
Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

«Український державний хіміко-технологічний університет» 

 

 

 

 

БЕКІРОВА ЗАРЕМА ЗЕЙТУЛЛАЇВНА 

 

УДК 546.650 : 547.77 : 548.3 : 535.375 

 

 

СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК ЛАНТАНІДІВ З 

АЦИЛДИГІДРАЗОНАМИ  

3-МЕТИЛ-1-ФЕНІЛ 4-ФОРМІЛПІРАЗОЛ-5-ОНУ 

 

02.00.01 – неорганічна хімія 

 

Автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровськ – 2015 



 

Дисертацію є рукопис. 

 

Робота виконана в Таврійському національному університеті  

імені В.І. Вернадського Міністерства освіти і науки України. 

 

Науковий керівник: 

 

 

доктор хімічних наук, професор 

Шульгiн Вiктор Федорович, 
Таврійський національний університет  

імені В.І. Вернадського, завідувач кафедри 

загальної та фізичної хімії 

 

Офіційні опоненти: 

 

 

 

 

 

доктор хімічних наук, професор  

Фрицький Ігор Олегович,  

Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, завідувач кафедри фізичної хімії 

 

кандидат хімічних наук, доцент  

Третяк Світлана Юріївна,  

Державний вищий навчальний заклад «Український 

державний хіміко-технологічний університет», 

доцент кафедри неорганічної хімії 

 

 

Захист відбудеться "13" березня 2015 року о 13
00

 годині на засіданні спеціалізованої 

вченої ради Д 08.078.01 при ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 

університет» за адресою: 49005, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 8, ауд. 220. 

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Український державний 

хіміко-технологічний університет» (49005, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 8) 

 

Автореферат розісланий "5" лютого 2015 р. 

 

Учений секретар 

спеціалізованої вченої ради                                           В.С. Проценко 



 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Хімія координаційних сполук лантанідів в останні роки 

набула бурхливого розвитку у зв’язку з розширенням можливостей практичного 

застосування у різних галузях науки, техніки і медицини. Комплекси лантанідів з 

органічними лігандами використовують у конструюванні молекулярних магнітів, 

люмінесцентних пристроїв, каталізаторів, молекулярних сит, датчиків, а також у 

безконтактній діагностиці як люмінесцентні мітки. Особлива увага приділяється 

координаційним сполукам неодиму і ітербію, що випромінюють у ближньому ІЧ-

діапазоні. Низьке значення енергії випромінюючих рівнів цих іонів дозволяє більшості 

органічних лігандів працювати як ефективні фотоантени, що дає можливість 

використовувати комплекси на їхній основі для діагностики онкологічних захворювань. 

Крім того, комплекси лантанідів можна застосовувати як зонди для дослідження різних 

хімічних і біохімічних процесів при направленому введенні у біомолекули (ДНК, РНК, 

протеїни, антитіла). У низці робіт описана протипухлинна, антивірусна та антимікробна 

активність координаційних сполук лантанідів. 

В останні десятиріччя значно збільшився інтерес до координаційних сполук 

лантанідів с 4-ацилпіразолонами та їхніми похідними, що пов’язано з різноманіттям їх 

властивостей і розширенням кола практичного застосування як функціональних 

матеріалів різного призначення. Однак комплекси лантанідів з деякими лігандами цього 

класу досліджено не в повному обсязі. До їх числа належать координаційні сполуки 

нітрогенвмісних похідних 4-ацилпіразолонів, у тому числі 3-метил-1-фенил-4-

формілпіразол-5-ону. Наявність в молекулі цієї сполуки альдегідної групи сприяє синтезу 

на її основі різноманітних похідних, насамперед, основ Шифа та ацилгідразонів. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу 

виконано в рамках планової тематики кафедри загальної та фізичної хімії Таврійського 

національного університету імені В.І. Вернадського «Координаційні сполуки 

дикарбонових кислот та їх похідних» (номер державної реєстрації 0106U001316, 2006-

2010 рр.) і «Спейсеровані координаційні сполуки» (номер державної реєстрації 

0111U000685, 2011-2014 рр.). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є синтез і визначення 

фізико-хімічних властивостей нових координаційних сполук лантанідів на основі 

дигідразонів дикарбонових кислот і 3-метил-1-феніл-4-формілпіразол-5-ону як 

потенційних емітерів для люмінесцентних пристроїв і магнітних матеріалів. Для 

досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі: 

- Синтезувати ацилдигідразони 3-метил-1-феніл-4-формілпіразол-5-ону. 

- Визначити оптимальні умови синтезу координаційних сполук лантанідів з 

ацилдигідразонами 3-метил-1-феніл-4-формілпіразол-5-ону. 

- Синтезувати координаційні сполуки Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy з ацилдигідразонами 3-

метил-1-феніл-4-формілпіразол-5-ону. 

- Встановити склад і будову синтезованих комплексів. 

- Встановити люмінесцентні та магнітні властивості координаційних сполук 

лантанідів з ацилдигідразонами 3-метил-1-феніл-4-формілпіразол-5-ону. 

Об'єкт дослідження: утворення спейсерованих біядерних координаційних сполук 

лантанідів. 

Предмет дослідження: хімічний синтез, структура, спектральні та магнітні 

властивості комплексів лантанідів з ацилдигідразонами 3-метил-1-феніл-4-формілпіразол-

5-ону.  

