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АНОТАЦІЯ 

 

Іваха Н.Б. Синтез і властивості моно- та полімерних β-дикарбонільних 

комплексів Сu(II), Ni(II), Nd(III), Er(III), Yb(III). – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія – Інститут загальної та 

неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України, м. Київ, 2018. 

 

Дисертаційна робота присвячена синтезу та дослідженню властивостей 

моно-, змішанолігандних, гетерометалічних комплексів Cu(II), Ni(II), Nd(III), 

Er(III) та Yb(III) з β-дикарбонільними лігандами, які містять ненасичені 

замісники в α-положенні – 2-метил-5-феніл-пентен-1-діоном – 3,5 

(метакроїлацетофеноном, mphpd), аліл-3-оксобутаноатом 

(алілацетоацетатом, alacac) та металополімерів і кополімерів на їх основі з 

перспективою їх подальшого застосування як люмінесцентних матеріалів. 

В роботі синтезовано 62 координаційні сполуки (КС) 3d- та 4f-металів, 

з них 54 одержано вперше.  

Синтез комплексів 3d-металів та Ln(III) з метакроїлацетофеноном та 

алілацетоацетатом проводили у водно-спиртових розчинах при 

еквімолярному співвідношенні компонентів та рН = 8-9. Всі одержані 

металохелати є аморфними порошками, які розчинні в ДМФА та хлороформі, 

нерозчинні у воді та спиртах. Особливістю синтезу комплексів з 

ненасиченими β-дикарбонільними сполуками є необхідність проведення всіх 

операцій при температурі не вище 20°C, що обумовлено підвищеною 

реакційною здатністю кінцевого подвійного зв’язку С=С, оскільки зростання 

температури може призвести до часткової олігомеризації одержаних 

комплексів.  

Досліджено будову та властивості монокомплексів Cu(II), Ni(II), 

Nd(III), Er(III) та Yb(III) з mphpd та alacac. За результатами хімічного та 

термічного аналізів встановлено елементний та гідратний склад комплексів, 

який відповідає брутто-формулам: CuL2, NiL22H2O, LnL3nH2O (Ln(ІІІ)= Nd, 
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Er, Yb; L=mphpd, alacac; n=2–3). Показано, що у всіх синтезованих сполуках 

реалізується бідентатно-циклічна координація β-дикарбонільних лігандів до 

іонів 3d- або 4f-металів незалежно від природи β-дикарбоніла. Аналіз 

електронних спектрів поглинання та спектрів дифузного відбиття КС 

свідчить про близьку будову координаційного вузла комплексів в розчині та 

твердому стані. Для сполук купруму (ІІ) встановлено утворення аксіально-

симетричних комплексів з dx2-y2 основним станом, координаційний поліедр - 

плоский квадрат. Комплекси нікелю (ІІ) мають деформовано-октаедричну 

будову, іонам лантанідів властива некубічна симетрія поля лігандів, а форма 

координаційного поліедру відповідає деформованій квадратній антипризмі. 

Полімерні комплекси 3d-металів та лантанідів і кополімери Ln(III) з 

промисловими мономерами (ПМ) – стиролом (Styrene), вінілкарбазолом 

(VK), метилметакрилатом (MMA) - одержані методом термоініційованої 

радикальної полімеризації. Полімеризацію проводили при 80°С у розчині 

ДМФА при концентрації мономеру (β-дикарбонільний металокомплекс) 

0,3моль/дм
3
 і 0,15 моль/дм

3
 та концентрації ініціатора 2,2'-азо-

біс(ізобутиронітрилу) (AIBN) – 0,003 (0,0015) моль/дм
3
.
  

Кополімерізацію 

проводили в аналогічних умовах, при співвідношенні промисловий 

мономер:металокомплекс = 95:5 мас.%. Одержані металополімери 

висаджували з розчинів ізопропанолом. Металополімери добре розчинні в 

ДМФА та СHCl3. 

Дослідження процесів полімеризації одержаних комплексів показали, 

що при комплексоутворенні реакційна здатність мономерів з 

метакроїлацетофеноном у порівнянні з вільним лігандом знижується, 

оскільки подвійний зв'язок кон’югований з металоциклом, що, в свою чергу, 

виключає утворення граничних структур та знижує стабільність радикалів, 

що ростуть. В той же час металокомплекси на основі алілацетоацетату є 

більш активними мономерами в реакціях полімеризації у порівнянні з чистим 

alacac, що обумовлено ентропійним ефектом та напруженістю структури. 

Аналіз розрахованих кінетичних параметрів полімеризації показав, що 
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швидкість полімеризації та вихід металополімерів залежить від природи β-

дикарбонільного ліганду та змінюється в ряду Namphpd > M(mphpd)3 > 

M(alacac)3 > Halacac, M= Ni(ІІ), Cu(ІІ), Nd(ІІІ), Er(ІІІ), Yb(ІІІ). Встановлено, 

що кополімеризація металокомплексів з промисловими мономерами 

відбувається набагато швидше, ніж гомополімеризація, оскільки у зв’язку з 

невеликим вмістом металохелату в кополімерному ланцюгу (5 мас.%) в 

основному залежить від швидкості полімеризації стиролу, вінілкарбазолу та 

метилметакрилату. 

Показано, що в полімерних сполуках лантанідів молекули води не 

входять до внутрішньої координаційної сфери Ln(III), але їх незначна 

кількість міститься в пустотах металополімеру. Термічний аналіз дозволяє 

стверджувати, що кополімерам на основі промислових мономерів та  

металокомплексів характерно підвищення термічної стійкості на 50-60°С 

порівняно з гомополімерами.  

Методами ІЧ – спектроскопії, ЕСП та СДВ доведено, що при 

полімеризації металохелатів спосіб координації лігандів, найближче 

координаційне оточення іонів металів та форма координаційного поліедру не 

змінюються, відбувається лише незначна його деформація.  

Для підвищення люмінесцентних властивостей досліджуваних 

комплексів шляхом видалення молекул води з їх внутрішньої координаційної 

сфери комплексів, яка, як відомо, чинить гасійну дію на люмінесцентні 

характеристики, проведено синтез змішанолігандних комплексів (ЗЛК) з 

фенатроліном. Встановлено, що молекула фенатроліну бідентатно 

координується до іону лантаніду з утворенням стійкого хелатного циклу, 

витісняючи з координаційного оточення ц.а. дві молекули H2O, але при 

цьому будова координаційного вузла ЗЛК LnL3Phen не зазнає істотних змін 

у порівнянні з гідратованими комплексами LnL3nH2O (Ln=Nd(III), Er(III), 

Yb(III), L=mphpd, alacac, n=2–3). 

З метою вивчення впливу іонів 3d-металів на люмінесцентні 

властивості комплексів лантанідів, що випромінюють в ІЧ-області, вперше 
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розроблено методики синтезу та синтезовано гетерометалічні 3d-4f-

комплекси (ГМК) загального складу MLnL5nH2O (L=mphpd, alacac, 

M(II)=Cu, Ni, Zn; Ln(ІІІ)=Nd, Yb; n=3–5). На основі ГМК одержано 

гетероядерні полімери двома шляхами: радикальною полімеризацією ГМК та 

радикальною кополімеризацією двох моноядернихкомплексів. Умови 

полімеризації ідентичні до гомополімеризації металохелатів. Сукупністю 

фізико-хімічних методів дослідження  доведено утворення ГМК та показано 

подібність будови та координаційного оточення мономерних та полімерних 

гетерометалічних комплексів. Гетеро-полімери, одержані кополімеризацією 

монокомплексів [МL2]n[LnL3]m, нерозчинні в органічних розчинниках, що 

свідчить про утворення зшитих сітчатих структур. Аналіз електронограм 

синтезованих моно- та полімерних ГМК показав, що сполуки є 

рентгеноаморфними, що не дозволяє встановити їх будову та симетрію 

координаційного поліедру прямим методом РСА. 

Досліджено люмінесцентні властивості металокомплексів та полімерів 

на їх основі в розчинах та твердому стані і показано, що неодим- та ітербій-

вмісні сполуки проявляють ефективну люмінесценцію в ІЧ-області. При 

цьому встановлено, що відносна інтенсивність (Ілюм.) та ефективність 

люмінесценції металополімерів в кілька разів вища, ніж мономерних 

комплексів, що обумовлено як відсутністю молекул води в найближчому 

координаційному оточенні іону лантаніду, так і зростанням молекулярної 

маси металополімеру (збільшення випромінюючих центрів) та більш 

ефективному переносу енергії з молекулярних рівнів полімеру на резонансні 

рівні іонів лантанідів.  

Ефективність люмінесценції алілацетоацетатних сполук нижча, ніж для 

комплексів та металополімерів на основі метакроїлацетофенону, що 

обумовлено більш жорсткою будовою останніх. Це нівелює обмінні взаємодії 

між іонами лантанідів та зменшує безвипромінювальні втрати енергії. 

Інтенсивність люмінесценції Er(III) досить низька і практично однакова 

як для металохелатів, так і полімерів на їх основі, що обумовлено великою 
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різницею в енергії синглетного та триплетного рівнів іона Er
3+

 та ліганду 

відповідно. Зокрема, ЕТ1-S1 для мономерних і полімерних комплексів 

дорівнює ~13000см
-1

 та ~14000см
-1 

відповідно, що в 2 рази перевищує ES іона 

Er(ІІІ) (6500см
-1

).. Тому досліджувані моно- та полімерні комплекси ербію не 

придатні для створення люмінесцентних матеріалів. 

Показано, що заміщення молекул води молекулою фенатроліну сприяє 

значному зростанню люмінесценції. Вища інтенсивність люмінесценції ЗЛ 

комплексів на основі алілацетоацетату порівняно з метакроїлацетофеноатами 

обумовлена як відсутністю молекул води, так і ослабленням зв’язку іону 

лантаніду з донорними атомами оксигену alacac, що, в свою чергу, підвищує 

ефективність перенесення енергії з триплетного рівня ліганду на резонансний 

рівень металу. 

Для гетерометалічних комплексів показано, що, в залежності від 

електронної будови 3d-металу, спостерігається як гасіння (Cu, Ni), так і 

сенсибілізація (Zn) люмінесценції. Для ГМК [ZnLnL5]n (Ln=Nd(III), Yb(III)) 

Ілюм. іону цинку (ІІ) зменшується, в той час, як люмінесценція іону лантаніду 

зростає в 1,5-2 рази.  

Дослідження спектрально-люмінесцентних властивостей 

лантанідвмісних кополімерів зі стиролом, вінілкарбазолом та 

метилметакрилатом показали, що Ілюм. сполук залежить від типу 

промислового мономеру. Зменшення інтегральної інтенсивності 

люмінесценції кополімерів в наступному ряду [LnL3]n[VK]m< 

[LnL3]n[Styrene]m< [LnL3]n[MMA]m обумовлено зменшенням об’ємності ПМ 

саме у такій послідовності. Зростання Ілюм. кополімерів у порівнянні з 

металокомплексами пов’язано як з утворенням жорстких полімерних 

структур, так і різким зростанням молекулярної маси, що обумовлює 

зниження міжмолекулярних втрат енергії. 

Показано, що всі синтезовані металополімери є нанодисперсними 

системами з рівномірним розподілом дисперсної фази в дисперсійному 

середовищі (розчин) та металу в полімерній матриці (порошок, плівка).  
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Одержані результати свідчать про принципову можливість 

застосування досліджених β-дикарбонільних координаційних сполук 

лантанідів, що випромінюють в ІЧ-спектральному діапазоні, та 

металополімерів на їх основі як прекурсорів люмінесцентних наноматеріалів 

різного функціонального призначення. 

Ключові слова: β-дикарбонільні комплекси, лантаніди, ІЧ-область, 

полімеризація, кополімери, гетерометалічні сполуки, люмінесценція 

 

SUMMARY 

Ivakha N.B. Synthesis and properties of mono- and polymeric β-dicarbonyl 

complexes of Cu (II), Ni (II), Nd (III), Er (III), Yb (III) . - Manuscript. 

Thesis for a Ph.D. degree in specialty 02.00.01 – Inorganic chemistry – 

V.I.Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry of the National 

Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018. 

 

Thesis is devoted to the synthesis and research of the properties of mono-, 

mixed-ligand, hetero-metallic complexes of Cu (II), Ni (II), Nd (III), Er (III) and 

Yb (III) with β-dicarbonyl ligands, which contain unsaturated substituents in the α-

position – 2-methyl-5-phenyl-penten-1-dion 3,5 (metacrylacetophenone, mphpd) 

allyl-3-oxobutanoate (allylaacetoacetate, alacac) and metal-based polymers and 

copolymers with the prospect of their further use as luminescent materials. 

62 coordinating compounds of 3d- and 4f-metals were synthesized, 54 of 

them were obtained firstly. 

Synthesis of 3d-metal complexes and Ln (III) with methacrylacetophenone 

and allylacetoacetate was carried out in aqueous-alcohol solutions with an 

equimolar ratio of components. All obtained metal chelates are amorphous 

powders. The synthesized complexes are soluble in DMF and chloroform, 

insoluble in water and alcohols. The peculiarity of the synthesis of complexes with 

unsaturated β-dicarbonyl compounds is the need for all operations were carried out 

at room temperature not exceeding 20°C due to the increased reactivity of the final 
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double bond C=C, since the growth of temperature can lead to partial 

oligomerization of the resulting complexes. 

The structure and properties of monocomplexes Cu (II), Ni (II), Nd (III), Er 

(III) and Yb (III) with mphpd and alacac are studied. It is shown that in all 

synthesized complexes bidentate-cyclic coordination of β-dicarbonyl ligands to 

metal ions is realized, regardless of the nature of the central atom and β-dicarbonyl. 

Ions of lanthanides are coordinated by three molecules of ligands, and their 

coordination sphere is supplemented by 2-3 molecules of H2O. According to the 

results of chemical and thermal analysis, the elemental and hydrated composition 

of the complexes was determined, which corresponds to the formulas: CuL2, 

NiL2·2H2O, LnL3·nH2O (where Ln - Nd, Er, Yb; L - mphpd, alacac, n = 2-3). 

The analysis of electronic absorption spectra and diffuse reflection spectra 

shows the same structure of complexes in solution and solid state for coordination 

compounds as 3d- and 4f-metals. For complexes of copper (II), the formation of 

axial-symmetric complexes with dx2-y2 is determined by the ground state, the 

coordinate polyhedron is a flat square. Nickel complexes (II) have a deformed-

octahedral structure; lanthanide ions are characterized by a non-cubic symmetry of 

the ligand field, and the shape of the coordination polyhedron corresponds to a 

deformed square antiprism. 

Polymer complexes of 3d-metals and lanthanides and copolymers Ln (III) 

with industrial monomers – styrene (Styrene), vinylcarbazole(VK), and methyl 

methacrylate (MMA) – are obtained by thermo-initiated radical polymerization. 

Polymerization was carried out at 80°C in a DMF solution at a concentration of 

monomer (β-dicarbonyl metal complex) of 0.3 mol/dm
3
 and 0.15 mol/dm

3
 and the 

initiator concentration of AIBN was 0.003 (0.0015) mol/dm
3
. Copolymerization 

was carried out under similar conditions, with an ratio of industrial 

monomer:complex=95:5% by weight. The resulting metal polymers were planted 

from solutions of isopropanol. The metal polymers are well soluble in DMF and 

CHCl3. 
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Investigation of the polymerization processes of the resulting complexes 

showed that the complexity of the formation of the reactivity of the monomers with 

methacrylacetophenone compared with the free ligand decreases, since the double 

bond is conjugated to the metal cycle, which in turn eliminates the formation of 

boundary structures and reduces the stability of the growing radicals . At the same 

time, allylacetoacetate metal complexes are more active monomers in 

polymerization reactions than free ligands, due to the entropy effect and structure 

tension. From the calculated kinetic parameters, it can be seen that the 

polymerization rate and the yield of the metal-polymers depend on the nature of 

the β-dicarbonyl ligand and varies in the Namphpd> M(mphpd)3> M(alacac)3> 

Halacac, M = Ni (II), Cu (II) , Nd (ІІІ), Er (ІІІ), Yb (ІІІ). It has been established, 

that copolymerization of metall complexes with industrial monomers takes place 

much faster than homopolymerization, since it depends mainly on the rate of 

polymerization of styrene, vinylcarbazole and methylmethacrylate due to the low 

content of metal chelate in the copolymer chain (5% by weight). 

It is shown, that in the polymer compounds of lanthanides, water molecules 

are not part of the internal coordination sphere of Ln (III), but their insignificant 

amount is contained in the cavities of the metal-polymer. Thermal analysis allows 

us to assert that copolymers on the basis of industrial monomers and metal 

complexes are characterized by an increase in thermal stability by 50-60°C 

compared to homopolymers. 

Investigations with IR spectroscopy, EAS and DRS methods showed that, as 

in monomers, during polymerization, the method of coordination of ligands and the 

closest coordination environment of metal ions and the form of coordination 

polyhedra does not change, only a slight deformation takes place. 

To improve the functional properties of the studied complexes by removing 

water molecules from the internal coordination sphere of the complexes, which is 

known to have an effect on the luminescence characteristics, a MLC synthesis with 

phenatrolin has been performed. It was established that the phenatroline molecule 

is bidentally coordinated with lanthanide ion to form a stable chelate cycle, 
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displacing from the coordination environment c.a. two molecules of H2O, while the 

structure of the coordination node MLC does not undergo significant changes in 

comparison with LnL3·nH2O (Ln = Nd (III), Er (III), Yb (III), L = mphpd, alacac, 

n = 2-3). 

In order to study the influence of 3d-metal ions on the luminescence 

properties of lanthanide complexes, emitting in the IR region,, synthesis methods 

of heterometal 3d-4f complexes based on some 3d- (Cu, Ni, Zn) and 4f-metals (Nd, 

Yb ) have been developed. The GM polymers are obtained in two ways: radical 

polymerization of the MMC and radical copolymerization of the two 

monocomplexes. Polymerization conditions are identical to homopolymerization. 

The combination of physico-chemical methods of analysis established the 

formation of MMC and shown the similarity of structure and coordination 

environment of monomer and polymer heterometal complexes. GMP obtained by 

copolymerization of monocomplexes [ML2]n⋅[LnL3]m (M = Cu (II), Ni (II), Zn (II), 

Ln = Nd (III), Yb (III) ) insoluble in organic solvents, indicating the formation of 

sewed cavity structures. The analysis of electronograms of synthesized mono- and 

polymeric HMC showed, that the compounds are X-ray-amorphous, which does 

not allow to establish their structure and the symmetry of the coordination 

polyhedron by the direct method of RCA. 

In the study of luminescence characteristics of synthesized compounds, it 

was established that the relative intensity and efficiency of the luminescence of 

metal-polymers is several times higher than that of monomeric complexes due to 

the absence of water molecules in the closest coordination environment of the 

lanthanide ion and the growth of the molecular weight of the metal-polymer and 

the efficient transfer of energy from molecular levels polymer on resonant levels of 

lanthanide ions. 

The efficacy of luminescence of allylacetoacetate compounds is lower than 

that of complexes and metal-based polymers based on methacrylacetophenone, due 

to the more rigid structure of the latter. This eliminates exchange interactions 

between lanthanide ions and reduces non-radiation energy losses. 
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The intensity of the luminescence Er (III) is rather low and practically the 

same for all synthesized compounds. This is due to the large difference in the 

energy of the singlet and triplet levels of the erbium ion and the ligand ion, 

respectively. In particular, ET1-S1 for monomeric and polymeric complexes is ~ 

13000cm
-1

 and ~14000cm
-1

, which is twice that of the ES ion Er (III) (6500cm
-1

). 

Therefore, the monocrystalline and polymeric complexes of erbium studied are not 

suitable for the production of luminescent materials.  

It is shown that the replacement of water molecules with the phenotrolin 

molecule contributes to a significant increase in luminescence. The higher 

luminescence intensity of ML-based complexes on the basis of allylacetoacetate 

compared to metacrolacetophenates is due to the absence of water molecules and 

the weakening of the lanthanide ion bond with the donor atoms of oxygen alacac, 

which in turn increases the efficiency of energy transfer from the triplet level of the 

ligand to the resonance level of the metal. 

For hetero-metallic complexes, it has been shown that, depending on the 

electronic structure of 3d-metal, both extinction (Cu, Ni) and sensitization (Zn) 

luminescence are observed. For the HMC [ZnLnL5]n (Ln = Nd (III), Yb (III)), the 

luminescence intensity of the zinc ion decreases, while the luminescence of the 

lanthanide ion increases by 1,5-2 times. 

Investigation of spectral-luminescent properties of lanthanide-containing 

copolymers with styrene, vinylcarbazole and methylmethacrylate has shown, that 

the luminescence intensity of these compounds depends on the type of industrial 

monomer on the basis of which they were obtained. By the integral intensity of 

luminescence copolymers can be arranged in the following series: [LnL3]n [VK]m 

<[LnL3]n [Styrene]m <[LnL3]n [MMA]m, due to the decrease in the volume of the 

industrial monomer in such a sequence. The growth of the luminescence intensity 

of copolymers in comparison with metal complexes is related both to the absolute 

lack of water in the internal and external coordination spheres, and the formation 

of rigid polymer structures and a significant increase in molecular weights, which 
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reduces the number of radiation-free losses and promotes the efficient transfer of 

energy from molecular levels polymer on the emitting levels of the lanthanide ion. 

It is shown, that all synthesized metal polymers are nano-dispersed systems 

with a uniform distribution of the disperse phase in a dispersion medium (solution) 

and a metal in a polymer matrix (powder, film). 

The obtained results testify to the fundamental possibility of using the 

investigated coordination compounds of lanthanides, emitting in the IR spectral 

range, and metal-polymers based on them as precursors of luminescent 

nanomaterials of various functional applications. 

Key words: β-dicarbonyl complexes, lanthanides, IR-region, polymerization, 

copolymers, heterometal compounds, luminescence. 



 

 

13 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Бережницкая А.С., Савченко И.А., Трунова Е.К., Роговцов А.А., 

Иваха Н.Б. Новые прекурсоры для получения наноматериалов на основе 

комплекса неодима. Доповіді НАН України. 2012, 11, с.132-138. (Особистий 

внесок здобувача: синтез та полімеризація комплексу Nd(III) з mphpd, 

дослідження синтезованих сполук, участь у обробці експериментальних 

результатів та підготовці рукопису статті). 

2. Savchenko I., Berezhnytska O., Smola S., Ivakha N. Synthesis and 

Characterization of Copolymers of Lantanide Complexes with styrene. French-

Ukrainian Journal of Chemistry. 2013, 1, (1), p.94-99. (Особистий внесок 

здобувача: участь у синтезі кополімерів ітербію(ІІІ), дослідження 

синтезованих сполук в розчинах та твердому стані, обробка 

експериментальних результатів та участь у підготовці рукопису статті) 

3. Savchenko I.A., Berezhnytska A.S., Ivakha N.B., Trunova E.K. New 

nanosized systems based lantanide diketonate complexes for OLEDs In book 

Springer Proceedings in Physics «Nanocomposites, Nanophotonics, 

Nanobiotechnology, and Applications». 2015, 156, p.85-94. (Особистий внесок 

здобувача: синтез та полімеризація комплексів Er(III) з mphpd та alacac, 

дослідження синтезованих сполук, обробка експериментальних результатів). 

4. Трунова О.К, Бережницька О.С., Іваха Н.Б., Роговцов О.О., 

Савченко І.О. Мономерні та полімерні комплекси ербію(ІІІ) з β-

дикарбонільними лігандами. Український хімічний журнал. 2015, 9, с.12-19. 

(Особистий внесок здобувача: синтез координаційних сполук та полімерів на 

їх основі, участь в обговоренні результатів та підготовка рукопису статті). 

5. Berezhnytska O., Savchenko I., Ivakha N., Trunova O., Rusakova N., 

Smola S., Rogovtsov O. Synthesis, characterization and luminescent properties of 

polymer complexes of Nd(III) with β-dicarbonyl ligands. Nanoscale Research 

Letters. 2017, 12, (338), 1-8. (Особистий внесок здобувача: синтез комплексів 

http://link.springer.com/bookseries/361


 

 

14 

неодиму та кополімерів на їх основі, участь у фізико-хімічних дослідженнях 

та підготовці рукопису статті, участь у формулюванні висновків).  

6. Іваха Н.Б., Бережницька О.С., Трунова О.К., Русакова Н.В., 

Савченко І.О. Cинтез і дослідження моно- та гетероядерних 

алілацетоацетатів Cu(II) та Nd(III). Український хімічний журнал. 2017, 83, 

(6), с.73-81. (Особистий внесок здобувача: синтез гетерометалічних 

комплексів, участь у дослідженні одержаних сполук,  обробка 

експериментальних результатів та підготовка рукопису статті ).  

7. Berezhnytska O.S., Ivakha N.B., Savchenko I.O., Zheleznova L.I., 

Trunova E.K. Cu(II) and Ni(II) β-dycarbonyl complexes as precursors of 

functional materials. Science and education a new dimension Natural and 

Technical Sciences. 2017, 14, (132), р.51-56. (Особистий внесок здобувача: 

синез комплексів, участь у дослідженні процесів полімеризації та фізико-

хімічних властивостей, обробка результатів експерименту, участь у 

підготовці рукопису статті). 

8. Іваха Н.Б., Бережницька О.С., Трунова О.К., Савченко І.О., 

Смола С.С., Русакова Н.В. Лантанідні комплекси та полімери 

алілацетоацетатів Nd (III), Er (III),  Yb (III) як прекурсори люмінесцентних 

матеріалів. Український хімічний журнал. 2018, 84, (3), с.3-12. (Особистий 

внесок здобувача:синтез моно- та змішанолігандних координаційних сполук 

Nd(ІІІ), Er(ІІІ), Yb(ІІІ) та участь у полімеризації і кополімеризації сполук, 

дослідження синтезованих сполук, участь в обговоренні результатів, 

підготовка рукопису статті).  

9. Бережницкая А.С., Иваха Н.Б., Мищенко А.М. 

Комплексообразование некоторых 3d-металлов с метакроилацетофеноном,  

Тезисы докладов международной научно-практической конференции 

«Современные направления теоретических и прикладных 

исследований»,Одесса, Украина, мар. 15-28 2011, с.48-49.  

10. Бережницька О.С., Іваха Н.Б., Гудима А.О., Міщенко А.М 

Мономерний та полімерний комплекси міді з метакроїлацетофеноном, Тези 



 

 

15 

доповідей XVІІІ Українській конференції з неорганічної хімії за участю 

закордонних вчених в рамках міжнародного року хімії ООН, Харків, Україна, 

чер. 27 – лип. 1, 2011, с.67. 

11. Бережницкая А.С., Иваха Н.Б., Трунова Е.К., Савченко И.А., 

Мазуренко Е.А., Гудима А.О. Синтез, исследование комплексов Nd(III) и 

Er(III) с метакроилацетофеноном, International conference «Applied physico-

inorganic chemistry», Sevastopol, Ukraine, oct. 2-7, 2011, p.146. 

12. Berezhnytska O., Ivakha N., Trunova O., Savchenko I., Rogovtsov 

O., Gudima A. The compounds of Cu(II) and Ni(II) as precursors for functional 

materials, VII International Chemistry Conference «Kyiv-Toulouse», Kyiv, 

Ukraine, jun. 2-7, 2013, p.63. 

13. Ivakha N.B., Berezhnytska O.S., Rogovtsov O.O., Trunova E.K. New 

nanomaterials based on monomeric and polymer complexes of Erbium (III), II 

International Conference «Applied Phisico-Inorganic chemistry», Sevastopol, 

Ukraine, sep. 23-26, 2013, p.158. 

14. Иваха Н.Б., Железнова Л.И., Трунова Е.К. Синтез молекулярных 

ассоциатов ацетилацетонатов меди и эрбия, как прекурсора при осаждении из 

газовой фазы. Тези доповідей ХІХ Української конференції з неорганічної 

хімії, Одеса, Україна, вер. 7-11, 2014, c.47. 

15. Savchenko I.O. Berezhnytska O.S., Trunova E.K., Ivakha N.B. 

Synthesis, characterization and luminescent properties of polymer bimetallic -

diketone complexes, International Research practice conference «Nanothechnology 

and Nanomaterials» (NANO - 2016), Lviv, Ukraine, aug. 26 – 29, 2016, p.212. 

16. Іваха Н.Б., Бережницька О.С., Трунова О.К. Нові 

гетерометалічні полімери на основі -дикарбонільних комплексів Cu(II) та  

Nd(III), Тези доповідей Наукової конференції молодих учених ІЗНХ ім. В.І. 

Вернадського НАН України, Київ, Україна, лис. 17 – 18, 2016, с.42-43. 

17. Іваха Н.Б. Комплекси  Yb(ІІІ) як ефективні випромінювачі в ІЧ-

області, Тези доповідей XIX Наукової молодіжної конференції «Проблеми та 

досягнення сучасної хімії», Одеса, Україна, кві. 26-28, 2017, с. 72. 



 

 

16 

18. Berezhnytska O.S., Ivakha N.B., Bacherikov Yu.Yu., Savchenko 

I.O., Trunova O.K. Nanomaterials based on β-dycarbonil complexes of some 

lanthanides(III). International research and practice conference: «Nanotechnology 

and nanomaterials» (NANO 2017), Chernivtsi, Ukraine, aug. 23-26, 2017, р.135. 

19. Іваха Н.Б., Бережницька О.С., Трунова О.К.  Порівняння 

спектрально-люмінесцентних властивостей полімерів та кополімерів на 

основі -дикарбонільних координаційних сполук Ln(III), Тези доповідей на 

науковій конференції молодих учених ІЗНХ НАН України, Київ, Україна, 

лис. 16-17, 2017, с.13. 

20. Berezhnytska О., Ivakha N., Savchenko I., Rusakova N., Trunova O. 

New luminescent materials based on coordination compounds of lanthanides, 11-th 

International Conference «Electronic Processes in Organic and Inorganic 

Materials» (ICEPOM–11), Ivano-Frankivsk, Ukraine, may 21 - 25, 2018, р.150. 

Список публікацій здобувача, які додатково відображають наукові 

результати дисертації. 

21. Бережницька О.С., Трунова О.К, Іваха Н.Б.,Савченко І.О., 

Роговцов О.О., Гудима А.О. (Інститут загальної та неорганічної хімії 

ім.В.І.Вернадського НАН України) Спосіб одержання нового нанорозмірного 

металополімеру неодиму. Патент України на корисну модель №100305, лип. 

27, 2015р. 

22.  Савченко І.О., Бережницька О.С., Іваха Н.Б. Металополімери на 

основі ненасичених дикетонатів рідкоземельних елементів – матеріали для 

електролюмінісцентних пристроїв. У збірнику «Поступ в 

нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості», 2014, с.113-122. 

23. Іваха Н.Б., Бережницька О.С., Трунова О.К., Русакова Н.В., 

Смола С.С., Железнова Л.І. Нові β-дикарбонільні комплекси Nd, Er, Yb, що 

випромінюють в ІЧ-області. Український хімічний журнал. 2015, 81, (12), 

с.104-110. 



 

 

17 

ЗМІСТ 

 стор. 

АНОТАЦІЯ 2 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ 20 

ВСТУП 22 

РОЗДІЛ 1. Синтез та властивості β-дикарбонільних комплексів з 

3d- та 4f-металами  (Огляд літератури) 

29 

1.1. Загальна характеристика β-дикарбонільних сполук  29 

1.2. Комплекси β-дикарбонілів з 3d- та 4f-металами  33 

1.2.1. β-дикарбонільні комплекси 3d-металів 33 

1.2.2. β-дикарбонільні комплекси 4f-металів та їх люмінесцентні 

властивості 

36 

1.3. Макромолекулярні комплекси β-дикетонатів.  44 

1.4. Практичне використання β-дикарбонільних комплексів 51 

1.4.1.Змішанолігандні комплекси β-дикетонатів лантанідів  51 

1.4.2.Гетерометалічні комплекси β-дикетонатів лантанідів. 53 

1.4.3. Кополімеризація β-дикарбонільних комплексів лантанідів 57 

Висновки до розділу 1 59 

РОЗДІЛ 2. Вихідні речовини та методи дослідження 61 

2.1. Вихідні речовини 61 

2.2. Методики синтезу координаційних сполук 3d- та 4f-металів з 

ненасиченими β-дикарбонільними сполуками 

62 

2.3. Методика проведення радикальної полімеризації β-

дикарбонільних комплексів металів 

65 

2.4 Обладнання та методи дослідження 69 

Висновки до розділу 2 72 

РОЗДІЛ 3. Дослідження β-дикарбонільних комплексів 3d- та 4f-

металів 

73 

3.1. Комплекси Ni(II) та Cu(II) з mphpd та alacac 73 

3.1.1. Дослідження комплексів методом ІЧ-спектроскопії та 73 



 

 

18 

термогравіметрії 

3.1.2. Дослідження комплексів 3d-металів методом електронної 

спектроскопії 

76 

3.1.3. Дослідження комплексів Cu(II) методом ЕПР-спектроскопії 79 

3.2. β-Дикарбонільні комплекси Nd(III), Er(III) та Yb(II) 82 

3.2.1.Дослідження комплексів лантанідів (ІІІ) методами ІЧ-

спектроскопії та ДТА-аналізу 

82 

3.2.2. Дослідження лантанідних комплексів методом електронної 

спектроскопії 

87 

Висновки до розділу 3 96 

РОЗДІЛ 4. Одержання та дослідження металополімерів та 

кополімерів на основі β-дикарбонільних комплексів 

97 

4.1. Металополімери на основі β-дикарбонільних комплексів 3d-

металів 

97 

4.1.1. Дослідження процесів полімеризації 97 

4.1.2.Спектральні та термічні дослідження металополімерних 

комплексів Ni(II) та Cu(II) 

100 

4.2. Металополімери на основі β-дикарбонільних комплексів 4f –

металів 

103 

4.2.1. Дослідження кінетики полімеризації комплексів Ln(III)  103 

4.2.2. Дослідження спектральних та термічних властивостей полі-

комплексів лантанідів 

108 

4.3. Дослідження кополімерів на основі β-дикарбонільних 

комплексів 4f–металів 

115 

Висновки до розділу 4 124 

РОЗДІЛ 5. Люмінесцентні властивості лантанідвмісних β-

дикарбонільних комплексів та наноматеріали на їх основі 

125 

5.1. Спектрально-люмінесцентні властивості мономерних та 

металополімерних комплексів Nd(ІІІ), Er(ІІІ) та Yb(ІІІ). 

