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АНОТАЦІЯ 

Бувайло Г. І. Сполуки купруму, кобальту, нікелю та кальцію з 

поліоксомолібдатами та органічними амінами: синтез, структура та властивості. 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 02.00.01 «Неорганічна хімія» (10 – 

Природничі науки). – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Київ, 2017. 

Дисертація присвячена порівнянню підходів до синтезу, дослідженню 

будови, фізико-хімічних властивостей та з’ясуванню можливості практичного 

застосування гетерометалічних сполук купруму, кобальту, нікелю та кальцію з 

поліоксомолібдатами (ПОМ) та N-донорними лігандами. Вивчено вплив 

природи джерел металу на склад продуктів взаємодії та проведено порівняння 

двох методів синтезу для одержання комплексів на основі ПОМ: прямого 

синтезу, що полягає у взаємодії порошку металу (М0 = Сu, Co) з органічним 

лігандом у присутності джерела протийону (Mo-, P-, V-вмісні сполуки) та 

«сольового», де М0 замінено на його сіль. За розробленими методиками 

одержано 28 нових сполук, які досліджено методами електронної, ІЧ, ЕПР 

спектроскопій, рентгеноструктурного, рентгенофазового, термічного аналізів, 

циклічної вольтамперометрії та магнетохімії. 

Встановлено, що у системах зі співвідношеннями {Cu}:(NH4)2HPO4 = 1:1 –

 1:1,6 склад продуктів взаємодії не залежить від характеру окисно-відновних 

процесів та складу часток купруму у розчинах на початкових стадіях реакцій в 

умовах різних методів синтезу. У той же час, в системах зі співвідношеннями 

{Cu}:(NH4)2HPO4 = 2:1 у розчинах зафіксовано утворення різних комплексних 

часток та в залежності від природи вихідної сполуки металу одержано продукти 

різного складу. 

Серед вихідних сполук молібдену(VI), а саме (NH4)3PMo12O40, 

(NH4)6Mo7O24, H2МоО4 та МоО3, оптимальною для одержання комплексів 
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CuII/MoVI виявився амоній гептамолібдат внаслідок його високої розчинності у 

воді, що значно скорочує час взаємодії та підвищує вихід продукту. В той же 

час нерозчинний у воді в присутності солей купруму та лігандів амоній 

молібдатофосфат може бути використаний як джерело молібдену в умовах 

окисного розчинення. Так, у випадку 1,10-фенантроліну (phen) або 

5,5’-диметил-2,2’-дипіридилу  із системи Cu0 – L – (NH4)3PMo12O40 – H2O 

одержано сполуки, що містять МоО4
2– або фрагмент {Mo2O7(phen)}. При 

порівнянні параметрів спектрів ЕПР цих полікристалічних зразків, розчину 

комплексу та реакційних сумішей можна зробити висновок, що комплексні 

катіони [CuL2]2+ утворюються одразу після початку розчинення металічної міді, 

зберігаються в розчині до закінчення взаємодії та у кристалічному стані. При 

цьому при кристалізації геометрія оточення атомів купруму змінюється від 

тетрагональної до викривленої тригонально-біпірамідальної та зворотньо при 

розчиненні. Відновлення MoVI → МоV не відбувається. Магнетохімічні та 

циклічні вольтамперометричні дослідження комплексів підтвердили формальні 

зарядові стани металів СuII та MoVI. 

У той же час, у системі з порошком металічної міді та амоній 

молібдатофосфатом при використанні 2,2’-дипіридилу (bpy) як ліганду 

спостерігається рідкісний випадок перебудови аніона Кеггіна [PMo12O40]3– в 

аніон Страндберга [P2Mo5O23]6–. При оптимізації методики із системи Cu0 – 

bpy – (NH4)2HPO4 – (NH4)6Mo7O24 – H2O одержано комплекси на основі аніона 

Страндберга або його дивакантного [P2Mo3O18]8– чи тривакантного [P2Mo2O15]8– 

похідних, які  кристалографічно охарактеризовано вперше. При цьому зі 

збільшенням кількості купруму у продуктах взаємодії зростає ступінь 

дисоціації поліоксоаніона (ПОА).  

Із систем Co(NO3)2 – bpy – Ca(NO3)2 – (NH4)2HPO4 – (NH4)6Mo7O24 – H2O 

одержано сполуки, в яких йони кальцію зв’язують ПОА у полімерні сітки та 

каркаси. Утворений за рахунок поєднання аніонів Страндберга 

аквакомплексними частками кальцію каркас топології (10,3)-b для сполук на 

основі даного ПОА зафіксований вперше. Крім того, йони Са2+ поєднують 
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фосфомолібдатні фрагменти у димери з формуванням надзвичайно рідкісного 

структурного блоку {[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}. Тип ПОА, що входить до 

складу продукту, у випадку Со-вмісних систем залежить лише від кількості 

органічного ліганду у реакційній суміші: при співвідношеннях Со:bpy = 1:3 

відбувається самозбірка аніона Страндберга, а при 1:1,5 – 

{[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}. У сполуках з нікелем йони Са2+ також залучені 

до формування ПОА, але не виступають лінкером між ними. 

З ванадій-вмісних систем {Cu} – en – (NH4)2HPO4 – (NH4)6Mo7O24 – {V} – 

H2O ({Cu} = Cu0, CuSO4; {V} = V2O5, NH4VO3, VOSO4), як правило, 

утворюються сполуки на основі змішанометалічного аніона Кеггіна 

[PMo12-хVхO40]n– (х = 3, n = 6; х = 4, n = 7) з високим ступенем заміщення 

молібдену на ванадій. Однак у випадку (NH4)2V6O16 ванадій до складу ПОА не 

входить, і утворюються сполуки на основі аніона Страндберга [P2Mo5O23]6–, що 

може бути пов’язане із підвищеною стабільністю поліванадату у розчині. Крім 

того, зі збільшенням вмісту купруму у системі в залежності від методу синтезу 

одержано сполуки з новими ПОА: одношапковим аніоном Кеггіна 

[PMoVI
6VV

6O40(VIVO)]7– в умовах окисного розчинення металів та фрагментом 

{P2Mo13V7O64} на основі шестивакантного аніона γ-Кеггіна при використанні 

«сольового» методу. 

При виключенні з ванадій-вмісних систем (NH4)2HPO4 та використанні 

сполук VV утворюються комплекси, що містять аніон [V2Mo6O26]6– зі 

структурою дизаміщеної α-форми октамолібдату, а в присутності сполук VІV – з 

монозаміщеною β-формою октамолібдату [VMo7O26]5–, яку одержано та 

кристалографічно охарактеризована вперше. 

Показано, що одержані сполуки є активними у реакціях 

електрокаталітичного відновлення нітрит- та йодат(V)-аніонів, 

фотокаталітичного розкладу води з виділенням О2, проявляють сорбційні, 

фотопровідні та фотовольтаїчні властивості в полімерних композитах. 

Ключові слова: гетерометалічні комплекси, поліоксомолібдати, прямий синтез, 

кристалічна будова, спектроскопія ЕПР, циклічна вольтамперометрія, каталіз. 
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SUMMARY 

Buvailo H. I. Copper, cobalt, nickel and calcium compounds with 

polyoxomolybdates and organic amines: synthesis, structure and properties. –  

Manuscript. 

Thesis for scientific degree of Candidate of Science in Chemistry (Philosophy 

Doctor)  by speciality 02.00.01 – Inorganic chemistry (10 – Natural Sciences), Taras 

Shevchenko University of Kyiv. – Kyiv, 2017. 

The thesis is devoted to the comparative study of synthesis methods, structural 

studies, physico-chemical properties and elucidation of the practical application of 

heterometallic compounds of copper, cobalt, nickel and calcium with 

polyoxomolybdates (POMs) and N-donor ligands. The effect of the nature of the 

metal sources on the composition of the products obtained was studied. Two different 

approaches for obtaining complexes based on POMs (direct synthesis which is based 

on interaction of metal powder (М0 = Сu, Co) with organic ligand in the presence of 

the source of counterion (compounds of Mo, P and V) and «wet chemistry» method 

with metal salts instead of M0) were compared. According to the developed methods, 

28 new compounds were obtained, which were studied by electron, IR, EPR 

spectroscopy, single and powder X-ray studies, thermal analysis, cyclic voltammetry 

and magnetochemistry.  

It was shown that the systems with component ratios {Cu}:(NH4)2HPO4 being 

1:1 – 1:1,6, the compositions of the reaction products are independent of the nature of 

the redox processes involved, and types of copper species present in the solutions at 

early reaction stages, in both synthetic methods. At the same time, in the systems 

with {Cu}:(NH4)2HPO4 ratio = 2:1 the different complex fragments in the solutions 

were detected and various products were isolated depending on the nature of the 

metal source. 

From several molybdenum(VI) sources, namely (NH4)3PMo12O40, 

(NH4)6Mo7O24, H2МоО4 and МоО3, ammonium molybdate was shown to be the most 

optimal reagent for obtaining Cu/Mo compounds due to its high solubility in water, 
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which greatly reduced the time of interaction and increased a yield of the product. In 

contrast to the «wet chemistry» method, ammonium molybdophosphate can be used 

as a source of molybdenum under the conditions of oxidative dissolution of metal 

powder. In the case of using 1,10-phenantroline (phen) or 

5,5’-dimethyl-2,2’-bipyridine, compounds with МоО4
2– or {Mo2O7(phen)} were 

obtained from the system Cu0 – L – (NH4)3PMo12O40 – H2O. The parameters of EPR 

spectra of these polycrystalline samples, solutions of the compounds and filtrates of 

the reaction mixtures revealed formation of [CuL2]2+ species at the very beginning of 

the copper dissolution, their existence throughout the whole process and in the 

crystalline state. Moreover, the geometry of copper centers is changed from 

tetragonal in the reaction mixture to distorted trigonal bipyramidal upon 

crystallization; and vice versa – upon dissolution. The reduction process MoVI → 

МоV was not established. The magnetic and cyclic voltammetry studies supported the 

formal oxidation states of metal centers СuII and MoVI. 

At the same time, the use of bpy as a ligand under the conditions of oxidative 

dissolution of Cu0 leads to the rare transformation of the Keggin anion [PMo12O40]3– 

into the Strandberg anion [P2Mo5O23]6–. Complexes based on Strandberg anion or its 

divacant [P2Mo3O18]8– and threevacant [P2Mo2O15]8–  derivatives were isolated from 

the optimized system Cu0 – bpy – (NH4)2HPO4 – (NH4)6Mo7O24 – H2O. Vacant 

Strandberg anions were crystallographically characterized for the first time. 

Moreover, the increase of the cоpper content in the products of interaction leads to a 

higher degree of polyoxoanion (POA) dissociation.   

Compounds, where calcium ions bind polyoxoanions (POAs) into polymeric 

layers and nets, were isolated from the system Co(NO3)2 – bpy – Ca(NO3)2 – 

(NH4)2HPO4 – (NH4)6Mo7O24 – H2O.   A (10,3)-b network has never been reported 

for Strandberg-based compounds before. Moreover, the aquacomplexes of calcium 

are involved in the dimerization of phosphomolybdate and the formation of an 

extremely rare fragment {[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}. The type of POA in the 

product in the case of Co-containing systems is dependent only on the amount of 

organic ligand in the reaction mixture: the Strandberg anion is formed under Со:bpy 
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= 1:3 ratio, while using  1:1,5 ratio led to assembly of 

{[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}. In the Ni-containing compounds, Ca2+ is involved in 

the formation of the POA, but it does not serve as a linker. 

Formation of compounds based on the α-Keggin anion [PMo12–хVхO40]n– (х = 3, 

n = 6; х = 4, n = 7) with a high degree of substitution of Mo with V from the 

V-containing systems {Cu} – en – (NH4)2HPO4 – (NH4)6Mo7O24 – {V} – H2O 

({Cu} = Cu0, CuSO4; {V} = V2O5, NH4VO3, VOSO4) has been shown for the 

majority of cases. However, the use of (NH4)2V6O16 in the role of a starting 

compound led to the formation of vanadium-free crystals with Strandberg anion 

[P2Mo5O23]6– in the composition – due to possible stability of polyoxovanadate 

fragments in the solution. In addition, an increase in copper concentration in the 

reaction mixture, leads to formation of various products depending on the synthesis 

method. A compound containing a mono-capped Keggin anion 

[PMoVI
6VV

6O40(VIVO)]7– was obtained under direct synthesis conditions. On the other 

hand, the use of a «wet chemistry» method yielded a compound, which contains the 

first reported example of a crystallographically characterized POM {P2Mo13V7O64} 

based on hexavacant γ-Keggin anion.  

The exclusion of the phosphorous from the V-containing reaction system led to 

formation of compounds based on a disubstituted anion [α-V2Mo6O26]6– with the 

octamolybdate structure, while the use of VІV results in a formation of a complex 

with the first crystallographically characterized example of monosubstited β-form of 

octamolybdate [VMo7O26]5–. 

It is shown that the compounds obtained are active in the reactions of the 

electrocatalytic reduction of nitrite and iodate(V)-anions, they facilitate 

photocatalytic decomposition of water with the release of O2, exhibit sorption 

properties, as well as photoconductive and photovoltaic properties in polymer 

composites. 

Key words: heterometallic complexes, polyoxomolybdates, direct synthesis, 

crystal structure, EPR spectroscopy, cyclic voltammetry, catalysis. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

en – етилендіамін 

dien – діетилендіамін 

phen – 1,10-фенантролін 

bpy – 2,2’-дипіридил 

5,5’-Me2bpy – 5,5’-диметил-2,2’-дипіридил 

OАс – ацетат-іон 

НТС – надтонка структура 

ЦВА – циклічна вольтамперограма 

ВПЕ – вуглецево-пастовий електрод 

ПОМ – поліоксометалат 

ПОА – поліоксоаніон 

ПВБ – полівінілбутираль 

МС – метиленовий синій 

МО – метилоранж 

L-cys – L-цистеїн 

ППК – плівковий полімерний композит 

ІТО – SnO2 : In2O3 

ДМСО – диметилсульфоксид 

ЕДП – електронно-діркові пари 

TON – число каталітичних обертів (кількість молекул O2, 

що виділилась на один атом купруму) 
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ОДЕРЖАНІ СПОЛУКИ ТА ЇХ ПОЗНАЧЕННЯ 

1 – [Cu(phen)2MoO4]∙2,5H2O 

2 – [Cu(phen)2Mo2O7(phen)]∙8H2O 

3а – [Cu(5,5’-Me2bpy)2MoO4]∙0,5(5,5’-Me2bpy)∙8H2O 

3б – [Cu(5,5’-Me2bpy)2MoO4]∙3H2O 

4 – [Cu(bpy)2MoO4]∙4,5H2O 

5 – [Cu(phen)2Mo2O7(phen)]∙{[Cu(phen)2]2MoO4}(NO3)2∙11H2O 

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

7 – {[Cu(bpy)2]2[Cu(bpy)(Н2О)2][P2Mo5O23]}∙9H2O 

7’ – {[Cu(bpy)2]2[Cu(bpy)(Н2О)][P2Mo5O23]}∙6H2O 

8 – {[Cu(bpy)(OH)]2MoO4}n∙1,5nH2O 

9 – {[Cu(bpy)(H2O)]4[P2Mo3O18]}∙8H2O 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19 – (NH4)7[PMo8V4O40]·17H2O 

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

21 – (NH4)2{[Cu(en)2]2[PМо9V3O40]}∙2H2O 

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

6O40(VIVO)]}n·5,5nH2O 

23 – {[Cu(en)]2[Cu(en)2]2[НP2Mo13V7O64]}n·31nH2O 

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

25 – (NH4)2{[Cu(dien)(H2O)]2[α-V2Mo6O26]}∙7H2O 

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

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

Актуальність теми. Функціоналізація поліоксометалатів (ПОМ), зокрема 

молібдатів, ковалентно або нековалентно зв’язаними комплексними 

фрагментами приводить до створення гібридних матеріалів. Ця стратегія 

відкриває широкі можливості одержання оригінальних сполук різної топології, 

ядерності та розмірності [1–3]. Впливати на будову та функціональні 

властивості сполук на основі ПОМ можна варіюванням співвідношень 

реагентів, природи металів, що входять до складу ПОМ та/або комплексної 

частки, природи лігандів і типів аніонів. Поєднання різних структурних мотивів 

з відмінною реакційною здатністю дозволяє створювати нові молекулярні 

сорбенти, оптичні та магнітні матеріали [4–6]. Крім того, сполуки з ПОМ цікаві 

з точки зору їх практичного використання як в гомогенному, так і в 

гетерогенному каталізі. Вони є каталізаторами окиснення неорганічних та 

органічних сполук, оскільки атоми металів, що входять до їх складу, мають 

набір метастабільних ступенів окиснення [7,8]. Також ПОМ як суперкислоти 

здатні каталізувати кислотно-основні реакції [9,10]. 

Для синтезу гібридних сполук використовують як одностадійний 

(однореакторний) метод, під час якого відбувається самозбірка поліоксоаніонів, 

так і багатостадійний з попереднім одержанням ПОМ. Ключовими факторами, 

що впливають на утворення продукту реакції, можуть бути значення рН, 

концентрація реагентів, температура синтезу, його тривалість та інколи порядок 

змішування реагентів [11,12]. Огляд літератури, наприклад [13,14], показано, 

що навіть незначне відхилення від оптимальних умов може призвести до 

утворення сумішей або аморфних продуктів, які важко ідентифікувати. Крім 

того, для попереднього одержання ПОМ часто використовують «ефірний» 

метод [15–17], що не відповідає принципам «зеленої хімії». Тому актуальною 

задачею є пошук більш простих та ефективних підходів до синтезу 

ПОМ-вмісних гібридних сполук. 

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

напрямок досліджень пов’язаний з тематичним планом науково-дослідних 
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робіт Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ): 

«Синтез неорганічних та координаційних сполук для створення 

функціоналізованих матеріалів» (№ Держреєстрації 0111U005046) та «Cинтез 

та дослідження складнооксидних та різнометалічних координаційних сполук як 

основи нових поліфункціональних матеріалів» (№ Держреєстрації 

0116U002560). 

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи було показати 

принципову можливість використання методу прямого синтезу для одержання 

гетерометалічних сполук на основі поліоксомолібдатів та порівняти його з 

«сольовим» методом. Дослідити будову, фізико-хімічні властивості та показати 

можливості практичного використання одержаних сполук. 

Для досягнення поставленої мети було необхідно вирішити такі задачі:  

- вивчити вплив природи вихідних сполук (Cu, Co, Мо та V) на склад 

продуктів взаємодії; 

- розробити методики синтезу гетерометалічних сполук; 

- встановити склад і кристалічну будову синтезованих сполук та вивчити їх 

спектральні та термічні властивості; 

- дослідити функціональні властивості одержаних сполук.  

Об’єкт дослідження: реакції утворення Мо-вмісних гетерометалічних 

сполук в умовах прямого синтезу і «сольового» методу. 

Предмет дослідження: умови утворення, будова та властивості Мо-

вмісних гетерометалічних сполук з N-донорними лігандами. 

Методи дослідження: атомно-емісійний (Cu, Mo, P, V) та елементний 

(C, H, N) аналізи, інфрачервона (ІЧ) та електронна спектроскопії, спектроскопія 

електронного парамагнітного резонансу (ЕПР), рентгеноструктурний (РСтА) та 

рентгенофазовий (РФА) аналізи, термогравіметричний та диференційно-

термічний аналізи (ТГА та ДТА), циклічна вольтамперометрія, магнетохімія. 

Наукова новизна одержаних результатів. Досліджено вплив природи 

джерел металу на склад продуктів взаємодії та проведено порівняння двох 

методів синтезу для одержання сполук на основі ПОМ. Методом спектроскопії 
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ЕПР показано, що метод синтезу не впливає на склад комплексних часток 

купруму у розчині та на склад продуктів взаємодії лише при співвідношеннях у 

системі {Cu}:(NH4)2HPO4 = 1:1 – 1:1,6. Показано, що у системах з більшим 

вмістом купруму ({Cu}:(NH4)2HPO4 = 2:1) гептамолібдат-аніон Мо7О24
6– в 

умовах прямого синтезу в присутності bpy (bpy = 2,2’-дипіридил) руйнується з 

утворенням молібдату МоО4
2–, а в умовах «сольового» методу – утворює 

вакантні аніони Страндберга [P2Mo3O18]8– та [P2Mo2O15]8–. У той же час у 

системах з en (en = етилендиамін) в умовах прямого синтезу відбувається 

самозбірка одношапкового аніона Кеггіна [PMoVI
6VV

6O40(VIVO)]7–, а при заміні 

порошку металічної міді на сіль купруму – ПОМ {P2Mo13V7O64} на основі 

шестивакантного аніона γ-Кеггіна. Амоній молібдатофосфат (NH4)3РМо12О40 в 

умовах окисного розчинення міді в залежності від природи ліганду руйнується 

з утворенням МоО4
2– та похідного димолібдату {Mo2O7(phen)} (phen = 

1,10-фенантролін) або перетворюється в аніон Страндберга [P2Mo5O23]6–, а в 

умовах «сольового» методу взагалі не вступає у взаємодію. При використанні 

як вихідних сполук ванадію V2O5, NH4VO3 або VOSO4 здебільшого 

утворюються сполуки на основі аніона Кеггіна [PMo12-хVхO40]n– (х = 3, n = 6; 

х = 4, n = 7) з високим ступенем заміщення Мо на V. Однак при використанні 

(NH4)2V6O16 ванадій до складу ПОМ не входить, а одержано комплекси на 

основі аніона Страндберга [P2Mo5O23]6–. У Mo/V-вмісних системах без сполук 

фосфору(V) утворюються сполуки зі змішанометалічними ізополіаніонами зі 

структурою октамолібдату ([α-V2Mo6O26]6– та [β-VMo7O26]5– при використанні 

сполук VV та VІV відповідно). 

Запропоновано спосіб прямого синтезу Мо-вмісних гетерометалічних 

сполук, який полягає у взаємодії порошку металу (Cu, Cо) з N-донорним 

лігандом у присутності вихідних сполук для формування ПОМ у водному 

середовищі. За розробленими методиками, які характеризуються простотою 

експериментального виконання та доступністю вихідних речовин, одержано 28 

нових координаційних сполук, досліджених методом рентгеноструктурного 

аналізу. Вперше кристалографічно охарактеризовано ди- та тривакантні аніони 
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Страндберга [P2Mo3O18]8– і [P2Mo2O15]8–, змішанометалічний аніон зі 

структурою β-октамолібдату [VMo7O26]5– та фрагмент {P2Mo13V7O64} на основі 

шестивакантної структури аніона γ-Кеггіна. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

сприяють подальшому розвитку методу прямого синтезу координаційних 

сполук та розширюють межі його використання для одержання гібридних 

сполук на основі ПОМ. 

Отримані сполуки є ефективними адсорбентами катіонних барвників з 

водних розчинів, проявляють фотопровідні та фотовольтаїчні властивості в 

полімерних композитах. Вуглецево-пастові електроди (ВПЕ), модифіковані 

синтезованими сполуками, проявляють каталітичну активність у реакціях 

електрохімічного відновлення NO2
– та IO3

–. Синтезовані сполуки також 

каталізують фотохімічний розклад води з виділенням О2. Результати 

дослідження можуть бути використані при підготовці підручників, лекційних 

курсів та практикумів з координаційної хімії для студентів хімічних 

спеціальностей. 

Особистий внесок здобувача. Основний обсяг експериментальних 

досліджень, обробка та аналіз одержаних результатів, формулювання 

попередніх висновків виконано здобувачем особисто. Постановка мети і задач 

дослідження, обговорення одержаних результатів, їх аналіз та формулювання 

заключних висновків проведено разом з науковим керівником 

д.х.н., проф. Кокозеєм В. М. та за участю к.х.н., ст.н.с. Маханькової В. Г., якій 

належать основні ідеї прямого синтезу сполук на основі ПОМ. Магнетохімічні, 

ЕПР-спектральні та термогравіметричні дослідження виконано на хімічному 

факультеті Вроцлавського університету (Польща) і опубліковано у 

співавторстві з J. Jezierska. Циклічні вольтамперометричні та 

електрокаталітичні дослідження проведено на хімічному факультеті 

Ягеллонського університету (Польща) і опубліковано разом з D. Matoga та 

P. Zabierowski. Дослідження фотокаталітичної активності проведено в 

університеті м. Уппсала (Швеція). Електрофізичні властивості полімерних 
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композитів з добавками Мо-вмісних гетерометалічних сполук досліджено на 

кафедрі ВМС КНУ та опубліковано у співавторстві з д.ф.-м.н. 

Давиденком М. О., д.ф.-.м.н. Давиденко І. І. та к.х.н. Студзинським С. Л. 

Рентгеноструктурні дослідження проведено в НТК «Інститут монокристалів» 

(м. Харків) за участю д.х.н. Шишкіна О. В., к.х.н. Шишкіної С. В. та к.х.н. 

Омельченко І. В. У окремих дослідженнях брав участь д.х.н. Затовський І. В. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи були 

оприлюднено на: VІ Всеукраїнській науковій конференції студентів та 

аспірантів «Хімічні Каразінські читання – 2014» (Харків, Україна, 2014), XIX 

Українській конференції з неорганічної хімії (Одеса, Україна, 2014), XV, XVII 

та XVIII Міжнародних конференціях студентів та аспірантів «Сучасні 

проблеми хімії» (Київ, Україна, 2014, 2016, 2017), The XIXth, XXth Winter School 

on Coordination Chemistry (Karpacz, Poland, 2014, 2016), VIІIth, ІХth International 

Chemistry Conference Toulouse-Kiev (Toulouse, France, 2015; Київ, Україна, 

2017), III EuCheMS Inorganic Conference «Chemistry over the horizon» (Wroclaw, 

Poland, 2015) та ІХ Українській науковій конференції студентів, аспірантів і 

молодих учених з міжнародною участю «Хімічні проблеми сьогодення» 

(Вінниця, Україна, 2016). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 6 статей та 

тези 11 доповідей, одержано 3 патенти України. 

Структура та об'єм дисертації. Дисертація складається зі вступу, 6-ти 

розділів, висновків, списку цитованої літератури (174 найменування) та 

додатків. Робота викладена на 142 сторінках друкованого тексту і містить 119 

рисунків, 9 таблиць та 3 додатки. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 
1.1. Ізо- та гетерополімолібдати 

Важливою властивістю молібдатної кислоти та її солей є їх здатність до 

утворення поліаніонних форм. Молібден-вмісні полікислоти поділяють на два  

типи: ізополікислоти, які окрім молібдену містять ще оксиген та гідроген, та 

гетерополікислоти, до складу яких додатково входять атоми ще принаймні 

одного елементу (P, Si, B тощо). 

При поступовому зниженні рН розчинів молібдатів залежно від 

концентрації, кислотності середовища, температури, часу 

нагрівання/охолодження тощо, унаслідок конденсації можуть утворюватись 

різні ізополіформи [12]. При рН > 6,5 стабільною формою є аніони МоО4
2–, при 

рН = 4–5 переважають гептамолібдат-йони Мо7О24
6–, а в ще більш кислому 

середовищі – октамолібдат-йони Мо8О26
4–.  

При наявності у розчині оксоаніонів двох або більше елементів, здатних 

полімеризуватися (ванадій(V), ніобій(V), тантал(V), молібден(VI), 

вольфрам(VI)), можуть утворюватися гетерополіаніони або їх змішанометалічні 

аналоги. Таким сполукам властиво зберігати поліаніонну будову при зміні 

ступенів окиснення металів. 

У поліоксоаніонах (ПОА) поліедри, зазвичай октаедри, сполучаються 

вершинами або ребрами (рис. 1.1). Значно рідше зустрічаються аніони зі 

з’єднаними гранями поліедрами.  

 

(а) (б) 

  

Рис. 1.1. Сполучення поліедрів у ПОА вершиною (а) та ребром (б). 
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Характерною рисою будови усіх ПОА є відсутність октаедрів МО6 з більш 

ніж двома термінальними атомами оксигену (Отерм.). Крім того, слід зазначити, 

що атоми металів не знаходяться у центрі поліедрів, що пов’язано з 

поляризацією всередині аніона, та є дещо зміщеними до Отерм.. Це у свою чергу 

приводить до зниження основності та нуклеофільності таких атомів оксигену, 

тому, наприклад, їх протонування та утворення сполук за рахунок координації 

до Отерм. зустрічається рідше порівняно з містковими атомами оксигену. 

 
1.2. Структурні типи поліоксоаніонів 

Загалом можна виокремити п’ять структурних типів ПОА, оскільки усі 

інші можна описати комбінаціями їх фрагментів. Крім виділених у окремий тип 

гексаметалатів, у яких жодну з позицій металів не можна розглядати як 

гетероатом (ГА), інші чотири класифікують у залежності від оточення ГА: 

 тетраедричне:  

- усі атоми оксигену тетраедра з’єднані з МО6, причому октаедри 

містять тільки один Отерм. (наприклад, аніон Кеггіна);  

- тільки три атоми оксигену тетраедра сполучені з МО6, причому 

октаедри містять по два Отерм. (наприклад, аніон Страндберга); 

 октаедричне; 

 ікосаедричне.   

 
1.2.1. Гексаметалати 

ПОМ структури Ліндквіста [M6O19]n– утворюють такі елементи як Nb, Ta, 

Mo та W, при цьому шість октаедрів МО6 сполучені ребрами (рис. 1.2).  

  

Рис. 1.2. Будова аніона Ліндквіста [M6O19]n–. 
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Крім того, одержано кілька сполук на основі, наприклад, V/Mo та Nb/W 

аніонів [18,19]. У зв’язку з високою симетрією (Оh) та розупорядкованістю 

встановити положення різних атомів металів у змішанометалічних формах за 

допомогою РСтА не вдається. Розрізнити ізомери на даний час вдається лише 

спектроскопічними методами, наприклад ІЧ або ЯМР. 

1.2.2. Аніони з гетероатомами в октаедричному оточенні 

Аніонам складу [M7O24]n– відповідають два типи структур: Андерсона 

(рис. 1.3, а) та гептамолібдату (рис. 1.3, б) (симетрії відповідних ПОМ – D3d та 

C2v). Структуру Андерсона можна описати як кільце зі сполучених ребрами 

шести октаедрів, всередині якого знаходиться додатковий октаедр МО6. 

Зазвичай центральне положення займають такі метали як хром чи алюміній 

[20,21], однак відома і сполука з [ІMо6O24]6– [22]. Аніон Андерсона має плоску 

будову, а другий тип, характерний лише для [M7O24]n– (М = Mo, W), має 

вигнуту форму. 

(а) (б) 

  

Рис. 1.3. Будова аніона Андерсона (а) та гептамолібдату (б).   

1.2.3. Аніони з гетероатомами в тетраедричному оточенні: 

структура аніона Кеггіна, його ізомери та похідні 

Найбільш широко розповсюдженим гетерополіаніоном є аніон Кеггіна 
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[ХМ12О40]n– (Х = P, As, Si, S, Ti, V, Zr та ін., М = Mo, W) у зв’язку з його 

високою термодинамічною стабільністю [23,24]. Центральний атом 

(гетероатом) знаходиться у тетраедричному оточенні та координує чотири 

фрагменти {М3О13}. Поліедри в структурі з’єднані вершинами та ребрами 

(рис. 1.4), октаедри МО6 містять по одному термінальному атому оксигену. 

 
 

Рис. 1.4. Будова аніона Кеггіна [РМо12О40]3–. 

Існує п’ять структурних модифікацій даного ПОМ (рис. 1.5), які 

відрізняються положенням фрагмента {М3О13}, що обертається на 60º навколо 

вісі С3 [25]. Збільшення кількості сполучених ребрами поліедрів приводить до 

кулонівського відштовхування та зниження стабільності аніона. Саме тому 

найбільш розповсюдженою є α-форма. 

 

Рис. 1.5. Будова структурних модифікацій аніона Кеггіна. Взято з роботи [25]. 

Іншим широковідомим гетерополіаніоном цього ж типу є аніон Уеллса-

Доусона загальної формули [P2Mo18O62]6–. До його складу входять два 

гетероатоми, розміщені один над одним, кожен з яких оточений трьома 

фрагментами {М3О13} (рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. Будова аніона Уеллса-Доусона [P2Mo18O62]6–. 

Схематично його будову також можна представити поєднанням двох 

аніонів Кеггіна, в кожному з яких відсутня одна тріада октаедрів (рис. 1.7). 

 

Рис. 1.7. Утворення аніона Уеллса-Доусона, виходячи з аніона Кеггіна. 

1.2.4. Аніони з гетероатомами в тетраедричному оточенні зі 

структурами типу Х2М5 та Х2М6 

Аніон Страндберга [P2Mo5O24]6– був вперше кристалографічно 

охарактеризований у 1973 році [26]. ПОА має будову п’ятичленного кільця, утвореного 

п’ятьма октаедрами МоО6, що поєднані ребрами, за виключенням одного контакту 

тільки через вершину. Тетраедричні фрагменти {РО4} зв’язані з кільцем трьома 

спільними атомами оксигену і знаходяться один над та інший під ним. Кожен октаедр 

МоО6 має чотири місткові та два термінальні атоми оксигену, а кожен тетраедр ХО4 – 

три місткові та один термінальний атом оксигену (рис. 1.8). Максимально можливою 

симетрією є С2. Основною особливістю аніона Страндберга є його відносно малий 

розмір та при цьому висока густина заряду в порівнянні з іншими ПОА. Відомо лише 

кілька аніонів такого типу з S та Se як гетероатомами замість фосфору [27,28]. Для 

вольфраму аніон такої структури також малопоширений [29]. 



27 
 

      

Рис. 1.8. Будова аніона Страндберга [P2Mo5O24]6–. 

У іншому подібному аніоні [V2Mо6O26]6– кільце утворене поєднанням шести 

октаедрів МО6, тетраедричні групи, як і в попередньому випадку, розміщені над та під 

ним (рис. 1.9). Даний аніон характерний для таких гетероатомів як As, Mo та V [30–32]. 

