3)2(Рy)2 та Cu(L4)2(Рy)2·2Н2О мають молекулярні будови 

(рис. 3.25). У сполуці купруму з лігандом НL4 в міжмолекулярному просторі 

містяться дві молекули води.  
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(а) 

 

(б) 

Рис. 3.25. Молекулярна будова Cu(L3)2(Рy)2 (а) та Cu(L4)2(Рy)2·4Н2О (б) (на 

рисунку не наведені протони та молекули води) 

 

Ліганди в даних сполуках еквівалентні та координовані до 

центрального атому Сu(1) бідентатно-хелатним способом за участю атомів 

оксигену фосфорильної та сульфонільної груп. ЦА в обох комплексних 
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сполуках знаходяться в центрі інверсії. Координаційні поліедри йонів Сu(ІІ) 

інтерпритовані як дещо викривлені октаедри (КЧ = 6) із значно подовженими 

аксіальними контактами, що є типовим для купруму (ІІ) [121].  

Таблиця 3.16 

Значення деяких довжин зв’язків (Å) та величин кутів (°) в структурах 

Cu(L3)2(Рy)2 та Cu(L4)2(Рy)2·4Н2О 

Cu(L3)2(Рy)2 
Cu(1)-O(2) 1.9653(11) S(1)-O(3)  1.4545(12) 
Cu(1)-N(2)  2.0328(13) S(1)-O(1)  1.4370(12) 
Cu(1)-O(3)  2.3788(11) S(1)-N(1) 1.5365(16) 
P(1)-O(2)  1.5033(12) S(1)-C(6)  1.7723(18) 
P(1)-N(1)  1.6025(16)   
O(2)-Cu(1)-O(2)* 180.0 N(2)-Cu(1)-O(3)* 88.81(5) 
O(2)-Cu(1)-N(2)* 90.89(5) O(2)-Cu(1)-O(3) 93.74(4) 
O(2)-Cu(1)-N(2) 89.11(5) N(2)-Cu(1)-O(3) 91.19(5) 
N(2)*-Cu(1)-N(2) 180.00(4) O(3)*-Cu(1)-O(3) 180.00(5) 
O(2)-Cu(1)-O(3)* 86.26(4) O(2)-P(1)-N(1)* 117.06(8) 
O(2)*-Cu(1)-O(3)* 93.74(4) O(2)-P(1)-N(3) 106.11(8) 
P(1)-O(2)-Cu(1) 133.20(7) N(1)*-P(1)-N(3) 111.68(10) 
S(1)-O(3)-Cu(1) 128.22(7) O(2)-P(1)-N(4) 114.70(8) 
O(1)-S(1)-O(3) 114.18(8) N(1)*-P(1)-N(4) 101.93(8) 
O(1)-S(1)-N(1) 110.00(9) N(3)-P(1)-N(4) 104.84(9) 
O(3)-S(1)-N(1) 114.13(7) O(1)-S(1)-C(6) 106.05(9) 
N(1)-S(1)-C(6) 106.73(9) O(3)-S(1)-C(6) 105.02(8) 
  S(1)-N(1)-P(1)* 131.50(10) 

Cu(L4)2(Рy)2·4Н2О 
Cu(1)-O(1) 1.9579(16) S(1)-C(1) 1.767(3) 
Cu(1)-N(4) 2.017(2) P(1)-O(1) 1.5009(17) 
Cu(1)-O(2) 2.3836(18) P(1)-N(1) 1.602(2) 
S(1)-O(3) 1.4388(18) S(1)-N(1) 1.538(2) 
S(1)-O(2) 1.4613(19)   
O(1)-Cu(1)-O(1)** 180.0 O(3)-S(1)-N(1) 110.22(12) 
O(1)-Cu(1)-N(4)** 89.91(8) O(2)-S(1)-N(1) 114.30(11) 
O(1)-Cu(1)-N(4) 90.09(8) O(3)-S(1)-C(1) 106.17(12) 
N(4)**-Cu(1)-N(4) 180.00(13) O(2)-S(1)-C(1) 104.80(11) 
O(1)-Cu(1)-O(2)** 92.08(6) S(1)-N(1)-P(1) 131.56(14) 
N(4)-Cu(1)-O(2)** 89.14(8) N(1)-S(1)-C(1) 107.17(12) 
O(1)-Cu(1)-O(2) 87.92(6) O(1)-P(1)-N(1) 119.21(10) 
N(4)-Cu(1)-O(2) 90.86(8) O(1)-P(1)-N(3) 113.21(11) 
O(2)**-Cu(1)-O(2) 180.00(8) N(1)-P(1)-N(3) 102.80(11) 
P(1)-O(1)-Cu(1) 134.75(10) O(1)-P(1)-N(2) 105.76(10) 
S(1)-O(2)-Cu(1) 130.27(10) N(1)-P(1)-N(2) 109.07(11) 
O(3)-S(1)-O(2) 113.50(12) N(3)-P(1)-N(2) 106.13(11) 

*: -x+2,-y+1,-z+1; **: -x,-y+1,-z 
Значення довжин зв’язків Сu-O(S) складають 2.379(2) Å та 2.384(2) Å 

для Cu(L3)2(Рy)2 та Cu(L4)2(Рy)2·4Н2О, відповідно. Екваторіальні площини 



132 

формують два атоми оксигену фосфорильних груп та два атоми нітрогену 

молекул піридину. Відстані Сu-O(Р) = 1.965(1) Å, Сu-N(py) = 2.033(1) Å для 

Cu(L3)2(Рy)2 та Сu-O(Р) = 1.958(2) Å, Сu-N(py) = 2.017(2) Å для 

Cu(L4)2(Рy)2·4Н2О. 

Депротонування лігандів НL3 та НL4 призводить до виникнення π-

спряження у функціональному фрагменті O-S-N-P-O, про що свідчить аналіз 

відповідних довжин зв’язків (таблиця 3.16). Кути в координаційному 

поліедрі при центральному атомі Cu(ІІ) змінюються в межах 86.26(4) - 

93.74(4)° та 87.92-92.08° для сполук Cu(L3)2(Рy)2 та Cu(L4)2(Рy)2·4Н2О, 

відповідно. 

Фрагменти Cu(1)-O(2)-S(1)-N(1)-P(1)-O(1) та Cu(1)-O(2)-S(1)-N(1)-P(1)-

O(1), що включають сульфонільну, фосфорильну групи, атом азоту та 

купруму є непланарними, найбільші відхилення атомів О(1) 0.2564 Å та О(2) 

-0.2231 Å для Cu(L3)2(Рy)2 та атомів N(1) -0.0965 Å та O(1) 0.0849 Å для 

Cu(L4)2(Рy)2·4Н2О. 

 
 

Будова комплексу Ni(L4)2(DMFA)2  

Комплекс має молекулярну будову: комплексна частка складається з 

йону нікелю, двох монодентатно-координованих (через атом оксигену) 

молекул DMFA та двох координованих бідентатно-циклічно через атоми 

оксигену сульфамідної та фосфорильної груп депротонованих лігандів (рис. 

3.26). У міжмолекулярному просторі відсутні молекули розчинника та води. 

Координаційний поліедр ЦА можна інтерпретувати як октаедр [NiO6] 

(таблиця 3.17), аксіальні позиції в октаедрі займають атоми оксигену молекул 

DMFA. Значення кута O(3)-Ni(1)-O(3)* становить 180.0°, відстань Ni-

O(DMFA) становить 2.085(7) Å, що співрозмірні з такими відстанями в 

структурах [Ni(L)2
iPrOH]2 (2.104(2) Å) та [Ni(L)2(DMSO)2]·H2O (2.120(5) Å), 

де L= {Cl3C(O)NP(O)(Х)2}
-, Х = OMe, NC4H8O [31]. Екваторіальна площина 

побудована атомами оксигену хелатів. 
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Рис. 3.26. Будова комплексу Ni(L4)2(DMFA)2. На рисунку не показані 

протони 

 

 

Таблиця 3.17 

Значення деяких довжин зв’язків (Å) та величин кутів (°) в структурі 

Ni(L4)2(DMFA)2 

Ni(1)-O(2) 2.0815(8) P(1)-N(3) 1.6543(11)
Ni(1)-O(4) 2.0270(8) S(1)-O(1) 1.4400(9)
Ni(1)-O(3) 2.0851(7) S(1)-O(2) 1.4709(9)
P(1)-O(4) 1.4994(9) S(1)-N(4)* 1.5468(10)
P(1)-N(4) 1.6164(10) S(1)-C(6) 1.7730(10)
P(1)-N(2) 1.6470(10)  
O(4)-Ni(1)-O(2) 88.57(3) O(2)-Ni(1)-O(3) 89.99(3)
O(4)*-Ni(1)-O(4) 180.0 O(4)*-Ni(1)-O(3) 92.01(3)
O(4)*-Ni(1)-O(2) 91.43(3) O(4)-Ni(1)-O(3) 87.99(3)
O(4)*-Ni(1)-O(2)* 88.57(3) O(2)*-Ni(1)-O(3) 90.01(3)
O(4)-Ni(1)-O(2)* 91.43(3) O(4)*-Ni(1)-O(3)* 87.99(3)
O(2)-Ni(1)-O(2)* 180.0 O(3)-Ni(1)-O(3)* 180.00(5)
O(4)-Ni(1)-O(3)* 92.01(3) O(2)-Ni(1)-O(3)* 90.01(3)
O(2)*-Ni(1)-O(3)* 89.99(3)  

     -x,-y,-z+2 
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Сульфонільна та фосфорильна групи двох координованих лігандів 

знаходяться в транс – положенні одна по відношенню до іншої. Група атомів 

O(2)S(1)P(1)O(1) утворює плоский фрагмент (максимальне відхилення від 

СКП знаходиться в межах похибки розрахунку 0.011 Å). Атом Ni(1) та N(4) 

відхилені від цієї площини на 0.424 Å та 0.368 Å, відповідно. Тому, 

шестичленні хелатні металоцикли {NiOSNPO} мають конформацію ванни. 

 

Кристалічна будова Co(L3)2α,α’-bipy  

Координаційні сполуки 3d-металів з ненасиченою координаційною 

сферою типу ML2 здатні оліго- та полімеризуватися, або приєднувати як 

нейтральні ліганди, наприклад, молекули розчинника (Ni(L4)2(DMFA)2) та 

монодентатні гетероциклічні ліганди Cu(L3)2(Рy)2, так і бідентатні 

гетероциклічні – ,-bipy та Phen. Як наслідок, координаційна сфера ЦА 

насичується і утворюються стабільні комплексні сполуки молекулярної 

будови, складу ML2·Q, де Q = ,-bipy чи Phen. Таким підходом ми 

скористалися при отриманні комплексу складу [Co(L3)2 ,-bipy]. 