125 

5.2. Спектроскопічні дослідження змішанолігандних лантанідних 132 



 

 

19 

комплексів  

5.3.Дослідження гетерометалічних комплексів 3d-4f-металів 139 

5.4. Люмінесцентні властивості кополімерних лантанідвмісних 

сполук  

147 

5.5. Нанорозмірність одержаних систем 152 

Висновки до розділу 5 158 

ВИСНОВКИ ДО ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 160 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  163 

ДОДАТОК 190 

 



 

 

20 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ 

 

mphpd – 2-метил-5-феніл-пентен-1-діон-3,5 (метакроїлацетофенон, Hmphpd) 

alacac – алілацетоацетат (2-аліл-3-оксобутаноат, Нalacac) 

ДМФА – диметилформамід 

АIBN – 2,2´– азо-біс(ізобутиронітрил) 

PVК – полівінілкарбазол 

PS – полістирол 

PMMA – поліметилметакрилат 

Styrene – стирол 

VK – вінілкарбазол 

MMA – метилметакрилат 

PVC – полівінілхлорид 

Phen – фенантролін 

M – метал 

L – ліганд 

Ln – лантанід 

РЗЕ – рідкісноземельні елементи 

ДТА – диференціально-термічний аналіз 

ЕСП – електронна спектроскопія поглинання 

СДВ – спектри дифузного відбиття 

ЕПР – електронний парамагнітний резонанс 

ІЧ – інфрачервоний 

УФ – ультрафіолетовий 

K.Ч. – координаційне число 

ц.а.– центральний атом 

ц.і. – центральний іон 

νs – симетричні валентні коливання 
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νas –асиметричні валентні коливання 

ν – хвильове число (см
-1

) 

λ – довжина хвилі (нм) 

t, T – температура 

τ – час 

НЧП – надчутливі переходи 

ПМ – промисловий мономер 

ММК – макромолекулярні комплекси 

МХМ – металхелатні мономери 

ЗЛК – змішанолігандний комплекс 

ГМК – гетерометалічний комплекс 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Стрімкий розвиток сучасної хімії зумовлює 

підвищений інтерес до вивчення комплексних сполук лантанідів, викликаний 

унікальністю їх спектроскопічних, зокрема люмінесцентних, властивостей. 

Слід зазначити, що 4f-люмінесценція комплексів з органічними лігандами, 

насамперед з насиченими β-дикетонами, вивчена, перш за все, для іонів, які 

випромінюють у видимій області спектру - Sm
3+

, Eu
3+

, Tb
3+

, Dy
3+

. 

Координаційні сполуки Nd(ІІІ), Er(ІІІ) та Yb(ІІІ), що випромінюють в 

ближньому ІЧ-діапазоні, викликають не менший інтерес. Це обумовлено 

можливістю їх застосування як прекурсорів для світлоперетворюючих 

молекулярних та лазерних пристроїв, оптоволоконних підсилювачів, 

сенсорів, захисту грошових знаків та цінних паперів, приладах нічного 

бачення, біомедичному аналізі. У зв’язку з цим важливим завданням є пошук 

нових гомо- та гетероядерних лантанідвмісних комплексів, які матимуть 

високі люмінесцентні характеристики в ІЧ-спектральному діапазоні. При 

цьому, координаційні сполуки Ln(III) повинні мати високу хімічну, термічну 

стійкість та плівкоутворюючі властивості. Низькомолекулярні комплекси не 

відповідають перерахованим характеристикам. Натомість металовмісні 

полімери дозволяють об'єднати люмінесцентні властивості металів з 

технологічністю (пластичність і оптична прозорість) і дешевизною полімерів.  

На даний час ІЧ-люмінесценція іонів Ln(ІІІ) найбільш вивчена для 

комплексів з ациклічними насиченими β-дикетонами, виявлені кореляції їх 

люмінесцентних характеристик з такими параметрами лігандів, як природа та 

величини поляризуємості замісників в радикалі, констант кислотної 

дисоціації, тощо. Досить ґрунтовно досліджені полімерні композиції на 

основі іонів лантанідів, отримані диспергуванням солей або β-дикетонатів 

лантанідів в полімерну матрицю (полівінілкарбазолу, полістиролу або 

поліметилметакрилату та ін.). Проте дані щодо дослідження β-

дикарбонільних комплексів лантанідів, які містять ненасичені замісники, 
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дуже обмежені, хоча перспективність таких сполук є цілком очевидною – 

вони можуть виступати мономерами в реакціях полімеризації.  

Практично відсутні дані стосовно металополімерних сполук лантанідів, 

одержаних полімеризацією чи кополімеризацією металохелатів. Невисока 

дентантність лігандів та висока координаційна ємність лантанідів дозволяє 

створювати на їх основі багатокомпонентні системи, що відкриває 

можливість цілеспрямованого керування характеристиками одержаних 

сполук. Також важливими аспектами дослідження є встановлення 

взаємозв’язку між складом, будовою комплексів, природою лігандів та 

спектрально-люмінесцентними властивостями синтезованих сполук.  

Тому синтез і дослідження спектрально-люмінесцентних властивостей 

координаційних β-дикарбонільних сполук лантанідів з кратними зв’язками, 

отримання на їх основі нових полімерів (макромолекулярних металохелатів) 

є актуальним завданням хімічної науки як з фундаментальної, так і з 

практичної точки зору.  

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

Дисертаційна робота виконана у відділі гетерофазного синтезу неорганічних 

сполук та матеріалів Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. 

Вернадського НАН України відповідно до плану науково-дослідних робіт: 

«Направлений стимульований синтез (хімічний, механохімічний, темплатний 

та ін.) нових координаційних сполук (дикетонати та їх N-похідні, форміати та 

пропіонати, комплексонати та алкілтіокарбомінати 3-d та 4-d металів) та 

неорганічних матеріалів» державний (282Е) (№ Держ. реєстрації 

0108U000591, 2008-2011 рр.), «Гетерофазний синтез (CVD-, темплатний) 

нових лігандів і координаційних сполук Ge, Mo, Gd, Yb-прекурсорів 

функціональних матеріалів» державний (296Е) (№ Держ. реєстрації 

0112U002294, 2012-2014 рр.), «Нові типи нанокомпозитних систем 

поліфункціональної дії на основі лантанідвмісних інфрачервоних 

випромінювачів», Розділ 2 «Відпрацювання технологічних аспектів 

одержання створених інфрачервоних випромінювачів» в рамках Державної 
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цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 

2010-2014 роки», (№ Держ. реєстрації 0110U004670, 2010-2014 рр.); «Синтез, 

дослідження та властивості металополімерних комплексів d- та f – металів» 

(Ф54./165-2013) в рамках спільного проекту Державного фонду 

фундаментальних досліджень «ДФФД – БРФФД –2013» (№ Держ. реєстрації 

0113U005367, 2013-2014 рр.), «Створення нових гетерополіядерних та 

різнолігандних комплексів 3d- та 4f-металів з фосфор та тіовмісними 

комплексонами, β-дикетонами для отримання композитних та гібридних 

матеріалів з біохімічними, електропровідними, люмінесцентними 

властивостями», державний (304Е), (№ Держ. реєстрації 0115U002223, 2015-

2018рр.). 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягала у синтезі, 

дослідженні будови і спектрально-люмінесцентних властивостей β-

дикарбонільних моно-, змішанолігандних та гетерометалічних комплексів 

3d– та 4f–металів, металополімерів та кополімерів на їх основі як прекурсорів 

функціональних наноматеріалів.  

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 

задачі: 

- синтезувати комплекси 3d-металів та лантанідів на основі β-

дикарбонільних лігандів(2-метил-5-феніл-пентен-1-діону-3,5, аліл-3-

оксобутаноату); 

- синтезувати змішанолігандні комплекси лантанідів з фенатроліном; 

- синтезувати гетерометалічні 3d-4f-комплекси; 

- дослідити склад та будову всіх синтезованих комплексів 3d-металів та 

лантанідів з ненасиченими β-дикарбонільними лігандами; 

- одержати металополімери та кополімери на основі мономерних 

комплексів; 

- дослідити склад, будову та властивості макромолекулярних 

металохелатів; 
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- дослідити спектрально-люмінесцентні властивості всіх синтезованих 

комплексів; 

- на основі критичного аналізу одержаних результатів вибрати 

металополімери, перспективні для застосування в якості прекурсорів 

люмінесцентних наноматеріалів 

Об’єкти дослідження – координаційні сполуки нікелю (ІІ), купруму 

(ІІ), неодиму(ІІІ), ербію(ІІІ), ітербію(ІІІ) з β-дикарбонілами, які містять 

ненасичені α-замісники, змішанолігандні, гетерометалічні, полімерні та 

кополімерні комплекси на їх основі. 

Предмет дослідження – синтез, будова та властивості комплексів та 

металополімерів нікелю (ІІ), купруму (ІІ), неодиму(ІІІ), ербію(ІІІ), 

ітербію(ІІІ) з ненасиченими β-дикарбонільними сполуками  

Методи дослідження: Для встановлення хімічного і гідратного складу 

синтезованих сполук використано елементний та диференціально-термічний 

аналізи. Визначення складу і будови комплексів проведено за допомогою 

методів ІЧ-спектроскопії, ЕПР-спектроскопії, електронної спектроскопії 

поглинання та спектроскопії дифузного відбиття. Фотофізичні властивості 

досліджено за допомогою люмінесцентного аналізу. Методами динамічного 

розсіювання світла, TEM- та SEM- електронної мікроскопії досліджено 

нанорозмірність та однорідність хімічного складу синтезованих сполук. 

Наукова новизна одержаних результатів. Синтезовано та виділено в 

твердому стані 62 координаційні сполуки 3d- та 4f – металів з ненасиченими 

β-дикарбонільними лігандами – 2-метил-5-феніл-пентен-1-діоном-3,5 

(метакроїлацетофеноном, mphpd), аліл-3-оксобутаноатом (алілацетоацетатом, 

alacac), з них 54 одержано вперше.  Досліджено змішанолігандні та 

гетерометалічні комплекси Ni(II), Cu(II), Nd(III), Er(III) та Yb(III) складу 

M(Ln)LnnH2O // LnL3Phen, // MLnL5nH2O, L=mphpd, alacac, M=Cu(II), Ni(II), 

Ln = Nd(II),  Er(III) Yb(III). Показано, що β-дикарбонільні ліганди 

координовані до ц.а. бідентатно-циклічно, незалежно від природи ліганду та 

металу. Одержано металополімери на основі всіх синтезованих мономерних 
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комплексів складу: [М(Ln)L3]n, [LnL3Phen]n, [LnL3]n[Styrene]m, 

[LnL3]n[MMA]m, [LnL3]n[VK]m, [LnL3Phen]n[MMA]m, [MLnL5nH2O]n, 

[ML2]n[LnL3]m. Показано, що при полімеризації координаційне оточення ц.а. 

не змінюється. 

Встановлено координаційне число та будову координаційного поліедру 

cинтезованих комплексів. Показано, що комплекси Ln(mphpd)3∙nН2О/Phen 

мають вищу симетрію у порівнянні з Ln(alacac)32H2O. При полімеризації 

координаційне оточення іону металу залишається незмінним. Вперше 

досліджено кінетику радикальної полімеризації комплексів Nd(ІІІ), Er(III), 

Yb(III) на основі метакроїлацетофенону та алілацетоацетату, одержано 

металополімери на його основі. Методом електронної мікроскопії 

встановлено, що синтезовані металополімери мають однорідну будову, а 

саме рівномірний розподіл іону металу в усій полімерній матриці.  

Вперше досліджено спектрально-люмінесцентні характеристики всіх 

одержаних комплексів, металополімерів та кополімерів на їх основі. 

Встановлено, що сполуки проявляють ефективну 4f-люмінесценцію. 

Показано, що полімерним металохелатам властива значно вища відносна 

інтегральна інтенсивність люмінесценції. Встановлено основні 

закономірності зміни люмінесцентних властивостей залежно від природи 

ліганду, електронної будови центрального атома, наявності гетероатома для 

гетерометалічних комплексів, впливу донорного ліганду для ЗЛК та 

стеричної будови промислового мономеру, який використовується при 

кополімеризації.  

Практичне значення отриманих результатів. Вдосконалено 

методику синтезу координаційних сполук на основі аlacac, що дозволило 

виділити трис-комплекси лантанідів в твердому стані. Метод радикальної 

полімеризації дозволив одержати  однорідні за хімічним складом 

металополімери. На метод синтезу металополімерів лантанідів отримано 

патент України на корисну модель №100305 від 27.07.2015р. 
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Розроблено методику синтезу гетерометалічних комплексів складу 

MLnL5mH2O( L=mphpd, alacac; M=Cu(II), Ni(II), Zn(II); Ln = Nd(IIІ), Yb(III)) 

та одержано гетерополімери на їх основі.  

Встановлено основні фактори впливу на люмінесцентні властивості 

сполук, що дозволяє цілеспрямовано змінювати склад комплексів, тобто 

одержувати сполуки заданого складу з заданими властивостями. Одержані 

сполуки здатні утворювати тонкі рівномірні плівки, що дозволяє 

запропонувати їх як ефективні прекурсори люмінесцентних матеріалів. 

Особистий внесок здобувача. Основний об’єм експериментальної 

роботи (синтез комплексів, спектральні дослідження, полімеризація) і 

обробка результатів експерименту виконані здобувачем особисто. 

Постановка теми, основної ідеї та задач дослідження, інтерпретація і аналіз 

одержаних результатів роботи проведено разом з науковим керівником д.х.н., 

ст.н.с. Труновою О.К. та за участю к.х.н. Бережницької О.С. Методика 

дослідження процесів полімеризації та кополімеризації і їх результати 

обговорювались з д.х.н. І.О.Савченко (Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка). Спектри люмінесценції були записані та обговорені 

з д.х.н. Н.В.Русаковою та к.х.н. С.С. Смолою (Фізико-хімічний інститут ім. 

О.В. Богатського НАН України).  

Апробація роботи. Матеріали дисертації були представлені та 

обговорені на вітчизняних та міжнародних конференціях: международной 

научно-практической конференции «Современные направления 

теоретических и прикладных исследований» (15–28.03.2011г., Одесса, 

Украина), XVІІІ та ХІХ Українських конференціях з неорганічної хімії 

(27.06.–1.07.2011р., Харків, Україна, 7–11.09.2014р., Одеса, Україна), І та II 

International conference «Applied physico-inorganic chemistry» (2–7.10.2011, 

Sevastopol, Ukraine, 23–26.09.2013, Sevastopol, Ukraine), VII International 

Chemistry Conference «Kyiv-Toulouse» (2–7.06.2013, Kyiv, Ukraine), The 

international summer school nanotechnology: From fundamental research to 

innovations and international research and practice conference «Nanotechnology 
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and Nanomaterials» (Nano-2013) (25.08.–1.09.2013, Bukovel, Ukraine), 

International Research practice conference «Nanothechnology and Nanomaterials» 

(NANO – 2016, NANO 2017) (26–29.08.2016, Lviv, Ukraine, 23-26.08.2017, 

Chernivtsi, Ukraine), Наукових конференціях молодих учених ІЗНХ ім. В.І. 

Вернадського НАН України (17–18.11.2015р., Київ, Україна, 17–18.11.2016р., 

Київ, Україна, 16–17.11.2017, Київ, Україна), XIX Науковій молодіжній 

конференції «Проблеми та досягнення сучасної хімії» (26–28.04.2017р. 

Одеса, Україна), Scientific and Professional conference «Advances in the Natural 

Sciences and Engineering – 2017» (25.06.2017, Budapesht, Hungary), 11-th 

International Conference «Electronic Processes in Organic and Inorganic 

Materials» (ICEPOM–11) (21–25.05.2018, Ivano-Frankivsk, Ukraine).  

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 10 статей, з них 8 

у фахових наукових журналах (4 англомовні, 2 з яких у міжнародній 

наукометричній базі Scopus), 12 тез доповідей на вітчизняних та 

міжнародних конференціях, отримано 1 патент України на корисну модель. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, 5 основних розділів, висновків, списку використаних джерел (247 

найменувань) та додатків. Матеріали дисертації викладені на 162 сторінках, 

включають 26 таблиць і 70 рисунків.  
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РОЗДІЛ 1.  

СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ β-ДИКАРБОНІЛЬНИХ 

КОМПЛЕКСІВ З 3d- та 4f-МЕТАЛАМИ (Огляд літератури) 

 

1.1. Загальна характеристика β-дикарбонільних сполук  

 

Координаційна хімія на даний час є одним з основних напрямків 

сучасної науки. Велика кількість класів координаційних сполук знайшла 

широке впровадження в різних галузях науки та техніки. Особливе місце 

серед них займають хелатні комплекси. 

Цілий ряд тематичних збірок та оглядових статей [1-5], присвячений 

проблемам синтезу, застосування, будови хелатних комплексів металів, 

свідчить про велику увагу дослідників різних напрямків науки до цього 

перспективного класу сполук. 

При дослідженні будови та властивостей хелатних комплексів, зокрема 

з ненасиченими β-дикарбонільними сполуками в якості потенційних 

мономерів для одержання металополімерів, необхідно відзначити основні 

характеристики вихідних речовин. 

β-дикарбонільні сполуки являють собою особливий клас органічних 

сполук, що містять дві карбонільні групи, які знаходяться у β-положенні 

відносно одна до одної.: 

R1 CH

C

O O

R2

R3

C

 

Замісниками можуть бути алкільні, фторовані алкільні, ароматичні та 

гетероароматичні групи, які і будуть мати визначальний вплив на природу 

одержаної сполуки. β-Дикетони з аліфатичними радикалами являють собою в 

основному рідкі речовини, з аліциклічними і ароматичними – тверді, які 

погано розчиняються у воді і добре в органічних розчинниках. 
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Слід відмітити, що в розчинах β-дикарбонільні сполуки існують у 

вигляді п’яти таутомерних форм: дикето-формі, двох цис-енольних та двох 

транс-енольних формах (останні спостерігаються лише в окремих випадках) 

(рис. 1.1.). Ці форми можна визначити за коливальними, електронними та 

ЯМР спектрами [6]. 

C

R1 CH

C

O O

R2

1

C

CC

R1 R2

O O

H
2

C

CC

R1 R2

O O

H
3

R3 R3 R3

 

 

Рисунок 1.1 – Таутомерні форми β-дикетонів: 1 – кетонна, 2, 3 – енольна. 

Високий ступінь енолізації β-дикетонів обумовлений підвищеною 

рухливістю атому гідрогену при центральному атомі карбону [7,8].  

Рівновага між цими таутомерами залежить від багатьох факторів: 

замісників у α- та γ-положенні, від розчинника, рН середовища, концентрації 

β-дикетона тощо [9]. В більш лужному середовищі відбувається відщеплення 

протона, тобто β-дикетони володіють слабкими кислотними властивостями, і 

рівновага зсувається в бік енольної форми. Також ступінь енолізації зростає 

зі збільшенням числа електронегативних груп в молекулі, що пов’язано з 

підсиленням поляризації карбонільної групи. При переході від дикетонів до 

кетоестерів процент енолу зменшується. Цей ефект можна пояснити 

збільшенням електронної густини на атомі карбону карбонільної групи і, 

відповідно, зменшенням константи іонізації дикарбонільних форм [10]. 

При збільшенні розміру замісників також збільшується доля енольної 

форми, що пов’язано з нестійкістю дикето-форми через стеричні 

ускладнення. У β-дикетонах вплив замісників виражений значно сильніше. 

Імовірно, саме тому у кетоестерах, в яких алкільний замісник і карбонільна 

група розділені атомом оксигену, стерична взаємодія послаблена, а, отже, і 

доля енольної форми менша, але у випадку громіздких замісників стійкість 

кетонної форми зменшується, а доля енольної – зростає. 
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Значний вплив на кето-енольну рівновагу має природа замісників. 

Алкільні замісники сприяють зменшенню відсотка енольної форми, а 

електронегативні різко його підвищують [11]. Доля енольної складової також 

зростає у β-дикарбонільних сполуках з ароматичними замісниками, що 

пов’язано з додатковою стабілізацією енольної форми за рахунок утворення 

єдиного π-електронного ланцюга спряження між бензольним кільцем та 

шестичленним циклом енольного таутомеру. До зменшення кількості 

енольної форми призводить підвищення температури. 

Стосовно впливу розчинників треба відмітити, що у малополярних 

середовищах доля енольної форми зростає, і, навпаки, падає у випадку 

полярних розчинників. 

β-Дикарбонільні сполуки є слабкими кислотами. Величини рК 

кислотної дисоціації для β-дикетонів з алкільними та арільними замісниками 

дорівнюють ~9-12 і збільшуються за наявності розгалужених замісників [12]. 

Кислотність також залежить від природи замісників, зокрема 

електроакцепторні групи підвищують кислотність, а електродонорні – 

знижують її. 

Чітко класифікувати β-дикарбонільні сполуки за наявними  в них 

замісниками досить важко, адже, як правило, ці сполуки є несиметричними. 

Необхідно відмітити, що замісники впливають не тільки на властивості 

самих дикарбонілів, але і на фізико-хімічні характеристики одержаних на їх 

основі комплексів. Наприклад, наявність фтору у молекулі β-дикетону 

дозволяє проводити реакцію комплексоутворення в більш кислому 

середовищі та значно підвищує леткість кінцевих продуктів [13].
 
Є дані, що 

наявність алкільних, ароматичних, гетероциклічних та естерних груп знижує 

леткість комплексів [14]. Але все ж такі твердження є досить умовними, адже 

лише при порівнянні великої кількості експериментального матеріалу можна 

провести співставлення даних про властивості β-дикарбонільних комплексів. 

Через активне розширення сфер застосування β-дикарбонільних 

комплексів металів, пошуки вчених спрямовані на подальше ускладнення 
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будови лігандів, тобто на вивчення β-дикарбонільних сполук з різними 

замісниками. Група лігандів, яка містить ненасичені замісники та в 

подальшому може виступати в якості потенційних мономерів для одержання 

полімерних матеріалів, заслуговує на особливий інтерес. Роботи по вивченню 

комплексів з таким класом сполук досить обмежені.  

Для ненасичених β-дикарбонілів характерна наявність полярної 

спряженої системи, а зв’язок С=С поляризований за рахунок впливу 

індуктивного та ізомерного ефектів карбонільної групи.  

При порівнянні зарядового розподілу на атомах 

дикарбонільних сполук насиченого та ненасиченого 

рядів треба відмітити, що коли подвійний зв’язок 

спряжений з β-дикарбонільним фрагментом, відбувається значна зміна заряду 

на атомах карбону лігандного скелету у порівнянні з насиченим аналогом. 

При цьому заряди на інших атомах залишаються майже незмінними. Цей 

факт свідчить про більшу -складову зв’язку з атомом карбону скелету β-

дикетону за наявності кон’югованих замісників [15]. 

β-Дикарбонільні сполуки є активними реагентами у реакціях 

комплексоутворення завдяки здатності до кето-енольної таутомерії і майже з 

усіма елементами періодичної системи утворюють хелати. Останні не мають 

ароматичного характеру, вони характеризуються делокалізацією π-

електронної густини в хелатному кільці, а, отже, еквівалентністю зв’язків СО 

та СС. Показано, що зв’язки СО и СС мають кратність 1<n<2 [16]. Це 

означає, що в результаті спряження подвійних зв’язків ліганд стає 

симетричним. Стійкість таких комплексів визначається ковалентністю 

зв’язку метал-ліганд. 

Слід відмітити, що велика кількість β-дикарбонільних комплексів є 

координаційно-насиченими, тобто всі зв’язуючі молекулярні орбіталі ліганду 

та атомні орбіталі металу заповнені. Але існує і ряд координаційно-

ненасичених комплексів, до яких відносяться комплекси β-дикарбонілів з Ni, 

Co, Cu, Zn, Ca, Sr, U, Mo, V, лантанідами тощо. Такі сполуки здатні 



 

 

33 

утворювати міжмолекулярні зв’язки завдяки наявності вільних енергетично 

вигідних орбіталей. За рахунок цього можуть утворюватися олігомерні 

сполуки (наприклад Ni(acac)2) [17] та різнолігандні комплекси з 

нейтральними молекулами [18-20]. 

 

1.2. Комплекси β-дикарбонілів з 3d- та 4f-металами  

За роки активного дослідження β-дикарбонілів в літературі накопичено 

чимало даних про ці сполуки, зокрема про способи їх координації до іонів 

металів. Найбільш вірогідним та дослідженим є хелатне приєднання до атома 

металу через два атоми кисню з утворенням шестичленного циклу[21]. 

Підвищена увага до таких сполук пояснюється тим, що саме хелатні 

комплекси характеризуються набором цінних властивостей, важливих для 

практичного використання. 

Льюісом та співавторами [22] були встановлені спектроскопічні 

характеристики, за якими можна розрізнити О- та С- зв’язані комплекси. В О-

звязаних комплексах карбон та оксиген знаходяться в sp
2
-гібридизованому 

стані, а в С-зв’язаному ліганді протон знаходиться при sp
3
-гібридизованому 

карбоні, тому частота валентних коливань С-Н нижче. Позаплощинні 

деформаційні коливання С-Н в ІЧ-спектрах для О-зв’язаного комплексу 

дають сильний вузький пік, який відсутній для С-зв’язаного комплексу. В О-

зв’язаному комплексі порядок зв’язку становить 1,5, а частота коливань 

карбонільної групи на 100 см
-1

 нижче, ніж для С-зв’язаного, в якого порядок 

зв’язку дорівнює 2. І насамкінець, частота коливань зв’язку метал-оксиген 

лежить нижче 500см
-1

, а метал-карбон вище 500см
-1

. 

 

1.2.1. β-Дикарбонільні комплекси 3d-металів 

Висока леткість β-дикетонатів 3d-металів зумовила області їх 

застосування – одержання оксидних і металічних плівок різних металів: міді, 

цинку, алюмінію, марганцю, нікелю та ін. [23-28]. Особливий інтерес являє 

одержання жаро- та хімічностійких покриттів для вирішення різних 
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матеріалознавчих задач, а також одержання діелектричних, провідних і 

захисних плівок для вирішення ряду питань електронної техніки, мікро- і 

оптоелектроніки [29]. Відомі також повідомлення про каталітичні та 

біологічно активні властивості β-дикетонатів металів [30,31]. 

Потреби в дослідженні і практичному застосуванні β–дикарбонільних 

комплексів металів визначають необхідність синтезу та співставлення 

властивостей значної кількості комплексів, що відрізняються набором як 

різних за своєю природою металів в якості центральних атомів, так і β –

дикарбонільних сполук, що містять різні за природою -замісники. Все це 

вимагає диференційного вибору способів їх синтезу. 

Порівняння і аналіз опублікованих в літературі даних [32-34] дозволили 

провести класифікацію методів синтезу β–дикарбонільних комплексів 

металів, оцінити можливості кожного методу з точки зору його ефективності 

(виходу цільового продукту, часу проведення синтезу), відтворюваності 

складу і чистоти продукту, виявити коло металів і β-дикарбонільних сполук, 

комплекси яких варто синтезувати конкретним методом, і перспективи 

кожного методу для їх практичного застосування. 

Аналізуючи літературні дані, можна зробити висновок, що найбільш 

прийнятними для синтезу β–дикабонільних комплексів металів можна 

вважати:  

- гомофазний синтез в водних розчинах, перевагами якого є: простота 

виконання процесу, високі виходи кінцевих продуктів (60-90%). Метод 

дозволяє синтезувати β-дикарбонільні комплекси багатьох металів, за 

виключенням групи таких, що легко гідролізують або окислюються у водних 

розчинах (наприклад Ti (III, IV), V(II,III,V), Nb(IV,V) та ін.) і 

використовувати широкий набір β-дикарбонільних сполук, за виключенням 

таких, що містять перфторовані або довголанцюгові (>С4Н5) алкільні α-

замісники; 

- електрохімічний синтез, який відбувається в одну стадію за рахунок 

розчинення-окиснення анодів з металу (титан, цирконій, гафній, ванадій, 
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хром, марганець, залізо, кобальт, нікель, мідь, цинк, індій, алюміній, 

лантаноіди та ін.) в електроліті, що містить β-дикарбонільні сполуки. Для 

деяких металів, в залежності від складу електроліта, можливе утворення 

змішанолігандних комплексів;  

- гетерофазний синтез β-дикарбонільних комплексів, заснований на 

прямій реакції взаємодії дисперсного порошку металу з аерозолем (парою) β-

дикетона, який характеризується високою потужністю (1-3 кг/ч), високими 

виходами комплексу (90-100%), легкістю виділення цільового леткого 

продукту; 

- гетерофазний синтез при взаємодії солей металів з β-дикарбонільною 

сполукою в органічних розчинниках, що дозволяє працювати з іонами 

металів, що легко гідролізують, але цей метод обмежений часом проведення 

процесів та важкістю проведення операцій з очистки кінцевих продуктів. 

Задача свідомого формування комплексів β–дикарбонілів металів з 

необхідними специфічними властивостями: високою леткістю, 

термостабільністю і направленістю шляхів синтезу потребувала детального 

вивчення електронної і геометричної будови індивідуальних молекул 

комплексів (квантово-хімічний розрахунок, спектроскопія у газовій фазі), 

виявлення специфіки їх міжмолекулярної взаємодії, що забезпечить їх 

перехід у парову фазу, дослідження термодинаміки цього процесу і 

механізму та кінетики їх термодисоціації. Ці дослідження в Україні протягом 

багатьох років проводились під керівництвом академіка НАН України 

С.В.Волкова [34-36]. 

В результаті проведеної роботи була встановлена тенденція до 

пониження координаційного числа комплексів при підвищенні температури 

або за рахунок відщеплення молекул органічної основи в адуктах, або за 

рахунок розкриття хелатного циклу. Особливістю будови β–дикарбонільних 

комплексів металів є можливість реалізації рівноваги між комплексами, що 

містять одночасно як бідентатно-, так і монодентатно координований β–

дикетон. Це дозволило вперше обґрунтувати процес розкриття хелатних 
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циклів комплексів в області їх термічної предисоціації і пояснити вплив 

природи лігандів на цей процес [37], що дозволяє регулювати шляхи 

фрагментації комплексів і впливати на цілеспрямоване одержання продуктів 

заданих складу і будови.  

На основі виявлених закономірностей електронної і геометричної 

будови β–дикетонатів металів [38, 39], термодинаміки їх пароутворення [40], 

механізму та кінетики терморозпаду [41] сформульовані критерії леткості і 

термостабільності внутрішньокомплексних сполук металів. [42] 

 

1.2.2. β-дикарбонільні комплекси 4f—металів та їх люмінесцентні 

властивості  

Особливості хімії координаційних сполук лантанідів зумовлені 

специфічністю їх електронної будови. Основу електронної структури атомів 

лантанідів складає структура ксенону. Лантан має електронну конфігурацію 

5d
1
6s

2
. Починаючи з церію, у наступних 14 елементів відбувається 

заповнення глибоко розташованої 4f–орбіталі [43].  

Лютецій має електронну конфігурацію 4f
14

5d
1
6s

2
. Оскільки 4f-

електрони знаходяться на внутрішній орбіталі, валентними є електрони, що 

знаходяться у 5d
1
6s

2
 станах. Іони РЗЕ в більшості випадків трьохвалентні. 

Електронною конфігурацією зовнішніх оболонок трьохзарядних вільних 

іонів лантанідів є 4f
n
5s

2
5p

6
. В сполуках РЗЕ 4f–електронні оболонки Ln

+3
 в 

значній мірі будуть відділені від електронних оболонок лігандів заповненими 

5s
2
 і 5p

6
 орбіталями. Екрановані f-електрони утворюють слабкі хімічні 

зв’язки з лігандами у комплексах. Зв’язок РЗ-іона з лігандами є переважно 

іонним і утворюється за рахунок перекривання орбіталей лігандів з частково 

заповненими 4f-орбіталями і вільними 6s-, 6p-, 5d-орбіталями іона лантаніда. 

Проте такі фізико-хімічні властивості комплексів як розчинність в 

органічних розчинниках, відносно низькі температури плавління, леткість 

ряду сполук вказує на частково ковалентний характер зв’язку лантанід-

дикетон [44]. Ковалентність зв’язку для комплексів з алкільними та 
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арільними замісниками в загальному менша, ніж для фторованих дикетонів. 

Ослаблення іонного характеру зв’язку, скоріше за все, є наслідком 

зменшення негативного заряду на донорних атомах оксигену за рахунок 

відтягування електронної густини замісниками. Взагалі доля ковалентної 

складової зв’язку Ln – ліганд в комплексах невелика, їх слід віднести не до 

інертних, а до лабільних комплексів зі змінним і високим значенням 

координаційних чисел [45-47] Однією з причин здатності лантанідів 

проявляти високе координаційне число є великий іонний радіус Ln
+3

 [48] 

(Ln
+3

 – 1,06Å, Lu
+3

 – 0,88Å ). 

Будучи слабкими комплексоутворювачами, лантаніди (ІІІ) дають стійкі 

комплекси з хелатоутворюючими полідентатними лігандами, наприклад з 

полікарбоновими кислотами, ди- та трикетонами та ін. Стійкість комплексів 

лантанідів, як правило, збільшується при переході від лантану до лютецію.  

Необхідно відмітити, що існує три основних типи комплексів Ln (III), 

які відрізняються числом молекул ліганду, приєднаного до металу: трис-, 

трис- з нейтральними лігандами та тетракіс-. До першого типу відносять 

комплекси з загальною формулою [LnL3], але, враховуючи те, що при цьому 

координаційна сфера лантаніду залишається незаповненою, то можливе 

утворення координаційних полімерів або доповнення її основами Льюіса 

(вода, фенатролін, біпіридин та ін.). У випадку утворення комплексу з 

чотирма β-дикарбонільними лігандами одержують тетракіс-комплекси 

загальною формулою [LnL4]
-
, причому електронейтральність в такому  

випадку встановлюється приєднанням протиіону (наприклад, катіону 

лужного металу, протонованої органічної основи або четвертинного іону 

амонію).  

Характерними для лантанідів є великі значення координаційних чисел 

(КЧ), які можуть досягати 12, в результаті до складу комплексів, окрім 

основних лігандів, часто входять додаткові нейтральні ліганди, які 

забезпечують координаційне насичення іона лантаніда. В якості нейтральних 

лігандів можуть бути використані спеціально введені донорні молекули, а 
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також молекули розчинників (вода, спирти та ін.). З водно-етанольних 

розчинів трис-β-дикетонати виділяються з однією, двома або трьома 

молекулами води [49].  

Дані рентгеноструктурного аналізу трис-β-дикетонатів Ln (III) [50-55] 

свідчать про те, що гідратний склад залежить від природи центрального іона 

металу (рис. 1.2.). Для лантанідів початку ряду характерне утворення гідратів 

з двома молекулами води, а для сполук кінця ряду РЗЕ можливе утворення 

комплексів з однією молекулою Н2О і навіть кристалізація безводних β-

дикетонатів лантанідів [56-58]. В [59] відмічено, що трис-β-дикетонати 

елементів початку ряду при дегідратації полімеризуються, а аналогічні їм 

сполуки кінця ряду РЗЕ зберігають свою молекулярну структуру. Це можна 

пояснити тим, що при переході від лантану до лютецію відбувається 

збільшення стеричних ускладнень, що пов’язано зі зменшенням іонного 

радіуса центрального іона металу. 

 

Рисунок 1.2. – Структура молекули [Pr2(fod)6(H2O)·H2O] [55]. 

Відмінною рисою лантанідів є здатність до люмінесценції. Іони 

трьохзарядних лантанідів з частково заповненою 4f-оболонкою проявляють 

люмінесценцію в розчинах солей, комплексних сполуках з органічними 

лігандами, а також при включенні їх в кристалічну гратку неорганічних 

сполук (кристалофосфорах). Їх електронні спектри містять вузькі смуги 

шириною на піввисоті піку не більше 10нм, які є забороненими по парності і, 

відповідно, мають низькі коефіцієнти екстинкції (нижче 10л/моль·см) [60,61]. 
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Механізм утворення лінійчатого спектру люмінесценції іонів Ln (III) 

(роис. 1.3.) можна коротко описати наступним чином [62]. При поглинані 

кванту світла іоном Ln (III) електрон переходить на більш високий 

енергетичний рівень. А після повернення електрону на один із підрівнів 

основного мультиплету виділяється квант люмінесцентного випромінювання. 

Однак це може відбуватися не з кожного збудженого рівня. Якщо електрон 

знаходиться у більш високому енергетичному стані, то він переходить на 

випромінюючий рівень Ln (III) шляхом безвипромінювальних переходів. 