Тетраедри цих елементів більші за розмірами порівняно з {РО4}, що і приводить до 

формування більш симетричного аніона. 

  

Рис. 1.9. Будова аніона [V2Mо6O26]6–. 

1.2.5. Аніони з гетероатомами в ікосаедричному оточенні 

Уперше структуру з гетероатомом в ікосаедричному оточенні, будова якої 

наведена на рис. 1.10, було описано для [CeMo12O42]8– в 1968 році [33].  

 

 Саме після встановлення будови цього 

аніона стало відомо про можливе поєднання 

октаедрів МО6 гранями. Однак досі подібні 

аніони зустрічаються надзви-чайно рідко, що 

пов’язано зі значним ку-лонівським 

відштовхуванням. Ікосаедр СеО12 координує 

з’єднані гранями октаедри у фрагменти {Мо2О9}, 

які у свою чергу поєднуються вершинами.  

Рис. 1.10. Будова аніона 
[CeMo12O42]8–. 

Узято з роботи [33]. 
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1.3. Синтез та кристалічна будова комплексних сполук з оксоаніонами 

Склад сполук на основі поліоксоаніонів є чутливим не тільки до методу синтезу, 

але й до багатьох чинників, таких як співвідношення реагентів, температура, 

кислотність середовища тощо. У деяких випадках вплив має навіть порядок 

змішування вихідних компонентів [12]. При синтезі координаційних сполук у 

залежності від типу ПОМ використовують як метод самозбірки аніона (наприклад, 

аніон Страндберга утворюється лише в умовах in situ), так і метод будівельних блоків 

(наприклад, аніон Кеггіна часто вводять в реакцію вже попередньо «зібраним»). 

Найбільш поширеним методом одержання гібридних сполук (поєднання органічних 

фрагментів або комплексів металів з органічними лігандами з неорганічною 

складовою, наприклад, ПОМ [2]) є гідротермальний синтез.  

1.3.1. Комплексні сполуки з оксомолібдатами 

Найбільш розповсюдженим Мо-вмісними фрагментом у комплексних 

сполуках є {Мо8О26}, рідше зустрічаються {МоО4}, {Мо2О7} та {Мо7О24}. 

Сполуки полімерної будови [CuІ(4,4’-bpy)]2MoO4·2H2O (С1) та 

[CuІ
2(4,4’-bpy)2(Mo2О7)]n (С2) було синтезовано в гідротермальних умовах з 

використанням водних розчинів Na2MoO4, CuSO4, 4,4’-bpy (4,4’-дипіридил) в 

присутності NH4OH для С1 та As2O3 у випадку С2, відповідно [34,35]. У обох 

випадках відбулося відновлення CuІІ до CuI.  

Поліедр атома міді в С1 утворений двома атомами нітрогену двох молекул 

ліганду та оксигеном фрагмента {MoO4}, який є містковим та пов’язує два 

ланцюги між собою, утворюючи одновимірні стрічки (рис. 1.11). 

 

 

 

 

Рис. 1.11. Кристалічна будова комплексу [Cu(4,4’-bpy)]2MoO4·2H2O (С1). 
Узято з роботи [34]. 
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Подібну будову має сполука С2, в якій ланцюги [Cu(4,4’-bpy)]n 

поєднуються фрагментом {Мо2О7} (рис. 1.12). 

 

Рис. 1.12. Будова сполуки [Cu2(4,4’-bpy)2(Mo2О7)]n (С2). Взято з роботи [35]. 

 

Взаємодія сполуки 

(NH4)42[MoVI
72MoV

60O372(OAc)30(H2O)72] з 

оксидом купруму(II) та phen в суміші 

CH3OH/ДМФА привела до формування 

біядерної сполуки [Cu(phen)2MoO4]·CH3OH 

(С3) [36]. Сполука має молекулярну 

будову, координаційний поліедр атома 

купруму утворений чотирма атомами 

нітрогену двох молекул phen та атомом 

оксигену, що є містковим між атомами 

купруму та молібдену (рис. 1.13).  

Рис. 1.13. Будова сполуки 
[Cu(phen)2MoO4]·CH3OH (С3). 

Взято з роботи [36]. 

Сполука (NH4)[Cu(en)2][Na(en)Cu(en)2(H2O)(Mo7O24)]∙4H2О (С4) також 

одержана в гідротермальних умовах з використанням (NH4)6Mo7O24 як вихідної 

сполуки молібдену(VI). Кислотність середовища регулювалася додаванням 

розчину NaOH. Катіон-аніонна будова утворена поєднанням йонів 

[Na(en)Cu(en)2(H2O)(Mo7O24)]3–, NH4
+ та [Cu(en)2]2+ [37]. У структурі наявні два 

кристалографічно незалежні атоми купруму: з викривленим октаедричним 

оточенням CuN4O2 та тетрагонально-пірамідальним CuN4O. Координаційні 

поліедри атомів купруму першого типу утворені чотирма атомами нітрогену 

двох молекул en та двома містковими атомами оксигену аніонів Mo7O24
6–, 

другого – чотирма атомами нітрогену двох молекул en та одним атомом 
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оксигену молекули води. Гептамолібдат-аніони Mo7O24
6– поєднуються 

комплексними фрагментами {Cu(en)2} у зигзагоподібні полімерні ланцюги 

(рис. 1.14). 

 

Рис. 1.14. Будова сполуки (NH4)[Cu(en)2][Na(en)Cu(en)2(H2O)(Mo7O24)]∙4H2О 
(С4). Взято з роботи [37]. 

 

Гетерометалічні сполуки 

{[MII(HL)2]2(Mo8O26)}n (M = Co 

(С5), Ni (С6), Zn (C7), HL = 

3-(2-піридил)піразол) є ізострук-

турними та мають полімерну 

будову. Рис. 1.15. Будова {[СоII(HL)2]2(Mo8O26)}n 
(С5). Взято з роботи [38]. 

Комплекси утворені поєднанням фрагментів {M(HL)2} з β-{Mo8O26} 

містковими атомами оксигену ПОМ (рис. 1.15). Сполуки одержані 

гідротермальним синтезом у результаті взаємодії відповідної солі металу з 

лігандом у присутності Na2MoО4 з використанням хлоридної кислоти для 

зниження рН до 5 [38]. 

 

 

Аніон [Mo8O26]4– має 

п’ять структурних 

модифікацій, будову яких 

наведено на рис. 1.16 [39]. 

Найбільш розпов-

сюдженою у координа-

ційних сполуках є 

β-форма. Рис. 1.16. Будова структурних модифікацій 
[Mo8O26]4–. Взято з роботи [39]. 
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1.3.2. Синтез та кристалічна будова сполук на основі 

гетерополіоксомолібдатів 

Згідно з Кембріджським банком структурним даних1 (CCDC), найбільш 

часто до складу гібридних сполук з P/Mo-вмісними гетерополіаніонами входять 

аніони Кеггіна та Страндберга. Заряд ПОМ зазвичай скомпенсовано катіонними 

комплексами купруму з N-донорними лігандами, менш розповсюдженими є 

протийони з іншими 3d-металами. 

Так, гідротермальним синтезом було одержано сполуку катіон-аніонної 

будови {[Cu2(4,4’-bpy)4(H2O)4](PMo12O40)(H2O)18}n (С8), причому катіони 

[Cu2(4,4’-bpy)4(H2O)4]n
4n+ мають полімерну будову, між шарами яких 

знаходяться гетерополіаніони [PMo11
VIМоVO40]4– (рис. 1.17). Вихідною 

сполукою молібдену(VI) у вихідній системі була молібдатофосфатна кислота. 

Часткове відновлення МоVI → MoV у присутності N-донорних лігандів у 

гідротермальних умовах є типовим. Регулювання кислотності середовища 

(рН = 5) здійснювалося шляхом додавання NaOH [40]. 

 

(а) (б) 

Рис. 1.17. Будова катіона [Cu2(4,4’-bpy)4(H2O)4]n
4n+ (а) та фрагмент упаковки 

сполуки{[Cu2(4,4’-bpy)4(H2O)4](PMo12O40)(H2O)18}n (С8) (б). Взято з роботи [40]. 
 
Комлекс {[Cu(phen)2]2[PMoVI

11MoVO40]} (С9), що містить у своєму складі 

частково відновлений аніон Кеггіна, був одержаний самозбіркою в 

гідротермальних умовах [41]. Для синтезу було обрано такі реагенти: Na2MoO4, 

                                           
1 Англомовне скорочення CCDC. Адреса сторінки – форми запиту структурних файлів: 

http://www.ccdc.cam.ac.uk/cgi-bin/catreq.cgi? 
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Cu(ОАс)2, NH4VO3, H3PO4 та phen. Слід зазначити, що ванадій не увійшов до 

складу продукту. Сполука має молекулярну будову, комплексні фрагменти 

{Cu(phen)2} ковалентно зв’язані з гетерополіаніоном містковими атомами 

оксигену (рис. 1.18). 

(а) (б) 

Рис. 1.18. Будова сполуки {[Cu(phen)2]2[PMoVI
11MoVO40]} (С9) (а) 

та фрагмент її упаковки (б). Взято з роботи [41]. 

При введенні сполук ванадію в реакційну суміш, що містить сполуки 

фосфору та молібдену, часто утворюються змішанометалічні аніони Кеггіна, 

однак можливе і формування його шапкових модифікацій. Такі 

гетерополіаніони мають в основі структуру α-форми, до якої додатково 

прикоординовані групи VOn+. 

Гідротермальним синтезом було отримано сполуку 

{[Cu4
I(cppy)4][PMo7

VIMo5
VO40(VIVO)2]}·2H2O (С10) (cppy – 4-(5-(4-

хлорфеніл)піридин-2-іл)піридин), що містить у своєму складі двошапковий 

аніон Кеггіна [42]. Гетерополіаніони ковалентно поєднані з фрагментами 

{Cu4(cppy)4} містковими атомами оксигену шапок у полімерний ланцюг 

(рис. 1.19).  

 

Рис. 1.19. Будова {[Cu4
I(cppy)4][PMo7

VIMo5
VO40(VIVO)2]}·2H2O (С10). 

Взято з роботи [42]. 
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Суміш реагентів (H3[PMo12O40], Cu(ОАс)2, NH4VO3, cppy) витримувалася в 

автоклаві при 160°C протягом 11 днів. Час взаємодії був вирішальним для одержання 

сполуки, оскільки його зменшення призводило до формування аморфного зразка 

замість кристалічного. При синтезі відбулося часткове відновлення усіх металів, що 

входять до складу сполуки. 

В умовах самозбірки з реагентів (NH4)6Mo7O24, NH4VO3, VOSO4, H3PO3, 

H2C2O4 та CuCl2 з введенням en не тільки як ліганду, а і регулятора кислотності 

в гідротермальних умовах була синтезована сполука 

[Cu(en)2]{[Cu(en)2]2[MoVI
5MoV

3VIV
8O40(PO4)]}·4H2O (С11) [43]. Чотиришапкові 

аніони Кеггіна [PMo8V8O44]6– (рис. 1.20, а) поєднуються з фрагментами 

{Cu(en)2} слабкими взаємодіями (рис. 1.20, б). 

(а) (б) 

Рис. 1.20. Будова [PMo8V8O44]6– (а) та фрагмента ланцюга 
[Cu(en)2]{[Cu(en)2]2[MoVI

5MoV
3VIV

8O40(PO4)]}·4H2O (С11) (б). 
Взято з роботи [43]. 

 
Лише одна сполука, до складу якої увійшла шестишапкова Mo/V 

модифікація структури аніона Кеггінa (рис. 1.21), була одержана у 2002 

році [44].  

 

Рис. 1.21. Схема утворення поліоксокатіона [(VVO4)MoVI
12O36(VIVO)6]9+ 

з аніона Кеггіна. Взято з роботи [44]. 
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Як реагенти для одержання [(VVO4)MoVI

12O36(VIVO)6](OH)9·11H2O (С12) 

були обрані (NH4)2MoS4, NH4VO3, NaOH та NH2OH·HCl у мольних 

співвідношеннях 3,75:1,0:10,0:15,0. Кристали С12 одержано з розчину після 

взаємодії компонентів у гідротермальних умовах при 190°C. Продукт може 

бути отриманий лише в інертній атмосфері, оскільки при доступі кисню 

відбувається окиснення VIV. Несподіваним у даному випадку є утворення 

поліоксокатіона, заряд якого скомпенсований гідроксильними групами. 

Порівняно з наведеними вище модифікаціями аніона Кеггіна, 

несиметричні поліоксоаніонні структури (одно- та тришапкова) на його основі є 

нестабільними та, відтак, менш поширеними. 

При взаємодії H3PMo12O40, phen, Fe2O3, NH4VO3 та trea (trea – триетиламін) 

у водному розчині при рН = 5 у гідротермальних умовах одержано кристали 

складу [Fe(phen)3]2[PMoVI
7MoV

5O40VIVO] (С13) [45]. Сполука складається з 

комплексних катіонів [Fe(phen)3]3+ та одношапкових аніонів Кеггіна 

[PMoVI
7MoV

5O40VIVO]6– (рис. 1.22). 

 

Рис. 1.22. Будова [Fe(phen)3]2[PMoVI
7MoV

5O40VIVO] (С13). 
Взято з роботи [45]. 

Сполуки на основі аніона Андерсона одержують в умовах самозбірки 

найчастіше з Na2MoO4 або (NH4)6Mo7O24 та солей алюмінію чи хрому, які 

зазвичай входять до складу аніонів як гетероатоми. Як приклад, будова аніона 

сполуки (H2bpp)[Ag{AlMo6(OH)6O18}]·2,5H2O (С14) (H2bpp = 

1,3-ди(4-піридил)пропан) наведена на рис. 1.23 [21].  
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Рис. 1.23. Будова аніона сполуки (H2bpp)[Ag{AlMo6(OH)6O18}]·2,5H2O (С14). 
Взято з роботи [21]. 

 
На даний час гібридних сполук з аніоном Уеллса-Доусона [P2Mo18O62]6– 

одержано досить мало порівняно з його W-вмісним аналогом. 

На відміну від добре дослідженого аніона Кеггіна, що існує в основному 

при pH = 3–5, аніон Страндберга [P2Mo5O23]6– є стабільним у значно ширшому 

діапазоні кислотності (pH = 1–7), що створює додаткові можливості для 

одержання комплексів на його основі (рис. 1.24) [46]. 

 

Рис. 1.24. Межі рН стабільності деяких гетерополіоксомолібдат-аніонів. Взято з 
роботи [46]. 

Основним методом одержання сполук з аніоном Страндберга [P2Mo5O23]6–, 

як і у попередніх випадках, є гідротермальний синтез. 
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Наступний приклад демонструє як зміна умов синтезу (температура 

реакційної суміші та кислотність середовища) приводить до утворення не лише 

різних сполук, але й формування іншого ПОМ. Так, при взаємодії CuCl2, 

Na2MoO4, imi (imi = імідазол) та H3PO4 у водному розчині при pH ~ 1 та 

нагріванні до 120°С впродовж двох діб одержано аморфний осад, а при зміні 

кислотності середовища до рН = 3 утворюється суміш кристалів 

(Himi)[{Cu(imi)4}2(HP2Mo5O23)]·3H2O (С15) та (Himi)5{HP2Mo5O23}·4H2O (С16). 

Монофазний зразок С15 вдалося отримати при рН = 5. При підвищенні 

температури до 180°С при рН = 1 утворюється також суміш С15 та С16, однак 

при зміні кислотності кристалізуються нові сполуки: 

(imi)(Himi)2[{Cu(imi)2}2H2P2Mo5O23]·H2O (С17) при рН = 3 та 

(Himi)6{Cu(imi)2}2{Cu(imi)2(H2O)}2[Na{(HPO4)4Mo6(OH)3O12}2]·7H2O (С18) при 

рН = 5 [13] (рис. 1.25).  

 (а) (б) 

 (в) (г) 

Рис. 1.25. Будова сполук (Himi)[{Cu(imi)4}2(HP2Mo5O23)]·3H2O (С15) (а), 
(Himi)5{HP2Mo5O23}·4H2O (С16) (б), (imi)(Himi)2[{Cu(imi)2}2H2P2Mo5O23]·H2O (С17) 

(в) та (Himi)6{Cu(imi)2}2{Cu(imi)2(H2O)}2[Na{(HPO4)4Mo6(OH)3O12}2]·7H2O 
(С18) (г, взято з роботи [13]). 

Оскільки термінальні атоми оксигену фосфатних груп аніона протоновані, 

то зв’язування з металічними центрами Cu відбувається через атоми оксигену 

молібдатних груп. 
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Окрім гідротермального синтезу, 

деколи вдається одержати гібридні 

сполуки простим змішуванням роз-

чинів відповідних сполук. Так, при 

повільному змішуванні водних 

розчинів Na2MoO4 та CuCl2 + ліганд 

утворюється осад, який потім роз-

чиняється при додаванні H3PO4 

(pH ~ 1).  

Рис. 1.26. Будова сполуки 
(Himi)3[{Cu(imi)3(H2O)2}{HP2Mo5O23}]·3H2O 

(С19). 

У одержаній сполуці (Himi)3[{Cu(imi)3(H2O)2}{HP2Mo5O23}]·3H2O (С19) 

[13] комплексні фрагменти {Cu(imi)3(H2O)2} поєднані з аніоном Страндберга 

атомами оксигену октаедра МоО6 (рис. 1.26). 

Синтез сполуки (AniH)2[(PO4)2Mo5O15{Cu(Ani)2(H2O)}2](Ani)·2H2O (С20) 

(Ani – анілін) відбувається аналогічно до попереднього за виключенням 

використання амоній гептамолібдату замість Na2MoO4 [47]. Одержана у 

результаті взаємодії сполука має одновимірну будову, утворену поєднанням 

аніонів Страндберга комплексними фрагментами {Cu(Ani)2(H2O)}, що 

координовані до місткових атомів оксигену як фосфатних, так і молібдатних 

груп (рис. 1.27). 

 

Рис. 1.27. Будова сполуки (AniH)2[(PO4)2Mo5O15{Cu(Ani)2(H2O)}2](Ani)·2H2O (С20). 
Взято з роботи [47]. 

Варіюванням умов гідротермального синтезу вдалося одержати 

координаційні сполуки однакового складу, але з різною просторовою будовою. 

Так, з реакційної суміші MoO3, Cu(OАс)2, tpypyz (tpypyz = тетрапіридилпіразин) 
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та H3PO4 кристалізується сполука [{Cu2(tpypyz)(H2O)2}(Mo5O15)(HOPO3)2]·2H2O 

(С21), а при зміні природи реагентів та співвідношення між ними (Cu2O як 

вихідна сполука купруму) – [{Cu2(tpypyz)(H2O)2}(Mo5O15)(HOPO3)2]·3H2O 

(С22) [48]. У другому випадку для одержання комплексу необхідно було 

збільшити кількість оксиду молібдену(VI), оскільки його частина витрачається 

на окиснення CuI до CuII. 

Сполуки мають дво- (С21) та тривимірну (С22) будову, утворену 

поєднанням аніонів Страндберга з катіонами [Cu2(tpypyz)(H2O)2]2+ атомами 

оксигену молібдатних груп (рис. 1.28), а термінальні атоми оксигену фосфатних 

груп в обох випадках протоновані і не задіяні у координації. 

(а) (б) 

Рис. 1.28. Фрагменти упаковок сполук 
[Cu2(tpypyz)(H2O)2}(Mo5O15)(HOPO3)2]·2H2O (С21) (а) та 

[{Cu2(tpypyz)(H2O)2}(Mo5O15)(HOPO3)2]·3H2O (С22) (б). Взято з роботи [48]. 

 

 

 Сполука молекулярної будови 

{[Cu(phen)(H2O)]3[P2Mo5O23]}·5H2O (С23) 

утворена аніоном Страндберга з 

координованими до нього фрагментами 

{Cu(phen)(H2O)} (рис. 1.29). Для 

одержання даного комплексу був 

використаний гідротермальний метод. 

Суміш реагентів (NH4)3[PMo12O40], CuCl2, 

H3PO4 та phen  (pH = 2,83)  витримувалася  

Рис. 1.29. Будова сполуки 
{[Cu(phen)(H2O)]3[P2Mo5O23]}·5H2O 

(С23). Взято з роботи [49]. 
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при 170ºС протягом 96 год [49]. За таких умов відбулася перебудова аніона 

Кеггіна в аніон Страндберга. 

Аніон [P2Mo5O23]6– можна легко модифікувати введенням 

органофосфатних груп замість фосфатних. Так, при взаємодії оксиду 

молібдену(VI) з ацетатом купруму у присутності bpy та 1,4-карбокси-

фенілфосфонової кислоти утворюється сполука 

[{Cu(bpy)H2O}3(O2CC6H4PO3)2Mo5O15]3∙4,5H2O (С24) [50]. Поліедри атомів 

купруму утворені донорними атомами нітрогену молекул bpy, атомами 

оксигену ПОМ та карбоксилатної групи 1,4-карбокси-фенілфосфонової кислоти 

(рис. 1.30). 

 

Рис. 1.30. Фрагмент упаковки сполуки 
[{Cu(bpy)H2O}3(O2CC6H4PO3)2Mo5O15]3∙4,5H2O (С24). Взято з роботи [50]. 

1.4. Прямий синтез сполук на основі поліоксометалатів 

Метод прямого синтезу координаційних сполук [51] полягає у 

використанні порошку або оксиду металу як одного з вихідних компонентів 

реакційної суміші. В умовах окисного розчинення металів процес взаємодії 

проходить у термодинамічно нерівноважних умовах, що зазвичай приводить до 

утворення сполук, які не вдається одержати в умовах традиційного «сольового» 

методу. Це можна пояснити тим, що перехід М0 → Mn+ вібувається через ряд 

відмінних проміжних стадій і супроводжується постійною зміною концентрації 

металу в умовах надлишку ліганду. Крім того, технологічна одностадійність є 

однією з основних переваг даного методу. Для одержання гетерометалічних 

сполук в умовах окисного розчинення металу можна виділити чотири основні 

підходи: 
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 сольовий M0(1)/M(1)O – M(2)X2 – HnL – Solv [52,53] 

 амонійний M0(1)/M(1)O – M(2)O – L – NH4X – Solv [54] 

 амонійно-сольовий M0(1)/M(1)O – M(2)X2 – L – NH4X –Solv [55] 

 прямий темплатний M0(1) – M(2)X2/M(2)O – L’ – Y – Solv, 
L’ – амін, Y – альдегід або кетон 

[56] 

Даний метод було успішно використано для синтезу гетерометалічних 

сполук на основі поліоксованадатів [57]. Так, при взаємодії металічної міді з en 

у присутності V2O5 та (NH4)2C2O4 у водному середовищі в залежності від 

співвідношень вихідної суміші з фільтратів було одержано дві сполуки складу 

(H2en)2[Cu(en)2(H2O)2][V10O28]·4H2O (С25), (H3O)2[{Cu(en)2(H2O)}2V10O28]·3H2O 

(С26). Час розчинення порошку металу та, відповідно, тривалість взаємодії при 

цьому складали лише 15 хв (С25) та 1 год (С26). Слід зазначити, що 

використання солі купруму замість порошку металу призвело до утворення 

суміші монометалічних продуктів. До складу обох кристалічних структур 

входять декаванадат-аніони та комплексні фрагменти купруму зі 

співвідношеннями 1:1 у С25 та 1:2 у С26. Будова сполук наведена на рис. 1.31. 

(а) (б) 

(в) (г) 

Рис. 1.31. Будова сполук (H2en)2[Cu(en)2(H2O)2][V10O28]·4H2O (С25) (а), 
(H3O)2[{Cu(en)2(H2O)}2V10O28]·3H2O (С26) (б) та фрагменти їх упаковки (в, г). 

Взято з роботи [57]. 
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1.5. Властивості гетерометалічних сполук на основі 

поліоксометалатів 

Застосування сполук на основі ПОМ обумовлено їх окисно-відновними та 

кислотно-основними властивостями. Внаслідок оборотних двоелектронних 

процесів (приєднання 24 електронів до аніона Кеггіна без руйнування 

структури) можливе їх застосування як катодів у високоємнісних батареях з 

можливістю багаторазового перезаряджання [58]. Кислотність Бренстеда 

гетерополікислот є більшою порівняно із типовими мінеральними кислотами, 

такими як HCl, H2SO4 та HNO3, а кислотність Льюїса можна доволі легко 

варіювати типом і складом ПОМ [59]. Крім того, ПОМ ефективно поглинають 

світло ближнього видимого діапазону, що обумовлює їх застосування як 

фотокаталізаторів [60]. 

Дослідження каталітичної активності сполук 

[(Cu(H2O))2(μ-bpy)2(C6H5PO3)2Mo5O15]n (С27) та [(Cu(H2O)2)2(μ-bpy)(C6H5PO3)2Mo5O15]n 

(С28) показали їх ефективність як гетерогенних каталізаторів у реакції 

кислотно-основного типу при одержанні циклогексанон етиленкеталю 

(рис. 1.32) [61]:  

 

Рис. 1.32. Схема реакції одержання циклогексанон етиленкеталю. 

Зазвичай як каталізатори таких процесів використовують деякі 

протонодонорні кислоти, наприклад, HCl, H2SO4 тощо. Однак їх не можна 

рециклізувати, також при їх застосуванні утворюється велика кількість 

відходів. Крім того, необхідно використовувати стійке до корозії обладнання. 

Тому важливою є розробка саме гетерогенних каталізаторів, які не мають 

вищезазначених недоліків. 

Окрім активності у кислотно-основних реакціях, ПОМ є каталізаторами й 

окисно-відновних процесів. Так, сполука [Ni(m-biemb)4][H5PMo8V4O40(VO)2]∙8H2O 
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(С29) (m-biemb – 1-імідазол-1-илметил)-2,4,6-триметилбензен), будова якої 

наведена на рис. 1.33, виявилася ефективною в реакції окиснення стиролу 

пероксидом водню [62]. 

 

Рис. 1.33. Будова сполуки [Ni(m-biemb)4][H5PMo8V4O40(VO)2]∙8H2O (С29). 
Взято з роботи [62]. 

 
Електрокаталітична активність сполук на основі різних типів ПОМ широко 

вивчається на прикладі модельних реакцій відновлення NO2
–, IO3

– та BrO3
– 

(рис. 1.34) [63–65]. 

(а)  (б) 

Рис. 1.34. Циклічна вольтамперограма (ЦВА) ВПЕ, модифікованого сполукою 
[Ag4(bmte)2(H2O)2(SiMo12O40)] (С30), де bmte = 

1,2-біс(1-метил-5-меркапто-1,2,3,4-тетразол)етан, (а) та будова С30 (б). Взято з 
роботи [66]. 

Однією з найважливіших проблем у наші дні є виробництво відновлюваної 

екологічно чистої енергії. Тому синтез та дослідження каталізаторів окиснення 

води має велике практичне значення. У 2011 році було повідомлено про 

сполуку на основі аніона [Co4(H2O)2(PW9O34)2]10– [67], яка виявилася 

ефективною в реакції фотокаталітичного розкладу води (рис. 1.35). Однак 

згодом було з’ясовано, що каталітично активною сполукою у цьому процесі є 

СоО(ОН)х, що утворюється внаслідок гідролізу вихідної сполуки [68]. Крім 
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того, цей клас сполук можна використовувати при розкладі води не лише на 

стадії виділення кисню, але і водню [69].  

 

Рис. 1.35. Схема фотокаталітичного розкладу води з виділенням кисню. Взято з 
роботи [7]. 

Останнім часом широко досліджується активність ПОМ-вмісних сполук у 

реакціях фотокаталітичного розкладу барвників [64,70]. У той же час, було 

показано, що поруваті сполуки на основі ПОМ є ефективними сорбентами 

катіонних барвників, а деякі з них виявляють селективність у даних процесах 

(рис. 1.36) [71].  

(а) (б) 

Рис. 1.36. Селективна адсорбція барвника метиленового синього (МВ) у 
сумішах з родаміном Б (а) та метилоранжем (б) сполукою 

[Cu(en)2]3[Er(H2O)SiW11O39]2(C2O4)[Cu(H2O)(en)2]3∙10H2O (С31). 
Взято з роботи [71]. 

На прикладі [Cu(phen)(H2O)]3[P2Mo5O23]·5H2O (С23) вперше була показана 

протонна провідність сполук на основі аніона Страндберга [49]. Такі речовини 

є важливими для розробки електрохімічних приладів та паливних комірок. Крім 

того, нанесені ПОМ можуть використовуватися в сенсорах Н2О2 [72] або як 

мономолекулярні магнетики для створення блоків пам’яті тощо [73]. 
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1.6. Короткі висновки 

Велика чутливість структури ПОМ до умов синтезу відкриває шляхи 

одержання їх нових структурних типів варіюванням параметрів реакцій. Зміна 

кислотності середовища, співвідношень реагентів та температури реакційної 

суміші може приводити до утворення сполук різного складу, причому навіть з 

різними типами ПОМ. Незважаючи на стабільність в широкому діапазоні 

кислотності (наприклад, сполуки на основі аніона Страндберга були одержані 

при значеннях рН від 1 до 7), зазвичай точне значення рН для кожного випадку 

є вирішальним фактором для одержання як певного аніона, так і цільового 

продукту у кристалічному стані.  

На відміну від сполук на основі аніона Кеггіна, при одержанні яких 

використовують як метод будівельних блоків, так і самозбірки, сполуки з 

аніоном Страндберга утворюється лише в умовах самозбірки. Зазвичай як 

реагенти для одержання [P2Mo5O24]6– використовують Na2MoO4 з H3PO4, рідше 

(NH4)6Mo7O24, МоО3 та NaH2PO4. Нетиповим випадком є перебудова аніона 

Кеггіна [PMo12O40]3– в аніон Страндберга [P2Mo5O24]6–. 

Різноманіття властивостей гібридних сполук на основі ПОМ зумовлює їх 

використання в каталізі, медицині, як магнітних матеріалів та ін. Поєднання 

широкого спектру властивостей у одній сполуці робить їх перспективними для 

розробки поліфункціональних матеріалів. 

Не дивлячись не те, що гідротермальний синтез є найбільш 

широковживаним методом синтезу сполук на основі ПОМ, на фоні швидкого 

розвитку хімії гібридних сполук актуальним є пошук простіших методів їх 

синтезу. 
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РОЗДІЛ 2 

ВИХІДНІ РЕЧОВИНИ, МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ ТА МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
2.1. Підготовка вихідних речовин та методи дослідження 

Для синтезу брали відсіви порошків міді (ГОСТ 4960-2009) та кобальту 

(ГОСТ 9721-79) з розміром часток, менших ніж 0,05 мм. Без попередньої 

очистки використовували: амоній гептамолібдат(VI) тетрагідрат 

(NH4)6Mo7O24·4H2O («ч.д.а.»), молібдатну кислоту H2MoO4 («ч.д.а.»), оксид 

молібдену(VI) MoO3 («ч.д.а.»), 1,10-фенантролін моногідрат («ч.д.а.»), 

2,2’-дипіридил («ч.д.а.»), 5,5’-диметил-2,2’-дипіридил («ч.д.а.»), амоній 

гідрогенфосфат («ч.д.а.»), оксид ванадію(V) («ч.д.а.»), амоній ванадат («ч.д.а.»), 

амоній гексаванадат(V) (NH4)2V6O16 («ч.д.а.»), ванадій(IV) оксосульфат 

дигідрат («ч.д.а.»), купрум(ІІ) нітрат тригідрат («ч.д.а.»), купрум(ІІ) ацетат 

моногідрат («ч.д.а.»), купрум(ІІ) сульфат пентагідрат («ч.д.а.»), кобальт(ІІ) 

нітрат гексагідрат («ч.д.а.»), нікель(ІІ) нітрат гексагідрат («ч.д.а.») та 

діетилентриамін фірми «Sigma Aldrich». Безводний етилендіамін готували з 

70 % водного розчину за методикою [74], амоній молібдатофосфат 

(NH4)3PMo12O40∙хН2О – за методикою [75]. Розчин Ca(NO3)2 (0,2 М) готували 

розчиненням CaCO3 («ч.д.а.») у HNO3. 

Вміст металів у сполуках визначено за допомогою ICP спектрометра Fisons 

Instruments (ARL Model 3410+). Вміст вуглецю, азоту та водню визначали на 

аналізаторі Perkin-Elmer 2400 CHNS. Наведені результати аналізу є середніми з 

2–3 визначень. 

ІЧ спектри записували в області 400–4000 см–1 на спектрометрі з Фур’є-

перетворенням PerkinElmer Spectrum BX FT-IR у таблетках з KBr. Віднесення 

частот поглинання виконано у відповідності до атласів та баз даних [76–78] та 

при порівнянні зі стандартними зразками. 

Спектри ЕПР Х- та Q-діапазону (9,6 ГГц та 34,1 ГГц, відповідно) були 

записані на приладі Bruker ELEXSYS E500 CW-EPR при кімнатній температурі 
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та 77 К (університет м. Вроцлава, Польща). Комп’ютерне моделювання 

спектрів ЕПР поводилось за допомогою програм Bruker WinEPR 2.11 та 

SimFonia 1.25 [79]. 

Дослідження магнітної сприйнятливості проводилося в температурному 

інтервалі 1,8–300 К на SQUID-магнетометрі MPMSXL-5 (університет 

м. Вроцлава, Польща). Діамагнітні поправки були розраховані з використанням 

констант Паскаля [80]. 

Циклічні вольтамперометричні дослідження (Ягелонський університет, 

м. Краков, Польща) сполук 1 та 3б було проведено у ДМСО з [Bu4N]PF6 

(0,10 M) як допоміжним електролітом, використовуючи триелектродну схему 

електрохімічної комірки (Pt як робочий та допоміжний електроди, Ag/AgCl – 

електрод порівняння) на потенціостаті/гальваностаті AUTOLAB/PGSTAT 128N. 

ЦВА одержані в атмосфері аргону при кімнатній температурі. Значення E1/2 

розраховані з середніх значень анодних та катодних потенціалів 

(E1/2 = (Ea + Eк)/2) та перераховані відносно E1/2 пари фероценій/фероцен 

(Fc+/Fc).  