Сполука Co(L3)2α,α’-bipy має молекулярну будову (рис. 3.27). В 

структурі Co(L3)2α,α’-bipy два сульфамідних ліганди координуються 

бідентатно-хелатно до атому кобальту через атоми оксигену фосфорильної та 

сульфонільної груп. Молекула дипіридилу доповнює координаційну сферу 

кобальту (КЧ = 6). ЦА кобальту знаходиться у викривленому октаедричному 

оточенні. Значення внутрішніх кутів О-Со-О в поліедрі лежать в межах 87.13 

– 98.23°. Значення довжин зв’язків Co-O(S) складають 2.180 Å та 2.145 Å та 

Co-O(Р) - 2.048 Å і 2.049 Å (таблиця 3.18)  
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Рис. 3.27. Молекулярна будова Co(L3)2,-bipy. На рисунку не наведені 

протони, фенільні та N-етильні замісники   

 

Як і в попередніх випадках, в КС купруму з лігандами НL3 та НL4 в 

аксіальних позиціях знаходяться атоми оксигену сульфонільної О(4) та 

фосфорильної О(6) груп, екваторіальну площину формують оксигени 

сульфонільної О(1), фосфорильної О(2) груп і нітрогени ,-bipy. 

При координації ліганду в депротонованій формі виникає π-спряження, 

що ілюструється змінами довжин зв’язків OSNPO фрагменту. Так, середня 

відстань S-O сульфонільних груп та Р-О фосфорильних груп в комплексі 

d(SO)кс = 1.464 Å та d(РO)кс = 1.494 Å збільшується, у порівнянні з 

відповідними довжинами у вільному ліганді (d(SO)ліг = 1.425 Å і d(РO)ліг = 

1.468(4) Å).  

Металоцикл Со-N(1)-C(5)-C(6)-N(2) має площинну будову, відхилення 

від СКП, що проведена через дані атоми не перевищує 0.016 Å. Кожен 

сульфамідний ліганд має конформацію конверту, відхилення атомів N(5) та 

N(6) від площин O(6)S(1)P(1)O(2) і O(1)S(2)P(2)O(4) становлять -0.412 Å та 

0.512 Å, відповідно.  
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Таблиця 3.18 
Значення деяких довжин зв’язків (Å) та величин кутів (°) у структурі 

Co(L3)2α,α’-bipy 
Сo-O(6) 2.118 S(1)-O(6) 1.472 
Сo-O(2) 2.048 P(1)-O(2) 1.495 
Сo-O(1) 2.145 S(1)-N(5) 1.524 
Сo-O(4) 2.049 P(1)-N(5) 1.609 
Co-N(1) 2.125 P(1)-N(3) 1.634 
Co-N(2) 2.118 P(1)-N(4) 1.639 
S(2)-N(6) 1.536 O(1)-S(2) 1.457 
P(2)-N(6) 1.616 P(2)-O(4) 1.494 
P(1)-O(2)-Co 132.14 N(1)-Co-N(2) 77.00 
S(1)-O(6)-Co 130.63 N(4)-P(1)-N(3) 103.58 
O(6)-Co-O(2) 87.13 O(2)-P(1)-N(4) 108.83 
O(6)-Co-N(1) 89.10 O(2)-P(1)-N(5) 113.23 
O(6)-Co-N(2) 83.08 S(1)-N(5)-P(1) 129.88 
O(2)-Co-O(4) 98.23 N(5)-S(1)-C(11) 105.89 
O(2)-Co-O(1) 89.29 O(6)-S(1)-N(5) 113.55 
N(2)-Co-O(2) 166.59 O(5)-S(1)-N(5) 113.45 
N(1)-Co-O(2) 93.76   

 

 

3.8.2 Рентгенструктурні дослідження комплексів уранілу 

Центросиметрична молекула UO2(HL3)2(NO3)2 стабілізується 

внутрішньомолекулярними водневими зв’язками, які утворюються між 

атомами гідрогену амідних груп та атомами оксигену нітратних груп. В 

структурі UO2(HL4)2(NO3)2 молекули зв’язуються в нескінченний ланцюг 

міжмолекулярними водневими зв’язками через оксиген морфолінової групи 

та гідроген фрагменту S(O)2N(H)P(O) (рис. 3.28). 
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(а) 

 

(б) 

Рис.3.28. Фрагменти структури комплексів UO2(HL3)2(NO3)2 (а) (етильні 

групи не показані) та UO2(HL4)2(NO3)2 (б) 

 

Координаційний поліедр атому U в обох комплексних сполуках – 

гексагональна біпіраміда (координаційне число 8). В екваторіальній площині 

лежать 6 атомів (2 атоми кисню фосфорильних та 4 атоми кисню нітратних 

груп). В аксіальному положенні знаходяться атоми кисню ураніл-йону 

(рис. 3.29). Симетрія найблищого оточення U в обох молекулах приблизно 

дорівнює C2h. 
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   а       б 
Рис. 3.29. Координаційні поліедри UO2(HL3)2(NO3)2(а) та UO2(HL4)2(NO3)2(б) 

 

Розташування нітратних груп в структурі UO2(HL3)2(NO3)2 в одній 

площині визначається орієнтованим впливом внутрішньомолекулярного 

водневого зв’язку NHONO2 (таблиця 3.19). Причому, відхилення від 

середньоквадратичної площини проведеної через атоми кисню O(1), O(4), 

O(5), O(1a), O(4a), O(5a) для UO2(HL3)2(NO3)2 в середньому менше (0.0185 Å) 

ніж для UO2(HL4)2(NO3)2, проведеної через атоми O(1), O(6), O(7), O(1a), 

O(6a), O(7a) (0.0820 Å).  

Таблиця 3.19 
Параметри водневих зв’язків в структурах UO2(HL3)2(NO3)2 та 

UO2(HL4)2(NO3)2 
   d, Å Кут, () 

D H A (D-H) (H...A) (D...A) D-H···A 
UO2(HL3)2(NO3)2 

N(1) H(1A) O(5) 0.67(3) 2.36(3) 2.925(4) 142(4) 
UO2(HL4)2(NO3)2 

N(1) H(1NA) O(3)* 0.82(4) 1.97(4) 2.786(3) 171(4) 
Операції симетрії для генерування еквівалентних атомів: *    x-1,y,z  

 

Середній кут UON у чотирьохчленних металоциклах UO(5)N(4)O(4) 

складає 98.2 для ліганду з етильними замісниками та 97.6 для ліганду з 

морфоліновими замісниками. Середня довжина зв’язку U-O для нітратних 

груп дорівнює 2.511 Å для UO2(HL3)2(NO3)2 та 2.521 Å для UO2(HL4)2(NO3)2, 

що добре узгоджується з літературними даними [119]. Нітратні групи мають 
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практично плоску трикутну будову, але дещо деформовані за рахунок 

координації до центрального атома. Стягуюча дія центру координації 

приводить до того, що кут ONO металоциклу в середньому має меншу 

величину (114.8), у порівнянні з іншими кутами (в середньому 122.6). 

Середня відстань N-O дорівнює 1.229 Å для UO2(HL3)2(NO3)2, 1.247 Å для 

UO2(HL4)2(NO3)2, причому, найбільшу довжину мають зв’язки O-N, атоми 

оксигену яких беруть участь у координації (більші в середньому на 0.069 Å 

для UO2(HL3)2(NO3)2, 0.046 Å для UO2(HL4)2(NO3)2. 

Зв’язки U-O та O-P в уранільних структурах неколінеарні. Кути U-O-P 

складають 163.2(3) для UO2(HL3)2(NO3)2, 175.1(1) для UO2(HL4)2(NO3)2. 

Ймовірно, що на величину цього кута найбільше впливають пакувальні сили 

та стеричні фактори. Відстань уран – кисень фосфорильних лігандів у 

структурах дорівнює 2.318(3) Å для UO2(HL3)2(NO3)2 та 2.363 Å для 

UO2(HL4)2(NO3)2, що більше за довжину аналогічного зв’язку для UO2
2+ з 

Hmpa (гексаметилфосфотриамід) (2.285(3) Å).  

Фосфорильна група та один атом оксигену сульфонільної групи 

координованих лігандів HL3 і HL4 знаходяться в анти-положенні, а другий 

атом оксигену знаходиться під кутом 109, така ж конфігурація характерна і 

для вільних лігандів.  

Атом сульфуру знаходиться у викривленому тетраедричному оточенні, 

кути OSC(1) в середньому дорівнюють 108.54 для UO2(HL3)2(NO3)2 та 

108.73 для UO2(HL4)2(NO3)2, а кути OSN(1) дорівнюють 106.98 для 

UO2(HL3)2(NO3)2 та 107.22 для UO2(HL4)2(NO3)2. Зменшення значень кутів 

можна пояснити відштовхуванням атомів оксигену від атомів нітрогену. Для 

вільних лігандів кути OSC(1) в середньому дорівнюють 107.38 для HL3 та 

109.37 для HL4, а кути OSN(1) дорівнюють 107.98, 107.61, відповідно). 

Атом фосфору має викривлену тетраедричну конфігурацію. 

Найменший кут фосфорильна група утворює з атомом нітрогену 

бензенсульфамідної групи - кут O(1)-P-N(1) = 104, найбільший PO група 
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утворює з атомом нітрогену N3 диетиламідної групи – 117.97. Зменшення 

кута O(1)-P-N(1), у порівнянні з тетраедричним пояснюється наявністю 

внутрішньомолекулярного водневого зв’язку NHONO2 для 

UO2(HL3)2(NO3)2 (відстань нітроген - оксиген 2.925(4) Å, кут N-H...O 

дорівнює 142(4)º) та міжмолекулярного водневого зв’язку для 

UO2(HL4)2(NO3)2 (відстань нітроген - оксиген морфолінового кільця 2.786 Å, 

кут N-HO дорівнює 171). В структурах вільних лігандів HL3 і HL3 кут 

O(1)-P-N(1) більше (111.97 і 109.57, відповідно). 

В комплексі UO2(HL3)2(NO3)2, як і в лігандах HL3 та HL4 існує слабка 

взаємодія між атомом фосфору та атомом оксигену сульфогрупи 3.17 Å, що 

менше ніж сума Ван-дер-ваальсіївських радіусів (3.22 Å). Для комплексу 

UO2(HL4)2(NO3)2 ця відстань більше (3.24 Å). 

Довжина зв’язку Р=О в UO2(HL3)2(NO3)2 практично не змінюється при 

координації, в порівнянні з вільними лігандами (компенсаційний ефект), 

зменшується довжина зв’язку Р-N при порівнянні з лігандом HL3, а для 

UO2(HL4)2(NO3)2 довжина зв’язку Р=О збільшується на 0.011 Å за рахунок 

координації (компенсаційний ефект менший за рахунок -акцепторних 

властивостей морфолінових замісників), довжина зв’язку Р-N практично не 

змінюється. 