Різниця між комбінуючими рівнями і визначає довжину хвилі 

випромінюваного світла. 

 

Рисунок 1.3. Механізм люмінесценції [62].  

Люмінесценція органічних солей Ln (III) також є мало інтенсивною з 

тих самих причин, тобто низьких коефіцієнтів екстинкції самих іонів. Проте 

при правильному підборі лігандів практично всі лантаніди можуть мати 

люмінесценцію, і її інтенсивність може значно збільшуватись. За характером 

цієї люмінесценції їх можна розділити на дві групи: ті, що проявляють 

люмінесценцію у видимій області та в ближньому ІЧ-діапазоні. Набір довжин 

хвиль люмінесценції кожного з іонів лантанідів зберігається незалежно від 

вибору ліганда. Однак, незважаючи на це, вибір ліганду дуже важливий: саме 

від нього залежить, чи буде комплекс мати ефективну люмінесценцію, або ж 

передача енергії з ліганду на центральний іон буде незначною, чи буде 

комплекс стабільний в часі при використанні його в реальних пристроях, чи 
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буде він безпечний , якщо використовувати його для біологічних об’єктів, чи 

буде розчинний в тому розчиннику, вибір якого диктує можливе 

застосування і так далі. 

Переваги лантанідних координаційних сполук з органічними лігандами 

пов'язані з можливістю досягнення високої монохромності випромінювання, 

зі збільшенням яскравості і стабільності [ 63-65]. В [66] автори припустили, 

що в таких сполуках РЗМ (Ш) світло поглинається органічною частиною 

комплексу і випромінюється у вигляді спектральної лінії іона лантаніда. 

Ефективність цього процесу залежить від типу ліганду, зв'язаного з Ln (Ш). 

Повний механізм цього процесу опублікований в [67]. 

При підборі оптимальних сполук для одержання комплексів з 

люмінесцентними властивостями необхідно враховувати наступні умови [68, 

69]: 

- енергія резонансного рівня лантаніда повинна бути нижче, ніж енергія 

триплетного рівня ліганду з метою підвищення імовірності переходу енергії з 

триплетного рівня на резонансний рівень Ln (Ш). 

- імовірність безвипромінювальної дезактивації резонансного рівня 

повинна бути мала в порівнянні з імовірністю випромінювального переходу. 

При цьому необхідно, щоб енергія не тільки ефективно передавалася з 

ліганду на центральний іон, але й не переносилася потім назад. Для цього 

різниця між триплетним рівнем ліганду і рівнем РЗМ, на який відбувається 

передача енергії, має становити не менше 5000 см
-1

. Одним з найбільш 

підходящих для цього застосування класом сполук є β-дикарбонільні 

комплекси РЗЕ, які мають: ефективну люмінесценцію, леткість, що робить 

простим нанесення їх в якості тонких плівок, широку можливість варіювання 

їх властивостей, що виникає з можливості варіювання самої β-дикарбонільної 

сполуки і додаткового ліганду [70]. 

Виходячи з викладеного вище та численних літературних даних [71-75] 

іони лантанідів можна віднести до трьох груп: 
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1 – іони Lа, Gd, Lu не мають електронних переходів у видимій та 

близькій ІЧ-областях спектру, і тому перенос енергії від органічної частини 

молекули до іона РЗМ неможливий( вся поглинута енергія в цьому випадку 

переходить в молекулярну флуоресценцію або фосфоресценцію). 

2 – в іонах Pr, Nd, Ho, Er, Tm, Yb одержана енергія швидко 

витрачається на безвипромінювальні переходи між близько розташованим 

випромінюючими рівнями цих іонів, тому в такому випадку може мати місце 

як іонна, так і молекулярна люмінесценція. 

3 – комплекси іонів Sm, Eu, Tb, Dy проявляють інтенсивну іонну 

люмінесценцію зі слабкою молекулярною флуоресценцією або 

фосфоресценцією. 

4f-Люмінесценція комплексів іонів середини ряду - Sm
3+

, Eu
3+

, Tb
3+

 і 

Dy
3+

( 400-750 нм), які випромінюють у видимій області спектру, з 

органічними лігандами вивчена досить детально [76]. При цьому залишається 

важливою задача одержання матеріалів, які б працювали в ІЧ-діапазоні, що 

може бути використано при створенні люмінесцентних сенсорів, світлодіодів, 

оптоелектронних телекомунікаційних системах, приладах нічного бачення, 

приладах для біомедичної галузі, для захисту цінних паперів та грошових 

знаків від підробок тощо [77 - 80]. На даний час дослідження люмінесценції 

органічних сполук Nd, Er та Yb має, в основному, фундаментальний 

характер, а саме: вивчення залежності люмінесцентних характеристик від 

природи замісників в молекулах лігандів, констант кислотної дисоціації, 

величини поляризованості замісників [81-84]. На жаль, практично не 

розглянутий прикладний аспект: низька ефективність люмінесценції, гасіння 

люмінесценції молекулами розчинника, що можливо при умові одержання 

координаційно насичених сполук.. 

4f-Люмінесценція іонів другої групи характеризується смугами з 

максимумами, розташованими як в видимій, так і в ІЧ-областях спектру. Їх, в 

свою чергу, можна охарактеризувати наступним чином: 



 

 

42 

1) Pr
3+

, Ho
3+

, Tm
3+

 - переважає (енергетично більш насичена) 

люмінесценція у видимій області; 

2) Nd
3+

, Er
3+

- переважає люмінесценція в ІЧ області; 

3) Ce
3+

, Yb
3+

- спостерігається тільки ІЧ-люмінесценція
 
[85,86].  

Тому при дослідженні ІЧ-люмінесценції іонів Ln
3+

, як правило, мають 

на увазі люмінесценцію іонів Nd
3+

, Er
3+

, Ce
3+

, Yb
3+

. Враховуючи те, що 4f-

люмінесценція іонів Ce
3+

 характеризується смугами, розташованими в 

далекій ІЧ-області спектру ( 4000-5000 нм) і, в силу жорстких умов її 

прояву та реєстрації, маловивчена і не може бути використана для 

практичних цілей. Тому на сьогоднішній день дані по ІЧ-люмінесценції 

лантанідних комплексів відомі перш за все для іонів Nd
3+

 (макс  880, 905; 

1060 і 1345 нм, переходи
 4

F3/2
4
I9/2, 

4
F3/2

4
I11/2 и 

4
F3/2

4
I13/2, відповідно), 

Er
3+ 

(макс=1535-1540 нм, перехід 
4
I13/2

4
I15/2) та Yb

3+
 (смуга з максимом при 

 = 975-980 нм, перехід 
2
F5/2  

2
F7/2) (рис. 1.4.) [87]. 

            

Рис. 1.4. – Спектри люмінесценції Nd(III), Er(III), Yb(III) 

При дослідженні інтенсивності люмінесценції іонів Nd
3+

, як правило, 

використовується його так званий "лазерний" перехід 
4
F3/2→

4
I11/2, який є 

найбільш інтенсивниим і якому відповідає смуга з максимумом при ~1060 

нм. При розрахунках квантового виходу люмінесценції іонів Nd
3+

 

враховується також перехід 
4
I9/2

4
F3/2, інтенсивність якого становить 
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зазвичай 20-40% від інтенсивності "лазерного". Перехід 
4
F3/2

4
I13/2 рідко 

береться до уваги при розрахунках квантового виходу люмінесценції через 

його низьку інтенсивність. Що стосується іонів Yb
3+

 і Er
3+

, то їх 

випромінювальна здатність визначається за єдиним для кожного іону 

переходу в низькочастотній області спектру. 

На даний час ІЧ-люмінесценція іонів Ln
3+

 найбільш вивчена для 

комплексів з такими ациклічними лігандами як β-дикетони та комплексони. 

Саме бензоїлацетон і дібензоїлметан були першими органічними лігандами, у 

комплексах з якими при 77К спостерігалася люмінесценція іонів Yb
3+

 [88]. 

Ряд робіт авторів [89 - 93] присвячений дослідженню люмінесценції 

дикетонатних комплексів Nd(III) та Yb(ІІІ), в яких виявлено вплив 

молекулярної будови ліганду на тривалість люмінесценції, встановлено 

кореляції коливань зв’язку М
3+

-O і зарядового розподілу в хелатному циклі 

та інтенсивності люмінесценції. При вивченні залежності властивостей β-

дикарбонільних комплексів неодиму та ітербію було виявлено, що 

спектрально-люмінесцентні характеристики комплексів зростають при 

переході до несиметричних лігандів. Встановлено, що інтенсивність 

люмінесценції для фторованих β-дикетонатних комплексів Ln(III) вище, ніж 

комплексів, що містять нефторовані замісники, а при заміні в молекулі 

симетричного дикетона одного фторметильного радикалу на бензоільний 

збільшується квантовий вихід люмінесценції [89 - 93]. При цьому 

розгалуження ланцюгу алкільних радикалів веде до зниження 

спектроскопічних характеристик комплексів у зв’язку зі збільшенням 

стеричних ускладнень при координації. Проте, слід відзначити, що в 

більшості робіт, які стосуються дослідження β-дикарбонільних комплексів 

Nd(III) та Yb(III), вивчалися сполуки з лігандами, які містять насичені 

фторовані замісники.  

Серед іонів лантанідів, які проявляють ІЧ-люмінесценцію, особливе 

місце посідає Er
3+

, оскільки комплекси на його основі здатні проявляти 

люмінесценцію в області з довжиною хвилі 1,5 мкМ (0,8 еВ) [94], 
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охоплюючи таким чином спектроскопічне вікно (1,3-1,6мкМ), в якому стекла 

мають високу прозорість[95 - 97]. Тому розробка таких матеріалів [98], 

призвела до швидкого  поширення міжміських волоконно-оптичних 

телекомунікаційних систем. Крім того, комплексні сполуки ербію можуть 

використовуватися також в якості емісійних шарів в органічних 

електролюмінесцентних пристроях. 

Слід відмітити, що серед описаних в літературі комплексів з 

лантанідами, що випромінюють в ІЧ-області, іон Yb (ІІІ) має вищу квантову 

ефективність та тривалість люмінесценції з довжиною випромінювання 

близько 1000 нм [99, 100], що важливо для застосування у біооб’єктах, адже 

останні є прозорими в цьому діапазоні. Деякі з комплексів на його основі 

були випробувані в фотодинамічній терапії раку та ІЧ-люмінесцентній 

локалізації пухлин [101-102] 

 

1.3. Макромолекулярні комплекси β-дикетонатів. 

Синтез і дослідження властивостей полімерних сполук, зокрема 

лантанідвмісних, на основі макромолекулярних металохелатів є одним з 

нових та перспективних напрямів координаційної хімії. На найбільшу увагу 

заслуговують комплекси з переносом енергії збудження, які дозволяють 

реалізувати сенсибілізовану флуоресценцію лантанідів і на кілька порядків 

підвищити інтенсивність випромінювання. До таких сполук належать 

гібридні матеріали, одержані шляхом прививання на поверхню аеросилу, чи 

інших кремнійвмісних сполук комплексів лантанідів; сполуки, одержані 

інтеркаляцією солей лантанідів в полімерні матриці полівінілкарбазолу 

(PVK), полістиролу (PS) або поліметилметакрилату (PMMA); кополімери, 

одержані шляхом сумісної полімеризації комплексів та органічних полімерів; 

металополімерні металохелати, одержані шляхом полімеризації мономерних 

комплексів. Більшість робіт, що стосуються одержання металовмісних 

полімерів, засновані на введенні металокомплексів в полімерну матрицю 

[103-107] та взаємодії полімерного ланцюгу з хелатними групами з солями 
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металів [108-109]. Але слід відзначити, що такі матеріали не можуть 

характеризуватися рівномірним розподілом металу у полімерній матриці і, 

відповідно, прогнозованими властивостями [110, 111].  

Спектрально-люмінесцентні властивості низькомолекулярних 

лантанідних β-дикарбонільних комплексів, гібридних матеріалів та солей 

лантанідів, диспергованих в полімерній матриці, досліджені досить 

ґрунтовно. Проте практично відсутні дані, щодо лантанідних 

макромолекулярних металохелатів. 

Довгий час вважалося, що у високомолекулярних сполуках всі атоми 

зв’язані ковалентними зв’язками. Проте в другій половині минулого століття 

дослідниками [112] була показана можливість побудови полімерного 

ланцюгу із включенням атомів різних металів, які б були зв’язані 

координаційними зв’язками.  

Розвиток досліджень у цьому напрямку дозволив спрогнозувати 

достатньо високу термічну та хімічну стійкість таких сполук, які можуть 

знайти широке впровадження в технології одержання нових матеріалів зі 

спеціальними властивостями завдяки унікальному поєднанню характеристик 

органічних та неорганічних складових.   

Синтез полімерів, які містять координаційно зв’язані атоми металів, 

можливий декількома способами [113-115]:  

- комплексоутворенням полімеру з функціональними групами з іонами 

металів; 

- полімеризацією або поліконденсацією комплексних сполук, що 

містять ненасичені функціональні групи; 

- полікоординацією (координаційно зв’язані іони металу входять до 

основного ланцюга полімеру). 

При одержанні матеріалів з прогнозованими експлуатаційними 

характеристиками найбільш перспективним з цих методів є метод 

полімеризації та кополімеризації металохелатних мономерів [116,117], які 

містять металохелатний цикл та подвійний зв’язок, адже таким чином можна 
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одержувати макромолекулярні металохелати в одну стадію, а також 

рівномірно розподіляти металоцентри по всьому об’єму полімеру, який, як 

правило, володіє ізотропними властивостями. 

Такою хелатуючою групою можуть виступати β–дикарбонільні 

сполуки. Незважаючи на великий матеріал, накопичений з питань отримання 

та дослідження фізико-хімічних властивостей металовмісних β–

дикарбонільних комплексів, відомості про отримання та властивості 

ненасичених β-дикарбонілів та їх полімеризацію досить обмежені. Але, так 

як ненасичені β-дикарбонільні сполуки і їх комплекси з металами є 

потенційними мономерами для синтезу функціональних полімерів і 

матеріалів на їх основі, інтерес до їх синтезу та дослідження в останні роки 

значно зріс.  

Радикальна полімеризація завжди протікає за ланцюговим механізмом, 

при цьому в якості активних проміжних продуктів виступають вільні 

радикали. В процесі радикальної полімеризації зазвичай виділяють декілька 

хімічних стадій: ініціювання, ріст ланцюга, обрив ланцюга та передачу 

ланцюга. Ініціювання радикальної полімеризації полягає в створенні в 

реакційній системі вільних радикалів, які дають початок реакційним 

ланцюгам. Для цього найчастіше використовують ініціатори – нестійкі 

речовини, термічний гомолітичний розклад яких відбувається у середовищі 

мономеру. Далі радикал, що утворився при розкладі молекули ініціатора, 

приєднується до подвійного зв’язку і починає реакційний ланцюг. Слід 

зазначити, що константи швидкості та енергія активації росту ланцюга в 

першу чергу залежать від природи мономеру. На практиці для прогнозування 

поведінки мономерів та відповідних радикалів росту використовують 

напівемпіричне правило Еванса-Поляни-Семенова: реакційні здатності в ряді 

мономерів і відповідних їм радикалів змінюються антибатно (енергія 

активації приєднання мономеру до радикалу тим нижче, тобто мономер тим 

активніше, чим вище енергія спряження в радикалі, який утворюється в 

результаті приєднання цього мономеру до вихідного радикалу, і навпаки) 
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[118]. При цьому, чим вище реакційна здатність мономеру, тим вище енергія 

активації росту ланцюга, тобто нижче швидкість його радикальної 

полімеризації. Однак, необхідно відмітити, що в цій теорії ідеальної 

радикальної реакційної здатності не враховані полярні та просторові ефекти, 

які також суттєво впливають на енергії активації радикальних процесів. 

Обрив ланцюгу відбувається зазвичай при взаємодії двох зростаючих 

радикалів в результаті їх рекомбінації або диспропорціонування. При цьому 

відбувається зникнення активних радикалів в системі або їх заміна 

малоактивними радикалами. Обрив ланцюга може відбутися при будь-якій 

довжині макрорадикала з утворенням макромолекул різної довжини. В цьому 

полягає причина полімолекулярності синтетичних полімерів. 

Варто відзначити, що комплекси металів, які в даному випадку 

виступають в ролі мономерів, мають добре розчинятися та бути 

термодинамічно стійкими в органічних розчинниках, що використовуються 

при полімеризації. Розчинники, не схильні до специфічної взаємодії з 

молекулами мономера, не впливають на швидкість радикальної 

полімеризації. Проте відомо про труднощі при одержанні 

високомолекулярних сполук з алільних мономерів, пов’язані з деградаційною 

передачею ланцюга на мономер, що супроводжується відривом атома водню 

алільної групи мономеру радикалами з утворенням малореакційноздатного 

стабільного алільного радикалу передачі ланцюга. Це призводить до падіння 

швидкості полімеризації та одержання тільки олігомерних продуктів. 

Дослідження [119] показали, що у комплексоутворюючих середовищах 

можливо значно підвищити швидкість полімеризації мономерів алільного 

ряду прямо пропорційно росту комплексоутворюючих властивостей 

розчинника. Тому в даному випадку вибір розчинника продиктований, в 

першу чергу, можливістю цілеспрямованого впливу на швидкість процесу 

полімеризації. Ініціатори радикальної полімеризації зазвичай не 

відрізняються селективною дією по відношенню до різних мономерів, тому 

вибір ініціатора частіше за все обумовлений його розчинністю в мономері 
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або розчиннику та температурою, за якої досягається певна швидкість 

одержання вільних радикалів. 

Роботи по полімеризації ненасичених β-дикарбонільних комплексів 

перехідних металів проводилися групами Помогайло та Волошановського зі 

співробітниками. В роботі [120] проведено грунтовне дослідження 

комплексоутворення лужно-земельних та деяких 3d-металів з ненасиченим 

лігандом - метакроїлацетоном, зокрема визначені константи стійкості 

комплексів, які дозволили зробити висновок про те, що дані координаційні 

сполуки значно менш стійкі, ніж їх аналоги з незаміщеним ацетилацетоном. 

В подальших роботах цієї групи авторів одержані комплекси були досліджені 

методами ІЧ- та електронної спектроскопії, а також методами магнетохімії. 

Результати дозволили встановити, що комплекси міді з метакроїацетоном 

мають плоско-квадратну конфігурацію координаційного вузла, а комплекси 

інших перехідних металів – октаедричну [121]. При подальшій полімеризації 

даних комплексів встановлено [122], що координація ліганду з іоном металу 

знижує його активність в реакціях полімеризації, що повязано зі зниженням 

реакційної здатності вінільної групи при додатковому спряженні з d-

електронами металу. Зниження реакційної здатності в ряду досліджуваних 

металів  відбувається у відповідності до ряду електронегативності 

Mn>Co>Ni>Cr. Доведено, що структура координаційного вузла при 

полімеризації не змінюється, а вміст металів в полімері відповідає 

розрахунковим значенням.  

Також роботи по дослідженню полімеризації  ненасичених 

дикетонатних комплексів з 1990-х років виконувалися співробітниками 

відділу гетерофазного синтезу неорганічних сполук та матеріалів ІЗНХ 

ім.В.І. Вернадського НАН України [123-125].  

В роботах [126, 127] описано методи одержання нових ненасичених β-

дикетонатних лігандів, в тому числі метакроїлацетофенону та одержані 

комплекси з 3d-металами. Дані сполуки запропоновані в якості прекурсорів 
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для одержання полімерів, проте детальний фізико-хімічний аналіз та 

полімеризація цих сполук не проведені. 

Що стосується 4f-металів, то на даний час отримані і досліджені 

макромолекулярні комплекси (ММК), в яких іони лантанідів пов’язані з 

макролігандами за допомогою карбоксильних груп [128, 129]. Дослідження 

ММК Ln
3+

 з β-дикарбонільними лігандами представлені одиничними 

роботами. Зокрема, одержання комплексів Eu та Sm з ненасиченими 

дикетонами та їх подальша полімеризація були проведені у нашому відділі 

[130, 131]. 

Стосовно β-кетоестерів необхідно відзначити роботи [132, 133], в яких 

одержано комплекси алілацетоацетату з тетраоксидом Ті, визначено вплив 

розчинника на реакцію комплесоутворення та запропоновано даний 

комплекс в якості металорганічного сорбенту для гідрогену. В роботі [134] 

були одержані комплекси Cu (ІІ) та Ni (ІІ) з алілацетоацетатом та 

гідразинбензотіазолом. Дані сполуки охарактеризовані методами ІЧ- та 

електронної спектроскопії, термогравіметрії, встановлений їх елементний 

склад ([Cu2(allylhydrH)2(CH3COO)2], [Cu(allylhydrH)(H2O)Cl], 

[Ni(allyl)(hydrH)(H2O)Cl]) та магнітні властивості. Речовини пропонуються 

авторами в якості прекурсорів для реакцій кополімеризації при одержанні 

матеріалів з цікавими оптичними характеристиками. 

Автори [135] синтезували комплекси Cu (ІІ) та Ni (ІІ) з 

алілацетоацетатом та дослідили їх термічну стабільність. Встановлено, що 

комплекси по різному поводять себе при терморозкладі. На термограмі 

комплексу купруму присутні два екзотермічні ефекти, які відповідають його 

розкладу спочатку до карбонату, а потім до оксиду міді. На відміну від 

мідного комплексу, у алілацетоацетаті нікелю спочатку відщеплюється 

молекула води, а далі відбувається часткове руйнування органічної частини 

комплексу з відщепленням однієї молекули ліганду. Подальше підвищення 

температури призводить до утворення оксиду нікелю. 



 

 

50 

Слід зазначити, що в жодній з вищезгаданих робіт з β-кетоестером не 

було проведено полімеризацію комплексів, а лише висловлені припущення 

щодо такої можливості, алілацетоацетатні комплекси з 4f-металами взагалі не 

синтезовано та не досліджено. 

Відомо, що імовірність полімеризації ненасичених сполук визначається 

як термодинамічними, так і стеричними факторами. Перші залежать від 

кількості вільної енергії, що виділяється при полімеризації та ентропії, а 

кінетичні – від природи активних центрів та умов процесу. Ці фактори між 

собою не пов’язані. 

Активність мономеру залежить в першу чергу від природи замісника 

при подвійному зв’язку і визначається електронними і стеричними 

факторами. Так як ефект спряження викликає зміщення електронної густини 

π-зв’язку у бік замісника, це призводить до поляризації подвійного зв’язку, 

його послабленню, а, отже, підвищенню реакційної здатності мономеру. Для 

замісників-донорів електронів (алкіл-, алкоксі-групи) характерний 

позитивний індукційний ефект, а для замісників–акцепторів (нітрогрупа, 

галоген, карбонільна група) – негативний. 

Якщо ж в молекулі мономеру міститься декілька замісників, то 

провідну роль починають відігравати стеричні фактори, а саме розмір 

замісників, їх число і характер розташування. Якщо замісники розміщені 

симетрично, то поляризації не відбувається, а екрануюча дія замісників 

робить полімеризацію неможливою. І навпаки, при несиметричному 

розміщенні замісників, подвійний зв’язок сильно поляризований, і такі 

сполуки досить активні [136].  

Зважаючи на вищевикладене, можна сказати, що хімія 

макромолекулярних металохелатів є важливим розділом сучасної 

неорганічної та координаційної хімії, а також відкриває додаткові 

можливості синтезу для хімії високомолекулярних сполук. Актуальним 

залишаються подальші дослідження в цьому напрямку для вирішення 

наступних завдань: вивчення структури неорганічних сполук, що є 
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потенційно полімерними, синтез полімерів на основі металохелатних 

мономерів, дослідження фізико-хімічних властивостей та теоретичне 

вивчення МХМ та виявлення можливих сфер практичного застосування 

таких сполук в якості прекурсорів зі спеціальними властивостями 

(магнітними, напівпровідниковими, люмінесцентними тощо). 

 

1.4. Практичне використання β-дикарбонільних комплексів 

Інтерес до дослідження комплексних сполук лантанідів, що 

випромінюють в ІЧ-області спектру, зростає стрімкими темпами саме через 

широкі області їх практичного застосування. Насамперед поштовхом для 

синтезу та вивчення таких сполук стала можливість їх використання в якості 

випромінюючого центра в оптичних діодах OLED (Organic Light Emitting 

Diodes) [137-139] та PLED (Polymer light emitting diodes) [140-141]. 

Оскільки вимоги, які висуває сучасна наука до таких матеріалів, 

постійно зростають, постає необхідність модифікації методів синтезу та 

будови вихідних сполук з метою підвищення корисних функціональних 

властивостей, зокрема люмінесцентних. 

 

1.4.1. Змішанолігандні комплекси -дикетонатів Ln(III) 

Як вже було відмічено, координаційна сфера іонів Ln (III) в трис-

комплексах є ненасиченою, що призводить до приєднання різноманітних 

донорних атомів, таких як кисень сусідньої молекули комплексу або 

молекули розчинника. При цьому підвищується термодинамічна стабільність 

комплексу. Така особливість Ln (III) (високе К.Ч.) відкриває можливості 

цілеспрямованого введення до координаційної сфери комплексу додаткової 

нейтральної молекули, що сприяє поліпшенню певних властивостей сполук.  

Навіть враховуючи чималу кількість синтезованих останнім часом 

нових β-дикарбонільних комплексів лантанідів, що випромінюють в ІЧ-

області, їх фотофізичні характеристики залишаються досить невисокими: 

квантові виходи для Nd(III) лежать в діапазоні  0,03-0,4%, для Er(III) <0,04% 
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та для Yb(III) в межах 0,5-3,8% [142-144]. Однією з причин таких результатів 

є протікання процесів гасіння люмінесценції групами ОН, NH, CH, C=O. В 

ряді робіт [145-147] було виявлено, що найбільш сильними гасіями 

люмінесценції як в твердому вигляді, так і в розчинах є ОН-осцилятори 

молекул води, що входять до внутрішньої координаційної сфери комплексу. 

Інші осцилятори проявляють набагато слабшу гасійну дію. 

Варто відмітити, що ступінь гасіння люмінесценції молекулами води 

обернено пропорційний енергетичному зазору ΔEg між випромінюючим 

рівнем та основним станом [148-150]. Цей зазор, який становить близько 

10000 см
-1

 для Yb(III), є достатньо великим і тому дозволяє одержувати 

сполуки з відносно високими квантовими виходами. Але для Er(III) та Nd(III) 

ця величина знижується до 6500 см
-1 

та 5500 см
-1

 відповідно. Тому дуже 

важливою постає задача видалення молекул води з координаційної сфери 

комплексу шляхом заміни її на нейтральну донорну молекулу, що потенційно 

може призвести до інтенсивного зростання квантового виходу люмінесценції. 

В роботах [151-153] автори намагалися пояснити це в рамках механізму 

переносу енергії збудження від основного ліганду до нейтрального, а потім 

до іону Ln
3+

. Проте ця модель не у всіх випадках узгоджується з 

експериментальними даними та не дозволяє встановити відповідність між 

величинами енергії триплетних рівнів основного та нейтрального лігандів та 

ефективністю люмінесценції комплексу. 

Крім того, прийом змішанолігандного комплексоутворення широко 

використовується при синтезі координаційних сполук РЗМ не тільки з метою 

підвищення люмінесцентних властивостей, а і для цілеспрямованого впливу 

на інші характеристики одержаних сполук, таких як леткість, розчинність, 

термічна стійкість тощо.  

В літературі описано досить велика кількість змішанолігандних 

комплексів β-дикетонатів РЗМ з різними органічними молекулами в якості 

нейтральних лігандів [154-157]. Одним з найбільш детально вивчених класів 

сполук є змішанолігандні комплекси з фенатроліном (Phen) та дипіридилом 
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(Dypi), які дозволяють суттєво змінити властивості та будову ЗЛК на їх 

основі. 

Незважаючи на досить широкий експериментальний матеріал, 

накопичений по цьому питанню, багато аспектів залишаються нерозкритими 

і потребують подальшого вивчення з метою встановлення кореляцій між 

будовою органічних лігандів та властивостями змішанолігандних комплексів 

на їх основі. 

 

1.4.2. Гетерометалічні комплекси β-дикетонатів лантанідів. 

Останнім часом також викликають інтерес не тільки ЗЛК, але і 

гетерометалічні системи на основі 3d-4f–комплексів металів. Враховуючи 

ненасиченість координаційної сфери у β-дикарбонілах Ln (III), можливе 

одержання таких складних систем як гетерометалічні комплекси (ГМК). Це 

пов’язано з рядом переваг, які мають сполуки, що містять одразу два різних 

іони металу, та можливістю використовувати такі функціональні матеріали в 

магнетотехніці, каталізі, оптоелектроніці тощо. Найбільш перспективним 

видається розробка синтезу прекурсорів з підвищеними люмінесцентними 

характеристиками, так як d-блок може виступати донором енергії ліганду та 

сенсибілізувати люмінесценцію комплексу в порівнянні з монометальними 

лантанідвмісними сполуками [158-161]. При одержанні 3d-4f-комплексів 

використання d-блока в якості антени дозволяє подолати основний недолік 

РЗМ – низьку ефективність випромінювання. А велика кількість 3d-елементів 

дозволяє поєднувати різноманітні фізико-хімічні характеристики в одній 

сполуці. 

Найбільш дослідженими гетерометалічними системами є системи, які 

містять Rе, Ru, Os, Ir, Pd і Pt, [162-168]. Проте останнім часом іони таких 

металів як Zn (ІІ), Cu (ІІ), Ag (І) та Au (І) також були введені в 

гетерометалічні комплекси [169-171]. 

Однак одержання ГМК пов’язано з рядом проблем. В першу чергу, це 

труднощі в управлінні координацією лантанідів через високі і змінні 
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координаційні числа. По-друге, враховуючи те, що лантаніди поводять себе 

як кислоти і переважно координують оксиген, а не нітроген, а d-елементи 

мають тенденцію до координації N-донорних лігандів так само добре, як і О-

донорних. Це, в свою чергу, призводить до того, що з однаковими лігандами 

переважно будуть утворюватися монометалічні сполуки, аніж 

гетерометалічні. Тому однією з можливостей синтезу бігетероядерних 3d-4f-

комплексів є синтез таких сполук через місткові ліганди, які будуть володіти 

диференційною спорідненістю до різних іонів металів [172, 173]. 

Перші повідомлення про одержання гетероядерних координаційних 

сполук були опубліковані у 1984 р. Абідом та Чізарі [174]. Після цього було 

одержано досить велику кількість сполук, в яких метали поєднанні 

містковими лігандами [175]. Дані про одержання кластерів LnM поодинокі 

[176, 177]. В роботі [178] описано синтез метакрилатного комплексу Ln з Cu з 

фенатроліном, описані його кристалічна структура та магнітні властивості. 

Особливо перспективними видаються леткі гетерометалічні сполуки, 

які можуть бути використані в якості прекурсорів для одержання тонких 

плівкових матеріалів методом хімічного осадження з газової фази [179]. Для 

отримання летких гетерометалічних комплексів, що містять лантанід і 3d-

елементи, часто використовують прийом різнолігандного 

комплексоутворення. В якості нейтральних донорних лігандів в 

координаційну сферу β-дикетонатів лантанідів вводять нейтральні комплекси 

3d-елементів, що містять донорні атоми, стерично доступні для координації 

центральним іоном РЗЕ. В одній з перших робіт [180] з синтезу 

гетеробіметалічних систем даного типу, що містять одночасно 3d- і 4f-

метали, в якості додаткового ліганду був використаний комплекс купруму з 

основою Шиффа. В якості β-дикетонатного комплексу металу були 

використані гексафторацетилацетонати гадолінію та диспрозію. Було 

показано, що в ході реакції відбувається витіснення молекул води з 

координаційної сфери лантаніда за рахунок утворення хелатного циклу з 

комплексом купруму. В якості ще одного містка між іонами купруму та 
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лантанідом в цьому комплексі присутня гідроксильна група. При цьому 

координаційне число іона лантаніда = 8, а у іона купруму = 4. Авторами [181-

183] було показано, що при взаємодії Ln(β-dik)3 (Ln - La, Gd, Y, Hβ-dik - Hhfa, 

HPta) з комплексами M(Salen) (M - Ni, Cu, H2Salen - основа Шиффа з 1 моль 

етилендиаміну і 2 моль саліцилового альдегіду) утворюються комплекси 

[Ln(β-dik)3M(Salen)], які кількісно сублімуються при 250-280°С. Для деяких з 

отриманих комплексів проведено рентгеноструктурний і мас-

спектрометричний аналізи.  

 

Рисунок 1.5. – Псевдоцентросиметричні молекули 1 і молекули 2 у [Ni 

(Salen)Gd(hfa)3] [184] 

Молекулярна структура всіх досліджуваних в цих роботах 

гетеробіметалічних сполук є однотипною і практично не залежить від 

центрального атома лантаніда і 3d-металу (Ni, Cu). Координаційний поліедр 

центрального іона РЗЕ являє собою викривлену квадратну антипризму. В 

роботі [185] було показано, що досліджувані гетеробіметалічні комплекси 

здатні випаровуватися і без розкладання конденсуватися в холодній частині 

субліматора. Було висловлено припущення, що дані комплекси в газовій фазі 

можуть диссоціювати на вихідні монометалічні молекули, а в холодній 

частині реактора рекомбінувати назад з утворенням вихідних сполук. Автори 

[186] провели синтез, в якому перейшли від основ Шиффа подібних Н2(Salen) 

до лігандів, що не містять ароматичних фрагментів. Були отримані 
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комплекси складу [Gd(hfa)3М(асасеn)] і [Gd(рta)3М(асасеn)], де Н2(асасеn) - 

основа Шиффа, отримана конденсацією двох молей ацетилацетону і одного 

моля етилендиаміну. За даними рентгеноструктурного аналізу двох 

комплексів [Gd(рta)3Ni(асасеn)] і [Gd(Fod)3Cu(асасеn)] показано, що 

кристалічна структура обох комплексів побудована з гетеробіядерних 

молекул, в яких М(асасеn) входить в координаційну сферу іона Ln
3 +

 в якості 

нейтрального донорного ліганду. Молекули [Ln(β-dik)3M(асасеn)] об'єднані 

системою водневих зв'язків за участю атомів фтору і кисню. Встановлено, що 

при нагріванні у вакуумі комплекси [Ln(β-dik)3M(асасеn)] конгруентно 

сублімуються в інтервалі 200-240°С (0,01мм рт.ст.) 

При одержанні таких гетерометалічних систем було відмічено як 

збільшення люмінесценції (до 8 разів) при включенні іонів Zn до комплексів 

з РЗМ [187], так і відсутність впливу 3d-металу [188], а також значне 

зниження люмінесценції у випадках ГМК, що містять іони Cu (ІІ) та Ni (ІІ) 

[189, 190]. 

Ще одним способом одержання 3d-4f гетерометалічних систем є синтез 

полімерів, що містять різні іони металів шляхом кополімеризації 

металовмісних мономерів. Інтерес до таких речовин викликаний як 

необхідністю дослідження впливу перехідного металу на процеси 

полімеризації та кополімеризації, так і цікавими властивостями утворених 

сполук. Так, в роботі [191] досліджено кополімеризацію 

дициклопентадіенілтитандиметакрилату з диакрилатами Ni (ІІ) та Cu (ІІ), 

методами ІЧ та ЕПР-спектроскопії досліджені властивості кінцевих 

продуктів та підтверджена структура утворених кополімерів. Розраховані 

параметри кополімеризації дозволили авторам зробити висновок про те, що 

ланки мономерів розсіяні по кополімерному ланцюгу, а імовірність 

утворення послідовних блоків невисока. 