Методи дослідження: при дослідженні складу і властивостей комплексів лантанідів 

використовували хімічний і термогравіметричний аналіз. Структурні особливості 



синтезованих сполук визначено методами ІЧ, ЕПР і люмінесцентної спектроскопії, 

статичної та динамічної магнітної сприйнятливості та рентгеноструктурного аналізу. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

Вперше проведено цілеспрямоване дослідження спейсерованих біядерних 

комплексів лантанідів з ацилдигідразонами насичених дикарбонових кислот і 3-метил-1-

феніл-4-формілпіразолон-5-ону. Отримано 43 нові координаційні сполуки лантану, 

неодиму(III), самарію(III), європію(III), гадолінію(III), тербію(III) і диспрозію(III).  

За даними рентгеноструктурного аналізу восьми синтезованих сполук встановлено, 

що ацилдигідразони 3-метил-1-феніл-4-формілпіразол-5-ону утворюють спейсеровані 

біядерні комплекси лантанідів.  

На підставі дослідження оптичних властивостей синтезованих сполук, встановлено, 

що комплекси неодиму(III) та самарію(III) проявляють інтенсивну люмінесценцію в 

характерних для цих іонів областях спектру, при цьому зміна довжини аліфатичного 

спейсеру дозволяє керувати інтенсивністю випромінювання.  

Виявлено незвичайне співвідношення інтенсивності люмінесценції координаційних 

сполук європію(III) і самарію(III) з ацилдигідразонами 3-метил-1-феніл-4-формилпіразол-

5-ону, дано пояснення цьому явищу.  

Досліджено магнітні властивості спейсерованих біядерних комплексів гадолінію і 

диспрозію. Встановлено, що комплекс диспрозію з ацілдигідразоном 3-метил-1-феніл-4-

формілпіразолон-5-ону та імінодиацетатної кислоти проявляє властивості молекулярного 

магніту.  

Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані розширюють обсяг 

знань в області координаційної хімії лантанідів і можуть бути використані при 

цілеспрямованому синтезі нових функціональних матеріалів.  

Результати дослідження комплексів самарію і неодиму на основі ацилдигідразонів 3-

метил-4-форміл-1-фенілпіразол-5-ону свідчать про перспективність їх використання як 

люмінесцентних матеріалів. Дані магнетохімічного експерименту комплексів гадолінію та 

диспрозію показують, що ці сполуки можуть бути використані при створенні нових 

магнітних матеріалів.  

Комплекси диспрозію з ацилдигідразонами 3-метил-1-феніл-4-формілпіразол-5-ону 

пригнічують розвиток цвілі, причому фунгіцидна активність посилюється при подовженні 

аліфатичного спейсера. 

Особистий внесок здобувача. 

Синтез лігандів і координаційних сполук на їх основі, а також дослідження 

методами  ІЧ-спектроскопії та термогравіметрії здійснено автором особисто. 

Рентгеноструктурні дослідження проведено спільно з к.х.н., старшим науковим 

співробітником Г.Г. Александровим (ІЗНХ РАН, м. Москва). Дослідження спектрів 

люмінесценції проведено спільно з д.х.н., професором С.Б. Мєшковою (Фізико-хімічний 

інститут ім. О.В. Богатського НАН України, м. Одеса). Магнетохімічні дослідження 

проведено спільно з М.М. Єфімовим та д.х.н. В.В. Мініним (ІЗНХ РАН, м. Москва). 

Постановку мети і завдань дослідження, інтерпретацію та аналіз отриманих даних і 

результатів роботи проведено разом з науковим керівником за участю к.х.н., доцента О.В. 

Конніка (ДП "Севастопольський центр стандартизації, метрології та сертифікації"). 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації були повідомлені на 

наступних конференціях: XII Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів «Сучасні 

проблеми хімії» (Київ, 2011), International Conferences "Applied Physico-inorganic 

chemistry" (Sevastopol, 2011, 2013), Четверта Всеукраїнська конференція студентів та 

аспірантів "Хімічні Каразінські читання - 2012 "(Харків, 2012), XIV і XV конференції 

молодих вчених та студентів-хіміків південного регіону України з міжнародною участю 

(Одеса, 2012, 2013), XLI і XLII наукові конференції професорсько-викладацького складу, 

аспірантів і студентів Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського 



(Сімферополь, 2012, 2014), International Conference «Functional materials» (Ялта, Гаспра, 

2013). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 8 статей та тези 9 доповідей, 

отримано один патент України на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 129 сторінках 

машинописного тексту, складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел, що включає 179 найменувань, містить 30 рисунків і 25 таблиць, та 

додаток на 1 сторінці. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету і задачі дисертаційної 

роботи, об’єкт, предмет та методи дослідження, сформульовано наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів. 

Перший розділ містить огляд літературних даних про координаційні сполуки 

лантанідів з 4-ацилпіразолонами та ацилдигідразонами. Відзначено структурні 

особливості комплексів. Описано люмінесцентні характеристики координаційних сполук 

лантанідів з 4-ацилпіразолонатами та їх застосування у якості електролюмінісцентних 

пристроїв. 

У другому розділі описано методики синтезу лігандів і координаційних сполук на 

їхній основі, охарактеризовано методи дослідження отриманих комплексів. 

У третьому розділі наведені результати дослідження координаційних сполук 

лантанідів з ацилдигідразонами 3-метил-1-феніл-4-формілпіразол-5-ону і насичених 

дикарбонових кислот, а також іміно-, оксо- та тіодиацетатної кислот. 

 

Комплекси лантанідів з диацилдигідразонами насичених  

дикарбонових кислот і 3-метил-1-феніл-4-формілпіразол-5-ону 

 

Реакцією диацилдигідразонів 3-метил-1-феніл-4-формілпіразол-5-ону (H4L) з 

хлоридами або нітратами лантану або лантанідів (Ln = La, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy) у 

присутності піридину як основи синтезовано комплекси Ln(III) з диацилдигідразонами 3-

метил-1-феніл-4-формілпіразол-5-ону. 
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Склад комплексів відповідає формулі [Ln2(H2L)3]Solv (Solv = H2O, EtOH, Py) (табл. 