У випадку інших сполук як робочі були використані вуглецево-пастові 

електроди (ВПЕ), модифіковані одержаними комплексами. ВПЕ були 

виготовлені аналогічно до наведених у [81] методик з використанням 

графітової пасти та мінеральної олії nujol. Усі вимірювання проводилися у 

водному розчині 1 М сульфатної кислоти в інтервалі потенціалів від –1,0 до 

1,4 В відносно хлорсрібного електрода. Значення E1/2 наведено відносно 

хлорсрібного електрода порівняння. Кількість електронів, що беруть участь у 

процесах, встановлено на основі рівняння Тафеля для добре розділених редокс 

хвиль. Поверхню ВПЕ було регенеровано перед кожним вимірюванням кривих 

j–E без попередньої електрохімічної обробки, перші скани показано на 

графіках. Перед дослідженнями розчини продували аргоном (99,9%) для вида-

лення кисню повітря. Результати аналізували з використанням програм GPES. 

Термогравіметричний аналіз (ТГ/ДТА) комплексів проводили в атмосфері 

повітря, використовуючи систему TG-DTA Setaram SETSYS 16/18 (університет 
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м. Вроцлава, Польща). Криві ТГ/ДТА реєструвались при нагріванні зразка 

(наважка в межах 6–12 мг) в алундовому тиглі зі швидкістю 5°С/хв у 

температурному інтервалі 20–700°С.  

Дифрактограми реєстрували на приладі Shimadzu XRD-6000 

(CuK-випромінювання,  = 1,5418 Å). Напруга на рентгенівскій трубці 

складала 35 кВ, сила струму – 30 мА. Накопичення даних проводилося в 

покроковому скануючому режимі (крок 2θ складав 0,02º) зі швидкістю 

2 с/точку. Ідентичність монокристалів, відібраних для РСтА, та основної маси 

зразка перевіряли шляхом порівняння з дифрактограмами, розрахованими з 

результатів монокристального експерименту. Для встановлення фазового 

складу продуктів розкладу одержаних сполук використовували базу даних 

PDF-2 [82]. 

Для визначення адсорбційних властивостей сполук наважку зразка 

вносили у конічну колбу об’ємом 100 мл з 20 мл водного розчину барвника 

(метиленового синього (МС), метилоранжу (МО) або їх суміші) концентрацією 

10 мг/л кожного. Одержані суміші витримували в ультразвуковій бані протягом 

30 хв. У деяких випадках перемішування продовжували на магнітній мішалці 

до 60 хв. Досліди проводили у темряві, на денному світлі та при опроміненні 

ртутною лампою УФ діапазону. Аліквоти по 4 мл відбиралися кожні 5 та 30 хв і 

відцентрифуговувалися. Електронні спектри поглинання одержаних розчинів 

записували на спектрофотометрі Evolution 600 (Thermo Scientific) в області 

350–900 нм. 

Фотопровідні та фотовольтаїчні властивості полімерних композитів, 

легованих гетерометалічними комплексами, досліджено на кафедрі хімії ВМС 

КНУ. Для приготування плівок полімерного композиту (ППК) як дисперсне 

середовище використовували нефотопровідний полімер полівінілбутираль 

(ПВБ) (рис. 2.1).  

 

R = C3H7 

Рис. 2.1. Структурна формула полімеру ПВБ. 
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Зразки для досліджень готували у вигляді сендвіч-структур (скляна 

підложка – електропровідний шар ITO – ППК – Ag, де ITO – SnO2 : In2O3, або з 

вільною поверхнею ППК (скляна підложка – ITO – плівка ППК). При 

виготовленні зразків суспензії часточок розміром <105 нм в розчині ПВБ у 

хлористому метилені (масове співвідношення гетерометалічна сполука : ПВБ = 

1 : 2 у випадку 5, 7’ та 17 або 1 : 1 для 18 та 20) наносили на скляну підложку з 

шаром ITO, висушували 24 год за кімнатної температури, а потім 24 год у 

сушильній шафі при 80oC. У результаті на поверхні шару ITO були отримані 

плівки товщиною 2–5 мкм, яку вимірювали за допомогою інтерференційного 

мікроскопа МИИ-4. Для приготування Ag-електрода на вільну поверхню ППК 

наносили срібну пасту «ELECTROLUBE».  

Спектри дифузного відбиття одержаних сполук для вимірювання 

фотопровідних властивостей записували на спектрофотометрі SPECORD M-40 

та Evolution 600 (Thermo Scientific) в області 200–900 нм. 

Зразки сендвіч-структури використовували для вимірів густини струму (jd) 

до, під час та після опромінення світлом зі сторони прозорого електрода ITO в 

залежності від прикладеної до електричних контактів електричної напруги (U), 

її полярності, тривалості часу (t) опромінення та після вимкнення світла, 

температури (T), інтенсивності світла (І). Як джерело світла використовували 

лампу розжарювання зі скляним світлофільтром ОС11 з пропусканням в 

діапазоні довжин хвилі λ > 550 нм. Інтенсивність світла (I) змінювали 

нейтральними світлофільтрами (λmax ~ 532 (18, 19), 540 (17) та 650 нм (5, 7')). 

Інтенсивність світла ~ 40 Вт/м2, що падала на зразок в активну область зонду з 

боку скляної підложки, забезпечувалася випромінюванням світлодіода з силою 

світла 30 кд. 

Величину jd визначали після завершення перехідних процесів у зразку з 

моменту увімкнення електричної напруги. Величину густини фотоструму (jPH) 

та її максимальне значення (jPHmax) визначали як добавку до jd в процесі 

опромінення зразка світлом. Величину U змінювали в діапазоні 0–310 В. При 

температурних вимірах jd і jPH використовували термостат з оптичним вікном. 
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Температуру зразка змінювали в діапазоні 293–340 К та вимірювали з 

використанням термопари, яка була прикріплена срібною пастою до срібного 

електрода. Кінетику струму реєстрували USB-осциллографом BM8020. 

Величину електричного потенціалу (Vp) вільної поверхні ППК вимірювали 

відносно електрода SnO2 : In2O3 до опромінення світлом з боку прозорого 

електропровідного шару ІТО, його зміну під час (t) опромінення і після 

вимкнення світла. Для визначення фотовольтаїчних характеристик у зразках з 

вільною поверхнею ППК застосовували методику вимірювання потенціалу 

поверхні за допомогою динамічного зонда (модифікований метод Кельвіна 

[83,84]). Як зонд використано алюмінієву пластину діаметром 4 мм з частотою 

коливань 4 кГц. Кінетику зміни Vp(t) в зразках з вільною поверхнею ППК 

реєстрували з використанням запам’ятовуючого осцилографа Tektronix 

TDS1001B або USB-осцилографа BM8020. 

Залежність ємності (С) і тангенса кута діелектричних втрат (tg) [85,86] 

вимірювали для частоти f = 1 кГц синусоїдальної змінної електричної напруги з 

діючим значенням 15 В без опромінення та при опроміненні світлом. З цих 

вимірів розраховували величину С = (СРH–С)/С, і tg=(tgPH–tg)/tg (С, 

tgі СРH, tgPH  значення ємності і тангенса кута діелектричних втрат до і 

після увімкнення світла, відповідно). 

Дослідження фотокаталітичної активності в реакції окиснення води 

проводили в університеті м. Уппсала (Швеція). Для визначення кількості 

кисню, що виділяється, використовували комірку, оснащену електродом Кларка 

(Hansatech Instruments), відділеним від розчину зразка тефлоновою мембраною, 

з постійним перемішуванням реакційної суміші при температурі 20°C. Сигнал 

електрода реєструвався протягом усього часу проведення експерименту з 

інтервалом 0,1 с з використанням програмного пакета Oxygraph v1.02 

Instruments Hansatech. Досліджувані розчини продували аргоном для видалення 

кисню. Як фотосенсибілізатор використовували [Ru(bipy)3](ClO4)2, як акцептор 

електронів – пероксодисульфат натрію, всі експерименти проводили у 

боратному буфері. Для ініціювання реакції фотокаталітичного окиснення 
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води використовували видиме світло з LEDs, λ = 470 ± 10 нм, 820 μE. Величину 

TON розраховували як кількість молекул O2, що виділилась на один атом купруму. 

2.2. Загальна методика експерименту 

Синтез координаційних сполук проводився методом окисного розчинення 

металу, що полягав у взаємодії порошку металу (М0 = Сu, Co) з N-донорним 

лігандом у присутності джерела протийону (Mo-, P-, V-вмісні сполуки) у 

водних розчинах, та «сольовим», де М0 було замінено на його сіль. 

Перемішування реакційної суміші відбувалося у конічній колбі об’ємом 50 мл в 

15 мл води при температурі 65–90°C та вільному доступі кисню повітря. У разі 

утворення під час проходження реакції нерозчинного продукту, його 

відфільтровували. Кристалічні зразки, які утворювалися з розчинів впродовж 

однієї-декількох діб, відфільтровували та висушували.  

Взаємодія в системах, що містили порошки металів, проводилася до повного їх 

розчинення. Експериментально встановлено, що в деяких випадках кращі виходи досягалися 

при подальшому перемішуванні реакційної суміші впродовж кількох годин. 

У випадку використання «сольового» методу до суміші порошкоподібних 

реагентів додавали розчинник та ліганд. Перемішування одержаної суміші 

відбувалось протягом 30–60 хв. Для систем, що містили сполуки ванадію, 

синтез проводився двостадійно. Спочатку змішували P-, Mo-, V-вмісні 

компоненти та перемішували впродовж 30 хв, а потім додавали розчин солі 

металу з лігандом та продовжували перемішування ще 30 хв. 

Для встановлення впливу методу синтезу на склад продуктів взаємодії для 

окремих систем було проведено порівняння з гідротемальними умовами. Суміш 

реагентів у 10 мл води вносили у тефлоновий реактор, який нагрівали у 

сталевому автоклаві до 140°C протягом 2 год, а потім витримували 36 год з 

подальшим охолодженням до кімнатної температури впродовж 48 год. Аморфні 

продукти взаємодії, які не вдалося ідентифікувати, відфільтровували, а 

кристалічні осади утворювались з фільтрату протягом декількох діб. 

Оптимізовані методики синтезу сполук наведено у додатку Б. 
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2.3. Рентгеноструктурні дослідження 

Рентгеноструктурний аналіз монокристалів був проведений в НТК 

«Інститут монокристалів», м. Харків (Xcalibur-3, MoK випромінювання (λ = 

0,71073 Å), ССD-детектор, графітовий монохроматор, ω-сканування). Корекція 

абсорбції проводилась за допомогою пакету програм CrysAlisPro [87].  

Основні кристалографічні параметри, умови проведення 

рентгеноструктурного експерименту та відповідні номери структур у CCDC 

наведені у додатку А. 

Структури вирішені прямим методом та уточнені повноматричним МНК 

по F2 з використанням комплексів програм OLEX2 [88] з SHELXS та SHELXL 

модулями [89]. При цьому неводневі атоми було уточнено в анізотропному 

наближенні. Усі атоми гідрогену розміщено в геометрично-ідеалізованій 

позиції та уточнено з використанням «моделі вершника» з Uізо = nUекв 

неводневого атома (n = 1,5 для CH3, OH груп, молекул води та катіонів амонію, 

n = 1,2 для всіх інших випадків). 

Структура 2 була вирішена як рацемічний двійник з BASF = 0,25. У 

структурах 3a та 3б усі тетраедри MoO4 розупорядковані за двома позиціями (у 

випадку 3а лише два з чотирьох симетрично незалежних). Уточнені значення 

факторів заселеності склали 0,816/0,184 та 0,918/0,082 для 3a, 0,90/0,10 для 3б. 

Довжини зв’язків Mo(4B)–O(13) у 3a та Mo(1B)–O(4B), Mo(1B)–O(2B), 

Mo(1B)–O(3B) у 3б обмежені до значення ~1,75 Å (з точністю до 0,01 Å). Також 

у 3а усі довжини зв’язків Мо–О у кожному розупорядкованому фрагменті 

зафіксовано рівними з точністю до 0,01Å. Деякі атоми в 2 та 3б залишені як 

ізотропні з точністю до 0,01 Å. Деякі окремі піки залишкової густини у 

структурі 8 вважаються окремими некоординованими молекулами води. При 

заключному уточненні структури ця електронна густина була видалена за 

допомогою процедури SQUEEZE у складі пакету програм Platon [90]. 

У випадку сполук 11, 12, 14, 17, 18 та 20 атоми гідрогену молекул води та 

катіонів амонію розміщено в геометрично-ідеалізовані позиції для 
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відповідності з інтегрованою системою міжмолекулярних водневих зв’язків, 

враховуючи їх наявність між близько розміщеними атомами оксигену та 

нітрогену (2,4–3,6 Å). 

Атоми карбону у молекулах етилендіаміну у 17 розупорядковані за двома 

позиціями з рівною заселеністю. Атоми N(1), N(2), C(1), C(1A), C(2), C(2A), 

N(1S) та O(6S) уточнені в ізотропному наближенні з точністю до 0,01 Å. Усі 

довжини зв’язків С–С та C–N у розупорядкованих лігандах прийняті рівними з 

точністю 0,005 Å. Наявність атомів ванадію у ПОМ зі співвідношенням 

Mo : V = 8 : 4 встановлено елементним аналізом. Під час розшифровки 

встановлено, що ці атоми розупорядковані за сімома симетрично незалежними 

сайтами із заселеностями від 0,25 до 0,4. Позиції та анізотропні термальні 

параметри атомів Мо та V в однакових сайтах були прийняті рівними. На 

заключних циклах уточнення усі заселеності зафіксовано. 

Один з катіонів амонію та одна молекула води у 18 розупорядковані за 

двома позиціями з рівною заселеністю. Обидва атоми N та O, як і атом O(4S), 

уточнені в ізотропному наближенні з точністю 0,005 Å. У 20 три молекули води 

(O(2S)H2, O(3S)H2, O(4S)H2) також розупорядковані за двома позиціями з 

відносною заселеністю 0,55/0,45, 0,75/0,25 та 0,65/0,35, відповідно. Атоми C(1), 

C(2), O(4SB), O(4SA), N(7), O(3SB), O(2SB), O(3SA), O(2SA), N(2S) також 

уточнені в ізотропному наближенні з точністю до 0,01 Å. Довжини зв’язків 

C(1)–C(2) та C(3)–C(4) прийняті рівними (1,51 Å) з точністю 0,01 Å. Атоми 

C(6)…C(10) у 12 уточнені в ізотропному наближенні з точністю 0,015 Å. Усі 

атоми оксигену некоординованих молекул води та атоми нітрогену катіонів 

амонію уточнені в ізотропному наближенні з точністю 0,01 Å. Високий ступінь 

розупорядкованості молекул Н2О спостерігається у структурах 11–13, при 

цьому чимало позицій заселені частково. Фактори заселеності уточнені в 

ізотропному наближенні та зафіксовані на заключних стадіях. Атоми гідрогену 

молекул води у сполуці 13 вилучені внаслідок неможливості однозначного 

визначення воднево-зв’язаної сітки. 
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РОЗДІЛ 3 

ГЕТЕРОМЕТАЛІЧНІ БІ- ТА ТРИЯДЕРНІ Cu/Mo СПОЛУКИ 

 
3.1. Синтез, спектральні та термічні властивості 

Для з’ясування принципової можливості одержання сполук Cu/Mo як 

вихідну сполуку молібдену(VI) було використано амоній молібдатофосфат, що 

містить у своєму складі аніон Кеггіна. Взаємодію металічної міді з 

(NH4)3PMo12O40 у присутності хелатуючих N,N-донорних лігандів було вивчено 

на прикладі системи:  

Cu0 – L – (NH4)3PMo12O40 – H2O  (I), 

де L = phen та 5,5'-Me2bpy. 

ІЧ спектроскопія є зручним та ефективним методом при дослідженні 

поліоксометалатів для встановлення типу аніонів. У спектрах одержаних 

кристалічних продуктів смуги поглинання, що відповідають коливанням 

зв’язків Р–О, не спостерігаються. Це свідчить про відсутність гетерополіаніонів 

у складі зразків, що було підтверджено результатами РСтА (рис. 3.1). У 

випадку phen та 5,5'-Me2bpy аніон Кеггіна повністю руйнувався з утворенням 

сполук, що містять моно- та димолібдат: [Cu(phen)2MoO4]∙2,5H2O (1), 

[Cu(phen)2Mo2O7(phen)]∙8H2O (2) та [Cu(5,5’-Me2bpy)2MoO4]∙ 

0,5(5,5’-Me2bpy)∙8H2O (3a). 

 

Рис. 3.1. Вплив природи ліганду та температури реакційної суміші на склад та 
будову гетерометалічних сполук у системі Cu0 – L – (NH4)3PMo12O40 – H2O. 
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Оскільки кристалічні зразки не містили фосфору та утворювались з 

низьким виходом і значною кількістю побічних продуктів, було проведено 

оптимізацію методик синтезу на основі системи: 

Cu0 – L – {MoVI} – H2O (ІI), 

де L = phen, bpy, 5,5'-Me2bpy; 

{Mo} = (NH4)6Mo7O24, H2МоО4, МоО3, 

яка полягала у підборі співвідношень вихідних компонентів, вихідних сполук 

молібдену та температури синтезу.  

Зміна співвідношень компонентів (Cu:L:{MoVI} = 1:2:1, 1:2:2, 1:3:1, 1:3:2 та 

2:4:1) не впливала на склад одержаних сполук для усіх систем. Також склад 

продуктів взаємодії не залежить від природи сполук молібдену, за 

виключенням комплексів [Cu(bpy)2MoO4]∙4,5H2O (4), що кристалізується лише 

з системи з оксидом молібдену(VI). Порівняно з амоній гептамолібдатом, при 

використанні H2МоО4 або MoO3 тривалість синтезу зростала, а вихід 

зменшувався, що можна пояснити їх низькою розчинністю. Тому для 

подальших досліджень було обрано (NH4)6Mo7O24 як дешевий та доступний 

вихідний компонент. 

При використанні phen спостерігався суттєвий вплив температури 

реакційної суміші на склад продуктів, який не залежить від співвідношення 

реагентів та природи вихідної сполуки молібдену. Так, при температурі 65°C 

утворюються зелені кристали 2, а при 90°C – блакитні кристали 1. Це можна 

пояснити нестабільністю біядерного фрагменту {Mo2O7(phen)} при вищій 

температурі. Проведення синтезу в проміжному інтервалі температур (65–90°C) 

також призводить до утворення суміші обох комплексів.  

Сполука 3а з 5,5'-Me2bpy утворюється незалежно від температури 

реакційної суміші в дослідженому інтервалі 65–90°C, але подальші синтези 

проводили при 65°C для можливого запобіганння зниження ядерності 

утворюваних сполук. При перекристалізації продукту 3а з маточного розчину 

відбувається відщеплення некоординованої молекули 5,5’-Me2bpy з утворенням 

сполуки складу [Cu(5,5’-Me2bpy)2MoO4]∙3H2O (3б). 
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Для перевірки можливості одержання цих сполук в умовах «сольового» 

методу синтезу було досліджено систему: 

Cu(NO3)2/CuSO4 – L – {MoVI} –H2O (ІІІ), 

де L = phen, bpy, 5,5'-Me2bpy; 

{Mo} = (NH4)3PMo12O40, (NH4)6Mo7O24, Н2МоО4, МоО3. 

На відміну від попередніх систем, розчинення амоній молібдатофосфату у 

присутності солей міді не відбувається, і тому Мо не входить до складу 

продуктів взаємодії. 

Система з phen є чутливою до зміни таких факторів: співвідношення 

реагентів, протийон солі купруму та температура реакційної суміші. На рис. 3.2 

наведено схему, яка є узагальненням впливу умов проведення реакції на склад 

кристалічних продуктів взаємодії. Так, співвідношення {Cu} : phen : {Mo} = 

1 : 2 : 1/7 призводить до утворення монометалічного комплексу купруму, а при 

зміні співвідношення на 1 : 3 : 2/7 кристалізуються гетерометалічні сполуки. У 

системах з купрум нітратом при 60оС утворюється комплекс 2, так само як і при 

окисному розчиненні. У той же час при 90оС одержано суміш 2 та нової 

сполуки [Cu(phen)2Mo2O7(phen)]∙{[Cu(phen)2]2MoO4}(NO3)2∙11H2O (5), що не 

утворюється при використанні порошку металу. Використання купрум 

сульфату призводить до утворення суміші 1 та 2 незалежно від температури. 

 

 

Рис. 3.2. Вплив умов проведення реакції на склад кристалічних продуктів 
взаємодії у системі Cu2+ – phen – {Mo} – H2O. 
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При використанні bpy гетерометалічні сполуки виділити не вдалося, з 

отриманих у результаті взаємодії розчинів кристалізуються лише комплексні 

сполуки купруму з відповідними аніонами складу [CuLx]Ay·nH2O. Лише у 

випадку 5,5’-Me2bpy утворюється гетерометалічна сполука {[Cu(5,5’-

Me2bpy)2]2MoO4}(NO3)2∙3H2O (6). 

 

ІЧ спектри 1–6 досить подібні і 

містять смуги поглинання коливань, 

що є характеристичними для 

лігандів та молібдату (рис. 3.3). 

Незначні відмінності в спектрах 

зумовлені присутністю лігандів 

різного складу, у той час як смуги 

коливань зв’язків Мо–О знаходяться 

в тому самому діапазоні. 

Присутність некоординованих 

молекул води в усіх сполуках 

підтверджено наявністю широких 

смуг в області 3400–3200 см–1. У 

спектрах 1, 2 та 4 наявні смуги 

поглинання   коливаннь   ν(С=С)   та 
Рис. 3.3. ІЧ спектри сполук 1–6. 

ν(C=N) ароматичних кілець phen та bpy в області 1400–1650 см–1. 

Одна з двох смуг, що відповідають позаплощинним 

С–Н коливанням, «диханню» кільця та деформаційним коливанням, 

спостерігається при 721 (1, 2) та 770 см–1 (5) [91], а друга – перекривається 

широким інтенсивним поглинанням ν(МоО). Присутність метильних замісників 

в молекулі bpy суттєво не впливає на зсув ν(С=С) та ν(C=N) в області 1600–

1300 см–1, лише збільшується кількість смуг поглинання при 800 см–1 (3a та 3б). 

У спектрах 5 та 6 додатково спостерігається смуга при 1384 см–1, що свідчить 

про наявність у сполуках некоординованого нітрат-йону. В усіх випадках 

широка багатокомпонентна смуга в області 920–750 см–1 зумовлена 
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коливаннями ν(Мо=О), лише для 1 вона є добре розділеною на чотири 

компоненти (900, 863, 826 та 808 см–1). 

Термічну поведінку сполук 1, 2, 3б та 5 було досліджено в атмосфері 

повітря, дериватограми наведено на рис. 3.4, а результати термічного аналізу 

представлено в табл. 3.1. Початкова втрата маси для вивчених зразків 

супроводжується ендотермічним ефектом, пов’язаним з втратою 

некоординованих молекул води, дегідратація відбувається до 140ºC. Наступною 

стадією є відщеплення ліганду. Значний екзотермічний ефект при цьому 

спостерігається в досить вузькому температурному інтервалі. За даними ТГА 

отримані тверді залишки відповідають суміші оксидів nCuO∙mMoO3 у 

співвідношеннях, відповідних до складу комплексів.  

 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3б) 

 

(5) 

Рис. 3.4. Криві ТГ/ДТА для одержаних сполук. 
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3.2. Рентгеноструктурний аналіз 

Сполука 3а відрізняється від 3б наявністю некоординованої молекули 5,5’-

Me2bpy, тому далі будова обох сполук розглянута як молекулярний комплекс 

[Cu(5,5’-Me2bpy)2MoO4] (3). Комплекси 1–4 мають молекулярну будову, в той 

час як у 5 та 6 заряд комплексних катіонів скомпенсований гідроксильними 

та/або нітратними групами. До структур 2 та 4 входять дві кристалографічно 

незалежні молекули, а до 3а – чотири. Варто зазначити, що сполука подібного 

до 1 складу [Cu(phen)2MoO4]·CH3OH була раніше одержана з суміші 

розчинників CH3OH/ДМФА, при використанні як джерела молібдену аніона 

[Mo132O372(CH3CO2)30(H2O)72]42– [36], а комплекс 2, структуру якого 

опубліковано одночасно з [92], було одержано в умовах гідротермального 

синтезу [93]. 

Усі сполуки містять значну кількість некоординованих молекул води, і 

тому кристали є нестабільними при кімнатній температурі, за винятком 1 з 

найменшою кількістю молекул Н2О.  

 
3.2.1. Біядерні сполуки 

Комлекси 1, 3 та 4 містять однаковий біядерний фрагмент {Cu(L)2MoO4}, у 

якому металічні центри поєднані містковим атомом оксигену групи MoO4 

(рис. 3.5).  

 

 

(а) (б) (в) 

Рис. 3.5. Будова молекулярних біядерних комплексів 1 (а), 3 (б) та 4 (в). 



60 
 
Атоми купруму мають (4+1) координацію, утворену атомом оксигену та 

чотирма атомами нітрогену двох бідентатно-хелатно координованих молекул 

лігандів [L = phen (1), 5,5’-Me2bpy (3), bpy (4)]. Значення довжин зв’язків Cu–О 

знаходяться в межах 1,938(5)–1,957(2) Å і є помітно коротшими від типового 

значення 2,094 Å для [CuN4O], що вказує на міцне зв’язування атома купруму з 

молібдатною групою. Довжини зв’язків Cu–N 1,977(2)–2,149(3) Å є близькими 

до наведених в літературі для [CuN4X] (середнє значення 2,047 Å) [94]. 

Кутовий структурний параметр τ (визначений за формулою τ = (β – α)/60, 

де α і β – два найбільших кути в п’ятикоординаційному оточенні, при α < β, 

рис. 3.6) знаходиться у межах 0,58–0,74 для усіх структур, крім однієї з двох 

кристалографічно незалежних молекул у 5 з τ = 0,44. Згідно з критерієм [95] у 

комплексах 1, 3 та 4 атом купруму у хромофорі CuN4О має тригонально-

біпірамідальне оточення з тетрагонально-пірамідальним викривленням, за 

виключенням одного з центрів купруму в 5, де спостерігається оточення 

проміжне між тетрагонально-пірамідальним та тригонально-біпірамідальним. 

 

 

Рис. 3.6. Визначення кутового структурного параметра τ. 

 
Фрагмент {MoO4} має викривлену тетраедричну будову за рахунок 

подовженого зв’язку Mo–Oмістк. (1,764(2)–1,842(5) Å) порівняно з Mo–Oтерм. 

(1,722(3)–1,770(2) Å; Oмістк. – містковий атом оксигену, Oтерм. – термінальний).  

 
3.2.2. Триядерні сполуки 

Відмінністю комплексу 2 від попередніх є присутність у його складі 

похідного димолібдату з координованим до одного з атомів Мо ліганду phen з 
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утворенням викривленого октаедричного N2O4 оточення (рис. 3.7). 

Координаційне оточення атома купруму та геометрія відповідного поліедра є 

аналогічними до описаних раніше для 1, 3 та 4. Середнє значення довжин 

зв’язків Cu–N дорівнює 2,055 Å, а довжини зв’язків Cu–O складають 1,925(4) Å 

для Cu(1)–O(1) та 1,949(4) Å для Cu(2)–O(8), відповідно. Значення кутового 

структурного параметру τ дорівнюють 0,51 та 0,59 для Cu(1) та Cu(2), 

відповідно, що свідчить про проміжну геометрію поліедру між тригональною 

біпірамідою та тетрагональною пірамідою. Довжини аксіальних зв’язків Cu–N 

[1,979(5)–2,004(5) Å] є дещо коротшими за екваторіальні [2,085(5)–2,155(5) Å], 

в той час як екваторіальні кути N–Cu–O [118,6(2)–140,5(2)º] є суттєво більшими 

за N–Cu–N [99,6(2) – 105,1(2)º]. 

 

Рис. 3.7. Будова триядерних молекулярних комплексів у 2. 
 
Фрагмент {Mo2O7(phen)} містить два кристалографічно незалежні атоми 

Мо з октаедричним O4N2 та тетраедричним O4 оточенням. Довжини зв’язків 

Mo–Oтерм. у [MoO4N2] знаходяться в межах 1,710(5)–1,745(4) Å; зв’язки Mo–

Oмістк.–Cu є дещо довшими [1,783(4)–1,784(4) Å], а Mo–Oмістк.–Mo – суттєво подов-

женими [2,077(4)–2,082(4) Å]. Довжини зв’язків Mo–N знаходяться в межах 

2,318(5)–2,370(6) Å і співпадають з даними для Mo3O9(phen)2 [96]. Атоми Mo(2) 

та Mo(4) знаходяться у викривленому тетраедричному оточенні, подібному до 

1, 3 та 5. Довжини зв’язків Мо–Омістк. дорівнюють 1,830(4) Å та 1,815(4) Å для 

Mo(2) та Mo(4), середня довжина зв’язків Мо–Отерм. складає ~ 1,741 Å. 
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Молекули 2 утворені поліедрами [CuN4O], [MoN2O4] та [MoO4], 

з’єднаними вершинами, в яких знаходяться атоми оксигену (кути між 

металічними центрами Mo(1)–O(4)–Mo(2), Mo(3)–O(11)–Mo(4), Cu(1)–Mo(1)–

Mo(2) та Cu(2)–Mo(3)–Mo(4) складають 136,8(3)º, 139,3(2)º, 142,29º та 147,32º, 

відповідно). 

Сполука 6 (рис. 3.8) утворена двома фрагментами {Cu(L)2}, що з’єднані 

містковими атомами оксигену групи MoO4. Так само, як і в 1, 3 та 5, 

координаційні поліедри Cu утворені чотирма атомами нітрогену двох молекул 

ліганду та атомами оксигену, що є містковими між атомами купруму та 

молібдену. Довжини зв’язків Cu–N складають від 1,965(4) до 2,132(4) Å і є 

близькими до знайденого для [CuN4X] (середнє значення Cu–N – 2,049 Å). 

Довжина зв’язку Cu–O 1,978(3) Å є коротшою порівняно з середнім значенням 

2,094, наведеним у літературі [36]. Згідно зі значеннями τ 0,52 поліедри 

купруму мають проміжну між тетрагонально-пірамідальною та тригонально-

біпірамідальною геометрію. 

Середні значення Mo–Oтерм. та Mo–Oмістк. складають 1,712(3) та 1,781(3), 

1,782(3) Å, відповідно. Наявність двох місткових атомів оксигену призводить 

до сильнішої деформації фрагментa {MoO4}, порівняно зі структурами 1 та 3. 

 

Рис. 3.8. Будова триядерних катіонів {[Cu(L)2]2MoO4}2+ у 6. 

 
Сполука 5 складається з двох фрагментів, будова яких аналогічна до 

наведених вище для 2 та 6 (рис. 3.9) з близьми геометричними параметрами 

(середні значення довжин зв’язків складають: Cu–N 2,047 Å, Cu–O 1,980 Å, 

Mo–Oтерм. 1,735 Å та Mo–Oмістк. 1,836 Å, а Mo–N – 2,335(5) та 2,351(5) Å, кутові 

структурні параметри τ – 0,43, 0,60 та 0,60). 
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Рис. 3.9. Будова молекулярного комплексу [Cu(phen)2Mo2O7(phen)] та 
комплексного катіона {[Cu(phen)2]2MoO4}2+ у 5. 

 
Тривимірна будова в усіх сполуках утворюється за рахунок 

міжмолекулярних водневих зв’язків між молекулами води та атомами оксигену 

аніонів [MoO4]2– і [Mo2O7(phen)]2–. У той же час молекули лігандів беруть 

участь в утворенні гідрофобних взаємодій між комплексами. Надалі будуть 

описані лише гідрофобні взаємодії, які обумовлюють анізотропію кристалічних 

упаковок. 

У сполуці 1 молекули [Cu(phen)2МоО4] утворюють зигзагоподібні ланцюги 

в напрямку (0,5, –0,5, 0,5) за рахунок зміщеної face-to-face π–π стекінгової 

взаємодії між phen (відстані між центроїдами ароматичних кілець дорівнюють 

3,391 та 3,383 Å, кути між площинами складають 1,75º та 0,37º) (рис. 3.10, а).  

Аналогічна кристалічна будова спостерігається для 4 (рис. 3.10, в). За 

рахунок зміщеної π–π стекінгової взаємодії між сусідніми молекулами bpy 

утворюються ланцюги вздовж осі (001) (відстані між площинами ароматичних 

кілець дорівнюють 3,210 та 3,517 Å, кути зміщення – 23,4º та 21,1º). Додатково 

комплекси зв’язуються у димери за рахунок C–H…O контактів між одним з 

атомів оксигену від {MoO4} та атомами гідрогену молекули bpy. 

У випадку сполуки 3a відсутні суттєві гідрофобні міжмолекулярні 

взаємодії у зв’язку зі значною кількість молекул розчинника, оскільки система 

водневих зв’язків ізолює ароматичні кільця одне від одного. Однак у 3б через 

наявність некоординованої молекули 5,5’-Me2bpy спостерігається зміщена π–π 
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стекінгова взаємодія (відстані між центроїдами ароматичних кілець 

дорівнюють 3,723 та 3,669 Å, кути зміщення – 22,0º та 21,7º). Це приводить до 

зв’язування 5,5’-Me2bpy з двома молекулами комплексу у одновимірну 

сендвічеву структуру (рис. 3.9, б).  

(а) 

(б) (в) 

Рис. 3.10. Фрагменти кристалічної будови 1 (а), 3б (б) та 4 (в). Пунктирними 
лініями позначено C–H…O контакти, стрілками – π–π стекінгові взаємодії. 

У сполуці 2 дві кристалографічно незалежні молекули в елементарній 

комірці поєднані у димери за рахунок face-to-face π–π стекінгових взаємодій 

(відстань між копланарними площинами молекул phen складає 3,382 Å). 

Додаткові контакти C–H…π приводять до утворення шарів, розділених 

системою водневих зв’язків і паралельних до кристалографічної площини (100). 

