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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ Fe(III), Cu(II) И Cd(II)
С N-(ПИРИДИН-2-ИЛ)МОРФОЛИН-4-КАРБОТИОАМИДОМ
Приведены результаты синтеза и спектральные характеристики комплексных соединений Fe(III),
Cu(II) и Cd(II) с N-(пиридин-2-ил)морфолин-4-карботиоамидом (ПМКТА). По данным методов
ЭСП, ИК-, ЯМР 1H спектроскопии сделан вывод о координации лиганда к центральному атому
металла в комплексах бидентатно-хелатным способом в тионной (комплексы І, ІV) или тиольной
(комплекс ІІ) таутомерной форме атомами серы тиоуреидной группы и азота пиридинового ядра с
образованием шестичленного металлоцикла. Для комплекса [Cu(HL′)2Cl]Cl (III) методом РСА установлено, что координационный полиэдр атома меди —– это сильно искаженная тригональная
бипирамида, аксиальные положения которой заняты пиридиновыми атомами азота N(1), N(4) двух
молекул лиганда в кетонной таутомерной форме, а экваториальная плоскость сформирована мочевинными атомами кислорода О(1), О(2) и анионом Cl(1).
ВВЕДЕНИЕ . Исследования пиридинилсодержащих тиомочевин лигандных систем и комплексов на их основе проводятся достаточно интенсивно, что обусловлено ценными свойствами соединений. Им посвящено значительное количество синтетических работ с прикладным аспектом их изучения как антиоксидантов и противовирусных препаратов [1, 2]. В литературе приведен ряд работ, где тиомочевины выступают ненуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы ВИЧ, а также ингибиторами ферментов [1—10]. Комплексы тиомочевины с ионами
Zn(II), Sn(II) и Cu(II) используют как исходные
компоненты при получении тонких пленок, обладающих свойствами полупроводников [11, 12],
а производные пиридина — в качестве ингибиторов 11-бета-гидроксистероиддегидрогеназы
при лечении диабета (тип II) и противоопухолевых агентов [13, 14].
Поэтому дальнейшее изучение комплексообразования металлов с подобными лигандными системами актуально не только в плане синтеза, но и возможного практического применения, для создания новых биологически активных препаратов.
В качестве полидентатного лиганда использовали N-(пиридин-2-ил)морфолин-4-карботиоамид (ПМКТА) — эффективный хелатообразующий реагент, содержащий в составе несколь-

ко электронодонорных нуклеофильных центров,
для которого характерна тион-тиольная таутомерия, что обусловливает возможность разнотипной координации в комплексных соединениях,
в которых N-, S-атомы включены в донорно-акцепторное взаимодействие с центральным атомом. Приведены результаты синтеза и спектральные характеристики комплексных соединений
Fe(III), Cu(II) и Cd(II) с ПМКТА. Методами РСА,
ЯМР 1Н, ИК-спектроскопии и элементного анализа установлен состав и строение синтезированных комплексов.
ЭКСПЕРИ М ЕНТ А ЛЬНА Я ЧА СТ Ь . В качестве исходных солей металлов использовали
F e(NO3)3⋅9H 2O, CuCl2⋅2H 2O и CdCl2⋅2.5H 2O. ИКспектры записывали в диапазоне частот 200—
4000 см –1 на спектрофотометре Specord M -80,
применяя методику прессования образцов с
KBr. ЭСП растворов исследуемых соединений
регистрировали в диапазоне частот 11000—
50000 см –1 на спектрофотометре Specord M-40
в кварцевых кюветах (l =0.1 см); спектры ЯМ Р
1
Н — на спектрофотометре Varian-VXR -300
(300 мГц) в DMSO-d6 с внутренним стандартом
— тетраметилсиланом. РСА выполнен на монокристальном дифрактометре Bruker Smart Apex2
(М оК α-излучение, графитовый монохроматор,
o
γ =0.71073 A) при комнатной температуре. Данные собраны в режимах ω- и φ-сканирования
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и интегрированы программой SAINT [15]. Коррекцию абсорбции проводили с использованием техники мультисканирования в программе
SADABS [16]. Структуры расшифровывали прямым методом и уточняли полноматричным методом наименьших квадратов в анизотропном
приближении для неводородных атомов, используя пакет программ SHELXTL [17]. Проверку структуры выполняли с помощью многоцелевой кристаллографической программы PLATON [18].
N-(пиридин-2-ил)морфолин-4-карботиоамид
C10H 13N 3SO синтезировали по методике [19].
ИК, см–1: 3640 — колебания внутримолекулярной водородной связи; 3220 ν(N–H); 3060,
2971 ν(CH)рy; 2927, 2903, 2870 ν(CH 2)morph; 1590
(Py); 1530 δ(N–H); 1470, 1428 δ(C–H)CH2; 1390
δ(CH)рy; 1330 ν(C = S); 1120, 1030 ν(CH 2)morph.
Значения Гауссовских компонент в электронных спектрах, см–1: 42500, 38620, 35170, 28500.
1
H ЯМР (DMSO-d6) δ, м.д.: 3.64 т (4H 7.7,
CH 2–N–CH 2, J =4.8 Гц); 3.88 т (4H 8.8, CH 2–O–
CH 2, J =4.8 Гц); 7.05 т (1H, Py H 4, J =6.4 Гц);
7.60 д (1H, Py H 2, J =8.1 Гц); 7.70 т (1H, Py H 3, J=
=6.9, 3J =1.8 Гц); 8.29 д (1H, Py H 5, J =4.0 Гц);
9.86 с (1H, NH).
[ Cd(HL) 2]Cl2 (I). Синтез комплекса проводили в нейтральной среде (рН 7) при постоянном
перемешивании и нагревании (75 °С) исходных
компонентов. К 10 мл этанольного раствора соли CdCl2⋅2.5H 2O (41.04 мг, 0.2 ммоль) добавляли 10 мл раствора лиганда (44.6 мг, 0.2 ммоль,
С 2Н 5ОН). Смесь нагревали 20 мин в круглодонной двугорлой колбе с обратным холодильником. После охлаждения выделившийся белый осадок фильтровали, промывали эфиром, сушили в
эксикаторе над CaCl2. Выход продукта – 48 %.
Найдено, %: C 38.36; H 3.98; S 10.45; N
13.20; Cl 11.49. [Cd(C 10H 13N 3SO)2]Cl2. Вычислено, %: C 38.16; H 4.13; S 10.17; N 13.35; Cl 11.29
ИК, см–1: 3625 — колебания внутримолекулярной водородной связи; 3460 ν(H 2O); 3240 ν(N–
H); 2975, 2920 ν(CH)рy; 1320 ν(C= S); 283 ν(Cd–S).
Значения Гауссовских компонент в электронных спектрах, см–1: 34800, 33650, 27750.
1
H ЯМР (DMSO-d6) δ, м.д.: 3.65 т (4H 7.7, CH 2–
N–CH 2, J =4.8 Гц); 3.90 т (4H 8.8, CH 2–O–CH 2, J =
=4.8 Гц); 7.06 т (1H, Py H 4, J =6.0 Гц); 7.5 д (1H,
Py H 2, J =6 Гц); 7.7 т (1H, Py H 3, J =8.2, 3J =1.2
Гц); 8.29 д (1H, Py H 5, J =3.9 Гц); 9.96 с (1H, NH).
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[Cu2L 2( H 2O) 2]Cl2 ( II) . Синтезировали по аналогичной методике, добавляя к 5 мл метанольного раствора соли CuCl2⋅2H 2O (34.2 мг, 0.2 ммоль)
5 мл раствора лиганда (89.2 мг, 0.4 ммоль, в 5
мл СH 3OH). Выход продукта — 51 %.
Найдено, %: C 35.79; H 4.17; S 9.44; N 12.48;
Cl 10.57. [Cu 2(C 10H 12N 3SO)2(H 2O)2]Cl2. Вычислено, %: C 35.35; H 4.12; S 9.43; N 12.37; Cl 10.46.
ИК, см–1: 3625 — колебания внутримолекулярной водородной связи; 3450 ν(H 2O); 2980, 2930
ν(CH)рy; 285 ν(Cu–S).
[Cu( HL’) 2Cl]Cl ( III) . Комплекс синтезировали в нейтральной среде (рН 7) при постоянном перемешивании (τ =20 мин) и нагревании (70 oС),
добавляя к 10 мл этанольного раствора соли CuCl2⋅
2H 2O (34.2 мг, 0.2 ммоль) 10 мл раствора лиганда
(89.2 мг, 0.4 ммоль, в С 2Н 5ОН). Кристаллы синего цвета начали выделяться через 30 сут стояния в открытой колбе. В дальнейшем их промывали эфиром, сушили в эксикаторе над CaCl2.
Выход продукта — 21 %.
[ Fe( HL) 2]( NO3) 3 ( IV) . К этанольному раствору соли Fe(NO 3)3⋅9H 2O (40.4 мг, 0.1 ммоль, в
10 мл С2Н 5ОН) добавляли этанольный раствор
лиганда (44.6 мг, 0.2 ммоль, в 10 мл С2Н 5ОН).
Смесь нагревали 15 мин при 70 °С в круглодонной двугорлой колбе с обратным холодильником при постоянном перемешивании. Осадок
желто-бурого цвета промывали эфиром, сушили
в эксикаторе над CaCl2. Выход продукта — 33 %.
Найдено, %: C 34.77; H 3.71; S 9.35; N 18.22.
[Fe(C 10H 13N 3SO)2](NO3)3. Вычислено, %: C 34.88;
H 3.78; S 9.3; N 18.31.
ИК, см–1: 3625 — колебания внутримолекулярной водородной связи; 3445 ν(H 2O); 3180 ν(N–
H); 2986, 2930 ν(CH)рy; 1380 ν(N–O)NO3; 1303 ν(C=
S); 285 ν(Fe–S).
Значения Гауcсовских компонент в электронных спектрах, см–1: 36830, 34800, 29900.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ . Синтез комплексов проводили по приведенной далее схеме.
Для определения места локализации координационной связи и способа координации лиганда выполнен анализ ИК- и ЯМР 1Н спектров
ПМКТА и полученных комплексных соединений.
В ИК-спектре ПМКТА присутствуют интенсивные полосы поглощения (ПП) валентного колебания внутримолекулярной водородной связи
при 3640, ν(NH) при 3220, 3120 см–1, а также ряд

ISSN 0041-6045. УКР. ХИМ. Ж УРН. 2014. Т. 80, № 8

полос, которые отвечают асимметричным и симметричным колебаниям ν(CH)рy при 3060 и 2971
см –1 соответственно. Полосы поглощения при
2927, 2903 см–1 отвечают асимметричным колебаниям ν(CH 2)morph, а при 2870 см–1 — симметричным колебаниям, что согласуется с литературными данными [20—23] (рис. 1).

В низкочастотной области спектра лиганда наблюдаются ПП при 1590 и 1530 см–1, соответствующие колебаниям пиридинового кольца и δ(N–H).
Кроме этого, присутствуют ПП
деформационных колебаний
(CH)рy и ν(CH 2)morph при 1470,
1428 и 1390 см–1, ν(N–C–S) при
1390 см–1, а также валентных
колебаний ν(–C–N–), ν(–N–C–
О–) морфолинового кольца
при 1120, 1030 см–1 [19, 24—26].
В области 3625 см–1 ИКспектров комплексов регистрируется выраженная уширенная полоса поглощения, обусловленная наличием внутримолекулярной водородной связи. Кроме этого, в высокочастотной области спектров комплексов присутствует широкая
полоса поглощения при 3445
—3460 см–1, отвечающая колебаниям молекул кристаллизационной воды [16, 19].
В спектрах комплексов І, ІV наблюдается смещение ПП ν(NH) на 20—40 см–1 и незначительное смещение ν(CH)рy в низкочастотную область.
К тому же, ПП δ(N–H), ν(–N–CS–) и колебаний
пиридинового кольца смещаются в высокочастотную область, что указывает на координацию
азота пиридинового кольца и тиоуреидной груп-

Рис. 1. И К-спектры поглощения П М К ТА и комплексов I, II, IV.
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пы к иону металла [27—30]. В спектре комплекса ІІ отсутствуют полосы поглощения ν(NH) и
δ(N–H), а также N–(C = S)–N–, что подтверждает
тиольную форму лиганда и его депротонизацию
[19, 31, 32]. Как и в предыдущих комплексах, в
спектре соединения ІІ наблюдается высокочастотное смещение ПП колебаний пиридинового
кольца. Также в спектре комплекса появляется
ПП при 1635 см–1, соответствующая колебаниям
ν(C = N)-группы, образовавшейся при переходе
лиганда в тиольную таутомерную форму.
В низкочастотной области ИК-спектров комплексов полосы поглощения при 283—285 см–1
соответствуют валентным колебаниям связей
ν(M–S) [24, 25].
Анализ ЭСП лиганда после разложения на
гауссианы показал наличие компонент при 42500,
38620, 35170 и 28500 см–1. Гауссовские компоненты при 42500 и 38620 см–1 соответствуют π→π* и
n→π* электронным переходам в пиридиновом
кольце, а компонента при 35170 см–1 — π→π*
(C = N)Py. Слабоинтенсивная полоса поглощения при 28500 см–1 соответствует n→π* электронным переходам (C = S) (рис. 2,а) [33, 34].
В электронных спектрах поглощения комплексов I, IV наблюдается существенное смещение указанных полос поглощения на 1790–370
см-1 в низкочастотную область, что свидетельствует об участии пиридина в донорно-акцепторном взаимодействии с ионами металлов (рис.
2,б). В комплексе IV компонента при 29900 см-1
отвечает, вероятно, переходам с переносом заряда с лиганда на металл (ППЗЛМ ), положение
которой зависит от природы металла [28]. Поскольку кадмий является более тяжелым металлом по сравнению с железом, то ППЗЛМ в комплексе I проявляется при 27750 см-1. А в комплексе III ППЗЛМ отвечает широкая интенсивная полоса при 28300 см -1.
В ЯМР 1H спектре лиганда присутствуют
сигналы при 7.05, 7.60, 7.70, 8.29 м.д., которые соответствуют протонам пиридинового кольца.
Уширенному синглету при 9.86 м.д. отвечает протон NH-группы. Протоны морфолинового кольца обусловливают наличие двух триплетов
при 3.64 и 3.88 м.д., соответствующих –N–CH 2–
и –O–CH 2– группам.
Анализ ЯМР 1H спектра комплекса I показал смещение мультиплетных сигналов протонов пиридинового ядра в слабое поле, что выз80
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Рис. 2. Электронные спектры поглощения
ПМКТА (а), ПМКТА и комплексов I, IV (б).

вано участием пиридинового атома азота в донорно-акцепторном взаимодействии к металлу
при образовании комплексов. NH-группа представлена синглетом при 9.96 м.д., что показывает смещение сигнала в слабое поле на ∆δ =0.1
м.д., обусловленное вхождением этой группы в
шестичленный металлоцикл. Сигналы протонов
морфолина присутствуют при 3.65 (CH2–N–CH2)
и 3.90 м.д. (CH 2–O–CH 2) (рис. 3).
Таким образом, применение методов ЭСП,
ИК, ЯМР 1H спектроскопии позволяет сделать
вывод о том, что координация лиганда к центральному атому металла в комплексах осуществляется бидентатно-хелатным способом в тионной (комплексы І, ІV) или тиольной таутомерной форме (соединение ІІ) атомами серы тиоуреISSN 0041-6045. УКР. ХИМ. Ж УРН. 2014. Т. 80, № 8
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Рис. 3. ЯМ Р 1Н спектры П М КТА (a) и комплекса I (б).

Т а б л и ц а 1
Экспериментальные данные рентгено-структурного анализа для комплекса ІІІ
П араметры

Значения

Эмпирическая формула
М олекулярная масса
Кристаллографическая система, пространственная группа
o
Параметры элементарной ячейки, A

C 20H 26Cl2CuN 6O 4
548.91
Триклинная, P-1
a = 9.0851(13), b = 11.1133(14), c = 12.5800(16),
α = 74.909(7), β = 83.263(7), γ = 87.060(7)
1217.6(3)
2, 1.497
1.155
566
0.3x0.12x0.1
1.69 до 26.00
–11≤ h ≤8, –13≤ k ≤13, –15≤ l ≤15
18375 / 4746
0.992
0.8933 / 0.7233
4746 / 0 / 298
1.070
R 1 = 0.1102, wR 2 = 0.3426
R 1 = 0.1471, wR 2 = 0.3280
2.798 / –1.085

Объем элементарной ячейки, A3
Z , рассчитанная плотность, мг/мм 3
Коэффициент поглощения, мм –1
F(000)
Размер кристалла, мм
Диапазон θ для сбора данных, град
Ограничения индексов
Н акопленные отражения / однозначные
Завершенность до θmax, %
М аксимальное / минимальное пропускание
Данные / ограничения / параметры
Критерий согласования F2
Конечный индекс R [I> 2σ(I)]
И ндекс R (все данные)
o
Наибольший и наименьший дифракционные пики, e⋅A–3
o

идной группы и азота пиридинового ядра с образованием шестичленного металлоцикла.
Комплекс ІІІ получили в результате прохождения параллельной реакции окисления тимочевины в мочевину аналогично работе [29]. Соединение кристаллизируется в центросимметричной пространственной группе P-1 (табл. 1), его
молекулярная структура приведена на рис. 4,
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избранные длины связей и углов — в табл. 2.
Координационный полиэдр атома меди представляет собой сильно искаженную тригональную бипирамиду, со значением параметра τ =
=0.543, где τ =(β – α)/60o, β и α — два наибольших угла (β > α), определяющих степень тригональности [35].
Аксиальные положения заняты пиридино81
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Рис. 4. Строение комплекса III по данным РСА.

Т а б л и ц а 2
Длины связей и величины углов (град) комплекса ІІІ
Связь

Длина
o
связи, A

Угол

Величина
угла

Cu(1)–N (1)

1.978(8)

N (1)–Cu(1)–O(1)

88.3(3)

Cu(1)–O(1)

1.982(7)

N (1)–Cu(1)–N (4)

175.7(3)

Cu(1)–N (4)

1.989(8)

O(1)–Cu(1)–N (4)

89.3(3)

Cu(1)–O(3)

2.097(7)

N (1)–Cu(1)–O(3)

91.9(3)

Cu(1)–Cl(1)

2.281(3)

O(1)–Cu(1)–O(3)

109.6(3)

O(1)–C(6)

1.252(11)

N (4)–Cu(1)–O(3)

85.7(3)

C(6)–N (2)

1.366(12)

N (1)–Cu(1)–Cl(1)

94.0(2)

O(3)–C(16)

1.246(12)

O(1)–Cu(1)–Cl(1)

143.1(2)

C(16)–N (5)

1.377(13)

N (4)–Cu(1)–Cl(1)

90.0(2)

O(3)–Cu(1)–Cl(1)

107.0(2)

Рис. 5. Упаковка комплекса III.