В роботі [192] цієї групи авторів відмічено, що кополімеризація 

металовмісних мономерів є досить зручним способом одержання 

гетерометалічних полімерних сполук, які можуть знайти застосування в 
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різних областях техніки. Наголошується, що немає принципових обмежень 

для одержання складних полімерних систем шляхом подвійної і навіть 

потрійної кополімеризації, в тому числі на основі не тільки перехідних, а й 

рідкоземельних елементів. 

Аналізуючи літературні дані по синтезу і дослідженню 

гетеробіметалічних комплексів, можна відзначити, що питання синтезу та 

виявлення закономірностей між складом та властивостями одержуваних 

сполук  висвітлені недостатньо.  

 

1.4.3. Кополімеризація β-дикарбонільних комплексів лантанідів 

Кополімеризація має виключне важливе практичне значення, оскільки 

дозволяє проводити цілеспрямований синтез полімерів із заданими 

властивостями, використовуючи при цьому обмежену кількість промислових 

полімерів (полістирол, полікарбонат, поліметилметакрилат тощо). Змінюючи 

склад та співвідношення мономерних ланок в макромолекулах кополімерів, 

можна впливати на такі характеристики матеріалів як термостійкість, 

еластичність, міцність, прозорість, електрофізичні властивості, стійкість до 

розчинників тощо [193, 194].  

Радикальну кополімеризацію найчастіше ініціюють тими ж способами, 

що і радикальну полімеризацію. Причому для неї є характерними ті ж стадії 

зростання, обриву та передачі ланцюга. Дослідження кополімеризації, як 

процесу сумісної полімеризації двох чи більше мономерів, окрім вирішення 

практичних завдань, важливе також і з наукової точки зору, оскільки дає 

змогу одержати більш точні дані про реакційну здатність мономерів, ніж 

вивчення гомополімеризації.  

Зважаючи на вищесказане, необхідно відмітити, що кополімеризація 

металохелатних мономерів з традиційними мономерами більш поширена, ніж 

їх гомополімеризація. Це можна пояснити ще й тим, що більшість β-

дикетонів не утворюють гомополімерів в процесах радикальної полімеризації 

ініційованої АІБН при температурах, нижчих за 100
о
С [195]. Це може бути 
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пов’язано з резонансною стабілізацією мономерів або зі стеричними 

ускладненнями.  

В останні роки з’явилось досить багато робіт, пов’язаних з одержанням 

саме кополімерних систем на основі комплексних сполук [196-198], де 

відбувається хімічне зв’язування комплексу з основним ланцюгом полімеру, 

проте майже всі вони стосуються кополімеризації комплексів 3d-металів, 

причому серед них майже не розглядаються β-дикарбонільні комплекси, а 

роботи, в яких були б описані процеси полімеризації та кополімеризації 

лантанідних комплексів, практично відсутні. 
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Висновки до розділу: 

 

Аналіз літературних даних дозволяє стверджувати, що не зважаючи на 

досить ґрунтовні дослідження насичених -дикарбонільних комплексів як 3d, 

так і 4f-металів, виникає необхідність вивчення особливостей будови і 

властивостей координаційних сполук з ненасиченими -дикарбонільними 

сполуками. Дані про полімеризацію, кополімеризацію, можливість 

цілеспрямованого покращення функціональних властивостей матеріалів на 

основі таких сполук практично відсутні. Варто відзначити, що процеси 

полімеризації комплексів металів, як метод синтезу макромолекулярних 

металохелатів, взагалі вивчені дуже мало і для обмеженої кількості лігандів, 

таких як порфірини, ізоціанати, бензоїлпероксиди. Як свідчить аналіз 

літератури, металополімери переважно одержують методом взаємодії солей 

металів з макромолекулярними лігандами. Однак, цей метод має ряд 

недоліків, а саме: низька молекулярна маса синтезованих полімерів, часткова 

деструкція полімерного ланцюга, низькі виходи металополімерів, низький 

ступінь координації функціональних груп, неоднорідність хімічного складу, 

що негативно впливає на фізичні характеристики металополімерів.  

Крім того, актуальними є дослідження впливу додаткового ліганду чи 

іону металу при введенні їх до складу комплексів на, зокрема, люмінесцентні 

характеристики, а також не виявлено основні закономірності зміни фізико-

хімічних властивостей сполук при переході від мономерних до полімерних 

комплексів. 

Тому полімеризація комплексів металів з ненасиченими β-

дикарбонільними лігандами є перспективним методом для одержання 

однорідних за хімічним складом металополімерів. У зв’язку з цим необхідні 

фундаментальні дослідження в області синтезу ненасичених комплексів 

металів, вивчення особливостей процесів їх гомо- і кополімеризації, 

встановлення механізму процесу, а також по дослідженню будови і 

властивостей одержаних металополімерів. 
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Критерієм первинного відбору комплексів з люмінесцентними 

властивостями є різниця між енергіями триплетного рівня ліганду та 

резонансного рівня іона лантаніду (ІІІ). Ця величина впливає не лише на 

швидкість прямого перенесення збудження від органічної частини комплексу 

до центрального іону та на можливість повернення енергії до ліганду, але й 

на ймовірність безвипромінювальної релаксації ліганду. Пошук потенційних 

електролюмінесцентних матеріалів поміж комплексів лантанідів з 

органічними лігандами ґрунтується на умовах їх фотолюмінесценції з 

високим квантовим виходом.  

Таким чином, аналіз літературних даних дозволив вибрати предмет 

досліджень, об’єкти досліджень і визначити задачі даної роботи, які 

сформульовані у вступі. 
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РОЗДІЛ 2 

ВИХІДНІ РЕЧОВИНИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

В даному розділі наведені вихідні речовини та методики синтезу моно– 

та змішанолігандних комплексів Cu(II), Ni(II), Nd(III), Er(III) та Yb(III) з 

ненасиченими β-дикарбонільними сполуками (2-метил-5-феніл-пентен-1-

діоном-3,5 та 2-аліл-3-оксобутаноатом) та фенатроліном відповідно, 3d-4f-

гетерометалічних комплексів, а також металополімерів та кополімерів на 

основі одержаних сполук. Описані фізико-хімічні методи дослідження, за 

допомогою яких були охарактеризовані будова та властивості синтезованих 

координаційних сполук.  

2.1 Вихідні речовини 

Для синтезу комплексів металів в якості лігандів були використані β-

дикарбонільні сполуки з ненасиченими замісниками в α-положенні, а саме 

метакроїлацетофенон та алілацетоацетат (рис. 2.1, а, б відповідно). 

                                             

                       а                                                                               б 

Рисунок 2.1 – β-дикарбонільні сполуки: а) 2-метил-5-фенил-пентен-1-

діон-3,5 (метакроїлацетофенон, Hmphpd); б) 2-аліл-3-оксобутаноат 

(алілацетоацетат, Halacac). 

2-метил-5-феніл-пентен-1-діон-3,5 був синтезований у формі натрієвої 

солі у Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН 

України згідно з методикою [199].  

Отримана за описаною методикою натрієва сіль метакроїлацетофенону 

C12H11O2Na є кристалічною речовиною жовтого кольору з tпл = 216°С, чистота 

якої встановлювлена елементним аналізом та ПМР [200].  
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Алілацетоацетат (прозора рідина з характерним запахом, ρ = 1,037 

г/см
3
, tкип=194°С) був придбаний у ТОВ "Науково-виробниче підприємство 

«Укроргсинтез» та використовувався без додаткової очистки. 

Для синтезу нових β-дикарбонільних комплексів 3d-металів та 

лантанідів використано наступні cолі металів: ацетати купруму(ІІ) та нікелю 

(ІІ) М(CH3COO)2·H2O "ч.д.а." (М=Cu(II), Ni(II)); нітрат неодиму(ІІІ) 

Nd(NO3)3∙6Н2О, хлориди ербію(ІІІ) та ітербію(ІІІ) LnCl3∙6Н2О (Ln=Er(III), 

Yb(III)) марок "ч.д.а.". При синтезі змішанолігандних комплексів 

використовувся фенантролін (Phen) "ч.д.а."  

При синтезі металокомплексів, проведення процесів полімеризації та 

фізико-хімічних досліджень були використані гідроксид натрію NaOH "х.ч.", 

хлорводнева кислота HCl "х.ч.", спирт етиловий C2H5OH (96% об.), N,N-

диметилформамід "х.ч." (ДМФА), ацетон "ч.д.а.", хлороформ "фарм.", 

ізопропіловий спирт, 2,2’-азо-біс(ізобутиронітрил) (AIBN). При одержанні 

кополімерів застосовувалися стирол (Styrene), вінілкарбазол (VK) та 

метилметакрилат (MMA). 

2.2 Методики синтезу координаційних сполук 3d- та 4f-металів з 

ненасиченими β-дикарбонільними сполуками 

Синтез монометальних металокомплексів. Синтез комплексів 3d- 

металів та Ln(III) з β-дикарбонільними сполуками – метакроїлацетофеноном 

та алілацетоацетатом проводили у водно-спиртових розчинах між 

еквімолярними кількостями солей металів та натрієвою сіллю mphpd (pH=8-

8,5) або з Halacac (pH=8): 

М(CH3COO)2 + 2Namphpd  М(mphpd)2 + 2CH3COONa. 

М(CH3COO)2 + 2Halacac  М(alacac)2 + 2CH3COOH. 

де М=Cu (ІІ), Ni(ІІ) 

Nd(NO3)3·6H2O + 3Namphpd  [Nd(mphpd)3·2H2O]·2H2O + 3NaNO3,  

LnCl3·6H2O + 3Namphpd  Ln(mphpd)3·2H2O + 3NaCl 

Nd(NO3)3·6H2O + 3Нalacac  Nd(alacac)3·2H2O + 3НNO3, 
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LnCl3·6H2O + 3Нalacac  Ln(alacac)3·2H2O + 3НCl, 

Ln (ІІІ)=Er, Yb. 

Одержані осади комплексів відокремлювали від маточного розчину 

центрифугуванням, п'ятикратно промивали водою та висушували в 

вакуумному ексикаторі над безводним CaCl2. 

Всі одержані металокомплекси представляють собою аморфні 

порошки, колір яких у випадку алілацетоацетатів лантанідів та для 

комплексів 3d-металів характерний для відповідного іона металу: Сu - 

блакитний, Ni - салатовий, Nd - рожево-фіолетовий, Er - рожевий , Yb - білий. 

У комплексах лантанідів з mphpd домінує жовтий колір у зв'язку з насиченим 

оранжевим забарвленням натрієвої солі ліганду.  

Синтезовані комплекси розчинні в ДМФА та хлороформі, нерозчинні у 

воді та спиртах.  

Елементний та гідратний склад синтезованих комплексів встановлено 

за даними хімічного та диференціально-термічного (ДТА) аналізів 

відповідно, дані яких наведено у табл.2.1.  

Таблиця 2.1 - Елементний аналіз металокомплексів з β-

дикарбонільними лігандами. 

№ Комплекс 
М,% С,% Н,% 

Розр. Знайд. Розр. Знайд. Розр. Знайд. 

1 Cu(mphpd)2 14,61 14,60 65,75 65,76 5,02 5,00 

2 Cu(alacac)2 18,50 18,53 48,55 48,56 5,20 5,18 

3 Ni(mphpd)2·2H2O 12,58 12,52 61,41 61,41 5,54 5,49 

4 Ni(alacac)2·2H2O 15,65 15,64 44,56 44,55 5,84 5,83 

5 [Nd(mphpd)3·2H2O]·2H2O 18,97 18,89 56,92 56,94 5,14 5,14 

6 Nd(alacac)3·2H2O 23,88 24,00 41,79 41,80 5,14 5,12 

7 Er(mphpd)3·2H2O 21,86 21,70 56,54 56,56 4,84 4,83 

8 Er(alacac)3·2H2O 27,47 27,25 41,45 41,45 4,77 4,73 

9 Yb(mphpd)3·2H2O  22,47 22,38 56,10 56,13 4,81 4,80 

10 Yb(alacac)3·2H2O 27,37 27,35 39,87 39,89 4,91 4,89 
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При синтезі комплексів з ненасиченими β-дикарбонільними сполуками 

необхідно враховувати підвищену реакційну здатність подвійного зв’язку 

С=С, який знаходиться в α-положенні. У даному випадку виключається 

можливість проведення синтезу при підвищених температурах, оскільки це 

може призвести до часткової олігомеризації одержаних комплексів. З цієї ж 

причини одержані мономерні сполуки варто зберігати у холодильнику та не 

піддавати дії прямих сонячних променів. 

Синтез змішанолігандних комплексів. Синтез ЗЛК, в яких в якості 

другого ліганду використано фенатролін, проводили у спиртових розчинах 

при співвідношенні LnL3:Phen=1:1. Розчини залишали на 3-5 год. до 

встановлення рівноваги і проходження комплексоутворення. Осади 

комплексів, які випали, відфільтровували та промивали етанолом. 

LnL3·nH2O + Phen  LnL3·Phen + nH2O 

Ln= Nd(III), Er(III), Yb(III), L= mphpd, alacac 

Синтез гетерометалічних комплексів. Гетерометалічні 3d-4f-

комплекси з одержували за наступною методикою: змішували водні розчини 

солей 3d- та 4f-металів (концентрація 5·10
-3

моль/л) у співвідношенні 1:1, 

отриману суміш додавали до водного розчину ліганду при співвідношенні 

М:Ln:L=1:1:5 (M(II)=Ni, Cu, Zn, Ln(III)=Nd, Yb, L=mphpd, alacac) при 

надлишку ліганду ~15%). Синтез проводили за кімнатної температури, суміш 

інтенсивно перемішували протягом 30 хв., при цьому випадали осади 

комплексів. Одержані осади відокремлювали від маточного розчину на 

центрифузі, п’ятикратно промивали водою та висушували за кімнатної 

температури в вакуумному ексикаторі над безводним CaCl2.  

М
2+

 + Ln
3+

 + 5 Namphpd  MLn(mphpd)5, 

М
2+

 + Ln
3+

 + 5 Halacac  MLn(alacac)5, 

де М
2+

=Сu, Ni, Zn; Ln
3+

= Nd, Yb. 

Полімерні гетерометалічні комплекси одержували двома шляхами: 

радикальною полімеризацією мономерних ГМК за методикою, аналогічною 
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полімеризації монометалічних сполук, та кополімеризацією монометалічних 

металокомплексів 3d- та 4f-металів при співвідношенні 1:1. 

Елементний та гідратний склад синтезованих ГМК встановлено за 

даними хімічного та ДТА аналізів відповідно, дані яких наведено у табл.2.2.  

Таблиця 2.2 - Елементний аналіз ГМК з β-дикарбонільними лігандами. 

Комплекс 
М (ІІ),% Ln (ІІІ),% 

Розр. Знайд. Розр. Знайд. 

[Cu-Nd(mphpd)5·2H2O]·H2O 5,30 5,31 11,91 11,90 

[Cu-Nd(alacac)5·2H2O]·H2O 6,62 6,59 14,89 14,90 

[Ni-Nd(mphpd)5·4H2O]·H2O 7,77 7,74 11,63 11,65 

[Ni-Nd(alacac)5·4H2O]·H2O 5,91 5,95 14,43 14,44 

[Zn-Nd(mphpd)5·4H2O]·H2O 5,23 5,24 11,58 12,00 

[Zn-Nd(alacac)5·4H2O]·H2O 6,47 6,47 14,34 14,36 

[Cu-Yb(mphpd)5·2H2O]·H2O 5,18 5,16 14,00 14,01 

[Cu-Yb(alacac)5·2H2O]·H2O 6,43 6,45 17,37 17,38 

[Ni-Yb(mphpd)5·4H2O]·H2O 4,66 4,66 13,65 13,65 

[Ni-Yb(alacac)5·4H2O]·H2O 5,74 5,78 16,85 16,84 

[Zn-Yb(mphpd)5·4H2O]·H2O 5,11 5,12 13,59 13,60 

[Zn-Yb(alacac)5·4H2O]·H2O 6,29 6,30 16,75 16,75 

 

2.3 Методика проведення радикальної полімеризації β-

дикарбонільних комплексів металів 

З кожним роком інтерес до металовмісних полімерів поглиблюється, 

оскільки дані сполуки характеризуються невисокою вартістю, легкістю 

переробки та широким діапазоном можливих сфер використання. Як вже 

було зазначено у розд.1, найбільш ефективним методом одержання таких 

сполук є полімеризація металокомплексів, які містять у своєму складі 

ненасичені замісники, що дозволяє одержувати матеріали з ізотропними 

властивостями.  
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Для полімеризації комплексів використовувався донорний апротонний 

розчинник – ДМФА та ініціатор – 2,2´-азо-біс(ізобутиронітрил). 

Полімерні металокомплекси лантанідів і 3d-металів одержані методом 

термоініційованої радикальної полімеризації. Полімеризацію проводили при 

80°С у розчині ДМФА при концентрації мономеру (β-дикарбонільний 

металокомплекс) 0,3моль/дм
3
 і 0,15 моль/дм

3
 та концентрації ініціатора AIBN 

– 0,003 (0,0015)моль/дм
3
. Одержані металополімери висаджували з розчинів 

ізопропанолом. 

Методика полімеризації. Дилатометр обємом 3,594 мл, виготовлений з 

термостійкого скла, завчасно відкалібровували та поміщали в сорочку, що 

термостатувалась за допомогою ультратермостату УТ-15 (термостатуюча 

рідина – дистильована вода). Нестабільність робочої температури не 

перевищувала 0,1С. Температура води в сорочці конролювалась за 

допомогою термометру типу ТЛ-6 з точністю до 0,1С з врахуванням 

поправки, що вказана в атестаті. Виміри контракцій робили за допомогою 

катетометру КМ-6 з точністю до 0,001мм. Виміри часу здійснювались за 

допомогою секундоміру. Похибка вимірювань за 30 хв. не перевищувала 1 с. 

Розчин мономеру готувався в скляному градуйованому стаканчику на 

5 мл. В стаканчик вміщували 0,03 моль мономеру та 1% AIBN як ініціатора, 

після чого розчин перемішувався до повного розчинення. Гомогенний 

розчин за допомогою довгої воронки переносили в дилатометр. Дилатометр 

приєднували до вакуумного насосу та балону з аргоном через трьохходовий 

кран. Вміст охолодженого дилатометру спочатку вакуумували, а потім 

заповнювали аргоном. Процес повторювали тричі.  

Підготований дилатометр, заповнений аргоном, запаювали,  

термостатували при 20С і за допомогою катетометру відрахунок вели за 

меніском та найближчою рискою. Після цього дилатометр вставляли у 

сорочку, що термостатувалась, з температурою 80°C, та за допомогою 

катетометру спостерігали за розширенням розчину в дилатометрі. Після 
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завершення теплового розширення в перші декілька хвилин, коли стовпчик 

рідини зупинявся, включали секундомір. Відрахунки проводили з інтервалом 

1-5 хв. (в залежності від ступеню контракції). 

Після останнього відрахунку дилатометр негайно виймали з сорочки та 

переносили в льодяну воду. Вміст дилатометру кількісно переносили в 

стакан з ізопропіловим спиртом в якості осаджувача. Осад відстоювали, 

фільтрували через завчасно зважений скляний фільтр №16 та сушили у 

вакуум-сушильній шафі при 40С до постійної маси. Схема полімеризації 

комплексів міді та нікелю наведена на рис. 2.1. Полімеризація лантанідних 

комплексів відбувається згідно схеми, наведеної у роботі [201]. 
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Рисунок 2.2 – Схема радикальної полімеризації комплексів купруму (ІІ) та 

нікелю (ІІ) з алілацетоацетатом. 
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Згідно з наведеною методикою було проведено полімеризацію всіх 

синтезованих β-дикарбонільних комплексів шляхом їх термостатування 

протягом 20 год.  

Теоретичні та практичні відомості про вплив різних факторів на 

радикальну полімеризацію та молекулярні параметри полімерів можуть бути 

отримані тільки при вивченні процесу полімеризації в часі, тобто кінетики 

процесу. 

Для розрахунку кінетичних параметрів полімеризації необхідно 

розрахувати конверсію полімеру. Розрахунок конверсії проводився 

гравіметричним методом. Фільтр з полімером зважували на аналітичних 

терезах з точністю до 0,0001 г. Розраховували усадку, що припадає на 1 мм 

шкали катетометра, за відношенням виходу полімеру у відсотках до усадки в 

поділках шкали катетометра. Одержане значення множили на різницю між 

наступним і нульовим відліками, отримуючи для кожного відліку конверсію 

у відсотках. За одержаними даними будували кінетичні криві полімеризації, 

які будуть наведені та проаналізовані у розд. 4. 

За даними кривих полімеризації були розраховані кінетичні параметри.  

Розрахунок швидкості полімеризації на початковій прямолінійній 

ділянці кінетичної кривої проводили відповідно до формули (2.1): 

tVM

gU

dt

Md
V

m

m
p

110][






   (2.1) 

де vp - швидкість полімеризації на початковій прямолінійній ділянці 

кінетичної кривої, U - конверсія у % за час t, gm – наважка мономеру в 

грамах, Mm – молярна маса мономеру, V – об’єм дилатометра в мл, t - час 

полімеризації в секундах.  

Розрахунок зредукованої швидкості реакції полімеризації проводили за 

формулою (2.2): 

][
.

M

V
V

p

зр     (2.2) 

де Vзр.- зредукована швидкість реакції. 
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Розрахунок сумарної константи швидкості полімеризації проводили за 

формулою (2.3): 

2/1]][[ IM

V
K

p
   (2.3) 

де K - сумарна константа швидкості полімеризації, [M] – початкова 

концентрація мономеру, [I] - початкова концентрація ініціатора. 

Кополімеризацію синтезованих β-дикарбонільних комплексів 

лантанідів з промисловими мономерами (ПМ) (стиролом (Styrene), 

метилметакрилатом (MMA) та вінілкарбазолом (VK)) проводили в розчині 

ДМФА при 80°С при співвідношенні комплекс:ПМ = 5÷95 (мас. %) з 

ініціатором AIBN, концентрація якого становила 1% від маси ПМ. 10% 

розчин мономеру заливали в ампули, запаювали та термостатували протягом 

~28 год. Одержані кополімери висаджували в ізопропанол, промивали, 

відфільтровували та висушували. Найбільший вихід кополімерів 

спостерігається для комплексів зі стиролом [202].  

2.4 Обладнання та методи дослідження 

Для встановлення складу, будови та властивостей синтезованих 

металокомплексів, металополімерів та кополімерів було застосовано методи 

електронної спектроскопії поглинання, інфрачервоної, ЕПР-спектроскопії, 

спектроскопії дифузного відбиття, ДТА, елементного аналізу, методу 

динамічного розсіяння світла, люмінесцентного та мікроскопічного аналізу. 

Елементний аналіз використано для встановлення складу синтезованих 

сполук. Визначення вмісту елементів (C, H) проведено на аналізаторі Perkin-

Elmer CHN 2400. Елементний аналіз на вміст металу проводили на атомно-

емісійному спектрометрі ICPE 9000 фірми Shimadzu. 

Гідратний склад сполук та їх термічні характеристики встановлено 

методом диференціально-термічного аналізу (ДТА). Термограми записували 

на дериватографі Q – 1500°D системи F. Paulik, J. Paulik, L. Erdey в інтервалі 

температур 20 – 500°С зі швидкістю нагріву 5 °С/хв. у платиновому тиглі за 
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присутності носія безводного Al2O3. та на приладі STA 409 NETZSCH на 

повітрі зі швидкістю нагріву 5°C/хв. в області температур 20–800°C в у 

платиновому тиглі за присутності носія (безводного Al2O3). 

З метою встановлення будови β-дикарбонільних комплексів Cu(II) були 

записані ЕПР-спектри в розчині хлороформу при 77 К та 293 K на 

спектрометрі CMS 8400 (ADANI) при частоті 9480 МГц і концентрації 

комплексу 1·10
-3 

моль/дм
3
, яка забезпечує відсутність обмінних взаємодій 

між сусідніми парамагнітними частинками. Параметри спектрів ЕПР були 

розраховані за комплексом програм [203]. 

Для встановлення способу координації металів з функціональними 

групами лігандів в комплексах використано метод ІЧ-спектроскопії. 

Інфрачервоні спектри записувались на приладі Spectrum BX II FT – IR фірми 

Perkin-Elmer та на спектрометрі Specord М80 в області 4000–400 см
-1 

у 

таблетках з КВr. Віднесення коливальних частот виконано на основі 

загальноприйнятих даних [204]. 

Методи електронної спектроскопії поглинання (ЕСП) та 

спектроскопії дифузного відбиття (СДВ) використано для встановлення 

симетрії та будови одержаних комплексів. ЕСП та СДВ реєструвались на 

спектрофотометрі UV-VIS-IR Shimadzu UV-3600 в області 10000 –50000 см
-1

.  

Метод динамічного розсіювання світла використовували для 

встановлення розмірності систем, підбору розчинника з метою одержання 

тонких плівок. Дослідження розміру частинок проводилися у 

диметилформаміді при 25°С на приладі Zeta Sizer Malvern.  

Мікрофотографії було записано на просвічуючому електронному 

мікроскопі Hitachi H-800 (ТЕМ)та скануючому електронному мікроскопі 

(SEM) Tescan Mira 3 LMU. 

Методом люмінесцентної спектроскопії досліджено люмінесцентні 

властивості синтезованих металокомплексів та полімерів на їх основі. 

Спектри збудження, молекулярної люмінесценції та 4-f люмінесценції іонів 

Ln(III)
 
в комплексах (тверді зразки та в розчині СHCl3, Ском.=1∙10

-3
 моль/дм

3
) 
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реєстрували на спектрофлуориметрі Fluorolog FL 3-22, Horiba Jobin Yvon 

(Хе-лампа 450 W), обладнаним ФЕУ R928P (Hamamatsu, Японія) для 

вимірювань як при кімнатній температурі, так і при 77 К, з використанням 

світлофільтра ОС 11 з подальшим їх коригуванням з урахуванням розподілу 

випромінювання ксенонової лампи та чутливості ФЕУ. Як приймач 

випромінювання для ІЧ-області використовувалося фотоопір InGaAs (DSS-

IGA020L, Electro-Optical Systems, Inc, США, охолоджений до температури 

рідкого азоту.  

Інтегральну інтенсивність люмінесценції (Iлюм.) вимірювали, виходячи з 

площі під контуром смуги. Значення відносного квантового виходу φ4f 

(похибка вимірювань ±20%) люмінесценції іонів лантанідів в досліджуваних 

комплексах розраховано за методикою [205].  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 

 

В роботі синтезовано моно-, змішанолігандні та гетерометалічні 

комплекси Ni(II), Cu(II), Nd(III), Er(III) та Yb(III) складу MLnnH2O // 

LnL3Phen, // MLnL5nH2O L=mphpd, alacac, M=Cu(II), Ni(II), Zn(II) (для 

ГМК), Ln = Nd(II),  Er(III) Yb(III). Одержано металополімери на основі всіх 

синтезованих мономерних комплексів складу: [LnL3]n, [LnL3Phen]n, 

[LnL3]n[Styrene]m, [LnL3]n[MMA]m, [LnL3]n[VK]m, [LnL3Phen]n [MMA]m, 

[MLnL5nH2O], [ML2]n[LnL3]m. Розроблено методику синтезу 

гетерометалічних комплексів складу MLnL5nH2O та вдосконалено методики 

синтезу металополімерів та кополімерів. На метод синтезу металополімеру 

неодиму було одержано патент України на корисну модель [206].  
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РОЗДІЛ 3. 

ДОСЛІДЖЕННЯ β-ДИКАРБОНІЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ 3d- ТА 

4f-МЕТАЛІВ 

 

3.1. Комплекси Cu(II) та Ni(II) з mphpd та alacac 

Синтез комплексів 3d-металів Cu(II) та Ni(II) з 

метакроїлацетофеноном та алілацетоацетатом проведено згідно методикам, 

наведеним у розд. 2.2. З метою встановлення гідратного складу, термічних 

характеристик, способу координації лігандів до іонів металів та будови 

синтезовані комплекси охарактеризовані методами ДТА, ІЧ-, ЕПР- та 

електронної спектроскопії. 

 

3.1.1. Дослідження комплексів методом ІЧ-спектроскопії та 

термогравіметрії 

Спосіб координації іонів металів з функціональними групами β-

дикарбонілів встановлено методом ІЧ-спектроскопії відповідно до методики, 

описаної в розд.2.4.  

З літературних джерел відомо, що основні характеристичні смуги 

коливання комплексних β-дикарбонільних сполук лежать в області 1500-

1700 см
-1

, що відповідають валентним коливанням карбонільних груп та 

кратним СС зв’язкам дикарбонільного фрагмента, та в області 400 см
-1

 і 

нижче, що відповідають коливанням зв’язку М-О [207]. Проте досить довго 

вчені не могли дійти згоди щодо віднесення смуг валентних коливань  

(С О) і  (С С). Лише в результаті розрахунку частот і форм нормальних 

коливань смуга з більш високою частотою була віднесена до валентного 

коливання зв’язку С С, а з меншою частотою - до валентного коливання 

зв’язку С О, положення яких в ІЧ-спектрах β-дикарбонільних комплексів 

свідчать про наявність спряження в β-дикарбонільному кільці, внаслідок 

чого смуги, що відносяться до коливань металоциклу, є складовими, а їх 

частоти – проміжними між характеристичними частотами коливань 
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подвійних та одинарних зв’язків СС та СО. Для β-дикарбонільних 

комплексів з ненасиченими замісниками є характерною наявність в ІЧ-

спектрах в області 1620 – 1680 см
–1

 середньої за інтенсивністю смуги 

валентних коливань подвійного зв'язку С=С [208].  

Згідно з наведеними вище даними, в синтезованих комплексах 

нікелю (ІІ) та купруму (ІІ) з mphpd та alacac смуги в області 1400-1450 см
-1 

відносяться до валентних коливань νs(С С) і νas(С О) (табл.3.1).  

Таблиця 3.1 – Віднесення характеристичних смуг коливання (см
-1

) в ІЧ-

спектрах комплексів Cu(ІІ) та Ni(ІІ) з β-дикарбонілами 

 (MO)+хел. кіл νs(СС) 

 

νas(СО) 

 

νas(СС) 

 

νs(СО) 

 

ν(С=С) 

 

ν(С=О) 

 

ν(Н2О) 

Na(mphpd) - 1459 1411 1568 - 1677 1726  

Halacac - 1360 1410 - - 1650 1713, 

1725 

 

Cu(mphpd)2 406, 417,  

474, 506, 518 

1460 1416 1554 1592 1680 - - 

Cu(alacac)2 420, 435, 473, 

530 

1459 1414 1529 1589 1635 1715 - 

Ni(mphpd)2 

2H2O 

419, 472, 495, 

530 

1480 1450 1554 1592 1670 - 3435 

Ni(alacac)2 

2H2O 

425, 455, 474, 

490 

1452 1410 1545 1580 1625 1715 3382 

 

Причому смуга з вищою частотою відповідає валентному асиметричному 

коливанню зв’язку С О, а з меншою –симетричному валентному 

коливанню зв’язку С С. Щодо інтенсивних характеристичних смуг в 

області 1540-1600 см
-1

, які відповідають νas(С С) і νs(С О), смугу з більш 

високою частотою було віднесено до симетричного валентного коливання 

зв’язку С О (рис.3.1).  

В області 400-600 см
-1

 спостерігаються смуги валентного коливання 

зв’язку М-О та деформаційні коливання хелатного кільця, що також 

підверджує утворення комплексів. 

При цьому смуги з низькою енергією (410-480см
-1

) відносяться до 

валентного коливання зв’язку метал-оксиген [204]. Положення даних смуг в  
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Рисунок 3.1. ІЧ-спектр комплексу Ni(mphpd)32H2O, врізка: 

деталізований ІЧ-спектр в області 400-700см
-1

. 

 

ІЧ-спектрах комплексів свідчить про ковалентний характер зв’язку М-О. 

Через невисоку інтенсивність, розщеплення та накладання смуг ν (М-О) та 

δхел.кіл. проводити кореляції між частотою зв’язку та його міцністю не можна, 

вони можуть бути використані лише з метою ідентифікації вказаного зв’язку. 

В ІЧ-спектрах комплексів нікелю (II) в області 3200-3600 см
-1

, 

спостерігаються широкі смуги коливання молекул води, що дозволяє 

припустити у вказаних комплексах додаткову аксіальну координацію 

молекул Н2О та утворення октаедричнної конфігурації координаційного 

вузла. В купрум-вмісних комплексах дана смуга коливання відсутня, що 

вказує на утворення плоско-квадратних комплексів [209]. 

Таким чином, зважаючи на одержані результати, можна зробити 

висновок, що в синтезованих комплексах Cu(ІІ) та Ni(ІІ) β-дикарбонільні 

аніони координовані до іонів 3d-металів бідентатно-циклічно з 

делокалізованою системою -звязків в хелатному кільці. 

Для визначення гідратного складу одержаних комплексів та їх 

термічних характеристик проведено ДТА-аналіз, результати якого 

представлені в табл. 3.2. 
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Таблиця 3.2. – Термічний аналіз β-дикарбонільних комплексів 3d-

металів.  

Сполука 

Процес дегідратації tдеструкції,
o
С 

t, 
o
С/ 

термоефект 

Δm, % n(H2O) tпоч. tкінц. 

розр. знайд. 

Cu(mphpd)2 79/ендо 1,9 адсорбована - 212 475 

Cu(alacac)2 86/ендо 2,1 адсорбована - 255 477 

Ni(mphpd)2∙2H2O 125/ендо 7,6 7,8 2 260 462 

Ni(alacac)2∙2H2O 120/ендо 9,5 9,8 2 223 455 

 

Термограми комплексів Cu(II) та Ni(II) з відповідними лігандіми 

аналогічні, різниця полягає у тому, що для метакроїлацетофеноатів розклад 

органічної частини починається з відщеплення однієї молекули ліганду, а для 

алілацетоацетатів – з відщеплення алільного замісника. Для комплексів 

Ni(mphpd)22Н2О та Ni(alасас)22Н2О спостерігаються ендоефекти при 120-

125°С, що вказує на відщеплення двох координованих молекул води. 

Таким чином, в результаті аналізу даних ДТА встановлено склад 

комплексів, який відповідає формулам CuL2 та NiL2·2H2O (L=mphpd, alacac). 

 

3.1.2. Дослідження комплексів 3d-металів методом електронної 

спектроскопії 

Визначення геометрії координаційного поліедра синтезованих сполук 

Cu(Ni)L2 (L=mphpd, alacac) зроблено на основі аналізу електронних спектрів 

поглинання для розчинів комплексів та спектрів дифузного відбиття для 

твердих зразків.  

Електронні спектри поглинання розчинів комплексів купруму з 

досліджуваними β-дикарбонілами аналогічні до спектрів плоско-квадратних 

насичених β-дикетонатів Cu(II) і містять дві широкі смуги d–d-переходів 

(рис.3.2.).
 