1) і підтверджений даними елементного та термогравіметричного аналізу. Комплекси 

мають високу термічну стабільність, про що свідчить характерна поличка на кривій ТГА в 

області 160-250 ºС. При нагріванні вище за 300 ºС починається процес розкладу 

комплексів, розділений на два етапи: перший відповідає термоокислювальній деструкції 

ліганду, другий – вигорянню органічного залишку і супроводжується кількома потужними 

екзотермічними ефектами. 



Смуга «амід-I», що реєструється в ІЧ-спектрах диацилдигідразонів при 1668 см
-1

, 

при комплексоутворенні зміщується у область 1628-1658 см
-1

. Смуга валентних коливань 

азометинової групи зміщується від 1612-1614 до 1618-1622 см
-1

. Валентні коливання 

зв'язку карбон-оксиген енольної групи в спектрах вільних лігандів реєструються при 1594 

см
-1

. При координації ця смуга зміщується в область 1536-1546 см
-1

. Смуги 

деформаційних коливань групи NNH лігандів проявляються при 1498-1500 см
-1

 і при 

комплексоутворенні практично не зміщуються, що свідчить про збереження амідної 

форми гідразонного фрагменту. Валентні коливання гідроксильних груп 

зовнішньосферних молекул води та спирту спостерігаються у вигляді розширених смуг в 

області 3300-3200 см
-1

. 

 

Таблиця 1 

Склад синтезованих сполук 

 

№ Формула № Формула 

1 [La2(H2L
1
)3]∙3Py∙2C2H5OH∙8H2O 22 [Tb2(H2L

2
)3]∙Py∙12H2O  

2 [La2(H2L
2
)3]∙C2H5OH∙12H2O 23 [Tb2(H2L

3
)3]∙C2H5OH∙13H2O 

3 [La2(H2L
3
)3]∙3C2H5OH∙4H2O 24 [Tb2(H2L

4
)3]∙18H2O  

4 [La2(H2L
4
)3]∙24H2O 25 [Dy2(H2L

1
)3]∙3C2H5OH∙16H2O 

5 [Nd2(H2L
1
)3] 23H2O 26 [Dy2(H2L

2
)3]∙2C2H5OH∙13H2O 

6 [Nd2(H2L
2
)3]∙C2H5OH∙20H2O 27 [Dy2(H2L

3
)3]∙2C2H5OH∙15H2O 

7 [Nd2(H2L
3
)3]∙C2H5OH∙8H2O 28 [Dy2(H2L

4
)3]∙5C2H5OH∙8H2O 

8 [Nd2(H2L
4
)3]∙2C2H5OH∙8H2O 29 [Sm2(H2L

NH
)3]∙C2H5OH∙16H2O 

9 [Sm2(H2L
1
)3]∙2Py∙11H2O 30 [Sm2(H2L

O
)3]∙C2H5OH∙12H2O 

10 [Sm2(H2L
2
)3]∙12H2O 31 [Sm2(H2L

S
)3]∙14H2O 

11 [Sm2(H2L
3
)3]∙Py∙13H2O 32 [Nd2(H2L

NH
)3]∙15H2O 

12 [Sm2(H2L
4
)3]∙3Py∙C2H5OH∙13H2O 33 [Nd2(H2L

O
)3]∙10H2O 

13 [Eu2(H2L
1
)3]∙C2H5OH∙8H2O 34 [Nd2(H2L

S
)3]∙12H2O 

14 [Eu2(H2L
2
)3]∙Py∙8H2O 35 Eu2(H2L

NH
)3]∙3C2H5OH∙11H2O 

15 [Eu2(H2L
3
)3]∙2C2H5OH∙12H2O 36 Eu2(H2L

O
)3]∙C2H5OH∙5H2O 

16 [Eu2(H2L
4
)3]∙16H2O 37 Eu2(H2L

S
)3]∙4C2H5OH∙4H2O 

17 [Gd2(H2L
1
)3]∙2C2H5OH∙8H2O 38 [Gd2(H2L

NН
)3]∙17H2O 

18 [Gd2(H2L
2
)3]∙11H2O 39 [Gd2(H2L

O
)3]∙18H2O 

19 [Gd2(H2L
3
)3]∙1,5C2H5OH∙14H2O 40 [Gd2(H2L

S
)3]∙11H2O 

20 [Gd2(H2L
4
)3]∙4DMSO∙8H2O 41 [Dy2(H2L

NH
)3]∙14H2O 

21 [Tb2(H2L
1
)3]∙2,5C2H5OH∙3H2O 42 [Dy2(H2L

O
)3]∙2,5C2H5OH∙18H2O 



  43 [Dy2(H2L
S
)3]∙5C2H5OH∙20H2O 

 

Для об'єктивного встановлення будови досліджуваних сполук виконано 

рентгеноструктурний аналіз монокристалів, отриманих перекристалізацією сполук 2, 9 і 

20 із суміші ДМСО-метанол. При цьому сольватний склад комплексів змінюється, але 

лігандний остов та склад внутрішньої координаційної сфери залишаються незмінними.  

Встановлено, що комплекс [Sm2(H2L
1
)3]∙8Me2SO∙6H2O (сполука 9a) побудований з 

біядерних молекул, у яких катіони самарію розташовані на відстані 6,671 Å один від 

одного (рис. 1). Молекули диметилсульфоксиду та води займають зовнішньосферне 

положення та пов'язані складною мережею водневих зв'язків.  

 

 
Рис. 1. Загальний вигляд молекули комплексу [Sm2(H2L

1
)3]8Me2SO·6H2O 

 

Координаційні поліедри катіонів самарію утворені трьома еквівалентними групами 

атомів нітрогену і оксигену гідразонної групи та пов'язані трьома метиленовими містками. 