зей соединяют молекулы в кристаллической структуре вдоль оси с (рис. 5).
Величины водородных связей в комплексе
ІІІ приведены ниже:
D –H ...A

выми атомами азота N(1), N(4) двух молекул
лиганда, а экваториальная плоскость сформирована мочевинными атомами кислорода О(1),
О(2) и анионом Cl(1). Значения длин связей —
O(1)–C(6) 1.252(11), C(6)–N(2) 1.366(12), O(3)–C(16)
o
1.246(12), C(16)–N(5) 1.377(13) A указывают на
координацию двух молекул лиганда к центральному атому в кетонной таутомерной форме.
Кристаллическая упаковка свидетельствует
о слоистой структуре комплекса вдоль оси а, молекулы слоев расположены относительно друг
друга по типу "голова к голове". Цепочки N(2)–
H(2В)...Cl(2) и N(5)–H(5)...Cl(2) водородных свя-
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N 2–H 2B...Cl2
N 5–H 5...Cl2_# 1

d(D –H )
0.86
0.86

d(H ...A) d(D ...A) < (D H A)
2.35
2.42

3.189(8)
3.243(8)

166.3
159.5

# 1 — x , y, z +0.5.
РЕЗЮМЕ. Наведено результати синтезу та спектральні характеристики комплексних сполук Fe(III),
Cu(II) та Cd(II) з N-(піридин-2-іл)морфолін-4-карботіоамідом (ПМКТА). За даними методів ЕСП, ІЧ,
ЯМР 1H спектроскопії зроблено висновок про координацію ліганду до центрального атома металу в комплексах бідентатно-хелатним способом у тіонній (комплекси І, ІV) або тіольній (комплекс ІІ) таутомерній
формі атомами сірки тіоуреїдної групи та азоту піридинового ядра з утворенням шестичленного метало-
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циклу. Для комплексу III складу [Cu(HL’)2Cl]Cl методом РСА встановлено, що координаційний поліедр
атома міді є тригональною біпірамідою, аксіальні положення якої зайняті піридиновими атомами азоту
N(1), N(4) двох молекул ліганду в кетонній таутомерній формі, а екваторіальна площина сформована атомами кисню О(1), О(2) сечовини і аніоном Cl (1).
SUMMARY. The results of synthesis and spectral characteristics of the complex compounds of Fe(III), Cu(II)
and Cd(II) with N-(pyridin-2-yl)morpholine-4-carbothioamide (PMKTA) were shown. Using the methods of UVVis, IR, 1H NMR spectroscopy suggests that the ligand
coordinates to the central metal atom in bidentate chelate
manner in thionic (complexes I, ІV), or thiolic (complex
ІІ) tautomeric form by sulfur atoms of thioureide groups
and pyridine nitrogen atoms with forming six-membered
metallocycles. X-ray diffraction for the complex III (compounds [Cu(HL’)2Cl]Cl) found that the coordination polyhedron of the copper atom is a highly distorted trigonal
bipyramid, axial positions occupied by N(1), N(4) pyridine nitrogen atoms of two ligand molecules in amide tautomeric form, equatorial plane is formed by О(1), О(2)
urea oxygen atoms and chloride anion Cl (1).
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О.В.Лівіцька, Н.Ю.Струтинська, І.В.Затовський, М.С.Слободяник
ВЗАЄМОДІЯ У СИСТЕМАХ M IPO 3—M IIO—M INO 3 (M I – Li, Na, K; M II – Mg, Co, Ni, Cu, Zn)
Досліджено особливості взаємодії в системах M IPO 3—M II O—M INO 3 (M I – Li, Na, K; M II – Mg, Co,
Ni, Cu, Zn) при температурі 400 °С і мольному співвідношенні P/M II = 1, 2, 3. Встановлено умови формування складних фосфатів: M ІM IIPO4, M І2M IIP 2O7, Na 4M II 3(PO 4)2P2O 7 та Na 9Co 3(PO4)5. Показано
переваги використання розплавів нітратів лужних металів для синтезу таких сполук. Отримані
кристалічні фази охарактеризовано методами рентгенофазового аналізу та ІЧ-спектроскопії.
ВСТУП . Підвищений інтерес до вивчення по-

двійних фосфатів лужних і двовалентних металів
обумовлений перспективами їх використання.
Зокрема, кобальт- та нікельвмісні фосфати розглядаються в якості катодних матеріалів для портативних джерел струму, сорбентів, пігментів, каталізаторів органічних реакцій, іонних провідників [1—4]. Для магній- та цинквмісних фосфатів основними напрямками застосування є
створення люмінесцентних матеріалів [5—8] та
каталізаторів, а складні фосфати купруму та лужних металів є перспективними як компоненти
добрив і пігменти [9].
На сьогодні важливим завданням залишається пошук ефективних підходів щодо синтезу
подвійних фосфатів лужних та двовалентних металів та оптимізація умов їх одержання у монофазному вигляді у необхідній формі (монокристали, кераміка чи наночасточки). Серед відомого арсеналу синтетичних підходів для одержання складних фосфатів значну увагу привертає
синтез у сольових розплавах. Застосування останнього виявилось досить успішним для одержання ряду гідроксиапатитів, що характеризуються значною стійкістю [10]. Крім цього, показано можливість впливу на форму кристалітів гідроксиапатиту шляхом варіювання різних типів
сольових розчинників [11].
У даній роботі представлено результати дослідження взаємодії у системах M I PO 3—M IIO—
M INO3 (M I – Li, Na, K; M II – Mg, Co, Ni, Cu, Zn).
Синтезовані кристалічні фази охарактеризовано методами порошкової рентгенографії та ІЧспектроскопії.
ЕКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА . Особливості взаємодії у системах M IPO3—M IIO—M INO3

досліджено за мольних співвідношень P/M II =1,
2, 3 та фіксованому (семикратному) масовому надлишку нітрату лужного металу M I NO3 по відношенню до вихідної стехіометричної суміші M IPO3
—M IIO за температури 400 °C. В якості вихідних
реагентів використано наступні речовини: M I2СO3
(M I – Li, Na, K) (ч.д.а.), Н 3РО4 (85 %) (ч.д.а.),
M INO3 (M I – Na, K) (ч.д.а.), LiNO3⋅3H 2O (ч.д.а.),
M II O (M II – Co, Ni, Zn, Cu) (ч.д.а.), MgO (ч.).
Синтез M I РO3 проводили у дві стадії: спочатку змішували M I 2СO3 та Н 3РО4 в еквімольній кількості, з подальшим випарюванням розчину. Одержані кристали M IН 2РO4 відфільтровували та нагрівали при 650–780 °C. Білі порошки M I РO3 перетирали та застосовували у подальшій роботі. LiNO3 отримано повільним нагріванням LiNO3⋅3H 2O до 300 °С та подальшим
ізотермічним витримуванням при цій температурі протягом 3 год.
Суміш вихідних речовин M I NO 3, M I PO 3 та
II
M O у відповідних співвідношеннях ретельно
перетирали в агатовій ступці та нагрівали у порцелянових тиглях зі швидкістю 150 °C/год до
температури 400 °C. Після ізотермічної експозиції на протязі 6–8 год продукти охолоджували
до кімнатної температури і відмивали від плаву
гарячою дистильованою водою.
Одержані кристалічні фази досліджували з
використанням методів порошкової рентгенографії (автоматичний порошковий дифрактометр Shimadzu XRD-6000, режим відбиття від
плоcких зразків: CuKα-випромінювання з λ =
o
=1.54178 A, дуговий графітовий монохроматор
на штанзі лічильника; метод 2θ безперервного сканування зі швидкістю 1.0°/хв; діапазон кутів 2θ від 5.0 до 90.0°) та інфрачервоної спек-
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Т а б л и ц я 1
Фазовий склад продуктів взаємодії, одержаних у системах M I PO 3—M II O—M I NO 3 при 400 °С
MI
Li
Na

K

P /M

M IІ

II

1–3
1
2
3
1
2
3

Co

Ni

Mg

Zn

Cu

γ-Li3PO 4 + LiM ІI PO 4 + M II O
N a 9Co 3(PO 4)5 + CoO N a 4N i3(PO 4)2P 2O 7 + N iO N a 4M g3(PO 4)2P 2O 7 + MgO
N aZnPO 4
N aCuPO 4
N a 9Co 3(PO 4)5
N a 4N i3(PO 4)2P 2O 7
N a 4M g3(PO 4)2P 2O 7
’’
’’
Cкло
Cкло
Cкло
’’
Cкло
K CoPO 4
K 2N iP 2O 7 + N iO
K 2MgP 2O 7 + K M gPO 4
K ZnPO4
K CuPO 4
’’
K 2N iP 2O 7
K 2M gP 2O 7
K 2ZnP 2O 7, KZnPO 4
’’
Cкло
Cкло
Cкло
’’
Cкло

Т а б л и ц я 2
Розраховані параметри елементарних комірок для синтезованих фосфатів
Фосфат
γ-Li3PO 4
N aZnPO 4
K ZnPO 4
N a 4N i3(PO 4)2P 2O 7
K 2N iP 2O 7

Сингонія (пр.гр.)
Орторомбічна
(Pmnb)
М оноклінна
(P21/n)
Гексагональна
(P63)
Орторомбічна
(Pn21a)
М оноклінна
(P21)

a

b

c

o

A
6.114(9)
6.1113(1)
5.219(8)
5.2210(7)
18.154(3)
18.155
18.013(6)
18.013(1)
9.231(2)
9.230(2)

троскопії (спектрометр Perkin Elmer Spectrum
BX, пресовані таблетки з KBr для діапазону частот 400—4000 см –1).
ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ. Фазовий аналіз продуктів взаємодії, одержаних у системах
M I PO3—M II O—M I NO3, показав, що їх склад
залежить від співвідношень вихідних компонентів, а також визначається природою лужного та
двовалентного металів (табл. 1).
Загальною закономірністю для систем LiPO3
—M IIO—LiNO3 є формування суміші кристалічних фаз (табл. 1). За даними порошкової рентгенографії основним продуктом взаємодії є γLi3PO4 та незначна кількість LiM IIPO4 і M IIO
(M II = Co, Ni, Mg, Zn, Cu). Iмовірно, це обумовлено високою стабільністю та незначною розчинністю ортофосфату літію, швидкість формування якого більша у порівнянні зі швидкістю
ISSN 0041-6045. УКР. ХИМ . ЖУРН. 2014. Т. 80, № 8

10.479(8)
10.4612(2)
10.023(5)
10.019(2)
18.154(3)
18.155
10.412(1)
10.411(2)
17.539(8)
17.540(8)

4.922(9)
4.9208(1)
7.358(6)
7.365(1)
8.502(3)
8.504
6.489(2)
6.496(1)
8.323(5)
8.319(9)

β, град

Література

—
[12]
90.23
90.25
—

[13]
[14]

—
[15]
91.44
91.44(2)

[16]

розчинення оксидів металів у даних розплавах.
Це і пояснює формування незначних кількостей LiM II PO4 та залишку непрореагованого оксиду двовалентного металу. Розраховані параметри елементарної комірки для γ-Li3PO4 (табл. 2)
добре корелюють з відповідними, що наведені у
літературі [12].
Для систем NaPO3—M II O—NaNO3 (M II =
= Co, Ni, Mg) встановлено, що фазовий склад
продуктів взаємодії залежить від співвідношення
P/M II у вихідній суміші. Зростання кількості фосфату до співвідношення P/M II =2 сприяє розчиненню оксиду двовалентного металу та формуванню монофазних зразків: Na 9Co 3(PO4)5 та змішаноаніонних фосфатів Na 4M II 3(PO4)2P 2O7
(M II = Ni, M g) (табл. 1). Для решти досліджених
двовалентних металів за співвідношень P/M II =
= 1 і 2 зафіксовано повне розчинення оксидів
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та формування подвійних ортофосфатів NaM ІІPO4 (М ІІ – Zn, Cu). При співвідношенні P/M II =3
для всіх систем спостерігається склування, а у
разі цинквмісної — формування NaZnPO 4.
У калійвмісних системах одержано складні
ортофосфати та дифосфати в залежності від природи двовалентного металу (табл. 1). Подвійні
ортофосфати КM ІІ PO4 синтезовано у випадку
кобальту, цинку та купруму. Для нікелю та магнію характерним є формування подвійних дифосфатів K 2M ІІ P 2O7. При співвідношенні P/M II
=3, як і для натрійвмісних систем, у всіх випадках, крім цинку, зафіксовано склування.
Розраховані параметри елементарних комірок для ряду синтезованих фосфатів корелюють з одержаними в роботах [13—16] (табл. 2).
Рис. 1. ІЧ-спектри синтезованих фосфатів: Na9Co 3(PO4)5
Положення та відносна інтенсивність коли- (1); K CuPO 4 (2); K 2N iP 2O 7 (3); N a 4N i3(PO 4)2P 2O 7 (4).
вальних мод в ІЧ-спектрах для синтезованих
фосфатів підтверджують наявність різних типів метричних і симетричних валентних коливань
фосфатних аніонів у складі кристалічних про- PO3- і PO4-груп. Коливання близько 900 см–1 віддуктів. Наприклад, для сполук з ортофосфатним носиться до vas(POP), а при 720 см–1 — vs(POP)
типом аніона (Na 9Co 3(PO4)5 і KCuPO 4 (рис. 1, P 2O7-групи. Коливання в частотному діапазоні
криві 1, 2) характерним є широка смуга симет- 400–630 см–1 відносяться до деформаційних коричних і асиметричних валентних коливань ливань δ(OPO) PO3 та PO4 [18].
зв’язків P–O в області 1150—900 см–1 та відпоВстановлені умови формування монофазвідних деформаційних — в області частот, ниж- них зразків було використано для дослідження
чих 620 см –1.
впливу часу ізотермічного нагрівання та прироДля сполук типу K 2M ІІ 2P2O7 (М ІІ – Mg, Ni) ди двовалентного металу на розміри кристалітів
(наприклад, для K 2Ni2P 2O7 — рис. 1, крива 3) складних фосфатів з використанням методу опнайбільш характеристичними є симетричні νs тичної мікроскопії. Виявлено укрупнення час(POP) і асиметричні νas(POP) коливання містка тинок зі зростанням експозиції термообробки,
POP в частотних областях 700–720 та 900–920 см–1 що може свідчити про поступову перекристалівідповідно. Смуги в області 1200–1070 і 1020–980 зацію та, відповідно, певну розчинність складсм–1 відповідають асиметричним і симетричним них фосфатів у нітратних розплавах. Також слід
валентним коливанням PO3, а в діапазоні 400– відмітити вплив і природи двовалентного мета600 см –1 — відповідним деформаційним коли- лу, а саме найбільші кристали було одержано у
ванням груп PO3 та POP [17].
Складний характер ІЧ-спектрів для
сполук Na 4М ІІ3(PO4)2P2O7 (M II = Ni, Mg)
обумовлений одночасною присутністю в
їх будові як ізольованих PO4, так і конденсованих P2O7-груп (для Na4Ni3(PO4)2P2O7
— рис. 1, крива 4). Спектроскопічні характеристики P 2O 7-групи можна описати, розглядаючи окремо коливання PO3та POP-груп, беручи до уваги, що vas
(PO3) > vs(PO3) > vas(POP) > vs( POP). У відповідності до цього широка смуга в обРис. 2. Мікрофотографії синтезованих фосфатів:
ласті 1200–920 см–1, яка розщеплена на
N a 4N i3(PO 4)2P 2O 7 (а); K 2N iP 2O 7 (б).
багато складових, є суперпозицією аси86

ISSN 0041-6045. УКР. ХИМ. Ж УРН. 2014. Т. 80, № 8

випадку нікелю для фосфатів Na 4Ni3(PO4)2P 2O7
та K 2NiP2O7 (рис. 2), а найменші, за однакових
умов синтезу, — для магнію та цинку.
ВИСН ОВКИ . Таким чином, аналіз результатів взаємодії M IPO3 і M ІІO у розплавах M INO3
виявив, що фазовий склад продуктів для літійвмісних систем не залежить від природи двовалентного металу та співвідношення P/M II. Для
натрій- та калійвмісних систем характерне утворення подвійних ортофосфатів і дифосфатів
при співвідношеннях P/M II = 1, 2, а при подальшому збільшенні кількості фосфату спостерігається склування у всіх випадках, крім цинку.
Отже, використання нітратних розплавів
для синтезу складних фосфатів дозволяє значно
зменшувати час взаємодії, знижувати температуру синтезу та одержувати дрібнокристалічні,
монофазні зразки. Останнє є важливим для отримання катодних матеріалів і йонних провідників на основі подвійних фосфатів нікелю
та кобальту.
РЕЗЮМЕ. Исследованы особенности взаимодействия в системах M I PO 3—M IIO—M I NO3 (M I – Li, Na,
K; M II – Mg, Co, Ni, Cu, Zn) при температуре 400 °С
и мольных соотношениях P/M II = 1, 2, 3. Установлены
условия формирования сложных фосфатов M ІM IIPO4,
M І2M IIP 2O7, Na 4M II 3(PO 4)2P2O 7 и Na 9Co 3(PO 4)5. Показаны преимущества использования расплавов нитратов щелочных металлов для синтеза таких соединений. Полученные кристаллические фазы охарактеризированы методами рентгенофазового анализа и
ИК-спектроскопии.
SUMMARY. Peculiarity of interaction in the systems M IPO3—M II O—M INO 3 (M I – Li, Na, K; M II –
Mg, Co, Ni, Cu, Zn) at temperature 400 °C and molar
ratios P/M II = 1, 2, 3 have been investigated. The conditions of formation of complex phosphates M І M II PO 4,
M І 2M II P 2O 7, Na 4M II 3- (PO 4)2P 2O 7 and Na 9Co 3(PO 4)5
Київський національний університет
ім. Тараса Ш евченка
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have been found. The advantages of using nitrate melts
for preparing of complex phosphate were shown. Obtained crystalline phases have been investigated by a
powder X-ray diffraction and FTIR spectroscopy.
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О.Е.Марцинко
СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ
ГОМО- І ГЕТЕРОМЕТАЛІЧНИХ 1-ГІДРОКСІЕТИЛІДЕНДИФОСФОНАТОГЕРМАНАТІВ
На основі масиву експериментальних даних розроблено оптимальні методики синтезу та способи
виділення з водних розчинів гомо- і гетерометалічних 1-гідроксіетилідендифосфонатогерманатів. Розглянуто особливості їх будови, визначено спектральні властивості та термічну стійкість. Проаналізовано перспективи застосування даних сполук в якості церебро- та гепатопротекторів, детоксикантів, ефекторів ферментів, кардіотропних, протиаритмічних та імуномоделюючих засобів.
ВСТ УП . 1-Гідроксіетилідендифосфонова (у
медичній літературі — етідронова) кислота Н 2О3Р
—С(ОН)(СН 3)—РО3Н 2 (H 4Oedph) завдяки специфічній стереохімії і взаємному впливу фосфонових фрагментів здатна утворювати з іонами
s-, р-, d- і f-елементів не тільки мономірні комплекси , а й координаційні ді-, оліго- і полімери
[1—3]. У порівнянні з іншими фосфоновими
комплексонами, з H 4Oedph на теперішній час
різними методами отримано і структурно досліджено досить велику кількість координаційних сполук різних металів [1—11].
Встановлено , що приблизно в половині вивчених комплексів замикається від двох до чотирьох п’яти- або шестичленних хелатних циклів,
у інших — по одному шестичленному металоциклу, і тільки в одному випадку не замикається
жодного хелатного циклу [3] . У переважній більшості сполук атоми металу координовані атомами О(Р) фосфонатних груп, зафіксовано лише
кілька випадків участі в координації з металом
основного центру: α-гідроксигрупа зв’язана з
комплексоутворювачем в K 4N a 2[Cu(Oedph)2]⋅
12H 2O і [Cu 3(HOedph)2(H 2O)4]⋅2H 2O в протонованій, а в оксокомплексах Mo(VI) і W(VI) — в
депротонованій формі [6] . Через таку координаційно-хімічну поведінку 1-гідроксіетилідендифосфонова кислота віднесена до “окремої групи
фосфоровмісних комплексонів” [2] і представляє
інтерес для подальшого дослідження. П ротягом останніх десятиліть у науковій літературі
активно обговорюється ефективність використання H 4Oedph та її сполук у медицині [12, 13].
Дослідження комплексоутворення чотиривалентного германію з 1-гідроксіетилідендифосфоновою кислотою в порівнянні з іншими мета-

лами було розпочато набагато пізніше, в кінці
1980-х років, на кафедрі загальної хімії та полімерів Одеського державного університету ім. І.І.
Мечникова. Спектрофотометрично [14, 15] доведено, що в системі GeO2—H 4Оedph—H 2O при
рН 2 в розчині існує комплекс з мольним співвідношенням Ge : ліганд = 1:1, який має кислотний характер. Через високу розчинність зазначеної комплексної кислоти надалі актуальними
стали питання, пов’язані з виділенням її з розчину. В цьому напрямку нами досягнуті значні успіхи [16—20].
М ета даної роботи — на основі масиву експериментальних даних розробити оптимальні методики синтезу та способи виділення з водних
розчинів гомо- і гетерометалічних 1-гідроксіетилідендифосфонатогерманатів, проаналізувати їх
будову та властивості, визначити перспективні
галузі застосування. Цілком очікувано, що об’єднання в одній молекулі комплексоутворювача
— германія, відомого своєю унікальною біологічною активністю [21], і H 4Oedph, а також іншого біометалу чи органічної біомолекули дозволяє створити на їх основі субстанції для лікарських препаратів.
ЕКСПЕРИМ ЕНТ І ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ . У якості вихідних речовин для синтезу