Триядерні комплекси [Cu(phen)2Mo2O7(phen)] та {[Cu(phen)2]2MoO4} у 5 за 

рахунок face-to-face та (EF)3 (цикл з трьох молекул phen [97]) π–π стекінгових 

взаємодій і контактів C–H…π утворюють шари, розділені нітрат-йонами та 

молекулами води. 

3.3. Магнітні властивості та ЕПР-спектральні дослідження 

Спектри ЕПР полікристалічних сполук 1, 2 та 3б в Q-діапазоні 

характеризуються наявністю трьох сигналів, що відповідають ромбічній симет-

рії g-фактора (рис. 3.11). Розділення смуг є суттево кращим порівняно з Х-діапазоном. 
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Рис. 3.11. Спектри ЕПР полікристалічних зразків, записані в Q-діапазоні 
(* – сигнали обумовлені ефектом кристалічності зразків). 

Істотна зміна g-тензора (табл. 3.2) відображає його чутливість до 

незначних змін у координаційній сфері CuII. Для комплексів зі 

співвідношеннями g3 > g2 > g1 величина параметра R, де R = (g2 – g1)/(g3 – g2) 

[98], може свідчити про більшу ймовірність знаходження неспареного 

електрона на dz
2 чи dx

2
–y

2 орбіталі в основному стані. Значення R для 1, 2 та 3б є 

вищим за 1, отже, геометрія координаційного поліедра є ближчою до 

тригональної біпіраміди (основний стан dz
2). Знайдена залежність R у ряду 

1 >> 3б > 2 співпадає зі зниженням значення τ, що свідчить про перехід 

геометрії оточення купруму від тригонально-біпірамідальної до квадратно-

пірамідальної. Несподіваний ЕПР спектр спостерігається для сполуки 5. На 

підставі порівняно високого значення параметра  слід було б очікувати його 

близькі параметри до 3б, але він має аксіальний характер з більшим значенням 

g = 2,105, що значно відрізняється від типової величини для g (~2,06). Це 

свідчить про те, що знайдений параметр не є молекулярним та може бути 

пояснений кооперативними - взаємодіями між непаралельними фрагментами. 

Схожий ефект спостерігався для комплексів CuII з тридентатними основами 

Шиффа [99]. 
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Таблиця 3.2 
Параметри спектрів ЕПР полікристалічних зразків 

Формула  g1 g2 g3 R 

[Cu(phen)2MoO4]∙2,5H2O (1) 0,74 2,067 2,164 2,195 3,13 

[Cu(phen)2Mo2O7(phen)]∙8H2O (2) 
0,51; 

0,59 
2,019 2,140 2,250 1,10 

[Cu(5,5’-Me2bpy)2MoO4]∙3H2O (3б) 
0,58–

0,73 
2,020 2,135 2,232 1,19 

[Cu(bpy)2MoO4]∙4,5H2O (4) 
0,44; 

0,66 
2,187 2,187 2,105 – 

 
Для з’ясування особливостей проходження реакції окисного розчинення 

міді в присутності сполук молібдену(VI) та ліганду у водному середовищі 

проводили ex situ ЕПР-спектроскопічне дослідження. Проби реакційних 

сумішей (РС), одержаних згідно з методиками (додаток Б), для запису спектрів 

відбирали одразу після початку розчинення металу, в процесі взаємодії, після 

повного розчинення міді та з фільтрату після виділення цільових продуктів 

взаємодії. Низька розчинність сполук у типових розчинниках не дозволила 

записати спектри розчинів комплексів за виключенням сполуки 2. Усі одержані 

спектри, які записано при 77 К та з додаванням до проби етиленгліколю, 

виявились ідентичними за положенням та характером смуг, але трохи 

відрізнялись за інтенсивностями сигналів (рис. 3.12). Співвідношення 

параметрів gz = g׀׀ >> gx = gy = g > 2,0023 є типовим для комплексів CuII 

аксіальної симетрії з основним станом dx
2

–y
2 (видовжена тетрагональна 

геометрія). На кривій другої похідної абсорбції в області перепендикулярної 

орієнтації та на першій лінії паралельної компоненти спостерігаються 

смуги, обумовлені додатковою надтонкою структурою (ДНТС) від ядер азоту 

(I(14N) = 1) в оточенні купруму. Моделювання спектрів дозволило визначити 

параметри, які виявилися характерними для комплексів Cu(L)2
2+ (L = bpy, 

phen) з сильно викривленим аксіальним оточенням центрального атома 

(табл. 3.3) [100]. 
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Рис. 3.12. Спектри ЕПР заморожених (77 К) розчинів комплексу 2 у 
ДМСО (1), реакційної суміші РС2 (3), друга похідна абсорбції РС2 (4) та 

змодельований спектр (2). 

Таблиця 3.3 

Параметри спектрів ЕПР заморожених (77 К) розчинів реакційних сумішей та 
комплексу 2 у ДМСО 

Розчин g g׀׀ A104∙׀׀, cм–1 

РС1 2,064 2,267 167 

РС2 2,063 2,268 168 

Розчин 2 2,063 2,267 167 

РС3 2,064 2,267 167 

РС4 2,067 2,263 169 

РС5 2,064 2,263 167 

 
Таким чином, геометрія оточення атомів купруму змінюється від 

тетрагональної у реакційній суміші до викривленої тригонально-

біпірамідальної при кристалізації та зворотньо – при розчиненні сполуки. 

Відсутність в усіх спектрах смуг, характерних для МоV, може свідчити про те, 

що при розчиненні металічної міді не відбувається відновлення 

MoVI → МоV. 

Значення ефективного магнітного моменту для 2 при 298 К складає 

1,90 М.Б. (рис. 3.13). Ці результати узгоджуються з розрахованими 
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величинами з використанням даних ЕПР для ізольованого атома CuII зі спіном 

S=1/2 (μтеор=1,85 М.Б.). Характер температурної залежності магнітного 

моменту показує, що між парамагнітними центрами не спостерігається 

обмінних взаємодій. Незначне зменшення ефективного магнітного моменту 

нижче 20 К може бути пояснене Зеєманівським розщепленням в магнітному 

полі (при 0,1 Тл), величина якого співставна з величиною kT при відповідних 

температурах. Залежність оберненої магнітної сприйнятливості від температури 

підпорядковується закону Кюрі-Вейса на всьому температурному інтервалі. 

Значення θ, що дорівнює –0,458 К для 2, підтверджує відсутність помітних 

обмінних взаємодій у сполуці. Оскільки розраховані значення співпадають з 

експериментальними, то внесок МоV (S = 1/2) до магнітного моменту системи 

відсутній, і підтверджує вищий зарядовий стан молібдену. 

 

Рис. 3.13. Температурні залежності ефективного магнітного моменту та 
оберненої магнітної сприйнятливості для 2. 

3.4. Циклічні вольтамперометричні дослідження 

Окисно-відновні властивості комплексів 1 та 3б були досліджені методом 

циклічної вольтамперометрії. Як видно з рис. 3.14, на ЦВА присутні два піки в 

катодній та один в анодній областях у діапазоні (–1,8) – (+0,3) В відносно пари 

Fc+/Fc. Перша відновна хвиля (E1/2 ~ –0,50 В при 100 мВ/с) відповідає 

перетворенню CuII → CuI, і процес є квазіоборотним. При збільшенні 

потенціалу в бік катодних значень з’являєтся друга необоротна анодна хвиля 

при –1,16 В для 1 та –0,95 В для 3б. Цей необоротний процес спостерігається 

лише для сканів, які здійснені у зворотньому напрямку, і віднесений до 
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переходу MoVI → MoV. 

Подібна електрохімічна поведінка комплексів також підтверджує 

формальні ступені окиснення Cu та Mo. Відносно низькі значення потенціалів 

зумовлені стабільністю ступенів окиснення металів у сполуках. Зокрема, 

низький потенціал переходу CuII/I порівняно з CuІІ/І(bpy)2 та CuІІ/І(phen)2 [101] 

свідчить про стабілізуючий вплив містково-зв’язаних MoVI фрагментів на 

ступінь окиснення купруму. 

 

Рис. 3.14. ЦВА розчинів 1 та 3б у ДМСО при 100 мВ/с. 
Значення E1/2 та Ec наведено для швидкості розгортки 100 мВ/с. 

 

3.5 Короткі висновки 

Показано принципову можливість утворення комплексів CuІІ/MоІV з 

хелатуючими N,N-донорними лігандами в умовах окисного розчинення 

купруму. Показано, що при підвищенні температури реакційної суміші з 65 до 

900С знижується ядерність одержуваних сполук, що може бути пов’язане з 

нестабільністю біядерного фрагмента {Mo2O7(phen)} при високих 

температурах. Амоній молібдатофосфат розчиняється лише в присутності 

металічної міді і не може бути використаний у системах із солями купруму. 

Найбільш оптимальною вихідною сполукою молібдену для досліджених систем 

є амоній гептамолібдат через його високу розчинність у воді, що значно 

скорочує час взаємодії та підвищує вихід продукту.  
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У кристалічному стані одержані комплекси мають бі- та триядерну будову 

зі співвідношеннями металічних центрів Cu:Mo = 1:1 та 1:2. 

При порівнянні параметрів спектрів ЕПР полікристалічних зразків, 

розчину комплексу та розчинів реакційних сумішей можна зробити висновок, 

що комплексні катіони [CuL2]2+ утворюються одразу після початку розчинення 

металічної міді, зберігаються в розчині до кінця реакції та у кристалічному 

стані, причому при кристалізації геометрія оточення атомів купруму 

змінюється від тетрагональної до викривленої тригонально-біпірамідальної. 

Відновлення MoVI → МоV не відбувається. 

Магнетохімічні та циклічні вольтамперометричні дослідження комплексів 

підтвердили формальні зарядові стани металів СuII та MoVI. Встановлено 

стабілізуючий ефект молібдатних фрагментів на ступінь окиснення СuII. 
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РОЗДІЛ 4 

СПОЛУКИ КУПРУМУ(ІІ), КОБАЛЬТУ(ІІІ), НІКЕЛЮ(ІІ) ТА КАЛЬЦІЮ З 

ФОСФОМОЛІБДАТНИМИ АНІОНАМИ  

 
4.1. Синтез, спектральні та термічні властивості  

Якщо у випадку phen та 5,5-Ме2bpy із системи Cu0 – L – (NH4)3PMo12O40 – 

H2O (І) кристалізуються сполуки з похідними моно- та димолібдату (див. 

розділ 3), то при використанні bpy як ліганду відбувається рідкісний випадок 

перебудови аніона Кеггіна [PMo12O40]3– в аніон Страндберга [P2Mo5O23]6– 

[49,102] з утворенням {[Cu(bpy)2]2[Cu(bpy)(Н2О)2][P2Mo5O23]}∙9H2O (7). Значну 

тривалість взаємодії металічної міді з bpy у присутності амоній 

молібдатофосфату (2,5 год) та наявність великої кількості побічного продукту 

можна пояснити тим, що необхідний час на перебудову аніона [PМo12O40]3– і 

тим, що вихідні компоненти взяті не в стехіометричних співвідношеннях. Через 

низький вихід цільового продукту була проведена оптимізація цієї системи. 

Вихідною сполукою молібдену, як і у попередніх випадках, обрано амоній 

гептамолібдат, а фосфору – амоній гідрогенфосфат. При цьому час синтезу 

зменшується з 2,5 год до 25–30 хв і цільова сполука 7 одержується зі значно 

більшим виходом (рис. 4.1).  

 

Рис. 4.1. Схема утворення сполуки 7 з різних вихідних ПОА. 

При використанні «сольового» методу (Cu(NO3)2, Cu(OAc)2 або CuSO4 

замість металічної міді) у системі {Cu} – bpy – (NH4)2HPO4 – (NH4)6Mo7O24 – 

H2O (IV) утворюється той самий продукт 7. Спроба одержати комплекс з phen, 

що містить аніон Страндберга, привела до утворення сполуки 

[Cu(phen)2Mo2O7(phen)]∙8H2O (2). 
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Зміна співвідношень реагентів у системі ІV з 3:5:2:5/7 на 4:4:2:3/7 

приводить до утворення різних сполук у залежності від методу синтезу. В 

умовах окисного розчинення металів з фільтрату реакційної суміші виділено 

{[Cu(bpy)(OH)]2MoO4}n∙1,5nH2O (8) з молібдат-аніоном, а при подальшій 

кристалізації утворюється сполука {[Cu(bpy)(H2O)]4[P2Mo3O18]}∙8H2O (9), що 

містить у своєму складі дивакантний аніон Страндберга [P2Mo3O18]8–. 

Несподіваним виявився суттєвий вплив протийона солі купруму на склад 

одержаних кристалічних продуктів. Так, при використанні ацетату або 

сульфату купруму утворюється сполука 9, у той час як їх заміна на нітрат 

приводить до утворення 

{[Cu(bpy)(H2O)]5[P2Mo2O15]}2{[Cu(bpy)(H2O)]4[Cu(bpy)][P2Mo2O15]}2(NO3)4∙30H2O (10) 

з тривакантним аніоном Страндберга [P2Mo2O15]8–, а NO3
– входить до складу 

продукту для компенсації заряду (рис. 4.2). 

Крім того, було досліджено вплив умов гідротермального синтезу на склад 

продуктів взаємодії та встановлено, що при використанні металічної міді або 

сульфату купруму утворюється сполука 9. З системи з Cu(NO3)2 кристалічних 

зразків одержати не вдалося. 

 

Рис. 4.2. Вплив природи вихідних сполук купруму, співвідношень компонентів 
та методу синтезу на склад продуктів взаємодії у системі IV. 
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Таким чином, збільшення кількості координованих до ПОА металічних 

центрів купруму приводить до збільшення ступеня дисоціації аніона 

Страндберга (рис. 4.3). 

  

Рис. 4.3. Утворення вакантних аналогів аніона Страндберга в залежності від 
кількості координованих центрів купруму. 

Для встановлення складу парамагнітних часток, наявних у розчинах, одер-

жаних обома методами синтезу (окиcне розчинення металів та «сольовий»), 

було проведено дослідження методом ex situ спектроскопії ЕПР (рис. 4.4).  

  

Рис. 4.4. Спектри ЕПР заморожених (77 К) розчинів реакційних сумішей, 
одержаних при різних співвідношеннях реагентів. Sim – змодельовані спектри з 

параметрами, наведеними у тексті. 
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Для порівняння спершу було досліджено розчин Cu2+ : bpy зі 

співвідношеннями 3 : 5, спектр ЕПР якого відповідає рівноважній суміші 

комплексних часток [Cu(bpy)]2+ та [Cu(bpy)2]2+ з двома та чотирма, відповідно, 

атомами нітрогену в екваторіальних площинах  [103,104]. Cпектри розчинів, 

одержаних після закінчення взаємодії в системах {Cu} – bpy – (NH4)2HPO4 – 

(NH4)6Mo7O24 – H2O (IV) з аналогічними співвідношенням {Cu} : bpy, подібні 

(табл. 4.1). Їх параметри є близькими до наведених в літературі для спектрів 

[Cu(bpy)2]2+. Таким чином, після додавання джерела ПОМ один з сигналів 

зникає, і в розчинах, незалежно від способу їх одержання, залишається лише 

один тип центрів купруму(ІІ) з основним станом dx
2

–y
2, в екваторіальних 

позиціях якого знаходяться чотири атома нітрогену. 

Таблиця 4.1 

Параметри спектрів ЕПР заморожених (77 К) розчинів 

Реагенти та їх 

співвідношення 
g׀׀ 

A104∙׀׀, 

cм–1 

Центральний 

атом та його 

екваторіальне 

оточення 

Комплексна 

частка 

Cu2+:bpy = 3:5 
2,308 167 CuN2О2 [Cu(bpy)]2+ 

2,250 171 CuN4 [Cu(bpy)2]2+ 

Cu(NO3)2:bpy:(NH4)2HPO4: 

(NH4)6Mo7O24 = 3:5:2:5 
2,263 167 CuN4 [Cu(bpy)2]2+ 

Cu(ОАс)2:bpy:(NH4)2HPO4: 

(NH4)6Mo7O24 = 3:5:2:5 
2,250 171 CuN4 [Cu(bpy)2]2+ 

Cu0:bpy:(NH4)2HPO4: 

(NH4)6Mo7O24 = 3:5:2:5 
2,260 166 CuN4 [Cu(bpy)2]2+ 

Cu2+:bpy = 1:1 2,308 167 CuN2О2 [Cu(bpy)]2+ 

Cu(NO3)2:bpy:(NH4)2HPO4: 

(NH4)6Mo7O24 = 4:4:2:3 

2,308 170 CuN2О2 [Cu(bpy)]2+ 

2,410 140 CuO4 [Cu(H2O)4]2+ 

Cu(ОАс)2:bpy:(NH4)2HPO4: 

(NH4)6Mo7O24 = 4:4:2:3 

2,243 169 CuN4 [Cu(bpy)2]2+ 

2,281 174 CuN2OX [Cu(bpy)Х]+ 

Cu0:bpy:(NH4)2HPO4: 

(NH4)6Mo7O24 = 4:4:2:3 
2,270 180 CuN2OX [Cu(bpy)Х]+ 

*(Х = ОН або поліоксоаніон) 
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При зміні співвідношень реагентів (Cu2+ : bpy = 1 : 1) смуги у спектрі 

розчину відповідають наявності лише однієї комплексної частки [Cu(bpy)]2+ 

(табл. 4.1, рис. 4.4). При використанні як вихідної сполуки купрум ацетату у 

спектрі спостерігається суперпозиція сигналів від двох центрів Cu, що свідчить 

про наявність у реакційній суміші комплексних часток [Cu(bpy)2]2+ та 

[Cu(bpy)Х]+. Зниження заряду комплексної частки може відбуватись за рахунок 

додаткової координації купруму до ПОМ або присутності гідроксогрупи у 

координаційній сфері центрального атома. На відміну від «сольового» методу, 

у випадку прямого синтезу у спектрі присутні сигнали, що відповідають лише 

одній комплексній частці [Cu(bpy)Х]+ (рис. 4.5) [103]. 

 

Рис. 4.5. Склад у розчинах комплексних часток купруму, встановлених методом 
спектроскопії ЕПР (Х = ОН або ПОА, {Cu} = Cu(NO3)2, Cu(OAc)2, Cu0). 

Заміна металічної міді на кобальт у системі IV приводить до утворення 

сполуки (NH4)3[Cо(bpy)3][P2Mo5O23]∙14H2O (11) з аніоном Страндберга. Склад 

кристалічного продукту не залежить від зміни співвідношень реагентів 

(Co:bpy:(NH4)2HPO4:(NH4)6Mo7O24 = 1:3:2:5/7, 1:3:4:10/7, 1:3:6:15/7, 2:6:2:5/7, 

2:6:6:15/7, 3:6:2:5/7 та 3:6:4:10/7) та природи сполук кобальту (Со0 чи 

Co(NO3)2). Таким чином, у даному випадку впливу методу синтезу (окисне 

розчинення металів чи «сольовий») на склад продукту взаємодії не 

спостерігається. 

З метою перевірки можливості одержання триметалічних Cu/Co/Mo сполук  
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була зроблена спроба використати систему Cu(NO3)2 – Co(NO3)2 – bpy – 

(NH4)2HPO4 – (NH4)6Mo7O24 – H2O (V), що призвело до утворення суміші 

купрум- та кобальт-вмісних продуктів 7 та 11. Отже, в даних умовах сполуки 

3d/3d’/ПОМ не утворюються. Наступним кроком модифікації системи було 

введення додатково сполуки кальцію, оскільки Са2+ має відмінні від купруму та 

кобальту координаційно-хімічні властивості. 

З системи Co0 – Ca(NO3)2 – bpy – (NH4)2HPO4 – (NH4)6Mo7O24 – H2O (VI) 

в умовах окисного розчинення металів кристалізується суміш 11 з новою 

сполукою (NH4)8n[CoIII(bpy)3]2n{[Ca(H2O)3]2[[P2Mo5O23]3}n·21nH2O (12), що 

також містить аніон Страндберга. А при заміні порошку кобальту на його сіль 

вдалося виділити 13 в індивідуальному стані. 

Найбільш цікавою виявилася аналогічна система з меншою кількістю 

органічного ліганду (рис. 4.6), в якій утворюється сполука 

(NH4)5n[CoIII(bpy)3]n{[Ca(H2O)4]2[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}n·17nH2O (13) з 

дуже рідкісним фрагментом {[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}. Подальша 

кристалізація з фільтрату після відділення 13 приводить до утворення сполук 

(NH4)4n{[Ca(H2O)5][[P2Mo5O23]}n·3nH2O (14) та відомої NH4[Co(H2O)6]PO4·H2O 

[105]. При використанні стехіометричних співвідношень реагентів 

індивідуальна сполука 14 утворюється після відділення першої порції, що 

містить суміш 14 та неідентифікованого продукту [106]. Узагальнення впливу 

умов синтезу на склад продуктів взаємодії наведено на рис. 4.6. 

 

Рис. 4.6. Вплив умов синтезу на склад продуктів взаємодії. 
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Кристалічні сполуки (NH4)6[Ni(bpy)3]2{[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}·35H2O 

(15) та (NH4)2[Ni(bpy)3]2{[Ca(H2O)4]2[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}·8,5H2O (16) з 

вищезгаданим малопоширеним аніоном було виділено з аналогічних 

реакційних сумішей за участю нікель нітрату замість солі кобальту. На відміну 

від попередньої системи, тип ПОА не залежить від співвідношення 

Ni(NO3)2:bpy. На жаль, обидві сполуки утворюються в суміші з 14. 

ІЧ спектри сполук 7, 11, 12 та 14 досить подібні і містять смуги 

поглинання коливань, що є характеристичними для аніона Страндберга 

(рис. 4.7, а). У той же час у спектрах сполук 9, 10 та 13 область від 1200 до 

600 cм–1 значно відрізняється від згаданих вище, що свідчить про наявність 

ПОМ іншого типу (рис. 4.7, б) [106].  

 (а)  (б) 

Рис. 4.7. ІЧ спектри сполук з аніоном Страндберга (а) 
та іншими типами ПОМ (б). 

Слід зазначити, що збільшення кількості смуг коливань Р–О в області 

1200–970 cм−1 зумовлено зниженням симетрії групи PO4 у ПОА. Поглинання в 

області 950–800 cм–1 віднесені до ν(Mo–Oтерм.) цис-{MoO2} груп, а смуги в 

низькочастотному діапазоні (800–600 cм–1) – до ν(Mo–Oмістк.). У випадку 8 

відсутні смуги поглинання в області ν(P–O), що свідчить про відсутність у 
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складі сполуки ПОА, і спектр є більш подібним до наведених у розділі 3. В усіх 

сполуках крім 14 смуги в діапазоні 1650–1400 cм−1 зміщені порівняно зі 

спектром вільного bpy у високочастотну область на 20 см–1, що свідчить про 

його координацію. Широка смуга поглинання в області 3600–3100 см–1 

зумовлена коливаннями ν(ОН) молекул Н2О. 

Термічну поведінку сполук 7’–9 та 11–13 було досліджено в атмосфері 

повітря, дериватограми наведено на рис. 4.8, а результати термічного аналізу 

представлено в табл. 4.2.  

 
(7’) 

 
(8) 

 
(9) 

 
(11) 

 

(12) 

 

(13) 

Рис. 4.8. Криві ТГ/ДТА одержаних сполук. 
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Кількість некоординованих молекул Н2О у сполуках визначено за 

результатами ТГА та елементного аналізу. Початкова втрата маси для вивчених 

зразків супроводжується незначним ендотермічним ефектом, втрата 

некоординованих молекул води відбувається до 180ºC. Наступною стадією є 

відщеплення лігандів та формування оксидних фаз, що відбувається до 560ºC та 

супроводжується значними екзотермічними ефектами. Присутність вузьких 

ендотермічних піків на кривій ДТА для 13 при ~700°C може бути пов’язано з 

ефектом топлення. За даними ТГА отримані тверді залишки відповідають 

складу CuO∙Р2О5∙MoO3 (7, 9), CuO∙MoO3 (8) та Со2О3∙Р2О5∙MoO3 (11–13) 

(табл. 4.2). 

 

Дифрактограма твердого залишку 

після розкладу 11 (рис. 4.9) свідчить про 

наявність лише однієї кристалічної фази 

MoO3 (орторомбічна). Відсутність сполук 

кобальту та фосфору у дослідженому 

зразку може бути пояснена формуванням 

додаткової аморфної фази та/або відносно 

низьким їх вмістом у вихідній речовині. 

Рис. 4.9. Дифрактограма твердого 
залишку після розкладу 11. 

Ідентичність монокристалів, відібраних для РСтА, та основної маси зразку 

перевіряли за допомогою РФА (рис. 4.10). 

 

(11) (12) 

(13) (14) 

Рис. 4.10. Дифрактограми полікристалічних зразків (експ.) та розраховані 
(розр.) з результатів монокристального експерименту 
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4.2. Рентгеноструктурний аналіз 

4.2.1 Сполуки з аніоном Страндберга 

До складу координаційної сполуки 

{[Cu(bpy)2]2[Cu(bpy)(Н2О)2][P2Mo5O23]}∙9H2O (7) входять дві структурно 

незалежні молекули з однаковим складом, але дещо різною геометрією. 

Основні довжини зв’язків співпадають з точністю до ~0,15 Å. 

Відомий з літератури структурний блок P2Mo5O23 [26], що називається 

аніоном Страндберга, є кільцем, утвореним п’ятьма деформованими 

октаедрами МоО6, які поєднані чотирма контактами через ребра та одним через 

вершину (рис. 4.11). Тетраедричні групи РО4
3– поєднані з кільцем (одна над та 

інша під ним) трьома спільними атомами оксигену. Кожен октаедр МоО6 має 

чотири місткових та два термінальних атоми оксигену, а кожен тетраедр РО4 – 

один термінальний атом оксигену, що у даному випадку є містковим. Довжини 

зв’язків Мо–Отерм. лежать у межах 1,669(19)–1,75(2) Å, Мо–Омістк. – 1,84(2)–

2,461(18) Å та Р–О – 1,50(2)–1,596(19) Å і є подібними до наведених в 

літературі [26]. До вершин обох тетраедрів РО4 координуються комплексні 

фрагменти {Cu(bpy)2}, в той час як {Cu(bpy)(Н2О)2} з’єднаний µ3-О атомом з 

аніоном Страндберга (рис. 4.11). 

 (а) 

(б) 

 (в)  

Рис. 4.11. Будова однієї з двох кристалографічно незалежних молекул у 
{[Cu(bpy)2]2[Cu(bpy)(Н2О)2][P2Mo5O23]}∙9H2O (7) (а), аніона Страндберга (б) та 

координація до нього атомів купруму (в). 

Координаційні поліедри атомів купруму у фрагментах {Cu(bpy)2} утворені 

чотирма атомами нітрогену двох молекул bpy та атомом оксигену фосфатної 



82 
 

групи, а у {Cu(bpy)(Н2О)2} – двома атомами нітрогену однієї молекули bpy, 

атомами оксигену двох молекул води та атомом оксигену ПОМ. Довжини 

зв’язків Cu–O змінюються в межах 1,876(18)–2,26(2) Å, а Cu–N – 1,94(3)–

2,24(2) Å. Значення кутового структурного параметра τ складають від 0,05 до 

0,52, що свідчить про квадратно-пірамідальне оточення атомів купруму зі 

значним тригонально-біпірамідальним викривленням. 

Комплексні молекули поєднані у ланцюги за рахунок зміщених π-π 

стекінгових взаємодій між молекулами bpy (відстані центроїд–центроїд 

знаходяться в межах 3,733–3,968 Å, кут зміщення 25,7–31,7º) (рис. 4.12) та 

С–Н…О контактів між органічним лігандом та атомом оксигену координованої 

молекули води. Додатково структура стабілізована розгалуженою системою 

водневих зв’язків за участю некоординованих молекул води. 

 

Рис. 4.12. Фрагмент кристалічної будови 
{[Cu(bpy)2]2[Cu(bpy)(Н2О)2][P2Mo5O23]}∙9H2O (7). 

При вилученні кристалів 7 з маточного розчину можна побачити доволі 

швидку (за кілька хвилин) зміну їх кольору. Методом РСтА було підтверджено 

фазовий перехід другого роду або «single-crystal to single-crystal» з утворенням 

{[Cu(bpy)2]2[Cu(bpy)(Н2О)][P2Mo5O23]}∙6H2O (7’). Кристали мають таку ж 

сингонію та дуже близькі параметри комірки, однак її об’єм зменшився на ~6% 

порівняно з 7. Як свідчать результати РФА (рис. 4.13), висушені кристалічні 

зразки містять лише фазу 7’. Перехід відбувається з видаленням зі складу 

сполуки чотирьох молекул води, в тому числі однієї з двох координованих до 

атома купруму. Внаслідок цього замість Н2О п’яту позицію у поліедрі займає 

атом оксигену фосфатної групи ПОМ (рис. 4.13, б). Геометричні параметри 7’ є 

близькими до 7. 
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(а) 

(в) 
(б) 

Рис. 4.13. Будова молекулярних фрагментів у 7 (а) та 7’ (б); дифрактограми 
полікристалічних зразків (експ.) та розраховані (розр.) з результатів 

монокристального експерименту для 7 та 7’; осад та кристали (крист.)– перша 
та друга порції продукту, відповідно. 

 
У кристалічному стані (NH4)3[CoIII(bpy)3][P2Mo5O23]∙14H2O (11) має катіон-

аніонну будову та складається з аніона Страндберга [P2Mo5O23]6–, катіонів 

амонію та [Co(bpy)3]3+ (рис. 4.14). Будова ПОА є аналогічною до наведеної 

вище для 7, всі довжини зв’язків та величини кутів є типовими та добре 

узгоджуються з наведеними для подібних сполук (Р–О та Мо–О знаходяться в 

межах 1,5169(18)–1,5692(19) та 1,708(2)–2,3746(18) Å, відповідно; кути О–Р–О 

та О–Мо–О – від 105,78(10) до 111,88(11) та від 70,24(7) до 171,12(8)º, 

відповідно) [26]. Атом кобальту(ІІІ) має октаедричне оточення, утворене 

шістьма атомами нітрогену трьох молекул bpy [Со–N 1,924(2)–1,935(2) Å, N–

Co–N 83,47(9)–177,62(9)º]. Довжини зв’язків знаходяться у відповідності до 

знайдених в літературі для сполук СоІІІ [107]. За рахунок C–H...O контактів між 

молекулами лігандів та термінальними атомами оксигену ПОА, а також 

численних водневих зв’язків між молекулами води та катіонами амонію 

утворюється тривимірний каркас. 
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Рис. 4.14. Будова (NH4)3[CoIII(bpy)3][P2Mo5O23]∙14H2O (11). 

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

(12), як і попередньому випадку, входить аніон Страндберга, довжини зв’язків 

P–O та Mo–O у якому є типовими (Р–О та Мо–О знаходяться в межах 

1,483(13)–1,567(10) та 1,676(12)–2,392(10) Å, відповідно; кути О–Р–О та О–Мо–

О – від 106,0(7) до 113,2(7) та від 70,0(3) до 171,3(4)º, відповідно) [106]. ПОА 

поєднуються аквакомплексними частками кальцію у тривимірний каркас, заряд 

якого скомпенсований катіонами амонію та [CoIII(bpy)3]3+.  

Координаційний поліедр атома кальцію утворений сімома атомами 

оксигену трьох ПОА та чотирьох молекул води. Враховуючи значну 

відмінність у довжинах зв’язків (шість зв’язків знаходяться в межах 2,356(16)–

2,400(14) Å а сьомий складає 2,792(19) Å), координаційне оточення краще 

описувати як (6+1), геометрія якого є близькою до одношапкового октаедра. 

Кожен атом кальцію зв’язаний з трьома аніонами Страндберга, фрагменти 

{Ca(P2Mo5O23)3/2} виступають тризв’язними вузлами, утворюючи спіралі з 

довжиною ланки 13,91 Å. Поєднання спіралеподібних ланцюгів протилежної 

хіральності приводить до утворення ахірального каркасу топології (10,3)-b 

(рис. 4.15). Даний тип топології є характерним для оксалатних біметалічних 

комплексів [108], але для сполук на основі аніона Страндберга він зафіксований 

вперше. У гексагональних порожнинах каркасу вздовж кристалографічного 

напрямку (001) розміщуються катіони [Co(bpy)3]3+ та амонію, компенсуючи, 

таким чином, заряд каркасу. Присутні у його порожнинах некоординовані 

молекули води утворюють водневі зв’язки з атомами оксигену ПОА. Також 

структура додатково стабілізована слабкими C–H…O контактами між атомами 

оксигену ПОМ та атомами гідрогену молекул bpy.  



85 
 

 

Рис. 4.15. Утворення тривимірного каркасу з вузлом Ca(P2Mo5O23)3/2 у 
(NH4)8n[CoIII(bpy)3]2n{[Ca(H2O)3]2[[P2Mo5O23]3}n·21nH2O (12). 

 

У основі двовимірної кристалічної будови сполуки 

(NH4)4n{[Ca(H2O)5][[P2Mo5O23]}n·3nH2O (14) лежить сітка топології (4,4) 

паралельна до площини (101) з чотиризв’язним вузлом 

{[Ca(H2O)5]2[P2Mo5O23]2} (рис. 4.16). У вузлі два фрагменти {Ca(H2O)5} 

поєднані з двома аніонами Страндберга. Довжини зв’язків та величини кутів у 

аніоні [P2Mo5O23]6– є близкими до наведених у літературі (Р–О та Мо–О 

знаходяться в межах 1,505(3)–1,565(3) та 1,701(3)–2,389(3) Å, відповідно; кути 

О–Р–О та О–Мо–О – від 106,20(14) до 112,22(15) та від 70,21(10) до 171,52(12)º, 

відповідно) [106]. Оточення Ca2+ утворене трьома атомами оксигену 

фосфомолібдатних фрагментів, два з яких – вершини тетраедрів РО4, а один – 

вершина октаедра МоО6 [Ca–OПОМ 2,357(3)–2,465(3) Å] та п’ятьма атомами 

оксигену координованих молекул води [Ca–O в межах від 2,466(3) до 

2,620(3) Å]. Кути O–Ca–O знаходяться в межах від 67,0(1) до 123,9(1)°. Атом 

кальцію має оточення викривленої квадратної антипризми. 
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Заряд аніонної сітки скомпенсований катіонами амонію, половина з яких 

знаходяться близько до середини площини чотиричленних циклів сітки. Інші 

два катіони лежать у центрі над та під площиною фрагментів 

{[Ca(H2O)5]2[P2Mo5O23]2}. Слід зазначити, що сполуки з лужноземельними 

металами та фосфомолібдатними аніонами є надзвичайно малопоширеними, і 

більш того, сполука 14 є лише другим прикладом двовимірної структури з 

йонами Ca2+ та аніонами Страндберга [109].  