На рис.3.4. наведено СДВ комплексу Cu(alacac)2 та розклад на 

Гаусові компоненти, який дозволив виділити в спектрах третю смугу. 
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Положення λmax та відповідні їм терми іонів купруму (ІІ) наведено у таблиці 

3.3. 
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Рисунок 3.2. Спектр СДВ комплексу Cu(alacac)2 та його розклад на Гаусові 

компоненти  

Таблиця 3.3. – Енергії переходів (см
-1

) β-дикарбонільних комплексів 

купруму(ІІ) 

Комплекс B1gEg B1gB2g B1gA1g 

Cu(mрhрd)2 розчин 18900 16250 15100 

твердий стан 18600 17100 14600 

Cu(alacac)2 розчин 18750 17600 14900 

твердий стан 17950 17300 14100 

 

Як видно з даних таблиці 3.3., положення максимумів поглинання 

комплексів CuL2 (L = mphpd, alacac) в СДВ зазнають значного гіпсохромного 

зсуву з відповідними λmax в ЕСП розчинів (λmax~300-700см
-1

). Такі 

результати свідчать про те, що в неполярних розчинниках β-дикарбонільні 

сполуки купруму(ІІ) мають плоско-квадратну конфігурацію, а в 

кристалічному стані координаційне оточення Cu(II) наближається до 

тетрагонально-біпірамідальної (сильно витягнутої біпіраміди) за рахунок 

додаткової взаємодії між атомами купруму і β-дикарбонільним лігандом 

сусідньої молекули. Зміщення смуги поглинання в високочастотну область 
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може свідчити про підсилення поля лігандів, а, відповідно, і зв'язку метал–

ліганд. 

На рис.3.3. наведено ЕСП комплексів Ni(II), в яких спостерігаються 

три d-d-переходи з основного терму 
3
A2g: 

3
A2g

3
T1g(

3
P), 

3
A2g

3
T1g(

3
F), 

3
A2gЕg, положення λmax яких свідчать про октаедричне оточення іонів Ni

2+
 в 

комплексах [210]. 
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Рисунок 3.3. Спектри дифузного відбиття Ni(mphpd)32H2O (1), 

Ni(alacac)32H2O (2). 

Таблиця 3.4. – Енергії переходів β-дикарбонільних комплексів 

нікелю(ІІ) 

Сполука 3
A2g

3
T1g(Р) 

3
A2g

3
T1g(F) 

3
A2gEg 

Ni(acac)2* 
- 

15000 13000 

Ni(mphpd)22H2O 25600 14880 13280 

Ni(alacac)22H2O 25760 15300 13100 

*[211] 

Слід відзначити, що в ЕСП синтезованих комплексів нікелю(ІІ) смуга 

переходу 
3
A2g

3
T1g(P) перекривається інтенсивною смугою переносу заряду 

(рис.3.3.), а смуга переходу 
3
А2g

3
T1g(F) зміщена в порівнянні з 

ацетилацетонатом нікелю в низькочастотну область. Це приводить до 

зближення 
3
T1g(F) і 

1
Eg станів, в результаті чого в спектрах спостерігається 

розщеплення смуги, в якому інтенсивність забороненого по спіну переходу  

3
A2gEg зростає за рахунок дозволеного переходу 

3
A2g

3
T1g(F). Таке 
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розщеплення обумовлене спін-орбітальною взаємодією, в результаті якої 

відбувається змішування 
3
T1g(F) і 

1
Eg станів та знімається заборона переходу. 

Форма електронних спектрів та положення максимумів поглинання свідчить 

про тетрагонально викривлену октаедричну конфігурацію іона Ni
2+

 в 

синтезованих β-дикарбонільних комплексах. 

Подібність спектрів дифузного відбиття та електронних спектрів 

поглинання свідчать про однакову будову досліджуваних комплексів Ni(II) в 

твердому стані і розчині. 

 

3.1.3. Дослідження комплексів Cu(II) методом ЕПР-спектроскопії 

Метод ЕПР використовується для вивчення β-дикарбонільних сполук 

купруму в розчинах, полікристалічних зразках та в монокристалах. В ряді 

робіт доведено [212, 213], що параметри спектрів досить чутливі до природи 

-замісників в ліганді і розчинника. Стосовно насичених β-дикарбонільних 

комплексів купруму(ІІ) на даний час проведено ґрунтовні дослідження, які з 

впевненістю дозволяють сказати, що між індуктивними властивостями -

замісників, параметрами спектрів ЕПР і характером зв
’
язку в комплексах 

існують кореляційні залежності [214].  

Для комплексів CuL2 (L = mphpd, alacac) були записані ЕПР спектри 

розчинів при 293 та 77К. 

Спектри ЕПР розчинів при 293 К описуються спіновим гамільтоніаном: 

H0 = g0HS + a0SI 

Величину g-фактора визначали по центру спектра, а константи НТВ а0 

вимірювали як відстань між сусідніми компонентами. Такий спосіб 

визначення параметрів вірний лише в першому наближенні, однак у випадку 

ізотропних спектрів сполук купруму (І=3/2) зміни в значеннях параметрів, які 

дає врахування членів другого порядку, дуже незначні і знаходяться в межах 

похибки експерименту. Спектри ЕПР синтезованих β-дикарбонілів купруму 

при 77K близькі по формі та мають добре розділену надтонку структуру в 

області паралельної та перпендикулярної орієнтації (рис.3.4.). 
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Рисунок 3.4. – Спектр ЕПР розчину Cu(mрhpd)2 в CHCl3 при 77 K 

На сигналі mi=3/2 в паралельній орієнтації добре розділена надтонка 

структура від ядер двох ізотопів міді 
63

Cu та 
65

Cu.  

Спектри ЕПР синтезованих β-дикарбонільних комплексів Cu(II) з 

ненасиченими замісниками в розчині хлороформу при 293 К (рис.3.5.) і 77К 

мають аксіально-симетричну форму, характерну для ромбічно-деформованих 

плоско-квадратних комплексів купрумуІІ) з 22 yx
d


 основним станом, про що 

свідчить чітко розділена надтонка структура від ядра міді і в паралельній і в 

перпендикулярній орієнтації та наявність додаткового піку поглинання в 

області високих полів. 

Наведений спектр описується спін - гамiльтонiаном типу: 

H = gzHzSz  +gyHySy+gxHxSx + AzSzIz + AySyIy +AxSxIx, 

де gz, gy, gx - компоненти g-тензора; Hx, Hy, Hz – компоненти 

напруженості магнітного поля вздовж координатних осей; Az, Ay, Ax- 

компоненти тензора надтонкої взаємодії; Ix, Iy, Iz – компоненти спіну ядра. 
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Рисунок 3.5. – Спектр ЕПР розчину Cu(mрhpd)2 в CHCl3 при 293К 

Параметри спін-гамільтоніану для синтезованих комплексів наведено в 

табл.3.5, у якій для порівняння наведено також параметри спектрів ЕПР 

метакроїлацетилацетонату міді [125]. 

Таблиця 3.5. – Параметри спектрів ЕПР комплексів Cu(II) 

комплекс g0 a010
4
c

м
-1

 

gII AII10
4
cм

-1
 g A10

4
cм

-1
 

Cu(mhd)2 2,126 78,0 2,275 187,0 2,058 26,9 

Cu(mphpd)2   2,132 77 2,256 170 2,067 30 

Сu(alacac)2 2,.106 82 2,262 175 2,028 35 

 

Як відомо, за спектрами ЕПР полікристалічних зразків можна 

розрізнити ромбічну, кубічну й аксіальну симетрії. У випадку аксіальної 

симетрії форма спектрів ЕПР залежить також від основного стану 

центрального іона металу. Наприклад, якщо комплекс купруму(ІІ) має 

основний стан dx2-y2 , тобто форму квадрата, витягнутого октаедра чи 

тетрагональної піраміди, то анізотропні значення g-факторів перебувають у 

співвідношенні: gII>g>2,0. У випадку основного стану dz2 (трикутна 

біпіраміда, сплюснутий октаедр чи чотирикутна піраміда) співвідношення 

параметрів будуть g >gII ≈2,0.  
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Як видно з форми спектрів (рис.3.4, 3.5.) та розрахованих значень 

параметрів спектрів (g, A), вони характерні для аксіально-симетричних 

комплексів купруму(ІІ) з dx2-y2 основним станом, а координаційний поліедр 

має форму плоского квадрата [215]. 

Таким чином, з використанням фізико-хімічних методів аналізу 

встановлено склад CuL2 NiL22H2O та будову синтезованих β-дикарбонільних 

комплексів 3d-металів. Показано, що комплекси купруму(ІІ) мають плоско-

квадратну будову, а нікелю(ІІ) – деформовану октаедричну. 

 

3.2. β-Дикарбонільні комплекси Nd(III), Er(III) та Yb(IIІ). 

Синтез комплексів 4f-металів з метакроїлацетофеноном та 

алілацетоацетатом проведено згідно методик, наведених у розділі 2.2. 

Одержані сполуки охарактеризовані методами ДТА, ІЧ-, та електронної 

спектроскопії. 

 

3.2.1.Дослідження комплексів лантанідів (ІІІ) методами ІЧ-

спектроскопії та ДТА-аналізу. 

В ІЧ-спектрах лантанідних комплексів Ln(III) = Nd, Er, Yb (табл.3.6.), 

аналогічно до комплексів 3d-металів, смуги валентних коливань ν(С О) і 

ν(С С) знаходяться у діапазоні 1500 – 1700 см
–1

.  

Положення цих смуг у спектрах β-дикарбонільних лантанідних 

комплексів свідчить про наявність спряження у β-дикарбонільному кільці. 

Розщеплення даних смуг дозволяє припустити деяку нерівноцінність 

розподілу електронної густини в β-дикарбонільному фрагменті. 

Як відомо, коливання в області 1580-1600 см
-1

 в спектрах β-дикетонатів 

належить до валентних симетричних коливань v(С О) При переході до 

алілацетоацетатів, які містять складноестерну групу, відбувається зміщення 

цієї смуги в область високих частот (1610-1625 см
-1

) (рис. 3.6., б) порівняно з 

відповідними    коливаннями   в   комплексах  Ln(mphpd)3   (рис. 3.6., а),   що 
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Таблиця 3.6. – Характеристичні частоти коливання (см
-1

) в ІЧ-спектрах 

β-дикарбонільних комплексів лантанідів 

Комплекс (М-O) +хел. кільця as(C-С) s(C-O) s(C=C) 

[Nd(mphpd)3∙2H2O]·H2O 

422, 455, 486, 510, 555 1555 1595 1655 

Er(mphpd)3·2H2O 414, 438, 455,470,556 1556 1597 1650 

Yb(mphpd)3·2H2O 415,420,435,450,470,555 1538,1555 1580 1655 

Nd(alacac)3·2H2O 415,450,484, 519, 560 1518 1622 1639 

Er(alacac)3·2H2O 415,451, 482, 520, 560, 576 1520 1610 1633 

Yb(alacac)3·2H2O 408, 417, 454, 485, 521,560 1526 1615 1620 

 

обумовлено перерозподілом електронної густини в молекулі у випадку 

алілацетоацетатних комплексів. А це, в свою чергу, сприяє підвищенню 

стійкості комплексів. Валентні коливання кон’югованої системи v(С=С-С-О) 

проявляються в ІЧ-спектрах алілацетоацетатних комплексів лантанідів у 

вигляді смуг при 1581, 1583, 1586 см
-1

, що свідчить про утворення енольної 

форми β-дикарбонільних сполук, стабілізованих водневим зв’язком [216]. 

Набір смуг поглинання при 1490см
-1

 і 1501, 1508, 1515 см
-1

 характеризує 

систему валентних v(С=О) та деформаційних δ(С-Н) коливань. Смуги при 

1401 і 1454 см
-1

 для метакроїлацетофеноатів, аналогічно до ацетилацетонатів, 

відповідають сумі v(С-С=С-О) + δ(OH) + δ(С-Н) + v(C-CH3) [217], а 

коливання при 1397 і 1420 см
-1

 для алілацетоацетатів, аналогічно до 

насичених кетоестерів. В ІЧ-спектрах алілацетоацетатів присутні смуги 

коливання при 1290 см
-1

 і 1260 см
-1

, характерні для валентних асиметричних 

коливань зв’язків vas(С-О-С) складноеестерної групи. Деформаційні 

коливання δ(С-Н) спостерігаються при 1175 і 1197 см
-1

. В ІЧ-спектрах всіх 

сполук наявні смуги при 1010, 1020, 1028 см
-1

, характерні для деформаційних 

коливань метильних груп. В області 937 – 980 см
-1

 присутні валентні 

коливання зв’язку (C-CH3). Валентним асиметричним коливанням метильних 

груп характерна смуга при 2983 – 2987 см
-1

 [218].  
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                                 а                                                               б 

Рисунок 3.6. – ІЧ-спектри комплексів [Nd(mphpd)3∙2H2O]·H2O (а) і 

Nd(alacac)3·2Н2О (б). 

 

В ІЧ-спектрах всіх синтезованих комплексів в області 3060–3400 см
–1

 

присутня широка смуга, яка відповідає валентним коливанням адсорбованих 

та координованих молекул води. Положення цієї смуги не дозволяє 

розрізнити характер зв'язку води в комплексі, бо утворення водневих зв'язків 

та координація молекул води до металу сприяють зниженню частоти 

валентного коливання ν(OH). Але в ІЧ-спектрах β-дикарбонільних 

комплексів спостерігаються смуги деформаційного коливання δ(MOH) для 

всіх типів зв’язаної води при частоті 1100 см
-1

.  

Про наявність у складі комплексу координованих молекул води 

свідчить і поява в ІЧ-спектрах вібраційних коливань, які є різновидами 

деформаційних коливань. Встановлено, що маятникові коливання є найбільш 

чутливими до характеру зв'язку молекул води з іоном металу: чим більш 

ковалентний зв'язок M−O, тим більша частота маятникових коливань 

координованих Н2О; як правило, смуга цих коливань лежить в області 600–

900см
−1

, віяльні коливання – в області 500–600см
−1

. В області більш високих 

частот смуги 766 и 791см
-1

 відповідають коливанням π(С-Н), а 660см
-1

 –

деформаційним коливанням хелатного кільця, утвореного водневими 

зв’язками [217]. Наявність зв’язку М-О ідентифікується в спектрі наявністю 

смуг коливання в низькочастотній області в діапазоні 400-500 см
-1

 [218]. В 
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цій же області, лише в дещо ширшому діапазоні 450-600 см
-1

, присутні 

деформаційні коливання хелатного кільця [204].  

Таким чином, в ІЧ-спектрах комплексів Ln(III) з mphpd та alacac 

положення спектральних ліній свідчить про бідентатно-циклічну 

координацію β-дикарбонільних лігандів до катіону метала. 

Гідратний склад синтезованих комплексів встановлено методом ДТА 

(табл.3.7). Дегідратації комплексу [Nd(mphpd)3∙2H2O]·H2O (рис.3.7., а) 

відповідає ендоефект в інтервалі температур 80 – 130°С, втрата маси 

становить 7,15% (mтеор = 7,00 %), що відповідає відщепленню трьох 

молекул води. Подальше підвищення температури супроводжується слабким 

екзоефектом при 180°С, що відповідає початку процесу полімеризації 

комплексу. Слабкий ендоефект при 210°С відповідає температурі плавління 

комплексу, втрата маси, що при цьому спостерігається, незначна (2%). 

Значний екзоефект та втрата маси 25,5% (mтеор = 25%) при 285°С відповідає 

втраті однієї молекули ліганду, як і у випадку комплексів з 3d-металами 

[219]. Подальше нагрівання [Nd(mphpd)3∙2H2O]·H2O супроводжується 

екзоефектами при температурах 340, 360, 385, 425, 457°С та призводить до 

повного розкладу комплексу з утворенням оксиду неодиму(ІІІ). 

Таблиця 3.7. – Результати термічного аналізу β-дикарбонільних 

комплексів лантанідів. 

Сполука 

Процес дегідратації tдеструкції,
o
С 

t, 
o
С/ 

термоефект 

Δm, % n(H2O) tпоч. tкінц. 

розр. знайд. 

[Nd(mphpd)3∙2H2O]·H2O 130/ендо 7,00 7,15 3 227 457 

Er(mphpd)3∙2H2O 120/ендо 4,73 4,80 2 235 460 

Yb(mphpd)3∙2H2O 125/ендо 4,69 4,95 2 230 425 

Nd(alacac)3∙2H2O 136/ендо 5,98 6,10 2 200 430 

Er(alacac)3∙2H2O 125/ендо 5,75 6,05 2 225 415 

Yb(alacac)3∙2H2O 130/ендо 5,95 6,20 2 215 420 
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Дегідратація комплексу Nd (ІІІ) з алілацетоацетатом відбувається при 

температурі 136°С (рис.3.7., б) та супроводжується незначним ендоефектом і 

втратою двох координованих молекул води (mзнайд.=6,1%, mтеор = 5,98%). 

Термоефекти, які спостерігаються в інтервалі температур 180-334°С, свідчать 

про відщеплення трьох алільних замісників (-CH2-CH=CH2) (mзнайд=20,9%, 

∆mтеор.=20,4%). Подальше нагрівання супроводжується остаточним 

руйнуванням органічної частини молекули. 

  

                               а                                                              б 

Рисунок 3.7. – Термограма комплексів [Nd(mphpd)3∙2H2O]·H2O (а) та 

Nd(alacac)3·2H2O (б). 

Таким чином, порівнюючи термодеструкцію комплексів 3d- та 4f-

металів, можна зробити висновок, що характер термічного розкладу β-

дикарбонільних комплексів не залежить від природи металу, є лише невелика 

різниця в механізмі термодеструкції в залежності від природи ліганду. 

Співставляючи дані ІЧ-спектроскопії та ДТА, схематично будову 

одержаних комплексів можна зобразити наступним чином: 

 
 

Ln=Nd(III), Er(III), Yb(III). 
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3.2.2. Дослідження лантанідних комплексів методом електронної 

спектроскопії. 

Оцінку геометрії, координаційних чисел та встановлення симетрії 

найближчого координаційного оточення іону Ln(III) проведено на основі 

аналізу положення та інтенсивності смуг поглинання f-f-переходів в 

електронних спектрах поглинання досліджуваних сполук. Враховуючи, що 

при розчиненні склад комплексів може змінюватись за рахунок взаємодії з 

розчинником чи дисоціації комплексів, було записано також спектри 

дифузного відбиття синтезованих β-дикарбонілів металів. 

Іони більшості лантанідів в розчинах і кристалах мають характерні 

спектри поглинання, які складаються з ряду досить вузьких смуг в діапазоні 

200 – 1400 нм. Встановлено, що даний факт пов'язаний з особливістю будови 

їх оболонки, завдяки екрануванню 4f-оболонки від впливу поля лігандів, 

заповненою зовнішньою 5s
2
5p

6
-оболонкою. Смуги поглинання виникають 

при переході іона лантаніду під дією кванта світла з основного стану в один 

із збуджених станів. Положення і число збуджених станів залежить від числа 

електронів на 4f-підрівні. Число рівнів збільшується до середини кожного 

напівперіода, що і обумовлює складність спектру поглинання відповідних 

Ln
3+

. Переходи між рівнями електронів 4f-оболонки, які відбуваються без 

зміни головного і азимутального квантових чисел, є забороненими відповідно 

до правила Лапорта. Проте при утворенні іонами лантанідів комплексу, коли 

він не є центром симетрії, або, коли внаслідок коливання іона центр симетрії 

зникає, виникають дипольні переходи. Невисока імовірність таких переходів 

і обумовлює невисоку інтенсивність смуг поглинання іонів лантанідів [220]. 

Для лантанідів, як було відмічено вище, симетрія координаційного 

поліедру в основному залежить від іон-дипольної електростатичної взаємодії, 

а зменшення сил міжмолекулярного відштовхування відбувається в 

наступній послідовності координаційних поліедрів: пентагональна біпіраміда 

– одношапочний октаедр – одношапочна тригональна призма. Різниця між 

енергіями в різних геометричних поліедрах досить незначна і визначається 
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щільністю упаковки. Так, для восьми-координованого комплексу найбільш 

поширеними поліедрами є квадратна антипризма, додекаедр, двошапковий 

октаедр, двошапкова тригональна призма. Мінімізація сил міжлігандного 

відштовхування, обумовлена електростатичною взаємодією метал–ліганд, 

проявляється в утворенні координаційних поліедрів з максимальним числом 

трикутних граней, які найбільш повно апроксимують сферу [221]. 

На сьогоднішній день думки авторів щодо встановлення будови 

координаційного поліедру на основі електронних спектрів поглинання 

розбігаються, тому однозначно встановити можна лише симетрію 

найближчого координаційного оточення катіону, а шляхом співставлення з 

літературними даними, лише припустити будову поліедру [222]. 

Якщо в спектрах поглинання розчинів спостерігаються незначні по 

величині зміщення максимумів смуг поглинання, то це свідчить про 

заміщення молекул води в найближчому координаційному оточенні Ln
3+

 без 

суттєвої зміни геометрії координаційного поліедру. За умови наявності 

значних зміщень смуг поглинання можна говорити про зміну 

координаційного числа центрального іона. При цьому утворенню комплексів 

з більшим координаційним числом, ніж в акватованому іоні, відповідає 

короткохвильове зміщення смуг поглинання, а утворенню комплексів з 

меншим координаційним числом, ніж в Lnaq
3+

, – довгохвильове зміщення 

[223]. 

У дослідників також немає єдиної думки стосовно будови 

координаційних поліедрів саме у випадку β-дикарбонільних комплексів 

[224]. Проте очевидним є той факт, що іон лантаніду координує три 

молекули β-дикарбонільного ліганду, а залежно від стереохімії самого 

ліганду координаційна сфера доповнюється 1–3 молекулами води. Наявність 

в ЕСП значної кількості переходів дещо ускладнює інтерпретацію спектрів. 

На рис.3.8. наведено ЕСП комплексу неодиму з 

метакроїлацетофеноном (крива 1), в якому спостерігається набір смуг, які 

відповідають f-f переходам іону неодиму з 
4
I9/2 основного стану. Для розгляду 
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впливу поля лігандів найчастіше вибирають смуги надчутливих переходів, 

якими для Nd
3+

 є 
4
I9/2  

2
P1/2, 

4
I9/2  

2
G7/2,

 4
G5/2.  
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Рисунок 3.8. – ЕСП (1) та СДВ (2) комплексу [Nd(mphpd)3∙2H2O]·H2O  

Вибір даних смуг поглинання обумовлений тим, що за відсутності 

магнітного поля ці переходи вироджені, і, як наслідок, спостерігається лише 

одна смуга поглинання. В комплексах з органічними лігандами ці смуги 

можуть зазнавати зміщення під впливом кристалічного поля лігандів, і за 

величиною відхилення можна судити про відхилення від іонності зв'язку 

неодим–ліганд. Вивчення розщеплення в спектрах поглинання дозволяє 

одержати певні відомості про геометрію внутрішньої координаційної сфери 

комплексу. За кількістю підрівнів розщеплення можна говорити про його 

симетрію, а по величині розщеплення – про силу поля лігандів [225]. У 

відповідності до електростатичних уявлень найбільше розщеплення 

викликають ліганди з великим негативним зарядом і ті ліганди, які здатні 

досить близько підійти до іона металу, тобто невеликі іони. 

В СДВ для метакроїлацетофеноатного комплексу неодиму (рис.3.8., 

крива 2) перехід 
4
І9/2 → 

2
Р1/2 (λmax=428нм) є синглетним, що свідчить про 

наявність одного оптичного центра у твердих зразках. Смуги поглинання 

іону неодиму(ІІІ) при 570-620 нм відповідають переходам 
4
I9/2  

2
G7/2,

 4
G5/2 і 

за їх формою та положенням можна визначити симетрію координаційного 

оточення ц.а.. В спектрі поглинання метакроїлацетофеноату неодиму 

напівширина надчутливих переходів 
4
I9/4  

4
G5/2,

2
G7/2 становить +267 см

–1 
та 
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–560см
-1

 відповідно, а смуга 
4
I9/4  

2
G7/2 містить плече, що властиво для 

сполук з досить високою симетрією. Оскільки метакроїлацетофенон є 

достатньо обємним лігандом, то і значного розщеплення спектральних ліній 

не спостерігається.  

На відміну від метакроїлацетофеноату в СДВ комплексу 

Nd(alacac)3·2Н2О (рис. 3.9.) смуга переходу 
4
I9/2 

2
P1/2 розщеплена на 2 

компоненти, що може свідчити про існування двох оптичних центрів. 
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Рисунок 3.9. - ЕСДВ комплексу Nd(alacac)3·2Н2О. 

Батохромне зміщення максимуму даної смуги відносно Ndaq
3+ 

складає 

130 см
-1

, а напівширина НЧП 
4
I9/4 

4
G5/2, 

2
G7/2 становить (-365см

-1
) та 

(+379см
-1

) відповідно, причому смуга 
4
I9/4  

2
G7/2 розщеплена на дві 

компоненти, що властиво для сполук з досить високою симетрією. 

Зважаючи на довгохвильове зміщення смуг поглинання НЧП для 

комплексу Nd(alасас)32Н2О відносно їх положення в спектрі акваіона та 

розщеплення спектральних ліній на декілька компонент ( 2 для переходу 
4
I9/4 

 
2
S3/2, 

4
F7/2, 7 - для переходу 

4
I9/2  

4
G5/2 та 3 - для 

4
I9/4  

4
F3/2) можна 

говорити про некубічну симетрію поля лігандів. Співвідношення 

інтенсивностей смуг надчутливих переходів у спектрах твердих комплексів 

неодиму (ІІІ) при 12470 см
-1

 ( 
4
I9/2

4
H9/2+ 

4
F5/2) та 17150 см

-1
 (

4
I9/2

2
G7/2+ 

4
G5/2)  

для [Nd(mphpd)3∙2H2O]·H2O становить 0,57, для Nd(alacac)3·2Н2О – 1,15, тоді 
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як для нітрату неодиму таке співвідношення дорівнює 1,07, що дозволяє 

припустити підвищення симетрії у випадку комплексу 

[Nd(mphpd)3∙2H2O]·H2O та зниження або аналогічну симетрію для 

Nd(alacac)3·2Н2О порівняно з вихідною сіллю лантаніду. 

З одних лише електронних спектрів даних комплексів неможливо 

однозначно говорити про будову координаційного поліедру. Це дозволяє 

лише з впевненістю стверджувати, що координаційне оточення поля лігандів 

не кубічної, а нижчої симетрії. На жаль, більшість висновків зроблених про 

будову лантанідів на основі спектральних даних, базуються на ряді 

припущень, проте сукупність всіх методів дослідження, а також узагальнення 

результатів шляхом співставлення з літературними даними дає можливість 

для окремих випадків встановити тип координації та будову координаційного 

поліедру. Форма та положення смуг в ЕСДВ комплексів 

[Nd(mphpd)3∙2H2O]·H2O і Nd(alacac)3·2Н2О в області надчутливих переходів 

4
I9/2 - 

4
G5/2, 

2
G7/2 неодиму та аналіз літературних джерел [224] дозволяють 

припустити, що координаційним поліедром для неодимових комплексів є 

квадратна антипризма. 

В табл. 3.8. наведено положення смуг f-f-переходів в електронних 

спектрах поглинання розчинів комплексів NdL3·nH2O (L = mphpd, alacac, 

n=2-3). 

Таблиця 3.8. – Енергії в електронних спектрах поглинання комплексів 

неодиму(ІІІ), см
-1

. 

Перехід Ndaq
3+

 [Nd(mphpd)3∙2H2O]·H2O  Δ Nd(alacac)·2Н2О  

4
І9/2

2
P1/2 23064 23255 -191 23201 -137 

4
І9/2

4
G9/2 19560 19520 40 19450 110 

4
І9/2

4
G7/2 19157 19050 107 18975 182 

4
І9/2

4
G5/2,

 

2
G7/2 

17360 17168 192 17138 222 

4
І9/2

4
F9/2 14720 14700 20 14610 110 

4
І9/2

4
F7/2 13513 13400 113 13410 103 
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4
І9/2

4
H9/2 12594 12470 124 12480 114 

4
І9/2

4
F3/2 11560 11430 130   

 

Зменшення інтенсивності всіх смуг поглинання комплексів неодиму та 

їх батохромний зсув порівняно зі спектрами аква-іону (рис.3.10.) свідчить 

про утворення комплексів. 

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7

Метакроїлацетофеноат Алілацетоацетат

 

Рис.3.10. – Діаграма зсувів (см
-1

) в ЕСП комплексів неодиму (ІІІ) 

порівняно з Ndaq
3+

 

Для неодим-вмісних комплексів незалежно від типу лігандів форма та 

положення максимумів смуг поглинання в ЕСП розчинів та твердих зразків 

практично не відрізняються, що свідчить про близьку будову комплексів у 

розчинах і в твердому стані (рис.3.8.). 

При утворенні комплексів ербію з β-дикарбонільними сполуками під 

дією кристалічного поля лігандів в електронних спектрах спостерігаються 

зміни інтенсивності та положень надчутливих смуг f-f-переходів порівняно з 

аква-іоном. Спектр поглинання комплексів Er(III) складається з набору 

вузьких смуг з лінійчатою структурою у видимій та ультрафіолетовій 

областях, які відповідають переходам з основного стану
 4

I15/2 на мультиплети 

збуджених рівней 
4
G11/2 (~400 нм), 

2
H11/2+ 

4
S3/2

 
(~520 нм), 

4
F7/2,9/2 (~490, 650 нм 

відповідно), 
4
I9/2,11/2 (~800, 980 нм відповідно) (рис.3.11). При утворенні 

металокомплексів смуги розщеплюються під дією кристалічного поля 

лігандів та зміщуються відносно акваіону в довгохвильову область на 3-5 нм 
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(7-230 см
-1

) (табл. 3.9.), що свідчить про ослаблення іонного зв’язку метал-

ліганд та певний внесок ковалентної складової у цей зв’язок.  

600 800 1000

0,0

0,2

0,4

4
I
15/2

  
4
I
11/2

D

,нм

4
I
15/2

  
4
F

7/2

4
I
15/2

  
4
H

11/2

4
I
15/2

  
4
S

3/2

4
I
15/2

  
4
F

9/2

4
I
15/2

  
4
I
9/2

 
400 500 600 700 800

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

4
I
15/2

  
4
S

32

4
I
15/2

  
4
F

5/2

4
I
15/2

  
4
I
9/2

4
I
15/2

  
4
F

9/2

4
I
15/2

  
4
H

11/2

4
I
15/2

  
4
F

7/2

D

,нм

4
I
15/2

  
4
G

11/2

 

                         а                                                                    б 

Рисунок 3.11. – СДВ комплексів Er(mphpd)32H2O та Er(alacac)32H2O 

Як видно з таблиці 3.9., зміщення максимумів переходів у 

довгохвильову область (70 – 250 см
–1

) свідчить про ослаблення зв'язку металу 

з лігандом при комплексоутворенні.  

Таблиця 3.9. – Енергії переходів (см
-1

) в електронних спектрах комплексів 

Er(III) 

Перехід Er
3+

 Er(mphpd)32H2O Er(alасас)32H2O 
4
I15/2

2
D5/2 38897 - 38240 

4
I15/2

4
G9/2

 27629 - 27410 
4
I15/2

4
G11/2 26585 26309 26420 

4
I15/2(

2
G,

 4
F)9/2

 24744 24520 24530 
4
I15/2

4
F5/2

 22378 22270 22296 
4
I15/2

4
F7/2 20709 20538 20490 

4
I15/2

4
H11/2 19334 19190 19157 

4
I15/2

4
S3/2 18570 18450 18400 

4
I15/2

4
F9/2 15452 15324 15313 

4
I15/2

4
I9/2 12567 12488 12477 

 

Як видно з рис.3.11, б, у спектрі Er(alacac)32H2O смуги, що 

відповідають основним переходам іону ербію, зазнають значного 

розщеплення порівняно зі спектром Er(mphpd)32H2O (рис.3.11, а), що може 

свідчити про зниження симетрії алілацетоацетатного комплексу порівняно з 

метакроїлацетофеноатним. Слід відмітити, що форма спектрів та спектральне 
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розщеплення ліній залишається незмінним порівняно з вихідними солями, а 

зміщення свідчать лише про деяку деформацію координаційного поліедру 

при комплексоутворенні (рис.3.12). Порівнюючи комплекси ербію(ІІІ) з 

метакроїлацетофеноном та алілацетоацетатом, можна стверджувати, що 

координаційне оточення іону Er(ІІІ) в обох сполуках залишається незмінним.  
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Рис.3.12. –  Діаграма зсувів в електронних спектрах Er(ІІІ) 

Для β-дикарбонільних комплексів ітербію в спектрах присутня єдина 

смуга, яка відповідає переходу 
2
F7/2  

2
F5/2 іона Yb (ІІІ) (рис.3.13.).  
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Рисунок 3.13. – Спектри дифузного відбиття Yb(mphpd)32H2O (1) 

[226], Yb(alacac)32H2O (2). 

Максимум цієї смуги для Yb(mphpd)3·2H2О зміщений в довгохвильову 

область спектру, тоді як для Yb(alacac)3·2H2О λmax зміщена в 

короткохвильову область порівняно з акваіоном. Але для обох комплексів Δλ 
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невелике (~20 см
-1

), що свідчить лише про незначну деформацію 

координаційного вузла внаслідок комплексоутворення. При цьому симетрія 

найближчого координаційного оточення іону ітербію (ІІІ) при 

комплексоутворенні не зазнає суттєвих змін порівняно з неорганічною сіллю.  

Зважаючи на результати ЕСП та базуючись на літературних даних, 

можна зробити припущення щодо симетрії синтезованих β-дикарбонільних 

комплексів лантанідів [222]. Так, комплексам неодиму, ербію та ітербію 

характерна С4v (у випадку метакроїацетофеноатів) та С4 (для 

алілацетоацетатів) симетрія, координаційний поліедр - квадратна 

антипризма.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 

 

Проведені дослідження монометалічних комплексів 3d- та 4f-металів з 

β-дикарбонільними лігандами дозволили зробити наступні висновки: 

- за результатами хімічного та термічного аналізів встановлено 

елементний та гідратний склад комплексів, який відповідає формулам: CuL2, 

NiL22H2O, LnL3nH2O (де Ln(III) = Nd, Er, Yb; L = mphpd, alacac, n = 2-3). 

- форма та положення смуг в ІЧ-спектрах всіх синтезованих комплексів 

свідчить про бідентатно-циклічну координацію β-дикарбонільних лігандів до 

іонів металів, незалежно від природи останнього. У спектрах комплексів 3d-

металів смуга, яка відповідає валентному коливанню зв’язку М-О, 

розщеплена на 2 компоненти. Це, імовірно, обумовлено нерівноцінною 

координацією двох молекул лігандів та наявністю як ковалентного, так і 

координаційного зв’язку в молекулах. Іони лантанідів координують 3 

молекули лігандів, що, в свою чергу, обумовлює збільшення кількості смуг 

коливанням зв’язку М-О та деформаційних коливань хелатного кільця в 

області 400-520см
-1

, що викликано нерівноцінністю зв’язків трьох 

координованих молекул ліганду (стеричний фактор). 

- форма та параметри ЕПР- спектрів комплексів CuL2 свідчать про 

утворення аксіально-симетричних комплексів з dx2-y2 основним станом, 

координаційний поліедр - плоский квадрат. 

- аналіз електронних спектрів поглинання та спектрів дифузного 

відбиття свідчить про однакову будову комплексів в розчині та твердому 

стані. При цьому комплекси купруму мають плоско-квадратну будову, 

нікелю – деформовано-октаедричну, іонам лантанідів властива не кубічна 

симетрія, а форма координаційного поліедру відповідає деформованій 

квадратній антипризмі. 
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РОЗДІЛ 4 

ОДЕРЖАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТАЛOПОЛІМЕРІВ ТА 

КОПОЛІМЕРІВ НА ОСНОВІ β-ДИКАРБОНІЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ 

 

За методиками, наведеними у розд. 2.3, одержані гомополімери та 

кополімери зі стиролом (Styrene), вінілкарбазолом (VK) і метилметакрилатом 

(MMA) на основі комплексів Cu(II), Ni(II), Nd(III), Er(III), Yb(III) з 

метакроїлацетофеноном та алілацетоацетатом. Вивчено процеси 

полімеризації, кополімеризації та розраховані кінетичні параметри 

радикальної полімеризації. Всі одержані металополімери та кополімери 

досліджені методами ІЧ-спектроскопії, ДТА, ЕСП та СДВ для встановлення 

будови координаційного вузла елементарної ланки полімеру. 