використані реактиви фірм Sigma-Aldrich і Mecrk
(вміст основної речовини 99–99.5 %): GeО2, GeCl4,
1-гідроксіетилідендифосфонова кислота (H 4Oedph, С2H 8О7Р2), нікотинова кислота (Nic, С6H 5О2N),
амід нікотинової кислоти (Nad, С6H 6ОN 2), гідразид ізонікотинової кислоти (Ind, С6H 7ОN 3), імідазол (Im, С3H 4N 2), цитозин (Сtz, С4H 5ОN 3), 2-оксо1-піролідинілацетамід (пірацетам, Pam, С 6H 10О 2N 2), N,N-дифенілгуанідин (Dphg, C 13H 13N 3),
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солі NaНСО3, КНСО3, MgCO3, CaCO3, SrCO3,
BaCO3, Co(CH 3COO)2⋅4H 2O, Ni(CH 3COO)2⋅4H 2O,
Cu(CH 3COO)2⋅H 2O, Zn(CH 3COO)2⋅2H 2O.
Для розробки методик отримання комплексних сполук, що забезпечують максимальний
вихід і чистоту цільового продукту, варіювали
концентрацію розчину H 4Oedph (0.04–0.05 моль/л),
температуру синтезу (20–90 °С), рН середовища
(2–5), вихідні речовини (GeО2 або GeCl4), мольне співвідношення вихідних компонентів та висолюючий розчинник. В результаті запропоновано ряд оптимальних методик. Нижче наведена схема синтезу 1-гідроксіетилідендифосфонатогерманатів в різних умовах.
Водний розчин комплексної кислоти (робочий розчин), який використовували при подальших синтезах, одержували наступним чином: до
гарячого (90 °С) водного розчину Н 4Oedph
(2.06 г, 0.01 моль) у 200 мл води додавали еквімолярну кількість GeO2 (1.046 г), отриманий прозорий розчин продовжували нагрівати та повільно випаровували розчинник на протязі 2 год
до загального об’єму 20 мл.
При синтезі онієвих сполук до 20 мл робочого розчину, що містить 0.01 моль комплексної
кислоти, додавали наважку 0.01 моль Nic, Nad,
Ind, Im, Ctz, Pam і Dphg, розчини нагрівали на
протязі 10 хв і охолоджували до кімнатної температури. Виділення комплексів I–VII здійснювали шляхом приливання до відповідних розчинів
триразового надлишку 96 %-го етанолу. Осади
відділяли на фільтрі Шотта, промивали водноспиртовою сумішшю, сушили до постійної маси
при 20–25 °С в ексикаторі над CaCl2. Вихід —
65–70 % від теоретичного.
Для вирощування придатних для РСА кри-
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сталів онієвих сполук, зокрема комплексу (HNic)6[Ge6(µ-OH)6(µ-Oedph)6]⋅12H 2O (І), найбільш ефективним виявився метод пошарового висолювання: до розчину комплексу через добу після приготування додавали 2–3 краплі 96 %-го етанолу,
витримували кілька годин; процедуру повторювали до утворення кристалів.
Кислі 1-гідроксіетилідендифосфонатогерманати магнію, кальцію, стронцію та барію одержували додаванням до робочого розчину (0.01
моль комплексної кислоти) 0.0033 моль сухих карбонатів відповідних металів (до рН 3.5) і нагрівали протягом 20 хв. Після охолодження реакційні суміші двічі фільтрували через паперові фільтри. В результаті приливання до отриманих
розчинів дворазового надлишку 96 %-го етилового спирту випадали білі оcади комплексів VIII
–XI. Вихід продуктів — 60–75 %.
Кристали комплексу M g2H 2[Ge6(µ-OH)6(µ-Oedph)6]⋅40H 2O (VIII) вирощували методом
повільної дифузії пари висолюючого розчинника. Для цього водний розчин комплексу в бюксі об’ємом 10 мл поміщали в бюкс більшого
розміру об’ємом 50 мл, на третину наповнений
96 %-м етанолом, і щільно закривали. Поступово
відбувався перехід молекул обох розчинників у
газову фазу, яка знаходилась у рівновазі з обома рідкими фазами, а з плином часу (через 3–4
доби) концентрація етанолу в розчині комплексу збільшувалась і починалась кристалізація.
Середні 1-гідроксіетилідендифосфонатогерманати XII–XVII отримували нейтралізацією (до
рН 5) робочого розчину поступовим додаванням наважок MgCO3, CaCO3, SrCO3, BaCO 3,
NaНСО3, КНСО3 при кімнатній температурі і
подальшим нагріванням протягом 20 хв. Розчи-

89

Н еорганическая и физическая х имия
ни фільтрували. Білі осади 1-гідроксіетилідендифосфонатогерманатів магнію (XII), кальцію
(XIII), стронцію (XIV), барію (XV), натрію (XVI)
та калію (XVII) випадали з фільтратів після
приливання 40 мл ацетонітрилу, їх відділяли на
фільтрі Шотта, промивали сумішшю води з ацетонітрилом (1:1) і висушували до постійної маси при 20–25 °С.
Кристали комплексу Ва 3[Ge6(µ-OH)6(µ-Oedph)6]⋅ 25H 2O (XV) одержували методом пошарового висолювання ацетонітрилом.
Синтез 1-гідроксіетилідендифосфонатогерманатів 3d-металів XVIII–XXI проводили двома способами.
Спосіб 1. До робочого розчину, що містить
0.01 моль комплексної кислоти, додавали при
кімнатній температурі розчини Co(CH 3COO)2⋅
4H 2O, Ni(CH 3COO)2⋅4H 2O, Cu(CH 3COO)2⋅H 2O,
Zn(CH 3COO)2⋅2H 2O (0.0067 моль солі, 5 мл води)
і перемішували без нагрівання.
Спосіб 2. До 60 мл 0.5М водного розчину
H 4Oedph при температурі 90 °С додавали 0.03
моль (3.6 мл) GeCl4, нагрівали 10 хв, охолоджували і доливали розчини (0.02 моль солі, 10 мл
води) ацетатів відповідних металів (див. спосіб 1).
При виділенні комплексів з 3d-металами
в якості висолюючого розчинника використовували крижану оцтову кислоту. Осади 1-гідроксіетилідендифосфонатогерманатів кобальту
(XVIII, рожевий), нікелю (XIХ, зелений), купруму (ХХ, блакитний) та цинку (ХХI, білий) випадали через 2–3 год після додавання оцтової кислоти, їх відокремлювали на фільтрі Шотта,
промивали 50 %-ю оцтовою кислотою (при синтезі за способом 2 — до негативної реакції на
хлорид-іони).
Кристали комплексу Zn 4[Ge6(µ-OH)4(µ-O)2(µ-Oedph)6]⋅38H 2O (ХХI) вирощували методом
повільної дифузії пари оцтової кислоти у водний розчин комплексу.
Для визначення складу і структури синтезованих сполук, способу координації лігандів і
типів координаційних поліедрів металів у них
використані елементний, рентгенофазовий та
рентгеноструктурний аналізи; ІЧ-спектроскопія,
спектроскопія дифузного відбиття; для дослідження терморозкладу комплексів — метод термогравіметрії.
Відповідно до літературних даних смуги поглинання фосфонової групи знаходяться в об90

ласті: 1030–1050 і 900–950 см –1 — νas(P(OH)2) і
νs(P(OH)2); 1170–1200 і 1050–1090 см–1 — νas(PO2)
і νs(PO 2 ); 1080–1130 і 950–1000 см–1 — νas(PO3 ) і
νs(PO 3 ) [1, 22]. При описі ІЧ-спектрів І–ХХІ
даним смугам було приділено основну увагу,
тому що саме фосфонові групи відповідальні за
координацію ліганду.
Так, в ІЧ-спектрах всіх синтезованих сполук
виявлено смуги ν(ОН) ~ 3420, ν(Ge–Oфосф) ~ 590,
δ(GeОН) ~ 820 см–1 і деформаційних коливань
місткової ОН-групи ~1010 см–1 [23], а також смуги
в області 1090 і 980 см–1 (νas(PO3) і νs(PO3)), що
підтверджує наявність у молекулах повністю депротонованих груп PO 32–. Поряд з цим у спектрах
кислих 1-гідроксіетилідендифосфонатогерманатів
s-металів (VIIІ–ХІ) спостерігали смуги коливань
груп РО3Н –: νas(РО2) ~ 1200 i νs(РО2) =1056 см –1.
Суттєвою відмінністю ІЧ-спектрів різнометалічних комплексів VIIІ–ХХІ є присутність смуги деформаційних коливань координованих молекул води при 1640 см–1, характерної для аквакомплексів металів [24].
Органічні молекули Nic, Nad, Ind, Im входять до складу відповідних онієвих сполук I–ІV у
N-протонованій по нітрогену гетероциклу формі, що підтверджується підвищенням в ІЧ-спектрах комплексів частот коливань ν(CN) гетероцикличного кільця на 20–25 см–1 (1580, 1570, 1551,
1571 см–1 для Nic, Nad, Ind, Im та 1600, 1591,
1576, 1591 см–1 для І–ІV). Смуги, відповідальні за
деформаційні коливання аміногрупи δ(NH 2)
~ 1645 см–1 у спектрах координаційних сполук II,
III зберігаються, що виключає їх протонування.
У порівнянні з ІЧ-спектром цитозину, в спектрі комплексу V була виявлена нова смуга при
1618 см–1, поява якої пов’язана з присутністю в
його молекулі групи NН + . Дані про те, що цитозин при рН ~ 3.5–4 існує в протонованій по нітрогену гетероциклу формі [25], дозволяє припустити її реалізацію і в онієвій сполуці V.
Зіставлення ІЧ-спектрів пірацетаму та відповідного комплексу VІ показало, що смуги валентних коливань NH 2 накладаються на характерні для ОН-груп. У цій області спостерігається
інтенсивна широка розщеплена смуга з максимумами 3422, 3277, 3214, 3056 см–1, що свідчить
про наявність у комплексі системи водневих зв’язків за участю цих груп. Основна відмінність проявляється у відсутності в спектрі комплексу смуг
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ролідінового кільця при 1695 см-1, що з великою часткою ймовірності можна розцінювати як
результат протонування оксигену цієї групи [26].
В ІЧ-спектрі комплексу з дифенілгуанідином VII відмічена смуга деформаційних коливань δ(NH 2+ ) =1576 см–1, яка свідчить про протонування NH-групи Dphg. Протонування Dphg
по центральному фрагменту NH було виявлено
також в онієвих сполуках на основі етилендіамінтетраацетатогерманатної [22] та біс(цитрато)германатної кислот [27].
Термогравіметричне дослідження 1-гідроксіетилідендифосфонатогерманатів показало, що
вони є кристалогідратами і містять достатньо велику кількість молекул води (від 12 до 40). При
цьому температурний інтервал ендотермічного
ефекту, що супроводжується видаленням води,
для гетерометалічних комплексів VIIІ–ХХІ ширший (80–240 °С), ніж для онієвих сполук I–VII
(70–160 °С). Широкий інтервал і висока температура вилучення води в VIIІ–ХХІ вказують на
її різну природу — кристалізаційну і координовану, що узгоджується з даними ІЧ-спектроскопії. Одночасне видалення по-різному зв’язаної
води пояснюється наявністю у сполуках розгалуженої системи водневих зв’язків.
Характерною особливістю термічного розкладу всіх синтезованих 1-гідроксіетилідендифосфонатогерманатів є екзотермічний процес в
діапазоні температур ~ 200–320 °С, при якому
відбувається видалення по одній молекулі води від кожної молекули ліганду:

Процес окисної деструкції всіх комплексів
супроводжується низкою екзоефектів, утворенням
та поліморфними перетвореннями фосфатів. Так,
за даними рентгенофазового аналізу залишків
зразків при 800 °С та розрахунками за термогравіметричними кривими встановлено, що продуктами терморозкладу онієвих сполук I–VII є
GeP2O7, а різнометалічних комплексів — суміші
пірофосфату германію з оксидами металів.
Аналіз спектрів дифузного відбиття полікристалічних зразків гетерометалічних комплексів
з кобальтом (XVIII) і нікелем (ХІХ) дозволяє
вважати досить імовірною реалізацію для них
октаедричної структури. В СДВ сполуки XVIII
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виявлено дві смуги з максимумами 19530 и 8000
см –1, віднесені відповідно до переходів 4T 1g(F)
→ 4T 1g(P) і 4T 1g(F) → 4T 2g гексакоординованого
катіону кобальту, а спектр ХІХ має вигляд, характерний для сполук з октаедричною координацією катіону нікелю: дві інтенсивні смуги переходів 3А 2g → 3T 2g(F) (8500 см –1) та 3А 2g → 3T 1g
(15380 см–1) [28].
За результатами рентгенофазового аналізу
комплексів XVIII–ХХІ можна констатувати, що
будова 1-гідроксіетилідендифосфонатогерманатів 3d-металів подібна: більшість із зафіксованих
на штрихрентгенограмах піків характеризуються практично однаковими міжплощинними відстанями і відрізняються тільки за інтенсивністю.
У результаті РСА онієвої сполуки з нікотиновою кислотою визначено, що основу структури кристалів комплексу І складають гексаядерні циклічні комплексні аніони [Ge6(µ-OH)6(µOedph)6]6– (рис. 1). Атоми германію в структурі
попарно поєднані гідроксильними та гідроксіетилідендифосфонатними містками. Кожний Ge
координований по вершинам октаедру двома
гідроксоатомами в цис-позиціях один до одного
та чотирма атомами оксигену чотирьох фосфонових груп. Відбувається замкнення двох шестичленних циклів GeO2P2C і восьмичленного біметалічного Ge2O4P2. Таким чином, кожний ліганд виконує тетрадентатну трис(хелатно)-µмісткову функцію. Окрім гексаядерних комплексних аніонів, структурними одиницями кристалів сполуки І є катіони нікотинової кислоти NicH +
(протонується атом нітрогену гетероциклу), а також 12 кристалізаційних молекул води [16].
Структура гексаядерного аніону зберігається і в кислих та середніх 1-гідроксіетилідендифосфонатогерманатах s-металів VIIІ–ХVIІ, що було
доведено методом РСА на прикладі комплексів
Mg2H 2[Ge6(µ-OH)6(µ-Oedph)6]⋅40H 2O (VIII) [16] і
Ва3[Ge6(µ-OH)6(µ-Oedph)6]⋅25H 2O (XV) [20]. Виходячи з аналізу міжатомних відстаней, ми встановили, що в сполуці VIII 12 молекул води з 40 є
координованими до магнію і входять до складу
октаедричних катіонів [Mg(H 2O)6]2+ .
Атоми барію в структурі сполуки XV координовані виключно атомами оксигену молекул
води. Однак істотна невпорядкованість всіх катіонів Ва 2+ і частини молекул води знижує точність визначення кристалічної структури і, на
жаль, робить неможливим коректний опис як спо91
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Рис. 1. Кристалічна структура гексамерного аніону [G e6(µ-OH )6(µ-Oedph)6]6–.

собу координації (координаційне число та координаційний поліедр) атомів барію, так і способу упаковки структурних одиниць у кристалі
сполуки XV [20].
Онієві сполуки (HL)6[Ge6(OH)6(Оedph)6]⋅2(L)⋅
nH 2O (L = Hqn — 8-оксихінолін або Phen — 1,10фенантролін) з аналогічним гексаядерним аніоном було одержано групою португальських і
французьких учених [29].
Згідно з даними РСА основу структури
Zn 4[G e6(µ-OH)4(µ-О)2(µ-Oedph)6]⋅38Н 2О (ХХІ)
складають гексаядерні циклічні аніони [Ge6(µOH)4(µ-O)2(µ-Oedph)6]8– (рис. 2) [17], які відрізняються від подібних у сполуках І, VIII, XV симетрією через перетворення 2 гідроксо- на оксомістки. При цьому і оксо- і гідроксомістки в аніо-
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ні асиметричні: різниця двох зв’язків у кожноo
му фрагменті Ge-(µ-O)-Ge складає 0.027 A для
o
оксо- та 0.030 A для гідроксомістків (рис. 2).
У структурі комплекса ХХІ є декілька атомів цинку в загальних позиціях: два комплексні
катіони [Zn(H 2О)6]2+ подібні до гексааквакатіонів магнію сполуки VIII та два невпорядковані
атоми цинку з октаедричним оточенням ZnO 6, в
яких дві з шести сусідніх (цис) вершин зайняті
кінцевими атомами оксигену груп Р= О лігандів
двох гексаядерних аніонів, а в чотирьох інших розташовані атоми оксигену молекул води. Саме тому молекулярну формулу 1-гідроксіетилідендифосфонатогерманату цинку можна записати як
[Zn 4(H 2O)18][Ge6(µ-OH)4(µ-О)2(µ-Oedph)6]⋅20Н 2О.
Комплексні катіони та гексаядерні аніони у
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етилідендифосфонатогерманати нікотинової кислоти,
магнію та барію І, VIII, XV є
катіон-аніонними, а цинку
ХХІ — катіон-аніонними і
одночасно гетероядерними,
тому що іон цинку безпосередньо пов’язаний з функціональними групами Р= О лігандів.
У структурі кислої солі
магнію VIII, на відміну від
I, ХV і ХХІ, присутні два типи лігандів-аніонів: чотири
повністю депротонованих
Oedph 4– і два монопротонованих НОеdph 3–. Крім того, в кожній структурі I, VIII
і ХХІ має місце взаємна невпорядкованість гідроксильної і метильної груп одного з лігандів Оеdph 4–. Детальний кристалографічний
аналіз розглянутих структур
наведено в монографії [22].
Слід зазначити, що формування вказаних гексаядеРис. 2. Будова гексаядерного аніону [G e6(µ-OH)4(µ-О)2(µ-Oedph)6]8–.
рних германатних аніонів з
сполуці ХХІ з’єднані розгалуженою сіткою вод- даним лігандом можна пояснити не тільки здатневих зв’язків через координовані та кристалі- ністю 1-гідроксіетилідендифосфонової кислоти
заційні молекули води. Реалізується також єди- виконувати місткову функцію в комплексах з різний незалежний водневий зв’язок, який безпосе- ними металами [1, 6], а й схильністю германію до
редньо поєднує кожний гексаядерний аніон з утворення структур шаруватої будови, в яких кочотирма сусідніми, при цьому формується по- жен шар складається з n-мірних молекул. Так,
лімерний аніонний шар [17].
структурна одиниця нескінченного шару молеТаким чином, при загальній подібності роз- кул 2-карбоксіетилгермсесквіоксану (O1,5Geглянутих вище структур (однотипні структурні CH 2CH 2COOH)n являє собою 12-членне кільце,
елементи — гексаядерні Ge6-аніони, акватовані в якому чергуються атоми германію та оксигену,
катіони та кристалізаційні молекули води) ма- а шари пов’язані між собою водневими зв’язкають місце істотні відмінності, що зумовлені, шви- ми між карбоксильними групами [30].
дше за все, природою катіону (органічна молеУ результаті проведених випробувань фаркула, s- або d-метал). По-перше, в гексаядерно- макологічної активності деяких з розглянутих
му аніоні ХХІ є два типи місткових лігандів — 1-гідроксіетилідендифосфонатогерманатів покачотири гідроксо- (ОН –) і два оксо- (О2–), а в ані- зано їх більш високу ефективність в порівнянонах І, VIII, XV — тільки гідроксомістки. Друга ні з аналогами, які використовуються на сьогодвідмінність у тому, що в сполуці ХХІ, крім гекса- нішній день у медичній практиці [31—37].
аквакатіонів [Zn(H 2O)6]2+ , містяться невпорядкоВстановлено , що онієві сполуки з нікотивані октаедричні фрагменти [{Zn(H 2O)4}(Oліг)2]2+ , новою кислотою (І) та амідом нікотинової киякі формують “доменні” шари. Тому 1-гідроксі- слоти (ІІ) і кислий 1-гідроксіетилідендифосфона-
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тогерманат магнію (VIII) мають кардіотропну,
протиаритмічну і вазоділаторну активність, тобто позитивно впливають на серцево-судинну
систему і динаміку артеріальної гіпертензії. На
комплекс VIII з медичною назвою “гермакорд”
отримано два патенти України [31, 32].
Комплексне скринінгове дослідження серед
координаційних сполук германію з біолігандами
на моделі перитоніту різного генезу показало, що
самий високий рівень виживаності експериментальних тварин та найбільш виразний лікувально-профілактичний ефект порівняно з еталонним препаратом тіотриазоліном спостерігається при використанні онієвої сполуки з амідом
нікотинової кислоти (ІІ) [33]. На основі 1-гідроксіетилідендифосфонатогерманату магнію
(ХII) розроблено спосіб фармакологічної корекції ендогенної інтоксикації при синдромі тривалого розчавлювання, сполуку запатентовано
як засіб профілактики і лікування даного екстремального стану [34].
Визначено, що церебропротекторна активність комплексу германію з 1-гідроксіетилідендифосфоновою кислотою і пірацетамом (VI) в
умовах тотальної ішемії головного мозку вища,
ніж у референтного препарату пірацетаму, що
дозволяє рекомендувати цю сполуку в якості
субстанції відповідного фармакологічного засобу [35].
Аналіз результатів випробування гепатопротекторної активності низки з розглянутих 1гідроксіетилідендифосфонатогерманатів показав, що онієва сполука з нікотиновою кислотою
(І) з медичною назвою нікогерм перевищує за
своєю гепатозахисною дією препарат ессенціале, який застосовується в даний час у медичній
практиці [36], а гетерометалічний комплекс з
купрумом (ХХ) медгерм запобігає змінам активності маркерних ферментів та вмісту інтегральних біохімічних показників, а також зменшує патоморфологічні зміни у тканині печінки на тлі
гострого галактозамінового гепатиту [37].
Виявлено здатність 1-гідроксіетилідендифосфонатогерманатів І і ІІ інгібувати активність ферментів патогенних мікроорганізмів (штами Streptomyces sp.1349 — продуцент колагенази та Streptomyces sp.1382 — продуцент кератинази) [38] .
Синтезовані комплекси І, ІІ і VI у дослідах
in vitro на клітинах перевиваємих тестикул поросят викликають продукцію інтерферону в се94