 

Рис. 4.16. Будова сітки топології (4,4) у (NH4)4n{[Ca(H2O)5][[P2Mo5O23]}n·3nH2O 
(14) з вузлом [Ca(H2O)5]2[P2Mo5O23]2. 

4.2.2 Сполуки з вакантними аніонами Страндберга 

Сполука {[Cu(bpy)(H2O)]4[P2Mo3O18]}∙8H2O (9) має молекулярну будову, в 

основі якої лежить унікальний структурний блок {P2Mo3O18}, з’єднаний з 

чотирма комплексними катіонами [Cu(bpy)(H2O)]2+ (рис. 4.17). ПОА можна 

розглядати як дивакантний аніон Страндберга, в якому два октаедри МоО6 

заміщені не з’єднаними вершинами поліедрами купруму. Найближчим 

аналогом даного структурного типу є надзвичайно рідкісний аніон з 

органофосфонатними групами замість фосфатних [(Mo3O8)х(O3PСН2РО3)у]n– 

[110]. Три октаедри МоО6 сполучені ребрами, кожен з яких, як і в аніоні 

Страндберга, має чотири місткових та два термінальних атоми оксигену. 

Тетраедричні групи РО4 поєднані з молібдатним фрагментом двома спільними 

атомами оксигену. Довжини зв’язків Р–О знаходяться в межах від 1,521(6) до 

1,562(6) Å, а Мо–Отерм. та Мо–Омістк. – 1,710(6)–1,744(7) та 1,769(7)–2,294(6) Å, 

відповідно. У даному випадку ПОА утворює вісім зв’язків з атомами купруму. 
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Координаційні поліедри атомів купруму утворені двома атомами нітрогену 

молекули bpy та трьома атомами оксигену, перший від молекули води, другий 

від вершини РО4 та третій µ3-О (для Cu(1) та Cu(2)) або µ2-О (для Cu(3) та 

Cu(4)) від молібдатних фрагментів. Довжина зв’язків Cu–O змінюється в межах 

1,914(5)–2,378(6) Å, Cu–N – 1,968(7)–2,011(6) Å. Значення кутового 

структурного параметра τ складають від 0,01 до 0,23, що свідчить про 

квадратно-пірамідальне оточення з тригонально біпірамідальним 

викривленням.  

(а) 

(б) 

(в)   

Рис. 4.17. Будова {[Cu(bpy)(H2O)]4[P2Mo3O18]}∙8H2O (9) (а), 
дивакантний аніон Страндберга [P2Mo3O18]8– (б) та спосіб координації 

до нього атомів купруму (в). 

У молекулі наявній слабкий семі-координаційний зв’язок між атомом 

купруму та атомом оксигену молекули води (3,142 Å), координованої до 

сусіднього атома купруму (рис. 4.18, а). 

У кристалі можна виділити два напрямки поширення контактів (рис. 4.18). 

Так, вздовж вісі а молекули поєднані за рахунок С–Н…О контактів 

[d(С…О) = 3,213 та 3,297 Å] та слабких зміщених π–π стекінгових взаємодій 

ароматичних систем за участю молекул лігандів (відстані між центроїдами 

ароматичних кілець знаходяться в межах 3,647–4,011 Å, кути зміщення 

складають 18, 23 та 39º) (рис. 4.18, а). В утворенні контактів вздовж вісі b 
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беруть участь молекули bpy, координовані до двох інших атомів купруму, між 

якими наявні слабкі зміщені π–π стекінгові взаємодії (відстані центроїд–

центроїд складають 3,574 та 4,011 Å, кути зміщення – 19 та 26º). Крім того, 

присутні міжмолекулярні С–Н…О контакти [d(С…ОПОМ) = 3,301–3,530 Å] 

(рис. 4.18, б). Квазі-3D структура утворюється за рахунок численних водневих 

зв’язків за участю некоординованих молекул води. 

 (а) 

 (б) 

Рис. 4.18. Поєднання комплексних молекул вздовж вісі а (а) та вісі b (б) у 
{[Cu(bpy)(H2O)]4[P2Mo3O18]}∙8H2O (9). 

 У основі будови сполуки 

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

(10) лежать два структурно незалежні димерні комплексні катіони, заряд яких 

скомпенсований нітрат-аніонами. Поліоксометалатний фрагмент {P2Mo2O15}, 

що входить до їх складу, можна розглядати як тривакантний аніон Страндберга, 

в якому залишились два октаедри МоО6, сполучені ребром (рис. 4.19). 
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Оточення фосфатних фрагментів відрізняється: в першому з них три атоми 

оксигену (µ2-О) залучені у координацію до атомів купруму, а четвертий (µ3-О) 

– з’єднаний зі сполученими ребром двома октаедрами МоО6. У випадку другого 

атома фосфору один атом оксигену (µ2-О) координований до атома купруму, 

два (µ3-О) з’єднані зі сполученими ребром октаедрами МоО6 та CuN2O4, а один 

залишається некоординованим. Довжини зв’язків P–O знаходяться в межах від 

1,518(8) до 1,565(9) Å, а Mo–Oтерм. та Mo–Oмістк. – від 1,688(8) до 1,728(8) та від 

1,724(7) до 2,381(7) Å, відповідно.  

 (а)  (б)  (в)    

Рис. 4.19. Будова тривакантного аніона Страндберга [P2Mo2O15]8– (а) та спосіб 
координації до нього атомів купруму (б, в) у 10. 

У кожному комплексному катіоні тривакантний аніон Страндберга 

з’єднаний з п’ятьма атомами купруму, два з яких з хромофорами CuN2O4, а три 

– з CuN2O3 (рис. 4.20). Димерні катіони відрізняються лише координацією 

одного з атомів купруму (на рис. 4.20 виділено пунктиром), обидва зв’язки Cu–

O досить видовжені (2,66(1) та 2,699(9) Å), однак знаходиться у допустимих 

межах (~2,32 – 2,80 Å) [94] та можуть бути інтерпретовані в поняттях семі-

координаційного зв’язку. Довжини зв’язків Cu–O та Cu–N знаходяться в межах 

1,900(7)–2,699(9) та 1,976(9)–2,009(11) Å, відповідно. 

(a) 
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(б) 

(в) 

Рис. 4.20. П’яти- (а, б) та шестикоординаційне (в) оточення 
атомів купруму в 10. 

 

 За рахунок місткової функції 

молекул води поліедрів CuN2O4 

комплексні фрагменти 

{[Cu(bpy)]2[Cu(bpy)(H2O)]3[P2Mo2O15]} 

поєднуються вершинами, утворюючи 

димери, додатково стабілізовані 

системою внутрішньомолекулярних 

водневих зв’язків між координованими 

молекулами води  та  термінальними 

атомами     оксиген    фосфатних    груп 

Рис. 4.21. Будова одного з 
комплексних димерних катіонів у 10. 

[відстані О…О змінюються від 2,543 до 2,830Å] (рис. 4.21). 

Комплексні катіони поєднані у зигзагоподібні ланцюги за рахунок 

зміщених π-π стекінгових взаємодій між bpy. У кристалі ланцюги поєднуються 

С–Н…О контактами між органічними лігандами та ПОМ. Додатково структура 
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стабілізована розгалуженою системою водневих зв’язків за участю 

некоординованих молекул води. 

4.2.3. Сполуки з іншими типами аніонів 

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

(13) йони Ca2+ не тільки зв’язують ПОА, як у 12 та 14, а й поєднують 

фосфомолібдатні фрагменти у димери. Структурний блок {PMo6O22} 

складається з центрального фрагментa PO4, оточеного кільцем з шести 

октаедрів МоО6, що з’єднані вершинами та ребрами почергово (рис. 4.22). Атом 

фосфору має тетраедричне оточення та виходить з площини кільця з атомів 

молібдену на 0,759 Å. Середні значення довжин зв’язків Р–О складають 

1,537 Å, а кути О–Р–О змінюються в межах 105,3–112,9° та добре співпадають з 

наведеними у літературі [111]. Кожна з трьох фосфатних груп зв’язана 

містковими атомами оксигену з двома октаедрами МоО6, що поєднані ребрами. 

Цей структурний блок є близьким аналогом до відомого з амінокислотами 

замість фосфатних груп [XMo6O21(O2CRNH3)3]n– (n = 2, X = SeIV, TeIV; n = 3, X = 

AsIII, SbIII, BiIII; R = CH2, C2H4, C3H6, CHCH3, CH(CH2)4NH2) [112]. У той же час, 

кожен з трьох атомів кальцію зв’язаний з двома поєднаними вершинами 

октаедрами {МоО6}. Довжини зв’язків Мо–О складають від 1,682(6) до 

2,341(5) Å, а кути О–Мо–О змінюються в межах 72,73(18)–169,2(2)°. Два 

структурні блоки {[Ca(H2O)]3[PMo6O22(PO4)3]} сполучені µ4-O містковими 

атомами з кутом повороту 60°. Оточення атомів кальцію утворене сімома 

містковими атомами оксигену фосфомолібдатів та атомом оксигену молекули 

води з довжинами зв’язків від 2,312(17) до 2,722(5) Å, що є близькими до 

наведених у літературі [113]. 

Димери {[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2} поєднані у шари йонами кальцію, 

оточення яких утворене атомами оксигену двох ПОА з довжинами зв’язків Ca–

OПOM 2,184(5), 2,186(5) Å та чотирма атомами оксигену молекул води (Ca–Oвода 

2,144(13)–2,61(2) Å). Двовимірні аніонні сітки розділені комплексними 

катіонами [CoIII(bpy)3]3+ (рис. 4.22). 
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Рис. 4.22. Схематичне зображення будови 
(NH4)5n[CoIII(bpy)3]n{[Ca(H2O)4]2[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}n·17nH2O (13). 

 
Сполуки (NH4)6[Ni(bpy)3]2{[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}·35H2O (15) та 

(NH4)2[Ni(bpy)3]2{[Ca(H2O)4]2[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}·8,5H2O (16) мають 

катіон-аніонну будову та є подібними. Вони відрізняються лише додатковою 

координацією двох аквакомплексних часток кальцію {Ca(H2O)4} до ПОМ в 

останньому випадку (рис. 4.23).  

 (а) (б) 

Рис. 4.23. Будова сполук (NH4)6[Ni(bpy)3]2{[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}·35H2O (15) 
(а) та (NH4)2[Ni(bpy)3]2{[Ca(H2O)4]2[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}·8,5H2O (16) (б). 
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Катіони [Ni(bpy)3]2+ разом з NH4

+, як і для сполук з кобальтом, 

компенсують заряд рідкісного Са-вмісного поліоксоаніона 

[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]12–. Довжини зв’язків Ni–N змінюються від 2,067(13) 

до 2,115(6) Å, відповідні геометричні параметри поліоксоаніона є аналогічними 

до наведених для сполуки 13 (довжини зв’язків Р–О та Мо–О складають від 

1,512(9) до 1,572(9) Å та від 1,668(9) до 2,362(9) Å, відповідно). 

 

Сполука {[Cu(bpy)(OH)]2MoO4}n∙1,5nH2O (8) має 

полімерну будову, утворену поєднанням димерного 

фрагментa купруму з молібдат-аніоном у 

одновимірний ланцюг (рис. 4.24). Координаційне 

оточення двох кристалографічно незалежних атомів 

купруму утворене двома атомами нітрогену 

молекули bpy та трьома атомами оксигену, два з яких 

від місткових гідроксильних  груп та один від  МоО4. 
Рис. 4.24. Фрагмент 
ланцюга сполуки 8. 

Довжини зв’язків Cu–O та Cu–N у димері складають 1,939(6)–1,986(6) та 

1,982(4)–2,002(4) Å, відповідно, а Cu–OМо – 2,260(7) Å. Атом молібдену знахо-

диться у викривленому тетраедричному оточенні з доволі близькими до наве-

дених раніше значеннями довжин зв’язків Мо–О від 1,771(10) до 1,944(7) Å. 

4.3. Циклічні вольтамперометричні дослідження 

Окисно-відновні властивості вуглецево-пастових електродів, модифікованих 

сполуками 11–13 (ВПЕ11–13), було досліджено методом циклічної 

вольтамперометрії (швидкість розгортки 20 мВ/с у присутності H2SO4 як 

фонового електроліту). Лінійна кореляція піків струму від швидкості розгортки 

до 150 мВ/с свідчить про проходження процесів у приповерхневому шарі. 

Кожна із зареєстрованих вольтамперних кривих (рис. 4.25) містить дві 

необоротні катодні (С1 та С2) та щонайменше дві анодні (А1 та А2) хвилі. Їх 

пікові потенціали залежать від структури (в тому числі розмірності) досліджу-

ваних сполук, а також оточення електрохімічно активних металічних центрів 

молібдену. 
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Рис. 4.25. ЦВА зразків ВПE11, ВПE12 та ВПE13 у 1 M розчині H2SO4 
(швидкість розгортки 20 мВ/с, стрілки вказують напрямок 

розгортки потенціалу). 

Аналіз форми кривих для ВПE11 (хвилі є більш розділені порівняно з 

ВПE12 та ВПE13) дає уявлення про природу спостережуваних окисно-

відновних процесів. Двоелектронний катодний перехід С1 (E1/2 = 0,111 В, 

n∙1,0) та одноелектронний анодний A1 (E1/2 = 0,048 В, n∙  0,5) відповідають 

процесам відновлення MoVI → MoIV та їх повторного окиснення у [P2Mo5O23]6– 

[114]. Друга катодна хвиля, що відповідає одноелектронному процесу C2 

(E1/2 = –0,767 В, n∙  0,5), спостерігається при нижчих значеннях потенціалу та 

може відповідати подальшому відновленню попередньо утвореного MoIV. 

Структурно відмінний аніон [PMo6O22(PO4)3]12– у ВПE13 в дослідженій 

області потенціалів для хвиль C1 та A1 дає подібний відгук, як і аніон 

Страндберга. Однак при нижчих значеннях Е в області процесу С2 

спостерігається більша кількість сигналів, що накладаються. Анодний процес 

А2 (E1/2 = 0,869 В при 20 мВ/с, n∙  0,5), наявний лише для ВПE12, ймовірно 

проходить лише після попереднього необоротного відновлення (C1 та C2) та 

окиснення A1. Згідно з літературними даними, [Co(bpy)3]3+ електронеактивний 

у вивченому діапазоні потенціалів [106]. 

4.4. Короткі висновки 

Методом ЕПР спектроскопії визначено склад парамагнітних комплексних 

часток у реакційних сумішах та показано, що під час розчинення металічної 
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міді відновлення MoVI → MoV не відбувається. Встановлено, що для мідь-

вмісних систем при менших концентраціях купруму ({Cu}:(NH4)2HPO4 = 1:1) 

метод синтезу (окисне розчинення чи «сольовий») не впливає на склад 

продуктів взаємодії з утворенням сполуки 7 на основі аніона Страндберга. У 

той же час, при співвідношеннях у системі {Cu}:(NH4)2HPO4 = 2:1 в залежності 

від природи джерела металу утворюються сполуки різного складу 8–10 з 

відмінними аніонами. Крім того, зі збільшенням кількості купруму у сполуках 

до їх складу входять аніони Страндберга з більшим ступінем дисоціації, а саме 

його ди- та тривакантні похідні. Для одержання сполук кобальту та нікелю 

краще застосовувати «сольовий» метод. 

У випадку сполук 12, 13 та 14 йони кальцію зв’язують ПОА у полімерні 

сітки та каркаси. Утворений за рахунок поєднання аніонів Страндберга 

аквакомплексними частками каркас топології (10,3)-b для сполук на основі 

даного ПОМ зафіксований вперше. Крім того, йони Са2+ поєднують 

фосфомолібдатні фрагменти у димери з формуванням надзвичайно рідкісного 

структурного блоку {[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}, що, на відміну від 

літературних даних, утворюється при тому самому значенні рН (~6,1) як і аніон 

Страндберга. Тип ПОМ, що входить до складу продукту, у випадку Со-вмісних 

систем залежить лише від кількості органічного ліганду у реакційній суміші: 

при співвідношеннях Со:bpy = 1:3 відбувається самозбірка аніона Страндберга, 

а при 1:1,5 – {[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}. У сполуках з нікелем йони Са2+ 

залучені до формування поліоксоаніона, але не виступають лінкером між ПОМ. 

Комплексні катіони [Co(bpy)3]3+ та [Ni(bpy)3]2+ лише компенсують заряд ПОМ. 
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РОЗДІЛ 5 

СПОЛУКИ, ОДЕРЖАНІ З ВАНАДІЙ-ВМІСНИХ СИСТЕМ 

 

5.1. Синтез, спектральні та термічні властивості 

Збільшення відносної густини заряду на поверхні ПОМ є перспективним 

шляхом для підвищення їх здатності координувати комплексні катіони. 

Ефективним підходом для одержання фрагментів з таким високим негативним 

зарядом є заміна шестивалентних металічних центрів MoVI на п’ятивалентні VV. 

Окрім того, введення ванадію як третього металу змінює характер реакційної 

здатності сполук з такими ПОМ з кислотного на окисно-відновний [115]. 

Зазвичай ванадій-заміщені поліоксоаніони, що використовуються для 

подальшої функціоналізації, попередньо синтезуються «ефірним методом», 

який не задовольняє вимогам «зеленої хімії». Крім того, обмеження цього 

підходу пов’язане з низьким ступенем заміщення в ПОМ. Альтернативні шляхи 

одержання цих аніонів мають певні експериментальні труднощі [15].  

З метою одержання комплексів на основі змішанометалічних Mo/V аніонів 

для подальших досліджень була обрана система Cu0 – en – (NH4)2HPO4 – 

(NH4)6Mo7O24 – V2O5 – H2O (VII), з якої вдалося виділити три сполуки. 

Спочатку з розчину утворюються коричневі кристали 

(NH4)5n{[Cu(en)2][PMo8V4O40]}n·9nH2O (17) з подальшою кристалізацією суміші 

блакитних (NH4)4n{[Cu(en)(H2O)][P2Mo5O23]}n·3,5nH2O (18) та оранжевих 

кристалів (NH4)7[PMo8V4O40]·17H2O (19) (рис. 5.1, А). Зі збільшенням часу 

взаємодії з 1 до 8 год вдається виділити монофазні зразки 17 та 19 внаслідок 

ступінчастої кристалізації (рис. 5.1, Б). З ІЧ спектрів можна зробити висновок, 

що до їх складу входить аніон Кеггіна. Відсутність характеристичних смуг 

молекул en у спектрі 19 свідчить про утворення продукту неорганічної 

природи. У подальшому ці висновки були підтверджені РСтА [116]. 

Слід зазначити, що зазвичай вдається одержати аніони Кеггіна з одним або 

двома атомами ванадію, а у даному випадку, за результатами елементного 

аналізу, досягається більш високий ступінь заміщення (Mo:V = 8:4).  
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Для встановлення оптимальних умов синтезу у системах, досліджених 

раніше, було використано різні сполуки молібдену як джерело металу, а у 

випадку ванадій-вмісних систем було вирішено також дослідити вплив природи 

вихідних сполук ванадію на склад та будову продуктів взаємодії. Заміна V2O5 

на NH4VO3 у реакційній суміші не приводить до зміни складу продуктів 

взаємодії. Однак при використанні (NH4)2V6O16 як джерела ванадію до складу 

кристалічних зразків ванадій не входить, що можна пояснити високою 

стабільністю поліванадатних аніонних форм у розчині. 

За даними ІЧ спектроскопії продукти взаємодії містять аніон Страндберга. 

З такої системи спочатку виділено сполуку 

(NH4)2n{[Cu(en)2][Cu(en)(H2O)][P2Mo5O23]}n·3nH2O (20) з подальшою 

кристалізацією 18 (рис. 5.1, В). Обидва зразки утворюються з незначною 

домішкою коричневих кристалів 17, які можуть бути легко відділені методом 

Пастера. Оптимальних умов для одержання комплексу 20 вдалося досягти 

виключенням ванадію з реакційної суміші (рис. 5.1, Г). 

 

 

Рис. 5.1. Вплив умов синтезу на склад продуктів взаємодії, одержаних 
з системи VII. 

 

При використанні ванадій(IV) оксосульфату утворюється нова сполука 

(NH4)2{[Cu(en)2]2[PМо9V3O40]}∙2H2O (21) з подальшою кристалізацією з 

фільтрату продукту неорганічної природи (NH4)x[PМ12O40]·nH2O (M = Mo, V) 

(рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Утворення сполук на основі аніонів Кеггіна [PM12O40]n– (M = Mo, V) в 
результаті ступінчастої кристалізації фільтрату. 

У цьому випадку при зміні методу синтезу, а саме окисного розчинення 

металів на «сольовий», склад продуктів не змінюється. Встановлено, що лише з 

системи з V2O5 додатково утворюється неідентифікований продукт, тому для 

одержання сполуки 17 краще використовувати металічну мідь. 

Метод ex situ спектроскопії ЕПР був використаний для встановлення наявних 

у розчині парамагнітних часток, утворених в процесі синтезу. Реакційна суміш 

Cu0 – 2en – (NH4)2HPO4 – 12/7(NH4)6Mo7O24 – 3/2V2O5 – H2O через 5 хв 

перемішування змінювала колір з жовтого на темно-зелений, що може свідчити 

про утворення комплексних часток CuII та/чи наявність відновлених форм ванадію 

або молібдену. Через годину взаємодії розчин набував коричневого кольору, який 

надалі не змінювався. Спектри розчинів, відібраних та відфільтрованих через різні 

проміжки часу, записувались при 77 К. Перші дві проби були відібрані через 10 

(Розчин 1) та 50 хв (Розчин 2) після початку взаємодії, наступні дві – через 2 

(Розчин 3) та 4 год (Розчин 4), причому повне розчинення металічної міді 

спостерігалось через 1 год. 

Спектри ЕПР розчинів 1 та 2 подібні та вказують на присутність 

комплексних часток CuII та VIV (рис. 5.3), що свідчить про відновлення VV, 

ймовірно, металічною міддю. При моделюванні одного з сигналів отримано 

параметри g = 2,198, A = 209·10–4 cм–1, що є типовими для [Cu(en)2]2+ [57]. У 

розчинах 3 та 4, спектри яких є також подібними, ці сигнали спостерігаються з 

більшою інтенсивністю, що зумовлене поступовим зростанням концентрації CuII. 

Слабкі додаткові сигнали у спектрах розчинів 1 та 2 в області більш 

високої напруженості поля, що перекриваються зі спектром від [Cu(en)2]2+, 

можуть бути віднесені до надтонкої взаємодії на паралельній компоненті від 
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оксованадієвих(IV) фрагментів. Моделювання дає лише приблизні значення 

параметрів A та g для перпендикулярної орієнтації (A = 48·10–4 cм–1 та 

g = 1,972) та досить точні для паралельної компоненти (g = 1,950 та 

A = 160·10-4 cм–1) (табл. 5.1). Ці значення є близькими до знайдених у 

літературі для [VO(en)2]2+ [117]. 

 (а)  (б) 

Рис. 5.3. Спектри ЕПР заморожених (77 К) реакційних сумішей, одержаних 
методом окисного розчинення металів (а), «сольовим» методом (б) та 

полікристалічного зразка 17. Sim –змодельовані спектри з параметрами, 
наведеними у тексті. 

У спектрах розчинів 3 та 4 сигнали від VIV залишаються, але їх відносна 

інтенсивність порівняно з CuII значно зменшується, що може свідчити про 

окиснення відновлених комплексних часток ванадію киснем повітря впродовж 

реакції. У фільтраті після кристалізації 17 відсутні парамагнітні частки. Це 

означає, що уся кількість купруму була витрачена на утворення сполуки 17 та 

пояснює його відсутність у складі 19.  

Для порівняння була досліджена реакційна суміш, одержана «сольовим» 

методом виходячи з сульфату міді. У розчині А, що містить (NH4)2HPO4, 

(NH4)6Mo7O24 та V2O5, відсутні парамагнітні частки, у той час як в розчині Б 

(CuSO4 з en) наявні два типи сигналів. Одержані моделюванням параметри 

спінового гамільтоніану g = 2,205, A = 204·10-4 cм–1 (sim1) та g = 2,283, A= 

182·10–4 cм–1 (sim2) свідчать про наявність рівноважної суміші [Cu(en)2]2+ та 

[Cu(en)]2+. Однак, в спектрі ЕПР після змішування розчинів А+Б присутні лише 

сигнали від [Cu(en)2]2+
 (g = 2,207, A = 202·10–4 cм–1). 
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Спектр ЕПР полікристалічного зразка 17 (рис. 5.3) вказує на аксіальний 

характер локальної симетрії CuII. Співвідношення параметрів g׀׀ >> g >2,0023 

відповідає основному стану dx
2

–y
2, а параметри g2,184 = ׀׀, g = 2,046 та A׀׀ = 

216·10–4 cм–1 характерні для [Cu(en)2]2+. Відсутність додаткових смуг може 

свідчити про те, що в кристалах немає відновлених форм МоV чи VIV. Надтонка 

структура спектру, яка зазвичай наявна лише для діамагнітно розбавлених 

полікристалічних зразків, проявляється у данному випадку за рахунок 

ефективної ізоляції йонів купруму діамагнітними аніонами Кеггіна. 

Таблиця 5.1 
Параметри спектрів ЕПР заморожених (77 К) розчинів 

Система g 
A∙104, 

cм–1 
g׀׀ 

A104∙׀׀, 
cм–1 

Центральний 
атом та його 

екваторіальне 
оточення 

Комплексна 
частка 

Cu0–en–
(NH4)2HPO4–V2О5–
(NH4)6Mo7O24–Н2О 

(Розчин 1) 

1,972 48 1,950 160 VON4 [VO(en)2]2+ 

– – 2,198 209 CuN4 [Cu(en)2]2+ 

CuSO4–en–Н2О 
(Розчин Б) 

– – 2,205 204 CuN4 [Cu(en)2]2+ 

– – 2,283 182 CuN2O2 [Cu(en)(H2O)2]2+ 
[CuSO4+en]–

[(NH4)2HPO4–V2О5–
(NH4)6Mo7O24]–Н2О 

(Розчин А+Б) 

– – 2,207 202 CuN4 [Cu(en)2]2+ 

При збільшенні вмісту міді у системі VІІ ({Cu}:(NH4)2HPO4 = 2:1) в умовах 

окисного розчинення металу утворюється ще одна нова сполука 

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

6O40(VIVO)]}n·5,5nH2O (22), що містить 

надзвичайно рідкісний змішанометалічний одношапковий аніон Кеггіна 

[PMoVI
6VV

6O40(VIVO)]7–. Несподіваним виявилося утворення 

{[Cu(en)]2[Cu(en)2]2[НP2Mo13V7O64]}n·31nH2O (23) при зміні порошку міді на сіль 

купруму. При цьому ПОМ, що входить до складу сполуки, кристалографічно 

охарактеризовано вперше (рис. 5.4). 

В умовах додаткового експерименту з поступовим додаванням розчину 

солі купруму до реакційної суміші одержано також сполуку 23. Таким чином, 

ключовим фактором, що відрізняє метод окисного розчинення від «сольового» 

в даних умовах, є проміжні стадії в процесі взаємодії, а не швидкість 

надходження металу у сферу реакції. 
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Рис. 5.4. Вплив природи вихідних сполук купруму на склад продуктів 
взаємодії 22 та 23 (М = Mo, V). 

При виключенні сполук фосфору(V) як типового гетероатома з системи 

можлива реалізація двох випадків: утворення сполук зі змішанометалічними 

Mo/V ізополіаніонами або, що зустрічається набагато рідше, 

гетерополіаніонами, в яких ванадій займає місце гетероатома. Так, з системи 

Cu0 – en – (NH4)6Mo7O24 – V2O5 (VІІІ) одержано сполуку 

(NH4)2n(H2en)n{[Cu(en)2][α-V2Mo6O26]}n·4nH2O (24), до складу якої входить 

аніон зі структурою α-октамолібдату. Більше різноманіття нових сполук 

вдалося отримати при заміні en на dien. При цьому, із такої системи за участю 

V2O5 або NH4VO3 утворюються спочатку кристали зеленого кольору, що 

відповідають складу (NH4)2{[Cu(dien)(H2O)]2[α-V2Mo6O26]}∙7H2O (25), з 

подальшою кристалізацією з фільтрату фіолетового осаду 

(NH4)2{[Cu(dien)(H2O)]2[α-V2Mo6O26]}∙8H2O (26) (рис. 5.5). 

 

Рис. 5.5. Вплив природи вихідних сполук ванадію на 
склад продуктів взаємодії. 
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Як і у випадку 24, до складу 25 та 26 входить змішанометалічний 

дизаміщений Mo/V аніон зі структурою α-октамолібдату. Заміна у системі 

сполук ванадію(V) на VIV приводить до утворення нової сполуки 

(NH4){[Cu(dien)(H2O)2]2[β-VMo7O26]}∙1,5H2O (27) з монозаміщеним Mo/V 

аніоном зі структурою [β-Mo8O26]4–. Наведені сполуки також утворюються в 

умовах «сольового» методу, однак з меншим виходом. 

Згідно з літературними даними, дизаміщенй Mo/V аніон зі структурою α-

октамолібдату є досить малопоширеним порівняно з його незаміщеним 

аналогом [31,118], а змішанометалічна Mo/V β-форма аніона одержана вперше. 

Методом спектроскопії ЕПР було досліджено систему без сполук 

фосфору(V), а саме {Cu} – dien – (NH4)6Mo7O24 – {V}–H2O (IX) ({Cu} = Cu0 або 

CuSO4, {V} = V2O5 або VOSO4). Спектри реакційних сумішей з оксидом 

ванадію як у випадку Cu0 (Розчин 1), так і Cu2+ (Розчин А+Б, одержаний 

аналогічно до наведеного для системи VІІ, див. додаток Б) є подібними з 

досить близькими параметрами, які свідчать про аксіально-симетричне N4 

оточення атомів купруму (рис. 5.6, табл. 5.2). Процес відновлення VV → VIV не 

відбувається, оскільки додаткові сигнали з giso < 2 відсутні.  

 

 

Рис. 5.6. Спектри ЕПР заморожених (77 К) реакційних сумішей з V2O5, 
одержаних методами окисного розчинення металів (Розчин 1) 

та «сольовим» (Розчин А+Б). 
 

У випадку реакційної суміші з металічною міддю та ванадій(IV) 

оксосульфатом спектр фільтрату (Розчин 2) вказує на наявність двох типів 

сигналів (рис. 5.7, а, табл. 5.2). Одержані моделюванням параметри спінового 

гамільтоніану g = 2,230, A = 194·10–4 cм–1 та g = 2,410, A = 138·10–4 cм–1 
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відповідають суміші комплексів з оточенням купруму N4 та О4, відповідно 

[119]. Додатково у спектрі в області сильних полів присутні слабкі сигнали 

НТС від VIV, що свідчить про неповне його окиснення в процесі взаємодії. При 

аналізі спектру фільтрату, одержаного «сольовим» методом (Розчин 2 А+Б), 

після завершення взаємодії встановлено наявність тих самих комплексів 

купруму (рис. 5.7, б, табл. 5.2), але комплексні частки VIV не виявлено. 

 

(а) (б) 

Рис. 5.7. Спектри ЕПР заморожених (77 К) реакційних сумішей з VOSO4, 
одержаних методами окисного розчинення металів (Розчин 2) (а) та «сольовим» 

(Розчин 2 А+Б) (б). Sim – змодельовані спектри з параметрами, наведеними у 
тексті. 

Таблиця 5.2 

Параметри спектрів ЕПР заморожених (77 К) розчинів 

Система g׀׀ 
A104∙׀׀, 

cм–1 

Центральний атом та 
його екваторіальне 

оточення 

Cu0–dien–V2O5–(NH4)6Mo7O24–Н2О 
(Розчин 1) 

2,210 194 CuN4 

CuSO4–dien–V2O5–(NH4)6Mo7O24–Н2О 
(Розчин А+Б) 

2,210 190 CuN4 

Cu0–dien–VOSO4–(NH4)6Mo7O24–Н2О 
(Розчин 2) 

2,230 194 CuN4 

2,410 138 CuO4 

(CuSO4–dien)+(VOSO4–(NH4)6Mo7O24)–
Н2О 

(Розчин 2 А+Б) 

2,230 194 CuN4 

2,410 138 CuO4 



104 
 

 

ІЧ спектри сполук 17, 19, 21 та 22 є 

подібними між собою та містять 

характеристичні смуги аніона Кеггіна 

(рис. 5.8). Однак в області 

асиметричних коливань зв’язків Р–О 

при 1060 cм−1 спостерігається значне 

розщеплення порівняно зі спектром 

(NH4)3PMo12O40·xH2O. Це пов’язано зі 

зниженням симетрії аніона Кеггіна 

внаслідок заміщення атомів молібдену 

на ванадій. Коливання зв’язків M–O 

знаходяться в областях 1000–900  (M–

Oтерм.), 900–830 (M–Oмістк.–M) та 830–

715 cм–1 (M–Oцентр.–M всередині 

фрагментів M3O13) (М = Мо та V) [120]. 