Геометрія координаційного поліедру може бути описана як трохи викривлена 

горизонтальна тришапкова тригональна призма, основи якої утворено атомами оксигену, а 

атоми нітрогену утворюють вершини. 

Довжини зв'язків самарій-оксиген змінюються у досить широкому діапазоні 2,338-

2,470 Å і практично не виходять за межі значень, характерних для мономерних феноксидів 

лантанідів (2,23-2,46 Å). Довжини зв'язків самарій-нітроген лежать у більш вузькому 

інтервалі 2,610-2,678 Å і мають звичайні значення. У межах звичайних значень лежать 

також довжини зв'язків у бінуклеативних лігандах. Міжатомні відстані всередині хелато-

форного угруповання свідчать про відсутність делокалізації подвійних зв'язків, 

характерного для комплексів з депротонованою формою ацилгідразонів насичених 

дикарбонових кислот. 

Аналогічну будову мають і комплекси лантану (сполука 2a) та гадолінію (сполука 

20a). Комплекс [La2(H2L)3]∙Me2SO∙СН3ОН∙6H2O є димерним. Катіони лантану 

розташовано на відстані 6,895 Å один від одного (рис. 2). Геометрія координаційного 

поліедру катіону лантану може бути описана як викривлена горизонтальна тришапкова 

тригональна призма. 

 



 
Рис. 2. Загальний вигляд комплексу [La2(H2L)

3
]·Me2SO·СН3ОН·6H2O 

 

Комплекс [Gd2(H2L
4
)3]∙Me2SO∙9H2O (сполука 20a) за даними рентгеноструктурного 

аналізу також має біядерну будову. Катіони гадолінію розташовано на відстані 8,937 Å 

один від одного та структурно еквівалентні (рис. 3). Молекули диметилсульфоксиду та 

води займають зовнішньосферне положення, частково розупорядковані та пов'язані 

складною мережею водневих зв'язків. 
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Рис. 3. Загальний вигляд комплексу [Gd2(H2L

4
)3]·Me2SO·9H2O 

 

Координаційні поліедри катіонів гадолінію утворені трьома еквівалентними групами 

атомів нітрогену і оксигену депротонованого гідразонного угруповання і мають геометрію 

горизонтальної тришапкової тригональної призми, основи якої утворені атомами 

оксигену. 

Відмінною рисою досліджених комплексів є наявність двох координаційних 

поліедрів, пов'язаних трьома спейсерами, що упаковані у потрійний гелікат – потрійну 

спіраль (рис. 4). Скручування спейсерів у спіраль призводить до розвороту хелатних 

вузлів відносно один до одного. При цьому кут розвороту помітно зростає при збільшенні 

довжини спейсера. 

 



 

Рис. 4. Упаковка спейсерів у потрійну спіраль в структурі комплексу 9а 

 

При використанні чотирьохланкового поліметиленового містка довжина спейсерів 

не дозволяє упакувати їх симетрично, і один з містків «зламаний», що знижує локальну 

симетрію комплексної молекули, однак не руйнує структури потрійного гелікату. 

Дослідження спектрів флуоресценції та фосфоресценції комплексів гадолінію 

дозволило визначити енергії синглетних і триплетних рівнів ацилдигідразонів 3-метил-1-

феніл-4-формілпіразол-5-ону, які складають 20200-24150 і 19650-20700 см
-1

 відповідно 

(табл. 2).  

Таблиця 2 

Значення енергій синглетних і триплетних рівнів досліджуваних лігандів 

Сполука ЕS1, см
-1

 ЕТ1, см
-1

 

H2L
1
 20200 19650 

H2L
2
 24040 20660 

H2L
3
 24150 20700 

H2L
4
 24130 20620 

H2L
NH

 22320 19460 

H2L
O
 23500 19500 

H2L
S
 22520 19420 

 

Високе значення енергії триплетного рівня забезпечує ефективний перенесення 

енергії від ліганду на резонансні рівні самарію та неодиму.  

Цікавою особливістю координаційних сполук ацилдигідразонов 3-метил-1-феніл-4-

форміл-піразол-5-ону є незвичайне співвідношення інтенсивності світіння їх комплексів з 

самарієм(III) і європієм(III). Особливістю комплексів самарію(III) є безвипромінювальне 

розсіювання енергії на високо розташовані підрівні основного стану, що призводить до 

зниження квантового виходу і інтенсивності люмінесценції. В комплексах європію цей 

процес не проявляється за рахунок відсутності високо розташованих підрівнів основного 

стану, тому зазвичай інтенсивність люмінесценції його комплексів на 1-2 порядки вище у 

порівнянні з аналогічними комплексами самарію. Згідно з правилом Латва, для 

ефективного переносення енергії збудження на випромінюючий рівень іона європію(III) 

різниця між триплетним рівнем органічного ліганду та резонансним рівнем лантаніду 

повинна лежати в інтервалі 2500 - 3500 см
-1

. В комплексах європію з досліджуваними 

дигідразонами аліфатичних дикарбонових кислот ширина енергетичного зазору для 

ліганду H4L
1
 менша за оптимальні значення (2400 см

-1
), у той час як для лігандів H4L

2
 - 

H4L
4
 вона знаходиться на верхній межі оптимального діапазону (3370-3450 см

-1
). Тому 

переносення енергії збудження є неефективним і замість очікуваної іонної люмінесценції 

лантаніду спостерігається молекулярна фосфоресценція ліганду. Це свідчить про те, що 



для даного класу лігандів верхня межа оптимального діапазону розташована нижче 

значення, що визначається правилом Латва.  