редовище культивування. При цьому сполука
(HNic)6[Ge6(µ-OH)6(µ-Oedph)6]⋅12H 2O (І) проявляє кращі імуномоделюючі властивості, ніж більшість аналогів, які застосовуються у сучасній
практиці: МК-аміксин (тилорон), МК-лораміксин і препарат Poly(I)–poly(C) [39].
З огляду на велику кількість найрізноманітніших видів фармакологічної активності, які проявляють комплекси германію з 1-гідроксіетилідендифосфоновою кислотою, можна припустити , що сполуки даного ряду здатні індукувати
інтерферон і можуть бути перспективними засобами регуляції дисбалансу імунної системи.
Автор висловлює вдячність доктору хімічних наук, професору І.Й.Сейфулліній за плідну
дискусію, а також колегам, які виконували рентгеноструктурний аналіз та фармакологічні дослідження.
РЕЗЮМЕ. На основании массива экспериментальных данных разработаны оптимальные методики синтеза и способы выделения из водных растворов
гомо- и гетерометаллических 1-гидроксиэтилидендифосфонатогерманатов. Рассмотрены особенности их
строения, определены спектральные свойства и термическая устойчивость. Проанализированы перспективы применения данных соединений в качестве церебро- и гепатопротекторов, детоксикантов, эффекторов
ферментов, кардиотропных, антиаритмических и иммуномодулирующих средств.
SUMMARY. Optimal techniques of synthesis and
ways of isolation from water solutions homo- and heterometal 1-hydroxyethylidenediphosphonategermanates
were developed on the basis of experimental data. Examined features of their structure, defined spectral properties and thermal stability. Prospects of application the compounds as cerebrovascular and hepatoprotectors, detoxicants, effector enzymes cardiotropic, antiarrhythmic and
immunomodulating agents were analyzed.
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В.Ф.Зинченко, В.Э.Чигринов, И.Р.Магунов, А.О.Стоянов
ВЛИЯНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМАХ M 2Se3—Ge (M – In,Sb)
НА СВОЙСТВА ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
Исследованы структура и спектральные характеристики композитов состава M 2Se3—Ge (M – In,Sb)
в различных диапазонах спектра и влияние на них термического испарения в вакууме. Установлены
оптические свойства (показатель преломления, область прозрачности) и механическая прочность
полученных из композитов тонкопленочных покрытий.
ВВЕДЕНИЕ . Создание материалов с различными функциональными свойствами для полупроводниковой техники, оптического приборостроения, лазерной техники и других передовых
отраслей, определяющих научно-технический
прогресс, является одним из важнейших научных направлений.
В последнее время внимание специалистов
в области ИК-оптики привлекают композиционные материалы состава халькогенид (оксид) металла — германий, так называемые CVD (Chemical Vapor Deposition) композиты [1–4]. Они
склонны к глубокому химическому взаимодействию в экстремальных условиях (высокие температуры, глубокий вакуум) с испарением образующихся при этом летучих продуктов и их последующим диспропорционированием при конденсации тонкопленочного покрытия на подложке в форме наноструктурированных композитов в покрытии. Одним из компонентов CVDкомпозита служит халькогенид металла, в частности d- (ZnS, ZnSe) либо p- (In 2S3, In 2Se3, Sb 2S3,
Sb2Se3) металла, который образует при CVD-процессе легколетучие вещества — металл (в первом
случае) либо субсоединение (во втором случае)
и халькогениды германия (GeS2, GeS, GeSe и т.д.).
CVD-композит состава Sb 2S3—Ge успешно применен ранее для очистки ZnS от оксидной примеси [5] и в качестве самостоятельного пленкообразующего материала для интерференционной оптики ИК-диапазона [6], хотя сущность самого механизма испарения и конденсации остается не до конца выясненной.
Среди халькогенидов индия в виде тонких
пленок наиболее изученным является In 2S3 , покрытия из которого получены разнообразными,
преимущественно химическими методами [7–10].

Детальное исследование оптических свойств
поликристаллических тонких пленок α-In 2Se3 ,
нанесенных методом термического испарения в
вакууме, проведено автором работы [11], которым установлены весьма высокие (3.8–4.0) значения показателя преломления покрытий. В то
время как поликристаллический материал Sb 2S3
весьма широко используется в интерференционных покрытиях [12], сведений о покрытиях из
Sb 2Se3 в литературе немного. В этом плане следует отметить работу авторов [13], в которой приведена оптическая ширина запрещенной зоны
пленок 1.7 эВ. Можно предположить, что последние могут обладать еще более высокими значениями показателя преломления по сравнению с
покрытиями, полученными не только из Sb 2S3,
но и из In 2Se3.
ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ . В качестве
исходных материалов композитов использовали германий полупроводниковой чистоты марки ГЭ (производство Запорожского титаномагниевого комбината) и селениды индия (In 2Se3) и
сурьмы (Sb2Se3), синтезированные из элементных веществ высокой чистоты (индия марки In50, сурьмы марки СУ-0000, селена квалификации ос.ч.) в эвакуированных ампулах из кварцевого стекла путем нагрева в специально подобранном режиме.
Синтезированные образцы In 2Se3 и Sb 2Se3 –
черного цвета, кристаллизуются в различных модификациях. Низкотемпературная модификация In 2Se3 кристаллизуется в виде мягких графитоподобных пластинок с гексагональной решеткой (пространственная группа R3m), периоды
o
решетки а =4.01, с =19.20 A. Структура Sb 2Se3
соответствует ромбической сингонии типа Sb 2S3
(пространственная группа Pbnm), параметры ре-
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o

шетки а =11.62, b =11.77, с =3.962 A [14].
Структуру соединений идентифицировали
методом количественного РФА (рентгеновского
фазового анализа) на автоматизированной установке ДРОН-3М (CuK α-излучение). CVD-композиты получали измельчением компонентов (селенидов металлов и германия) до тонкодисперсных порошков, смешиванием в стехиометрическом соотношении (1:1), прессованием и длительным (4–5 ч) прокаливанием при определенной
температуре — такой, чтобы еще не начиналось
заметное улетучивание компонентов CVD-композита, о котором судили по появлению темного
налета на холодных частях реактора. Термообработку образцов проводили в среде дополнительно очищенного аргона в высокотемпературной
трубчатой (горизонтальной) печи RHTC 80-450
(фирма Nabertherm, Германия) с автоматическим
регулированием температуры (точность ± 1 °С).
Образцы CVD-композитов и остатков после их термического испарения в вакууме исследовали методами электронной спектроскопии диффузного отражения и ИК-спектроскопии. Электронные спектры диффузного отражения снимали на спектрофотометре Perkin–Elmer „Lambda 9”
(США) в УФ- (200–400 нм), видимом и ближнем
(800–2500 нм) ИК-диапазонах спектра; образцом
сравнения служил тонкодисперсный MgO. Записывали спектральные зависимости функции Кубелки–Мунка:
(1−R )2 k
F(R ) =
= ,
(1)
2R
s
где R — относительное отражение; k, s — коэффициенты поглощения и рассеяния соответственно.
ИК-спектры образцов, запрессованных в матрицу CsI высокой чистоты, записывали в диапазоне волновых чисел 4000–200 см–1 на Фурье-спектрофотометре Frontier „Perkin–Elmer”(США). Для
записи спектра образцы измельчали и прессовали с предварительно прогретым при 180 oС CsI
(ос.ч.) в массовом соотношении 1:20. В дальнейшем ИК-спектральные зависимости представляли в диапазоне 1000–200 см–1, в котором проявляются полосы собственных решеточных колебаний халькогенидов и хлоридов металлов.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ . На спектрах
диффузного отражения в УФ-диапазоне для обоих композитов состава M 2Se3—Ge (M – In,Sb)
(рис. 1) проявляются три характерные полосы.
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Рис. 1. Электронные спектры диффузного отражения
в УФ-диапазоне исходных композитов систем: 1 –
In 2Se3—G e; 2 – Sb 2Se3—G e.

Одну из них, с максимумами в области 350–380
нм, видимо, можно отнести к электронным переходам в валентной зоне элементного германия, а
две другие, несколько меньшей интенсивности, возможно, связаны с переходами внутри валентных зон селенидов металлов. Следует отметить,
что природа металла в селениде существенно влияет на форму и интенсивность полос поглощения: в целом они лучше разрешены и обладают
заметно более высокой интенсивностью в случае
композита In 2Se3—Ge по сравнению с таковыми
для Sb 2Se3—Ge, хотя массовое содержание компонентов в обоих композитах достаточно близко. Возможно, "размытие" полос поглощения в
спектрах ДО в последнем из упомянутых композитов отражает факт существенного химического взаимодействия между компонентами композита уже в твердом состоянии, что приводит к
уменьшению их содержания, по схеме:
Sb 2Se3(к) + G e(к) ↔ 2SbSe + G eSe ;

(2)

Sb 2Se3 + G e ↔ Sb + SbSe + G eSe2.

(3)

стекло

Как и в случае системы Sb 2S3—Ge, это приводит к формированию стеклокристаллического композита, что подтверждается автором работы [15]. Этому, видимо, способствует высокая
ковалентность связей Sb–Se (–∆H 0298(Sb2Se3) =128
кДж/моль [16]). Гораздо большие значения прочности и ионности связей In–Se в In 2Se3 (–∆H 0298
(In2Se3) =343 кДж/моль [16], возможно, служaт препятствием на пути ко взаимодействию между компонентами композита In2Se3—Ge и последующего стеклообразования. Действительно, как пока97
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зывает термодинамическая оценка реакции полного вытеснения металла из его селенида по общей схеме:
M 2X 3 + 3G e → 2M + 3G eSe ,
(4)
значение ∆H 0298,p в случае In2Se3 положительно
(+ 91 кДж/моль), в то время как для Sb 2Se3 —
отрицательно (–124 кДж/моль).

а

полоса валентных колебаний становится более
выраженной по сравнению с таковой для исходного материала, а ее интенсивность несколько
снижается (рис. 2,а), то для композита Sb 2Se3—
Ge, наоборот, интенсивность пропускания остатка после испарения повышается относительно исходного композита, а полоса валентных колебаний становится совершенно "смазанной" (рис. 2,б).
Очевидным объяснением может быть различный
механизм и химизм взаимодействия между компонентами в различных композитах, их испарения в вакууме и конденсации на подложке. Для
композита состава In 2Se3—Ge взаимодействие с
последующим испарением становится возможным лишь в условиях высокотемпературного
нагрева в вакууме:
In 2Se3(т) + G e(т)
либо

б

Рис. 2. И К-спектры пропускания систем: In 2Se3—Ge
(а), Sb 2Se3—Ge (б): 1 – композит, 2 – остаток после
испарения.

t, vac

In 2Se(г)↑ +

+ G eSe(г)↑ + 1/2Se2(г)↑
In 2Se2 (г)↑ + G eSe(г)↑ .

(5)

Скорее всего, GeSe обладает большей летучестью по сравнению с In 2Se3, поэтому последний может накапливаться в остатке, а содержание Ge в нем, напротив, уменьшается. В системе
Sb 2Se3—Ge, наоборот, субселенид состава SbSe,
образующийся по реакции (2) еще в ходе твердофазной реакции, обладает, видимо, более высокой летучестью по сравнению с GeSe, и последний может накапливаться в остатке. Конечно, указанное выше объяснение носит характер предположения и требует дополнительного исследования. Однако оно получило определенное подтверждение из качественных данных о скорости конденсации (таблица), которая оказалась почти
вдвое выше при испарении композита Sb2Se3—Ge
по сравнению с таковой для композита In2Se3—Ge.

ИК-спектры пропускания исходных композитов и остатков после их термического испарения в вакууме (рис. 2) демонстиспарения композитов, оптические и эксплуатационные
рируют значительное сходство. Режимы
свойства покрытий на основе систем селенид металла—германий
Так, полосы валентных колебаний связей In–Se и Sb–Se лежат в
Режим испарения
n
λ1, Адге- P мех, об.
Система
l, нм f⋅102
области 200–250 см–1, будучи ве(λ
=
940
нм)
нм зия (группа)
I, А
τ, мин
сьма слабо выраженными. Что касается остатков после термичес- In Se –G e
65
10
513 1.21
3.45
830
+ > 8000 (0)
кого испарения композитов, их Sb2 Se3 –G e 110
2
493
2.02
3.66
890
+
7000 (0)
2 3
ИК-спектры существенно различаются для обоих композитов. П р и м е ч а н и я. l — физическая толщина; f — условная летучесть;
Так, если в случае остатка от ис- P мех — механическая прочность.
парения композита In 2Se3—Ge
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Кроме того, при конденсации на подложке
реакция (4) должна практически полностью протекать в обратном направлении для композита
In 2Se3—Ge, что для системы Sb 2Se3—Ge отнюдь
не очевидно. Вследствие этого оптические и эксплуатационные свойства тонкопленочных покрытий, полученных из обоих композитов, должны
существенно различаться. Действительно, как видно из кривых пропускания покрытий (рис. 3),

Рис. 3. Электронные спектры пропускания тонкопленочных покрытий на подложках из кварца, полученных из композитов: 1 – In 2Se3—G e; 2 – Sb 2Se3—G e.

область прозрачности конденсата, полученного из композита Sb2Se3—Ge, существенно (на ~ 60
нм) смещена в длинноволновый диапазон по
сравнению с покрытием состава In 2Se3—Ge
(таблица).
В соответствии с известным правилом Мосса [17] следует ожидать, что показатель преломления (n) покрытия состава In 2Se3—Ge должен
быть заметно ниже, что и наблюдается на самом
деле (таблица). В целом значения n для покрытий, полученных из обоих композитов, существенно превышают 3, что должно представлять
интерес для ИК-оптики. В то же время величина
n значительно меньше таковой для покрытий из
α-In 2Se3, хотя покрытия из композитов, несомненно, содержат в своем составе германий, обладающий весьма высокими значениями показателя преломления (n ≥ 4.0). Причина наблюдаемого явления, возможно, заключается в образовании некоторых соединений между компонентами в покрытии, и, главное, в наноструктурировании его самого. Последнее должно проявляться
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крытий по сравнению с традиционными халькогенидными покрытиями, что, действительно, имеет место (таблица).
ВЫВОДЫ . Композиты типа M 2Se3—Ge (M
– In,Sb) являются перспективными материалами
для интерференционной оптики ИК-диапазона
спектра. При катионной замене In на Sb в селениде металла изменяется химизм взаимодействия между составляющими композита, а также термического испарения и конденсации в вакууме.
Тонкопленочные покрытия на основе композитов обладают высокими значениями показателя
преломления (3.4—3.7) и механической прочности (группа 0). Установлено качественное соответствие между значениями показателя преломления и коротковолновой границы области прозрачности пленок при изменении состава селенида металла в композите.
РЕЗЮМЕ. Досліджено структуру і спектральні
характеристики композитів складу M 2Se3—Ge (M –
In,Sb) у різних діапазонах спектру та вплив на них термічного випаровування у вакуумі. Встановлено оптичні властивості (показник заломлення, область прозорості) і механічну міцність одержаних з композитів
тонкоплівкових покриттів.
SUMMARY. Structure and spectral characteristics
in various intervals of a spectrum of the composites of
M 2Se3—Ge (M – In,Sb) composition and effect of the
thermal evaporation in vacuum are studied. Optical (a refractive index, transparency domain) properties and mechanical durability of the thin-film coatings obtained from
the composites are established.
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В.А.Литвин
КІНЕТИКА ПРОЦЕСІВ НУКЛЕАЦІЇ ТА РОСТУ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА, ОДЕРЖАНИХ
ВІДНОВЛЕННЯМ АРГЕНТУМ-ІОНІВ СИНТЕТИЧНИМИ ФУЛЬВОКИСЛОТАМИ
М етодом УФ-видимої спектроскопії досліджено кінетику процесу формування наночастинок срібла у
реакції відновлення Ag+ -іонів синтетичними фульвокислотами в лужному середовищі. Встановлено вплив концентрації реагентів та температури на швидкість хімічної реакції. Зокрема, зі збільшенням концентрації фульвокислот та лугу константа швидкості формування наночастинок срібла лінійно зростає, тоді як збільшення концентрації Ag+ -іонів приводить до зменшення швидкості реакції.
Пояснено можливі причини такої залежності. Визначено енергію активації та термодинамічні характеристики (∆S ≠, ∆H ≠) процесу формування наночастинок срібла при оптимальних умовах синтезу.
ВСТУП . Актуальність різнобічного вивчення наночастинок срібла стала зрозумілою після
фундаментальних досліджень, проведених у 1980
–1990 роках, які показали, що наночастинкам срібла притаманне рідкісне поєднання цінних якостей: унікальні оптичні властивості, обумовлені
плазмонним поглинанням, розвинена поверхня,
потужна каталітична дія, висока ємність подвійного електричного шару та ін. [1, 2]. Завдяки цьому вони можуть слугувати матеріалом для створення електронних, оптичних, сенсорних пристроїв нового покоління [3, 4]. Кількість комерційних продуктів, що містять у своєму складі наночастинки срібла, збільшується сьогодні дуже
швидкими темпами.
Існує широкий спектр методів одержання срібних наночастинок, з яких найбільш гнучкими і
перспективними можна вважати методи хімічного відновлення Ag+ -іона у водних або неводних розчинах із застосуванням найрізноманітніших відновлюючих агентів [5]. У ролі відновників Ag+ -іонів у синтезі таких систем можуть
використовуватися різні органічні та неорганічні речовини. Однак саме органічні відновники
становлять найбільший інтерес через те, що, виконуючи функцію відновника, органічна молекула в той же час може зберігати ряд своїх структурних особливостей, які дають їй можливість адсорбуватися, виступати в ролі ліганда, стабілізувати металічне ядро і формувати таким чином
комплексну наноструктуру з майже безмежною
варіативністю її властивостей. У роботі [6] показано перспективність використання в ролі відновників-стабілізаторів синтетичних гумінових ре-

човин, оскільки в цьому випадку передбачається, що одержаний продукт буде мати посилені
терапевтичні властивості.
Аналіз наукових публікацій останніх років
показує, що переважна більшість робіт присвячена розробці нових методик синтезу Ag-наночастинок на основі доволі обмеженої кількості реакцій і лише незначна частина досліджень присвячена вивченню їх кінетичних закономірностей. З
огляду на цю обставину, ми вважаємо актуальним завданням вивчення цих реакцій з позицій
електрохімії, квантової хімії, хімічної кінетики.
Оскільки унікальні властивості наночастинок значною мірою визначаються їх розміром,
формою, характером стабілізуючої оболонки, дослідження закономірностей утворення наночастинок в розчинах синтетичних гумінових речовин при зміні умов синтезу, досконале знання
кінетики та механізму як самого елементарного
акту процесу відновлення, так і наступних стадій
росту, агрегування та коагуляції частинок, сприятиме створенню технології направленого одержання наноматеріалів із заданими каталітичними, оптичними та терапевтичними властивостями. В зв’язку з цим мета даної роботи — встановлення кінетичних та термодинамічних параметрів процесу формування наночастинок срібла з
використанням синтетичних фульвокислот.
ЕКСПЕРИМ ЕНТ І ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬ+
ТАТІВ . Реакція відновлення Ag -іонів різними

хімічними відновниками в присутності речовинстабілізаторів широко застосовується для синтезу наночастинок срібла. В наших експериментах
наночастинки срібла одержували відновленням
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Ag+ -іонів синтетичними фульвокислотами (ФК)
у лужному середовищі за методикою [7]. Синтетичні ФК, використані в роботі, отримували за
реакцією окиснення пірокатехіну молекулярним
киснем у сильно лужному середовищі за методикою роботи [8]. У процесі формування наночастинок срібла синтетичні ФК виконували подвійну функцію: як відновника Ag+ -іонів, так і стабілізатора утворених наночастинок.
Особливість оптичних властивостей наночастинок благородних металів, що обумовлена явищем поверхневого плазмонного резонансу, дозволяє проводити спектрофотометричне дослідження процесів їх формування [2]. Абсолютне значення концентрації наночастинок срібла в певний момент часу не можна визначити безпосередньо за значенням оптичної густини. Однак такі
вимірювання дозволяють порівняти загальну
кінетичну поведінку реакцій, вивчаючи вплив колоїдних агрегатів і концентрацій реагентів на формування наночастинок срібла.
При формуванні наночастинок срібла зазвичай виділяють 2 чіткі процеси: утворення ядра або нуклеацію (швидкий процес) і ріст частинок (повільний процес). Нуклеація супроводжується збільшенням кількості ядер, тоді як зростання пов’язано з їх зменшенням. Хоча спектрофотометричний метод не завжди дозволяє роздільно і чітко виявити ці процеси, проте дає змогу
встановити їх сумарну залежність від часу при різних параметрах синтезу.
Спектри поглинання золів, що містять наночастинки срібла, зареєстровані як функція часу
на спектрофотометрі СФ-26 у кюветах з довжиною оптичного шляху 1 см. На рис. 1,а зображено типові спектри поглинання наночастинок
срібла, одержаних в оптимальних умовах, в різні моменти часу. Вивчення зміни спектрів поглинання розчинів у процесі синтезу наночастинок
срібла дозволило виявити залежність інтенсивності та положення смуги поверхневого плазмонного резонансу від часу. На ранніх стадіях процесу спостерігається широка смуга поглинання
з максимумом близько 420 нм, що вказує на наявність у розчині сферичних наночастинок срібла. Для колоїдів срібла червоне зміщення смуги
поглинання пояснюється зміщенням електронної густини від металу до частинок оксиду, коли
малі частинки срібла утворюються на поверхні
напівпровідника n-типу (Ag2O) [9]. Варто від102
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Рис. 1. Еволюція спектру при синтезі наночастинок
срібла з використанням синтетичних ФК (а) та динаміка оптичної густини при 400 нм в процесі синтезу (б).
Умови реакції: концентрація ФК — 0.4 г/л; AgNO3 —
10, N aOH — 20 ммоль/л; Т =30–80 оC.