 

4.1. Металополімери на основі β-дикарбонільних комплексів 3d-

металів 

4.1.1. Дослідження процесів полімеризації 

Дослідження процесів полімеризації металокомплексів є досить новим 

напрямом в хімії полімерів. До недавнього часу макромолекулярні 

металовмісні сполуки одержували, як зазначено в розд.1, шляхом 

інтеркаляції металокомплексів в полімерну матрицю або 

комплексоутворенням солей металів з полімером з функціональними 

групами, що провокувало виникнення ряду недоліків та неточностей, а 

головне, вказані способи не дозволяли синтезувати однорідні за хімічним 

складом матеріали, в яких іон металу рівномірно розподілений в полімерній 

матриці. Тому з метою вивчення всіх теоретичних та експериментальних 

аспектів процесу полімеризації металокомплексів (температури, розчинника, 

часу і т. ін.), розробки умов та технології одержання металополімерів, 

необхідним є дослідження кінетики радикальної полімеризації. Кінетику 

радикальної полімеризації досліджували дилатометричним методом 

відповідно до методики, наведеної у розд. 2.3. На рис.4.1. та 4.2. наведені 
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кінетичні криві полімеризації β–дикарбонільних комплексів нікелю та 

купруму.  

0 20 40 60 80

0

10

20

30

40

U,%

t, хв

1

2

3

 

Рисунок 4.1. – Кінетичні криві 

полімеризації комплексів:  1–

Cu(alacac)2 (С=0,15М), 2–Cu(mphpd)2 

(С=0,15М), 3–Cu(alacac)2 (С=0,3M).  
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Рисунок 4.2. – Кінетичні криві 

полімеризації комплексів:  1–

Ni(mphpd)22H2O, 2 – 

Ni(alacac)22H2O (С = 0,3М). 

На основі побудованих кінетичних кривих були розраховані кінетичні 

параметри полімеризації β-дикарбонільних комплексів 3d-металів: швидкість 

полімеризації (Vp), зредукована (приведена до певної концентрації 

мономеру) швидкість полімеризації (Vзр.) і сумарна константа 

гомополімеризації (K) (табл.4.1) для різних концентрацій металокомплексів. 

Таблиця 4.1- Кінетичні параметри полімеризації комплексів CuL2 та 

NiL22H2O. 

Кінетичні параметри Vp10
4
, моль/(л∙с) Vзp10

4
, с

-1
 

K10
3
,  

л
-1/2
(моль

1/2
∙с) 

Cu(mphpd)2 (0,15М) 0,31 1,2 1.88 

Ni(mphpd)2∙2H2O (0,3М) 1,34 6,38 8,16 

Cu(alасас)2 (0,3М) 0,47 1,56 2,84 

Nі(alасас)2∙2H2O (0,3М)
 

1,04 3,46 6,33 

 

При дослідженні кінетики процесів полімеризації комплексів вказаних 

3d-металів з β-дикарбонілами [216] встановлено, що і швидкість, і ступінь 

полімеризації залежать від концентрації мономеру. Оптимальною 
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концентрацією при дослідженні кінетики полімеризації комплексів нікелю 

(ІІ) з mphpd та alacac є 0,3 М. При концентрації металокомплексів 0,15 М 

спостерігається  низький вихід металополімеру, що призводить до значного 

зниження основних кінетичних параметрів полімеризації. Підвищення 

концентрації комплексу до 0,5 М викликає утворення гелеподібного 

нерозчинного осаду [NiL2]n, що ускладнює розрахунки параметрів, оскільки 

неможливо кількісно перенести осад з дилатометра. Для комплексу 

Cu(mphpd)2 при концентрації 0,3 M відбувається часткове відновлення Cu(ІІ) 

до Cu(І), що супроводжується зміною забарвлення та утворенням буро-

коричневого осаду. Процеси відновлення можуть бути пов’язані як з 

ініціатором, так і з внутрішньомолекулярним переносом електрона з 

макрорадикалу на ліганд:  

CH2 C

CH3

O

O

M
n+

H3C

CH2 C+

CH3

O

O
M

(n-1)+

H3C
 

При концентрації 0,15 М для Cu(alacac)2 спостерігається низький вихід 

металополімеру та, відповідно, невисока швидкість полімеризації. Тому 

експериментальним шляхом було встановлено, що оптимальною 

концентрацією для Cu(mphpd)2 є 0,15М, а для Cu(alacac)2 – 0,3 М. 

Слід зазначити, що для алілацетоацетатних комплексів спостерігається 

більш низька реакційна здатність в реакціях полімеризації, ніж для 

комплексів з mphpd, що зумовлено перерозподілом електронної густини в β-

дикарбонільному фрагменті, зокрема делокалізацією електронної густини на 

атомі оксигену оксоалільного замісника.  

Як видно з даних таблиці 4.1., значення Vp за порядком величин 

корелюють зі швидкостями реакції полімеризації для комплексів 3d-металів, 

наведеними у літературі [227, 228].  
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4.1.2. Спектральні та термічні дослідження металополімерів на 

основі комплексів Ni(II) та Cu(II) 

ІЧ-спектри одержаних металополімерів практично не відрізняються від 

спектрів мономерних сполук купруму(ІІ) та нікелю(ІІ) (табл.4.2). В спектрах 

спостерігаються смуги в області 1500-1600 см
-1

, які відносяться до валентних 

коливань зв’язків s(СО) та as(СС), характерних для бідентатно-

координованих молекул β-дикарбонілів з делокалізованою системою -

зв’язків у хелатному кільці (табл.4.2.). Крім цього, в області 1610-1680 см
-1

 

відсутні смуги валентних коливань подвійного зв’язку (С=С) алкенових 

замісників.  

Таблиця 4.2 - Віднесення смуг коливання в ІЧ-спектрах металополімерів 

Ni(II) i Cu(II), см
-1

. 

Сполука (M-O) s(CC) as(CO) as(CC) s(CO) 

[Cu(mphpd)2]n 415, 480 1458 1430 1558 1590 

[Ni (mphpd)2]n 410, 485 1460 1415 1550 1595 

[Cu(alасас)2]n 410,470 1450 1420 1536 1601 

[Ni (alасаас)2]n 415, 470 1460 1420 1540 1600 

 

Смуги валентних коливань зв’язків М-O зміщуються в область низьких 

енергій у порівнянні з мономерними комплексами, що вказує на ослаблення 

цього зв’язку при полімеризації. Як відомо, частота ν(М-О) залежить від 

констант стійкості комплексів: чим вища константа стійкості, тим вище 

значення частоти цього коливання. Тому можна вважати, що стійкість 

координаційної ланки металополімерів буде дещо нижча, ніж мономерних 

хелатів, що, імовірно, обумовлено деформацією координаційного вузла при 

полімеризації.  

Як показали термічні дослідження полікомплексів 3d-металів, 

полімеризація сприяє підвищенню термічної стабільності металополімерів; 

процес їх розкладу починається при температурах вище  310°C, в той час як 

металокомплекси починають розкладатися вже при 200°C.  При нагріванні 

вище 300°C  процес термічного розкладу металополімерів відбувається 
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аналогічно до термодеструкції металокомплексів, що пов’язано з 

аналогічним розкладом органічної частини молекули. Повна деструкція 

полімерів відбувається при t=500°С, що є закономірним, оскільки в 

металополімері ланки полімерного ланцюга зв’язані між собою 

ковалентними зв’язками. Це дає змогу говорити про потенційну можливість 

застосування полімерних сполук як прекурсорів для плівкових матеріалів. 

На рис.4.3 представлено спектри дифузного відбиття мономерних та 

полімерних комплексів досліджуваних 3d-металів.  
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Рис.4.3. ЕСДВ мономерних та металополімерних комплексів нікелю (ІІ) 

та купруму (ІІ). 

Для сполук нікелю(ІІ), незалежно від лігандів, загальний вигляд СДВ 

практично не відрізняється. Максимуми смуг поглинання зміщені на 130-220 

см
-1

, що свідчить про незначне підвищення стійкості металополімерів 

порівняно з мономерними комплексами, та аналогічну будову мономерних та 

полімерних сполук. У випадку комплексів купруму(ІІ) для 

метакроїлацетофеноатів форма та положення смуг аналогічне, а от для 

металополімеру алілацетоацетату купруму(ІІ) смуги зміщені  на ~25 нм в 

короткохвильову область, що свідчить про, імовірно, вищу стійкість 

металополімеру порівняно з мономером. Слід відмітити, що при 
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полімеризації Cu(alacac)2 процеси відновлення спостерігались лише при 

високих концентраціях, що також може свідчити про вищу стійкість 

металополімеру.  

На рис.4.4. представлено спектр дифузного відбиття металополімеру на 

основі алілацетоацетату купруму(ІІ). 
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Рис.4.4. СДВ металополімеру [Cu(alacac)2]n.та його розклад на Гаусові 

компоненти 

Як видно з табл. 4.3. розклад спектрів на Гаусові компоненти дозволяє 

виділити три смуги в ЕСДВ. Форма та положення смуг характерні для 

плоско-квадратних комплексів купруму (ІІ). 

Таблиця 4.3. Енергії переходів β-дикарбонільних комплексів нікелю(ІІ) 

та купруму(ІІ) 

Сполука 3
A2g

3
T1g(Р) 

3
A2g

3
T1g(F) 

3
A2gEg 

[Ni(mphpd)2]n 25900 14900 13500 

[Ni(alacac)2]n 25600 15380 13900 

Сполука B1gEg B1gB2g B1gA1g 

[Cu(mphpd)2]n 17577 16234 14556 

[Cu(alacac)2]n 17857 16393 14184 

Таким чином, загальний вигляд спектрів полікомплексів ідентичний до 

спектрів монокомплексів, що свідчить про близькість будови 

координаційного поліедру при полімеризації, і дозволяє описати найближче 

оточення нікелю в полімерах як деформoване октаедричне, а купруму - як 

плоско-квадратне.  
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4.2. Металополімери на основі β-дикарбонільних комплексів 4f-

металів 

4.2.1. Дослідження кінетики полімеризації комплексів Ln(III) 

Полімеризацію та дослідження кінетики полімеризації лантанідних 

комплексів з β-дикарбонільними лігандами проводили аналогічно до 3d-

комплексів. Cхему полімеризації наведено в [200].  

Як було зазначено в розд.1, β-дикетони з ненасиченими алільними 

замісниками, погано вступають в реакції полімеризації. Слід відмітити, що 

гомополімеризація алілацетоацетату відбувається значно гірше, ніж 

гомополімеризація метакроїлацетофенону, проте комплексоутворення може 

сприяти підвищенню активності комплексів з alacac в реакціях полімеризації 

порівняно з вільним лігандом. Це пов’язано з перерозподілом електронної 

густини з β-дикарбонільного ліганду на метал, у зв'язку з чим збільшується 

порядок подвійного зв'язку в молекулі ліганду, що сприяє полегшенню 

проходження полімеризації. Використання донорних апротонних 

розчинників дозволяє не лише компенсувати перерозподіл зарядів у лігандах 

за рахунок часткового відновлення електронної густини в β-кетоестері, але й 

підвищити виходи металополімерів та досягти досить високих швидкостей 

полімеризації.  

Безумовно, є не зовсім коректним порівняння полімеризації натрієвої 

солі метакроїлацетофенону (Namphpd) та алілацетоацетату (Halacac) 

внаслідок як різної природи лігандів (дикетон та кетоестер), так і різної 

природи замісників (арильний та оксоалкільний), що вже само собою 

обумовлює відмінності в перерозподілі електронної густини. Проте, 

спираючись на літературні дані [229], де досліджували процеси полімеризації 

-заміщених алілацетилацетонатів та фторалілацетилацетонатів, можна 

припустити, що перерозподіл електронної густини з подвійного зв’язку на 

атом оксигену оксоалільної групи знижуватиме активність кетоестеру в 

реакціях полімеризації. З іншого боку, при комплексоутворенні концентрація 

електронної густини на іоні металу сприятиме ослабленню «електронної» 
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напруги між ненасиченим зв’язком та оксигеном оксоалільного замісника, 

що, в свою чергу, активізує кетоестерний металокомплекс в реакції 

полімеризації. 

Проведені нами дослідження полімеризації комплексів на основі 

метакроїлацетофенону показали, що швидкість полімеризації комплексів 

M(mphpd)2 (M (ІІ)=Ni, Cu) в ДМФА виявилась меншою, ніж для mphpd, що 

підтвердило зроблені в літературі висновки про нижчу реакційну здатність 

металокомплексів порівняно з вільними лігандами [230].  

Спираючись на емпіричне правило радикальної полімеризації 

«активний мономер – неактивний радикал», будь–який найактивніший 

радикал, якщо його повністю ізолювати від інших радикалів і речовин, може 

існувати як завгодно довго. Тому радикали можна охарактеризувати такими 

поняттями як «стабільність» та «живучість» [231]. Стабільність радикала є 

термодинамічною властивістю, яка обумовлена делокалізацією неспареного 

електрона. Ступінь делокалізації можна оцінити за кількістю близьких за 

енергією граничних структур. Так, для метакроїлацетофенону можна записати 

такі граничні структури:  

CH
2

CHC CC

O O

C
6
H

5

CH
3
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Живучість або кінетична стабільність радикалів найчастіше пов’язана з 

просторовим екрануванням радикального центру, яке не дає їм можливості 

взаємодіяти з подібними до себе радикалами [231].  
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Мономеру M(mрhрd)n відповідає радикал, для якого неможливо 

записати граничні структури, і тому неспарений електрон в ньому в значній 

мірі локалізований, тобто структура є більш жорсткою: 

M
OO

C6H5C

M
OO

C6H5C

CH3 CH3

CH2 CH2

*

 

Схема 4.1.–  Утворення граничних структур комплексів з mphpd. 

Очевидно, саме з цієї причини комплекси металів з mphpd, аналогічно 

до акрилатів металів полімеризуються гірше, ніж вільні ліганди.  
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Схема 4.2. – Утворення граничних структур комплексів з alacac 

Відомо, що мономери загальної формули СН2=СН-СН2Х, які містять 

алільні замісники, полімеризуються зі швидкостями в багато разів меншими, 

ніж вінільні (СН2=СНХ) мономери [232]. Причиною цього є деструктивна 

передача ланцюга на мономер і утворення резонансно стабілізованого 

малоактивного радикала, не здатного ініціювати полімеризацію. У даному 

випадку мономер виступає як інгібітор, з чим і пов’язана низька реакційна 

здатність алільних мономерів. Відомо, що мономерні β-дикетони з алільними 

замісниками (apd, fapd, od) [229, 233] взагалі не полімеризуються. 
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Дослідження кінетики радикальної полімеризації алілацетоацетату показали, 

що вже на ранній стадії процесу відбувається обрив ланцюга, що і призводить 

як до низького ступеню полімеризації, так і до низького виходу полімеру. При 

цьому в реакційній суміші спостерігається досить високий вміст мономеру.  

Щодо алілацетоацетатів, то вони є більш активними мономерами в 

реакції полімеризації, ніж вільний ліганд [200]. Встановлено, що комплекси 

полімеризуються значно краще, ніж сам кетоестер, що обумовлено 

стабільністю радикала та можливістю існування для лантанідних комплексів 

кількох граничних структур.  

На рис. 4.5. наведені кінетичні криві, а в табл. 4.4. – розраховані 

кінетичні параметри полімеризації β-дикарбонілів та лантанідних комплексів 

на їх основі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5. Кінетичні криві полімеризації комплексів Nd(ІІІ), Er(ІІІ), Yb(ІІІ). 

Таблиця 4.4. Кінетичні параметри полімеризації комплексів Ln(ІІІ) з 

mphpd та alacac. 

Комплекс Vр.10
4
 моль/(л∙с) Vзред, 10

4
 с

-

1
, 

K10
4
, 

л
1/2

/(моль
1/2

∙с) 

[Nd(mphpd)3∙2H2O]·H2O 3,15 10,5 19,2 

Nd(alacac)3·2H2O 2,57 8,56 15,6 

Er(mphpd)3·2H2O 0,46 1,52 2,57 

Er(alacac)3·H2O 0,97 3,36 5,14 

Yb(mphpd)3·2H2O  2,45 8,22 14,7 

Yb(alacac)3·2H2O 1.95 6,4 12,7 
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З даних табл.4.4. видно, що швидкість полімеризації Vр 

металокомплексів залежить від природи β-дикарбонільного ліганду та 

змінюється в ряду Namphpd > Ln(mphpd)n > Ln(alacac)n > Halacac (Ln=Nd(ІІІ), 

Er(ІІІ), Yb(ІІІ)). При полімеризації β-дикарбонільних комплексів, які містять 

ненасичені замісники, ентропія процесу залежить від імовірності існування 

мономеру в циклічній формі чи у формі елементарної ланки лінійного 

полімеру. Введення в структуру ліганду бокових груп  знижує  напруженість 

шестичленного металоциклу, і цим самим зменшує активність мономеру в 

реакції полімеризації. Оскільки метакроїлацетофенон містить фенольний та 

метакроїльний замісники, то йому властива більш жорстка, впорядкована 

структура (нижча ентропія системи). Наявність метильної та алільної  групи 

в молекулі алілацетоацетату значно знижує напруженість металоциклу, в 

такій системі ентропія досить висока, що, в свою чергу, обумовлює 

підвищення термодинамічної стійкості утворених граничних структур. 

Очевидно, що і активність такого металовмісного мономеру в реакції 

радикальної полімеризації буде значно вищою. Саме цей ефект і обумовлює 

підвищення реакційної здатності комплексів на основі алілацетоацетату 

порівняно з вільним лігандом та знижує активність координаційних сполук 

на основі метакроїлацетофенону порівняно з самим mphpd. Незалежно від 

ліганду реакційна здатність металокомплексів в реакціях полімеризації для 

досліджуваних лантанідів зменшується в ряду Nd >Yb >Er. Це може бути 

пов'язано як з електронною будовою металу, так і зі стійкістю комплексів та 

стеричними труднощами, які виникають при полімеризації.  

Таким чином, реакційна здатність металокомплексів до полімеризації 

залежить і від типу ліганду, і від природи металу. Порівнюючи дані табл.. 

4.1. та 4.4. видно, що швидкість полімеризації менша у комплексів 3d-металів 

порівняно з аналогічними комплексами лантанідів, що обумовлено наявністю 

більшої кількості активних центрів (ненасичених фрагментів) у молекулах 

лантанідних комплексів. Імовірно, зростання константи швидкості 
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полімеризації комплексів LnL3 пов’язано також з вищою стійкістю 

лантанідвмісних полімерів порівняно з металополімерами 3d-металів [216]. 

 

4.2.2. Дослідження спектральних та термічних властивостей 

полікомплексів лантанідів 

На рис.4.6. та в табл..4.5. наведено ІЧ-спектри синтезованих 

металополімерів лантанідів та віднесення основних смуг коливання в 

спектрах. 
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Рис.4.6. ІЧ-спектр металополімеру [Nd(alacac)3]n. 

Як видно з рис.4.6., в ІЧ-спектрах металополімерів в області 1500 – 

1600 см
–1 

спостерігається набір смуг, аналогічних до ІЧ-спектрів мономерних 

комплексів, що свідчить про однакову координацію лігандів як в моно-

комплексах, так і в полімерах. Значне зниження інтенсивності смуг (С=С) в 

області 1630 – 1670 см
–1

 у порівнянні з мономерами, підтверджують 

утворення полімерної структури та свідчить про наявність лише кінцевих 

ненасичених С=С груп. Також слід відмітити, що при полімеризації не зникає 

смуга (Н20) в області 3200-3600 см
–1

, що може бути пов’язано як з вологістю 

зразка, так і з наявністю залишкової води в пустотах металополімеру. 
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Останній факт може бути обумовлений дослідженням процесів полімеризації 

при відносно невисокій температурі (80°С). 

Таблиця 4.5. Віднесення частот коливання в ІЧ-спектрах 

металополімерів Ln(III) 

Комплекс (М-O)  

+хел. кольца 

νas(СО) + s (СС)  as(СС) +s (CO) 

  

s (C=C) 

[Nd(mphpd)3]n 418, 438, 458,  

480, 502, 522 

1417,1448пл,  

1467пл 

1553, 1597пл 1650сл. 

[Er(mphpd)3]n 425,  442, 470, 

 495, 505, 540 

1425, 1440пл  1557, 1602пл 1660сл. 

[Yb(mphpd)3]n 421, 453, 490,  

505, 545 

1439, 1450пл 1561, 1599 1660сл. 

[Nd(alacac)3]n 420,445,460,  

505, 558 

1445,1480 1515, 1620 - 

[Er(alacac)3]n 432, 450, 470,  

507, 555 

1445, 1470 1582,1615 1650сл. 

[Yb(alacac)3]n 425, 459, 484,  

498, 555 

1442, 1470 1540, 1615 - 

 

Слід відмітити, що в ІЧ-спектрах металокомплексів  коливання 

зв’язку Ln-О та хелатного кільця, які знаходяться в області 400-650 см
-1

, 

мають різну інтенсивність та ширину, а для полімерів всі смуги практично 

однаково розділені і мають однакову інтенсивність, що свідчить як про 

рівноцінність усіх зв’язків в молекулі металополімеру, так і про 

впорядкованість самої структури металополімеру. Слід відзначити, що 

положення смуг коливання зв’язків М-O в ІЧ-спеткрах полімерних та 

мономерних комплексів практично однакове, а незначне зміщення ν(М-О) в 

низькочастотну ообласть (~20см
-1

) для полімерних комплексів обумовлено 

лише деформацією координаційного вузла внаслідок полімеризації, що 

призводить до ослаблення зв’язку метал-оксиген.  

Термодеструкція металополімерів дещо відрізняється від 

терморозкладу монокомплексів. На рис. 4.7. наведена термограма 

металополімеру [Nd(alacac)3]n. Ендоефект при 132°С відповідає дегідратації 

металополімеру, пов’язаної з видаленням молекул води, які знаходяться в 
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пустотах металополімеру. Втрата маси в діапазоні температур 192-500°С та 

ряд незначних термоефектів при 199, 224, 248, 287, 336, 390, 460°С 

обумовлено як перегрупуванням, так і розривом зв’язків між сусідніми 

молекулами у структурі металополімеру.  

 

Рисунок 4.7. – Термограма метало полімерного комплексу 

[Nd(alacac)3]n 

Термограми металополімерів Nd(III), Er(III) та Yb(III) є подібними, але 

в залежності від ліганду процес розкладу дещо відрізняється, що обумовлено 

різною природою лігандів, а також структурою, молекулярною масою та 

термодинамічною стійкістю утворених полімерів.  

Електронні спектри поглинання металополімерів лантанідів аналогічні 

до ЕСП монокомплексів. На рис.4.8 наведено ЕСП для неодимвмісних 

сполук з mphpd. Слід зазначити, що у порівнянні зі спектрами 

монокомплексу, максимуми смуг f-f-переходів зазнають довгохвильового 

зміщення на 10 – 190 см
–1

, що свідчить про ослаблення зв'язку металу з 

лігандом в полімері (табл.4.6).  

На рис.4.9. наведено СДВ полімерних комплексів Nd(III) з mphpd та 

alacac, з яких видно, що для обох сполук спостерігається набір смуг, які 

відповідають f-f-переходам іону неодиму з 
4
І9/2 основного стану. 
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Рисунок 4.8 –  Електронні спектри 

поглинання комплексу 

[Nd(mphpd)3·2H2O]·H2O (1) та 

металополімеру [Nd(mphpd)3]n (2). 
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Рисунок 4.9. – СДВ полімерних 

комплексів [Nd(mphpd)3]n (1), 

[Nd(alacac)3]n (2). 

 

Для комплексу [Nd(alacac)3]n НЧП 
4
І9/2 → 

2
Р1/2 містить плече, що може 

свідчити про наявність або двох оптичних центрів, або присутність домішок 

мономеру, або зниження симетрії металополімеру порівняно з мономерним 

зразком [234]. Підтвердити або заперечити факт наявності двох оптичних 

центрів можна, записавши спектри фотолюмінесценції зразка. Щодо домішок 

мономеру, то це неможливо, оскільки положення максимуму відрізняється 

від його положення у мономері, а от зниження симетрії може мати місце, 

оскільки при полімеризації утворюються достатньо жорсткі структури з 

мінімальним запасом вільної поверхневої енергії. Для комплексу 

[Nd(mphpd)3]n дана смуга уширена та має низьку інтенсивність, що свідчить 

про наявність одного випромінюючого центра у кристалічних зразках. 

Максимуми смуг, що відповідають переходам 
4
І9/2

4
G5/2,

 2
G7/2 зазнають 

зміщення (Δλ~90см
-1

) (рис. 4.10, табл.4.6), що підтверджує аналогічне 

координаційне оточення іона лантаніду в мономерах та металополімерах.  
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Таблиця 4.6. Енергії переходів в СДВ мономерних та полімерних 

комплексів Nd(III) (см
-1

). 

Перехід [Nd(mphpd)3

·2H2O]·H2O 

[Nd(mphpd)3]n Δλ Nd(alacac)3

2H2O 

[Nd(alacac)3]n λ 

4
І9/2

2
P1/2 23255 23270 

23350 

95 23201 

23285 

23315 114 

4
І9/2

4
G11/2

 21600сл. 21710 110 21600 21691 91 
4
І9/2

2
D3, 

2
P3/2 

21090 21180 90 21141, 

20920 

21322 181 

4
І9/2

4
G9/2 19520 19510 10 19450 19569 149 

4
І9/2

4
G7/2 19050 19100 50 18975 19073 98 

4
І9/2

4
G5/2,

 

2
G7/2 

17168 17240 72 17330пл. 

17138 

17212 74 

4
І9/2

2
H11/2

 15920 15995 75 15950 16000 50 
4
І9/2

4
F9/2 14700 14716 16 14610 14671 61 

4
І9/2

4
F7/2 13400 13440 40 13410 13423 13 

4
І9/2

4
H9/2,

 

4
F5/2 

12470 12500 30 12480 12480 - 

4
І9/2

4
F3/2 11430 11460 30  11290  
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Рис.4.10. Діаграма зсувів в СДВ полікомплексів неодиму(ІІІ) (см
-1

) 

Значне зниження інтенсивності смуг поглинання для 

алілацетоацетатного полікомплексу свідчить про екранування центрального 

іону фрагментами полімерного ланцюга. Загальний вигляд спектрів, 

довгохвильове зміщення смуг поглинання та розщеплення спектральних 

ліній свідчать про некубічну симетрію поля лігандів. Структура електронних 

спектрів поглинання та спектрів дифузного відбиття практично не 
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відрізняється, що свідчить про подібність будови сполук в розчині та 

твердому стані . 

Для металополімерів [Er(mphpd)3]n і [Er(alacac)3]n максимуми основних 

f-f-переходів в спектрах СДВ майже співпадають, а їх незначне зміщення 

(~50см
-1

) у порівнянні з СДВ комплексів ErL3·2H2O не виявляють суттєвого 

впливу на будову та найближче координаційне оточення іону Er
3+

 в 

металополімерах (табл.4.7., рис.4.11) та свідчать про незмінність симетрії 

металокомплексів при полімеризації. 

Таблиця 4.7 – Енергії переходів (нм) в ЕСП комплексів ербію (ІІІ). 

Перехід Er(mphpd)3·2Н2О [Er(mphpd)3]

n 

Er(alacac)3·Н2

О 

[Er(alacac)3]n 

4
I15/2

4
G11/2 26309 26355 26420 26385 

4
I15/2

4
F5/2

 22270 22222 22296 22297 

4
I15/2

4
F7/2 20538 20492 20490 20534 

4
I15/2

4
H11/2 

+
4
S3/2 

19190 

 

19157 19157 19194 

4
I15/2

4
F9/2 15324 15314 15313 15337 

4
I15/2

4
I9/2 12488 12484 12477 12500 

4
I15/2

4
I11/2 10266 10246 10246 10252 
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Рисунок 4.11. – Діаграма зсувів в СДВ полікомплексів ербію(ІІІ) (см
-1

). 



 

 

114 

600 800 1000

0,0

0,2

0,4

2

1

D

,нм

4
G

11/2

4
I
15/2

4
G

11/2

4
I
15/2

4
F

7/2
, 

4
H

11/2
, 

4
S

3/2

4
I
15/2

4
F

9/2

4
I
15/2

4
I
9/2

4
I
15/2

4
I
11/2

4
I
15/2

4
G

9/2

 Рисунок 4.12. – СДВ полімерів -

[Er(mphpd)3]n (1), [Er(alacac)3]n (2) 
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 Рисунок 4.13. – ЕСП комплексу 

Er(alacac)3·Н2О (1) та металополімеру 

[Er(alacac)3]n (2) 

 

У спектрах металополімерів ітербію (рис. 4.14.) спостерігається один 

максимум переходу 
2
F7/2 →

2
F5/2 іону Yb(III) (λ1=971 нм,  λ2=972 нм). Слід 

відмітити, що, на відміну від комплексів Nd(III), для металополімерів Yb (ІІІ), 

незалежно від β-дикарбонілу, спостерігається невелике гіпсохромне зміщення 

(~50 см
-1

) у порівнянні з металокомплексами, що може свідчити про 

підсилення зв’язку металу з лігандом. Для полімерного алілацетоацетатного 

комплексу спостерігається уширення та розщеплення смуги  
2
F7/2 →

2
F5/2 та 

зниження її інтенсивності, що може свідчити як про зниження симетрії, так і 

про наявність кількох оптичних центрів. 
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Рисунок 4.14. – Електронні спектри [Yb(alacac)3]n (1) та [Yb(mphpd)3]n(2). 
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Зважаючи на менший іонний радіус Yb(ІІІ) порівняно з Nd(III), можна 

припустити зниження активості Yb(alacac)3·2Н2О в реакції радикальної 

полімеризації шляхом зниження ступеню полімеризації, що обумовлено 

різким падінням ентропії, і, як наслідок, обривом ланцюга. Такий факт може 

бути поясненням наявності кількох центрів випромінювання. Проте, в цілому, 

загальний вигляд ЕСП мономерів та полімерів аналогічний, що свідчить про 

те, що полімеризація не впливає на геометрію та будову координаційного 

поліедру елементарних ланок. 

Як і у випадку металокомплексів, аналіз електронних спектрів 

полімерів не дозволяє зробити однозначний висновок про симетрію 

найближчого координаційного оточення. За сукупністю результатів 

дослідження, співставленням з літературними даними та ізоструктурністю 

сполук неодиму та ербію можна припустити, що координаційним поліедром 

елементарної ланки для металополімерних сполук всіх іонів лантанідів є 

квадратна антипризма. 

 

4.3. Дослідження кополімерів на основі β-дикарбонільних 

комплексів 4f-металів 

Радикальна кополімеризація за механізмом та стадіями процесу 

аналогічна до радикальної гомополімеризаціії. При цьому кополімеризація 

дає можливість поєднувати в одному матеріалі властивості різних 

гомополімерів (в нашому випадку промислового мономеру (ПМ) та 

металокомплексу), змінюючи їх співвідношення в необхідному напрямку, 

тобто дозволяє отримувати сполуки заданого складу, а, отже, і властивостей. 

З цієї точки зору виникає необхідність цілеспрямованого підбору як 

ПМ, так і оптимального співвідношення обох мономерів в процесі 

радикальної кополімеризації. Найбільш поширеним є одержання кополімерів 

при співвідношеннях мономер:металокомплекс = 95:5 та 95:1.  Проведені 

попередні дослідження показали, що вміст металокомплексу у вихідній 

суміші - 1% настільки малий, що не дозволяє ідентифікувати наявність 
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функціональних груп координаційної сполуки, а, відповідно, і оцінити 

характер змін, які відбуваються з металокомплексом при кополімеризації. У 

зв’язку з цим, для дослідження було обрано співвідношення промисловий 

мономер:металокомплекс=95:5. В якості промислових мономерів були 

використані  вінілкарбазол (VK), стирол (Styrene) та метилметакрилат 

(MMA). Такий вибір мономерів обумовлений їх властивостями та 

можливістю практичного застосування. Полімери за основі даних мономерів 

можуть утворювати термостабільні, міцні та тонкі плівки.  

 

 

 

 

    ММА                                                   VK                            ST 

Кополімери синтезували в умовах, прийнятих за стандартні [розд. 2]. 

Одержані кополімери висаджували в ізопропанол, промивали, 

відфільтровували та висушували. Вихід кополімерів становив 90%, що 

обумовлено просторовою будовою мономерів, їх здатністю до утворення 

лінійних та розгалужених впорядкованих структур. Як видно з наведених 

структур ПМ, вони є досить жорсткими, напруженими, з невисокою 

ентропією, внаслідок чого і процес полімеризації, який, в свою чергу, 

викликає впорядкування системи, тобто сприяє зниженню ентропії, буде 

протікати не напружено рівномірно, що обумовлено термодинамічною 

стабільністю таких систем. 

Дослідження кінетики радикальної кополімеризації було не доцільним, 

оскільки у зв’язку з відносно невеликим вмістом металокомплексів у 

кополімері одержані кінетичні параметри будуть характеризувати в 

основному процес полімеризації промислових мономерів, а ці результати вже 

відомі [235, 236].  

ІЧ-спектри синтезованих лантанідвмісних кополімерів (рис.4.15, табл. 

4.9.) аналогічні до відповідних мономерних та гомополімерних сполук. 
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Положення основних смуг коливання в областях 1500-1600 та 450-600 см
-1

 

свідчать про бідентатно-циклічну координацію лігандів до іону Ln
3+

. 