Енергетичний зазор між триплетним рівнем ліганда і резонансним рівнем катіону 

самарію(III) (1850-2900 см
-1

) забезпечує ефективний переносення енергії збудження на 

резонансний рівень, і, незважаючи на значне безвипромінювальне розсіювання енергії 

збудження, інтенсивність люмінесценції комплексів самарію вище у порівнянні з 

комплексами європію.  

У спектрах комплексів самарію спостерігаються смуги, що відповідають переходам з 

випромінюючого рівня 
4
G5/2 на чотири підрівня основного стану: 

6
Н5/2 (λмакс = 560-561 нм), 

6
Н7/2 (λмакс = 594-602 нм), 

6
Н9/2 (λмакс = 641-642 нм), 

6
Н11/2 (λмакс = 702-707 нм). Найбільшою 

інтенсивністю характеризується смуга, що відповідає надчуттєвому переходу 
4
G5/2 → 

6
Н9/2. Збільшення числа метиленових груп у спейсері призводить до зменшення 

інтенсивності люмінесценції (рис. 5).  

У спектрах люмінесценції комплексів Nd(III) спостерігається чітке розщеплення 

смуги люмінесценції, що відповідає переходу 
4
F3/2 → 

4
I9/2, з наявністю двох максимумів 

при 872 і 903 нм, що свідчить про низьку симетрію координаційного поліедра. Зі 

збільшенням числа СН2-груп у спейсері інтенсивність люмінесценції Nd(III) спочатку не 

змінюється (сполуки 5 і 6), потім проходить через максимум. Подальше збільшення 

довжини спейсера призводить до зниження інтенсивності люмінесценції, що може бути 

обумовлено зниженням жорсткості вуглеводневого містка (рис. 6) 

 

 

 
Рис. 5. Cпектри люмінесценції 

комплексів 9-12 

Рис. 6. Cпектри люмінесценції 

комплексів 5–8 

 

Комплекси лантанідів з диацилдигідразонами іміно-, оксо- та  

тіодиацетатної кислоти 

 

Координаційні сполуки лантанідів з диацилдигідразонами 3-метил-1-феніл-4-

формілпіразол-5-ону та іміно-, оксо- та тіодиацетатної кислоти було досліджено з метою 

виявлення впливу природи спейсера на структуру та властивості комплексів. Сполуки 29-

43 синтезовано за методом, що був запропонований для синтезу сполук 1-28.  

За даними термогравіметричного дослідження десольватация комплексів 

відбувається у досить широкому інтервалі температур і супроводжується добре 



вираженим ендотермічним ефектом з мінімумом на кривій ДТА при 100-190 
о
С. В області 

200-300 
о
С на кривій ТГА спостерігається слабо виявлена поличка, що відповідає області 

стабільності десольватованої сполуки. Підвищення температури до 300-450 
о
С призводить 

до повільної втрати маси, що викликано деструкцією ліганду з подальшим вигорянням 

органічного залишку. Процес супроводжується широким екзотермічним ефектом з 

максимумом на кривій ДТА при 400-440 
о
С і закінчується при температурі 500-600 

о
С. За 

даними ІЧ-спектроскопії ліганд при комплексоутворенні знаходиться у двічі 

депротонованій амідній формі. 

За даними рентгеноструктурного аналізу молекула комплексу 30а [Sm2(H2L
О
)3]∙1,5 

H2O∙2,5∙СН3ОН має біядерну будову та кристалографічну симетрію С3 (рис. 7). 

Координаційні поліедри катіонів самарію утворені трьома еквівалентними групами атомів 

нітрогену та оксигену депротонованого гідра зонної групи і зв'язані трьома-СН2ОСН2-

містками. Геометрія координаційного поліедра може бути описана як трохи викривлена 

горизонтальна тришапкова тригональна призма, основи якої утворено атомами оксигену, а 

атоми нітрогену утворюють шапки. 

 

 
Рис. 7. Загальний вигляд молекули комплексу [Sm2(H2L

О
)3]·1,5H2O·2,5СН3ОН 

 

Довжини зв'язків самарій–оксиген змінюються у досить широкому діапазоні (2,325–

2,390 Å), довжини зв'язків самарій–нітроген практично однакові та знаходяться в інтервалі 

2,570–2,574 Å. Зовнішньосферні молекули води та спирту частково розупорядковані і 

зв'язані мережею водневих зв'язків один з одним і атомами нітрогену піразольного циклу. 

Невпорядкований також атом Sm(1), який займає дві позиції із заселенням 0,4 і 0,6.  

Координаційні сполуки 36а, 38а, 39а та 42а мають аналогічну будову. 

Енергію збуджених рівнів ацилдигідразонів 3-метил-1-феніл-4-формілпіразол-5-ону 

було визначено при дослідженні молекулярної флуоресценції і фосфоресценції розчинів 

відповідних комплексів гадолінію в ДМСО (див. табл. 2). Отримані дані свідчать, що 

досліджені ліганди придатні для ефективного трансферу енергії на випромінюючи рівні 

катіонів неодиму, самарію та європію. У таблиці 3 представлено люмінесцентні 

характеристики комплексів неодиму та самарію. Як і у випадку з ацилдигідразонами 

насичених дикарбонових кислот, комплекси європію є люмінесцентно неактивними. 

З отриманих результатів видно, що інтенсивність люмінесценції в максимумах смуг 

спектрів комплексів Sm(ІІІ) значно вища за комплекси Nd(ІІІ). При цьому в обох випадках 

максимальною люмінесценцією характеризуються смуги, що відповідають надчутливим 

переходам: 
4
G5/2 → 

6
Н9/2 (λ = 642 нм) – Sm(ІІІ) і 

4
F3/2 → 

4
І11/2 (1060 нм) – Nd(ІІІ). 