Сума кутів, прилеглих до атому нітрогену бензенсульфамідної групи 

близько 360o (sp2 - гібридизація), що пов’язано з делокалізацією неподільної 

пари електронів атому нітрогену. Оточення атомів нітрогену диетиламідних 

та морфолінових замісників також наближається до трикутного (сума кутів, 

прилеглих до цих атомів складає в середньому 357о для UO2(HL3)2(NO3)2 та 

358.49 для UO2(HL4)2(NO3)2, для лігандів HL3 та HL4 в середньому 355.74 і 

354.6).  

 

Короткі висновки. Дослідження комплексів на основі 

фенілсульфонфосфортриамідів показало, що варіювання природи та розміру 
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замісників при функціональному вузлі дозволяє отримувати нові 

координаційні сполуки з прогнозованими фізико-хімічними властивостями. 

На прикладі комплексів з одержаними сульфамідами вдалося простежити 

вплив стеричного фактору на координаційні можливості лігандів та будову 

комплексів. Через стеричні ускладнення, створені завдяки наявності 

екрануючих етильних замісників біля атому фосфору, що здатні запобігати 

утворенню міжмолекулярних контактів, з лігандом HL3 не вдалося отримати 

тетракіс-комплекси лантаноїдів. До того ж саме ці стеричні ускладнення 

дозволили одержати молекулярний трис-комплекс лантаноїду з 

нехарактерним для них низьким координаційним числом: КЧ Lu3+ в Lu(L3)3 

дорівнює 6. 

В результаті дослідження вперше було зафіксовано нові типи 

координації САФ лігандів: 

4) бідентатно-місткова координація для N-[біс(диетиламіно)-

фосфорил]бензенсульфонаміда до йону срібла через атоми оксигену 

фосфорильної групи та амідні атоми нітрогену, утворюючи таким чином 

полімерні одновимірні ланцюги {AgL3}n;  

5) монодентатна координація через атом оксигену фосфорильної 

групи в комплексах складу UO2(HL3,4)2(NO3)2. 

Показано, що для ліганду HL3 внаслідок спонтанної самоорганізації-

самозбірки є можливим утворення тетраядерного комплексу складу 

[Co4(L
3)8(H2O)4]·2СH3OH.  

Просторова будова диморфолін[фенілсульфоніл]амідофосфату (HL4) 

дозволила одержати тетракіс-комплекси складу {Na[Nd(L4)4]}n з 

полімерною будовою, що є типовою для подібних аніонних комплексів з 

катіоном натрію. Кристалічна структура даного комплексу містить значні за 

об’ємом пори (790 Å3), а методом термогравіметричного аналізу показано 

відсутність в них розчинника. Даний факт можна може бути підставою для 

подальших досліджень сорбційних властивостей комплексу. 
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При фотозбудженні УФ світлом комплекси європію Eu(L3)3·Phen та 

Na[Eu(L4)4] виявляють яскраву червону люмінесценцію з часом життя емісії 

1.4 мс та 1.3 мс, відповідно, що є співрозмірним з часом життя емісії 

аналогічних координаційних сполук з КАФ та САФ лігандами. 

Термогравіметричні дослідження всіх синтезованих комплексів 

показали їх термічну стійкість до 200°С, що відкриває нові можливості 

практичного використання одержаних сполук.  
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РОЗДІЛ 4 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРНО-СПЕКТРАЛЬНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ОДЕРЖАНИХ СПОЛУК 

 

Аналіз попередніх досліджень комплексів перехідних металів на 

основі фосфорильованих карбамідів та сульфамідів показав перспективність 

використання даних сполук в якості будівельних блоків для отримання нових 

моно- та біядерних координаційних сполук з корисними фізико-хімічними 

властивостями.  

Для аналізу впливу природи замісників біля хелатуючого ядра на 

будову та властивості координаційних сполук в якості об’єктів дослідження в 

даній роботі було обрано два ліганди карбамідного типу, що відрізняються 

природою гетероциклів та два сульфамідні ліганди із різною стерикою 

замісників при фосфорильній групі: в одному ліганді етильні групи 

диетиламідних замісників «вільні», в іншому – «зв’язані» містковим атомом 

оксигену. 

Особливість структури диметил[(1,3-тіазол-2-іламіно)карбоніл]-

амідофосфату полягає у зв’язуванні двох молекул H2L
1 у центросиметричний 

димер чотирма водневими зв’язками, що спостерігається для карбамідів 

вперше! Формування самого димеру H2L
1 нагадує селективне молекулярне 

розпізнавання у біологічних системах типу “ключ-замок”, що може бути 

використано для створення моделей біосистем. Крім того, такий тип зв’язку 

сприяє міграції амінотіазольного протону до нітрогену гетероциклу.  

На відміну від H2L
1, молекули диметил[(піридин-3-иламіно)-

карбоніл]амідофосфату (H2L
2) в кристалі пов’язані в нескінченні ланцюги 

міжмолекулярними водневими зв’язками за участю оксигену фосфорильної 

групи та гідрогену карбамідної групи 2-амінопіридинового фрагменту. 

Схожу будову мають і сульфамідні ліганди N-[біс(діетиламіно)фосфорил]-
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бензенсульфонамід (HL3) та диморфолін[фенілсульфоніл]амідофосфат (HL4), 

молекули яких зв’язані у нескінченні ланцюги міжмолекулярними водневими 

зв’язками за участі атомів оксигену фосфорильної групи та атому гідрогену 

амідної групи SO2N(H)P(O) фрагменту та численними слабкіми контактами 

електростатичної природи за участю атомів оксигену сульфонільної групи та 

протонів фенільних та аліфатичних замісників, а також морфолінових груп. 

Рентгеноструктурний аналіз дає нам можливість визначити координати 

атомів в кристалі і, отже, геометрію молекул в ньому. Але більш точні 

методи визначення наявності або відсутності деякого контакту реалізуються 

в рамках розбиття кристалічного простору на молекулярні області, 

наприклад, за допомогою поверхонь Гіршфельда. 

Поверхні Гіршфельда (поверхні dnorm) та графіки «відбитків пальців», 

проаналізувано для кристалів H2L
1,2 та HL3,4 з метою вивчення внеску різних  

міжмолекулярних взаємодій в загальну структуру. Поверхні dnorm молекул 

та графіки «відбитки пальців» окремих взаємодій атом⋯атом показані на 

рис. 4.1 – 4.4.  

Темно-червоні плями на поверхні dnorm є результатом коротких 

міжатомних контактів, а світло-червоні плями виникають внаслідок слабких 

міжмолекулярних взаємодій.  

Яскраво-червоні плями на поверхні dnorm лігандів H2L
1,2 розташовані 

поблизу атомів гідрогену NH груп біля атому фосфору та в гетеро циклі (для 

H2L
1), а також біля атому непроторованого нітрогену та естерного атому 

оксигену (рис. 4.1 – 4.2), можна віднести як до контактів Н⋯H, так і до міцних 

водневих зв’язків, що включають в себе взаємодії N⋯H і O⋯H. Тоді як 

поверхні dnorm та графіки «відбитків пальців» лігандів HL3,4 вказують на 

більший внесок саме від слабких H⋯H взаємодій. 
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Рис. 4.1. Центросиметричний димер {H2L
1}2: 2D відбиток поверхні 

Хіршфельда (а) і зображення «відбитків пальців» для контактів C ∙∙∙ H/H ∙∙∙ C 

(б), H ∙∙∙ H (в), N ∙∙∙ H/H∙∙∙N (г), O ∙∙∙ H/H ∙∙∙ O (д) 

 

Рис. 4.2. Центросиметричні ланцюги H2L
2, 2D відбиток поверхні Хіршфельда 

(а) і зображення «відбитків пальців» для контактів C ∙∙∙ H/H ∙∙∙ C (б), H ∙∙∙ H 

(в), N ∙∙∙ H/H∙∙∙N (г), O ∙∙∙ H/H ∙∙∙ O (д) 

 

Рис. 4.3. Центросиметричні ланцюги HL3, 2D відбиток поверхні Хіршфельда 

(а) і зображення «відбитків пальців» для контактів C ∙∙∙ H/H ∙∙∙ C (б), H ∙∙∙ H 

(в), O ∙∙∙ H/H ∙∙∙ O (г)  

 
Рис. 4.4. Центросиметричні ланцюги HL4, 2D відбиток поверхні Хіршфельда 

(а) і зображення «відбитків пальців» для контактів C ∙∙∙ H/H ∙∙∙ C(б), H ∙∙∙ H(в)  
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Таблиця 4.1.   

Розподіл міжмолекулярної взаємодії у відсотках. 

 C∙∙∙H  H∙∙∙H  O∙∙∙H N∙∙∙H 

H2L
1      7.0 35.4 32.9 7.9 

H2L
2   13.2 43.2 33.9 5.1 

HL3   9.4 72.6 18.0 - 

HL4   9.9 54.6 - - 

 

Отже, аналіз розподілу міжмолекулярної взаємодії за графіками 

«відбитків пальців» показав, що для лігандів сульфамідного типу 

переважають Н∙∙∙Н взаємодії і повністю відсутні N∙∙∙H контакти, на відміну 

від карбамідних лігандів, в яких представлені всі типи міжмолекулярних 

взаємодій, значна частка яких припадає на водневі зв’язки (O∙∙∙H) 

(таблиця 4.1). 

Особливості є також у способі координування одержаних 

карбациламідофосфатів до центрального йону 3d-металу як в нейтральній так 

і в ацидоформі: бідентатно-циклічно через атом оксигену карбонільної групи 

та атом нітрогену гетероциклу. Виявилося, що, у той час як традиційний тип 

координації КАФ-лігандів в нейтральній формі відбувається виключно через 

атом оксигену фосфорильної групи і в депротонованій формі через атоми 

оксигену карбонільної і фосфорильної груп, досліджувані ліганди бідентатно 

координуються як в нейтральній, так і в ацидо- формі через атом оксигену 

карбонільної групи і атом нітрогену гетероциклу з утворенням 

шестичленного хелатного металоциклу. У всіх синтезованих комплексах 3d-

металів з аніонами (HL1)- та (HL2)- фосфорильна група участі в координації 

не бере і може розглядатися як екзодонорна група для формування 

поліядерних структур.  

На прикладі синтезованих сульфамідів наглядно спостерігається вплив 

стеричного фактору на координаційні можливості лігандів та, як наслідок, на 

будову комплексів. 
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Через стеричні ускладнення, створені завдяки наявності етильних 

замісників біля атому фосфору з лігандом HL3 не вдалося отримати 

тетракіс-комплекси лантаноїдів. Тоді як трис-комплекси РЗЕ навпаки 

вдається отримати тільки з лігандом HL3 завдяки наявності в їх будові 

розгалужених замісників, котрі достатньо сильно екранують центральний 

йон РЗЕ і запобігають утворенню міжмолекулярних контактів. До того ж 

стеричні ускладнення, що створюють етильні замісники ліганду НL3 

дозволили одержати молекулярний комплекс лантаноїду з нехарактерним для 

них низьким координаційним числом: КЧ Lu3+ в Lu(L3)3 дорівнює 6. 