значити, що загально спостережуваний індукційний період формування срібних ядер [9] у нашій реакційній системі відсутній. Це свідчить про
гетерогенний механізм формування наночастинок, при якому in situ генеровані нанокристали
Ag2O є центрами утворення ядер. Велика кількість
таких центрів приводить до утворення наночастинок срібла невеликого розміру. При подальшому протіканні реакції максимум поглинання
зміщується в бік коротких довжин хвиль, досягаючи 400 нм. У міру відновлення Ag+ -іонів спостерігається збільшення інтенсивності смуги поверхневого плазмонного резонансу, що досягає
певного максимального значення, після якого інтенсивність поглинання вже не змінюється (рис.
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1,б), і це дає підстави говорити про закінчення
реакції відновлення.
Формування наночастинок срібла шляхом відновлення Ag+ -іонів різними відновниками описується законом швидкості:

dc (Ag 0)
,
(1)
dt
де с(Ag0) — концентрація наночастинок срібла
через проміжок часу t.
За умови, що с(ФК) >>с(Ag+ ), рівняння (1)
може бути записане наступним чином:

срібла проводили в діапазоні концентрацій аргентум нітрату 2–14 ммоль/л, при незмінних концентраціях всіх інших реагентів (рис. 2).

v=

а

dc (Ag 0)
= k ⋅с(Ag+ ) ,
(2)
dt
де k — уявна константа швидкості реакції;
с(Ag+ )t — концентрація iонів срібла в момент
часу t.
Розділивши змінні і проінтегрувавши рівняння (2), отримаємо:
v=

ln

c (Ag0)
c (Ag+)t

= k⋅t .

(3)

Для визначення порядку реакції відновлення має бути досліджена залежність концентрації
від швидкості (с(Ag+ )—v) або концентрації від
часу (с(Ag+ )—t). З іншого боку, залежність оптичної густини розчину від концентрації може бути
представлена законом Бугера–Ламберта–Бера:
A = ε⋅l⋅c ,
(4)
де A — оптична густина; l — довжина оптичного
шляху; ε — молярний коефіцієнт поглинання.
Виходячи з цього, рівняння (3) можна записати в наступному вигляді:
At
ln
= k ⋅t ,
(5)
A ∞− A t
де А t — оптична густина розчину при 400 нм в
момент часу t; А ∞ — кінцеве значення оптичної
густини при 400 нм.
Таким чином, процес формування наночастинок срібла при різних експериментальних умовах вивчали спектрофотометрично, шляхом вимірювання оптичної густини при 400 нм в різні
моменти часу. Уявну константу швидкості першого порядку визначали за нахилом прямої залежності ln(А t/(А ∞ – А t )) від часу.
Дослідження впливу концентрації AgNO3
на кінетику процесу формування наночастинок
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Рис. 2. Поглинання наночастинок срібла при 400 нм
як функція часу при різних концентраціях AgNO3 (а) та
графік залежності ln(А t/(А ∞–Аt)) від часу (б). Умови реакції: c(AgNO 3) = 2 (1), 6 (2), 8 (3), 10 (4), 14 (5) ммоль/л;
c(N aOH ) = 20 ммоль/л; c(ФК) = 0.4 г/л; Т =30 °С.

Встановлено, що константа реакції зменшується зі зростанням концентрації AgNO3 (таблиця). Такий характер зміни швидкості реакції
пояснюється збільшенням кількості утворених
центрів нуклеації при незначному рості розмірів утворених частинок, оскільки кількість функціональних груп ФК, які беруть участь у процесі віновлення, у кожному випадку залишається однаковою.
Зі збільшенням концентрації ФК у розчині
при незмінності концентрацій всіх інших реагентів спостерігається зростання константи швидкості реакції (рис. 3, таблиця), що обумовлено
збільшенням кількості функціональних груп, зда103
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б
Рис. 3. П оглинання наночастинок срібла при 400 нм
як функція часу при різних концентраціях ФК (а) та графік залежності ln (А t/(А ∞– А t)) від часу (б). Умови реакції: с(ФК) = 0.15 (1), 0.2 (2), 0.3 (3), 0.4 (4), 0.6 (5),
0.8 (5) г/л; с(AgNO 3) =10 ммоль/л, с(NaOH) = 2 (1), 6 (2),
10 (3), 14 (4), 20 (5) ммоль/л. Т =30 оC.
+

тних відновлювати Ag -іони з утворенням наночастинок срібла.
На кінетику та механізм процесу відновлення Ag+ -іонів синтетичними ФК значний вплив
має концентрація лугу. В роботі [10] з використанням методу прямої потенціометрії показано,
що механізм реакції відновлення Ag+ -іонів синтетичними гуміновими речовинами залежить від
рН розчину. При рН<7 формування наночастинок срібла відбувається за гомогенним механізмом, а у сильнолужних розчинах — за гетерогенним і включає: швидке формування мікрофази Ag2O у системі після змішування реагентів; відновлення Ag+ -іонів на поверхні частинок Ag2O
за кінетикою нульового порядку по Ag2O; на
заключній стадії формування наночастинок срібла (після повного розчинення мікрофази Ag2O)
Ag+ -іони відновлюються на поверхні вже сформованих ядер срібла, що описується кінетикою
першого порядку за Ag+ -іоном.
Спектрофотометричний метод вивчення формування наночастинок срібла не дозволяє чітко
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виділити різні стадії цього процесу. Проте він дозволяє на напівкількісному рівні встановити
вплив різних параметрів синтезу на швидкість
процесу. Спектрофотометричне дослідження кінетики процесу реакції відновлення Ag+ -іонів
синтетичними ФК при різних концентраціях лугу в реакційному середовищі показало, що зі збільшенням концентрації лугу швидкість реакції
зростає (рис. 4, таблиця).
Така залежність обумовлена різною кількістю функціональних груп синтетичних ФК, які
беруть участь у процесі відновлення та стабілізації [11, 12]. При високих значеннях рН більшість
карбоксильних та фенольних груп у структурі синтетичних ФК іонізовані, що приводить до поширення стабільного негативного заряду в структурі ФК. При такій конформації велика кількість
функціональних груп ФК (гідрохінонні, іонізовані фенольні та карбоксильні) доступні для відновлення іонів металу. З іншого боку, наночастинки, одержані при високих значеннях рН, добре
стабілізовані через електростатичне відштовхуВплив концентрації AgNO 3, ФК та NaOH на значення уявної константи швидкості реакції формування наночастинок срібла
c (AgN O 3),
ммоль/л

c (ФК), г/л

2.0
4.0
6.0
10.0
14.0

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0

0.15
0.2
0.3
0.4
0.6
0.8

10.0
10.0
10.0
10.0
10.0

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

c (N aOH ),
ммоль/л

k⋅104, с–1

c (AgN O 3)
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0

17.97
15.92
14.13
7.52
5.40

20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0

2.42
3.18
6.02
7.52
10.4
13.17

2.0
6.0
10.0
14.0
20.0

0.87
1.97
4.10
6.98
7.52

c (ФК)

c (N aOH )

ISSN 0041-6045. УКР. ХИМ. Ж УРН. 2014. Т. 80, № 8

ргетичного бар’єру, висоту якого можна знайти,
використовуючи рівняння Арреніуса (k =Ae–Ea/RT )
за тангенсом кута нахилу лінійної залежності натурального логарифму константи швидкості реакції (lnk) від оберненої температури (1/T ) (рис.
5,а). Тому для оптимальних умов синтезу стійкого золю наночастинок срібла із застосуванням
синтетичних ФК, встановлених у роботі [6], нами було проведено визначення енергії активації
та термодинамічних характеристик процесу. Обчислене значення енергії активації для досліджуваної системи становить 86.7 кДж/моль. Параметри ∆H ≠ і ∆S ≠ реакції розраховані за рівнянням Ейрінга:
k Б T (−∆H ≠−T ∆S ≠)/R T
e
, (6)
k=
 h 

а

б
Рис. 4. П оглинання наночастинок срібла при 400 нм
як функція часу при різних концентраціях NaOH (а) та
графік залежності ln(А t/(А ∞–Аt)) від часу (б). Умови реакції: с(ФК) = 0.4 г/л; с(AgN O 3) = 10 ммоль/л; с(N aOH )
= 2 (1), 6 (2), 10 (3), 14 (4), 20 (5) ммоль/л. Т =30 °C.

де k — константа швидкості реакції; k Б — стала
Больцмана (1.38⋅10–23 Дж/К); T — температура реакції, К; h — стала Планка (6.63⋅10–34 Дж⋅с); R —
газова стала (8.314 Дж/К⋅моль), H ≠ — ентальпія
активації; S ≠ — ентропія активації.
Нахил прямої ln(k /T) проти оберненої температури (1/T) дорівнює –H ≠/R, а точка перетину прямої з віссю у становить ∆S ≠/R +23.7600 (рис. 5,б).
Таким чином, розраховані значення ентальпії (H ≠) та ентропії (S ≠) активації для досліджуваної системи становлять відповідно 84.0 кДж/моль
і –27.48 Дж/K⋅моль.
ВИСНОВКИ . Спектрофотометричним методом вивчено кінетику реакції відновлення Ag+ іонів синтетичними ФК. Встановлено закономірності зміни константи швидкості процесу формування наночастинок срібла при зміні парамет-

вання між негативно зарядженими ФК, які пoкривають поверхню наночастинок. При зниженні
рН розчину ФК іонізовані кислотні групи приєднують протон, що приводить до
формування компактної сферичної структури за рахунок внутрішньо- та міжмолекулярного агрегування ФК, обумовленого водневими зв’язками. В такому випадку
деякі відновлюючі групи в структурі ФК важкодоступні, тому що воб
а
ни захищені в ядрі ФК.
Активаційні та термодинамічні характеристики процесу формування наночастинок срібла наступні. Відновлення Ag+ -іонів з
Рис. 5. Графіки Арреніуса (а) і Ейрінга (б) для процесу формування нарозчину і ріст нанокластерів Ag
ночастинок срібла. с(ФК) =0.4 г/л; с(AgNO3) =10, с(NaOH) = 20 ммоль/л.
у комплексі з органічним субстy = –10434x + 27.245, R 2= 0.9928 (a); y = –10107x + 20.455, R 2=0.9924 (б).
Т = 30–80 °C.
ратом пов’язані з подоланням енеISSN 0041-6045. УКР. ХИМ . ЖУРН. 2014. Т. 80, № 8
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рів синтезу (концентрації реагентів, температури). Зокрема, при збільшенні концентрації AgNO3
від 2 до 14 ммоль/л константа швидкості реакції
спадає від 17.97⋅10–4 до 5.40⋅10–4 с–1; при зміні концентрації синтетичних ФК від 0.15 до 0.8 г/л константа швидкості реакції зростає від 2.42⋅10–4 до
13.17⋅10–4 с–1; у діапазоні концентрацій лугу 2–
20 ммоль/л константа швидкості реакції змінюється в межах 0.87⋅10–4—7.52⋅10–4 с–1. Енергія активації процесу формування наночастинок срібла в реакції відновлення Ag+ -іонів синтетичними ФК становить 86.7 кДж/моль. Розраховані термодинамічні характеристики процесу, зокрема
ентальпія активації, становить 84.0 кДж/моль, а
ентропія активації — –27.48 Дж/K⋅моль.
РЕЗЮМЕ. Методом УФ-видимой спектроскопии исследована кинетика процесса формирования наночастиц серебра в реакции Ag+ -ионов синтетическими фульвокислотами в щелочной среде. Установлено
влияние концентрации реагентов и температуры на
скорость химической реакции. В частности, с увеличением концентрации фульвокислот и щелочи константа скорости процесса формирования наночастиц линейно растет, тогда как увеличение концентрации
Ag+ -ионов приводит к уменьшению скорости реакции. Объяснены возможные причины такой зависимости. Определены энергия активации и термодинамические характеристики процесса формирования наночастиц серебра при оптимальных условиях синтеза.
SUMMARY. Kinetics of silver nanoparticles formation process in reaction Ag+ ions by synthetic fulvic
acids in the alkaline medium is investigated by UV-visible
spectroscopy method. Influence of concentration of reaЧ еркаський національний університет
ім. Б.Хмельницького
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gents and temperature on speed of chemical reaction is
established. In particular, with increase of fulvic acids and
alkalis concentration a constant of speed of silver nanoparticles formation process is linearly increase, whereas
the increase in concentration Ag+ ions is results of decreasing of reaction speed. The possible reasons of such
dependence are explained. The activation energy and thermodynamic characteristics of process of silver nanoparticles formation at optimum conditions of synthesis are
established.
ЛIТЕРАТУРА
1. H englein A. // Chem. Rev. -1989.-8, № 89. -Р. 1861—1873.
2. Kreibig U., V ollmer M . Optical Properties of Metal
Clusters. -Berlin: Springer-Verlag, 1996.
3. M cFarland A .D., V an Duyne R .P . // N ano Lett. -2003.
-8, № 3. -Р. 1057—1062.
4. Z hang J., M alicka J., Gryczynski I., Lakowicz J.R // J.
Phys. Chem. B. -2005. -109, № 16. -Р. 7643—7648.
5. Крутяков Ю.А., Кудринский А.А., Оленин А.Ю., Лисичкин Г.В. // Успехи химии. -2008. -77, № 3. -С. 242—269.
6. Litvin V.A., M inaev B.F. // Spectrochim. Acta, Pt A.
-2013. -№ 108. -Р. 115—122.
7. Пат. 80074 України на винах ід, М ПК А 61 К 33/38,
А 61 К 31/765, А 61 Р 31/04, С 07 F 1/00. -Oпубл.
10.08.2007; Бюл. № 12.
8. Пат. 78162 України, М ПК 6 С07С 37/00. -Опубл.
15.02.2007; Бюл. № 2.
9. H uang Z -Y ., M ills G., Hajek B. // J. Phys. Chem. -1993.
-97, № 14. -P. 11542—11550.
10. L itvin V.A., Galagan R.L., M inaev B.F. // Colloids and
Surfaces A. -2012. -№ 414. -Р. 234—243.
11. H atcher P.G., M aciel G.E., Dennis L.W . // Org. Geochem.
-1981. -№ 3. -Р. 43—48.
12. A lvarez-Puebla R.A., Garrido J.J. // Chemosphere. -2005.
-59, № 5. -Р. 659—667.

Н адійшла 27.03.2014

ISSN 0041-6045. УКР. ХИМ. Ж УРН. 2014. Т. 80, № 8

ОРГАН И Ч ЕСКАЯ ХИ М И Я

УДК 547.321 + 547.415.3 + 547.390’52

К.И.Петко, В.Н.Воробей, Ю.Г.Власенко, Ю.Л.Ягупольский
НИТРИЛЫ α-АРИЛАМИНОПЕРФТОРИЗОМАСЛЯНЫХ КИСЛОТ
Взаимодействием N-арилиминов гексафторацетона с ацетонциангидрином в присутствии щелочи
синтезированы нитрилы α-ариламиноперфторизомасляных кислот. Показано, что такие соединения
нестабильны в щелочных средах, но устойчивы к действию кислот. Найдены условия получения
соответствующих тетразолов. Проведена гетероциклизация с образованием 2,2-бис(трифторметил)7-нитроиндол-3-она.
ВВЕДЕНИЕ. Производные N-ариламинов гексафторацетона впервые получены еще в 60-х годах прошлого века [1], однако до сих пор изучены недостаточно. Практически не исследовались
возможности построения гетероциклов на их основе. Гетероциклизации на основе N-арилиминов гексафторацетона могут привести к азолам,
содержащим узловой, бис(трифторметил)замещенный атом углерода во втором положении гетероцикла. Известны биологически активные вещества, которые являются производными азолов,
содержащих в положении С(2) узловые дизамещенные атомы углерода. Так, антибиотик дуокармицин, обладающий высокой противораковой
активностью [2–4], является производным 2,2дизамещенного индол-3-она. Антимикробную активность проявляют некоторые соединения на основе 2,2-дизамещенных бензимидазолов [5, 6]. 2, 3Дигидробенздиазепины, обладающие противосудорожным действием, повышают устойчивость при
введении в положение С(2) двух заместителей [7].
Недавно нами исходя из N-(о-нитрофенил)имина гексафторацетона были синтезированы
2,2-бис(трифторметил)-1,5-бенздиазепины [8]. Полученные вещества обладают умеренной противосудорожной активностью. Продолжая исследования в этой области, в настоящей работе мы изучили взаимодействие N-арилиминов гекcафторацетона 1а–г с цианид-ионом, генерированным
in situ, а также некоторые химические свойства
полученных таким образом нитрилов α-ариламиноперфторизомасляной кислоты 2а–г.
ЭКСПЕРИМ ЕНТ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ . Oписанный в литературе метод получе-

ния нитрила α-аминоперфторизомасляной кислоты [1] заключался во взаимодействии имина
гексафторацетона с чрезвычайно токсичной синильной кислотой. N-Арилзамещенные нитрилы типа 2 ранее описаны не были.
N-Арилимины гексафторацетона 1а–г были
получены из соответствующих сульфинилиминов по методу, приведенному в работе [9]. Нами
разработан удобный препаративный метод синтеза арилзамещенных нитрилов α-аминоперфторизомасляной кислоты. Взаимодействием соединений 1а–г с малотоксичным ацетонциангидрином в присутствии 10 % мол. щелочи нами с высоким выходом (87–95 %) получены соединения
2а–г. Имины 1а,в,г, с незамещенным бензольным
кольцом или кольцом с донорными либо слабоакцепторными заместителями, реагируют за 15–
20 мин при 80–90 °С, тогда как имин 1б, содержащий нитрогруппу, — при комнатной температуре с экзотермическим эффектом за 1–2 мин:

Схема 1.
Нами изучались возможности щелочного и
кислотного гидролиза цианогруппы с целью получения соответствующих нитрилов α-ариламиноперфторизомасляных кислот и их производных.
Оказалось, что при действии водных растворов
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щелочи и даже Na 2CO3 соединения 2а–г расщепляются уже при комнатной температуре с элиминированием всего фторсодержащего фрагмента и образованием соответствующих анилинов
3а–г. При использовании раствора метилата натрия в метаноле замещается цианогруппа на метоксильную с образованием соединений 2-ариламино-2-метоксиперфторпропанов (4а–г). Реакция проходит за 1–2 мин при комнатной температуре с почти количественным выходом. Соединения 4а,в были ранее получены кипячением соответствующих иминов гексафторацетона в безводном метаноле в условиях щелочного катализа. Выходы составляли 56 и 49 % соответственно
[10]. При действии щелочного агента в первую
очередь происходит элиминирование цианид-иона, что было подтверждено нами при попытке
алкилировать натриевое производное соединения 2б по атому азота метилиодидом в безводных условиях. При действии гидрида натрия на
соединение 2б образовывался исходный имин 1б,
который и был выделен из реакционной смеси с
выходом 72 %:

ния 2б основность атома азота возле бензольного ядра сильно понижена вследствие наличия
в орто-положении нитрогруппы. Протонирование и, соответственно, дальнейшее расщепление
с образованием анилина 3б осуществляется намного труднее. В этом случае в значительной степени
происходит альтернативное протонирование атома азота цианогруппы с последующей электрофильной атакой бензольного кольца по реакции,
аналогичной реакциям Фриделя–Крафтса, несмотря на наличие дезактивирующей нитрогруппы.
В результате был получен с выходом около 30 %
2,2-бис(трифторметил)-7-нитроиндол-3-он (5), строение которого подтверждено спектрами ЯМР, элементным анализом, а также данными рентгеноструктурных исследований:

Схема 3.

Схема 2.
Устойчивость к кислотному гидролизу соединений 2а–г значительно выше. Так, нитрилы 2а–г
можно длительное время кипятить с 20 %-м водным раствором соляной кислоты, и отгонять с
водяным паром исходный продукт без какоголибо заметного гидролиза. Соединения 2а–г не изменяются при насыщении их метанольных растворов газообразным хлористым водородом. И
только нагревание с 90 %-й серной кислотой в течение 1 ч при 100 °С приводит к разложению соединений 2а,в,г с образованием соответствующих анилинов 3а,в,г. Однако в случае соедине-
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Молекула соединения 5 является
практически плоской. Так, во фрагменте
N(1)C(1)C(6–8) максимальное отклонение
от среднеквадратичной плоскости достигаo
ет 0.020 A для атома С(7). Двугранный
угол между группировками O(2)N(2)O
(3) и C(1–6) равен 3.43°. Атомы N(1) и N(2)
имеют плоско-тригональную конфигурацию, сумма валентных углов составляет
359.8(4) и 359.9(4)° соответственно (рис 1).
Исследуя далее возможности гетероциклизаций на основе цианогруппы соединений 2а–г, мы обнаружили, что взаимодействие исходных нитрилов с азидом натрия в
кипящем диметилформамиде в присутствии хлористого аммония, как и в случае обычных алифатических и ароматических нитрилов, приводит к превращению цианогруппы в тетразольное
кольцо с образованием соответствующих арил[2,2,2-трифтор-1-(2-Н-тетразол-5-ил)-1-трифторметил-этил]-аминов (6а–г). Реакция проходит в течение 1 ч, то есть быстрее, чем для большинства
нитрилов, целевые продукты были выделены с
выходами 50–70 % (схема 4).
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Рис. 1. Общий вид молекулы 5. Избранные длины свяo
зей, A : N(1)–C(1) 1.364(2), N(1)–C(8) 1.440(2), N(2)–C(2)
1.451(2), C(7)–C(8) 1.574(2), O(1)–C(7) 1.202(2); валентные углы, град: C(1)N (1)C(8) 111.3(1), C(7)C(8)N (1)
103.5(1), O(1)C(7)C(8) 124.4(2).