Інтенсивність випромінювання комплексів Sm(ІІІ) в ряду лігандів H4L
O
–H4L

NН
–H4L

S
 

практично не залежить від характеру гетероатома ліганду, у той час як для комплексів 

Nd(ІІІ) ця різниця істотна і зростає в ряду S–O–N. 

Таблиця 3 

Спектрально-люмінесцентні характеристики комплексів 29-34 

 

Комплекс  

Iлюм., ум. од. (λmax, нм) 

4
G5/2 → 

6
H5/2 

4
G5/2 → 

6
H7/2 

4
G5/2 → 

6
H9/2 

λ, нм Iлюм. λ, нм Iлюм. λ, нм Iлюм. 

29 

565 

38 

596 

149 

642 

279 

30 38 124 260 

31 36 140 253 

 
4
F3/2 → 

4
I9/2 

4
F3/2 → 

4
I11/2 

4
F3/2 → 

4
I13/2 

32 

873 

51 1058 112 1332 14 

33 49 1059 107 1332 12 

34 21 1060 48 1330 5 

 

Магнітні властивості комплексів гадолінію та диспрозію з  

ацилдигідразонами 3-метил-1-феніл-4-формілпіразол-5-ону 

 

Останнім часом все більше робіт присвячено дослідженню магнітних властивостей 

координаційних сполук РЗЕ, які навіть у моноядерних комплексах здатні проявляти 

властивості молекулярних магнітів. Особливу увагу привертають поліядерні 

координаційні сполуки гадолінію і диспрозію, оскільки внутрішньо молекулярні взаємодії 

створюють додаткові можливості для управління їх магнітними властивостями. 

Досліджені координаційні сполуки гадолінію дають ідентичні спектри ЕПР у вигляді 

інтенсивного симетричного синглету з g ≈ 2,0 і слабкого синглету в приблизно 

«половинному» полі (рис. 8). За аналогією з димерними комплексами купруму(II) цей 

сигнал можна віднести до забороненого переходу, характерного для обмінно-зв'язаних 

димерів. Однак слід зазначити, що поява цього сигналу може бути пов'язана зі 

специфікою електронної будови високоспінових іонів. Спектри, що спостерігаються, 

задовільно моделюються спіновим гамильтоніаном з тонкою взаємодією, яка має 

ромбічну симетрію: 
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де Ŝ – повний спін комплексу, S = 7/2; Sx, Sy, Sz – проекції повного спину на вісі x, y, z 

відповідно; D, E – компоненти тензору тонкої взаємодії, H – напруженість зовнішнього 

магнітного поля. Результати найкращого наближення мають такі значення: D = 0,0187 см
-

1
, E = 0,004 см

-1 
і g =1,993. 

 



  
Рис. 8. Спектри ЕПР полікристалічних 

зразків сполук 17(1) і  20(2) при кімнатній 

температурі 

Рис. 9. Температурна залежність МТ   для 

комплексу 17 

 

Температурна залежність МТ для комплексу 17 представлена на рис. 9. Величина 

ефективного магнітного моменту при кімнатній температурі складає 11,26 М.Б., повільно 

збільшується до 11,39 М.Б. при зниженні температури до 25 К і падає до 10,55 М.Б. при 2 

К. Температурна залежність оберненої магнітної сприйнятливості відповідає закону Кюрі-

Вейса с параметрами С = 15,81 см
3
Кмоль

-1
 и  = 0,44 К. Моделювання температурної 

залежності магнітної сприйнятливості проведено у рамках моделі ізотропного обміну ( H


 

= -J Ŝ Gd1 Ŝ Gd2) з використанням рівняння: 
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де x = J/kT. 

Збільшення довжини поліметиленового спейсера призводить до монотонного 

збільшення значення величини обмінного параметру –J від 0,022(1) при n = 1 до 0,031(1) 

при n = 4. Введення гетероатому у поліметиленовий спейсер призводить до збільшення 

величини -J до 0,078(2) . 

Магнітна поведінка сполук 25-28, і 41-43 є типовою для комплексів диспрозію(III). 

Величина эфф. у кімнатній температурі складає 14,21 М.Б., повільно зменшується до 13,92 

М.Б. при зниженні температури до 85 К та падає до 10,23 М.Б. при 2 К. Температурна 

залежність оберненої магнітної сприйнятливості відповідає закону Кюрі-Вейса з 

параметрами С = 25,39 см
3
Кмоль

-1
 и  = -0,12 К. Моделювання температурної залежності 

магнітної сприйнятливості комплексів 25-28, 41-43 було виконано в рамках наближеної 

моделі, що враховує розщеплення основного стану на mj підрівнів (H = Jz
2
) в 

кристалічному полі аксіальної симетрії з використанням рівняння: 
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де x = /4kT,  - параметр розщеплення у нульовому полі. 

Для комплексів 25-28 при фіксованому значенні g = 1,333 найкраще наближення 

досягається при величині параметра розщеплення в нульовому полі ∆ = 0,022-0,025(1) см
-

1
. Використання g-фактора, як змінного параметру, призводить до близьких результатів (g 

= 1,197-1,213(3), ∆ = 0,0840- 0,0920(2) см
-1

). Врахування міжіонної взаємодії призводить 

до погіршення узгодження з експериментальними даними, але дозволяє оцінити енергію 

молекулярного поля -zJ' як 0,06(2) см
-1

 (∆ = 0,236(3) см
-1

). Мала величина обмінного 

параметру вказує на дуже слабку магнітну взаємодію між катіонами диспрозію, що 



обумовлено глибоким розташуванням магнітних 4f-орбіталей усередині електронної 

оболонки. 