Оскільки спектр сполуки 19, за 

винятком смуг M–O, які дещо зміщені 

у високочастотну область, є майже 

ідентичним до 17, то розщеплення смуг 

P−O викликано саме заміщенням 

атомів Мо на V, а не координацією 

комплексних часток купруму. Спектр 

сполуки   23  значно   відрізняється   від  
Рис. 5.8. ІЧ спектри сполук. 

описаних вище в області коливань М–О, що свідчить про входження до її 

складу іншого типу гетерополіаніона. 

Смуги середньої та високої інтенсивності у спектрах 18 та 20 в області 

970–820 cм–1 віднесені до симетричних та асиметричних коливань ν(Mo–Oтерм.) 

цис-груп {MoO2} молібдатних фрагментів. Коливання ν(P–O) та ν(Mo–Oмістк.) 

знаходяться при 1200–970 та 780–630 cм–1, відповідно. Даний вигляд спектрів 

характерний для сполук на основі аніона Страндберга [121]. 
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Спектри сполук 24–26 схожі між собою та є подібними до наведених у 

літературі для аніона [α-V2Mo6O26]6– [122]. Смуги в області 1050–600 cм–1 

відповідають коливанням зв’язків Mo–Oтерм. та М–Oмістк.. У той же час у спектрі 

сполуки 27 в області коливань зв’язків ПОА спостерігається значно більша 

кількість смуг, що пов’язано з нижчою симетрією монозаміщеної форми 

β-октамолібдату. 

У всіх спектрах смуги в області 3350–3180 cм–1 відповідають коливанням 

ν(N–H) координованих лігандів, а в області 2950–2850 та при 1580 cм–1 – ν(C–H) 

та δ(H–N–H), відповідно [57]. Широка інтенсивна смуга поглинання в області 

3650–3100 cм−1 відноситься до O–H коливань молекул води. 

При термічному розкладі сполук 17, 18 та 20 (рис. 5.9, табл. 5.3) 

протікають схожі процеси.  

(17) (18) 

(19) (20) 

(25) (26) 

Рис. 5.9. Криві ТГ/ДТА одержаних сполук. 
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Усі молекули фізично сорбованої води відщеплюються до 50ºC. Початкова 

втрата маси у діапазоні температур 50–250ºC супроводжується ендотермічними 

ефектами, пов’язаними з втратою некоординованих молекул води та 

виділенням амоніаку. Термічні ефекти при 250–500ºC відносяться до 

відщеплення координованих лігандів та формування оксидних фаз. Термічний 

розклад сполуки 19 відбувається ступінчасто від 50 до 440ºC.  

Сполуки 25 та 26 мають близький склад, що відрізняється лише кількістю 

некоординованих молекул води, тому криві ТГ/ДТА є практично ідентичними. 

Процеси розкладу завершуються до 450ºC, причому кристалізація оксидних фаз 

супроводжується значними екзотермічними ефектами. 

На кривих ДТА для всіх сполук, що містять ванадій та молібден, 

спостерігається вузький ендотермічний пік при ~600ºC, який відповідає 

процесу плавлення утворених оксидних фаз.Полікристалічні зразки, одержані 

розкладом сполук 17 та 19 при 550ºС (час витримки 1 год), були досліджені 

методом РФА та відповідають суміші фаз MoO3 (орторомбічна) та V2MoO6 

(рис. 5.10). Відсутність міді та фосфору у 17 та фосфору у 19 в ідентифікованих 

кристалічних фазах може бути пояснена формуванням додаткових аморфних 

фаз та/або відносно низьким вмістом цих елементів у продуктах. 

 

 

Рис. 5.10. Дифрактограми продуктів розкладу 17 (a) та 19 (б). 

 
Ідентичність монокристалів, відібраних для РСтА, та основної маси зразка 

була доведена за допомогою РФА шляхом порівняння з дифрактограмами, 

розрахованими з монокристального експерименту (рис. 5.11).  
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(17) (18) 

(19) (20) 

(25) (26) 

Рис. 5.11. Дифрактограми полікристалічних зразків (експ.) та розраховані з 
результатів монокристального експерименту (розр.). Осад – перша порція 
дрібнокристалічного зразка, кристалічний зразок – друга порція (крист.). 

 
5.2. Рентгеноструктурний аналіз 

5.2.1 Сполуки з аніоном Кеггіна 

Рентгеноструктурний аналіз показав, що до складу 17 входять 

змішанометалічні аніони Кеггіна, комплексні фрагменти {Cu(en)2}, катіони 

амонію та некоординовані молекули води (рис. 5.12). У відповідності до CCDC, 

на початку досліджень було відомо лише дві гібридні сполуки Cu/P/Mo/V, що 

містять змішанометалічний аніон Кеггіна [123,124], на відміну від досить 

поширених сполук із двошапковим аніоном [PMo12–xVxO40(VO)2]n– [125–127]. 

Гетерополіаніон [PMo8V4O40]7– має класичну структуру α-Кегіна, в якій 

центральний тетраедр PO4 оточений дванадцятьма октаедрами MO6 
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(M = Mo, V) [128]. Атоми ванадію є розупорядкованими за сімома симетрично 

незалежними сайтами із заселеністю від 0,25 до 0,4. Співвідношення Mo : V = 

8 : 4 у аніоні визначено за результатами елементного аналізу.  

  

Рис. 5.12. Фрагмент будови сполуки (NH4)5n{[Cu(en)2][PMo8V4O40]}n·9nH2O (17) 
(а), ланцюг, утворений поєднанням фрагментів {Cu(en)2} та {PMo8V4O40} (б) та 

фрагмент упаковки (в) (М = Mo, V). 
 

Довжини зв’язків P–O та M–O відповідають знайденим у літературі для 

подібних сполук (Р–О та М–О знаходяться в межах 1,526(4)–1,536(4) та 

1,64(15)–2,410(3) Å, відповідно; кути О–Р–О та О–М–О – від 108,6(3) до 

109,79(16) та від 73,35(12) до 169,91(16)º, відповідно) [129]. ПОА координує два 

атоми купруму.  

Атом купруму має координацію (4+2). Екваторіальні позиції займають 

чотири атоми нітрогену двох бідентатно-хелатно координованих молекул 

етилендіаміну, значення довжин зв’язків Cu–N знаходяться в межах 1,985(5)–
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2,007(6) Å та є подібними до наведених у літературі для комплексів [Cu(en)2]2+ 

(типова довжина зв’язку Cu–N 2,005 Å). Досить видовжені аксіальні зв’язки 

Cu–О 2,618(4) Å знаходиться у допустимих межах (~2,32 – 2,80 Å) [94] та 

можуть бути інтерпретовані як дальні контакти. Атом Cu знаходиться у центрі 

екваторіальної площини, утвореної атомами N, кути N–Cu–N складають 

85,2(2)° у випадку N, що належать одній молекулі en та 94,8(2)° – від різних 

молекул лігандів, кут O–Cu–O дорівнює 180°. Кут між екваторіальною 

площиною [CuN4] та віссю O–Cu–O складає 84,1(2)°, дещо відхиляючись від 

ідеального значення [94]. 

Чергуванням фрагментів {PMo8V4O40} та {Cu(en)2} утворюється 

зигзагоподібний ланцюг вздовж кристалографічного напрямку [010] з 

довжиною ланки 10,51 Å, причому координація атомів купруму відбувається до 

термінальних атомів оксигену ПОМ. Сполука 

(NH4)2{[Cu(en)2]2[PМо9V3O40]}∙2H2O (21) утворена поєднанням комплексних 

фрагментів {Cu(en)2} зі змішанометалічним аніоном Кеггіна [PMo9V3O40]6– 

(рис. 5.13), заряд комплексного катіона скомпенсований йонами амонію. 

 

Рис. 5.13. Будова сполуки (NH4)2{[Cu(en)2]2[PМо9V3O40]}∙2H2O (21) 
(М = Mo, V). 

 

Як і у випадку 17, ПОМ має класичну структуру α-форми аніона Кегіна, 

атоми ванадію розупорядковані по всіх металічних сайтах, а ступінь заміщення 

визначено за результатами елементного аналізу. Довжини зв’язків P–O, M–O 

знаходяться в межах 1,468(16)–1,588(15) та 1,634(11)–2,479(15) Å, відповідно, 

та є близькими до знайдених у літературі [129]. Оточення купруму (4+1) 

утворене чотирма атомами нітрогену двох бідентатно-хелатно координованих 
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молекул етилендіаміну (значення довжин зв’язків Cu–N знаходяться в межах 

1,960(15)–2,001(17) Å та є подібними до наведених у літературі комплексів), 

п’яту позицію займає атом оксигену ПОА (довжина зв’язку складає 2,730(2) Å). 

Значення кутового структурного параметра τ (0,05) свідчить про майже 

ідеальне квадратно-пірамідальне оточення купруму. 

5.2.2. Сполуки з аніоном Страндберга 

Рентгеноструктурне дослідження 18 показало, що в кристалічному стані 

сполука має ланцюгову будову, утворену поєднанням фрагментів 

{Cu(en)(H2O)} та {P2Mo5O23} містковими атомами оксигену ПОМ (рис. 5.14). 

Довжини зв’язків та величини кутів в аніоні Страндберга знаходяться у 

відповідності до знайдених в літературі для подібних сполук (Р–О та Мо–О 

знаходяться в межах 1,516(4)–1,556(3) та 1,697(4)–2,370(4) Å, відповідно; кути 

О–Р–О та О–Мо–О – від 107,97(19) до 111,9(2) та від 70,25(13) до 170,80(17)º, 

відповідно) [95].  

  

Рис. 5.14. Фрагмент будови сполуки 
(NH4)4n{[Cu(en)(H2O)][P2Mo5O23]}n·3,5nH2O (18) (а), ланцюг, утворений 

поєднанням фрагментів {Cu(en)(H2O)} та {P2Mo5O23}, (б) і 
фрагмент упаковки (в). 
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Атом купруму має (4+1) координацію, утворену двома атомами нітрогену 

молекули en та двома атомами оксигену фосфатних груп аніона у 

екваторіальній площині. Довжини зв’язків Cu–ОПОМ та Cu–N складають 

1,991(4), 2,017(5) та 1,972(3), 1,983(3) Å, відповідно (типові значення – 2,004 Å 

та 1,947 Å, відповідно). Аксіальну позицію займає оксиген молекули води з 

відстанню Cu–OH2 2,488(5) Å, що є довшою порівняно до наведених в 

літературі для подібних комплексів (2,309 Å) [94]. Кутовий структурний 

параметр τ дорівнює 0,06 та відповідає майже правильному квадратно-

пірамідальному оточенню. Атом купруму дещо виходить з екваторіальної 

площини [N2O2] у напрямку молекули води на 0,10(2) Å (середнє значення, 

наведене у літературі, дорівнює 0,196 Å). Кут N–Cu–N складає 83,8(2)°, а N–

Cu–O та O–Cu–O є близькими до ідеальних значень (90,6(1)–93,9(2)°). Кут між 

екваторіальною площиною [N2O2] та віссю Cu–OH2 складає 85,0(2)°. 

Чергуванням фрагментів {Cu(en)(H2O)} та {P2Mo5O23} утворюється 

зигзагоподібний одновимірний ланцюг. Кут повороту сусідніх поліедрів 

[CuN2O3] один відносно іншого дорівнює 89,2(4)°, довжина ланки для 

подвійного фрагмента 2{[P2Mo5O23][Cu(en)(H2O)]} складає 18,02 Å. 

Будова сполуки 20 є подібною до 18, за виключенням додаткового 

зв’язування аніонів Страндберга фрагментом {Cu(en)2}, що надає жорсткості 

ланцюгу (рис. 5.15). Один з атомів купруму зв’язаний з ПОМ містковими 

атомами оксигену фосфатних груп, а інший – молібдатних. 

Довжини зв’язків та величини кутів у ПОМ відповідають знайденим у 

літературі для подібних сполук (Р–О та Мо–О знаходяться в межах 1,497(6)–

1,560(5) та 1,689(6)–2,354(5) Å, відповідно; кути О–Р–О та О–Мо–О – від 

106,9(3) до 112,6(3) та від 69,5(2) до 170,3(2)º, відповідно) [95]. 

Кристалографічно незалежні атоми Cu(1) та Cu(2) мають (4+1) та (4+2) 

координацію, відповідно. Координаційне оточення Cu(1) є аналогічним до 

наведеного у 18. Довжини зв’язків Cu–ОПОМ та Cu–N в екваторіальній площині 

[N2O2] є коротшими за типові значення і складають 1,962(7) Å, 1,944(9) Å та 

1,993(9) Å, 2,022(9) Å, відповідно. Слід відмітити, що довжина зв’язку Cu–OПОМ 
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ближча до середньої наведеної у літературі, ніж у 18. Відстань Cu–OH2 

2,395(9) Å коротша за відповідну у 18 (2,488(5) Å), однак все одно є 

подовженою порівняно із типовим значенням 2,309 Å. Кутовий структурний 

параметр τ дорівнює 0,00, що відповідає ідеальному тетрагонально-

пірамідальному оточенню. Атом купруму, як і у 18, дещо виходить з 

екваторіальної площини [N2O2] у напрямку молекули води на 0,11(2) Å [94]. 

Кут N–Cu–N складає 83,8(4)°, а N–Cu–O та O–Cu–O є близькими до ідеальних 

значень (90,7(3)–94,1(3)°). Кут між екваторіальною площиною [N2O2] та віссю 

Cu–OH2 складає 84,2(4)°. 

  

Рис. 5.15. Фрагмент будови сполуки 
(NH4)2n{[Cu(en)2][Cu(en)(H2O)][P2Mo5O23]}n·3nH2O (20) (а), ланцюг, утворений 

поєднанням фрагментів {Cu(en)(H2O)} та {Cu(en)2} з {P2Mo5O23}, (б) і фрагмент 
упаковки (в). 

Чотири атоми нітрогену двох молекул en в оточенні Cu(2) займають 

екваторіальні положення, в той час як аксіальні позиції зайняті атомами 

оксигену двох октаедрів [MoO6] двох різних аніонів [P2Mo5O23]6–. Довжини 
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зв’язків Cu–N та Cu–OПОМ складають 2,01(1) Å, 2,01(1) Å, 2,004(9) Å, 1,984(7) Å 

та 2,765(8) Å, 2,475(7) Å, відповідно. Порівняно зі структурою 17, аксіальні 

довжини зв’язків Cu–O суттєво відрізняються. Це спричинює незначний зсув 

атома купруму у напрямку одного з атомів оксигену на 0,07(4) Å. Величини 

кутів N–Cu–N знаходяться у межах 83,5(4)–97,2(4)°.  

Чергування фрагментів {Cu(en)(H2O)} та {Cu(en)2} з {P2Mo5O23} утворює 

майже лінійний одновимірний ланцюг вздовж вісі [101]. Довжина ланки для 

подвійного фрагмента 2{[P2Mo5O23][Cu(en)(H2O)][Cu(en)2]} складає 17,58 Å. 

У кристалах 17, 18 та 20 полімерні ланцюги поєднуються у тривимірні 

каркаси за рахунок розгалуженої системи водневих зв'язків за участю 

некоординованих молекул води та катіонів амонію. 

5.2.3 Сполуки з аніонами зі структурою октамолібдату 

У основі будови сполуки (NH4)2n(H2en)n{[Cu(en)2][α-V2Mo6O26]}n·4nH2O 

(24) лежить одновимірний аніонний ланцюг {[Cu(en)2][V2Mo6O26]}n, заряд якого 

скомпенсований молекулами протонованого етилендіаміну та катіонами 

амонію (рис. 5.16).  

(а) (б)   

Рис. 5.16. Будова аніона [V2Mo6O26]6– (а) та фрагмент ланцюга у 
(NH4)2n(H2en)n{[Cu(en)2][α-V2Mo6O26]}n·4nH2O (24) (б). 

Будова змішанометалічного Mo/V аніона є аналогічною до α-Мо8О26
4– 

[130]. Шість октаедрів МоО6 поєднані ребрами у кільце, а дві тертаедричні 

групи VO4 з’єднані з ним трьома містковими атомами оксигену та обернені 

одна відносно іншої на 60°. Термінальні атоми оксигену тетраедричних 

фрагментів не залучені до координації. Довжини зв’язків Мо–О і V–O 

знаходяться в межах 1,709(3)–2,291(3) і 1,635(3)–1,755(3), відповідно, та є 

близькими до наведених у літературі [122]. 
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Атом купруму має (4+2) координацію, утворену чотирма атомами 

нітрогену молекул en та двома атомами оксигену молібдатних фрагментів 

ПОМ. Значення довжин зв’язків Cu–О та Cu–N складають 2,563 та 1,993(4), 

2,020(4) Å, відповідно. 

Фрагменти {V2Mo6O26} чергуються з {Cu(en)2} у ланцюзі з довжиною 

ланки 13,769 Å, додатково стабілізованому сильними водневими зв’язками між 

термінальними атомами оксигену ПОМ та аміногрупами en. Також наявні С–

Н…О контакти між µ2-О атомами ПОМ та метиленовими групами ліганду 

(рис. 5.17). Молекули некоординованої води, йони амонію та етилендіамонію 

поєднують ланцюги у тривимірний каркас за рахунок водневих зв’язків. 

 

Рис. 5.17. Додаткова стабілізація ланцюга у 24 за рахунок N–H…O контактів. 
 

Сполуки (NH4)2{[Cu(dien)(H2O)]2[α-V2Mo6O26]}∙7H2O (25) та 

(NH4)2{[Cu(dien)(H2O)]2[α-V2Mo6O26]}∙8H2O (26) мають подібну будову 

(рис. 5.18) та містять у своєму складі дизаміщену форму α-Мо8О26
4–, як і у 

сполуці 24. Параметри ПОМ є аналогічними до наведених для попередньої 

сполуки (довжини зв’язків Мо–О і V–O знаходяться в межах 1,672(6)–2,369(5) і 

1,624(3)–1,766(3) Å, відповідно). Головною відмінністю у структурах є спосіб 

зв’язування комплексних фрагментів купруму з ПОМ: у випадку 25 

координація відбувається за рахунок атомів оксигену ванадатних поліедрів, а у 

26 – через атоми оксигену молібдатних фрагментів. В обох структурах 

оточення атомів купруму утворене трьома атомами нітрогену молекули dien, 

атомом О аніона та О молекули води з довжиною зв’язку Cu–OH2 у 25 

2,381(8) Å, а в 26 – 1,966(4) Å. Така значна відмінність пов’язана з тим, що у 

першому випадку молекула води займає апікальну, а у другому – екваторіальну 
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позицію. Наведені значення довжин зв’язків відповідають літературним даним 

для різних положень молекул координованої води у комплексах купруму 

[131,132]. Дані геометричні відмінності зумовлюють різницю у забарвленні 

сполук та, відповідно гіпсохромний зсув смуги поглинання у електронному 

спектрі полікристалічного зразка 26 у порівнянні з 25 (рис. 5.18, в). 

Значення довжин зв’язків Cu–ОПОА для 25 та 26 складають 1,985(6) та 

2,417(3) Å, а Cu–N знаходяться в межах 1,970(7)–1,988(8) та 1,988(4)–

2,025(4) Å, відповідно. Кутові структурні параметри τ для 25 та 26 дорівнюють 

0,26 та 0,22, відповідно, і відповідають тетрагонально-пірамідальному 

оточенню. 

(а) (б)   

 (в) 

Рис. 5.18. Будова сполук (NH4)2{[Cu(dien)(H2O)]2[α-V2Mo6O26]}∙7H2O (25) (а) та 
(NH4)2{[Cu(dien)(H2O)]2[α-V2Mo6O26]}∙8H2O (26) (б), електронні спектри 

поглинання полікристалічних зразків (в). 

У випадку 25 за рахунок водневих зв’язків за участю координованих 

молекули води та µ2- і термінальних атомів оксигену поліедрів молібдену 

(довжини О–Н…О складають 2,852 та 2,859 Å) комплексні аніони поєднуються 

у шари, паралельні площині аb (рис. 5.19). 
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Рис. 5.19. Шарувата будова 25, утворена за рахунок водневих зв’язків. 

У кристалі 26 комплексні аніони поєднуються у ланцюги також за рахунок 

водневих зв’язків між координованими молекулами води та, на відміну від 25, 

термінальними атомами оксигену тетраедрів VO4 (рис. 5.20), утворюючи 

«водневозв’язані ромби» (довжини О–Н…О складають 3,125 та 3,137 Å). Ці 

ланцюги розділені некоординованими молекулами води та катіонами амонію. 

  

Рис. 5.20. Ланцюгова будова 26, утворена за рахунок водневих зв’язків. 

Наступна сполука (NH4){[Cu(dien)(H2O)2]2[β-VMo7O26]}∙1,5H2O (27) має 

катіон-аніонну будову, що містить вперше кристалографічно 

охарактеризований змішанометалічний Mo/V аніон зі структурою β-

октамолібдату (рис. 5.21). Атоми молібдену та ванадію, поліедри яких 

сполучені ребрами, знаходяться в октаедричному оточенні. Довжини зв’язків 

М–О знаходяться в межах від 1,649(5) до 2,407(5) Å, відповідно.  

Координаційне оточення атомів купруму утворене трьома атомами 

нітрогену молекули dien та двома атомами оксигену молекул води. Значення 

довжин зв’язків Cu–N знаходяться в межах від 1,973(7) до 2,007(8) Å, а відстані 
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Cu–OH2 складають 1,973(7) та 2,340(7) Å в залежності від положення молекул 

води. Кутовий структурний параметр τ дорівнює 0,21 та відповідає 

викривленому тетрагонально-пірамідальному оточенню. 

(а) (б)     

Рис. 5.21. Будова аніона [β-VMo7O26]5– (а) та сполуки 
(NH4){[Cu(dien)(H2O)2]2[β-VMo7O26]} (27) (б). 

Аніони [β-VMo7O26] поєднані між собою вздовж вісі а за рахунок водневих 

зв’язків термінальних атомів оксигену з катіонами амонію. Розгалужена 

система водневих зв’язків поєднує катіонні та аніонні фрагменти у площини, 

паралельні ab (рис. 5.22). 

 

Рис. 5.22. Шарувата будова 27 за рахунок водневих зв’язків. 

5.2.4 Сполуки з іншими аніонами 

У основі будови [Cu(en)2(H2O)]n{[Cu(en)2(H2O)][Cu(en)2]1,5· 

[PMoVI
6VV

6O40(VIVO)]}n·5,5nH2O (22) лежить полімерний аніонний ланцюг, 

заряд якого скомпенсований некоординованими комплексними частками 

купруму (рис. 5.23). До складу сполуки входить одношапковий аніон Кеггіна, 

який можна описати як класичну структуру α-Кеггіна, до якої додатково 

прикоординована одна група VO. У каркасі атоми молібдену та ванадію мають 
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октаедричне оточення і жоден з них не займає власної позиції внаслідок 

розупорядкування. Співвідношення Mo:V = 6:6 у аніоні визначено за 

результатами елементного аналізу. Довжини зв’язків P–O та M–O (1,523(7)–

1,539(8) та 1,636(9)–2,442(7) Å, відповідно) знаходяться у відповідності до 

знайдених в літературі [129]. У шапці атом ванадію має викривлене 

тетрагонально-пірамідальне оточення з довжинами зв’язків V–O від 1,710(12) 

до 2,246(14) Å. За допомогою методу BVS («bond valence sums») було показано, 

що він знаходяться у ступені окиснення +4 (Σs = Σexp[(1,784 – r)/0,37], 

r = довжина V–O, s – кількість зв’язків). Група VO розупорядкована за трьома 

симетрично незалежними сайтами із заселеністю 0,5, 0,3 та 0,2. Кожен ПОА 

з’єднаний з трьома комплексними фрагментами купруму {Cu(en)2}, які є 

містковими між ПОА, та одним фрагментом {Cu(en)2(H2O)}. 

  

 

 

 
Рис. 5.23. Фрагмент упаковки 

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

6O40(VIVO)]}n·5,5nH2O (22) 
(М = Mo, V) (наведено лише одну позицію VO). 

У структурі наявні три типи центрів купруму з різним координаційним 

оточенням. Один з них поєднує ПОМ у стрічки, координаційні поліедри цих 

атомів купруму утворені чотирма атомами нітрогену двох молекул en та 
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атомами оксигену аніонів. До кожного ПОА через містковий атом оксигену 

додатково прикоординований фрагмент {Cu(en)2(H2O)}. У некоординованому 

комплексному катіоні [Cu(en)2(H2O)]2+ купрум має п’ятикоординаційне 

оточення, утворене чотирма атомами нітрогену двох молекул en та атомом 

оксигену молекули води (τ = 0,06, що відповідає практично ідеальній 

тетрагональній піраміді). Геометричні параметри усіх комплексних фрагментів 

купруму є типовими для подібного оточення (Cu–N – 1,960(12)–2,027(14), Cu–O 

– 2,290(9)–2,530(8) Å). 

Сполука {[Cu(en)]2[Cu(en)2]2[НP2Mo13V7O64]}n·31nH2O (23) має полімерну 

будову. ПОА, що входить до її складу, кристалографічно охарактеризовано 

вперше. В його основі лежить шестивакантний аніон зі структурою γ-Кеггіна, 

до якого прикоординовано два атоми ванадію з к.ч.=5 (квадратна піраміда) та 

один з к.ч.=4 (тетраедр), що знаходяться у власних позиціях (рис. 5.24). Кожна з 

пірамід поєднана з тріадою октаедрів молібдену двома ребрами, що є досить 

рідкісним випадком. Між собою поліедри ванадію сполучені вершинами. 

Фрагмент {Cu(en)} координується до всіх трьох атомів ванадію через атоми 

оксигену (Cu–N –  1,989(8) та 1,995(8), Cu–O – 1,930(7), 1,945(7) та 2,342(7) Å).  

 

 

 

 
Рис. 5.24. Схематичне зображення будови 

{[Cu(en)]2[Cu(en)2]2[НP2Mo13V7O64]}n·31nH2O (23). 
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Утворені агрегати поєднуються у димери за рахунок двох місткових 

розупорядкованих сайтів із заселеністю Mo 0,5 та V 0,5 кожного. Розрахунки 

методом BVS вказують на наявність відновлених форм металів саме у цих 

позиціях, загальний формальний заряд яких дорівнює +7. Відстань M–M 

складає 2,951(2) Å і є коротшою у порівнянні з іншими для з’єднаних ребрами 

октаедрів. Довжини зв’язків P–O, Mо–O, М–О та V–O знаходяться в межах 

1,522(7)–1,547(7), 1,679(8)–2,435(7), 1,916(7)–2,468(7) та 1,610(7)–2,014(7) Å, 

відповідно. Димери поєднуються містковими атомами оксигену молібдатних 

октаедрів Отерм. з фрагментами {Cu(en)2} у шари топології (4,4) (довжини 

зв’язків Cu–N знаходяться в межах від 2,002(9) до 2,016(9) Å, a Cu–O складають 

2,490 та 2,505 Å) (рис. 5.25), які утворюють тривимірні каркаси за рахунок роз-

галуженої системи водневих зв'язків за участю некоординованих молекул води. 

 

Рис. 5.25. Шарувата будова 23 топології (4,4). 

 

5.3 Циклічні вольтамперометричні дослідження 

ВПЕ17, ВПЕ18 та ВПЕ20 було досліджено методом циклічної 

вольтамперометрії. Для кожного з них спостерігаються декілька необоротних 

процесів: I–III в анодній, а IV–VII – в катодній областях (рис. 5.26). Форма 

кривих свідчить, що при швидкостях розгортки нижче 200 мВ/с процеси є 

дифузійно контрольованими, а при вищих значеннях – мають поверхневий 

характер, як і для сполук з кобальтом (11, 12 та 13). Більш того, зі збільшенням 

швидкості розгортки хвилі відновлення (окиснення) зсуваються у бік більш 

негативних (позитивних) потенціалів. Така поведінка узгоджується з наведеною 
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у літературі для ВПЕ, модифікованих сполуками на основі ПОМ [133]. 

Характер окисної хвилі І при ~0,1 В на усіх ЦВА вказує на ступінчасте 

окиснення центрів MoV до MoVI у ПОА, утворених раніше при нижчих 

значеннях потенціалу. 

 

Рис. 5.26. ЦВА ВПЕ17, ВПЕ18 та ВПЕ20 у 1M H2SO4 при кімнатній 
температурі та швидкості розгортки 50 мВ/с (потенціали наведено відносно 

хлорсрібного електрода). 
 

Хвиля ІІ може бути результатом як накладання хвиль подальшого 

окиснення МоV, так і процесу CuI → CuII. Наявна для обох ВПЕ18 та ВПЕ20 

хвиля ІІІ може бути віднесена до подальшого окиснення CuII → CuIII. Така 

поведінка свідчить про наявність вторинних хімічних процесів за участю 

відновлених центрів молібдену(V) у ПОМ у кислих розчинах. Значення 

потенціалу анодної хвилі ІІ зміщене на 0,12 В у випадку ВПЕ17 порівняно з 

ВПЕ18 та ВПЕ20 (табл. 5.4). Це може свідчити про накладання хвиль, що, 

ймовірно, відповідають як окисненню CuI, так і подальшому окисненню МоV. 

Сигнали, що відносяться до редокс-процесів за участю ванадію, у даному 

інтервалі вимірювання не спостерігаються, оскільки у кислому середовищі 

вони стабілізовані у вигляді сполук ванадію(V) [134–136]. Враховуючи 

наявність принаймні одного плеча однозначно встановити кількість задіяних у 

процесі електронів для хвиль І та ІІ досить складно. 
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Таблиця 5.4 

Значення потенціалів E1/2, В (відносно хлорсрібного електрода) для ВПЕ17, 
ВПЕ18 та ВПЕ20 (швидкість розгортки 50 мВ/с) та кількість задіяних 

електронів (наведено у квадратних дужках), одержана із рівняння Тафеля 

ВПЕ 
E1/2, В [кількість перенесених електронів] 

I IІ III IV V VI VII 

17 0,11 0,37 – 0,64 [2] 0,14 [1] –0,07 [8] –0,38 

18 0,10 0,25 0,98 [1]* – 0,25 [2] –0,08 [5] –0,32 

20 0,11 0,25 1,00 [1] – 0,25 [2] –0,06 [5] –0,36 

* швидкість розгортки 20 мВ/с 

У випадку ВПЕ18 та ВПЕ20 присутній додатковий пік ІІІ при вищих 

значеннях потенціалу перенапруги у анодній області, що відповідає 

одноелектронному процесу, який можна віднести до пари CuII/CuIII [137–140]. 

Катодний пік IV, наявний лише для ВПЕ17, відповідає відновленню двох 

центрів VV. Слабка хвиля IVa при E1/2 = 0,48 В (Ip
IV/Ip

IVa ≈ 4) може свідчити про 

подальше протікання процесу VV → VIV. Пік п’ять для ВПЕ18 та ВПЕ20 з 

потенціалом напівхвилі 0,25 В відповідає двоелектронному відновленню 

скоріше за все необоротної пари CuIII/CuI [141]. У той же час добре розділена 

п’ята хвиля, що спостерігається для ВПЕ17 при нижчому значенні потенціалу 

(0,14 В), може бути віднесена до необоротного одноелектронного відновлення 

CuII → CuI. При подальшому зниженні потенціалу у бік від’ємних значень для 

ВПЕ17 спостерігається добре розділена хвиля VI з переносом восьми 

електронів, що відноситься до процесу відновлення MoVI → MoV. Аналогічний 

електрохімічний процес VI, наявний і для ВПЕ18 та ВПЕ20, пов’язаний з 

перенесенням п’яти електронів внаслідок відновлення п’яти центрів у аніоні 

Страндберга MoVI → MoV. Слабо розділений пік VII на ЦВА усіх ВПЕ може 

бути віднесений до процесу MoV → MoIV. 

5.4. Короткі висновки 

Встановлено, що зазвичай з V-вмісних систем у присутності сполук 

фосфору як джерела гетероатома утворюються сполуки на основі аніона 
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Кеггіна. Показано, що при використанні (NH4)2V6O16 як вихідної сполуки 

ванадію(V), ванадій не входить до складу кристалічних продуктів та 

утворюються сполуки на основі аніона Страндберга, що може бути пов’язане із 

підвищеною стабільністю поліванадату у розчині. 

При виключенні сполук фосфору(V) як типового гетероатома з Mo/V 

системи утворюються сполуки на основі змішанометалічних аніонів зі 

структурою октамолібдату. При використанні у таких системах сполук VV 

формується його дизаміщена α-форма, а при введенні сполук VІV – 

монозаміщена β-форма. 

Методом РСтА встановлено утворення рідкісних ПОМ, а саме 

чотиризаміщеного Mo/V аніона Кеггіна [PMo8V4O40]7– та одношапкового аніона 

Кеггіна [PMoVI
6VV

6O40(VIVO)]7–. Крім того, вперше одержано та 

кристалографічно охарактеризовано аніон {β-VMo7O26} та ПОМ 

{P2Mo13V7O64}. 

Методом спектроскопії ЕПР підтверджено, що ступінчаста кристалізація у 

випадку системи VII пов’язана з концентраційними ефектами, оскільки після 

кристалізації Cu-вмісної сполуки 17 у фільтраті не залишається йонів CuІІ і 

починає утворюватися сполука неорганічної природи 19 також на основі 

змішанометалічного аніона Кеггіна. Склад продуктів взаємодії при нижчих 

концентраціях купруму ({Cu}:(NH4)2HPO4 = 1:1) не залежить від характеру 

окисно-відновних процесів та складу часток купруму у розчинах на початкових 

стадіях реакцій. У той же час, при вищих концетраціях ({Cu}:(NH4)2HPO4 = 2:1) 

в умовах окисного розчинення міді утворюється сполука 22 на основі 

одношапкового аніона α-Кеггіна, а в умовах «сольового» методу – сполука 23 з 

ПОМ {P2Mo13V7O64}, що містить шестивакантний фрагмент γ-Кеггіна.  
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РОЗДІЛ 6 

ОБЛАСТІ МОЖЛИВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ОДЕРЖАНИХ СПОЛУК 

6.1. Каталітична активність  

6.1.1. Електрокаталітична активність 

Відновлення таких йонів як NO2
– та IO3

– є модельною реакцією для 

тестування електрокаталітичної активності сполук. Активність ВПЕ11–13 було 

досліджено на прикладі реакції відновлення йодат(V)-йонів. Як показано на 

рис. 6.1, додавання субстрату приводить до значного приросту катодного 

струму усіх піків відновлення, особливо порівняно з піками окиснення. Це 

вказує на ефективність протестованих ВПЕ у даній реакції. Найбільш 

виражений приріст анодного струму піка окиснення спостерігається для ВПЕ13 

при найвищій концентрації IO3
–, що пов'язане скоріше за все з повторним 

окисненням раніше електрокаталітично відновлених йонів. 