честве внутренних стандартов. Рентгеноструктурное исследование монокристаллов соединений 5 и 6г проведено при температуре 100 oС на
дифрактометре Bruker Apex II (λMoКα-излучение). Структура соединений расшифрована прямым методом и уточнена методом наименьших
квадратов в полноматричном анизотропном приближении с помощью программ SHELXS97 и
SHELXL97 [11,12] и пакета программ CRYSTALS [13]. Все атомы водорода выявлены объективно из разностного ряда Фурье и уточнены с
фиксированными позиционными и температурными параметрами (только атом водорода H(1),
который участвует в водородных связях, уточнен
изотропно). При этом была использована весовая схема Чебышева [14]. Данные рентгеноструктурных исследований собраны в табл. 1.
N-Арилимины гексафторацетона 1а [1], 1б [8],
1в [9] описаны ранее, N-2-бромфенилимин гексафторацетона 1 г получен аналогично по методике [8]. Выход 82 %. Т кип 53–54 °С (1 мм рт.ст.).
Спектр ЯМР 1Н (δ, м. д.,) 6.99–7.08 (1Н, м, H Ar),
7.31–7.35 (1Н, м, H Ar), 7.67–7.78 (1Н, м, H Ar),
8.05–8.12 (1Н, м, H Ar). Спектр ЯМР 19F (δ, м. д.)
–71.8 (3F, c, CF 3), –65.7 (3F, c, CF 3).

Схема 4.
С труктура соединения 6г окончательно подтверждена данными рентгеноструктурного анализа. Элементарная ячейка соединения 6г содержит две независимые молекулы 6г и 6г’. В ячейке 6г атом N(1) имеет уплощенную пирамидальную конфигурацию (рис. 2), а в 6г’ — плоскотригональную (сумма валентных углов составляет 351.9 (17) и 356.9(17)° соответственно).
Особенностью данной структуры является
образование сильной межмолекулярной водородной связи N(3)–Н ...N(5), формирующей бескоo
o
нечные цепи N(3)–N(5) 2.81(3) A, N(3)–H 0.85 A
o
Н–N(5) 1.96 A, N(1)НN(5) 172.7(13)° в случае, если
атом водорода принадлежит молекуле 6г, и N(3)
o
o
o
–N(5) 2.79(3) A, N(3)–H 0.84 A, Н–N(5) 1.96 A,
N(1)НN(5) 168.7(14)°, если атом водорода принадлежит молекуле 6г’.
Спектры ЯМР 1Н (300 МГц) и 19F (282.2 МГц)
регистрировали на приборе Varian VXR-300 в
растворе CDCl3, используя ТМС и CFCl3 в каISSN 0041-6045. УКР. ХИМ . ЖУРН. 2014. Т. 80, № 8

Рис. 2. Общий вид молекулы 6г. Избранные длины свяo
зей, A и валентные углы, град в молекуле соединения 6г:
N (1)–C(1) 1.40(3), N (1)–C(7) 1.43(2), N (2)–C(8) 1.32(2),
N (2)–N (3) 1.33(2), N (3)–N (4) 1.32(2), N (4)–N (5) 1.26(2),
N (5)–C(8) 1.34(3); C(1)N(1)C(7) 126.3(17). Длины связей
в молекуле 6г’ близки к приведенным в молекуле 6г,
но валентный угол при N (1) несколько отличается.
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сан упаривали, остаток перегоняли в вакууме.
А риламино-2-метоксиперфторпропаны
( 4а–г) . Общая методика. Растворяли 0.23 г
(0.01 моль) натрия в 10 мл абсолютного меП араметры
Соединение 6г
Соединение 5
танола и прибавляли при комнатной температуре раствор 0.01 моль соединений 2а–г в
Размер ячейки:
9.3597(3),
27.821(2),
10
мл абсолютного метанола. Немедленно
o
a, b, c, A
9.6680(3),
9.4360(6),
выпадал осадок цианида натрия. Метанол
12.7753(4)
22.703(2)
упаривали в вакууме, добавляли 50 мл воo
V , A3
1103.90(6)
5523.7(7)
ды, выпавший продукт кристаллизовали из
α, β, γ, град
90, 107.272(2), 90 90, 112.059(3), 90
гексана в случае 2б, а в случаях 2а,в,г выZ
4
16
павшее
масло экстрагировали гексаном (3x50
D расч, г⋅cм –3
1.890
1.876
мл), промывали водой, гексан упаривали,
Сингония
М оноклинная
М оноклинная
остаток пeрегоняли в вакууме. Cоединения 4
Пространственная
а,в описаны ранее [10]. Физические констанP 21/c
C 2/c
группа
ты синтезированных нами соединений со0.204
3.049
µ, см –1
ответствуют литературным данным, за исклюF(000)
624
3040
чением того, что соединение 4в имеет тем0.45x0.46x0.56
0.14 x0.18x0.58
Размеры кристалла, мм
пературу плавления 17–18 °С и было описаИ ндексы
но ранее как жидкость.
11 ≥ h ≥ –11
34 ≥ h ≥ –34
2,2-Бис( трифторметил) -4-нитроиндол12 ≥ k ≥ –11
11 ≥ k ≥ –11
3-он (5). Раствор 3.13 (0.01 моль) соединения
15 ≥ l ≥ –15
28 ≥ l ≥ –28
2б в 10 мл 90 %-й серной кислоты перемеθmax, град
26.36
26.38
шивали 45 мин при 80–90 °С. Выливали в
Количество отражений:
200 мл воды, выпавший осадок экстрагировсего собрано
9472
33299
вали бензолом (2x40 мл), бензольный раснезависимых
2234
5660
твор фильтровали через слой силикагеля
В уточнении исполь(MN-Kieselgel-60, 3—4 см), очищая продукт от
зовано (I ≥ 3σ(I))
1715
2547
примеси продуктов осмоления и о-нитроR 1 (F2), R w (F2)
0.029, 0.052
0.045, 0.087
анилина. Растворитель упаривали, остаток криG OF
0.943
1.020
сталлизовали из смеси бензол—гексан 1:1.
Весовые коэффици9.57, 12.4, 4.41
2.54, 3.03, 1.17,
А рил[ 2,2,2-трифтор-1-( 2-Н-тетразоленты
0.0511
5-ил) -1-трифторметил-этил]амины ( 6а–г) .
CCD C
997716
997715
Смесь 0.01 моль соединений 2а–г, 0.9 г (0.012
моль) азида натрия и 0.7 г (0.012 моль) хлоНайдено,%: Br 25.17. C 9H 4BrF 6N. Вычисле- ристого аммония в 20 мл безводного диметилно, % : Br 24.97.
формамида кипятили при перемешивании 1 ч.
Нитрилы α-ариламиноперфторизомасляной ки- Упаривали растворитель при пониженном давслоты ( 2а–г) . Общая методика. К 20 мл ацетон- лении, добавляли к остатку 50 мл воды. Прозрациангидрина добавляли 0.3 г (0.005 моль) мелко чный раствор натриевой соли соответствующерастертого едкого кали и перемешивали реакци- го тетразола подкисляли до рН 1—2. Целевой
онную смесь 10 мин. Добавляли 0.05 моль соот- продукт выпадал первоначально в виде масла.
ветствующего N-арилимина гексафторацетона 1а–г. После затирания стеклянной палочкой в течение
Реакционную смесь перемешивали 2 мин при ком- нескольких часов продукт закристаллизовывалнатной температуре в случае 1б либо 20 мин при ся. Очищали его кристаллизацией из бензола.
80–90 oС в случаях 1а,в,г. Добавляли смесь 200 мл
Данные элементного анализа и ЯМР спектров
воды и 2 мл 35 %-й соляной кислоты, выпавший синтезированных соединений собраны в табл. 2.
продукт кристаллизовали из гексана в случаях
ВЫВОДЫ . Разработан удобный метод синте1а,б, а в случаях 1в,г выпавшее масло экстраги- за нитрилов α-ариламиноперфторизомасляной
ровали гексаном (3x50 мл), промывали водой, гек- кислоты. Показано, что при действии щелочных
Т а б л и ц а 1
Основные кристаллографические параметры соединений 5 и 6г и детали уточнения структур
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Т а б л и ц а 2
Характеристики синтезированных соединений по данным элементного анализа и ЯМР-спектров
СоединВыход, Т пл,
o
ение
%
С

Т кип, o С
(мм.рт.ст.)

Н айдено , %
Вычислено

Бруттоформула
C

H

N

44.57 2.37 10.28
44.79 2.26 10.46

2a

95

41–43

—

C 10H 6F 6N 2

2б

94

70–71

—

C 10H 5F 6N 3О 3 37.91 1.89 12.91
38.35 1.61 13.42

2в

89

7–9

42–44 (1) C 11H 8F 6N 2

2г

87

—

60–62 (1) C 10H 5BrF 6N 2

4б

97

74–76

4г

95

49–51 57–59 (1) C 10H 8BrF 6N О

5

31

85–87

6a

58

124–126

6б

70

89–91

6в

49

7г

58

46.54 2.77
46.82 2.86

C 10H 8F 6N 2O 3 37.40 2.45
37.75 2.53

—

8.73
8.80

Br
4.00 (1Н , с, N H ), 7.13–7.23
(3Н, м, Н аром), 7.33–7.38 (2Н,
м, Н аром )

Спектр
ЯМР 19F,
δ, м.д.
(J, Гц)
–74.0 (6F,
c, СF 3)

7.13–7.18 (1Н, м, Н аром), 7.46– –74.2 (6F,
7.49 (1Н, м, Н аром), 7.64–7.69 c, СF 3)
(1Н, т, Н аром), 8.27–8.29 (1Н,
м, Н аром ), 8.75 (1Н , с, N H )
2.07 (3Н, c, СН3), 3.63 (1Н, с, NH),
6.83–6.98 (1Н, м, Н аром), 7.06–
7.29 (3Н, м, Н аром)

–74.1 (6F,
c, СF 3)

22.87 4.89 (1Н, с, NH), 6.96–7.02 (1Н,
23.02 м, Наром),7.33–7.53 (2Н, м, Наром),
7.55–7.58 (1Н, м, Н аром)

–73.7 (6F,
c, СF 3)

3.61 (3Н, c, СН 3), 7.03–7.08 (1Н,
м, Н аром), 7.45–7.56 (2Н, м,
Н аром), 8.22–8.25 (1Н, т,
Н аром), 8.89 (1Н, с, NH)

–76.2 (6F,
c, СF 3)

–76.7 (6F,
22.40 3.60 (3Н , c, СН 3), 5.15 (1Н ,
22.70 с, NH), 6.82–6.98 (1Н, м, Н аром), c, СF 3)
7.21–7.26 (2Н, м, Н аром), 7.47–
7.51 (1Н , т, Н аром )

C 10H 4F 6N 2O 3 37.95 1.39
38.23 1.28
C 9H 8F 6N 5

9.51
9.93

Спектр ЯМ Р 1Н , δ, м.д.
(J, Гц)

8.88
8.92

38.45 1.88 22.95
38.60 2.27 22.50

7.11–7.18 (1Н, м, Н аром), 7.54 –73.8 (6F,
(1Н, с, NH), 8.01–8.04 (1Н, м, c, СF 3)
Н аром), 8.43–8.45 (1Н, м, Н аром)
5.24 (1Н, с, NH), 6.83–6.88
(1Н, м, Н аром), 7.14–7.18 (1Н,
м, Н аром), 7.64–7.69 (1Н, м,
Н аром), 7.70–7.89 (1H, уш.с
NH), 8.17–8.19 (1Н, м, Н аром)

–70.3 (6F,
c, СF 3)

C 10H 6F 6N 6O 2 33.45 1.69 23.56
33.72 1.70 23.59

6.33–6.58 (2Н, м, Н аром), 6.94– –70.7 (6F,
7.08 (1Н, м, Н аром), 7.29 (1Н, c, СF 3)
с, NH), 7.34–7.39 (2Н, м, Н аром),
7.75–7.92 (1H, уш.с NH)

137–139

C 11H 9F 6N 5

2.37 (3Н, с, СН 3), 4.76 (1Н, с,
NH), 6.39–6.41 (1Н, м, Н аром),
6.90–7.01 (1Н, м, Н аром), 7.24–
7.27 (2Н, м, Н аром), 7.80–8.10
(1H, уш.с. NH)

102–104

C 10H 6BrF 6N 5

40.91 2.59 21.26
40.63 2.79 21.53
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–69.9 (6F,
c, СF 3)

20.37 5.45 (1Н, с, NH), 6.31–6.34
–71.0 (6F,
20.48 (1Н, м, Н аром), 6.95–7.03 (1Н, c, СF 3)
м, Н аром), 7.24–7.27 (2Н, м,
Н аром), 7.95–8.15 (1H, уш.с NH)
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агентов на такие соединения происходит немедленное отщепление нитрильной группы в виде
цианид-иона. Однако изученные нитрилы устойчивы в кислотных средах, и только в кислотных либо нейтральных средах можно проводить функционализации нитрильной группы, например синтез соответствующих тетразолов или
гетероциклизации с участием бензольного кольца. Таким образом получен 2,2-бис(трифторметил)-7-нитроиндол-3-он.
РЕЗЮМЕ. Взаємодією N-арилімінів гексафтороацетону з ацетонціангідрином у присутності лужного каталізатора синтезовано нітрили α-ариламіноперфторізомасляної кислоти. Показано, що такі сполуки нестабільні в лужних умовах, але стійкі до дії кислот. Знайдено умови отримання відповідних тетразолів. Проведено гетероциклизацію з утворенням 2,2біс(трифторметил)-7-нітроіндол-3-ону.
SUMMARY. The α-arylaminoperfluoroisobutanoic
acid nitriles were obtained from the correspondent hexafluoroacetone N-arylimines by reaction with acetonecyanehydrine under alkali catalysis. It was shown that synthesized compounds are unstable in basic conditions but stable to acid action. The forming of the correspondent tetrazoles were investigated. The heterocyclization to obtain
2,2-bis(trifluoromethyl)-7-nitroindole-3-one was performed.
Институт органической химии
Н АН Украины, Киев
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А.Г.Галстян
РЕАКЦИИ ОЗОНА С 3-АЦЕТОКСИТОЛУОЛОМ В РАСТВОРЕ УКСУСНОГО АНГИДРИДА
И зучены кинетика и состав продуктов жидкофазного окисления 3-гидрокситолуола озоновоздушной смесью. Показано, что при низких температурах в среде уксусного ангидрида в присутствии
серной кислоты окисление развивается преимущественно по ароматическому кольцу и, в меньшей
степени, по метильной группе с образованием 3-ацетоксибензилацетата и 3-ацетоксибензилидендиацетата. Рассмотрена схема окисления, объясняющая полученные экспериментальные данные.
ВВЕДЕНИЕ. Методы прямого окисления гидрокситолуолов в производстве органических субстанций используются достаточно ограниченно, поскольку окисление молекулярным кислородом происходит при высоких температурах и повышенном давлении, а применение минеральных окислителей сопровождается образованием
большого количества токсичных отходов [1, 2].
Этих проблем лишены процессы, которые
осуществляются с участием озона — аллотропной модификации молекулярного кислорода [3].
Озон — безбалластный, доступный окислитель,
использование его для окисления алкиларенов в
жидкой фазе позволяет создавать низкотемпературные, экологически чистые технологии получения ароматических продуктов [3]. Однако информация по селективному озонированию гидрокситолуолов в литературе немногочисленна и
недостаточна для технической реализации этой
реакции [3–7]. Известно лишь, что первичная атака озоном проходит по неподеленной паре электронов атома кислорода НО-группы, далее процесс протекает с разрушением ароматического
кольца и образованием ненасыщенных карбонильных соединений [3] . Окисление метильной группы молекулы субстрата при этом не обсуждается. В связи с этим в данной работе, на примере
реакции озона с 3-гидрокситолуолом, изучена возможность селективного окисления метилфенолов
озоном по метильной группе. Реакцию исследовали в среде уксусного ангидрида, сильного ацилирующего агента, способного трансформировать
интермедиаты в более устойчивые к действию озона соединения при температуре 5–30 о С [8].
ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ . Для изучения кинетики реакции использовали хроматографически чистый 3-гидрокситолуол и уксус-

ный ангидрид квалификации ч.д.а. без предварительной очистки. Озон получали из воздуха в барьерном разряде [3]. Содержание озона в озоновоздушной смеси устанавливали спектрофотометрическим методом по поглощению в области
254–290 нм. Идентификацию продуктов окисления по метильной группе и количественное определение их в растворе осуществляли методом
ГЖХ на хроматографе с пламенно-ионизационным детектором, колонка 3 см, диаметр 4 мм, носитель инертон AW-DMCS, неподвижная фаза
SE-30, 5 % от веса носителя; температура испарителя 250 оС, термостата — 190 оС; скорость газаносителя (азот) — 1.8, водорода — 1.8 и воздуха —
18 л/ч. Внутренний стандарт — 4-нитрохлорбензол. Содержание продуктов пероксидного характера анализировали иодометрическим методом.
Окисление 3-гидрокситолуола озоновоздушной смесью проводили в стеклянной колонке
с пористой перегородкой объемом 0.02 л. В колонку загружали 0.01 л растворителя, 4⋅10–3 моль
3-гидрокситолуола, полученный раствор перемешивали подачей воздуха 10 мин. Затем прибор
термостатировали и при установившемся режиме озонатора пропускали через него озоновоздушную смесь со скоростью 30 л/ч с концентрацией озона 4⋅10–4 моль/л.
Эффективные константы скорости (Кэф) реакции озона с 3-гидрокситолуолом, продуктами
его ацилирования и окисления определяли спектрофотометрическим методом [3] в безградиентном по газовой фазе реакторе типа “каталитическая утка” объемом 0.1 л при встряхивании
его со скоростью не менее 8 качаний в секунду,
что позволяло работать в кинетической области.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ . Предварительными исследованиями установлено, что кине-
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тические особенности реакции озона с 3-гидрокситолуолом в уксусном ангидриде изучить в
соответствии с методикой, описанной в работе
[3], практически невозможно, так как субстрат в
процессе приготовления раствора ацилируется
с образованием 3-ацетокситолуола (рис. 1) [8].

Совместное решение уравнений (1) и (2) приводит к выражению
K эф =

w([O 3]0 − [O 3] г)
n
[O 3] ж

m
[H OArCH3] 0

.

(3)

С учетом закона Генри [О 3]ж = α[О 3]г , где
α — коэффициент Генри, уравнение (3) преобразуется в более пригодное для расчета:
K эф =

Рис. 1. Кинетика ацилирования 4-гидрокситолуола до
4-ацетокситолуола в уксусном ангидриде при 20 о С
в присутствии (1) и в отсутствие (2) серной кислоты.
[АrСН 3]0 = 0.4; [Н 2SО 4]0 = 1.2 моль/л; V р = 0.01 л.

Это препятствие преодолевается введением
в реактор, содержащий 0.01 л уксусного ангидрида, 10–5 л раствора 3-гидрокситолуола в инертном по отношению к нему и озону тетрахлорметане. Реакцией озона с ацилированным субстратом в этих условиях можно пренебречь, поскольку предложенная методика описывает состояние системы в первые 30–40 с.
Константу скорости реакции определяли, измеряя концентрацию озона в газовой фазе на
входе и выходе из реактора спектрофотометрическим методом. При установившемся в системе равновесии скорость процесса можно записать в виде:
n

m

r = К эф[О 3]ж + [H OArCH 3]0 ,

(1)

где Кэф —– эффективная константа скорости, учитывающая все направления расходования озона, л/(моль⋅с); [О3]ж и [HOArCH 3]0 — концентрация озона и 3-гидрокситолуола, соответственно,
в жидкой фазе, моль/л; n, m — порядки реакции
по реагентам.
Одновременно скорость реагирования озона
можно выразить как функцию объемной скорости (w, c–1), концентрации озона на входе в реактор ([О3]0, моль/л) и выходе из него ([О3]г, моль/л):
r = w([О 3]0 – [О 3]г ) .
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(2)

w([O 3]0 − [O 3] г)
n

m

.

α [O 3] г [H OArСН 3 ] 0

(4)

Реакция озона с 3-ацетокситолуолом — бимолекулярная, n =m=1 (рис. 2), что подтверждается спрямлением экспериментальных данных
в координатах [О3]0/[О3]г—[НОArСН 3]0. Для построения линейной зависимости в указанных координатах уравнение (4) преобразуется к виду:

[O 3]0 / [O 3]г = 1 + const[H OArCH 3] .