З іншого боку просторова будова 

диморфолін[фенілсульфоніл]амідофосфату (HL4) дозволила одержати 

тетракіс-комплекси складу {Na[Nd(L4)4]}n з полімерною будовою, що є 

типовою для подібних аніонних комплексів з катіоном натрію [48, 100]. 

Цікаво, що кристалічна структура даного комплексу містить значні за 

об’ємом пори (790 Å3), а методом термогравіметричного аналізу показано 

відсутність в них розчинника. Даний факт можна може бути підставою для 

подальших досліджень сорбційних властивостей комплексу. 

В структурі {AgL3}n вперше для сульфонфосфортриамідних лігандів 

зафіксовано незвичайний спосіб координації: ліганд виконує місткову 

функцію між двома йонами срібла та координується до одного йону металу 

через атом оксигену фосфорильної групи, а до другого йону через амідний 

атом нітрогену, утворюючи таким чином полімерні одновимірні ланцюги. 

Такий спосіб координації відкриває шляхи до синтезу поліядерних 

комплексів на основі даного ліганду. 

Ще один вперше описаний спосіб координації сульфонільного ліганду 

був зафіксований в комплексі складу UO2(HL3,4)2(NO3)2, що містить 

монодентатно координований через атом оксигену фосфорильної групи 

сульфамід. Раніше монодентатну координацію нейтральної форми ліганду до 

йону лантаноїду вдавалося зафіксувати лише для карбациламідофосфатів. 
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Аналіз попередніх досліджень комплексів європію на основі 

фосфорильованих карбамідів та сульфамідів показав перспективність 

використання даних сполук в якості червоних люмінофорів. Суттєвий вплив 

на спектральні властивості координаційних сполук перехідних металів, 

зокрема на ефективність перенесення енергії збуджуючого випромінювання 

на йон лантаноїду – центр люмінесценції мають структурні характеристики 

комплексів та природа замісників біля хелатного ядра КАФ або САФ ліганду. 

Так спектри збудження люмінесценції координаційних сполук європію з 

сульфамідними лігандами, що досліджувались в даній роботі, вказують на 

ефективну сенсибілізацію люмінесценції йона європію у випадку комплексів 

складу Eu(L3)3·Phen та дуже слабку сенсибілізацію для тетракіс-комплексу 

NaEu(L4)4, що може бути пов’язано з неоптимальністю різниці енергії між 

збудженими синглетним та триплетним рівнями САФ ліганду та збудженими 

рівнями іону європію і спостерігалося вже раніше для аналогічних САФ-

комплексів складу Na[Eu(MSP)4], Na[Eu(PMSP)4] [100] (таблиця 4.2). 

Покращити люмінесцентні характеристики та ефективність сенсибілізації 

йону Eu3+ можна або шляхом модифікування саме замісників біля атомів 

сульфуру та фосфору, або шляхом заміни катіону в тетракіс-комплексі. На 

прикладі сульфамідного ліганду диметил[4-

метилфеніл)сульфоніл]амідофосфату раніше було показано, що заміна 

катіону з натрію на менш поляризуючий тетраетиламоній підвищує симетрію 

найближчого координаційного оточення центрального йону європію та 

суттєво збільшує час життя 5D0-емісії (з 2.5 мс для Na[Eu(MSP)4] до 3.7 мс 

для NEt4[Eu(MSP)4]) [120].  
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Таблиця 4.2. 

Люмінесцентні характеристики деяких комплексів європію з 

фосфорильованими карбамідами та сульфамідами при 298-300 K.  

Координаційна 
сполука 

Структурна 
формула L- 

І(5D0→
7F2)/ 

І(5D0→
7F1) 

τobs, 
мс 

τRAD,  
мс 

QLn
Ln, 

% 
Посилання 

Комплекси складу Na[Ln(L)4] 

Na[Eu(L4)4] 

 

7.3 1.3 2.2 62  

 
Na[Eu(SK)4]

 

 

4.0 
 

1.6 
 

2.3 
 

71 
 

[99] 

 
Na[Eu(SB)4]

 

 

6.4 
 

2.3 
 

2.9 
 

80 
 

[121] 

 
Na[Eu(MSP)4] 

 

- 
 

2.5 
 

3.3 
 

74 
 

[119] 

 
Na[Eu(PMSP)4] 

 
- 

 
1.2 

 
2.0 

 
61 

 
[119] 

Комплекси складу Eu(L)3·Phen 

Eu(L3)3·Phen 

 

6.5 1.44 2.6 60 

 

Eu(Wi)3·Phen 
 

4.6 1.81 2.47 73 [104] 

Eu(Vi)3·Phen 

 

5.7 1.54 2.03 76 [104] 

 

Загалом штарківська структура одержаних в даній роботі спектрів 

люмінесценції, наявність малоінтенсивної смуги забороненого переходу 
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5D0→

7F0 в спектрі різнолігандного комплексу та її відсутність у спектрі емісії 

тетракіс-комплексу вказує на нижчу симетрію найближчого оточення 

центрального йону лантаноїду в сполуці Eu(L3)3·Phen в порівнянні з 

тетракіс-комплексами, що і підтверджується даними РСтА. Значення 

червоно-оранжевого співвідношення І(5D0→
7F2)/І(

5D0→
7F1) для комплеків 

Eu(L3)3·Phen і Na[Eu(L4)4] та значення часу життя емісії стану 5D0 лежать в 

межах, характерних для аналогічних комплексів з КАФ та САФ лігандами 

(таблиця 4.2). 

Короткі висновки. Таким чином в даній роботі вдалося 

прослідкувати взаємозв’язок між будовою лігандів, способом їх координації 

до йонів перехідних металів, структурою одержаних комплексів та їх 

спектральними властивостями. Зафіксовано три нові типи координації КАФ 

та САФ лігандів, що були реалізовані через введення оптимально підібраних 

замісників біля атомів карбону/сульфуру та фосфору. Проаналізовано вплив 

стеричного фактора на синтез, будову та властивості одержаних комплексів 

та запропоновано шляхи як покращення спектральних властивостей 

комплексів європію, так і напрямки подальшого використання синтезованих 

координаційних сполук. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Розроблено методики синтезу та виділено в індивідуальному стані два 

ліганди - фосфорильовані карбаміди, що містять 2-амінотіазольний та 

2-амінопіридиновий фрагменти та два фосфорильованих сульфамідних 

ліганди, їх натрієві солі та 42 комплекси на їх основі. 

2. Показано часо- та дозозалежний цитотоксичний ефект для 

синтезованих фосфорильованих карбамідів щодо клітин лейкозу. 

3. Проведено повний рентгеноструктурний аналіз всіх синтезованих 

лігандів і 19 координаційних сполук на їх основі. Показано, що:  

- у структурі диметил[(1,3-тіазол-2-іламіно)карбоніл]амідофосфату 

вперше для карбамідів зафіксовано зв’язування молекул у 

центросиметричний димер чотирма водневими зв’язками. Для 2-

амінопіридинвмісного ліганду реалізується полімерна кристалічна 

будова; 

- фосфорильовані сульфамідні ліганди мають молекулярну структуру. 

Молекули лігандів зв’язуються в нескінченні ланцюги 

міжмолекулярними водневими зв’язками через атоми оксигену 

фосфорильних груп та атоми гідрогену фрагментів SO2NHPO;  

- ліганди карбамідного типу координовані до йону металу бідентатно-

циклічно через атоми оксигену карбонільної групи та атом нітрогену 

гетероциклу як в нейтральному так і в монодепротонованому стані;  

- у кристалічній гратці досліджених сполук присутні чисельні слабкі 

внутрішньо- та міжмолекулярні контакти;  

- встановлено, що у комплексах 3d-металів та лантаноїдів САФ ліганди 

координовані до центрального йону в ацидоформі (О,О')-бідентатно-

хелатним способом через атоми оксигену фосфорильної та 

сульфонільної груп; 
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- показано, що для ліганду HL3 внаслідок спонтанної самоорганізації-

самозбірки є можливим утворення тетраядерного комплексу складу 

[Co4(L
3)8(H2O)4]·2СH3OH; 

- в комплексі арґентуму з N-[біс(диетиламіно)-

фосфорил]бензенсульфонамідом вперше для САФ ліганду 

зафіксовано реалізацію відразу двох способів координації - через 

імідний атом нітрогену та атоми оксигену хелатного фрагменту 

S(O)2NPO; 

- вперше встановлено монодентатну координацію через атом оксигену 

фосфорильної групи САФ лігандів у молекулярній формі (у 

комплексах уранілу складу UO2(NO3)2(HL3,4)2). 

4. Методом електронної, люмінесцентної спектроскопії та спектроскопії 

збудження люмінесценції для координаційних сполук європію з САФ 

лігандом в кристалічному стані визначено симетрію оточення ЦА.  

5. На підставі квантово-хімічних розрахунків для всіх досліджених 

лігандів та комплексу арґентуму побудовано ІЧ спектри сполук та 

показано, що теоретичні дані добре узгоджуються з експериментально 

одержаними ІЧ-спектральними даними. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Розраховані та експериментальні значення частот коливань (коефіціент 
перерахунку) та віднесення в ІЧ-спектрі H2L

2 (cм-1) 
 

B3LYP  
SBKJC 

B3LYP 
6-311++G(pd,f) 

υ(IR) Віднесення 

98.8274 98.0538  торсійні CH3 
101.7284 98.2472  торсійні CH3 
107.5304 106.7568  торсійні CH3 
159.7484 155.687  махальні P=O, P-O+NH+CH3 
186.1475 184.697  махальні P=O, P-O+NH+CH3 
219.1222 221.0562  махальні P=O, P-O+NH+CH3 
223.4737 213.707  махальні CH-Py, N-H 
248.6157 250.6464  розгойдуванні Py+P=O 
291.5505 291.4538  розгойдуванні P=O C=O O 
324.3318 319.9803  скручування O-P-O 
375.2927 378.7739  ножничні  O=C-N C-CH Py 
398.5974 397.3403 421.0ср ножничні O-P-O+скручування CH3 
405.5598 398.9842  деформаційні зовнішньоплощинні Py C-C C-N 
460.9689 460.0986  ножничні O=P-O 
487.5614 484.1769 482.1с махальні  O=P-O 
516.4747 500.2291 490.3с C-C деформаційні зовнішньоплощинні Py C-C C-N 

552.7372 533.784 516.4с 
деформаційні зовнішньоплощинні Py C-C + махальні 
N-H 

599.6367 612.8846 623.1сл деформаційні в площині Py C-C C-N 
645.0857 646.5362  ножничні C-NH-C +PN 
646.1494 659.5907 668.4ср деформаційні в площині Py C-C + ножничні O=C-N 
718.8678 712.8724  симетричні валентні коливання O-P-O 