 

Рис. 6.1. ЦВА ВПЕ11 (а), ВПЕ12 (б) та ВПЕ13 (в) у присутності КIO3 у 1 M 
розчинах H2SO4 при швидкості розгортки 20 мВ/с (потенціали наведено 

відносно хлорсрібного електрода). 

Електрокаталітична активність ВПЕ17, ВПЕ18 та ВПЕ20 була досліджена 

на прикладі реакцій відновлення йонів IO3
– та NO2

–, а також окиснення 

L-цистеїну. Циклічні вольтамперометричні дослідження проводили за 

кімнатної температури в 1 M H2SO4 з модифікованими ВПЕ у присутності 

різних концентрацій субстратів при швидкості розгортки 50 мВ/с. 

Сполука 17 виявилася перспективним каталізатором у реакції відновлення 

нітрит-йонів. Система показує лінійний відгук на додавання до розчину електроліту 

NaNO2. У цьому випадку найбільший приріст катодного струму спостерігається для 
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піків відновлення VI та IVа (рис. 6.2), що свідчить про активність центрів VIV та 

MoV у даному процесі. При цьому додатково з’являються два нові анодні піки при 

E1/2 = 0,61 та 1,16 В, що відповідають дво- та одноелектронним процесам окиснення 

HNO2. Значення розрахованої за формулою (6.1) каталітичної активності (КАТ) для 

IV та VI складає 5·102 % (при 12,3 мМ субстрату) та є подібним до наведеного у 

роботі [142]. 

КAT = 100% · [Ip(ПOM, субстрат) – Ip(ПОМ)]/Ip(ПОМ), (6.1) 

де Ip(ПOM, субстрат) та Ip(ПОМ) – пікові значення струмів відновлення ПОМ у 

присутності та без субстрату, відповідно. 

 

Рис. 6.2. ЦВА відновлення NO2
– на ВПЕ17. 

При введенні калій йодату(V) до електролітичної комірки з ВПЕ18 

спостерігається ряд перетворень. Значне зростання анодного струму I та II 

(рис. 6.3) супроводжується хвилею при E1/2 = 0,48 В та вторинними хвилями 

відновлення при зворотньому русі в бік негативних потенціалів (концентрація 

KIO3 – 16,7 мM). Ці процеси відповідають подальшому відновленню IO3
– та 

формуванню нових часток. При цьому у досліді з немодифікованим ВПЕ у даному 

електрохімічному вікні не спостерігається жодних катодних хвиль, що свідчить 

про каталітичну активність сполуки 18 у даній реакції. Збільшення відносної 

інтенсивності хвиль I та II вказує на те, що у відновних процесах задіяні атоми 

MoVI та CuII. Розрахований параметр КАТ для ВПЕ18 приблизно складає 7·102 % 

та є співставним чи навіть вищим ніж для сполук з аніоном Уеллса-Доусона 

(значення розраховано з піку VI та першої відновної хвилі при E1/2 = 0,48 В) [143].  
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Рис. 6.3. ЦВА відновлення IO3
– на ВПЕ18. 

Унікальна каталітична активність сполуки 18 наряду з іншими може бути 

пов'язана з наявністю лабільних молекул води у координаційній сфері атомів 

купруму, що знаходяться у тетрагонально-пірамідальному оточенні. Хоча 

сполука 20 також містить у своєму складі такі ж молекули води, однак для неї 

спостерігається необоротна втрата каталітичної активності. Це може бути 

пов’язано з можливими структурними перегрупуваннями при окисненні 

сполуки у присутності йодат(V) йонів. ВПЕ17 нестабільний у кислому 

середовищі йодату і тому був виключений з досліджень його активності по 

відношенню до цього субстрату. 

 

Експерименти по окисненню L-

цистеїну (L-cys) у дослідженому інтервалі 

концентрацій показали лінійний відгук 

системи лише для ВПЕ20 (рис. 6.4). Слід 

зазначити, що при цьому не спостерігається 

жодних нових сигналів при додаванні 

аналіту, що свідчить про можливість 

використання ВПЕ20 скоріше як електрода 

для детектування  L-cys,  ніж  електрокаталі- 
Рис. 6.4. ЦВА окиснення 

L-цистеїну на ВПЕ20. 

затора окиснення цієї амінокислоти. Для інших ВПЕ при поступовому 

додаванні субстрату спостерігалося лише зменшення значень струмів. 
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6.1.2. Фотокаталітична активність у реакції розкладу води 

Загострення екологічної ситуації внаслідок надмірного споживання 

вуглеводневих ресурсів викликає необхідність пошуку альтернативних джерел 

енергії. Одним з варіантів вирішення цієї проблеми є використання сонячної 

енергії.  

Ідея штучного фотосинтезу полягає у наслідуванні природніх процесів, що 

відбуваються у фотосистемі ІІ. Фотокаталітичне окиснення води включає дві 

стадії (рис. 6.5). Спершу йде окиснення води з виділенням молекулярного 

оксигену, протонів та електронів (6.2). Далі йде відновлення іонів H+ з 

утворенням водню згідно з (6.3) [144]: 

2H2O  →  O2 + 4H+ + 4e-                                     (6.2) 

4H+ + 4e-  →  2H2                                            (6.3) 

 

Рис. 6.5. Схема фотокаталітичного розкладу води. 

 

З огляду на те, що каталізатори одержання водню є вже досить 

ефективними [145], більший інтерес викликає розробка каталізаторів для 

проведення стадії (6.2). Оскільки окиснення води у фотосистемі ІІ є 

чотириелектронним процесом, то останнім часом широко досліджується 

активність сполук на основі ПОМ [146], адже вони можуть без руйнування 

каркасу брати участь у багатоелектронних редокс перетвореннях. Крім того, 
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ПОМ часто здатні переносити протони [147], що зсуває рівновагу у бік 

виділення кисню згідно з (6.2). 

Фотокаталітичну активність сполук 25–27 досліджували за допомогою 

електрода Кларка у боратному буфері (0,04 M pH = 8,7), використовуючи 

[Ru(bipy)3](ClO4)2 (0,1 ммоль) як фотосенсибілізатор, а пероксодисульфат 

натрію (0,1 ммоль) як акцептор електронів. 

Найактивнішою серед досліджених виявиялася сполука 27 зі значенням 

TON ~13, для двох інших ці значення є близькими і складають ~7 (рис. 6.6). Не 

дивлячись на майже однаковий склад сполук 25 та 26, їх активність у даному 

процесі відрізняється майже вдвічі. Це може бути зумовлене їх різною 

будовою: окрім різного зв’язування комплексних фрагментів купруму з ПОМ (у 

25 купрум зв’язаний з ванадатним, а у 26 – з молібдатним поліедром), відмінне 

і положення координованих молекул води у їх координаційних сферах (у 

випадку 25 H2O займає апікальну, а у 26 – екваторіальну позицію).  

 

Рис. 6.6. Криві виділення кисню для 25–27. 

6.2. Фотопровідні та фотовольтаїчні властивості 

Плівки полімерних композитів (ППК), що містять гетерометалічні 

комплекси, при наявності в них внутрішнього фотоефекту розглядаються як 

середовища для інформаційних технологій і фотоелектричних перетворювачів 

[148–150]. Якщо ППК не містять спеціально введених сенсибілізаторів, 
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домішок з акцепторними чи донорними властивостями, котрі інколи 

застосовують для підсилення внутрішнього фотоефекту [151–153], то власна 

фотопровідність таких ППК забезпечується оптичними d-d-переходами іонів 

металу, переносом електронів всередині комплексних часточок і між ними. У 

результаті поглинання світла в об’ємі ППК відбувається фотогенерація 

нерівноважних носіїв заряду, які збираються електричними контактами. 

Транспорт таких носіїв заряду в системах також може здійснюватися за участю 

металічних центрів, наприклад, шляхом їх електричної перезарядки. При цьому 

ефективність перезарядки іонів істотно залежить від енергетичної та стеричної 

структури комплексів. Фотострум в таких зразках є тим більшим, чим більшою 

є ймовірність утворення цих носіїв і швидкість їх руху в об’ємі ППК у 

напрямку збираючих контактів. Останнє дозволяє пропонувати такі сполуки в 

якості робочих тіл для фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії [154] 

та інформаційних середовищ [155], збереження нового фотоіндукованого стану 

в яких є важливим для тривалого зберігання інформації. У напівпровідникових 

матеріалах така «пам’ять» забезпечується наявністю глибоких енергетичних 

пасток для нерівноважних носіїв заряду [156,157]. 

Для практичного застосування переважно застосовуються пристрої, в яких 

ППК знаходяться між двома електричними контактами. ППК є твердим 

розчином з ізотропним розподілом часточок комплексів у полімерному 

середовищі. Як таке середовище було обрано ПВБ, який характеризується 

гарними плівкоутворюючими, діелектричними та оптичними властивостями 

[158]. Фотострум у зразках ППК залежить від типу металічних центрів і 

відстані між ними, а також розміру часточок сполук [159,160]. 

Для ППК з 4 та 7’ кінетика фотоструму не залежить від інтенсивності 

збуджуючого світла I та полярності електричної напруги в електричних 

контактах, та є симетричною (рис. 6.7) [161]. 

Для цих зразків спостерігається залежність |jPHmax| від полярності 

прикладеної електричної напруги U (рис. 6.8), а саме величина |jPHmax| більше у 

випадку позитивного потенціалу на електроді ITO в порівнянні з випадком 
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негативного потенціалу на цьому електроді. При цьому залежності |jPHmax|(U) 

можна апроксимувати прямими в координатах lg|jPHmax|(lgU), що дозволяє 

описати їх ступеневою функцією |jPHmax| ~ Um, де m  1  0,1. Цей результат є не 

зовсім звичайним, так як для більшості відомих випадків в аналогічних ППК з 

гетерополіядерними комплексами m  2 [162], що відповідає моделі струмів, 

обмежених просторовим зарядом [163]. 

 

Рис. 6.7. Нормовані графіки кінетики фотоструму в зразках сандвіч-
структури ППК з 4 (1) і 7’ (2). Момент вимикання світла позначений 

вертикальною стрілкою. 
 
Можна було б припустити, що у даному випадку збільшення струму 

електропровідності при опроміненні світлом не пов'язане з внутрішнім 

фотоефектом в шарах ППК, а визначається їх тепловим нагріванням у 

результаті поглинання падаючого світла. Для перевірки такого припущення 

були виготовлені зразки, в яких на вільній поверхні шару ППК замість Ag-

електрода була закріплена термопара. Встановлено, що при опроміненні 

світлом температура ділянки шару ППК збільшується не більше, ніж на 1ºС, і 

час цієї зміни становить не менше 1 хв. Така зміна температури є незначною, 

знаходиться в межах точності експерименту і не може викликати зміну 

темнової провідності ППК. Тому можна зробити висновок, що мале значення m 

не пов'язане з тепловим розігрівом ППК і є певною особливістю досліджених 

композитів. 
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Рис. 6.8. Графіки залежності |jPHmax| від U, побудовані в подвійному 
логарифмічному масштабі, при негативному (1, 2) і позитивному (1', 2') 

потенціалі на ITO-електроді в зразках сандвіч-структури ППК з 4 (1, 1') і 
7’ (2, 2'). I = 60 Вт/м2. 

 
На рис. 6.9 представлені графіки залежності величини фотовольтаїчного 

відгуку VPH від часу t після увімкнення і вимкнення світла у зразках з вільною 

поверхнею ППК. Показано, що у зразках сендвіч-структури процес виходу 

нерівноважних носіїв заряду на збираючі контакти відбувається швидше, ніж у 

зразках з вільною поверхнею ППК, що пояснюється впливом зовнішнього 

електричного поля на транспорт носіїв. 

 

Рис. 6.9. Графіки залежності VPH(t) у зразках з вільною поверхнею ППК при їх 
опроміненні світлом з боку прозорого ITO-електрода. Момент вимикання 

світла позначений вертикальною стрілкою. 
 

Для обговорення особливостей фотопровідних властивостей досліджуваних 

ППК можна скористатися модельними уявленнями про фотогенерацію, 

транспорт та рекомбінацію носіїв заряду в невпорядкованих органічних 
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матеріалах [164–168]. Після збудження світлом металічних центрів у сполуці 

можуть утворюватися електронно-діркові пари (ЕДП), при дисоціації яких 

з’являються вільні нерівноважні носії заряду. У результаті дифузії або під впли-

вом зовнішнього електричного поля ці носії можуть рухатися, наприклад, 

здійснюючи переходи між сусідніми металічними центрами як всередині части-

нок сполуки, так і між ними. З дисоціацією ЕДП конкурують рекомбінація носіїв 

заряду та їх захоплення на енергетичні пастки. Оскільки у цьому випадку внут-

рішній фотоефект пов'язаний з d-d-переходами CuІІ, то можна припустити, що 

перенесення нерівноважних носіїв заряду також відбувається по купрум-вмісних 

частках. Тому збільшення |jPHmax| (рис. 6.8) і швидкості наростання jPH, VPH при 

переході від зразків з 4 до зразків з 7’ можна пояснити зменшенням середньої 

відстані між сусідніми центрами купруму (7,6–15,0 Å у 4 та 4,0–9,6 Å у 7’). 

Слід відзначити одну з особливостей досліджених ППК, а саме у зразках 

сендвіч-структури |jPHmax| більше при позитивній полярності на ITO-електроді, 

що мало б свідчити про вплив електродів на транспорт носіїв заряду, а в зразках 

з вільною поверхнею при опроміненні світлом виникає фото-ЕРС з негативним 

потенціалом на ITO-електроді. У зразках сандвіч-структури, на відміну від 

зразків з вільною поверхнею ППК, дисоціація ЕДП відбувається в ефективному 

електричному полі, яке створене різницею роботи виходу матеріалів електродів 

і зовнішньою електричною напругою. Відмінне значення величини |jPHmax| при 

зміні полярності U вказує на те, що в процесі фотогенерації утворюються 

різнойменно заряджені носії заряду з відмінними рухливостями. Так як |jPHmax| 

більше у випадку позитивної полярності U на ITO-електроді (рис. 6.8) і 

поглинання світла в ППК не є рівномірним по товщині, то можна припустити, 

що в досліджуваних ППК більш рухливими є дірки. Останнє підтверджується 

результатами досліджень фотовольтаїчних властивостей зразків з вільною 

поверхнею ППК. 

У зразках з вільною поверхнею ППК транспорт носіїв заряду проходить 

без впливу зовнішнього електричного поля. Тому поява позитивних 

електричних зарядів на вільній поверхні ППК і, отже, негативного потенціалу 



134 
 

на ITO-електроді при опроміненні світлом пов’язана з дифузією 

фотогенерованих нерівноважних носіїв заряду, а саме дірок, у напрямку від 

контакту ITO до вільної поверхні ППК. Отже, можна вважати, що виявлений 

фотовольтаїчний ефект має фотодифузійну природу [169,170], викликану 

виникненням градієнта концентрації рухливих носіїв заряду, яких більше 

поблизу електрода, що опромінюється (в даному випадку ITO). Такий 

дифузійний механізм (ефект Дембера) характерний для сильнопоглинаючих 

фотонапівпровідникових матеріалів, в яких при опроміненні через неоднорідне 

поглинання світла утворюються різнойменні носії заряду (електрони і дірки), 

що відрізняються рухливостями, внаслідок чого і виникає фото-ЕРС. У 

досліджених ППК в результаті дисоціації фотогенерованих ЕДП, концентрація 

яких максимальна поблизу ITO-електрода, електрони і дірки дифундують в 

область зразка ППК з меншою концентрацією ЕДП. У більшості випадків знак 

фотопотенціалу VPH менш освітленої вільної поверхні ППК (по відношенню до 

потенціалу поверхні зразка з ITO, що опромінюється) відповідає знаку 

найбільш рухливих носіїв заряду [169–170], тобто в досліджених зразках більш 

рухливими є позитивно заряджені носії – дірки. Але дифузія нерівноважних 

носіїв в досліджуваних ППК є повільним процесом, що проявляється у 

більшому часі наростання кінетики VPH(t) (рис. 6.9). Тому більш швидка 

динаміка наростання і спаду фотоструму в зразках сандвіч-структури (рис. 6.7) 

в порівнянні зі зразками з вільною поверхнею ППК (рис. 6.9) пов'язана з більш 

швидким процесом – дрейфом нерівноважних носіїв в електричному полі. 

Повільна динаміка jPH(t) і особливо VPH(t) пов'язана не тільки з низькою 

рухливістю носіїв заряду в частинках комплексів і між ними, а й із захопленням 

фотогенерованих носіїв на глибокі енергетичні пастки, присутні в ППК. На 

останнє вказує несиметричний характер кінетики VPH(t) після увімкнення і 

вимкнення світла (рис. 6.9), а саме – значно більш повільна релаксація 

фотовольтаїчного потенціалу поверхні ППК порівняно з кінетикою наростання. 

Оскільки досліджувані ППК характеризуються дірковим типом провідності, 

можна вважати, що сповільнений характер кінетики фотовольтаїчного відгуку в 
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зразках з вільною поверхнею ППК визначається захопленням нерівноважних 

дірок і повільним їх звільненням та/або уповільненою бімолекулярною 

рекомбінацією. 

Таким чином, створено нові фоточутливі ППК на основі ПВБ з добавками 

гетерометалічних Cu/Mo комплексів і досліджено їх фотопровідні властивості у 

спектральній області поглинання d-d переходів CuІІ. Встановлено, що 

фотопровідність ППК більша у випадку використання комплексів з меншою 

відстанню між сусідніми металічними центрами купруму. Виявлено, що зразки 

ППК мають фотовольтаїчні властивості, які пояснюються ефектом Дембера. З 

аналізу особливостей фотовольтаїчних характеристик зразків з вільною 

поверхнею ППК зроблено висновок, що більш рухливими в таких ППК є дірки 

в порівнянні з електронами. Різницею їх рухливості пояснюється і залежність 

фотоструму від полярності зовнішньої електричної напруги в зразках сандвіч-

структури з електричними контактами ITO і Ag, а саме те, що фотострум 

більший в разі позитивного потенціалу на ITO-електроді. Виявлена незвичайна 

для фотонапівпровідників лінійна залежність фотоструму від зовнішньої 

електричної напруги при різній його полярності. 

У зразках сендвіч-структури з 17 після увімкнення світла спочатку 

спостерігається збільшення струму провідності, а потім j зменшується і стає 

меншим величини jd (рис. 6.10, а). Час наростання струму після увімкнення 

світла до свого максимального значення набагато менше часу релаксації цього 

струму до квазістаціонарного значення j і часу відновлення до величини jd після 

вимикання світла [171]. Кінетика струму не залежить від Io і Т. Залежність 

величин jd і j від U можна описати ступеневою функцією jd, j ~ Um, де m  2,5, 

що характерна для напівпровідникових матеріалів, в яких протікають обмежені 

просторовим зарядом струми [163]. Зі збільшенням Т величини jd та j 

зростають, а залежності jd та j від T можна апроксимувати прямими в 

координатах lgjd, lgj від 1/T. Це дозволяє представити залежності jd і j від T в 

аналітичному вигляді jd, j ~ exp(–Wa/kBT), де Wa – енергія активації фотоструму, 

kB – стала Больцмана. Величина Wa однакова для залежностей jd та j від T, 
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дорівнює 0,30  0,03 еВ та не залежить від t і U. Останнє вказує на те, що на 

провідність ППК у всьому часовому діапазоні впливають енергетичні центри 

(пастки) одного типу. Симбатно зі зміною j після увімкнення і вимкнення світла 

відбувається зміна діелектричних характеристик ППК, що проявляється у зміні 

С і tg (рис. 6.9, б). 

 

(а) 

(б) 

(в) 

Рис. 6.10. Кінетика струму провідності в зразках ППК з 17 після початку 

опромінення світлом (а); кінетика С (крива 1) і tg (крива 2) у зразках ППК 
після початку опромінення світлом (б); кінетика Vp у зразках ППК після 

початку опромінення світлом (в). Вертикальною стрілкою позначено момент 
часу вимикання світла. 

 
У зразках з вільною поверхнею досліджуваних ППК спостерігається 

фотовольтаїчний ефект (рис. 6.10, в). Після початку опромінення величина Vp 

зростає і має позитивний знак, досягаючи максимального значення 

+(150   10) мВ. Релаксація Vp після вимкнення світла відбувається протягом 
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десятків хвилин і не описується простою експоненційною функцією. У зразках 

з вільною поверхнею ППК не повинно реалізуватися внутрішнє електричне 

поле, силові лінії якого спрямовані перпендикулярно до поверхні плівки. Тому 

можна вважати, що поява позитивних електричних зарядів на вільній поверхні 

цих плівок при їх опроміненні світлом пов'язана з дифузією фотогенерованих 

дірок в напрямку від контакту ІТО, що опромінюється, до вільної поверхні, як і 

для ППК з 4 та 7’. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в ППК на основі ПВБ з 

частинками комплексу 17 реалізується негативна фотопровідність через малу 

рухливість електронів і захоплення пастками фотогенерованих дірок. 

Утворений об'ємний заряд повільно релаксує після вимкнення світла.  

 

У зразках сендвіч-структури 

з 18 та 20 після початку 

опромінення ППК світлом в 

області поглинання CuII зі 

сторони прозорого електроду ITO 

струм провідності зростає і через 

деякий час досягає 

квазістаціонарного значення jPHmax 

(рис. 6.11), причому величина jd 

для 18 у декілька разів більша, 

ніж у зразках з 20 [172]. 

Рис. 6.11. Кінетика фотоструму після 
увімкнення і вимкнення світла в ППК з 20 

(1) і 18 (2). Момент вимкнення світла 
вказаний вертикальною стрілкою. 

Кінетика фотоструму після увімкнення та вимкнення світла є симетричною 

і не залежить від I, U, T. Встановлено, що |jPHmax| не залежить від полярності U, 

лінійно залежить від I та нелінійно залежить від U та T (рис. 6.12). Одержані 

експериментальні результати можно описати залежністю 

jPHmax ~ I.Um.exp(–WaPH/kBT), де m – показник ступеня вольт-амперної 

характеристики, WaPH – енергія активації фотоструму, kB – стала Больцмана. 

Однак при однакових I та U величина |jPHmax| більша у зразках з 18 у порівнянні 

з 20 (рис. 6.12). Також у зразках з 20 і 18 відрізняються значення m і WaPH: для 
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зразків з 20 m = 2,00,1, WaPH = 0,750,02 еВ, а у зразках з 18 m = 1,40,1, WaPH = 

0,400,02 еВ. Значення m і WaPH не залежать від U. 

 

Рис. 6.12. Графіки залежності lgjPHmax від lgU (1, 2) для Т = 293 К і залежності 
lgjPHmax від T-1 (3, 4) для U = 50 В в ППК з 20 (1, 3) і 18 (3, 4). 

 

Оскільки метод одержання досліджених зразків та оптична густина ППК 

однакові, а відстані між металічними центрами в 20 і 18 є близькими (рис. 6.13), 

то можна зробити припущення, що на першій стадії фотогенерації носіїв заряду 

відбуваються переходи електронів між збудженими йонами CuII та сусідніми 

металічними центрами і ймовірність цих переходів є однаковою для 20 та 18. 

Так як відсутня залежність |jPH| від полярності U, а залежність |jPH| від I є 

лінійною, то можна припустити, що збільшення |jPHmax|, зменшення часу 

наростання і релаксації фотоструму і зменшення WaPH (рис. 6.11, 6.12) при 

переході від зразків з 20 до зразків з 18 пов’язано з покращенням умов 

транспорту нерівноважних носіїв заряду в частках 18 у порівнянні з 20. Це 

може бути, наприклад, завдяки тому, що ланцюги полімерної структури 18 є 

більш гнучкими ніж у 20 через наявність у останніх додаткового зв’язуючого 

фрагмента {Cu(en)2} між ПОМ. Саме це може бути основною причиною 



139 
 

збільшення фотопровідності при переході від ППК з 20 до ППК з 18. З іншого 

боку, більш гнучка структура ланцюгів гетерометалічного комплексу 18, по 

яким відбувається транспорт нерівноважних носіїв, повинна мати більш 

щільний спектр коливальних станів, тому тунельні переходи нерівноважних 

носіїв заряду між сусідніми металічнми центрами в ППК повинні бути більш 

ймовірними. 

 (а)  (б) 

Рис. 6.13. Схематичне зображення положення металічних центрів 
у 20 (а) та 18 (б). Відстані між сусідніми центрами Cu–Cu вказані в Å. 
 
Таким чином, на прикладі ППК з частками сполук CuII/MoVI на основі 

аніона Странберга близької структури встановлено, що зменшення жорсткості 

полімерного ланцюга призводить до зменшення часу наростання та релаксації 

фотовідгуку, а також до збільшення фотопровідності. Зроблено припущення, 

що при зменшенні жорсткості полімерних структур покращуються умови 

транспорту нерівноважних носіїв заряду в часточках гетерометалічних 

комплексів. 

6.3. Адсорбційні властивості 

Останнім часом значна увага дослідників зосереджена на розробці методів 

очищення води від органічних сполук. Зазвичай сполуки з ПОМ є 

каталізаторами фоторозкладу барвників і набагато рідше проявляють сорбційні 

властивості [71,173–174].  

Метиленовий синій (МС) був обраний як типовий катіонний органічний 

барвник для дослідження активності комплексу 7’. У літературі не було 
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знайдено жодних повідомлень щодо адсорбційних властивостей сполук з 

аніоном Страндберга. Електронні спектри поглинання водних розчинів МС у 

присутності різних кількостей сполуки в залежності від часу контакту показано 

на рис. 6.14, а. Результати свідчать, що вилучення барвника на 70 % 

відбувається у присутності 7’ за 30 хв. Враховуючи близькі результати для 

наважок 20 та 30 мг сполуки, для подальших досліджень було обрано наважку 

20 мг. Оскільки зменшення концентрації МС відбувається незалежно від 

наявності опромінення (проведення експерименту у темряві, при денному світлі 

чи опроміненні ртутною лампою УФ діапазону), до того ж процес є оборотнім, 

то це свідчить про проходження саме адсорбційного процесу (рис. 6.14, б). 

(а)  (б) 

Рис. 6.14. Електронні спектри поглинання МС в присутності різної кількості 
сполуки 7’ при 30 хв контакту (а) та залежність ступеня вилучення барвника від 

умов опромінення (б). 

Враховуючи значний негативний заряд на поверхні аніона, часто 

досліджують ефективність сполук на основі ПОМ по відношенню до різних 

типів барвників. Тому було вирішено перевірити активність 7’ на прикладі 

суміші катіонного (МС) та аніонного (метилоранж – МО) барвників. 

Встановлено, що ступінь вилучення МС у присутності комплексу 7’ складає 65 

та 77% за 30 та 90 хв, відповідно, а МО – лише 15%, не змінюючись при 

збільшенні часу контакту (рис. 6.15). Таким чином, можна стверджувати про 

певну селективність вилучення МС. 
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Рис. 6.15. Електронні спектри поглинання суміші барвників МС та МО в 
присутності сполуки 7’. 

 

Результати дослідження адсорбційних властивостей 20 наведено на 

рис. 6.16. Ступінь вилучення барвника у присутності 5 мг речовини за 5 хв 

становить 82 %, що вказує на значно вищу ефективність даної сполуки 

порівняно з 7’. Як і у попередньому випадку, зменшення концентрації МС 

відбувається незалежно від наявності опромінення.  

(а) (б) 

Рис. 6.16. Електронні спектри поглинання МС в присутності різної 
кількості 20 через 5 хв контакту (а) та залежність ступеня вилучення барвника 

від часу (б). 
 

Ефективність сполуки 9 з дивакантним аніоном Страндберга виявилася 

значно нижчою порівняно з попередніми сполуками (рис. 6.17). 
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Рис. 6.17. Електронні спектри поглинання МС в присутності 9. 

 

Оскільки усі досліджені сполуки містять у своєму складі аніон 

Страндберга або його вакантну похідну, а головною відмінністю у їх будові є 

різна кількість координованих до нього комплексних часток купруму, то можна 

припустити, що ефективність сорбції залежить від кількості таких часток. 

Зменшення ступеня вилучення катіонного барвника МС у ряду 20 ˃ 7' ˃ 9 може 

бути пов’язано зі зменшенням відносної густини негативного заряду на 

поверхні ПОМ через збільшення кількості координованих до нього 

комплексних часток купруму (2, 3 та 4, відповідно).  

 

6.4. Короткі висновки 

Виявлено електрокаталітичну активність сполук на основі різних типів 

ПОМ у реакціях відновлення неорганічних йонів (IO3
– та NO2

–). Сполуки з 

заміщеними аніонами структури октамолібдату проявляють активність у 

реакції фотокаталітичного розкладу води з виділенням О2. 

Встановлено, що фотопровідність ППК з добавками комплексів 4 та 7’ 

залежить від відстані між атомами купруму та є вищою у випадку сполук з 

ближчим розташуванням металічних центрів. Фотовольтаїчні властивості таких 

ППК пояснюються ефектом Дембера, причому рухливість дірок є більшою 

порівняно з електронами.  
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У випадку ППК з комплексом 17 реалізується негативна фотопровідність у 

зв’язку з малою рухливістю електронів та захопленням пастками 

фотогенерованих дірок. Утворений об’ємний заряд повільно релаксує після 

вимкнення світла, що може бути використано у інформаційних середовищах, у 

яких пам’ять про попередній вплив світла зберігається впродовж тривалого 

проміжку часу. 

На прикладі ППК з гетерометалічними сполуками 18 та 20 на основі аніона 

Страндберга подібної будови встановлено, що зменшення жорсткості 

полімерного ланцюга призводить до зменшення часу наростання та релаксації 

фотовідгуку, а також до збільшення фотопровідності, що зумовлене 

покращенням умов транспорту нерівноважних носіїв заряду. Отримані 

результати можуть бути корисними при розробці нових фотопровідних ППК з 

координаційними сполуками. 

Результати дослідження адсорбційних властивостей вказують на 

ефективність сполук 7’ та 20 при вилученні катіонного барвника МС, крім того, 

показана селективність вилучення МС у суміші МС та МО. Серед досліджених 

найвища ефективність за малий проміжок часу досягається при використанні 

сполуки 20 на основі аніона Страндберга. Зроблено припущення, що сорбційні 

властивості сполук покращуються зі зменшенням кількості координованих до 

ПОМ фрагментів купруму, а отже, зі збільшенням негативного заряду на 

поверхні комплексних аніонів. 
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ВИСНОВКИ 

1. Досліджено вплив природи джерела металу та методу синтезу на 

склад продукту взаємодії при одержанні гетерометалічних сполук на основі 

поліоксомолібдатів та показано, що: 

- одразу після початку розчинення металічної міді утворюються комплексні 

катіони [CuL2]2+, які зберігаються у розчині до кінця взаємодії та у 

кристалічному стані без зміни геометрії оточення купруму при 

кристалізації для систем з en та зі зміною з тетрагонального до викрив-

леного-біпірамідального для phen та 5,5’-Me2bpy (спектроскопія ЕПР); 

- метод синтезу (окисне розчинення чи «сольовий») не впливає на склад 

комплексних часток купруму у розчині та на склад продуктів взаємодії 

лише при співвідношенні у системі {Cu}:(NH4)2HPO4 = 1:1 – 1:1,6 

(спектроскопія ЕПР); 

- у системах з bpy ({Cu}:(NH4)2HPO4 = 2:1) в умовах прямого синтезу 

гептамолібдат-аніон (Мо7О24
6–) руйнується з утворенням молібдату 

(МоО4
2–), а в умовах «сольового» методу – утворює вакантні аніони 

Страндберга ([P2Mo3O18]8– та [P2Mo2O15]8–); 

- у системах з en ({Cu}:(NH4)2HPO4 = 2:1) в умовах прямого синтезу 

відбувається самозбірка одношапкового аніона Кеггіна 

[PMoVI
6VV

6O40(VIVO)]7–, а в умовах «сольового» методу – ПОМ 

{P2Mo13V7O64} на основі шестивакантного аніона γ-Кеггіна; 

- в умовах окисного розчинення міді (прямий синтез) амоній 

молібдатофосфат (NH4)3РМо12О40 руйнується з утворенням МоО4
2– та 

похідного димолібдату {Mo2O7(phen)} або перетворюється в аніон 

Страндберга [P2Mo5O23]6– , а в умовах «сольового» методу взагалі не 

вступає у взаємодію; 

- при використанні як вихідних сполук ванадію V2O5, NH4VO3 або VOSO4, 

як правило, утворюються комплекси на основі змішанометалічного аніона 

Кеггіна [PMo12-хVхO40]n– (х = 3, n = 6; х = 4, n = 7), а при використанні 
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(NH4)2V6O16 ванадій до складу ПОМ не входить, і одержано сполуки на 

основі аніона Страндберга [P2Mo5O23]6–; 

- при відсутності сполук фосфору(V) у Mo/V-вмісних системах при 

використанні сполук VV утворюється дизаміщена α-форма октамолібдату 

[V2Mo6O26]6–, а в присутності сполук VІV – монозаміщена β-форма 

октамолібдату [VMo7O26]5–. 

2. Запропоновано спосіб прямого синтезу гетерометалічних сполук на 

основі поліоксомолібдатів, який полягає у взаємодії порошку металу (Cu, Cо) з 

N-донорним лігандом у присутності сполук для формування ПОМ у водному 

розчині. 