Зменшення інтенсивності смуг в кополімері порівняно з гомополіиерами 

пов’язано зі зменшенням кількості функціональних груп в полімерній 

матриці. Розщеплення смуг коливань as(CС) та s(CО) свідчить про певну 

нерівноцінність зв’язків, що обумовлено перерозподілом електронної 

густини в β-дикарбонільному фрагменті. Наявність розщеплення смуг в 

області 400-430 см
-1

 також свідчить про нерівноцінність зв’язку Ln-O, що 

може бути пов’язано з різними довжинами зв’язків. Смугу, яка відповідає 

валентному коливанню подвійного зв’язку С=С (1600-1650 см
-1

) в 

кополімерному металокомплексі виділити важко, оскільки вона 

перекривається з аналогічними смугами промислових мономерів. 
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Рисунок 4.15. – ІЧ-спектр [Nd(mphpd)3]n та [Nd(mphpd)3]n[Styrene]m 

 

Подібність ІЧ-спектрів металохелатних мономерів, полікомплексів та 

кополімерів дозволяє припустити близькість лігандного оточення іонів 

металів в цих сполуках.  
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Таблиця 4.9 – Характеристичні смуги в ІЧ-спектрах кополімерів (см
-1

) при 

співвідношенні ПМ:комплекс=95:5 

Комплекс (СО) (СС) (М-О) 

VK Styrene MMA VK Styrene MMA VK Styrene MMA 

Nd(mphpd)3 1497 1495 1495 1590 1583 1589 457, 

503, 

539, 561 

460, 

505, 

540,555, 

565, 570 

461, 

500, 

535, 568 

Еr(mphpd)3 1495 1499 1498 1592 1595 1588 458, 

502, 

541,555, 

569 

461, 

504, 

538, 567 

459, 

502, 

535, 564 

Yb(mphpd)3 1495 1495 1498 1595 1593 1592 455, 

508, 

548, 562 

460, 

506, 

539, 569 

462, 

502, 

538, 555 

Nd(alacac)3 1490 1485 1488 1583 1590 1592 459, 

500, 

554, 568 

455, 

506, 

534, 553 

461, 

502, 

540, 560 

Еr(alacac)3 1485 1485 1490 1591 1586 1587 460, 

500, 

539, 555 

462, 

502, 

541, 558 

460, 

504, 

554, 568 

Yb(alacac)3 1485 1483 1489 1590 1585 1585 458, 

501, 

543, 567 

462, 

507,545, 

563 

461,506, 

540, 

553, 569 

 

Аналіз даних термогравіметричних досліджень кополімерів показав, 

що вбудовування комплексів в кополімерний ланцюг сприяє покращенню 

показників, які характеризують деструктивні зміни, як в гомополімерному 

металокомплексі, так і в промисловому полімері. Так, терморозклад 

гомополімерів починається при температурі 230°С, а у випадку кополімерів 

цей процес починається лише від 330°С (рис.4.16), тобто температура 

початку розкладу полімерного ланцюга також підвищується на 50-60°С [237], 

що обумовлено стабілізуючою дією металокомплексів. Отже, можна 

стверджувати, що при кополімеризації відбувається взаємообумовлена 

стабілізація промислових мономерів і зв’язаних з ними металоцентрів.  
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Рисунок 4.16. – Криві втрати маси [Nd(alacac)3]n(1), [Nd(alacac)3]n 

[MMA]m. 

В електронних спектрах дифузного відбиття синтезованих 

кополімерів, як і в попередньо досліджених мономерних та полімерних 

сполуках, присутні смуги, які відповідають основним f-f-переходам іонів 

лантанідів. Так, для неодимвмісних кополімерів у видимій області спектру 

спостерігається набір смуг, які відповідають переходам іону Nd
3+

 з 

основного 
4
І9/2 рівня (табл.4.10).  

Таблиця 4.10. – Енергії переходів (см
-1

) в СДВ неодимвмісних кополімерів  

 

Перехід 
[Nd(mphpd)3]n[ПМ]m [Nd(alacac)3]n[ПМ]m 

ММА VK Styrene ММА VK Styrene 
4
I9/2

2
P1/2 23267 23150 23474 23150 23294 23255 

4
I9/2

4
G9/2 19589 19420 19880 19608 19581 19531 

4
I9/2

4
G7/2 19102 18800 - 19157 19134 19120 

4
I9/2

2
G7/2, 

4
G5/2 

17227 17070 17240 17241 17242 17212 

4
I9/2→

2
H11/2

 
15528 15700 15950 16002 15991 16000 

4
I9/2

4
F9/2 14749 14540 14800  

4
I9/2

4
F7/2

 13459 13370 13460 
4
I9/2

4
H9/2

 12490 12320 12470 
4
I9/2

4
F3/2

 11499 11440 

11390 

11495 
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У спектрах кополімерів на основі β-дикарбонільних комплексів Nd (ІІІ) 

смуга надчутливого переходу 
4
I9/2

2
P1/2  низької інтенсивності, уширена та 

містить невелике плече, що обумовлено низькою концентрацією металу в 

полімерному ланцюзі та різним оточенням металоцентру в полімерній 

матриці метилметакрилату, вінілкарбазолу та стиролу. Смуга поглинання, що 

відповідає переходам 
4
I9/2→

4
G5/2,

2
G7/2 іона Nd

3+
  (17100-17250 см

-1
), досить 

інтенсивна, а для кополімеру на основі вінілкарбазолу розщеплена, що 

свідчить про некубічну симетрію поля лігандів. Значно нижча інтенсивність 

максимумів кополімерних комплексів на основі вінілкарбазолу та стиролу 

(рис. 4.17) обумовлена як низьким вмістом металокомплексу у кополімері 

(5%), так і екрануванням іону неодиму громіздкими молекулами VK та 

Styrene. 
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Рисунок 4.17. – CДВ комплексів [Nd(mphpd)3]n[MMA]m (1), 

[Nd(mphpd)3]n[VK]m (2), [Nd(mphpd)3]n[Styrene]m (3). Врізка – деталізований 

спектр [Nd(mphpd)3]n[Styrene]m. 

Порівнюючи СДВ гомо- та кополімерів неодиму на основі mphpd та 

alacac слід відмітити, що форма та положення максимумів смуг поглинання в 

спектрах практично не відрізняється, а їх зміщення в СДВ кополімерів 

можуть свідчити, як про формування кополімерної структури, так і про 
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незначні деформації координаційного поліедра внаслідок структурних 

перегрупувань.  

В СДВ кополімерів ербію присутні смуги, які відповідають переходам з 

4
I15/2 основного стану іона Er

3+
 (рис. 4.18). Як видно з таблиці 4.12, для усіх f-

f-переходів Er
3+

 має місце лише довгохвильове зміщення в порівнянні з 

відповідними смугами в СДВ гомополімерів, що свідчить про певний внесок 

ковалентної складової у зв’язок метал-ліганд, а також про незмінність 

координаційного числа центрального іону. Оскільки Δλmax для жодного 

переходу не перевищує 200 см
-1

, можна однозначно стверджувати, що при 

кополімеризації будова координаційного поліедра не зазнає суттєвих змін. 
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Рисунок 4.18. – CДВ кополімерів [Er(mphpd)3]n[MMA]m (1), 

[Er(mphpd)3]n[Styrene]m (2). 

 

Таблиця 4.12. Енергії переходів в СДВ кополімерів ербію (ІІІ) 

 

перехід 
[Er(mphpd)3]n[ПМ]m [Er(alacac)3]n[ПМ]m 

ММА VK Styrene ММА VK Styrene 
4
I15/2

4
G11/2    26455 26534 26525 

4
I15/2

4
F3/2 22178 22280 22272 22332 22242 22459 

4
I15/2

4
F7/2 20509 20485 20559 20599 20514 20555 

4
I15/2

2
H11/2,

4
G11/2 19183 19175 19205 19229 19145 19227 

4
I15/2

4
S3/2 18443 18450 18484 18501 18412 18486 

4
I15/2

4
F9/2 15302 15310 15361 15358 15320 15360 

4
I15/2

4
I9/2 12485, 

12121 

12480, 

12120 

12516, 

12152 

- 12494 12526 
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Для кополімерів Yb(III), так як і для металокомплексів та 

гомополімерів, в СДВ спостерігається лише один перехід з максимумом в 

області 970-980 нм (рис. 4.19). Форма та положення смуги  
2
F7/2 →

2
F5/2 

кополімерних сполук ітербію майже не відрізняється, що свідчить про 

однакову будову координаційного вузла в усіх синтезованих зразках. 

Незначна різниця  інтенсивності максимумів поглинання свідчить про різну 

концентрацію металоцентрів в досліджуваних сполуках.  
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Рисунок 4.19. – СДВ комплексів [Yb(mphpd)3]n[Styrene]m (1) та 

[Yb(mphpd)3]n[MMA] (2). 

Значно нижча інтенсивність λmax кополімерного комплексу Yb (III) у 

порівнянні з λmax гомополімеру пов’язана з низьким вмістом 

металокомплексу у кополімері (5%) (рис. 4.20). 

 

Рисунок 4.20. – СДВ комплексів [Yb(alacac)3]n (1) та 

[Yb(alacac)3]n[MMA]m(2). 
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Спираючись на співставлення спектроскопічних досліджень для 

синтезованих лантанідвмісних кополімерів, можна запропонувати наступну 

будову елементарної кополімерної ланки: 
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Рисунок 4.21 – Будова лантанідвмісних кополімерів зі стиролом (а), 

вінілкарбазолом (б)  та метилметакрилатом (в). 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ: 

Аналіз даних для полімерних комплексів 3d– та 4f–металів дозволяє 

зробити наступні висновки: 

- дослідження процесу полімеризації показали, що комплексоутворення 

викликає зниження реакційної здатності мономерів в реаціях полімеризації у 

порівнянні з вільним лігандом для метакроїлацетофенону, оскільки 

подвійний зв'язок кон’югований з металоциклом, що, в свою чергу, виключає 

утворення граничних структур та знижує стабільність радикалів, що ростуть. 

Для металокомплексів на основі алілацетоацетату комплексоутворення 

сприяє зростанню реакційної здатності мономерів у порівнянні з вільним 

alacac, що обумовлено ентропійним ефектом та напруженістю структури. 

Швидкість полімеризації та вихід металополімерів залежить від природи β-

дикарбонільного ліганду та електронної будови металу і змінюється в ряду 

Namphpd > M(mphpd)3 > M(alacac)3 > Halacac, M = Cu(II), Ni(II); Nd(ІІІ), 

Er(ІІІ), Yb(ІІІ);  

-  процеси кополімеризації відбуваються швидше, ніж 

гомополімеризації, що обумовлено високою швидкістю полімеризації 

стиролу, вінілкарбазолу та метилметакрилату; 

- аналіз спектральних досліджень металополімерів та кополімерів 

показав, що при полімеризації найближче координаційне оточення іонів 

металів та будова координаційного поліедру не змінюється, має місце лише 

певна деформація координаційного поліедру;  

- результати термічного аналізу показали, що молекули води не входять 

до внутрішньої координаційної сфери іонів лантанідів, але їх незначна 

кількість міститься в пустотах металополімерів. Кополімеризація 

металокомплексів з промисловими мономерами дозволяє підвищити 

термічну стійкість таких сполук у порівнянні з вихідними на 50-60°С.  
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РОЗДІЛ 5 

ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛАНТАНІДВМІСНИХ  

β-ДИКАРБОНІЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА НАНОМАТЕРІАЛИ 

НА ЇХ ОСНОВІ 

 

В розділі розглянуто питання стосовно люмінесцентних властивостей 

синтезованих лантанідвмісних β-дикарбонільних сполук (моно-, 

змішанолігандних, гетероядерних комплексів та металополімерів) та 

створення на їх основі прекурсорів наноматеріалів. Змішанолігандні 

комплекси Nd(ІІІ), Er(ІІІ) та Yb(ІІІ) з фенатроліном, гетерометалічні сполуки 

3d-4f-металів ( Cu(II), Ni (ІІ), Zn(II), Nd(ІІІ), Er(ІІІ), Yb(ІІІ)) та полімери і 

кополімери на їх основі синтезовано за методиками, наведеними в розд. 2. 

Одержані сполуки охарактеризовані методами ІЧ-, електронної та 

люмінесцентної спектроскопії, ДТА-аналізу. Нанорозмірність синтезованих 

сполук встановлено методами динамічного розсіювання світла та 

електронної мікроскопії. Проведено порівняння спектрально-

люмінесцентних властивостей моно-, гомополімерних, кополімерних, 

змішанолігандних та гетерометалічних сполук з метою встановлення 

найбільш ефективних випромінюючих систем.  

 

5.1. Спектрально-люмінесцентні властивості мономерних та 

металополімерних комплексів Nd(ІІІ), Er(ІІІ) та Yb(ІІІ). 

 

Слід відмітити, що ефективна люмінесценція з лінійчатим спектром 

можлива лише, якщо значення енергії триплетного рівня ліганду (ЕT) вище 

енергії випромінюючого (ES) рівня іонів лантанідів: ЕT > ES. Для 

експериментального визначення енергії триплетних рівнів β-дикарбонільних 

лігандів в досліджуваних комплексах були вивчені спектри флуоресценції та 

фосфоресценції (при 77К) гадолінієвих комплексів з 

метакроїлацентофеноном та алілацетоацетатом, синтезованих за тими ж 
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методиками, що і досліджувані в роботі лантанідні комплекси, які дозволили 

розрахувати  ET метакроїлацетофенону (ET=19490см
-1

)
 
та алілацетоацетату 

(ET=20660см
-1

) (рис. 5.1.). 

 

Рисунок 5.1. – Схема триплетних рівнів лігандів та резонансних рівнів 

іонів лантанідів. 

Високі значення ЕT лігандів свідчать про можливість 

внутрішньомолекулярного переносу енергії до іонів Ln(III) (ЕNd=11500 см
-1

, 

EEr=6500 см
-1

, EYb=10200 см
-1

). Оскільки енергія резонансного рівня іона 

Nd(ІІІ) значно нижче енергій триплетних рівнів обох лігандів (ΔЕmphpd=19490 

см
-1

, ΔЕalacac=20660 см
-1

), то в даних комплексах може проявлятися ефективна 

4f-люмінесценція. 

Спектри збудження мономерного (рис. 5.2.) та полімерного 

комплексів неодиму на основі метакроїлацетофенону в твердому стані  

складаються з широкої смуги в області 300-400 нм з максимумом для 

[Nd(mphpd)3·2H2O]·H2O та [Nd(mphpd)3]n при 362 нм.  

Спектри люмінесценції (СЛ) вказаних сполук мають характерний для 

іону неодиму вигляд та складаються з трьох переходів: 
4
F3/2 → 

4
I9/2 (875-902 

нм), 
4
F3/2 → 

4
I11/2 (1061-1062 нм), 

4
F3/2 → 

4
I13/2 (1330-1333 нм) (рис. 5.3.). 

Розщеплення 
4
F3/2 → 

4
I9/2  переходу  на  5  компонент  для  пономерного  та  4  
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Ричунок 5.2. – Спектр збудження [Nd(mphpd)3·2H2O]·H2O. 

компоненти – для металополімерного комплексу (рис.5.3.) підтверджує 

некубічну симетрію координаційного поліедру в обох сполуках. Відсутність 

розщеплення смуги, яка відповідає переходу 
4
F3/2  

4
I11/2, для обох 

комплексів  свідчить про наявність одного випромінюючого центру. 

Інтенсивність люмінесценції гомополімеру у 5 разів вища, ніж мономерного 

комплексу, що обумовлено наявністю у [Nd(mphpd)3]n більшої кількості 

випромінюючих центрів.  
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Рисунок 5.3. – Спектр люмінесценції [Nd(mphpd)3·2H2O]·H2O (1) та 

[Nd(mphpd)3]n (2) в твердому стані (Т=293К, зб.=362нм).  
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Невисоке співвідношення інтенсивностей люмінесценції 

короткохвильового 
4
F3/2 → 

4
I9/2 та основного, найбільш інтенсивного 

лазерного переходу 
4
F3/2 → 

4
I11/2 ( 1,3 – для металокомплексу і 2,3 – для 

металополімеру), може свідчити про невисоку симетрію комплексів. 

Розрахований квантовий вихід 4f-люмінесценції (φ4f) складає 0,00312 для 

металокомплексу та 0,0172 – для його полімеру. 

Спектри збудження мономеру і полімеру алілацетоацетату Nd(ІІІ) 

λmax=355 нм. аналогічні до спектрів збудження метакроїлацетофеноатів 

неодиму. При збудженні в максимум цієї смуги в комплексах Nd(III) з 

alacac спостерігається 4f-люмінесценція. СЛ Nd(alacac)3⋅2H2O (рис. 5.4.) 

містить добре розділені піки, характерні для даного іона, що відповідають 

переходам зі збудженого рівня іона Nd(III) 
4
F3/2 на мультиплети основного 

рівня 
4
I9/2 (872, 877, 892 і 897 нм), 

4
I11/2 (1061 нм) і 

4
I13/2 (1330 нм). Відсутність 

розщеплення смуги переходу 
4
F3/2  

4
I11/2, свідчить про наявність одного 

координаційного центру. Смуга 
4
F3/2→

4
I9/2 розщеплена на чотири 

компоненти, що свідчить про некубічну симетрію поля лігандів. В СЛ 

металополімеру [Nd(alacac)3]n (рис.5.4, крива 2) смуга «лазерного» переходу 

4
F3/2 → 

4
I11/2  практично не зазнає зміщення (Δλmax=1нм), форма та положення 

максимумів та розщеплення відповідних переходів Nd
3+

 залишаються 

незмінними порівняно з Nd(alacac)3⋅2H2O, що свідчить про однакове 

координаційне оточення центрального іона в обох сполуках. Інтенсивність 

люмінесценції полімеру в 1,2 рази вище, ніж для металокомплексу. 

Квантовий вихід 4f-люмінесценції складає 0,0015 та 0,0018 для мономеру та 

полімеру відповідно, що значно нижче порівняно з відповідними сполуками 

Nd(III) з mphpd.  
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Рисунок 5.4. – Спектр люмінесценції Nd(alacac)32H2O (1) та 

[Nd(alacac)3]n(2) в твердому стані (Т=293К, зб.=355нм). 

Таким чином, для алілацетоацетатів Nd(III), на відміну від 

метакроїлацетофеноатів, полімеризація слабо сприяє підвищенню 

ефективності люмінесценції, що може бути обумовлено як стеричним 

фактором, так і низьким ступенем полімеризації  [Nd(alacac)3]n. Зважаючи на 

те, що металополімер [Nd(alacac)3]n погано розчинний в органічних 

розчинниках, можна припустити утворення сітчатого полімеру, що, 

очевидно, обумовлює екранування випромінюючих центрів іону Nd
3+

, і є 

причиною низької інтенсивності та ефективності люмінесценції.  

Спектри люмінесценції комплексів ErL3·2H2O та їх металополімерів 

аналогічні (рис.5.5). В обох сполуках спостерігається смуга, яка відповідає 

переходу 
4
I13/2→

4
I15/2 іону Er

3+
 (λmaх для Er(mphpd)3·2H2O=1542 нм , λmaх для 

[Er(mphpd)3]n=154 0нм). Загалом відомо [239], що 4f-люмінесценція ербію 

відносно слабка і виявляється в діапазоні 1450-1560 см
-1

.  
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Рисунок 5.5. – Спектр люмінесценції Er(mphpd)3·2H2O (1) та [Er(mphpd)3]n (2) 

в твердому стані (λзб= 362 нм, Т=298 K). 

В даному випадку інтенсивність люмінесценції всіх сполук ербію 

також є низькою. Це може бути пов’язано з тим, що для іона Er(ІІІ) ES=6500 

см
-1

, тому різниця між триплетним рівнем лігандів і резонансним рівнем 

лантаніду в 2 рази вища, ніж енергія синглетного рівня іону ербію(ІІІ) 

(ΔЕ~13000-14000 см
-1

), що унеможливлює ефективний переніс енергії та 

пояснює низьку ефективність люмінесценції координаційних сполук 

ербію(ІІІ), оскільки занадто великі зазори між ЕT та ES є причиною 

безвипромінювальних втрат люмінесцентної емісії іона-

комплексоутворювача [240]. Крім того, низька чутливість фотоприймача 

(фоторезистор PbS), а також значний вплив температурного режиму на іон  

Er(III) не дозволяє якісно зареєструвати люмінесценцію при 1520 нм. Тому 

можна зробити висновок, що досліджувані моно- та полімерні комплекси 

ербію (ІІІ) не придатні для створення люмінесцентних матеріалів. 

У спектрах люмінесценції комплексів Yb(III) з метакроїлацетофеноном 

(рис.5.6., а) та алілацетоацетатом (рис.5.6., б) спостерігається одна смуга, яка 

відповідає переходу 
2
F5/2→

2
F7/2 (λmaхYb(mphpd)3·2H2O=978 нм, λmaх[Yb(mphpd)3]n=979 

нм, λmaхYb(alacac)3·2H2O=979 нм, λmaх [Yb(alacac)3]n=979 нм). Форма та положення смуг 
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мономерних та полімерних комплексів аналогічні. Різниця у формі 

спектральних ліній та інтегральній інтенсивності для різних лігандів може 

бути обумовлена як різною природою лігандів: β-дикетон 

(метакроїлацетофенон) та β-кетоестер (алілацетоацетат), так і екрануванням 

випромінюючих центрів алільним замісником та молекулярною 

флуоресценцією alacac. 
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Рисунок 5.6. – Спектри фотолюмінесценції: a - Yb(mphpd)32H20 (1), 

[Yb(mphpd)3]n (2), б -  Yb(alacac)32H20 (1), [Yb(alacac)3]n (2) (зб = 360нм, 

Т=298К). 

Таким чином, результати досліджень показали, що кращу інтенсивність  

та ефективність люмінесценції проявляють комплекси на основі 

метакроїлацетофенону. Хоча не зовсім коректно порівнювати комплекси з 

різними металами, можна однозначно сказати, що -дикарбонільним 

сполукам ербію властива найнижча ефективність люмінесценції порівняно з 

координаційними сполуками неодиму(ІІІ) та ітербію(ІІІ). Порівнюючи 

відносні квантові виходи 4f-люмінесценції для досліджуваних сполук з 

літературними даними можна стверджувати, що ефективність люмінесценції 

металополімерів на основі метакроїлацетофенону на порядок більша [241].  

Вища інтенсивність люмінесценції полімерних металокомплексів 

порівняно з мономерними може бути обумовлена зростанням молекулярної 

маси металополімеру, що, в свою чергу, сприяє зниженню обмінних 

взаємодій між іонами лантанідів, а, отже, і зниженню втрат енергії, а також 
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завдяки ефективному переносу енергії з молекулярних рівнів полімеру на 

резонансні рівні відповідного іона лантаніда. 

 

5.2. Спектроскопічні дослідження змішанолігандних лантанідних 

комплексів  

Ефективність переносу енергії і інтенсивність сенсибілізованої 

флуоресценції залежать від ряду факторів, таких як природа ліганду та іона 

лантаніду, розчинника, температури, різниці в енергіях триплетного рівня 

ліганду і випромінюючого рівня лантаніда. За однакових умов визначаючими 

факторами є можливість утворення стійких комплексів з лігандами, які здатні 

витісняти молекули води з гідратної оболонки іону металу та можливість 

координації даним іоном кількох лігандів, які збільшують «антенний ефект». 

При цьому можлива як одночасна передача іону металу енергії електронного 

збудження кількох донорів, так і попереднє міжлігандне перенесення енергії 

вищого значення енергії триплетного рівня ліганда у порівнянні з 

резонансним випромінюючим рівнем лантаніда (акцептора).  

Таким чином цілеспрямоване введення до складу металокомплексів 

нейтральної донорної молекули може вирішити прикладні задачі, а саме 

вплинути на фізико-хімічні характеристики одержуваних матеріалів, зокрема, 

підвищити люмінесцентні властивості завдяки видаленню молекул 

розчинника з координаційної сфери комплексів. З метою порівняння 

властивостей моно- та змішанолігандних комплексів та підвищення 

фотолюмінесцентних властивостей в останніх синтезовано β-дикарбонільні 

ЗЛК Nd (ІІІ), Er (ІІІ) та Yb (ІІІ) з фенатроліном. 

ІЧ-спектри змішанолігандних комплексів лантанідів (рис.5.7., а) були 

ідентифіковані відповідно до літератури [204]. Форма та положення 

основних смуг коливання в ІЧ-спектрах ЗЛК подібні до монолігандних β-

дикарбонілів (табл. 3.6). В спектрах присутні, як смуги, характерні для β-

дикарбонільних сполук (С O та С С 1700–1500 см
-1

, 405-650см
-1

 –  Ln-О), 

так і смуги координованої молекули фенантроліну. Так, смуга валентного 



 

 

133 

коливання зв’язку C-N, яка для чистого фенатроліну спостерігається при 

1560 см
-1 

[18], перекривається зі смугами as(C С) та as(C О), оскільки 

при координації Рhen відбувається зміщення ν (C-N) в область високих 

енергій. Коливання кільця C = N вільного фенантроліна (1422 см
-1

) та зв’язку 

CH (857 та 743 см
-1

) зміщуються у комплексах (1450, 854 і 727 см
-1

 

відповідно) за рахунок  координації фенантроліну до лантаніду.  Проте 

положення смуг, характерних для бідентатно-координованих молекул 

дикарбонілів, залишається незмінним. В області 465-475 см
-1

 присутні смуги 

валентного коливання Ln-N, що додатково свідчить про координацію Рhen до 

Ln
3+

. 

Відсутність смуг в області 3000-3600 см
-1

 вказує на витіснення молекул 

води з внутрішньої координаційної сфери комплексів молекулою 

фенатроліну, що підтверджують і термічні дослідження. На термограмах усіх 

змішанолігандних комплексів (рис. 5.7., б) в інтервалі температур 140-160°С 

для алілацетоацетатів та 165-180°С для метакроїлацетофеноатів присутні 

ендоефекти, які відповідають відщепленню молекули фенатроліну, що 

свідчить про утворення координаційного зв’язку між іоном Ln
3+

 та двома 

атомами нітрогену Рhen. В цілому термограми змішанолігандних комплексів 

аналогічні до термограм гідратованих лантанідних комплексів. 

 

Рисунок 5.7. – ІЧ-спектр Yb(mphpd)3·Phen 

В СДВ ЗЛК Ln (ІІІ) присутні смуги, які відповідають переходам іонів 

лантанідів з основних  станів (табл.5.1.), форма та положення яких аналогічне 
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до відповідних смуг в СДВ монолігандних мономерних прототипів, що 

свідчить про близьку будову координаційного вузла для монокомплексів та 

ЗЛК (рис.5.8. – 5.10). Підвищення інтенсивності переходів та незначний зсув  

λmax(~50-100 см
-1

) для змішанолігандних комплексів відбувається за рахунок 

збільшення екрануючої дії донорних гетероатомів нітрогену Рhen на 4f-

електрони іонів Ln(III).  
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Рисунок 5.8. – Спектри дифузного відбиття [Nd(mphpd)3·2H2O]·H2O (1а), 

Nd(mphpd)3Phen (2а), Nd(alacac)3·2H2O (1б), Nd(alacac)3Phen (2б). 

Виходячи з вище викладеного, будову координаційного вузла в ЗЛК 

можна зобразити наступним чином: 
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Рисунок 5.9. – СДВ Er(alacac)3·2H2O 

(1) та Er(alacac)3Phen (2) 

 

Рисунок 5.10. – СДВ 

Yb(mphpd)3·2H2O (1) 

Yb(mphpd)3Phen (2) 
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Ln(alacac)3·Phen 

Для ЗЛК Nd(ІІІ) та Yb(ІІІ) було записано спектри люмінесценції. СЛ 

Nd(mphpd)3Phen (рис.5.11, спектр 1) аналогічний до СЛ монокомплексу  

[Nd(mphpd)3·2H2O]·H2O з максимумами переходів в ближній ІЧ-області: 
4
F3/2 

→ 
4
I9/2 (881 та 904 нм), 

4
F3/2 → 

4
I11/2 (1061 нм), 

4
F3/2 → 

4
I13/2 (1337 нм). Як видно, 

λmax для переходу 
4
F3/2 → 

4
I9/2 змішанолігандного комплексу зміщено в 

високочастотну область, проте смуга «лазерного» переходу 
4
F3/2 → 

4
I11/2 

зміщення не зазнає, що підтверджує незмінність форми координаційного 

поліедру в обох сполуках. Але інтенсивність люмінесценції твердого зразка 

змішанолігандного комплексу з метакроїлацетофеноном в 10 разів вища, ніж  

[Nd(mphpd)3·2H2O]·H2O, та в 4 рази вища, ніж його металополімеру, що 

обумовлено видаленням ОН-осциляторів з внутрішньої сфери комплексів, які 

гасять люмінесценцію сполук [242],. В розчині хлороформу Iлюм. 

Nd(mphpd)3Phen є значно нижчою і перевищує інтенсивність люмінесценції 

мономерного комплексу лише в 2,8 рази (рис. 5.12.).  

Для Nd(alacac)3Phen (рис. 5.11., спектр 2) смуга, яка відповідає 

«лазерному» переходу 
4
F3/2 → 

4
I11/2 містить невелике плече, що властиво для 

змішанолігандних систем, та зміщена на 2-10 нм порівняно з 

Nd(mphpd)3Phen та на 5-14 нм порівняно з монолігандним 

алілацетоацетатним комплексом неодиму (ІІІ). Для комплексу на основі 

алілацетоацетату введення молекули фенатроліну викликає зростання 

інтенсивності люмінесценції в 15 разів порівняно з монокомплексом та  
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Таблиця 5.1. – Віднесення смуг переходів в СДВ змішанолігандних комплексів Ln(ІІІ), см
-1 

 

 NdL3Phen  ErL3Phen YbL3Phen 

перехід mphpd alacac перехід mphpd alacac перехід mphpd alacac 

4
І9/2

2
P1/2  23232 4

I15/2
4
G11/2  26473 2

F7/2
2
F5/2 10279 10320 

4
І9/2

4
G11/2

 21786 

21645 

21600 4
I15/2

4
F5/2

 22290 22271  

4
І9/2

2
D3, 

2
P3/2 21276 

21141 

21142 4
I15/2

4
F7/2 20570 20555 

4
І9/2

4
G9/2 19547 19531 4

I15/2
4
H11/2 

+
4
S3/2 

19210 19194 

4
І9/2

4
G7/2 18946 19083 4

I15/2
4
F9/2 15340 15342 

4
І9/2

4
G5/2,

 2
G7/2 17212 17191 4

I15/2
4
I9/2 12500 12515 

4
І9/2

2
H11/2

 16013 15982 4
I15/2

4
I11/2 10270 10282 

4
І9/2

4
F9/2 14725 14749  

4
І9/2

4
F7/2 13477 13514 

4
І9/2

4
H9/2,

 

4
F5/2 

12500 12516 

4
І9/2

4
F3/2 11505  



майже в 13 разів у порівнянні з металополімером. Цей факт пов’язаний з 

одночасною передачею енергії електронного збудження кількох донорів іону 

металу та зростанням «антенного ефекту» внаслідок координації молекули 

фенатроліну.  
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Рисунок 5.11. – Спектри фотолюмінесценції Nd(mphpd)3Phen (1), 

Nd(alacac)3Phen (2) T= 293K,  

 

Рисунок 5.12. – Спектри фотолюмінесценції  [Nd(mphpd)3·2H2O]·H2O 

(1), [Nd(mphpd)3n (2), Nd(mphpd)3Phen (3) в розчині 

Для координаційних сполук ітербію (ІІІ), інтенсивність люмінесценції 

змішанолігандних комплексів є значно вищою, ніж відповідних гідратованих 

-дикарбонільних сполук як в твердому стані (рис.5.13.), так і як в розчині 
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(рис.5.14.). Iлюм. ЗЛК Yb(alacac)3Phen в твердому стані у 50 разів вища у  

порівнянні з Yb(alacac)32H2O.  
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Рисунок 5.13. – Спектри фотолюмінесценції Yb(mphpd)3Phen (1), 

Yb(alacac)3Phen (2) T= 293K,  

Порівнюючи інтенсивність люмінесценції змішанолігандних 

комплексів Yb (III) для обох лігандів видно, що аналогічно до ЗЛК Nd (III), 

інтенсивність люмінесценції ЗЛК Yb(alacac)3·Phen в 6 разів вища, ніж для 

ЗЛК Yb(mphpd)3·Phen. Очевидно, введення другого ліганду викликає 

ослаблення зв’язку  іону лантаніду з алілацетоацетатом, що, в свою чергу 

підвищує, ефективність перенесення енергії з триплетного рівня ліганду 

(20660 см
-1

) на синглетний рівень металу (11500 см
-1

) і, як наслідок, викликає 

зростання інтенсивності люмінесценції. Нижча відносна інтенсивність 

люмінесценції розчинів порівняно з твердими  зразками обумовлена 

гасійною дією молекул розчинника. 

Таким чином, введення до молекули металокомплексу другого ліганду 

(в даному випадку Рhen) збільшує ефективність молекулярної флуоресценції 

лантаніда як за рахунок витіснення залишкової води з координаційної сфери 

центрального іону, так і внаслідок додаткового переносу енергії і збільшення 

сенсибілізації флуоресценції.  
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Рисунок 5.14. – Спектри фотолюмінесценції [Yb(mphpd)3n (1), 

[Yb(mphpd)3Phen]n (2) в розчині 

Вища відносна інтенсивність люмінесценції ЗЛК на основі 

алілацетоацетату обумовлена як відсутністю молекул розчинника в 

зовнішній координаційній сфері іонів лантанідів, так і зростанням кількості 

СН- зв’язків у метакроїлацетофеноатів порівняно з алілацетоацетатами. 

Нижча відносна інтенсивність люмінесценції координаційних сполук 

неодиму порівняно з ітербієм пов’язана з розщепленням основного 

резонансного рівня іона неодиму 
4
F3/2, що обумовлює додаткову 

безвипромінювальну дезактивацію збуджених станів. 

 

5.3. Дослідження гетерометалічних комплексів 3d-4f-металів 

Гетерометалічне (поліядерне) комплексоутворення в залежності від 

природи металів та лігандів може викликати як сенсибілізацію, так і гасіння 

люмінесценції. Імовірно, при утворенні поліядерних комплексів зростає 

відстань між іонами лантанідів і, як наслідок, зменшуються 

безвипромінювальні втрати та зростає квантовий вихід 4f-люмінесценції 

внаслідок зменшення LnLn взаємодії, подібно до полімерів, в яких сусідні 

іони металів розділені громіздкими молекулами полімерного ліганду. В той 

же час іон 3d-металу в гетерометалічних сполуках може екранувати іон 

лантаніду, обумовлюючи цим гасіння люмінесценції. 



 

 

140 

З метою дослідження впливу 3d-металу на спектрально-люмінесцентні 

характеристики лантанідних сполук синтезовано гетерoметалічні β-

дикарбонільні комплекси  складу MLnL52H2O ( де M=Ni(II), Cu(II), Zn(II); 

Ln=Nd(III), Yb(III); L = mphpd, alacac) з подальшим одержанням полімерів на 

їх основі двома шляхами (методом радикальної гомополімеризації 

гетерометалічних мономерних комплексів та гетерополімеризацією 

(кополімеризацією) двох монометальних комплексів) (розд. 2).  

Аналіз ІЧ-спектрів Cu-Nd-вмісних сполук показав, що в області 400–

600 см
-1

 присутні смуги, які відповідають ν коливанням зв’язку (М-О), які 

дещо зміщені в область низьких частот та розщеплені порівняно з ІЧ-

спектрами монометальних комплексів (табл. 5.2.). Це підтверджує утворення 

ГМК та дозволяє припустити певну нерівноцінність зв’язків М-О, що 

обумовлено як різною природою металів в комплексах, так і їх різним 

координаційним оточенням, а також опосередковано підтверджує зміну 

симетрії координаційного поліедру при утворенні гетерометалічних сполук. 