727.3774 735.4035 734.5сл 
деформаційні N-C-N + O=C-N зовнішньоплощинні 
N1N2O2 

729.7949 741.3989 758.1ср 
деформаційні зовнішньоплощинні Py C-H  + махальні 
N-H 

766.5409 766.5409  
деформаційні зовнішньоплощинні Py C-H  + махальні 
N-H 

794.1971 708.0374  
деформаційні зовнішньоплощинні Py C-H  + махальні 
N-H 

817.7919 801.5463 779.9с махальні H-N-P (P-O) 
884.0314 836.9385  зовнішньоплощинні Py C-C C-H 
832.4903 841.3 850.1с ножничні O=C-N + деформаційні в площині Py C-C C-N 

890.8971 899.4 
880.6сл 
894.6сл 
907.5сл 

(PN) + ножничні N-C(O)-N + деформаційні в площині 
Py C-C C-N 

1029.468 944.5 935.5с деформаційні зовнішньоплощинні Py C-C C-H 
969.4175 979.7  деформаційні в площині Py C-C C-N 
980.7314 954.7191  деформаційні зовнішньоплощинні Py C-C C-H 

1003.069 1010.3 1006.2пл 
симетричні валентні коливання N-C-N + P-N + в 
площині Py C-C C-N 

1022.796 1027.2 1038.9 дс валентні коливання C-O CH3 

1025.504 1036.5  
симетричні валентні коливання N-C(O)-N + в площині Py 

C-C C-N + P-N 
1037.978 1042.1 1060.2 дс C-O CH3 
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1075.691 1089.809  деформаційні в площині Py C-H 
1116.208 1136.225  деформаційні в площині Py C-H 
1117.175 1134.098  махальні + скручувальні CH3 
1117.562 1134.388  махальні + скручувальні CH3 
1139.319 1157.886 1155.2ср махальні + скручувальні CH3 
1141.157 1160.593  махальні + скручувальні CH3 

1163.494 1173.841 1186.4с 
асиметричні валентні коливання N-C-N + деформаційні в 
площині N-H 

1209.33 1213.102 1208.5с 
валентні коливання P=O + валентні коливання в площині 
Py C-C C-N 

1237.083 1235.246 1252.4с 
валентні коливання P=O + асиметричні валентні 
коливання N-C-N + Py N-C-N 

1282.049 1279.825 1281.7сл 
валентні коливання в площині Py C-C C-N + 
деформаційні в площині N-H +Py C-H 

1305.16 1304.87 1303.4с 
валентні коливання в площині Py C-C C-N + 
деформаційні в площині N-H +Py C-H 

1364.244 1392.19 1365.4сл 
валентні коливання в площині Py C-C C-N + 
деформаційні в площині N-H +Py C-H 

1393.157 1425.842 1423.4с махальні CH3 
1395.381 1426.325  махальні CH3 
1402.053 1446.052  ножничні + розгойдувальні H-C-H CH3 
1403.794 1446.439  ножничні + розгойдувальні H-C-H CH3 
1408.436 1453.981  ножничні + махальні H-C-H CH3 
1433.964 1452.047  ножничні + махальні H-C-H CH3 

1443.731 1465.392 1472.0дс 
валентні коливання в площині Py C-C C-N + 
деформаційні в площині Py C-H  
+ деформаційні N-H 

1457.076 1483.475 
1511.8ср 
1539.3ср 

деформаційні в площині N-H + C-N 

1564.026 1566.347 1586.4с 
валентні коливання в площині Py C-C C-N + 
деформаційні N-H 

1591.682 1588.781 1609.7с валентні коливання в площині Py C-C C-N 
1733.734 1717.682 1710.5дс валентні коливання C=O 
2896.552 2928.56 2957.7ср симетричні валентні коливання CH CH3 
2899.55 2932.041  симетричні валентні коливання CH CH3 

2979.424 3002.342 3003.7ср асиметричні валентні коливання CH CH3 
2980.197 3004.276  асиметричні валентні коливання CH CH3 
3007.757 3032.125  асиметричні валентні коливання CH CH3 
3013.462 3040.732  асиметричні валентні коливання CH CH3 
3019.554 3042.182  валентні коливання CH в площині Py 
3046.243 3074.77 3077.7ср валентні коливання CH в площині Py 
3062.876 3087.341  валентні коливання CH в площині Py 
3072.449 3095.464 3115.4ср валентні коливання CH в площині Py 

3126.118 3191.97 
3178.8 ср 
3242.2 ср 

валентні коливання N-H водневих зв’язків 

3475.882 3520.75 3427.1 ср валентні коливання N-H 

дс-дуже сильна, с- сильна, ср-середня, сл-слабка, пл-плече 
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Продовження Додатку А 
Геометричні (експериментальні B3LYP/SBKJC та B3LYP/6-311++G(pd,f) 
параметри H2L

2 
  B3LYP  

SBKJC 
B3LYP 
6-311++G(pd,f) 

Довжина зв’язку (Ǻ) 
R(P1-O1) 1.4617(10) 1.48230 1.4796 
R(P1-O4) 1.5604(11) 1.59389 1.6068 
R(N3-C8) 1.3460(16) 1.34329 1.3399 
R(O2-C1) 1.2133(15) 1.22272 1.2126 
R(C8-C7) 1.372(2) 1.39804 1.3860 
R(N2-C4) 1.3963(16) 1.39931 1.3933 
R(N1-H1) 0.879(18) 1.03816 1.0270 
R(O4-C3) 1.4375(19) 1.44831 1.4397 
R(C6-C5) 1.379(2) 1.39628 1.3827 
R(O3-C2) 1.4405(19) 1.45018 1.4413 
R(C5-C4) 1.4022(18) 1.41939 1.4082 
R(P1-N1) 1.6501(11) 1.68713 1.6856 
R(P1-O3) 1.5655(10) 1.60321 1.5952 
R(N3-C4) 1.3286(15) 1.34075 1.3345 
R(N2-H2) 0.867(19) 0.1831 1.0097 
R(N2-C1) 1.3773(16) 1.41250 1.4073 
R(C7-C6) 1.377(2) 1.41021 1.3984 
R(N1-C1) 1.3785(15) 1.38563 1.3787 

Значення кутів (°) 
A(O1-P1-N1) 109.37(6) 110.050 109.82 
A(O1-P1-O3) 114.03(6) 115.314 118.35 
A(N1-P1-O3) 109.48(6) 107.938 102.83 
A(P1-N1-C1) 125.19(9) 127.140 127.49 
A(P1-O4-C3) 121.09(11) 119.668 120.72 
A(C8-N3-C4) 117.38(11) 118.505 118.62 
A(N3-C8-C7) 123.68(13) 123.879 123.46 
A(N3-C4-N2) 118.95(11)  118.893 118.97 
A(N3-C4-C5) 118.95(11) 122.472 122.19 
A(O2-C1-N1) 123.26(11) 125.685 125.59 
A(H2-N2-C4) 113.6(12) 116.575 116.69 
A(C4-N2-C1) 130.74(10) 132.360 132.64 
A(N2-C4-C5) 118.25(11) 118.635 118.84 
A(C5-C6-C7) 119.33(14) 119.628 119.59 
A(H1-N1-C1) 114.8(11) 114.917 115.36 
A(O1-P1-O4) 116.60(6) 115.314 115.06 
A(N1-P1-O4) 104.27(6) 107.938 108.54 
A(P1-N1-H1) 119.7(11) 117.580 116.85 
A(O4-P1-O3) 114.03(6) 101.365 101.15 
A(P1-O3-C2) 120.16(10) 120.331 121.54 
A(O2-C1-N2) 119.7(11) 119.233 119.16 
A(C8-C7-C6) 118.53(13) 117.397 117.74 
A(C1-N2-H2) 115.5(12) 110.998 110.61 
A(N1-C1-N2) 123.26(11) 115.078 115.24 
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Додаток Б 
 

Кристалографічні дані та основні параметри уточнення досліджених 
структур 

 

Сполука H2L
1 H2L

2 
Емпірична формула C6H10N3O4PS C8H12N3O4P 
М 251.2 245.18 
Сингонія моноклінна моноклінна 
Просторова група P2(1)/n P2(1)/n 
a (Å) 6.875 9.0379(9) 
b (Å) 12.366 11.0226(12) 
c (Å) 12.438 11.4901(10) 
α (°) 90 90 
β (°) 93.81 97.452(9) 
γ (°) 90 90 
V (Å3) 1055.1 1134.99(19) 
Z 4 4 
dрозр. (г·см-3) 1.581 1.435 
µ (мм-1) 0.457 0.246 
F(000) 520 512 
Діапазон θ, (°) 2.97 - 27.50 2.70 - 32.01 
Число зібраних рефлексів 13172 8703 
Число даних/параметрів 2364 / 146 3495 / 153 
G.O.F. 0.885 1.046 
Заключні індекси* R1 = 0.0310 R1 = 0.0366 
R1 та wR2 [I > 2σ(I)] wR2 = 0.0892 wR2 = 0.1022 
Заключні індекси* R1 = 0.0412 R1 = 0.0442 
R1 та wR2 (усі дані) wR2 = 0.1002 wR2 = 0.1089 
Max, min залишкова електронна густина /e Å-3 0.9141, -0.8383 0.297, -0.240 
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Продовження Додатку Б 
 
Сполука [Co(Н2L

1)2(H2O)2]Cl2 [Co(Н2L
1)2(СН3OH)2](СlO4)2 

Емпірична формула C12H24Cl2CoN6O10P2S2 C14H28Cl2CoN6O12P2S2 
М 668.26 1653.5 
Сингонія моноклінна триклінна 
Просторова група P2(1)/c Р1 
a (Å) 9.9371(5) 7.372 
b (Å) 10.5521(7) 12.099 
c (Å) 13.3773(8) 18.966 
α (°) 90 93.63 
β (°) 108.844(6) 92.05 
γ (°) 90 101.30 
V (Å3) 1327.52(14) 1653.5 
Z 2 1 
dрозр. (г·см-3) 1.672 1.656 
µ (мм-1) 1.182 0.983 
F(000) 682 842 
Діапазон θ, (°) 2.90 - 29.99 2.85 - 30.00 
Число зібраних рефлексів 8816  24593 
Число даних/ параметрів 3504 / 177 14859 / 823 
G.O.F. 0.925 0.895 
Заключні індекси R1 = 0.0513 R1 = 0.1147 
R1 та wR2 [I > 2σ(I)] wR2 = 0.0885 wR2 = 0.2623 
Заключні індекси R1 = 0.1185 R1 = 0.2061 
R1 та wR2 (усі дані) wR2 = 0.1081 wR2 = 0.3112 
Max, min залишкова електронна 
густина /e Å-3 