Введення гетероатомів у поліметиленовий спейсер по-різному впливає на магнітну 

поведінку комплексів. Так, комплекс на основі оксодиацетатної кислоти (сполука 42) 

характеризується такими ж значеннями параметрів ∆ і zJ'. Для комплексу з 

ацилдигідразоном тіодиацетатної кислоти (сполука 43) спостерігаються помітні 

відмінності параметрів (g = 1,294(4), ∆ = 0,1627(4) см
-1

). Максимально відрізняються 

магнітні параметри для комплексу на основі дігідразону імінодиацетної кислоти (сполука 

41): g = 1,40(3), ∆ = 0,276(3) см
-1

 і ∆ = 0,511(5) см
-1

 при zJ '= 0,058(7) см
-1

. 

Досліджено динамічну магнітну сприйнятливість комплексу 41 в нульовому 

зовнішньому магнітному полі з амплітудою модуляції 3 Гс в частотному діапазоні 100-

10000 Гц і температурному інтервалі 2-6 К. Показано, що криві температурної залежності 

внутрішньо-фазової (дійсної частини) магнітної сприйнятливості слабо відрізняються 

одна від одної, в той час як криві зовнішньо-фазової магнітної сприйнятливості (уявної 

частини) проявляють сильну частотну залежність, що вказує на повільну релаксацію 

намагніченості (рис. 10). 
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Рис. 10. Температурна залежність зовнішньо-фазової компоненти АС-магнітної 

сприйнятливості ('') для комплексу 43 

 

Відомо, що ацилгідразони виявляють яскраво виражену антимікробну і 

антибактеріальну активність. Для досліджуваних координаційних сполук диспрозію було 

випробувано дію на цвілеві грибки. В якості біологічної матриці використано волоські 

горіхи, в якості об'єктів дослідження було обрано комплекси диспрозію з різною 

довжиною і природою вуглеводневого спейсера. У результаті проведених досліджень 

встановлено, що фунгіцидна активність досліджуваних димерних комплексів 

збільшується при збільшенні довжини аліфатичного спейсера. Це може бути обумовлено 

збільшенням ліпофільності молекули, яка забезпечує провідність препарату через клітинні 

мембрани. Більш високу проникність через клітинну мембрану забезпечує також 

використання у якості спейсера імінодиметиленового радикалу. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Синтезовано і досліджено серію координаційних сполук неодиму(III), самарію(III), 

європію(III), гадолінію(III) і диспрозію(III) з ацилдигідразонами насичених дикарбонових, 

іміно-, оксо-, а також тіодиацетатної кислот і 3-метил-1-феніл-4-формілпіразол-5-ону 

(H4L). Відмінною рисою досліджених сполук є наявність двох координаційних поліедрів, 

пов'язаних трьома гнучкими аліфатичними спейсерами.  



2. Методами рентгеноструктурного аналізу досліджено молекулярну будову і кристалічну 

структуру восьми комплексів лантанідів з ацилдигідразонами 3-метил-1-феніл-4-

формілпіразол-5-ону. Встановлено, що:  

- комплекси побудовано з дискретних молекул складу Ln2L3, у яких два координаційних 

поліедра розташовані на відстані 6,67-8,69 Å і пов'язані трьома вуглеводневими 

спейсерами, що упаковані у потрійну спіраль (потрійний гелікат);  

- гідразонні фрагменти лігандів координовані у амідній формі, ацилпіразольний фрагмент, 

що зв'язаний з катіоном металу, знаходиться у депротонованій енольній формі;  

- координаційний поліедр лантаніду може бути описаний як трохи викривлена 

горизонтальна тришапкова тригональна призма, основи якої утворено атомами оксигену, а 

атоми нітрогену утворюють вершини.  

3. У спектрах люмінесценції комплексів неодиму та самарію з ацилдигідразонами 3-

метил-1-феніл-4-формілпіразол-5-ону реєструються вузькі смуги, характерні для цих 

іонів. При збільшенні довжини алифатичного спейсеру до 2-3 ланок інтенсивність 

люмінесценції зростає і знижується, пройшовши через максимум, при введенні 

додаткових метиленових груп.  

4. За даними магнетохімічного дослідження у спейсерованих біядерних комплексах 

гадолінію парамагнітні центри пов'язані слабкими обмінними взаємодіями 

антиферомагнітного типу, інтенсивність яких залежить від довжини і природи спейсера. 

5. Для координаційних сполук досліджених лігандів з катіонами диспрозію 

спостерігається характерна частотна залежність зовнішньо-фазової намагніченості, що 

вказує на повільну релаксацію намагніченості і прояви властивостей молекулярного 

магніту.  

6. Спейсеровані комплекси диспрозію з ацилдигідразонами 3-метил-1-феніл-4-

формілпіразол-5-ону проявляють чітко виявлену фунгіцидну активність, яка зростає із 

збільшенням довжини вуглеводного спейсера і при введенні до спейсера іміногрупи. 
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АНОТАЦІЯ 

Бекірова З.З. Синтез і властивості координаційних сполук лантанідів з 

ацилдигідразонами 3-метил-1-феніл-4-формілпіразол-5-ону. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 

02.00.01 – неорганічна хімія. Державний вищий навчальний заклад «Український 

державний хіміко-технологічний університет», Дніпропетровськ, 2015 р. 

Дисертація присвячена дослідженню властивостей спейсерованих біядерних 

комплексів лантанідів з ацилдигідразонами насичених дикарбонових кислот, а також 

іміно-, оксо- та тіодиацетатної кислот і 3-метил-1-феніл-4-формілпіразолон-5-ону. Склад і 

будову комплексів встановлено за даними елементного, термогравіметричного та 

рентгеноструктурного аналізу, а також ІЧ-спектроскопії. Відмінною рисою досліджених 

сполук є наявність двох координаційних поліедрів, пов'язаних трьома гнучкими 

алифатичними спейсерами.  

