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Анотація 

Синтезовано гетероядерні (купрум, лантаноїд)вмісні ацетилацетонати загальної формули CuLn(AA)5·nH2O 

(Ln(III) = La, Nd, Sm, Gd; НАА = Н3С–С(О)–СН2–С(О)–СН3); n = 1-4). Методом рентгенофазового аналізу 

встановлено, що продуктами їх піролізу є подвійні оксиди Ln2CuО4  (Ln = Lа, Nd, Sm, Gd)  структури перовскіту. 
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Abstract 

The synthesis of heteronuclear compounds (copper, lanthanide)-containing acetylacetonates of the general formula 

CuLn(AA)5·nH2O (Ln(III) = La, Nd, Sm, Gd; НАА = Н3С–С(О)–СН2–С(О)–СН3); n = 1–4). The method of  

X-ray diffraction analysis showed that the products of their pyrolysis are the double oxides Ln2CuО4  (Ln = Lа, Nd, Sm, 

Gd)  of the perovskite structure. 
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Вступ  

Подвійні оксиди структури перовскіту широко використовуються на практиці як матеріали, що 

володіють певними електричними властивостями [1], а також як каталізатори окисно-відновних 

процесів [2]. В основному їх отримують твердофазним високотемпературним спіканням оксидів, 

карбонатів, гідроксидів або інших сполук відповідних металів впродовж тривалого часу з 

багатократним ретельним подрібненням вихідних речовин [3].  

В останні роки подвійні оксиди структури перовскіту високого ступеня дисперсності, з точно 

заданим складом та властивостями отримують менш енергоємними методами, використовуючи як 

прекурсори гетероядерні (d- і s-, p- або  f-)елементвмісні координаційні сполуки [4–12]. 

Метою даної роботи є синтез гетероядерних (купрум, лантаноїд)вмісних ацетилацетонатів та 

розробка технології отримання на їх основі подвійних оксидів структури перовскіту високого ступеня 

дисперсності. 

Результати дослідження 

Виявлено, що при взаємодії гарячих (~50ºС) розчинів LnCl3 (Ln = La, Nd, Sm, Gd), купрум(ІІ) 

хлориду, ацетилацетону в етанолі, взятих у співвідношенні 1:1:5, в присутності протонно-

акцепторного реагента – водного розчину амоніаку утворюються дрібнокристалічні сполуки 

блакитного кольору. Для виділених сполук на основі даних елементного аналізу встановлено, що не 

залежно від природи лантаноїда у всіх комплексах реалізується співвідношення Ln : Cu = 1 : 1 і вони 

мають такий склад: 

CuLa(AA)5 ·3H2O (І); CuNd(AA)5 ·4H2O (IІ); 

CuSm(AA)5 ·H2O (IIІ); CuGd(AA)5 ·2H2O (IV), 

де НАА = Н3С–С(О)–СН2–С(О)–СН3. 

Встановлено, що синтезовані комплекси розчинні в ДМФА і ДМСО, при нагріванні в етанолі, 

малорозчинні в хлороформі, практично нерозчинні в ацетоні, бензені, СCl4 та руйнуються у воді. 

Практичний вихід виділених комплексних сполук складає 65 – 85 %. 

На основі даних елементного, рентгенофазового аналізів, магнетохімічного, ІЧ-спектроскопічного 

і термогравіметричного досліджень встановлено індивідуальність та запропоновано вірогідну схему 



розміщення хімічних зв’язків в І-ІV: 

 
де Ln(ІІІ) = La, Nd, Sm Gd;  n = 1 – 4 

З метою встановлення фазового складу продуктів піролізу виділених сполук І-ІV було проведено 

їх низькотемпературне випалювання при температурі 400 – 450ºС на газовому пальнику впродовж 

однієї години. Після цього піроліз продовжували в кварцевій трубці, у муфельній печі при температурі 

800ºС в атмосфері кисню впродовж 3 годин. При цьому спостерігали утворення полікристалічних 

порошків чорного кольору, елементний аналіз яких показав, що до їх складу входять атоми 

купруму(ІІ) і лантаноїда(ІІІ) у співвідношенні 1:1. 

Рентгенофазовий аналіз продукту піролізу сполуки CuLa(AA)5 ·3H2O (І) показав, що в ньому 

міститься La2CuО4 орторомбічної перовскітоподібної модифікації з параметрами кристалічної 

решітки: а = 5,408Å; в =  5,348 Å; с = 13,250 Å. Ці параметри практично співпадають з параметрами 

La2CuО4 отриманого традиційними методами твердофазного спікання суміші оксидів, гідроксидів або 

солей лантану(ІІІ)  та купруму(ІІ) [13]. Крім основної фази в порошку виявлено домішки купруму(ІІ) 

оксиду. 

За таких самих умов, з використанням методу рентгенофазового аналізу, проведено дослідження 

продуктів піролізу виділених сполук ІІ-ІV, яке показало утворення подвійних оксидів структури 

перовскіту складу Ln2CuО4  (Ln = Nd, Sm, Gd), які є основною фазою та наявність домішки 

купруму(ІІ) оксиду. Встановлено, що зміна температурних режимів процесу піролізу та складу 

атмосфери прожарювання суттєво впливає на фазовий склад, ступінь аморфності та розміри частинок 

продуктів піролізу гетероядерних (купрум, лантаноїд)вмісних ацетилацетонатів. 

 

Висновки 

Синтезовано гетероядерні (купрум, лантаноїд)вмісні ацетилацетонати  і показно, що вони можуть 

бути використані як вихідні речовини для отримання досить простим і неенергоємним методом 

подвійних оксидів Ln2CuО4  (Ln = La, Nd, Sm, Gd) структури перовскіту високого ступеня 

дисперсності. 
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