0.408, -0.296 1.939, -0.694 
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Продовження Додатку Б 
 
Сполука [Co(Н2L

2)2(H2O)2]Cl2·4H2O [Cu(Н2L
2)2Cl2]·2H2O 

Емпірична формула C16H36Cl2CoN6O14P2 C16H28Cl2CuN6O10P2 
М 728.28 660.82 
Сингонія триклінна триклінна 
Просторова група Р-1 P-1 
a (Å) 7.630(13) 7.6804(5) 
b (Å) 10.559(2) 8.1607(7) 
c (Å) 10.779(3) 12.4567(8) 
α (°) 96.95(2) 98.192(6) 
β (°) 107.11(2) 99.178(8) 
γ (°) 100.976(16) 115.234(8) 
V (Å3) 800.1(3) 677.56(10) 
Z 1 1 
dрозр. (г·см-3) 1.511 1.620 
µ (мм-1) 0.870 1.181 
F(000) 377 339 
Діапазон θ, (°) 2.925 - 24.999 2.839 - 24.995 
Число зібраних рефлексів 3584 3487 
Число даних/ параметрів 2339 / 189 2293 / 171 
G.O.F. 1.061 1.096 
Заключні індекси R1 = 0.0441 R1 = 0.0460 
R1 та wR2 [I > 2σ(I)] wR2 = 0.1213 wR2 = 0.1144 
Заключні індекси R1 = 0.0587 R1 = 0.0507 
R1 та wR2 (усі дані) wR2 = 0.1359 wR2 = 0.1213 
Max, min залишкова електронна 
густина /e Å-3 

0.422, -0.542 0.824, -0.431 
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Продовження Додатку Б 
 
Сполука Cu(НL1)2 [Ni(НL1)2(H2O)2]·2H2

O 
[Co(НL2)2(Н2O)2]·4H2

O 
Емпірична формула C12H18CuN6O8P2S2 C16H34N6NiO14P2 C16H34CoN6O14P2 
М 563.92 655.14 655.36 
Сингонія моноклінна моноклінна моноклінна 
Просторова група P2(1)/c C2/c C2/c 
a (Å) 12.481 19.362(2) 19.3603(7) 
b (Å) 10.322 8.344(3) 8.3534(3) 
c (Å) 8.368 18.216(2) 18.2718(6) 
α (°) 90 90 90 
β (°) 96.40 104.868(3) 104.734(4) 
γ (°) 90 90 90 
V (Å3) 1071.3 2844.4(11) 2857.82(17) 
Z 2 4 4 
dрозр. (г·см-3) 1.748 1.530 1.523 
µ (мм-1) 1.417 0.867 0.785 
F(000) 574 1368 1364 
Діапазон θ, (°) 3.15 - 30.00 2.740 - 29.98 2.670 - 30.00 
Число зібраних рефлексів 8362 10591 14014 
Число даних/ параметрів 2955 / 145 4031 / 180 4080 / 184 
G.O.F. 1.114 0.901 0.906 
Заключні індекси R1 = 0.0298,  R1 = 0.0330 R1 = 0.0306 
R1 та wR2 [I > 2σ(I)] wR2 = 0.0753 wR2 = 0.0712 wR2 = 0.0718 
Заключні індекси R1 = 0.0366,  R1 = 0.0560 R1 = 0.0467 
R1 та wR2 (усі дані) wR2 = 0.0786 wR2 = 0.0751 wR2 = 0.0748 
Max, min залишкова 
електронна густина /e Å-3 

0.405, -0.266 0.277, -0.364 0.593, -0.276 

 
 



174 

Продовження Додатку Б 
 
Сполука HL3 HL4 
Емпірична формула C14H26N3O3PS C14H22N3O5PS 
М 347.41 375.38 
Сингонія моноклінна триклінна 
Просторова група P2(1)/c P1 
a (Å) 10.1911(2) 9.588  
b (Å) 33.7250(11) 9.906 
c (Å) 10.8284(3) 10.013 
α (°) 90.00 100.49 
β (°) 100.304(2) 95.92 
γ (°) 90.00 104.38 
V (Å3) 3661.64(17) 894.8 
Z 8 1 
dрозр. (г·см-3) 1.260 1.393 
µ (мм-1) 0.279 0.299 
F(000) 1488 396 
Діапазон θ, (°) 3.83 - 25.00 3.28 - 30.00 
Число зібраних рефлексів 17427 7568 
Число даних/параметрів 7772 / 515 5993 / 424 
G.O.F. 1.097 1.030 
Заключні індекси R1 = 0.0911 R1 = 0.0675 
R1 та wR2 [I > 2σ(I)] wR2 = 0.1868 wR2 = 0.1784 
Заключні індекси R1 = 0.0762 R1 = 0.0804 
R1 та wR2 (усі дані) wR2 = 0.1771 wR2 = 0.1894 
Max, min залишкова електронна 
густина /e Å-3 

0.572, -0.316 1.118, -0.391 
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Продовження Додатку Б 
 
Сполука (AgL3)n {Na[Nd(L4)4]}n 
Емпірична формула C14H25AgN3O3PS C56H84N12NaNdO20P4S4 
М 454.27 1664.72 
Сингонія моноклінна кубічна 
Просторова група P2(1)/c Pm-3n 
a (Å) 9.2211(2) 22.943(5) 
b (Å) 17.9073(4) 22.943(5) 
c (Å) 11.4105(2) 22.943(5) 
α (°) 90.00 90.000(5) 
β (°) 100.598(2) 90.000(5) 
γ (°) 90.00 90.000(5) 
V (Å3) 1852.02(7) 12077(5) 
Z 4 6 
dрозр. (г·см-3) 1.629 1.373 
µ (мм-1) 1.303 0.903 
F(000) 928 5154 
Діапазон θ, (°) 2.85 - 30.00 2.81 - 30.00 
Число зібраних рефлексів 15422 64312 
Число даних/параметрів 5335 / 212 5738 / 222 
G.O.F. 1.206 1.152 
Заключні індекси R1 = 0.0509 R1 = 0.0803 
R1 та wR2 [I > 2σ(I)] wR2 = 0.0324 wR2 = 0.1196 
Заключні індекси R1 = 0.0964  R1 = 0.1348 
R1 та wR2 (усі дані) wR2 = 0.0836 wR2 = 0.1422 
Max, min залишкова електронна 
густина /e Å-3 

0.77, -0.39 1.073, -0.600 
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Продовження Додатку Б 
 
Сполука Lu(L3)3 Nd(L3)3Phen·iPrOH 
Емпірична формула C42H78LuN9O9P

3S3 
C57H90N11NdO10P3S3 

М 1214.17 1422.73 
Сингонія гексагональна триклінна 
Просторова група R3 Р-1 
a (Å) 22.0475(7) 12.9902(5) 
b (Å) 22.0475(7) 14.1139(4) 
c (Å) 9.9007(3) 21.6152(6) 
α (°) 90.00 85.329(2) 
β (°) 90.00 84.328(3) 
γ (°) 120.00 64.317(3) 
V (Å3) 4167.9(2) 3550.7(2) 
Z 3 2 
dрозр. (г·см-3) 1.451 1.331 
µ (мм-1) 2.032 0.945 
F(000) 1878 1484 
Діапазон θ, (°) 2.96 - 29.98 2.83 - 27.50 
Число зібраних рефлексів 12162 34225 
Число даних/параметрів 5251 / 206 16086 / 766 
G.O.F. 0.908 1.038 
Заключні індекси R1 = 0.0204 R1 = 0.0428 
R1 та wR2 [I > 2σ(I)] wR2 = 0.0427 wR2 = 0.1115 
Заключні індекси R1 = 0.0239 R1 = 0.0597 
R1 та wR2 (усі дані) wR2 = 0.0425 wR2 = 0.1179 
Max, min залишкова 
електронна густина /e Å-3 

0.656, -0.315 1.028, -0.655 
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Продовження Додатку Б 
 
Сполука [Co4(L

3)8(H2O)4]·2СH3OH Co(L3)2 α,α'-bipy 
Емпірична формула C57H109Co2N12O15P4S4 C38H60CoN8O6P2S2 
М 1572.54 909.93 
Сингонія триклінна триклінна 
Просторова група P-1 P-1 
a (Å) 12.568(3)  12.1771(10) 
b (Å) 17.992(7) 12.7077(10) 
c (Å) 19.992(4) 17.2240(13) 
α (°) 100.11(2) 71.741(7) 
β (°) 94.280(17) 73.610(7) 
γ (°) 108.93(3) 68.543(7) 
V (Å3) 4167(2) 2312.9(3) 
Z 2 2 
dрозр. (г·см-3) 1.253 1.307 
µ (мм-1) 0.635 0.581 
F(000) 1666 962 
Діапазон θ, (°) 2.71 - 30.00 2.73 - 30.00 
Число зібраних рефлексів 30244 11770 
Число даних/параметрів 20608 / 866 11770 / 520 
G.O.F. 0.788 0.802 
Заключні індекси R1 = 0.0770 R1 = 0.0660 
R1 та wR2 [I > 2σ(I)] wR2 = 0.0918 wR2 = 0.0956 
Заключні індекси R1 = 0.3570 R1 = 0.1870 
R1 та wR2 (усі дані) wR2 = 0.1399 wR2 = 0.1166 
Max, min залишкова електронна 
густина /e Å-3 

0.286, -0.226 0.795, -0.496 
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Продовження Додатку Б 
 
Сполука Cu(L3)2(Рy)2  Cu(L4)2(Рy)2·2Н2О Ni(L4)2(DMFA)2 
Емпірична формула C38H60N8O6P2S2Cu C38H58CuN8O14P2S2 C34H56N8NiO12P2S2 
М 304.85 520.26 477.83 
Сингонія триклінна Моноклінна триклінна 
Просторова група P-1 P2(1)/c P-1 
a (Å) 9.0900(5) 12.2719(6) 9.241 
b (Å) 10.6025(5) 19.7064(8) 10.701 
c (Å) 12.3930(6) 10.4613(5) 12.778 
α (°) 107.109(4) 90 111.39 
β (°) 94.214(4) 108.887(5) 105.39 
γ (°) 97.549(4) 90 97.28 
V (Å3) 1123.69(10) 2393.69(19) 1098.6 
Z 2 4 2 
dрозр. (г·см-3) 1.351 1.444 1.445 
µ (мм-1) 0.702 0.681 0.676 
F(000) 483 1194 504 
Діапазон θ, (°) 2.69 - 30.00 2.71 - 32.16 2.75 - 30.00 
Число зібраних 
рефлексів 