(5)

Рис. 2. Зависимость [О 3]0/[О 3]г—[Н ОArСН 3]0 для
реакции озона с 3-гидрокситолуолом при 5 оС.

Рассчитанная с использованием уравнения
(4) К эф для реакции озона с 3-гидрокситолуолом
в уксусном ангидриде при 5 оС мало отличается
(К эф = 2.1⋅103 л/(моль⋅с)) от Кэф для этой реакции,
найденной при окислении в тетрахлорметане, которая равна для 2-гидрокситолуола 9.8⋅102, а для
4-гидрокситолуола — 2.2⋅103 л/(моль⋅с); 20 оС [3].
Нами показано, что в растворе уксусного ангидрида 3-гидрокситолуол быстро ацилируется
уже в процессе растворения субстрата и участвует в реакции с озоном в виде 3-ацетокситолуоISSN 0041-6045. УКР. ХИМ. Ж УРН. 2014. Т. 80, № 8

Т а б л и ц а 1
Зависимость К/и К/ (л/(моль⋅с)) от температуры
в реакциях озонирования 3-ацетокситолуола
t, о С

К/

К //

5
20
30
40

0.56
0.64
0.79
1.08

—
0.10
0.23
0.30

П р и м е ч а н и е. (Е / = 19.2 ± 2.0, Е // =
= 28.1 ± 2.8 кДж/моль, А эф = 650 л/(моль⋅с).

ла, реакционная способность которого на три
порядка ниже (табл. 1), что свидетельствует об
изменении механизма окисления. По-видимoму, он становится аналогичным механизму озонирования толуола (К =0.82 [9]), в соответствии с
которым окисление преимущественно развивается по С = С-связям бензольного кольца и в меньшей степени по СН 3-группе (рис. 3).

Рис. 4. Зависимость эффективной константы скорости
от начальной концентрации озона и 3-ацетокситолуола при температурах: 1 — 5; 2 — 10; 3 — 15; 4 — 20;
5 — 30; 6 — 40 оС.

Скорость реакции озона в этих условиях
выражается уравнением:

rO = К /[О 3]0[АсОАгСН 3]0 +
3

+ К //[О 3]01.5[АсОАгСН 3]00.5 ,
/

(7)

//

где К и К — экспериментальные параметры,
зависящие от температуры (табл. 1).
Выражение для скорости расходования озона (7) является характерным для тех случаев, когда озон расходуется по радикальному нецепному

rO/ = К / [О 3]0 [АсОАгСН 3]0

(8)

3

и цепному механизму [12]:

rO// = К //[О 3]01.5[АсОАгСН 3]00.5.

(9)

3

Рис. 3. Кинетика окисления 3-ацетокситолуола озоном
в уксусном ангидриде при 5 оС: 1 — 3-ацетокситолуол;
2 — пероксиды; 3 — 3-ацетоксибензилацетат; 4 — 3-ацетоксибензилидендиацетат; 5 — 3-ацетоксибензойная кислота. [АсОArCH 3]0=0.4; [О 3]0= 4.0⋅10–4 моль/л; удельная скорость подачи озоновоздушной смеси — 30 л/ч.

Реакция озона с 3-ацетокситолуолом в уксусном ангидриде при температурах до 15 оС имеет первый порядок по реагентам. При температурах выше 15 оС наблюдается линейная зависимость Кэф от ([О3]0/(АсОАгСН 3)0)0.5 (рис.4):
К эф = К / + К //√
[O3]0 /(AcOArCH 3 )0.5 .

ISSN 0041-6045. УКР. ХИМ . ЖУРН. 2014. Т. 80, № 8

(6)

Нецепное расходование озона возможно в
первичной реакции с 3-ацетокситолуолом (реакции (10)–(12)) в соответствии с предложенной в
работе [10] схемой 1 с образованием π-комплекса (І) и ионной пары (ІІ):
АсОАrСН 3 + О 3 →

АсОАrСН •2 + Н О • + О 2 ,

(10)

АсОАrСН 3 + О 3 → АсОАrСН 2ОН + О2 , (11)

АсОАrСН 3 + О3 → продукты озонолиза . (12)

По-видимому, определяющей в схеме является стадия образования ионной пары II, которая далее преобразуется по двум направлениям: А — образование 3-ацетоксибензилацетата
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Схема 1.
и 3-ацетоксибензилидендиацетата; Б — образование σ-комплекса и далее — продуктов озонолитической деструкции бензольного кольца —
гидропероксидов [11].
Окисление по метильной группе, очевидно,
развивается по схеме нецепного окисления [12]:
АсОАrСН 2• + О 2 → АсОАrCН 2О 2•,

(13)

2АсОАrCН 2О 2• → АсОАrСН 2ОН +
+ АсОАrСН О + О 2 .
(14)
Цепное окисление в условиях опытов маловероятно, поскольку скорость реакции продолжения цепи для толуолов
АсОАrCН 2О 2• + АсОАrСН 3 →

→ АсОАrСН 2О 2Н + AсОАrСН 2•

(15)

на несколько порядков ниже скорости иниции-

рования цепи (10) (при 5 оС, [О3]0 =
=4⋅10–4, [АсОАгСН 3]0 =0.4, [АсОАrСН 2О2•] ≈ 10–6 моль/л; К/ = 0.56⋅
0.2 = 0.11, К16 ≈ 0.2 л/(моль⋅с); r10 =
= 1.8⋅10–4, r16 = 0.8⋅ 10–7 моль/(л⋅с)).
Приведенные результаты подтверждаются экспериментально —
порядок по 3-ацетокситолуолу в изученном температурном интервале
равен единице.
Среди продуктов окисления по
метильной группе обнаружены 3ацетоксибензилацетат (7.5 %), 3-ацетоксибензилидендиацетат (3.2 %) и
3-ацетоксибензойная кислота (8.6 %).
Характерно, что введение в систему серной кислоты (≈ 1.2 моль/л) исключает дальнейшее окисление ацилированного спирта и альдегида, и
при сохранившемся общем выходе продуктов окисления по метильной группе (19.9 %) состав продуктов реакции меняется: 3-ацетоксибензилацетат — 12.6 и 3-ацетоксибензилидендиацетат — 7.3 %. Природа минеральной кислоты практически не влияет
на селективность окисления по метильной группе,
но заметно меняет скорость процесса. Например,
замена серной кислоты на менее сильную фосфорную приводит к повышению времени исчерпывающего окисления с 85 до 105 мин.
Природа продуктов окисления по метильной группе связана с прохождением в системе
реакции ацилирования 3-ацетоксибензилового
спирта и 3-ацетоксибензилидендиацетата в момент их появления (схема 2). Для осуществления
этих реакций необходимо выполнение, по крайней мере, двух условий: скорость ацилирования
образующихся при окислении спирта и альдегида должна быть значительно выше скорости их
озонирования; скорость озонирования образующихся ацилированного спирта и альдегида не
должна превышать скорость озонирования 3-аце-

Схема 2.
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токситолуола. Для непосредственной оценки выполнимости первого условия были определены константы скорости озонирования и ацилирования незамещенного бензилового спирта. Они
оказались равными 3.4 и 500 л/(моль⋅с) соответственно, то есть в условиях опытов скорость ацилирования более чем на два порядка выше скорости озонирования бензилового спирта. По аналогии можно предположить, что подобные закономерности являются характерными и для 3ацетоксибензилового спирта и 3-ацетоксибензальдегида. Второе условие также выполняется.
Как видно из табл. 2, скорость реакции озона с
ацилированными продуктами примерно в два
раза ниже скорости озонирования 3-ацетокситолуола и значительно ниже скорости озонирования 3-гидрокситолуола.

Рис. 5. Кинетические кривые термического распада
пероксидов 3-а цетокситолуола при температурах:
1 — 15; 2 — 20; 3 — 30; 4 — 40 оС.

Т а б л и ц а 2
Константы скорости реакции озонирования ароматических соединений в уксусном ангидриде при температуре 5 о С

лярный иод выделяется в количестве,
эквивалентном одной пероксидной
группе. Быстрая реакция пероксидов с КI, а также найденный стехио[О 3]0⋅104 [ArH ]0⋅102
К эф,
метрический коэффициент по озоCоединение
л/(моль⋅с)
ну
для этой реакции (n ≈ 1, 15 оС) помоль/л
зволяют предположить, что конечные продукты окисления по бензо0.35–0.90
9.3–37.1 (2.15 ± 0.2)⋅103
3-Гидрокситолуол
льному кольцу имеют одну гидропе0.56 ± 0.06
3-Ацетокситолуол
0.28–0.57 15.1–35.9
роксидную группу [13] (схема 1, ХI).
32.1 ± 3.2
3-Гидроксибензиловый спирт
0.37–0.57
1.1–1.5
При температурах до 15 оС гид0.23 ± 0.02
3-Ацетоксибензилацетат
0.37–0.57
0.8–0.9
ропероксид термически устойчив, од69.2 ± 6.9
3-Гидроксибензальдегид
0.37–0.57
1.1–1.5
нако с повышением температуры раз0.5–0.8
0.26 ± 0.02
3-Ацетоксибензилидендиацетат 0.37–0.57
лагается (рис. 5) с образованием алифатических спиртов, альдегидов и карВ схеме 1 преобладающим является напра- боновых кислот [3]. Распад гидропероксида нао
вление Б (80 %), которое ведет к разрушению чинается при температурах выше 15 С. Харакароматического кольца (озонолиз). Механизм озо- терно, что температура, при которой становится
нолиза (механизм Криге) предложен в работе [11] заметным термическое разложение гидропероксии до сих пор используется при обсуждении резу- да, совпадает с температурой начала цепного
льтатов озонолиза ароматических систем.
разложения озона. Совпадение этих температур
На начальной стадии окисления 3-ацетокси- свидетельствует о том, что цепное разложение озотолуола по бензольному кольцу образуются пе- на связано с его участием в реакциях с продуктароксиды (рис. 5), которые при температуре до 5 оС ми разложения гидропероксида, в первую очередь,
термически устойчивы (кривая 1). Выделенная по- с алифатическим альдегидом по схеме, предлосле отгонки растворителя под вакуумом (5 мм. рт. женной в работе [14]:
ст.) субстанция, содержащая пероксиды, предстаR O 2• + O 3 → R O • + 2O 2 ;
вляет собой маслянистую вязкую жидкость светложелтого цвета, хорошо растворимую в уксусной
R O • + O 3 → R O 2• + O 2 ,
кислоте и ее ангидриде. Пероксиды с высокой ско•
ростью реагируют с иодистым калием, при этом где RO2 — пероксид, образующийся при окисреакция заканчивается в течение 1 ч, а молеку- лении алифатического альдегида.
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ВЫВОДЫ . 3-гидрокситолуол в среде уксус-

ного ангидрида в присутствии серной кислоты
реагирует с озоном в виде 3-ацетокситолуола преимущественно по бензольному кольцу с образованием алифатических гидропероксидов. Выход
продуктов окисления по метильной группе не
превышает 19.8 %: 3-ацетоксибензилацетат —
12.6, 3-ацетоксибензилидендиацетат — 7.3 %.
Окисление 3-ацетокситолуола озоном представляет собой ионно-радикальный процесс, в котором 3-ацетокситолуол окисляется по нецепному механизму, а озон расходуется по двум направлениям: при температурах до 15 оС преобладает нецепное расходование, а при более высоких температурах становится заметным цепное
расходование озона с образованием продуктов
озонолиза бензольного ядра 3-ацетокситолуола.
РЕЗЮМЕ. Вивчено кінетику і склад продуктів
рідкофазного окислення 3-гідрокситолуену озоноповітряною сумішшю. Показано, що при низьких
температурах у середовищі оцтового ангідриду в присутності сульфатної кислоти окислення розвивається
переважно по ароматичному кільцю і, меншою мірою, по метильной групі з утворенням 3-ацетоксибензилацетату і 3-ацетоксибензилідендіацетату. Розглянуто схему окислення, що пояснює отримані експериментальні дані.
SUMMARY. The kinetics and product composition of liquid phase oxidation of 3-hydroxytoluene by
ozone were investigated. It is shown that at low temperatures in acetic anhydride in the presence of sulfuric
acid oxidation develops mainly on the aromatic ring and,
Институт химических технологий Восточноукраинского национального университета
им. В.Даля, Рубежное
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to a lesser extent, the methyl group to form 3-acetoxybenzilacetate and 3-acetoxybenzilidendiacetate. The scheme of oxidation, which explains the experimental data,
has been considered.
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ХИ М И Я ВЫ СОК ОМ ОЛЕКУЛЯ РН Ы Х СОЕДИ Н ЕН И Й

УДК 541.64 : 543.51 : 678.664

Н.В.Козак, К.С.Діденко, Т.В.Дмитрієва, В.І.Бортницький
ВЗАЄМОДІЯ БЛОКОВАНОГО ПОЛІІЗОЦІАНАТУ
З ПОЛІСАХАРИДОМ КОНЖАК ГЛЮКОМАНАНОМ
Отримано зшиті поліглюкануретани на основі блокованого поліізоціанату та рослинного полісахариду конжак глюкоманану з різним ступенем заміщення гідроксильних груп полісахариду. За даними
ІЧ-спектроскопії з Фур’є-перетворенням зроблено висновок про проходження реакції уретаноутворення. Згідно з дослідженням термічних характеристик одержаних поліглюкануретанів методом піролітичної мас-спектрометрії, інтенсивність іонного струму на стадіях корелює з відповідним вмістом компонентів системи. Одночасно спостерігається суттєва відмінність експериментальних залежностей іонного струму поліглюкануретанів від адитивних, а також зміна кількості та типів іонних
фрагментів їх піролітичного розкладу.
ВСТУП . Створення полімерних матеріалів з
використанням нетоксичних реагентів та сполук природного походження екологічно безпечними методами, зокрема без участі органічних
розчинників, є важливим напрямком полімерної
хімії. Використання полісахаридів для хімічного синтезу дозволяє замінити продукти нафтопереробки на екологічно безпечну відновлювану
сировину та отримувати полімери, здатні до біодеструкції. Зшивання водорозчинних полісахаридів латентними реагентами розширює сферу
застосування функціональних матеріалів на їх
основі та обмежує вплив активного середовища
на перебіг цільової реакції [1–3].
Водорозчинний гетерополісахарид природного походження з великою молекулярною масою — конжак глюкоманан (КГМ) — має ряд унікальних властивостей, які обумовлюють його застосування як у харчовій та фармацевтичній галузях, так і у хімічній промисловості. Він складається з хаотично розміщених залишків β-D-манози і β-D-глюкози, з’єднаних β-1,4-глікозидними зв’язками у співвідношенні 1.6:1 відповідно.
Головний ланцюг має бокові відгалуження, пов’язані через атом карбону С-3, ступінь розгалуження ~ 8 % [4]. Бокові відгалуження складаються з 11–19 моносахаридів, які розташовані через кожні 50–60 сахаридних одиниць. Приблизно 1 з 19 сахаридних залишків головного ланцюга має ацетиленові групи у позиції 6 [5].
Латентний реагент — блокований поліізо-

ціанат (ПІЦб) — усуває токсичну дію ізоціанатів.
Він є сумішшю гомологів різної функціональності (до 60 % димерної сполуки, до 30 тетраметру,
до 8 гексамеру і 2 % пентаметру) та за досягнення температури деблокування вивільняє реакційноздатні ізоціанатні групи.
Мета роботи — синтез поліглюкануретанів
на основі конжак глюкоманану і блокованого поліізоціанату та дослідження їх термічних характеристик методом піролітичної мас-спектрометрії.
ЕКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА . Використовували конжак глюкоманан (КГМ) (Китай, Hunan Nutramax Inc.) молекулярної маси
від 2⋅105 до 2⋅106 Дальтон. Блокований поліізоціанат (ПІЦб) отримували блокуванням у масі
шляхом суміщення підігрітого до 60 oС вихідного ПІЦ із розплавом блокувального агенту
(системи комплекс ε-капролактам—ацетилацетонат нікелю) у надлишку ε-капролактаму в реакторі при перемішуванні. Одержаний продукт
промивали водою від надлишку ε-капролактаму [6]. Він характеризується інтервалом плавлення 80–95о С і має температуру початку деблокування 125–130 o С.
Поліглюкануретанові сітки (ПГУ) на основі конжак глюкоманану та блокованого поліізоціанату отримували в процесі взаємодії гідроксильних груп полісахариду з ізоціанатними групами, що вивільняються за температури термічної дисоціації ПІЦб. ПГУ синтезували у твердій фазі протягом 30 хв за температури 150 оС,
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використовуючи попередньо гомогенізовану суміш порошкоподібних реагентів. Взаємодію КГМ
з ПІЦб наведено на схемі.
ПГУ та вихідні реагенти досліджували методами ІЧ-спектроскопії з Фур’є-перетворенням
та піролітичної мас-спектрометрії. ІЧ-спектри для
зразків ПГУ реєстрували на приладі Tensor 37
Bruker в області хвильових чисел від 4000 до 400
см–1 за кімнатної температури в таблетках KBr.
Віднесення характеристичних смуг поглинання
було зроблено згідно з даними робіт [7, 8]. Кількісну обробку спектрів здійснювали на основі за120

кону Ламберта–Бера, нормовану інтенсивність смуг в
ІЧ -спектрах визначали за
співвідношенням оптичної
густини смуги, яка аналізується (А і) до оптичної густини смуги, вибраної в якості внутрішнього стандарту
(А вн.ст). В області хвильових чисел від 2500 до 3369
см–1 нормування проводили за смугою 2928 см–1 валентних коливань зв’язків СН
у СН2-групі, в області хвильових чисел від 1800 до 900
см–1 — за смугою 1507 см–1
валентних коливань С–Сзв’язків площини ароматичного кільця у ПІЦб.
Для дослідження вихідних реагентів та зразків ПГУ
методом піролітичної масспектрометрії використовували установку, в яку входили комірка для лінійно
запрограмованого піролізу
в області температур 25–
400 оС і мас-спектрометр
МХ–1321, що дозволяє визначати компоненти газових сумішей у діапазоні масових чисел 1–4000. Зразки масою 0.5 мг вносили у
комірку, яку вакуумували
(1.33⋅10–4 Па) протягом 30
хв при 25 оС. Швидкість
нагрівання дорівнювала (6
± 1) оС/хв. Енергія іонізації
в камері мас-спектрометра становила 70 еВ. Питомий вміст кожного леткого компонента суміші
розраховували як площу інтегральної кривої
під відповідними піками мас-спектрів.
ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ. Pеакцію взаємодії ПІЦб з КГМ контролювали методом ІЧспектроскопії. Типові ІЧ-спектри ПГУ наведено
на рис. 1, з якого видно, що характеристична
смуга деформаційних коливань ізоціанатної групи відсутня. В діапазоні хвильових чисел від 3000
до 3500 см–1 спостерігається перерозподіл інтенсивності смуг валентних коливань ОН- та NHISSN 0041-6045. УКР. ХИМ. Ж УРН. 2014. Т. 80, № 8
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Рис. 1. ІЧ-спектр П ГУ40.

зв’язків. В ІЧ-спектрах ПГУ утворюються характеристичні смуги валентних і деформаційних
(амід I) коливань NH-зв’язку при 3335 та 1630 см–1
відповідно, які вказують на утворення уретанового зв’язку. Також при 1117 та 1198 см–1 спостерігаються нові смуги, що відповідають валентним коливанням С–О–С-зв’язків в уретановій групі. Згідно з даними ІЧ-спектроскопії можна зробити висновок про проходження реакції уретаноутворення.
Методом піролітичної мас-спектрометрії досліджували термічні властивості зшитого ПГУ
на основі КГМ і блокованого ПІЦ та дані аналізу фрагментів їх піролітичного розкладу. На
рис. 2 наведено залежність іонного струму від
температури для вихідних компонентів (КГМ і
ПІЦб) і ПГУ на їх основі. На рис. 3, 4 представлено відповідні мас-спектри.
Як видно з наведених на рис. 2 залежностей
іонного струму від температури, КГМ має один
максимум при 250 оС (рис. 2,а). Максимальний
питомий вміст мають фрагменти з масовими числами 18 і 44, що відповідають воді та вуглекислому газу. На температурній залежності іонного
струму для ПІЦб також спостерігається один
максимум при 200 оС (рис. 2,а), максимальний
питомий вміст мають фрагменти з масовими числами 30, 55 та 113 (рис. 3).
Слід зауважити, що характер температурної
залежності іонного струму та мас-спектру ПІЦб,
одержаного згідно з описаною вище методикою,
відрізняється від наведеного у літературі [9], де процедура очищення ПІЦб не проводилась. Відмінність полягає у відсутності помітного розділення
ISSN 0041-6045. УКР. ХИМ . ЖУРН. 2014. Т. 80, № 8

б

Рис. 2. Залежність iонного струму від температури
для вихідних компонентів (а) і ПГУ на їх основі (б):
1 — П ІЦ б; 2 — КГМ; 3 — П ГУ40; 4 — П ГУ80.