Як і для монометальних комплексів М(alacac)n (М=Cu(ІІ), Nd(ІІІ); n=2;3), 

смуги валентних коливань ν(СО) і ν(СС) в ІЧ-спектрах одержаних ГМК 

лежать у діапазоні 1400–1600 см
–1

, бо є проміжними між валентними 

коливаннями одинарного та подвійного зв’язку, що характерно для 

бідентатно-координованих β-дикарбонільних лігандів з делокалізованою 

системою π-зв’язків в хелатному кільці. Зміщення в довгохвильову область 

та розщеплення даних смуг в ІЧ-спектрах ГМК свідчить про нерівноцінну 

координацію функціональних групп іонами 3d- та 4f-металів. ІЧ-спектри 

гетерометалічних полімерів аналогічні до спектрів полімерних 

монокомплексів [243], проте смуга в області 1620 – 1680 см
-1

, яка відповідає 

νs(C=C), спостерігається у вигляді плеча, а не зникає, як у випадку 

монометальних металополімерів. Цей факт обумовлений наявністю більшої 

кількості кінцевих ненасичених груп у ГМ–полімері, що викликано 

стеричними труднощами при зшиванні елементарних ланок в полімерну 

структуру. 
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Таблиця 5.2. – Характеристичні частоти в ІЧ- спектрах ГМК (см
-1

) 

Комплекс 

 
(MO)+ 

хел. кільця 

νs(СС) νas(СО) νas(СС) νs(СО) ν(С=С) ν(Н2О) 

Cu(alacac)2 420, 435, 

488, 530 

1459 1414 1529 1589 1635 - 

[Cu(alacac)2]n 410,470 1450 1420 1536 1601 - - 

Nd(alacac)3·2H2O 415, 450, 

463, 500, 

560 

1480 1450 1518, 

1540 

1616, 

1640 

1670 3435 

[Nd(alacac)3]n 420, 445, 

460, 505, 

570 

1452 1410 1515 1635 - - 

[CuNd(alacac)5  

2Н2О] Н2О 

420, 440, 

455, 550, 

570 

1460 1422 1530 1592, 

1600 

1650 3150 – 

3550 

[CuNd(alacac)5]n 420, 435, 

450, 560, 

575 

1420 1415 1515 1594, 

1605 

- - 

 

У високочастотній області спектрів (3200 – 3600 см
-1

) для синтезованих 

ГМК спостерігається широкі смуги невисокої інтенсивності, які обумовлені 

утворенням водневих зв’язків О–Н, що можна пояснити входженням до 

складу комплексів молекул води. 

Терморозклад мономерного гетерометалічного комплексу 

[CuNd(alacac)52Н2О]Н2О супроводжується дегідратацією сполуки в 

температурному інтервалі 95-190°С, що відповідає відщепленню однієї 

адсорбованої та двох координованих молекул води відповідно (mексп.= 

5,74%, mтеор.=5,7%) (рис.5.15.). Термоефекти при 216 та 259°C відповідають 

сублімації комплексу (втрата маси ~60%). Подальше підвищення 

температури призводить до розкладу органічної частини молекули, який 

супроводжується рядом термоефектів (324, 408, 451°С). Одержаний ГМК 

більш термічно стійкий, ніж відповідні монометальні комплекси [табл. 3.7]. 

Слід відмітити, що в моноядерних комплексах при температурах 160-180°С 

без ініціатора відбувається часткова олігомеризація комплексів. У випадку 

ГМК такі процеси не спостерігаються, імовірно, через стеричні ускладнення.  
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Рисунок 5.15. – Термограма комплексу [CuNd(alacac)52Н2О]Н2О 

Про утворення гетерометалічних комплексів свідчать і зміни 

інтенсивності та положень смуг переходів в електронних спектрах відбиття 

твердих зразків (рис.5.16., 5.17.). В ГМК [CuNd(alacac)52Н2О]Н2О порівняно 

з монокомплексами смуги -* переходів ліганду зміщені на 25 нм порівняно 

з (Cu(alасас)2  та на 5 нм порівняно з Nd(alасас)3 (5нм)), крім того, змінюється 

їх форма та розщеплення. Зокрема, для Nd(alacac)3 смуга -* переходу 

містить один максимум з енергією 35090 см
-1

, для Cu(alacac)2 спостерігається 

3 максимуми при 39063, 36360, 34483 см
-1

, а в випадку гетерометалічного 

комплексу ця смуга розщеплена на п’ять компонент з енергіями 40486, 

36900, 35714, 32154, 31250 см
-1

. Останній факт свідчить про різну 

координацію лігандів до іонів металів та, очевидно, обумовлений різними 

довжинами зв’язків М-L у молекулах моно- та гетерометалічних комплексів.  

Для всіх синтезованих гетерометалічних сполук в ЕСДВ присутні 

смуги, які відповідають як d-d-переходам іону Cu
2+

 , так і f-f –переходам іону 

Nd
3+

 (рис. 5.16, 5.17.). Як видно з табл.5.3, у випадку 

[CuNd(alacac)52Н2О]Н2О, дані смуги в спектрах ГМК порівняно з 

відповідними смугами в спектрах моноядерних комплексів зазнають 

значного  батохромного  зсуву  (15-1000 см
-1

)  та  подекуди  розщеплені,  що 
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Рисунок 5.16. – Спектри дифузного 

відбиття [CuNd(alacac)52Н2О]Н2О 

(1) Сu(alacac)2 (2), Nd(alacac)3 

2Н2О(3). 

 

Рисунок 5.17. – Спектри дифузного 

відбиття [CuNd(mphpd)52Н2О]Н2О 

(1) Nd(mphpd)3 2Н2О (2), Сu(mphpd)2 

(3). Врізка  ділянка спектру 220-290 

нм.  

 

може свідчити як про утворення ГМК, так і про інше координаційне 

оточення іонів-комплексоутворювачів (зокрема іону міді (ІІ)) в 

гетероядерному комплексі порівняно з моноядерними.  

Для металополімерного ГМ-комплексу [NdCu(alacac)5]n порівняно з 

мономерним ГМК спостерігається незначне зміщення спектральних ліній в 

область як високих, так і низьких енергій, що свідчить про впорядкування та 

ущільнення структури металополімеру. Проте, зважаючи на відсутність 

додаткового розщеплення смуг поглинання, можна припустити близьку 

будову та симетрію мономерного та полімерного гетерометалічних 

комплексів. 

Відомо [178], що іони Сu(II) гасять люмінесцентні сигнали як 

органічних лігандів, так і іонів лантанідів, що підтверджується відсутністю в 

купрум-вмісних ГМ-комплексах 4f-люмінесценції у видимій та ІЧ-області. Як 

правило, гасіння спостерігається навіть при малих концентраціях іонів Сu(II) 



 

 

144 

Таблиця 5.3. Енергії переходів (cм
-1

) в ЕСДВ комплексів моно- та 

гетероядерних комплексах. 

Перехід Сu(alacac)2 Nd(alacac)32H2O [CuNd(alacac)52Н2О]Н2О [CuNd(alacac)5]n 
4
І9/2

2
P3/2 - - 26455, 25907, 25575 26385,25907 

4
І9/2

2
D5/2 - - 24450, 24213, 24096 24643,24231 

4
І9/2

2
Р1/2 - 23201 23256 23554 

4
І9/2

2
К15/2 - - 21739 21626 

4
І9/2

2
G9/2 - 21000 20790 21010 

4
І9/2

4
G9/2 - 19450 19840,19530 19850 

4
І9/2

4
G7/2 - 18975 19048 18457 

4
І9/2

2
G7/2 - 17138 17153 17674 

4
І9/2

4
F9/2 - 14610 15037, 14728 15302 

4
І9/2

4
F7/2 

+
4
S3/2 

- 13410 13550, 13386, 13210 13600 

4
І9/2

4
H9/2 

+
4
F5/2 

- 12480 12820, 12626, 12392, 

12048 

12005, 12500 

4
І9/2

4
F3/2 - - 11820, 11778, 11601 11990 

B1gEg 17985 - 16990 16500 

B1gA1g 14950 - 14600 14800 

 

в сполуках за умови утворення гетерометалічного комплексу та значне 

зниження інтенсивності люмінесценції при утворенні подвійних солей. 

Дослідження люмінесцентних властивостей [CuNd(alacac)52Н2О]Н2О 

показало, що входження в склад неодимвмісного комплексу іону купруму (ІІ) 

викликає повне гасіння люмінесценції іону неодиму як в мономерній 

[CuNd(alacac)52Н2О]Н2О, так і в металополімерній [CuNd(alacac)5]n 

сполуках. Це опосередковано свідчить про утворення ГМК, а відсутність 

люмінесценції у ГМК можна пояснити збільшенням енергії триплетних 

рівнів лігандів в ГМК, в яких відбувається безвипромінювальна втрата 

енергії збудження при її передачі на нижче розташований рівень 3d-металу.  

Аналогічний вплив на люмінесцентні характеристики гетеросполук 

чинить і іон Ni
2+

, який гасить емісію неодиму(ІІІ) та ітербію(ІІІ) у всіх 

синтезованих гетерокомплексах.  
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Враховуючи літературні дані, які вказують на те, що введення до 

складу лантанідних комплексів іонів Zn(II) може значно підвищити 

люмінесцентні характеристики таких сполук [244], було синтезовано 

гетерометалічні комплекси неодиму(ІІІ) (ітербію(ІІІ)) з цинком(ІІ) та 

досліджено їх спектрально-люмінесцентні властивості. ЕСДВ 

гетерометалічних цинквмісних комплексів аналогічні до ЕСДВ відповідних 

монометальних комплексів, але незначне батохромне зміщення смуг 

поглинання свідчить про гетерокоординацію (рис. 5.18). На жаль,  як 

монометальні, так і всі синтезовані ГМК є рентгеноаморфними сполуками, 

що не дозволяє встановити будову та симетрію координаційного поліедру 

прямим методом РСА. Проте зміщення спектральних ліній  в СДВ 

цинквмісних ГМК у порівнянні з монометальними аналогами може бути 

обумовлено впливом сусіднього іону металу та свідчить про зміну геометрії 

гетерокомплексів.  

На утворення ГМК вказує також гіпсохромний зсув -* переходів 

лігандів (рис. 5.18., врізка) та чітке розщеплення максимума на дві 

компоненти, що пов’язано з утворенням зв’язків між донорними атомами 

оксигену β-дикарбонілів як з іонами Zn
2+

, так і з іонами Ln
3+

. 
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Рисунок 5.18. – Спектри дифузного відбиття комплексів Zn(mphpd)2 (1), 

Nd(mphpd)3 2Н2О (2), [ZnNd(mphpd)54Н2О]Н2О (3). Врізка: деталізована 

ділянка спектру 200-400 нм. 
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Для дослідження впливу гетероатома на люмінесцентні властивості 

комплексів записано спектри збудження та люмінесценції комплексів цинку 

(рис. 5.19.). Порівняльний аналіз спектрів ГМК Zn-Ln показав, що наявність 

у складі ГМ-комплексу іону Zn
2+

 сприяє підвищенню ефективності 

люмінесценції іону лантаніду(ІІІ) в ~1,5 рази.  
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Рисунок 5.19. – Спектри люмінесценції комплексів неодиму (а) 1- [Nd(mphpd)3]n, 

2- [ZnNd(mphpd)5]n 3 -[Zn(mphpd)2]n[Nd(mphpd)3]m (кополімер); та ітербію (б) 1-       

[Yb(mphpd)3]n, 2-    [ZnYb(mphpd)5]n. (Т=293К) 

При цьому відносна інтенсивність люмінесценції цинку значно 

зменшується (рис. 5.20.), що вказує на його сенсибілізуючу дію по 

відношенню до іонів неодиму та ітербію. 
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Рисунок 5.20. – Спектри фотолюмінесценції [Zn(mphpd)2]n (1 a, б), 

Zn(mphpd)22H2O (2 a), [ZnYb(mphpd)5]n  (2 б). 

Відносна інтенсивність люмінесценції неодимвмісного гетерополімеру 

на основі метакроїлацетофенону, одержаного методом кополімеризації (рис. 
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5.19., а, крива 3), зростає в 1,7 рази. Проте має місце значне уширення (в 4 

рази), зміщення (20 нм) та розщеплення на 2 компоненти смуги, яка 

відповідає основному «лазерному» переходу іона неодиму (
4
F3/2

4
I11/2) з 

максимумами при 1083 нм та 1118 нм, що може свідчити про наявність двох 

центрів випромінювання. Очевидно, що при полімеризації внаслідок обриву 

ланцюга на початковому етапі полімеризації утворилися мономери або 

олігомери монометального комплексу неодиму(ІІІ), тобто в гетерополімері 

наявні два різні фрагменти полімерного ланцюга. 

У випадку полімерного ітербійвмісного ГМК з цинком(ІІ) (рис. 5.19, б) 

інтенсивність люмінесценції Yb
3+

 у 1,5 рази вища, ніж для монометалічного 

полімеру, але структура спектру не змінюються. Виділити гетерометалічний 

полімер на основі ітербію(ІІІ), одержаний шляхом кополімеризації, не 

вдалося, оскільки він затвердів в дилатометрі, що свідчить про утворення 

зшитих структур. 

Збільшення інтенсивності люмінесценції іонів Ln(ІІІ) у цинкових ГМК, 

імовірно, пов’язано з перенесенням енергії між двома металоцентрами, в 

якому іон Zn(III) виступає в ролі донора, а іон Ln(III) – в ролі акцептора.   

Таким чином, введення до складу лантанідних комплексів іонів 3d–металів 

викликає або гасіння (нікель(ІІ) та купрум(ІІ)), або сенсибілізацію (цинк(ІІ)) 

люмінесценції. Встановлено, що оптимальним методом одержання 

гетерометалічних металополімерів є радикальна полімеризація, оскільки 

гетерополімеризація здебільшого відбувається з утворенням зшитих 

металополімерів, які майже не розчинні в органічних розчинниках, що 

унеможливлює їх подальше застосування як прекурсорів люмінесцентних 

матеріалів. 

 

5.4. Люмінесценцентні властивості кополімерних лантанідвмісних 

сполук  

Невелика відстань між люмінесцентними центрами в полімері може 

призвести до перепоглинання енергії іонами лантанідів, тобто до 
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концентраційного гасіння люмінесценції. Використання кополімерів, в яких 

іони лантанідів досить жорстко закріплені комплекоутворюючими групами, 

розташованими на певній відстані (з певними інтервалами), дозволяє 

знехтувати цими ефектами. Висока інтенсивність люмінесценції досягається 

не лише за рахунок жорсткої фіксації іонів металів в структурі кополімеру, 

але за рахунок значного збільшення їх молекулярної маси, що сприяє більш 

ефективному переносу енергії. 

У зв’язку з цим можна припустити, що на основі ненасичених 

координаційних сполук та промислових полімерів (стирол, метилметакрилат, 

вінілкарбазол) можливо одержати кополімери досить жорсткої структури з 

рівномірним розподілом координаційного фрагменту в усій полімерній 

матриці. Такий метод одержання кополімерів дозволяє синтезувати сполуки з 

фіксованим вмістом металохелату.  

Спектри збудження кополімерів неодиму на основі 

метакроїлацетофеноатів в твердому стані складаються з широкої смуги в 

області 300-400 нм з максимумом 350 для [Nd(mphpd)3]n[VK]m, та двома  

максимумами для [Nd(mphpd)3]n⋅[Styrene]m (317 та 360 нм) і 

[Nd(mphpd)3]n[ММА]m] (330 та 344 нм). Ці смуги, імовірно, відносяться до π-

електронних переходів між координованим лігандом, з’єднаним з 

полімерним ланцюгом. 

При збудженні в максимуми вказаних смуг сполуки демонструють 

емісію в ближньому ІЧ-діпазоні (рис. 5.21). Спектри люмінесценції 

кополімерів мають характерний для іону неодиму вигляд, та складаються з 

трьох переходів 
4
F3/2 → 

4
I9/2 (875-902 нм),

4
F3/2 → 

4
I11/2 (1061-1062 нм), 

4
F3/2 → 

4
I13/2 (1330-1333 нм). Відносний внесок кожної смуги в загальну інтегральну 

інтенсивність становить 19,5, 69,9, і 10,6% для [Nd(mphpd)3]n⋅[VK]m; 21,1, 

68,5 і 10,4% - для [Nd(mphpd)3]n⋅[Styrene]m; 19,9, 69,5 і 10,6% – для  

[Nd(mphpd)3]n[ММА]m. Перехід 
4
F3/2 → 

4
I9/2 розщеплений на дві компоненти з 

максимумами – 877 і 899 нм для [Nd(mphpd)3]n⋅[VK]m, 880 і 899 нм, для 
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[Nd(mphpd)3]n⋅[Styrene]m, 877 та 898 нм для [Nd(mphpd)3]n[ММА]m. При 

цьому для всіх кополімерів положення найбільш інтенсивної смуги 
4
F3/2 → 

4
I11/2 однакове (λmax=1061-1062 нм). Очікувалося, що утворення кополімеру з 

вінілкарбазолом, який часто діє як координаційний ліганд [245], призведе до 

збільшення випромінювання Nd
3 +

-центру. Але було встановлено, що 

інтегральна інтенсивність 4f-люмінесценції [Nd(mphpd)3]n [VK]m майже в 

п’ять разів менше, ніж [Nd(mphpd)3]n[Styrene]m, та у 6,5 разів менше, ніж для 

[Nd(mphpd)3]n[ММА]m. Це явище можна пояснити тим, що молекули 

вінілкарбазолу не координуються і не беруть участь у процесі 

внутрішньомолекулярної передачі енергії, оскільки було визначено, що 

режим координації іонів Nd
3+

 не змінюється від мономерного комплексу до 

кополімеру. Іншою можливою причиною є розташування люмінесцентних 

одиниць в мікропорах матриць полістиролу та поліметилметакрилату, що 

виявляються менш впорядкованим через вплив електричного поля 

навколишніх груп PS та PMMA. Під цим впливом деформація симетрії 

навколо іонів Nd
3+

 призводять до їх поляризації, що збільшує ймовірність для 

дозволених електронних дипольних переходів. 
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Рисунок 5.21. – Спектр люмінесценції [Nd(mphpd)3]n[VK]m] (1), 

[Nd(mphpd)3]n[Styrene]m] (2), [Nd(mphpd)3]n[ММА]m (3), зб. = 350нм. 
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Аналогічна картина має місце і для кополімерів ітербію як в розчині, 

так і в твердому стані. (рис.5.23.) У спектрах люмінесценції комплексів 

ітербію з метакроїлацетофеноном спостерігається одна смуга, яка відповідає 

переходу 
2
F5/2→

2
F7/2 . Але відносна інтенсивність люмінесценції кополімеру з 

вінілкарбазолом в 2 рази, зі стиролом – 3,5 рази, з метилметакрилатом – в 6 

разів вища, ніж для мономеру. 

Зважаючи на максимальну інтенсивність люмінесценції кополімерів 

[Nd(mphpd)3]n[ММА]m, представляло інтерес одержати кополімер на основі 

змішанолігандних комплексів NdL3·Phen (L=mphpd, alacac), оскільки було 

показано що інтенсивність люмінесценції змішанолігандних систем значно 

вища, ніж їх монолігандних аналогів. Як видно з рис. 5.22. для кополімерів на 

основі алілацетоацетату відносна інтегральна інтенсивність люмінесценції 

змішанолігандного кополімеру майже в 10 разів менша, ніж для 

монолігандного [Nd(alacac)3]n[ММА]m. Крім того, різко відрізняється 

структура спектрів, зокрема, співвідношення інтегральних інтенсивностей 

основних переходів іону неодиму (ІІІ). Смуга, яка відповідає переходу 
4
F3/2 → 

4
I9/2 розщеплена як для змішанолігандного (871, 907нм), так і для 

монолігандного (874, 906 нм) комплексів. Смуга переходу 
4
F3/2 → 

4
I11/2 для 

монолігандного кополімеру містить плече (1061, 1072пл. нм), тоді, як для 

фенантролінового кополімеру вона уширена, зміщена та розщеплена на дві 

рівноцінні смуги з λmax. 1057 та 1078 нм відповідно. Смуга переходу 

4
F3/2→

4
І13/2 (1329–1347 нм) для фенантролінового кополімеру значно нижчої 

інтенсивності та уширена порівняно з монолігандним кополімером. Крім 

того, співвідношення інтегральної інтенсивності смуг випромінювання для 

розглянутих сполук абсолютно різне. Так, для [Nd(alacac)3]n[ММА]m 

інтегральна інтенсивність смуг переходів співвідноситься, як 26,5 65,9 та 7,6, 

а для [Nd(alacac)3Phen]n[ММА]m – 37,5, 57,5 та 5 % відповідно. Це може 

бути обумовлено екрануванням випромінюючих центрів та додатковими 

безвипромінювальними переходами іону неодиму з 
4
F3/2 рівня в кополімері з 

Phen. 
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Рисунок 5.22. – Спектр люмінесценції [Nd(alacac)3]n[ММА]m] (1) 

[Nd(alacac)3Phen]n[ММА]m (2) (Т=293К, зб.= 350 нм). 

Спектри фотолюмінесценції синтезованих кополімерів в розчині та в 

твердому стані аналогічні, що свідчить про незмінність будови 

досліджуваних сполук при розчиненні. Інтенсивність люмінесценції 

кополімерів в розчині хлороформу значно нижча, що обумовлено 

підвищеною чутливістю іонів, які випромінюють в ІЧ-області спектру, до 

гасійної дії молекул розчинника (рис.5.24.).  

975 1050

0

15000

30000

45000

2
F

5/2
      

2
F

7/2

I, 
люм.

відн.од.

[Yb(mphpd)
3
]
n
[VK]

m

[Yb(mphpd)
3
]
n
[MMA]

m

[Yb(mphpd)
3
]
n
[Styrene]

m

Yb(mphpd)
3
2H

2
O

, нм

 

950 1000 1050

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

I,
люм.

,нм

1

2

 

Рисунок 5.23. – Спектри 

люмінесценції  сполук ітербію (298К, 

зб.= 328нм). 

Рисунок 5.24. – Спектр 

фотолюмінесценції кополімерів  

[Yb(alacac)3]n[ММА]m (1) та 

[Yb(alacac)3Phen]n[ММА]m (2) в розчині 

хлороформу (Т=293К, зб.=320 нм). 
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З наведених даних видно, що інтенсивність люмінесценції кополімерів 

залежить як від природи ліганду, так і від електронної будови іона лантаніду. 

За однакових зовнішніх умов (температури, розчинника, агрегатного стану) 

за зміною інтенсивності люмінесценції кополімерні сполуки лантанідів 

можна розмістити у наступні ряди: 

1. [LnL3]n[VK]m< [LnL3]n[Styrene]m< [LnL3]n[MMA]m< [LnL3]n 

2. [Ln(alacac)3]n< [Ln(mphpd)3]n[MMA]m< [Ln(mphpd)3]n< 

[Ln(alacac)3]n[MMA]m 

3.    [Ln(alacac)3]n< [Ln(mphpd)3]n 

Ln (ІІІ)= Nd, Yb; L=mphpd, alacac. 

 

5.5. Нанорозмірність одержаних систем 

Всі синтезовані -дикарбонільні комплекси та металополімери на їх 

основі були досліджені методом динамічного розсіювання світла в розчині 

хлороформу з метою визначення розміру утворених часток та дисперсності 

системи (рис. 5.25.). В якості розчинника було обрано хлороформ, оскільки 

попередні дослідження [246] показали, що саме з CHCl3 вдається отримати 

тонкі однорідні плівки. Як видно з рис. 5.25., в усіх досліджуваних системах 

переважають наночастки, причому їх розподіл за фракціями не дуже 

великий, але розмір частинок для мономерів менший (5-50 нм для 

Ln(mphpd)32H2O, 20-110 нм для Ln(alacac)32H2O), ніж для полімерів (10 - 90 

нм для [Ln(mphpd)3]n, 30-130 нм [Ln(alacac)3]n), що пов’язано з молекулярною 

масою комплексів та їх геометричною будовою.  

Слід відзначити, що у випадку сполук на основі метакроїлацетофенону 

розмір наночасток значно менший, ніж на основі аллілацетоацетату, що 

обумовлено як меншою розчинністю останніх, так і менш впорядкованою 

структурою металополімерів на їх основі.  
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Рисунок 5.25. – Розподіл частинок за розміром для комплексів 

Er(mphpd)32H2O (а), [Er(mphpd)3]n (б), Nd(mphpd)32H2O(в), [Nd(mphpd)3]n (г). 

 

Оскільки всі синтезовані сполуки в розчині є нанодисперсними системами, 

це робить їх перспективними прекурсорами функціональних матеріалів [247]. 

Загальний вигляд диференціальних кривих розподілу частинок за радіусами 

свідчить, що в системах переважають частинки певного радіусу. 

Виходячи з вище сказаного, викликає інтерес дослідження дисперсності 

даних систем в твердому стані та в плівках. З метою встановлення 

рівномірного розподілу металу в полімерній матриці проведено дослідження 

порошків комплексів та їх металополімерів методом електронної мікроскопії 

(рис. 5.26.).  
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Рисунок 5.26. Мікрофотографії порошків Cu(mphpd)2 (a), [Cu(mphpd)2]n 

(б), [Ni(mphpd)2]n (в). 

 

Аналіз мікрофотографії металокомплексів 3d-металів показав, що розмір 

частинок, їх форма та невпорядкованість характерна для аморфних солей. 

Металополімерним сполукам властивий рівномірний розподіл металу в 

полімерній матриці, при цьому розмір часток для 3d-металів становить ~30 – 

100 нм для порошків та ~5 нм – для плівок. Очевидно, що товщина плівки та 

розмірність часток залежать від концентрації розчинів, з яких проводили 

нанесення плівки. Дослідним шляхом було визначено, що оптимальними 

концентраціями при нанесенні плівок є 2-5 мас.%. Загалом, незалежно від 

природи ліганду, загальний вигляд полімерних комплексів подібний - вони 

мають впорядкований характер, що властиво для полімерних систем 

(рис.5.27., 5.28.)  

а б в 
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Рисунок 5.27. – Мікрофотографії порошків [Nd(mphpd)3·2H2O]·H2O (а), 

Nd(mphpd)3Phen (б), [Nd(mphpd)3]n (в),  [Nd(mphpd)3]n[VK]m (г),  

[Nd(mphpd)3]n[Styrene]m (д), [Nd(mphpd)3]n[MMA]m (е). 

 

Рисунок 5.28. – SEM-мікрофотографії порошків металополімерів 

Er(mphpd)3 (a), [Er(mphpd)3]n (б), Er(alacac)2 (в), [Er(alacac)2]n (г). 

 

Аналіз мікрофотографій гетерометалічних комплексів показав, що 

розмір часток у моно- та ГМ-комплексах різний. Як видно з рис.5.29., 

монометалічні комплекси під мікроскопом виглядають, як звичайні 

неорганічні солі. Для гетеро-металокомплексів має місце зростання розміру 

та зміна форми часток, які залежать від природи ліганду.  
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Рисунок 5.29. – SEM-мікрофотографії гетерометалічних сполук [CuNd(alacac)52H2O]·H2O 

(а),  [CuNd(mphpd)52H2O]·H2O (б), [CuNd(mphpd)5]n (в). 

Якщо ГМК алілацетоацетатів частинки порошку близькі до форми 

трубки, то для ГМК метакроїлацетофеноатів вони мають або пластинчатий 

характер, або вид деформованих сферичних частинок (рис. 5.29, б, в) В 

металополімері на основі ГМ метакроїлацетофеноату структура є більш 

впорядкованою, що властиво для полімерів, та частинки мають менший 

розмір, що може бути обумовлено більш щільною структурою полімерного 

зразка порівняно з мономерним. Така впорядкованість структури мала місце і 

для металополімерів купруму(ІІ) та нікелю (ІІ), проте для них частинки були 

значно меншого розміру та правильної сферичної форми (рис.5.26.) 

Подібність мікрофотографій гетерометалічного металополімеру та 

лантанідвмісних металополімерів дозволяє зробити припущення, що 

гетерометалічний комплекс формується саме на лантанідному каркасі. 

На рис.5.30. наведено ТЕМ мікрофотографії плівки [Nd(mphpd)3]n, з 

яких видно, що плівка має однорідну структуру, що свідчить про 

рівномірний розподіл металу в полімерній матриці [248].  

Таким чином, проведені дослідження показали, що всі досліджувані 

системи є переважно монодисперсними з рівномірним розподілом дисперсної 

фази в дисперсійному середовищі для розчинів, та однорідним розподілом 

металу в полімерній матриці для порошкоподібних зразків. Плівки, одержані 

методом осадження з розчинів, є однорідними. 
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Рисунок 5.30. – ТЕМ-мікрофотографія плівки [Nd(mphpd)3]n (б-збільшений 

фрагмент), масштабна мітка 100 нм 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ: 

1. Досліджено спектрально люмінесцентні властивості мономерних та 

полімерних металокомплексів складу: Ln(mphpd)3nH2O, Ln(alacac)32H2O, 

Ln=Nd(III), Er(III), Yb(III), n=2-3. Показано, що відносна інтенсивність та 

ефективність люмінесценції металополімерів в кілька разів вища, ніж  

мономерних комплексів, що обумовлено як відсутністю молекул води в 

найближчому координаційному оточенні іону лантаніду, так і зростанням 

молекулярної маси металополімеру та ефективному переносу енергії з 

молекулярних рівнів полімеру на резонансні рівні іонів лантанідів.  

2. Показано, що ефективність люмінесценції вища для комплексів та 

металополімерів на основі метакроїлацетофенону. Це обумовлено більш 

жорсткою будовою комплексів порівняно з комплексами алілацетоацетату, 

що нівелює обмінні взаємодії між іонами лантанідів та підвищує 

ефективність безвипромінювальних втрат енергії, що також може бути 

обумовлено низькою молекулярною масою алілацетоацетатних 

металополімерів. 

3. Інтенсивність люмінесценції сполук Er(III) досить низька і 

практично однакова для всіх синтезованих сполук. Це обумовлено великою 

різницею в енергії синглетного та триплетного рівнів іона ербію та ліганду 

відповідно, зокрема різниця в енергії мономерних комплексів близько 13000 

см
-1

, а полімерних 14000 см
-1

, що в 2 рази перевищує ES іона Er(ІІІ) (6500 см
-

1
)..  

4. Для всіх досліджуваних лантанідів одержано змішанолігандні 

комплекси з фенатроліном. Показано, що заміщення молекул води 

молекулою фенатроліну сприяє значному зростанню люмінесценції. Вища 

інтенсивність люмінесценції ЗЛ комплексів на основі алілацетоацетату 

порівняно з метакроїлацетофеноатами обумовлена як відсутністю молекул 

води, так і ослабленням зв’язку іону лантаніду з донорними атомами 

оксигену alacac, що, в свою чергу, підвищує ефективність перенесення 

енергії з триплетного рівня ліганду на резонансний рівень металу. 



 

 

159 

5. Одержано гетерометалічні комплекси лантанідів з 3d-металами. 

Показано, що в залежності від електронної будови 3d-металу спостерігається, 

як гасіння (Cu, Ni), так і сенсибілізація (Zn) люмінесценції. 

6. Дослідження спектрально-люмінесцентних властивостей 

лантанідвмісних кополімерів зі стиролом, вінілкарбазолом та 

метилметакрилатом показали, що в окремих випадках, інтенсивність 

люмінесценції кополімерів є вищою, ніж гомополімерів, що обумовлено 

перш за все утворенням жорстких полімерних структур та значним 

зростанням молекулярних мас, що зменшує кількість безвипромінювальних 

втрат та сприяє ефективному переносу енергії з молекулярних рівнів 

полімеру на випромінюючі рівні іону лантаніду. 

7. Показано, що всі синтезовані металополімери є нанодисперсними 

системами з рівномірним розподілом дисперсної фази в дисперсійному 

середовищі (розчин) та металу в полімерній матриці (порошок, плівка).  
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ВИСНОВКИ ДО ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

У роботі розв'язано важливе науково-практичне завдання щодо 

цілеспрямованого синтезу металокомплексів, полімерів та кополімерів 3d- та 

4f-металів з ненасиченими -дикарбонільними сполуками, що надає 

можливість їх використання в якості прекурсорів для одержання нових 

люмінесцентних нано-матеріалів, які випромінюють в ІЧ-області.  

1. Вперше синтезовано 24 нових моно-, гетерометалічних та 

змішанолігандних комплексів Cu(II), Ni(II), Nd(III), Er(III), Yb(III) з -

дикарбонільними лігандами (метакроїлацетофеноном та алілацетоацетатом) 

загального складу: M(Ln)LnnH2O, LnL3Phen, MLnL5nH2O L=mphpd, alacac, 

M=Cu(II), Ni(II), Ln(III)=Nd, Er, Yb, n=2-3. Показано, що β-дикарбонільні 

ліганди координовані до центрального атома бідентатно-циклічно незалежно 

від природи ліганду та металу. Встановлено, що комплекси Cu(ІІ) мають 

плоско-квадратну будову, Ni(ІІ) – деформовано-октаедричну, іонам Ln(ІІІ) 

властива некубічна симетрія поля лігандів, а форма координаційного 

поліедру відповідає деформованій квадратній антипризмі. 

2. На основі мономерних комплексів методом радикальної 

полімеризації та кополімеризації зі стиролом, метилметакрилатом та 

вінілкарбазолом одержано 30 нових макромолекулярних металокомплексів 

складу: [M(Ln)L3]n, [LnL3Phen]n, [LnL3]n[Styrene]m, [LnL3]n[MMA]m, 

[LnL3]n[VK]m, [LnL3Phen]n[MMA]m.  

3. Вивчено кінетику радикальної полімеризації синтезованих 

металополімерів. Показано, що: 

- комплексоутворення знижує реакційну здатність 

метакроїлацетофеноатів в реаціях полімеризації у порівнянні з вільним 

лігандом, оскільки подвійний зв'язок кон’югований з металоциклом, що, в 

свою чергу, виключає утворення граничних структур та зниження 

стабільності радикалів, що ростуть, та, як наслідок, викликає обрив ланцюга;  
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- для алілацетоацетатних сполук комплексоутворення сприяє 

зростанню реакційної здатності мономерів у порівнянні з вільним лігандом, 

що обумовлено ентропійним ефектом та напруженістю структури;  

- швидкість полімеризації та вихід металополімерів залежить від 

природи β-дикарбонільного ліганду та змінюється в ряду Namphpd > 

M(mphpd)3 > M(alacac)3 > Halacac, M=Cu(II), Ni(II); Nd(III), Er(III), Yb(III);  

- показано, що при полімеризації координаційне оточення 

центрального атома не змінюється. 

4. Встановлено, що лантанідні металокомплекси, гомо- і кополімери 

проявляють ефективну 4f- люмінесценцію в ІЧ-області спектру. Доведено, 

що: 

- інтенсивність люмінесценції металополімерів в кілька разів вища, ніж 

мономерних комплексів, що обумовлено як відсутністю молекул води в 

найближчому координаційному оточенні іону лантаніду, так і зростанням 

молекулярної маси металополімеру; 

 - люмінесцентні характеристики сполук на основі mphpd вищі, ніж для 

сполук з аlacac, що обумовлено менш жорсткою будовою останніх; 

- змішанолігандні алілацетоацетатні комплекси з фенантроліном мають 

вищу інтенсивність люмінесценції, ніж відповідні метакроїлацетофеноати 

внаслідок ослаблення зв’язку іону Ln(III) з донорними атомами оксигену 

alacac, що підвищує ефективність перенесення енергії з триплетного рівня 

ліганду на резонансний рівень металу. 

5. Показано, що в гетерометалічних біядерних f-d-комплексах в 

залежності від електронної будови 3d-металу спостерігається як гасіння (Cu, 

Ni), так і сенсибілізація (Zn) люмінесценції. 

6. Встановлено, що кополімери метакроїлацетофеноатних комплексів зі 

стиролом, вінілкарбазолом та метилметакрилатом  проявляють нижчу 

люмінесценцію, ніж гомополімери. При цьому Ілюм. кополімерів зменшується 

пропорційно зростанню розгалуженості промислового мономеру за рахунок 

екранування випромінюючих центрів громіздкими молекулами ПМ.  
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7. Встановлено, що всі синтезовані металополімери є нанодисперсними 

системами з рівномірним розподілом дисперсної фази в дисперсійному 

середовищі (розчин) та металу в полімерній матриці (порошок, плівка), що 

дозволяє запропонувати їх в якості прекурсорів люмінесцентних матеріалів, 

що випромінюють в ІЧ-області спектру.  
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