12006 28397 15875 

Число даних/параметрів 6254 / 263 7722 / 307 6142 / 284 
G.O.F. 1.031 0.691 1.056 
Заключні індекси R1 = 0.0382 R1 = 0.0461 R1 = 0.0366 
R1 та wR2 [I > 2σ(I)] wR2 = 0.0992 wR2 = 0.1092 wR2 = 0.0965 
Заключні індекси R1 = 0.0515 R1 = 0.1176 R1 = 0.0431 
R1 та wR2 (усі дані) wR2 = 0.1043 wR2 = 0.1375 wR2 = 0.1023 
Max, min залишкова 
електронна густина / 
e Å-3 

0.545, -0.285 0.389, -0.264 0.692, -0.644 
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Продовження Додатку Б 
 
Сполука UO2(HL3)2(NO3)2 UO2(HL4)2(NO3)2 
Емпірична формула C28H52N8O14P2S2U C28H44N8O18P2S2U 
М 544.43 572.40 
Сингонія триклінна триклінна 
Просторова група P-1 P-1 
a (Å) 9.002 8.143 
b (Å) 9.201 9.499 
c (Å) 13.276 14.623 
α (°) 108.40 104.11 
β (°) 93.38 93.49 
γ (°) 92.29 108.14 
V (Å3) 1039.6 1030.8 
Z 2 2 
dрозр. (г·см-3) 1.739 1.844 
µ (мм-1) 4.151 4.198 
F(000) 542 566 
Діапазон θ, (°) 3.16 - 30.00 2.90 - 30.00 
Число зібраних рефлексів 8946 9035 
Число даних/параметрів 5879 / 258 5841 / 356 
G.O.F. 0.922 1.023 
Заключні індекси R1 = 0.0333 R1 = 0.0239 
R1 та wR2 [I > 2σ(I)] wR2 = 0.0640 wR2 = 0.0568 
Заключні індекси R1 = 0.0454 R1 = 0.0253 
R1 та wR2 (усі дані) wR2 = 0.0680 wR2 = 0.0571 
Max, min залишкова електронна 
густина /e Å-3 

1.467, -1.247 1.744, -1.261 
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Додаток В 
 

Значення деяких довжин зв’язків (Ǻ) та кутів (°) в структурі Cu(НL1)2   
 
Cu(1)-O(1)  1.9267(12) N(1)-C(4)  1.330(2) 
Cu(1)-N(1) 1.9518(13) N(1)-C(2)  1.388(2) 
P(1)-O(1) 1.4603(14) N(2)-C(1)  1.320(2) 
P(1)-O(4) 1.5617(16) N(2)-C(4) 1.346(2) 
P(1)-O(3) 1.5623(14) N(3)-C(1)  1.384(2) 
S(1)-C(4) 1.7339(16) O(2)-C(1)  1.267(2) 
P(1)-N(3) 1.6570(16)   
O(2)-Cu-O(2)#1 180.0 C(1)-N(3)-P(1) 126.97(12) 
O(2)-Cu-N(1)#1 90.35(5) C(1)-N(2)-C(4) 119.07(14) 
O(2)-Cu-N(1) 89.65(5) C(1)-O(2)-Cu 128.17(11) 
N(1)#1-Cu-N(1) 180.0 O(2)-C(1)-N(2) 129.22(16) 
C(3)-S(1)-C(4) 90.59(8) N(2)-C(1)-N(3) 113.96(14) 
O(1)-P(1)-O(4) 116.75(9) O(2)-C(1)-N(3) 116.81(15) 
O(1)-P(1)-O(3) 116.03(9) N(2)-C(4)-S(1) 116.70(12) 
O(1)-P(1)-N(3) 108.63(8) N(1)-C(4)-N(2) 130.95(15) 
O(4)-P(1)-O(3) 96.68(8) N(1)-C(4)-S(1) 112.34(12) 
C(4)-N(1)-Cu 122.84(11) C(3)-C(2)-N(1) 115.50(16) 
C(2)-N(1)-Cu 125.55(11) C(2)-C(3)-S(1) 110.05(14) 
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Продовження Додатку В 
Значення деяких довжин зв’язків (Ǻ) та кутів (°) в структурі 

[Cu(НL2)2Cl2]·2H2O 
 
Cu(1)-Cl(1) 2.7355(6) P(1)-N(1) 1.6655(17) 
Cu(1)-O(2) 1.9795(13) O(2)-C(1) 1.242(2) 
Cu(1)-N(3) 2.0140(14) N(3)-C(5) 1.353(2) 
P(1)-O(1) 1.452(2) N(1)-C(1) 1.362(2) 
P(1)-O(3) 1.554(2) N(2)-C(4) 1.389(2) 
P(1)-O(4) 1.555(2) N(2)-C(1) 1.357(2) 
  N(3)-C(4) 1.340(2) 
O(2)#1-Cu(1)-O(2) 180.00(5) O(1)-P(1)-O(4) 114.21(12) 
O(2)#1-Cu(1)-N(3) 91.82(6) O(3)-P(1)-O(4) 106.77(13) 
O(2)-Cu(1)-N(3) 88.18(6) O(4)-P(1)-N(1) 105.85(11) 
N(3)-Cu(1)-N(3)#1 180.000(1) C(4)-N(3)-C(5) 117.38(16) 
O(2)-Cu(1)-Cl(1) 90.24(5) C(1)-N(1)-P(1) 122.61(14) 
Cl(1)#1-Cu(1)-Cl(1) 180.0 C(1)-O(2)-Cu(1) 123.38(11) 
O(2)-Cu(1)-Cl(1)#1 89.76(5) C(4)-N(3)-Cu(1) 123.34(13) 
N(3)-Cu(1)-Cl(1)#1 89.19(5) C(5)-N(3)-Cu(1) 119.26(12) 
N(3)-Cu(1)-Cl(1) 90.81(5) C(1)-N(2)-C(4) 126.82(15) 
O(2)#1-Cu(1)-Cl(1) 89.76(5) С(1)-N(2)-H(2N) 118.4(19) 
O(1)-P(1)-N(1) 114.59(11) C(4)-N(2)-H(2N)  112(2) 
O(1)-P(1)-O(3) 116.04(14) C(1)-N(1)-H(1N) 118.1(16) 
O(3)-P(1)-N(1) 97.67(11) P(1)-N(1)-H(1N) 119.2(16) 

 
Параметри водневих зв’язків в структурі [Cu(НL2)2Cl2]·2H2O 

Донор Водень Акцептор d, Ǻ Кут, ° 
D H A D-H H...A D...A D-H···A 

O(1W) H(1OW) O(1) 1.07 1.80 2.749(3) 145.8 
N(2) H(2N) Cl(1)* 0.71(3) 2.45(3) 3.1280(16) 159(2) 
N(1) H(1N) Cl(1)* 0.79(2) 2.44(2) 3.1745(17) 156(2) 

O(1W) H(2OW) Cl(1)** 0.96 2.28 3.231(3) 171.6 
Операції симетрії для генерування еквівалентних атомів:  * -x+1,-y+1,-z+1    
** -x+1,-y+2,-z+1 
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Продовження Додатку В 

Значення деяких довжин зв’язків (Ǻ) та кутів (°) в структурі 

[Co(НL2)2(Н2O)2]·4H2O 

Co(1)-O(1) 2.015(6) P(1)-N(3)  1.607(8) 
Co(1)-N(1)  2.123(7) N(1)-C(1) 1.333(11) 
Co(1)-O(5)  2.133(7) N(1)-C(5)  1.356(12) 
P(1)-O(2)  1.477(7) N(2)-C(6)  1.370(11) 
P(1)-O(3)  1.574(7) N(2)-C(1)  1.392(11) 
P(1)-O(4)  1.586(7) N(2)-H(1N2)  0.82(12) 
O(1)-C(6)  1.257(10) N(3)-C(6)  1.331(11) 
O(1)#1-Co(1)-O(1) 180.000(1) C(5)-N(1)-Co(1) 117.2(6) 
O(1)#1-Co(1)-N(1) 94.3(2) C(1)-N(1)-Co(1) 125.2(6) 
O(1)-Co(1)-N(1) 85.7(2) O(2)-P(1)-N(3) 119.7(4) 
N(1)-Co(1)-N(1)#1 180.000(1) O(3)-P(1)-N(3) 105.3(4) 
N(1)-Co(1)-O(5) 90.0(3) O(4)-P(1)-N(3) 105.3(4) 
O(1)-Co(1)-O(5) 90.8(3) C(5)-N(1)-C(1) 117.5(7) 
O(5)#1-Co(1)-O(5) 180.00(15) C(6)-N(2)-C(1) 129.5(7) 
O(3)-P(1)-O(2) 107.5(4) C(6)-N(2)-H(1N2) 117(8) 
O(2)-P(1)-O(4) 112.8(4) C(1)-N(2)-H(1N2) 112(8) 
O(3)-P(1)-O(4) 105.1(4) C(6)-N(3)-P(1) 119.6(6) 
C(6)-O(1)-Co(1) 130.7(5)   

#1 -x+1/2,-y+1/2,-z+1 

 

 

Параметри водневих зв’язків в структурі [Co(НL2)2(Н2O)2]·4H2O 

Донор Водень Акцептор d, Ǻ Кут, ° 
D H A D-H H...A D...A D-H···A 

O(5) H(2O5) O(7) 0.98 1.92 2.818(13) 150.5 
O(7) H(2O7) O(4) 1.04 1.95 2.986(12) 177.3 
O(5) H(1O5) O(6) 0.98 1.85 2.795(11) 160.7 
N(2) H(1N2) O(3)#2 0.82(12) 2.20(12) 3.020(10) 173(11) 
O(6) H(1O6) N(3)#3 0.92 1.99 2.907(10) 177.8 
O(6) H(2O6) O(3)#1 0.92 2.06 2.902(11) 151.8 
O(6) H(2O6) O(1)#1 0.92 2.65 3.177(10) 117.0 
O(7) H(1O7) O(6)#4 1.01 1.85 2.833(13) 162.8 

Операції симетрії для генерування еквівалентних атомів: #1 -x+1/2,-y+1/2,-

z+1    #2 -x+1/2,y+1/2,-z+1/2     #3 x,-y+1,z+1/2        #4 -x+1/2,-y+3/2,-z+1  
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Продовження Додатку В 
 