3. Методом РСтА охарактеризовано 28 нових сполук і встановлено, що: 

- одержані сполуки мають молекулярну, катіон-аніонну чи полімерну 

(ланцюгову, шарувату або каркасну) будову. 

- аквакомплекси кальцію не тільки виступають лінкерами, зв’язуючи ПОА у 

полімерні сітки або каркаси, але й за їх рахунок відбувається димеризація 

фосфомолібдатних фрагментів з утворенням рідкісного структурного 

блоку {[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}; 

- каркас топології (10,3)-b для сполук з аніоном Страндберга зафіксовано 

вперше; 

- вакантні аніони Страндберга (дивакантний [P2Mo3O18]8– та тривакантний 

[P2Mo2O15]8–), а також змішанометалічний аніон зі структурою β-

октамолібдату [VMo7O26]5– та фрагмент {P2Mo13V7O64} на основі 

шестивакантного аніона γ-Кеггіна кристалографічно охарактеризовано 

вперше. 

4. Показано, що одержані сполуки є активними у реакціях 

електрокаталітичного відновлення нітрит- та йодат(V)-аніонів, 

фотокаталітичного розкладу води з виділенням О2, проявляють фотопровідні та 

фотовольтаїчні властивості в полімерних композитах. Вперше показано 

можливість використання сполук на основі аніона Страндберга як адсорбентів 

катіонних барвників з водних розчинів. 
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Додаток Б 

МЕТОДИКИ СИНТЕЗУ ОДЕРЖАНИХ В РОБОТІ СПОЛУК ТА 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕЛЕМЕНТНОГО АНАЛІЗУ 

 
Кількість некоординованих молекул води визначено за результатами 

термічного та елементного аналізів. Це значення може не співпадати з 

одержаним з монокристального експерименту через часткову дегідратацію 

сполук. 

Усі сполуки погано розчинні у типових неводних полярних розчинниках. 

Сполуки 17, 25, 26 та 27 розчинні у воді, 7’, 8, 20 не розчинні, інші – погано 

розчинні. 

Синтез [Cu(phen)2MoO4]·2,5H2O (1) 

У реактор вносять 0,025 г (0,40 ммоль) порошку металічної міді, 0,160 г 

(0,807 ммоль) phen та 0,071 г (0,057 ммоль) (NH4)6Mo7O24·4H2O, приливають 

15 мл H2O та нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 90°C 

протягом 30–40 хв до повного розчинення металу та зміни забарвлення з 

коричневого на зелене. Розчин відфільтровують від незначної кількості 

блакитного осаду та охолоджують до кімнатної температури. Кристали 

блакитного кольору, придатні для РСтА, випадають з одержаного розчину 

через 1 добу. Подальше випаровування розчинника протягом тижня призводить 

до утворення суміші блакитних 1 та зелених 2 кристалів. Вихід 1 0,08 г (32 % за 

купрумом). Розраховано/знайдено для C24H21CuMoN4O6,5: C – 45,83/45,68; H – 

3,37/3,16; N – 8,91/8,75%. 

Синтез [Cu(phen)2Mo2O7(phen)]·8H2O (2) 

У реактор вносять 0,025 г (0,40 ммоль) порошку металічної міді, 0,240 г 

(1,21 ммоль) phen та 0,142 г (0,115 ммоль) (NH4)6Mo7O24·4H2O, приливають 

15 мл H2O та нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 65°C 

протягом 45–55 хв до повного розчинення металу та зміни забарвлення з 

коричневого на зелене. Розчин відфільтровують від незначної кількості синього 

осаду та охолоджують до кімнатної температури. Кристали зеленого кольору, 
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придатні для РСтА, випадають з одержаного розчину через 2 доби. Вихід 0,25 г 

(59 % за купрумом). Розраховано/знайдено для C36H40CuMo2N6O15: C – 

41,10/41,78; H – 3,83/3,63; N – 7,99/8,11 %. 

Синтез [Cu(5,5'-Me2bpy)2MoO4]∙0,5(5,5'-Me2bpy)∙8H2O (3а) та 

[Cu(5,5'-Me2bpy)2MoO4]∙3H2O (3б) 

У реактор вносять 0,025 г (0,40 ммоль) порошку металічної міді, 0,220 г 

(1,19 ммоль) 5,5'-Me2bpy та 0,142 г (0,115 ммоль) (NH4)6Mo7O24·4H2O, 

приливають 15 мл H2O та нагрівають при постійному перемішуванні і 

температурі 65°C протягом 40–45 хв до повного розчинення металу та зміни 

забарвлення з коричневого на блакитне. Розчин відфільтровують від 

блакитного осаду. Кристали  3а блакитного кольору, придатні для РСтА, 

випадають з одержаного розчину через декілька діб в суміші з незначною 

кількістю білого аморфного осаду та відділяються механічно. Вихід 0,17 г 

(52 % за купрумом). Розраховано/знайдено для C30H46CuMoN5O12 (3а): С – 

43,51/43,72; H – 5,60/5,75; N – 8,46/8,51 %. 

Кристали блакитного кольору 3б, придатні для РСтА, одержують 

перекристалізацією у маточному розчині через декілька діб. Вихід 0,09 г (35 % 

за купрумом). Розраховано/знайдено для C24H32CuMoN4O7 (3б): С – 44,48/44,74; 

H – 4,98/4,75; N – 8,65/8,51 %. 

Синтез [Cu(bpy)2MoO4]∙4,5H2O (4) 

У реактор вносять 0,025 г (0,40 ммоль) порошку металічної міді, 0,125 г 

(0,800 ммоль) bpy та 0,230 г (1,60 ммоль) МоО3, приливають 15 мл H2O та 

нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 65°C протягом 30 хв 

до повного розчинення металу та зміни забарвлення розчину з коричневого на 

блакитне. Розчин відфільтровують від незначної кількості блакитного осаду. 

Кристали блакитного кольору, придатні для РСтА, випадають з одержаного 

розчину через 2 доби. Вихід 0,16 г (32 % за купрумом). Розраховано/знайдено 

для C20H25CuMoN4O8,5: С – 38,94/39,38; H – 4,08/3,80; N – 9,08/9,13%. 

Синтез [Cu(phen)2Mo2O7(phen)]∙{[Cu(phen)2]2MoO4}(NO3)2∙11H2O (5) 

У реактор вносять 0,097 г (0,40 ммоль) Cu(NO3)2∙3H2O, 0,238 г (1,20 ммоль) 
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phen та 0,142 г (0,115 ммоль) (NH4)6Mo7O24·4H2O, приливають 15 мл H2O та 

нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 85–90°C протягом 

60 хв. Розчин відфільтровують та охолоджують до кімнатної температури. 

Кристали блакитного кольору, придатні для РСтА, випадають з одержаного 

розчину (pH = 6,86) через 2–3 доби. Вихід першої порції 0,08 г (32 % за купрум 

нітратом). Подальше випаровування розчинника протягом тижня призводить до 

утворення суміші блакитних 5 та зелених 2 кристалів. Розраховано/знайдено 

для C84H78Cu3Mo3N16O28: С – 45,08/45,00; H – 3,51/3,37; N – 10,01/10,08 %. 

Синтез {[Cu(5,5’-Me2bpy)2]2MoO4}(NO3)2∙3H2O (6) 

У реактор вносять 0,097 г (0,40 ммоль) Cu(NO3)2∙3H2O, 0,221 г (1,20 ммоль) 

5,5’-Me2bpy та 0,071 г (0,057 ммоль) (NH4)6Mo7O24·4H2O, приливають 

15 мл H2O та нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 60–65°C 

протягом 60 хв. Розчин відфільтровують та охолоджують до кімнатної 

температури. Кристали блакитного кольору, придатні для РСтА, випадають з 

одержаного розчину (pH = 6,48) через 2–3 доби. Вихід 0,12 г (36 % за купрум 

нітратом).  

Синтез {[Cu(bpy)2]2[Cu(bpy)(Н2О)][P2Mo5O23]}∙6H2O (7’) 

Метод 1. У реактор вносять 0,038 г (0,60 ммоль) порошку металічної міді, 

0,156 г (0,997 ммоль) bpy, 0,053 г (0,40 ммоль) (NH4)2HPO4 та 0,177 г 

(0,143 ммоль) (NH4)6Mo7O24·4H2O, приливають 15 мл H2O та нагрівають при 

постійному перемішуванні і температурі 60–65°C протягом 20–25 хв до 

повного розчинення міді та зміни забарвлення розчину з коричневого на 

блакитне. Кристали блакитного кольору, придатні для РСтА, випадають з 

одержаного розчину через 1–2 доби. Ідентичність першої порції продукту та 

кристалічного зразка підтверджено методом ІЧ спектроктроскопії, елементним 

та рентгенофазовим аналізами. Загальний вихід 0,17 г (42 % за купрумом). 

Метод 2. У реактор вносять 0,120 г (0,601 ммоль) Cu(OAc)2∙H2O або 0,150 г 

(0,601 ммоль) CuSO4·5H2O, 0,156 г (0,997 ммоль) bpy, 0,053 г (0,40 ммоль) 

(NH4)2HPO4 та 0,177 г (0,143 ммоль) (NH4)6Mo7O24·4H2O, приливають 
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15 мл H2O та нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 60–65°C 

протягом 30 хв. Кристали блакитного кольору, придатні для РСтА, випадають з 

одержаного розчину (pH = 6,93 у випадку купрум ацетату) через 1 добу. 

Ідентичність першої порції продукту та кристалічного зразка підтверджено 

методом ІЧ спектроктроскопії, елементним та рентгенофазовим аналізами. 

Загальний вихід 0,29 г (72 % за купрумом). 

Розраховано/знайдено для C50H54Cu3Mo5Р2N10O30: C – 29,92/30,0; H – 

2,71/2,5; N – 6,98/7,2 %. 

Синтез {[Cu(bpy)(OH)]2MoO4}n∙1,5nH2O (8) та 

{[Cu(bpy)(H2O)]4[P2Mo3O18]}∙8H2O (9) 

У реактор вносять 0,050 г (0,80 ммоль) порошку металічної міді, 0,125 г 

(0,799 ммоль) bpy, 0,053 г (0,40 ммоль) (NH4)2HPO4 та 0,106 г (0,0858 ммоль) 

(NH4)6Mo7O24·4H2O, приливають 15 мл H2O та нагрівають при постійному 

перемішуванні і температурі 60–65°C протягом 30 хв до повного розчинення 

міді та зміни забарвлення розчину з коричневого на блакитне. Кристали 

синього кольору 8, придатні для РСтА, випадають з одержаного розчину через 

1 добу. Вихід 0,12 г (45 % за купрумом). Після відділення першої порції 

утворюються кристали синього кольору 9 через 2–3 доби. Вихід 0,03 г (9 % за 

купрумом). 

Розраховано/знайдено для C20H21Cu2MoN4O7,5 (8): C – 36,37/35,90; H – 

3,21/2,99; N – 8,48/8,36%. 

Синтез {[Cu(bpy)(H2O)]4[P2Mo3O18]}∙8H2O (9) 

У реактор вносять 0,160 г (0,802 ммоль) Cu(OAc)2∙H2O або 0,200 г 

(0,801 ммоль) CuSO4·5H2O, 0,125 г (0,799 ммоль) bpy, 0,053 г (0,40 ммоль) 

(NH4)2HPO4 та 0,106 г (0,0858 ммоль) (NH4)6Mo7O24·4H2O, приливають 

15 мл H2O та нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 60–65°C 

протягом 1 год. Блакитний осад, що утворюється під час реакції, 

відфільтровують. Кристали синього кольору, придатні для РСтА, випадають з 

одержаного розчину через 2–3 доби. Ідентичність першої порції продукту та 
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кристалічного зразка підтверджено методом ІЧ спектроктроскопії, елементним 

та рентгенофазовим аналізами. Загальний вихід 0,29 г (87 % за купрумом). 

Розраховано/знайдено для Cu4P2Mo3O30C40N8H56: С – 27,73/27,62; H – 

3,26/3,04; N – 6,47/6,37%. 

Синтез 

{[Cu(bpy)(H2O)]5[P2Mo2O15]}2{[Cu(bpy)(H2O)]4∙ [Cu(bpy)][P2Mo2O15]}2(NO3)4∙30H2O (10) 

У реактор вносять 0,193 г (0,799 ммоль) Cu(NO3)2∙3H2O, 0,125 г 

(0,799 ммоль) bpy, 0,053 г (0,40 ммоль) (NH4)2HPO4 та 0,106 г (0,0858 ммоль) 

(NH4)6Mo7O24·4H2O, приливають 15 мл H2O та нагрівають при постійному 

перемішуванні і температурі 60–65°C протягом 1 год. Кристали синього 

кольору, придатні для РСтА, випадають з одержаного розчину (pH = 5,13) через 

3–5 діб у суміші з аморфним продуктом. 

Синтез (NH4)3[CoIII(bpy)3][P2Mo5O23]∙14H2O (11) 

Метод 1. У реактор вносять 0,0236 г (0,40 ммоль) порошку металічного 

кобальту, 0,187 г (1,20 ммоль) bpy, 0,106 г (0,80 ммоль) (NH4)2HPO4 та 0,353 г 

(0,286 ммоль) (NH4)6Mo7O24·4H2O, приливають 15 мл H2O та нагрівають при 

постійному перемішуванні і температурі 60–65°C протягом 3 год до повного 

розчинення металу. Розчин відфільтровують від незначної кількості осаду та 

охолоджують до кімнатної температури. Кристали жовтого кольору, придатні 

для РСтА, випадають з одержаного розчину через декілька діб. Вихід 0,17 г 

(25 % за кобальтом). 

Метод 2. Синтез проводять аналогічно до методу 1, використовуючи 

0,116 г (0,40 ммоль) Co(NO3)2·6H2O замість порошку металу. Час 

перемішування реакційної суміші складає 1 год. Вихід 0,12 г (18 % за кобальт 

нітратом). 

Розраховано/знайдено для C30H64CoMo5N9O37P2: С – 20,67/20,84; H – 

3,70/3,58; N – 7,23/7,16 %. 

Синтез (NH4)8n[CoIII(bpy)3]2n{[Ca(H2O)3]2[[P2Mo5O23]3}n·21nH2O (12) 

У реактор вносять 0,058 г (0,20 ммоль) Co(NO3)2·6H2O, 0,094 г 

(0,60 ммоль) bpy, 0,079 г (0,60 ммоль) (NH4)2HPO4, 0,260 г (0,210 ммоль) 
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(NH4)6Mo7O24·4H2O, 1 мл 0,2 М розчину кальцій нітрату (0,20 ммоль), 

приливають 14 мл H2O та нагрівають при постійному перемішуванні і 

температурі 60–65°C протягом 1 год. Розчин відфільтровують та охолоджують 

до кімнатної температури. Кристали жовтого кольору, придатні для РСтА, 

випадають з одержаного розчину (pH = 6,18) через декілька діб. Вихід 0,09 г 

(10 % за кобальт нітратом). Розраховано/знайдено для 

C60H134Ca2Co2Mo15N20O96P6: С – 16,03/15,91; H – 3,00/2,80; N – 6,23/5,65 %. 

Синтез  

(NH4)5n[CoIII(bpy)3]n{[Ca(H2O)4]2[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}n·17nH2O (13) 

У реактор вносять 0,058 г (0,20 ммоль) Co(NO3)2·6H2O, 0,047 г 

(0,30 ммоль) bpy, 0,079 г (0,60 ммоль) (NH4)2HPO4, 0,260 г (0,210 ммоль) 

(NH4)6Mo7O24·4H2O, 1 мл 0,2 М розчину кальцій нітрату (0,20 ммоль), 

приливають 14 мл H2O та нагрівають при постійному перемішуванні і 

температурі 60–65°C протягом 1 год. Розчин відфільтровують та охолоджують 

до кімнатної температури. Кристали жовтого кольору, придатні для РСтА, 

випадають з одержаного розчину (pH = 6,10) через 2–4 доби. Вихід 0,097 г 

(97 % за кальцій нітратом). Розраховано/знайдено для 

C30H106Ca8CoMo12N11O99P8: С – 9,04/9,51; H – 2,68/2,56; N – 3,87/4,07 %. 

Синтез (NH4)4n{[Ca(H2O)5][[P2Mo5O23]}n·3nH2O (14) 

У реактор вносять 0,053 г (0,40 ммоль) (NH4)2HPO4 та 0,173 г (0,140 ммоль) 

(NH4)6Mo7O24·4H2O, 1 мл 0,2 М розчину кальцій нітрату (0,20 ммоль), 

приливають 14 мл H2O та нагрівають при постійному перемішуванні і 

температурі 60–65°C протягом 1 год. Розчин відфільтровують та охолоджують 

до кімнатної температури. Через 2–3 доби відділяють першу порцію 

неідентифікованого продукту. З фільтрату безбарвні кристали, придатні для 

РСтА, випадають через декілька діб. Вихід 0,12 г (52 % за кальцій нітратом). 

Розраховано/знайдено для H32CaMo5N4O31P2: H – 2,77/2,59; N – 4,81/4,62%.  

Синтез (NH4)6[Ni(bpy)3]2{[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}·35H2O (15) 

У реактор вносять 0,058 г (0,20 ммоль) Ni(NO3)2·6H2O, 0,094 г (0,60 ммоль) 

bpy, 0,079 г (0,59 ммоль) (NH4)2HPO4, 0,260 г (0,210 ммоль) (NH4)6Mo7O24·4H2O, 
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1 мл 0,2 М розчину кальцій нітрату (0,20 ммоль), приливають 14 мл H2O та 

нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 60–65°C протягом 

1 год. Розчин відфільтровують та охолоджують до кімнатної температури. 

Кристали рожевого кольору 15 у суміші з неідентифікованими безбарвними 

кристалами випадають з одержаного розчину через 2–3 тижні. 

Синтез (NH4)2[Ni(bpy)3]2{[Ca(H2O)4]2[Ca(H2O)]6[PMo6O22(PO4)3]2}· 

8,5H2O (16) 

У реактор вносять 0,058 г (0,20 ммоль) Ni(NO3)2·6H2O, 0,047 г (0,30 ммоль) 

bpy, 0,079 г (0,60 ммоль) (NH4)2HPO4, 0,260 г (0,210 ммоль) (NH4)6Mo7O24·4H2O, 

1 мл 0,2 М розчину кальцій нітрату (0,20 ммоль), приливають 14 мл H2O та 

нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 60–65°C протягом 

1 год. Розчин відфільтровують та охолоджують до кімнатної температури. 

Кристали рожевого кольору 16 у суміші з безбарвними кристалами 14 

випадають з одержаного розчину через 2–4 доби. 

Синтез (NH4)5n{[Cu(en)2][PMo8V4O40]}n·9nH2O (17) та 

(NH4)7[PMo8V4O40]·17H2O (19) 

У реактор вносять 0,025 г (0,40 ммоль) порошку металічної міді, 0,053 г 

(0,40 ммоль) (NH4)2HPO4, 0,140 г (1,20 ммоль) NH4VO3 та 0,853 г (0,690 ммоль) 

(NH4)6Mo7O24·4H2O, приливають 15 мл H2O та 0,053 мл (0,80 ммоль) en, 

нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 60–65°C протягом 

8 год. Розчин відфільтровують, кристали 17 коричневого кольору, придатні для 

РСтА, випадають з одержаного розчину одразу при охолодженні та 

продовжують кристалізуватися ще впродовж 5–7 днів. Вихід 0,093 г (11 % за 

купрумом). Після відділення 17 утворюються кристали оранжевого кольору 19 

через 2–3 тижні. Вихід 0,115 г (14 % за (NH4)2HPO4). 

Розраховано/знайдено для C4H54CuMo8N9V4PO49 (17): С – 2,31/2,19; H – 

2,62/2,69; N – 6,07/5,89; P – 1,47/1,47; Mо – 36,93/37,28; V – 9,80/10,12 %. 

Розраховано/знайдено для H62PMo8V4N7O57 (19): H – 3,01/2,66; N – 4,73/5,01; P – 

1,49/1,59; Mо – 36,99/37,36; V – 9,82/10,17 %. 

Синтез (NH4)4n{[Cu(en)(H2O)][P2Mo5O23]}n·3,5nH2O (18) та 
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(NH4)2n{[Cu(en)2][Cu(en)(H2O)][P2Mo5O23]}n·3nH2O (20) 

Метод 1. У реактор вносять 0,025 г (0,40 ммоль) порошку металічної міді, 

0,053 г (0,40 ммоль) (NH4)2HPO4, 0,120 г (0,201 ммоль) (NH4)2V6O16 та 0,853 г 

(0,690 ммоль) (NH4)6Mo7O24·4H2O, приливають 15 мл H2O та 0,053 мл 

(0,80 ммоль) en. Розчин нагрівають при постійному перемішуванні і 

температурі 60–65°C протягом 1 год, відфільтровують та охолоджують до 

кімнатної температури. Кристали фіолетового кольору 20, придатні для РСтА, 

випадають з одержаного розчину через 3–4 доби з домішкою 17, яку відділяють 

методом Пастера. Вихід 20 – 0,029 г (11 % за купрумом). Після відділення 

першої порції впродовж декількох діб утворюються кристали синього кольору 

18 також з домішкою 17, яку відділяють методом Пастера. Вихід 18 – 0,026 г 

(6 % за купрумом). 

Метод 2. У 5 мл води розчиняють 0,100 г (0,401 ммоль) CuSO4∙5H2O та 

приливають 0,053 мл (0,80 ммоль) en. Окремо у реактор вносять 0,053 г 

(0,40 ммоль) (NH4)2HPO4, 0,120 г (0,201 ммоль) (NH4)2V6O16 та 0,847 г 

(0,685 ммоль) (NH4)6Mo7O24·4H2O, приливають 10 мл H2O та нагрівають при 

постійному перемішуванні і температурі 65°C протягом 30 хв, після чого 

додають попередньо одержаний розчин, що містить комплекс купруму, та 

перемішують ще 30 хв. Кристали фіолетового кольору 20, придатні для РСтА, 

випадають з фільтрату через 3–4 доби. Вихід 0,030 г (11 % за купрумом). Після 

відділення 20 утворюються кристали синього кольору 18 через 3–4 доби. Вихід 

0,032 г (7 % за купрумом). 

Розраховано/знайдено для C2H31CuMo5N6O26.5P2 (18): С – 2,06/1,93; H – 

2,67/2,90; N – 7,19/6,86 %. 

Синтез (NH4)2n{[Cu(en)2][Cu(en)(H2O)][P2Mo5O23]}n·3nH2O (20) 

Метод 1. У реактор вносять 0,025 г (0,40 ммоль) порошку металічної міді, 

0,053 г (0,40 ммоль) (NH4)2HPO4 та 0,853 г (0,690 ммоль) (NH4)6Mo7O24·4H2O, 

приливають 15 мл H2O та 0,053 мл (0,80 ммоль) en. Суміш нагрівають при 

постійному перемішуванні і температурі 60–65°C протягом 4,5 год, 

відфільтровують фіолетовий осад та охолоджують фільтрат до кімнатної 
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температури. Кристали фіолетового кольору 20, придатні для РСтА, випадають 

з одержаного розчину через 1 добу. Ідентичність першої порції продукту та 

кристалічного зразка підтверджено методом ІЧ спектроктроскопії, елементним 

та рентгенофазовим аналізами. Загальний вихід 0,237 г (89 % за купрумом).  

Метод 2. У реактор вносять 0,100 г (0,401 ммоль) CuSO4·5H2O, 0,053 г 

(0,40 ммоль) (NH4)2HPO4 та 0,853 г (0,690 ммоль) (NH4)6Mo7O24·4H2O, 

приливають 15 мл H2O та 0,053 мл en (0,80 ммоль). Суміш нагрівають при 

постійному перемішуванні і температурі 60–65°C протягом 1 год, 

відфільтровують фіолетовий осад та охолоджують фільтрат до кімнатної 

температури. Кристали фіолетового кольору 20, придатні для РСтА, випадають 

з одержаного розчину через 1 добу. Ідентичність першої порції продукту та 

кристалічного зразка підтверджено методом ІЧ спектроктроскопії, елементним 

та рентгенофазовим аналізами. Загальний вихід 0,254 г (96 % за купрумом). 

Розраховано/знайдено для C6H40Cu2Mo5N8O27P2 (20): С – 5,44/5,20; H – 

3,04/2,96; N – 8,46/8,25 %. 

Синтез (NH4)2{[Cu(en)2]2[PМо9V3O40]}∙2H2O (21) 

Метод 1. У реактор вносять 0,025 г (0,40 ммоль) порошку металічної міді, 

0,053 г (0,40 ммоль) (NH4)2HPO4, 0,239 г (1,20 ммоль) VОSO4 та 0,853 г 

(0,690 ммоль) (NH4)6Mo7O24·4H2O, приливають 15 мл H2O та 0,053 мл 

(0,80 ммоль) en. Розчин нагрівають при постійному перемішуванні і 

температурі 60–65°C протягом 3 год, відфільтровують та охолоджують до 

кімнатної температури. Кристали коричневого кольору, придатні для РСтА, 

випадають з одержаного розчину (pH = 6,60) через 1–3 доби. Вихід 0,07 г (16 % 

за купрумом).  

Метод 2. У 5 мл води розчиняють 0,100 г (0,401 ммоль) CuSO4∙5H2O та 

приливають 0,053 мл (0,80 ммоль) en. Окремо у реактор вносять 0,053 г 

(NH4)2HPO4 (0,40 ммоль), 0,239 г (1,20 ммоль) VОSO4 та 0,853 г (0,690 ммоль) 

(NH4)6Mo7O24·4H2O, приливають 10 мл H2O та нагрівають при постійному 

перемішуванні і температурі 65°C протягом 30 хв, після чого додають 

попередньо одержаний розчин, що містить комплекс купруму, та перемішують 
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ще 30 хв. Кристали коричневого кольору, придатні для РСтА, випадають з 

одержаного розчину (pH = 6,04) через 1–3 доби. Вихід 0,05 г (12 % за 

купрумом). 

Розраховано/знайдено для C8H42Cu2Mo9V3N10O42P: Сu – 5,98/5,48; Mo – 

40,64/39,52; V – 7,19/6,48; P – 1,46/1,37 %. 

Синтез  

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

6O40(VIVO)]}n·5,5nH2O (22) 

У реактор вносять 0,025 г (0,40 ммоль) порошку металічної міді, 0,026 г 

(0,20 ммоль) (NH4)2HPO4, 0,055 г (0,30 ммоль) V2O5 та 0,424 г (0,343 ммоль) 

(NH4)6Mo7O24·4H2O, приливають 15 мл H2O та 0,053 мл (0,80 ммоль) en. Суміш 

нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 60–65°C протягом 

4 год, відфільтровують та охолоджують до кімнатної температури. Кристали 

коричневого кольору, придатні для РСтА, випадають з одержаного розчину 

через 1–3 доби. Вихід 0,02 г (7 % за купрумом). Розраховано/знайдено для 

Cu3,5PMo6V7O48,5C14N14H71: С – 7,01/6,92; H – 2,99/2,74; N – 8,18/8,22, Mo – 

24,01/23,81, V – 14,87/13,38, P – 1,29/1,25 %. 

Синтез {[Cu(en)]2[Cu(en)2]2[НP2Mo13V7O64]}n·31nH2O (23) 

У 5 мл води розчиняють 0,100 г (0,401 ммоль) CuSO4∙5H2O та приливають 

0,053 мл (0,80 ммоль) en. Окремо у реактор вносять 0,026 г (0,20 ммоль) 

(NH4)2HPO4, 0,055 г (0,30 ммоль) V2O5 та 0,424 г (0,343 ммоль) 

(NH4)6Mo7O24·4H2O, приливають 10 мл H2O та нагрівають при постійному 

перемішуванні і температурі 65°C протягом 30 хв, після чого додають 

попередньо одержаний розчин, що містить комплексну сполуку купруму, та 

перемішують ще 30 хв. Кристали коричневого кольору, придатні для РСтА, 

випадають з фільтрату (pH = 6,15) через 1 добу. Вихід у випадку 0,01 г (2 % за 

купрумом). Розраховано/знайдено для Cu4P2Mo13V7O95C12N12H111: С – 3,73/3,93; 

H – 2,90/2,90; N – 4,35/4,65 %. 

Синтез (NH4)2n(H2en)n{[Cu(en)2][α-V2Mo6O26]}n·4nH2O (24) 

У реактор вносять 0,025 г (0,4 ммоль) порошку металічної міді, 0,055 г 

(0,30 ммоль) V2O5 та 0,424 г (0,343 ммоль) (NH4)6Mo7O24·4H2O, приливають 
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15 мл H2O та 0,053 мл (0,80 ммоль) en. Розчин нагрівають при постійному 

перемішуванні і температурі 60–65°C протягом 2,5 год, відфільтровують та 

охолоджують до кімнатної температури. Кристали фіолетового кольору, 

придатні для РСтА, випадають з одержаного розчину (pH = 6,22) через 1–3 

доби. Вихід 0,08 г (14 % за купрумом). Розраховано/знайдено для 

CuV2Mo6O30C6N8H42: С – 4,98/4,72; H – 2,92/2,87; N – 7,74/7,38 %. 

Синтез (NH4)2{[Cu(dien)(H2O)]2[α-V2Mo6O26]}∙7H2O (25) та 

(NH4)2{[Cu(dien)(H2O)]2[α-V2Mo6O26]}∙8H2O (26) 

Метод 1. У реактор вносять 0,025 г (0,40 ммоль) порошку металічної міді, 

0,109 г (0,599 ммоль) V2O5 або 0,140 г (1,20  ммоль) NH4VO3 та 0,847 г 

(0,685 ммоль) (NH4)6Mo7O24·4H2O, приливають 15 мл H2O та 0,043 мл 

(0,40 ммоль) dien. Суміш нагрівають при постійному перемішуванні і 

температурі 60–65°C протягом 70 хв, відфільтровують та охолоджують до 

кімнатної температури. Кристали зеленого кольору 25, придатні для РСтА, 

випадають з одержаного розчину (pH = 6,34) через 3–5 діб. Вихід при 

використанні V2O5 – 0,15 г (46 % за купрумом), a у випадку NH4VO3 – 0,11 г 

(34 % за купрумом). Після відділення 25 впродовж декількох діб утворюються 

кристали фіолетового кольору 26. Вихід при використанні V2O5 – 0,11 г (33 % 

за купрумом); у випадку NH4VO3 – 0,06 г (18 % за купрумом). 

Метод 2. У 5 мл води розчиняють 0,100 г (0,401 ммоль) CuSO4∙5H2O або 

0,080 г (0,40 ммоль) Cu(OAc)2∙H2O та приливають 0,043 мл (0,40 ммоль) dien. 

Окремо у реактор вносять 0,109 г (0,599 ммоль) V2O5 або 0,140 г (1,20 ммоль) 

NH4VO3 та 0,847 г (0,685 ммоль) (NH4)6Mo7O24·4H2O, приливають 10 мл H2O та 

нагрівають при постійному перемішуванні і температурі 60–65°C протягом 

30 хв, після чого додають попередньо одержаний розчин, що містить комплекс 

купруму, та перемішують ще 30 хв. З фільтрату зеленого кольору (pH = 5,76) 

випадають кристали 25 зеленого кольору через 1 добу, а після їх відділення 

через 10 діб – кристали фіолетового кольору 26. Вихід продуктів реакції 

залежить від джерел металів, а саме при використанні CuSO4 та V2O5: 25 – 

0,09 г (28 % за купрумом), 26 – 0,05 г (15 % за купрумом); Cu(ОАс)2 та V2O5: 25 
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– 0,06 г (18 % за купрумом), 26 – 0,03 г (10 % за купрумом); CuSO4 та NH4VO3: 

25 – 0,05 г (15 % за купрумом), 26 – 0,04 г (13 % за купрумом);  Cu(ОАс)2  та 

NH4VO3: 25 – 0,02 г (6 % за купрумом), 26 – 0,05 г (16 % за купрумом). 

Розраховано/знайдено для Cu2V2Mo6O35C8N8H52 (25): С – 5,91/5,95; H – 

3,23/3,20; N – 6,89/6,95 %. Розраховано/знайдено для Cu2V2Mo6O36C8N8H54 (26): 

С – 5,85/5,90; H – 3,31/3,09; N – 6,82/7,15 %. 

Синтез (NH4){[Cu(dien)(H2O)2]2[β-VMo7O26]}∙1,5H2O (27) 

Метод 1. У реактор вносять 0,025 г (0,40 ммоль) порошку металічної міді, 

0,239 г (1,20 ммоль) VOSO4, 0,847 г (0,685 ммоль) (NH4)6Mo7O24·4H2O, 

приливають 15 мл H2O та 0,043 мл (0,40 ммоль) dien. Розчин нагрівають при 

постійному перемішуванні і температурі 60–65°C протягом 2,5 год, 

відфільтровують та охолоджують до кімнатної температури. Кристали синього 

кольору, придатні для РСтА, випадають з фільтрату (pH = 4,98) через 1 добу. 

Вихід 0,15 г (47 % за купрумом).  

Метод 2. У 5 мл води розчиняють 0,100 г (0,401 ммоль) CuSO4∙5H2O або 

0,080 г (0,401 ммоль) Cu(OAc)2∙H2O та приливають 0,043 мл (0,40 ммоль) dien. 

Окремо у реактор вносять 0,239 г (1,20 ммоль) VOSO4 та 0,847 г (0,685 ммоль) 

(NH4)6Mo7O24·4H2O, приливають 10 мл H2O та нагрівають при постійному 

перемішуванні і температурі 65°C протягом 30 хв, після чого додають 

попередньо одержаний розчин, що містить комплекс купруму, та перемішують 

ще 30 хв. Кристали зеленого кольору, придатні для РСтА, випадають з 

фільтрату (pH = 4,40) через 1 добу. Вихід у випадку CuSO4 – 0,06 г (19 % за 

купрумом), а при використанні Cu(OАс)2 – 0,05 г (16 % за купрумом). 

Розраховано/знайдено для Cu2VMo7O31,5C8N7H41: С – 6,05/6,22; H – 

2,60/2,24; N – 6,17/6,00 %. 
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