У спектрах люмінесценції комплексів неодиму та самарію з ацилдигідразонами 3-

метил-1-феніл-4-формілпіразол-5-ону реєструються вузькі смуги, характерні для цих 

іонів. При збільшенні довжини аліфатичного спейсера до 2-3 ланок інтенсивність 

люмінесценції зростає і знижується, пройшовши через максимум, при введенні 

додаткових метиленових груп.  

За даними магнетохімічного дослідження у спейсерованих біядерних комплексах 

гадолінію парамагнітні центри пов'язані слабкими обмінними взаємодіями 

антиферомагнітного типу, інтенсивність яких залежить від довжини і природи спейсера. 

Для координаційних сполук досліджених лігандів з катіонами диспрозію спостерігається 

характерна частотна залежність зовнішньо-фазової магнітної сприйнятливості, що вказує 

на повільну релаксацію намагніченості і прояви властивостей молекулярного магніту. 

Ключові слова: ацилгідразони, піразолон, лантаніди, люмінесценція, магнетохімія. 

АННОТАЦИЯ 

Бекирова З.З. Синтез и свойства координационных соединений лантанидов с 

ацилдигидразонами 3-метил-4-формил-1-фенил-пиразол-5-она. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.01 – неорганическая химия. Государственное высшее учебное 



заведение «Украинский государственный химико-технологический университет», 

Днепропетровск, 2015 г. 

Диссертация посвящена изучению свойств спейсерированных биядерных 

комплексов лантанидов с ацилдигидразонами  предельных дикарбоновых кислот, а также 

имино-, оксо и тиодиуксусной кислот и 3-метил-1-фенил-4-формилпиразол-5-она. Состав 

и строение комплексов установлены по данным элементного, термогравиметрического и 

рентгеноструктурного анализа, а также ИК-спектроскопии. Отличительной чертой 

исследованных комплексов является наличие двух координационных полиэдров, 

связанных тремя алифатическими спейсерами. Гибкая структура полиметиленовых 

мостиков позволяет им упаковываться с образованием тройного геликата (тройной 

спирали). 

В спектрах люминесценции комплексов самария(III) и неодима(III) с 

исследуемыми лигандами наблюдаются характерные узкие полосы излучения. При этом 

четко прослеживается зависимость интенсивности люминесценции от длины 

алифатического спейсера. Увеличение длины спейсера вначале приводит к возрастанию 

интенсивности люминесценции, которая  начинает уменьшаться, пройдя через максимум 

при n = 2 (Sm) или 3 (Nd). Таким образом, использование углеводородного спейсера 

позволяет регулировать светимость однотипных комплексов самария и неодима в 

небольших пределах.  

Комплексы европия с ацилдигидразонами 3-метил-1-фенил-4-формил-пиразол-5-

она люминесцентно неактивны по причине отклонения ширины энергетического зазора 

между триплетным уровнем лиганда и резонансным уровнем лантанида от оптимального 

диапазона. 

Магнетохимические исследования комплексов гадолиния с ацилгидразонами 1-

фенил-3-метил-4-формил-пиразол-5-она показывают, что обменные взаимодействия в 

спейсерированных биядерных комплексах лантанидов значительно слабее (–J = 0,02 – 

0,08 см
-1

) по сравнению с комплексами 3d-металлов, что обусловлено более глубоким 

расположением 4f-электронов в электронной оболочке центрального атома. Исследование 

АС-магнитной восприимчивости комплекса диспрозия с ацилдигидразоном 3-метил-1-

фенил-4-формилпиразолон-5-она и иминодиуксусной кислоты показывает способность 

исследуемых координационных соединений к проявлению свойств молекулярных 

магнитов. 

Ключевые слова: ацилгидразоны, пиразолон, лантаниды, люминесценция, 

магнетохимия. 

 

SUMMARY 

Bekirova Z.Z. Synthesis and properties of coordination compounds of lanthanides 

with 3-methyl-1-phenyl-4-formylpyrazol-5-one acylbishydrazones - Manuscript. 

Thesis for a candidate degree on speciality 02.00.01 - inorganic chemistry. – State Higher 

Education Institution «Ukrainian State University of Chemical Technology», Dnipropetrovsk, 

2015. 

The thesis is dedicated to the study of the properties of binuclear lanthanide complexes 

with 3-methyl-1-phenyl-4-formylpyrazol-5-one acylbishydrazones. The composition and 

structure of compounds were studied by elemental, thermal and X-ray analysis and IR-

spectroscopy. A distinctive feature of the investigated compounds is the presence of two 

coordination polyhedrons linked by three aliphatic spacers.  

Narrow emission peaks were observed in the luminescence spectra of neodymium and 

samarium complexes with 3-methyl-1-phenyl-4-formylpyrazol-5-one acylbishydrazones, the 

peaks being characteristic for these ions. With increasing the length of the aliphatic spacer to 2-3 

units, the luminescence intensity firstly increases and then decreases passing through a maximum 

when introducing additional methylene groups. 



According to the results of magnetic measurements, the paramagnetic centers have a 

weak antiferromagnetic exchange interaction in binuclear Gd(III) complexes, the intensity of the 

interaction depending on the length and nature of spacer. 

Considering the studied coordination compounds of Dy(III) one can assert that there is a 

distinct frequency dependence of an out-of-phase component of magnetization which points out 

a slow relaxation of the magnetization and displays the properties of Single-Molecule Magnet. 

Key words: acylhydrazones, pyrazolone, lanthanides, luminescence, magnetochemistry. 

 