Значення деяких довжин зв’язків (Ǻ) та кутів (°) в структурі 

[Ni(НL2)2(Н2O)2]·4H2O 

Ni(1)-O(1) 2.0005(10) P(1)-N(3) 1.6114(13) 
Ni(1)-N(2) 2.0897(12) N(2)-C(6)#1 1.3803(19) 
Ni(1)-O(5) 2.0908(12) N(2)-C(1) 1.3863(19) 
P(1)-O(2) 1.4725(12) N(1)-C(1) 1.3332(18) 
P(1)-O(3) 1.5796(11) N(1)-C(5) 1.3486(19) 
P(1)-O(4) 1.5930(11) N(3)-C(6) 1.3278(18) 
O(1)-C(6) 1.2569(17)   
O(1)-Ni(1)-O(1)#1 180.0 O(2)-P(1)-O(4) 112.83(6) 
O(1)-Ni(1)-N(1)#1 86.74(4) O(3)-P(1)-O(4) 104.83(6) 
O(1)-Ni(1)-N(1) 93.26(4) O(2)-P(1)-N(3) 119.83(7) 
N(1)#1-Ni(1)-N(2) 180.00(6) C(6)-N(3)-P(1) 119.62(10) 
O(1)-Ni(1)-O(5)#1 90.71(5) C(6)-O(1)-Ni(1) 130.03(9) 
O(1)-Ni(1)-O(5) 89.29(5) O(1)-C(6)-N(3) 124.67(13) 
N(1)-Ni(1)-O(5) 90.63(5) N(3)-C(6)-N(2)#1 113.97(12) 
O(5)#1-Ni(1)-O(5) 180.0 O(1)-C(6)-N(2)#1 121.36(13) 
O(2)-P(1)-O(3) 107.56(7)   

#1 -x+1/2,-y+1/2,-z+1      
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Продовження Додатку В 
 

Значення деяких довжин зв’язків (Ǻ) та кутів (°) у структурах 

Cu(L3)2(Рy)2 та Cu(L4)2(Рy)2·2Н2О 

Cu(L3)2(Рy)2 
Cu(1)-O(2) 1.9653(11) S(1)-O(3)  1.4545(12)
Cu(1)-N(2)  2.0328(13) S(1)-O(1)  1.4370(12)
Cu(1)-O(3)  2.3788(11) S(1)-N(1) 1.5365(16)
P(1)-O(2)  1.5033(12) S(1)-C(6)  1.7723(18)
P(1)-N(3)  1.6443(17) N(2)-C(16)  1.331(2)
P(1)-N(4)  1.6461(16) N(2)-C(17)  1.336(2)
P(1)-N(1)  1.6025(16)  
O(2)-Cu(1)-O(2)* 180.0 N(2)-Cu(1)-O(3)* 88.81(5)
O(2)-Cu(1)-N(2)* 90.89(5) O(2)-Cu(1)-O(3) 93.74(4)
O(2)-Cu(1)-N(2) 89.11(5) N(2)-Cu(1)-O(3) 91.19(5)
N(2)*-Cu(1)-N(2) 180.00(4) O(3)*-Cu(1)-O(3) 180.00(5)
O(2)-Cu(1)-O(3)* 86.26(4) O(2)-P(1)-N(1)* 117.06(8)
O(2)*-Cu(1)-O(3)* 93.74(4) O(2)-P(1)-N(3) 106.11(8)
P(1)-O(2)-Cu(1) 133.20(7) N(1)*-P(1)-N(3) 111.68(10)
S(1)-O(3)-Cu(1) 128.22(7) O(2)-P(1)-N(4) 114.70(8)
O(1)-S(1)-O(3) 114.18(8) N(1)*-P(1)-N(4) 101.93(8)
O(1)-S(1)-N(1) 110.00(9) N(3)-P(1)-N(4) 104.84(9)
O(3)-S(1)-N(1) 114.13(7) O(1)-S(1)-C(6) 106.05(9)
N(1)-S(1)-C(6) 106.73(9) O(3)-S(1)-C(6) 105.02(8)
 S(1)-N(1)-P(1)* 131.50(10)

Cu(L4)2(Рy)2·2Н2О 
Cu(1)-O(1) 1.9579(16) S(1)-C(1) 1.767(3)
Cu(1)-N(4) 2.017(2) P(1)-O(1) 1.5009(17)
Cu(1)-O(2) 2.3836(18) P(1)-N(1) 1.602(2)
S(1)-O(3) 1.4388(18) P(1)-N(3) 1.650(2)
S(1)-O(2) 1.4613(19) P(1)-N(2) 1.651(2)
S(1)-N(1) 1.538(2)  
O(1)-Cu(1)-O(1)** 180.0 O(3)-S(1)-N(1) 110.22(12)
O(1)-Cu(1)-N(4)** 89.91(8) O(2)-S(1)-N(1) 114.30(11)
O(1)-Cu(1)-N(4) 90.09(8) O(3)-S(1)-C(1) 106.17(12)
N(4)**-Cu(1)-N(4) 180.00(13) O(2)-S(1)-C(1) 104.80(11)
O(1)-Cu(1)-O(2)** 92.08(6) S(1)-N(1)-P(1) 131.56(14)
N(4)-Cu(1)-O(2)** 89.14(8) N(1)-S(1)-C(1) 107.17(12)
O(1)-Cu(1)-O(2) 87.92(6) O(1)-P(1)-N(1) 119.21(10)
N(4)-Cu(1)-O(2) 90.86(8) O(1)-P(1)-N(3) 113.21(11)
O(2)**-Cu(1)-O(2) 180.00(8) N(1)-P(1)-N(3) 102.80(11)
P(1)-O(1)-Cu(1) 134.75(10) O(1)-P(1)-N(2) 105.76(10)
S(1)-O(2)-Cu(1) 130.27(10) N(1)-P(1)-N(2) 109.07(11)
O(3)-S(1)-O(2) 113.50(12) N(3)-P(1)-N(2) 106.13(11)

*Операція симетрії для генерування еквівалентних атомів: -x+2,-y+1,-z+1; 
**Операція симетрії для генерування еквівалентних атомів: -x,-y+1,-z. 
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Продовження Додатку В 
 
Значення деяких довжин зв’язків (Ǻ) та кутів (°) у структурі Ni(L4)2(DMFA)2 
 

Ni(1)-O(4) 2.0270(8) P(1)-N(2) 1.6470(10) 
Ni(1)-O(2) 2.0815(8) P(1)-N(3) 1.6543(11) 
Ni(1)-O(3) 2.0851(7) S(1)-O(1) 1.4400(9) 
P(1)-O(4) 1.4994(9) S(1)-O(2) 1.4709(9) 
P(1)-N(4) 1.6164(10) S(1)-N(4)* 1.5468(10) 

  S(1)-C(6) 1.7730(10) 
O(4)*-Ni(1)-O(4)  180.0 O(2)-Ni(1)-O(3)* 90.01(3) 
O(4)*-Ni(1)-O(2) 91.43(3) O(3)-Ni(1)-O(3)* 180.00(5) 
O(4)-Ni(1)-O(2) 88.57(3) O(4)-P(1)-N(4) 116.19(5) 
O(4)-Ni(1)-O(2)* 91.43(3) O(4)-P(1)-N(2) 106.76(5) 
O(2)-Ni(1)-O(2)* 180.0 N(4)-P(1)-N(2) 111.87(5) 
O(4)*-Ni(1)-O(3) 92.01(3) O(4)-P(1)-N(3) 115.85(5) 
O(4)-Ni(1)-O(3) 87.99(3) N(4)-P(1)-N(3) 102.09(5) 
O(2)-Ni(1)-O(3) 89.99(3) N(2)-P(1)-N(3) 103.46(6) 
O(2)*-Ni(1)-O(3) 90.01(3) O(1)-S(1)-O(2) 113.77(6) 
O(4)*-Ni(1)-O(3)* 87.99(3) O(1)-S(1)-N(4)* 110.08(6) 
O(4)-Ni(1)-O(3)* 92.01(3) O(2)-S(1)-N(4)* 113.83(5) 

*Операція симетрії для генерування еквівалентних атомів:-x,-y,-z+2  
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Додаток Г 
 

Критерії визначення форми поліедра для координаційного числа 8 
 

Величини двогранних та міжплощинних кутів (°) Форма поліедра 
1 2 3 4 φ ω 

Додекаедр, D2h (теор.) 29.5 29.5 29.5 29.5 0 90 
ДТП, C2v (теор.) 0 21.7 48.2 48.2 16.1 - 
КА, D4h (теор.) 0 0 52.5 52.5 24.7 79.3 

Комплекс  
Nd(L3)3Phen·iPrOH 3.3 22.6 52.5 47.9 15.4, 19.0 91.3 
{Na[Nd(L4)4]}n 26.2 26.2 51.8 51.8 18.4, 20.8 88.7 
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Додаток Д 
Результати віртуального скринінгу за допомогою комп’ютерної програми 

PASS для сполук H2L
1 та H2L

2  
 

Сполука Ра * Рі * Вид біологічної активності 
H2L

1 
 
 
 

0.764 
0.746 
0.673 
0.629 
0.572 
0.571 
0.516 
0.444 
0.409 
0.421 
0.376 
0.394 
0.321 
0.210 
0.149 
0.242 
0.123 
0.040 

0.004 
0.003 
0.004 
0.005 
0.015 
0.051 
0.031 
0.008 
0.009 
0.023 
0.011 
0.048 
0.074 
0.111 
0.066 
0.192 
0.076 
0.030 

Antiparasitic 
Antihelmintic 
Hematopoietic inhibitor 
Antiviral 
H+-transporting two-sector ATPase inhibitor 
Antineoplastic 
Antineoplastic (non-Hodgkin's lymphoma) 
Proto-oncogene tyrosine-protein kinase Fgr inhibitor 
DNA directed RNA polymerase inhibitor 
Immunomodulator 
Antineoplastic enhancer 
Antiviral (Influenza) 
Antineoplastic (solid tumors) 
Anti-Helicobacter pylori 
Insecticide 
Leukopoiesis inhibitor 
Antineoplastic (lymphocytic leukemia) 
Calcium release-activated channel blocker 

H2L
2 

 
 

 

0.698 
0.621 
0.604 
0.549 
0.491 
0.373 
0.340 
0.322 
0.258 
0.219 
0.315 
0.223 
0.286 
0.210 
0.242 
0.256 
0.098 
0.260 
0.162 
0.131 
0.208 

0.026 
0.005 
0.004 
0.023 
0.007 
0.020 
0.046 
0.076 
0.014 
0.032 
0.163 
0.091 
0.163 
0.111 
0.148 
0.165 
0.052 
0.215 
0.137 
0.122 
0.208 

Antineoplastic 
Antiviral 
Antineoplastic enhancer 
Antineoplastic (non-Hodgkin's lymphoma) 
DNA directed RNA polymerase inhibitor 
RNA directed DNA polymerase inhibitor 
Hematopoietic inhibitor 
Antiviral (Influenza) 
Antiviral (HIV) 
Insecticide 
Oxygen scavenger 
Channel-conductance-controlling ATPase inhibitor 
Сaspase 8 activator 
Antineoplastic (brain cancer) 
Antineoplastic (solid tumors) 
Leukopoiesis inhibitor 
Granzyme B inhibitor 
Caspase 3 activator 
Antineoplastic (liver cancer) 
Antileukemic 
Apoptosis agonist 

*- розрахункові оцінки ймовірностей наявності (Pa) і відсутності кожного виду 
активності (Pi), які мають значення від 0 до 1. 

 