температурної залежності іонного струму на дві
стадії в області температур від 180 до 200 оС та
скорочення внеску фрагментів, характерних для
розкладу ε-капролактаму, за температури 200 оС.
Інтенсивність іонного струму для ПІЦб значно перевищує відповідну інтенсивність для КГМ
і ПГУ (рис. 2а,б). На відміну від вихідних компонентів залежність іонного струму від температури для ПГУ має два добре розділених максимуми — при 180 та 250 оС (рис. 2,б). Інтенсивність
цих максимумів корелює з розрахунковим ступенем заміщення гідроксильних груп полісахариду, що свідчить про зв’язування ПІЦб з полісахаридною матрицею ПГУ. Максимум іонного струму при 260 о С для ПГУ за інтенсивністю та якісним і кількісним складом фрагментів є характерним для розкладу КГМ (рис. 2,б). Однак для
ПГУ кількість типів іонних фрагментів піролітичного розкладу за цієї температури більша,
ніж для полісахариду, що може вказувати на розкладання уретанової компоненти ПГУ, яка утворилась внаслідок взаємодії ПІЦб і КГМ. Максимальний внесок у інтенсивність іонного струму
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ПГУ за цієї температури мають фрагменти з масовими числами 18 та 44, що відповідають воді
та вуглекислому газу (рис. 4).
Наявність максимуму іонного струму для
ПГУ за температури 180 оС (рис. 2,б) можна пов’язати з присутністю ПІЦб у системі, проте він
суттєво відрізняється від іонного струму вихідного ПІЦб як за інтенсивністю, так і за кількісним і якісним складом фрагментів піролітичного розкладу. Як видно з наведеного на рис. 2,
інтенсивність іонного струму при 180 оС для всіх
ПГУ зменшується у порівнянні з вихідним ПІЦб,
що може свідчити про утворення більш термостійких структур при взаємодії КГМ з ПІЦб.
Згідно з наведеними на рис. 3,б та 4 масспектрами ПІЦб та ПГУ, спостерігається різке скорочення кількості та типів іонних фрагментів піролітичного розкладу ПГУ у порівнянні з аналогічними стадіями для піролітичного розкладу вихідного ПІЦб. Наприклад, при 180 оС кількість
іонних фрагментів зменшилась з 43 для ПІЦб
до 29 для ПГУ.
Додатковим аргументом на користь зв’язування ПІЦб з КГМ у ПГУ за умов проведення

а

б

Рис. 4. Мас-спектри піролітичного розкладу
П ГУ40 при 180 (а) і 250 оС (б).

а

б

Рис. 3. Мас-спектри піролітичного розкладу КГМ
при 250 оС (а) і П ІЦ б при 200 оС (б).
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реакції є суттєва відмінність адитивних температурних залежностей іонного струму від експериментальних. Теоретичні адитивні криві температурної залежності іонного струму для ПГУ40
і ПГУ80 побудовані з використанням залежностей вихідних реагентів, взятих у співвідношенні,
що відповідає складу ПГУ40 і ПГУ80, та наведені на рис. 5. З рисунку видно, що інтенсивність
іонного струму на адитивній кривій для першої
стадії, яка пов’язана з присутністю ПІЦб у системі, вдвічі перевищує експериментальну, тоді як
характеристики другої стадії піролітичного розкладу ПГУ залежать від частки КГМ у системі.
ВИСНОВКИ . Таким чином, за даними ІЧ-спектроскопії можна зробити висновок про проходження реакції уретаноутворення. Крім того, скорочення кількості та типів іонних фрагментів піролітичного розкладу ПГУ, а також суттєва відмінність адитивних залежностей від експериментальних у порівнянні з аналогічними стадіями
для піролітичного розкладу вихідного ПІЦб за
даними мас-спектроскопії вказує на зв’язування
ПІЦб з полісахаридом.
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понентов системы. Одновременно наблюдается существенное отличие экспериментальных зависимостей ионного тока полиглюкануретанов от аддитивных, а также изменение количества и типов ионных фрагментов
их пиролитического разложения.

а

б

SUMMARY. Cross-linked poly(glucaneurethanes)
based on blocked polyisocyanate and konjac glucomannan polysaccharide with different degree of hydroxyl groups substitution was obtained. The urethane formation
was confirmed using FTIR spectroscopy data. According
to the investigation of the poly(glucaneurethane) thermal
characteristic by the method of pyrolysis mass-spectrometry the ion current intensity on the stages correlates
with the amount of each component in the system. Also,
the significant difference between experimental and additive ion current curves, as well as changes in the number
and types of ionic fragments of polyglucaneurethane
pyrolytic decomposition, was observed.
ЛІТЕРАТУРА

Рис. 5. Експериментальні (1) та адитивні (2) криві температурної залежності іонного струму для ПГУ40 (а)
і ПГУ80 (б).
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Л.Ф.Косянчук, В.В.Трачевский, М.С.Стратилат, Т.Т.Тодосийчук,

Г.Я.Менжерес

ВЗАИМОДЕЙСТВИE 6-АМИНОФЕНОЛЕНОНА С ГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТОМ
Для подтверждения химического взаимодействия между красителем и полиуретаном в процессе его
формирования изучена модельная реакция между 6-аминофеноленоном и гексаметилендиизоцианатом. Методами ЯМР 1Н, 13С и ИК-спектроскопии доказано, что ее продуктом является димочевина.
Это позволяет утверждать, что при введении красителя в полиуретановую реакционную смесь происходит химическое связывание красителя с формирующейся полимерной матрицей, которое способствует его равномерному распределению и сохранению спектрально-люминесцентных характеристик.
ВВЕДЕНИЕ . Использование твердотельных
лазерных элементов на красителях, иммобилизованных в полимерные матрицы, обусловлено
рядом преимуществ в сравнении с жидкостными
аналогами — нетоксичностью, конструкционной простотой, возможностью функционирования в широком диапазоне температур [1, 2]. Однако реализовать эти особенности можно только при сохранении спектрально-люминесцентных характеристик красителей в таких полимерах [3], что достигается при равномерном распределении в матрице малых, но достаточных
для обеспечения необходимых генерационных
свойств лазерных элементов концентраций красителя [4]. Одной из возможностей такого распределения может быть химическое связывание
красителя с полимерной матрицей или ее компонентами в процессе формирования при условии
наличия в них функциональных групп, способных взаимодействовать друг с другом. Вследствие малых концентраций красителя в полимерной матрице (4⋅10–4 моль/л) установить подобное
взаимодействие сложно. Как правило, для этих
целей проводят модельные реакции.
Для исследования спектрально-оптических и генерационных свойств часто применяемого
красителя — 6-аминофеноленона, имеющего в своем составе первичную аминогруппу, введенного в
образующийся сшитый полиуретан, одним из
компонентов которого является гексаметилендиизоцианат в составе макродиизоцианата, информация об их возможном химическом взаимодействии представляется важной. В связи с этим
цель данной работы — изучение модельной реакции 6-аминофеноленона и гексаметилендиизоцианата методами ЯМР и ИК-спектроскопии.

ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ . Объекты
исследования — гексаметилендиизоцианат (ГМДИ), краситель 6-аминофеноленон и продукт их
реакции. ГМДИ (фирма Merck, Т кип =394–396 К/0.06
Па; nD25 =1.4516), очищенный перегонкой в вакууме, хранили в предварительно заполненных сухим азотом запаянных ампулах. Краситель — 6аминофеноленон (Ф-160) имел по данным спектроскопии и хроматографии чистоту более 99.5 %.

М одельная реакция 6-аминофеноленона с
ГМДИ проведена в среде дихлорэтана при их мольном соотношении 2:1, непрерывном перемешивании в течение 8 ч (T=333 К). Выход продукта реакции после отмывки дихлорэтаном и очистки перекристаллизацией составил 70 %.
Спектры ЯМР 1Н и 13С сняты на спектрометре типа Avance 400 (Bruker, Германия) на частотах 400 и 100 МГц соответственно: режим накопления при 295 и 325 К, использование спин-спиновой развязки от протонов (ЯМР 13С).
ИК-спектры в области волновых чисел 500
–4000 см–1 регистрировали на Фурье-спектрометре (Bruker, Германия). Образцы готовили
прессованием таблеток красителя или продукта модельной реакции с KBr, в случае ГМДИ
тонкий слой жидкости формировался между
пластинами кристаллического KBr.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ . Наличие в
структуре молекул Ф-160 первичной NH 2-группы определяет направленность взаимодействия
между красителем и макродиизоцианатом. При
этом следует учитывать возможность регулирования реакционной способности сопряженной с
основностью аминогруппы путем изменения стерического фактора — фрагментов молекул с присоединенной NH 2-группой [5]:

a

Предполагая, что модельная реакция между 6-аминофеноленоном и ГМДИ протекает по
следующей схеме:

б

,

(1)

основное внимание мы уделили идентификации
методами ЯМР и ИК-спектроскопии конечного
продукта — димочевины. Полученные спектры
сопоставлены с аналогичными спектрами исходных реагентов.
На рис. 1,а (спектр 2) приведен ЯМР 1Н
спектр раствора Ф-160 в диметилсульфоксиде
(ДМСО), снятый при температуре 295 К и представленный сигналами с соответствующими значениями химического сдвига: δ1=8.73 (дублет),
δ2=8.52 (дублет), δ3=7.74 (триплет), δ4=7.73 (дублет), δ5=7.68 (дублет), δ6=7.37 (синглет), δ7=6.74
(дублет), δ8=6.35 (дублет) м.д. и соотношением интегральных интенсивностей 1:1:1:1:1:2:1:1. Следует отметить, что в спектре раствора красителя, снятом при 325 К, положение сигналов протонов, находящихся у углеродных атомов, не меняется (нелабильные протоны) в сравнении со спектром при 295 К, а положение сигнала лабильных протонов, расположенных у атома азота,
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Рис. 1. ЯМР 1Н- (a), ЯМР 13С-спектры (б) ГМДИ (1),
6-аминофеноленона (2), продукта реакции (3).

изменяется: происходит его смещение (δ=7.50 м.д.)
и возрастает ширина. С учетом числа лабильных
и нелабильных протонов в молекуле и наблюдаемой картины сверхтонких взаимодействий между ними можно утверждать, что структурно-функциональный состав молекулы красителя отвечает приведенной формуле: содержит сольватируемую молекулами ДМСО аминогруппу (δ=7.37
м.д.). В то же время обращает на себя внимание
наличие в спектре ЯМР 1Н 0.2 М раствора красителя (рис. 1,a) группы дополнительных линий
со значениями δ 6.49, 7.05, 7.46, 7.51, 7.86, 8.02, 8.33 и
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8.38 м.д., число и интегральная интенсивность которых указывают на существование, наряду с отдельными молекулами, их ассоциатов, несмотря
на высокую сольватирующую способность ДМСО.
Степень ассоциации, определяемая как отношение интегральных интенсивностей отдельных сигналов соответствующих групп линий, достаточно высока (α=0.007).
В спектре ЯМР 13С раствора Ф-160 (рис. 1,б
спектр 2), полученного в режиме со спиновой развязкой от протонов, наблюдается 13 линий с соизмеримой интенсивностью, принципиальная
идентификация которых приведена в табл. 1.

a

Т а б л и ц а 1
Параметры ЯМР 13С спектра раствора Ф-160 в ДМСО
Н омер
С-атома

δ, м.д.

3
7
7
7
7
10
10
11
11
12
12
13
13

183.31
152.36
142.44
136.41
130.30
129.88
129.47
129.15
124.61
121.90
121.49
114.69
107.82

J C–H

J C–CH

б

J C–C–CH

Гц
—
—
157.61
158.16
92.95
—
90.40
—
163.27
—
162.35
—
160.30

9.76
8.78
5.20
3.91
7.67
5.94
7.65
6.94
—
—
—
7.71
5.1

3.43
3.50

4.44

—
—

П р и м е ч а н и е. J C–N H отсутствуют.

Рис. 2. Фрагменты ЯМР 13С-спектров: а — 6-аминофеноленона с увеличенной интенсивностью сигнала;
б — 6-аминофеноленона (1) и продукта реакции (2).

спектр 1) наблюдаются линии с δ1=2.56 (триплет), δ2=0.81 (триплет) и δ3=0.60 (мультиплет)
м.д. и соотношением интегральных интенсивностей, равным 1:1:1, что позволяет идентифицировать сигналы протонов метиленовых групп следующим образом: –СН 2–СН 2–NCO (2), –CH 2–CH 2
–CH 2–NCO (3), –CH 2–CH 2-CH 2– (4). Поскольку молекула ГМДИ симметрична, число наблюдаемых сигналов протонсодержащих групп в молекуле в два раза меньше их реального количества:
OCN–CH 2–CH 2–CH 2–CH 2–CH 2–СH 2–NCO.

Сопоставление экспериментально наблюдаемого спектра и спектров функционально аналогичных соединений (кетонов и аминов) [6] дает
основание подтвердить соответствие структуры
молекул красителя приведенной выше формуле.
Спектр ЯМР 13С Ф-160, как и спектр ЯМР 1Н,
содержит ряд дополнительных сигналов (рис.
2,а). Их интенсивность примерно одинакова, а
количество совпадает с числом скелетных атомов углерода в молекуле 6-аминофеноленона,
что, наряду с корреляцией в оценке соотношения сосуществующих в растворе форм молекул
Ф-160 по данным ЯМР 1Н, указывает на существование ассоциатов.
В спектре ЯМР1Н раствора ГМДИ (рис. 1,a,
126

1

2

3

4

4’

3’

2’

1’

13

В спектре ЯМР С раствора ГМДИ в ДМСО (рис. 1,б, спектр 1), снятом со спиновой развязкой от протонов и без нее, наблюдаются сигналы с параметрами, приведенными в табл. 2.
Для определения характера взаимодействия
между NH 2-группой красителя и NCO-группой
ГМДИ проведено сравнение спектров ЯМР исходных Ф-160, ГМДИ и продукта реакции (рис. 1).
Спектр ЯМР 1Н раствора продукта реакции
(рис. 1,a, спектр 3) осложнен, по-видимому, из-за
существования набора разных конформаций,
переход между которыми заторможен. Сигналы,
принадлежащие ГМДИ, преобразуются, что свидетельствует о полном расходовании этого реаISSN 0041-6045. УКР. ХИМ. Ж УРН. 2014. Т. 80, № 8

Т а б л и ц а 2
Параметры ЯМР 13С атомов углерода (Сх ) ГМДИ
в растворе ДМСО
И ндекс х
2,
3,
4,
1,

2’
3’
4’
1’

J C–H

δ, м.д.

J C–CH
Гц

25.78
30.58
42.49
121.73

124.48
124.88
143.98
—

3.84
3.06
3.65
—

Т а б л и ц а 3
Значения химического сдвига и соотношения интегральных интенсивностей сигналов ЯМР 1Н продукта реакции в характеристичной для ГМДИ области
Тип СН 2групп

’δ

2, ’2
3, ’3
4, ’4

1.18
1.52
2.92

’’δ
м.д.
1.32
1.35
3.20

І І /І ІІ
1:2
~ 2:1
~ 1:2

гента в ходе реакции. Положение новых линий с
сопоставимой интенсивностью при ’δ и ’’δ (табл.
3) указывает на существенное перераспределение электронной плотности в цепи, обусловленное преобразованием молекул по схеме (1). Разделение этих сигналов (табл. 3) свидетельствует о
возможности различного участия цепочки метиленовых групп в организации структуры исследуемого соединения, обусловленной разными конформациями молекулы продукта реакции.
В спектре ЯМР 1Н продукта реакции (область сигналов красителя) (рис. 1,a спектр 3) видны три группы сигналов разной интенсивности:
одна из них, доминирующая, (с δ 5.79, 6.91, 7.86,
8.33, 8.49, 8.62, 9.16, 7.39 и 7.87 м.д.) содержит наряду с сигналами протонов образующихся мочевинных групп (δ1=7.39 и δ2=7.87 м.д.) сигналы ароматического фрагмента красителя с перераспределенной, вследствие функционального преобразования, электронной плотностью; другая
(с α~ 0.25 и δ 6.33, 6.56, 6.71, 7.68, 7.28, 8.69, 8.50,
7.88, 7,91 м.д.) и третья (с α~ 0,04 и δ 5.47, 6.15,
6.52, 6.65, 8.44, 8.63, 9.23, 7.93, 7.88 м.д.) — возможно, отвечают ассоциатам образующегося соединения и его молекулам в разных конформационных состояниях.
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Прохождение химической реакции между 6аминофеноленоном и ГМДИ подтверждают данные ЯМР 13С (рис. 1,б, спектр 3), учитывающие
группы линий (рис. 2,б) с распределением их интегральных интенсивностей, коррелирующим с
данными ЯМР 1Н, и указывающие на сосуществование ряда форм конечного продукта в растворе. В спектре ЯМР 13С продукта реакции в области, характеристичной для сигнала кетогруппы, наблюдаются линии с δ 184.27; 183.39 и 183.27
м.д., изменение значений δ которых в сравнении с δ 183.31 м.д. для исходного 6-аминофеноленона также говорит о полном вовлечении молекул красителя в процесс формирования нового соединения. Соотношение интегральных
интенсивностей указанных линий коррелирует с
данными ЯМР 1Н о возможных конформациях
и ассоциации молекул продукта реакции. Об образовании фрагмента, функционально соответствующего мочевинной группе в образующемся
соединении, свидетельствует появление в спектре ЯМР 13С сигнала с δ 154.81 м.д.
Таким образом, результаты ЯМР-исследования по совокупности наблюдаемых эффектов:
появление мочевинного фрагмента –HN–C(O)–
NH– (13С); возникновение сигналов –HN–C(O)–
NH– вместо –NH 2 (1Н); перераспределение состояний (–СН 2–) (13С); исчезновение сигнала
–N = C = O (13С); существование нескольких типов ароматических “ядер” (13С) — однозначно указывают на прохождение реакции с образованием димочевины.
Образование димочевины подтверждено и
данными ИК-спектроскопии (рис. 3). Как видно, в спектре исходного Ф-160 присутствует ряд
характеристических полос поглощения, относящихся к колебаниям атомов в ароматическом
кольце: 767, 1300, 1509, 1562 см–1. Полоса при 1666
см–1 обусловлена валентными ν(С= О), а при 1633
см–1 — деформационными колебаниями δ(NH 2)групп. В то же время полосы при 3325, 3206 см –1
характеризуют валентные колебания ν(NH 2)
(рис. 3, спектр 2) [7, 8].
Тестом на завершение реакции Ф-160 с ГМДИ в системе служат следующие признаки: отсутствие очень интенсивной полосы ν(NCO) при
2275 см–1 в спектре ГМДИ (спектр 1), а также полос ν(NH 2) при 3325, 3204 и δ(NH 2) при 1634 см–1
(спектр 2). Одновременно в ИК-спектре продукта реакции идентифицируются две интенсив127

Х имия высокомолекулярных соединений
РЕЗЮМЕ. Для підтвердження хімічної взаємодії між барвником і поліуретаном в процесі його
формування вивчено модельну реакцію між 6-амінофеноленоном і
гексаметилендіізоціанатом. Методами ЯМР 1Н, 13С та ІЧ-спектроскопії доведено, що її продуктом
є дисечовина. Це дає підставу стверджувати, що при введенні барвника в поліуретанову реакційну суміш відбувається хімічне зв’язування барвника з полімерною матрицею, що формується, яке сприяє
його рівномірному розподілу і збереженню спектрально-люмінесцентних характеристик.
SUMMARY. The model reaction of 6-aminofenolenon with hexamethylene diisocyanate was carРис. 3. И К-спектры ГМ ДИ (1), 6-аминофеноленона (2),
ried out in order to verify the chemiпродукта реакции (3).
cal interaction of dye and polyurethane during its formation. 1H NMR
–1
ные полосы ν(NH) при 3213 и 3354 см , полосы 13C and IR spectroscopy proved that diurea was a product
ν(С = О) при 1631 и δ(NH) при 1538 см–1 мочевин- of model reaction. This is to confirm that introduction
ной группы. Следует отметить, что полоса погло- of the dye into polyurethane reaction mixture leads to
щения при 1666 см–1, относящаяся к колебаниям the chemical bonding of the dye and a formed polymer
ν(С = О) кетогруппы, расположенной у аромати- matrix. This contributes to its uniform distribution and
ческого кольца Ф-160 (спектр 2), в спектре про- preservation of spectral-luminescence characteristics.

дукта реакции смещена в длинноволновую область (до 1704 см–1) (спектр 3). Такое смещение,
по-видимому, связано с ослаблением межмолекулярной Н-связи в димере красителя в процессе его взаимодействия с ГМДИ.
Таким образом, методами ЯМР 1Н, 13С и ИКспектроскопии изучена модельная реакция между 6-аминофеноленоном и ГМДИ, продуктом
которой является димочевина. Это дает основание утверждать, что при введении молекул красителя в реакционную смесь на стадии формирования полиуретановой матрицы происходит
химическое связывание красителя с образующимся полиуретаном. Такое структурно-функциональное преобразование реагентов способствует равномерному распределению 6-аминофеноленона в матрице и, следовательно, эффективному проявлению его спектрально-люминесцентных характеристик.
И нститут химии высокомолекулярных соединений
Н АН Украины, К иев
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